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 هر يفكصحل ايركحز رربىسوم نيددلار دص ةمالعلا ثدحملا مامإلاررضاقلا ةياور نم

 هشه

 هللارراصتألا يدنسلا دباع دّمحم ظافحلا ةمتاخل

 ها 1/

 هل لشمملا :رسحر محم ثدحملا خيّشلا :ربرخأتملا ةمالعل

 ها

 ةز ولم ةمك ةررب ةعبط



 ممكافلا
 رقت آو

 يورتكلإلا ديربلا

 : تنرتنإلا ىلع عقوملا
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 ريشانلا ل

 نيدهتجملاب هحضوو ؛هحقنو ةفيرشلا ةنسلاب هنيزو ؛هموقو ميظعلا نآرقلاب عرشلا ساسأ رون يذلا هلل دمحلا
 .هفّرشو تالامكلا مظعأب ىلاعت هللا هصخ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلضفو نايدألا نيب نم هحّجرو :هلصأو

 /ةيباكتاو هالوم ىلع دبع ئثأ امو هباحضأو هلآ ىلعو .همرك و ةجح هلاوقأ لعجو

 اهيل نيك اناهربو ةحرو اهارقأو ءاناكمو ةقر اهقركأو ةاماقم ةييذلا مولعلا لجأ ثيدحلا ملع نإف دعب امأ

 بهللا 7-2 هللا لوسر لاق :لاقف هّيذ سابع نبا ىور امك ملعلا اذه يلماحل ءاعدلاب هيلع 25 يبا ضرح دقو

 نم عمج فقوف سانلا افوملعيو يثيداحأ نووري نيذلا :لاق ؟هللا لوسر اي كؤافلح نمو :انلق «يئافلخ محرا

 يف اهل ريظن ال ةمدخ اذه انموي ىلإ 25 هللا لوسر َدهَع ذنم .قيرشلا ملعلا اذه ةمدخل مهرامعأ نيثدحملاو ءاملعلا

 رخآ ىلإ مانألا ريخ ظافلأ هيخ يخور: لق القت اهفأ فييداحألا اولقنو لئاسرلاو بتكلا اونودو ءمالسإلا ريغ نايدألا
 .ائيضم اعمال ءايرط ًاضغ انيلإ ثيدحلا لصو يح ءمحل نكمب ام

 يف بتكلا مهأ نم وهو ؛مظعألا مامإلا دنسم باتك هتعمج ترشتناو هترهش تقاف يلا بتكلا هذه نمو
 يف اميسال ءاحرشو ةسارد هولوانتو ؛لوبقلاب ءاملعلا هاقلتو ءملعلا اذه ىسرادل ىربك ةيمهأ هلو ؛ثيدحلا ملع

 يدلقم نم اهلهأ رثكأ يلا نادلبلا نم اهرواج امو ىطسولاو ةيبونجلا ةيوسآلا دالبلا رئاسو ناتسكابو دنهلا دالب
 كلم نامعنلا ةفينح يبأ مامهلا مامإلا

 تابلطتم كلذ يف نيعارم «ةيساردلا بتكلا عيمج ةعابط ىلع تمزع دق ىرشبلا ةبتكم ةرادإ نإو

 ديدجلا هبوث يف هحارحخإو مظعألا مامإلا دنسم ةعابط اندرأ انفدهل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو «نهارلا انرصع

 هديضنت يف مهدوهح اولذب نيذلا انتوخإ دوهجي مث .هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو «ةرحافلا هتعابطو

 ىلاعتو هناحبس هللا لأسنو ءريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذهي هجارخإ يف كلذكو ,هحيحصتو

 .بيجحب عيمم“ هنإ ءانتانسح نازيم يف هلعجيو «عضاوتملا دهجلا| اذه لبقتي نأ

 ىرشبلا ةبتكم
 ناتسكاب يشتارك



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

0 

 ةيملعلا اهتناكملو .ةينيدلا انسرادم جهنم يف ةيساسألا بتكلا دحأ مظعغألا مامإلا دنسم باتكلا نأ ةهادب مولعملا نمو

 :ةيلاتلا تازيملا انعبتاف اسرد لهسأو 7 لشأ نوكيل ؛ديدج زارطو قينأ بولسأ يف هعبط ثادحإب انمق ةيساردلاو

 ةيدنحلا تاعبطلا يف اميدق تثراوت ىلا ةيونعملاو ةيظفللا ءاطخألا نم صوصنلا حيحصت ف اندوهج انلذب ©

 .ميقرتلاو ءالمإلا دعاوق ةياعر عم «ةيناتسكابلاو

 .اهتيمهأ ىلع اهيبنت ؛رمحألا نوللاب ةينآرقلا صوصنلاو «ثحابملا نيوانع رئاس انحضوو «©

 .نتملا يف قماغلا دوسألا نوللاب باتكلا ةيشاح يف ىلا تاقيلعتلا ىلإ انرشأو ©

 .| ] :اذكه نيفوكعملاب شماحلا يف اهانعضو ةرابعلا حيضوتل رطسلا يلي اميف ةليوط ةرابع نم اندجو امو ©
 .اهمقرل رمحألا نوللا انلمعتساو ةينآرقلا تايآلا انلكشو «©

 .راركتلا نم ارذح ؛طقف ةيشاحلا يف هركذب انيفتكاو ليذلا نم هانفذح ةملكلا حرش راركت نم هيلع انعلطا امو ©
 .ةدهتعملا ثيداحألا بنك نم راثآلاو تيداحألا جيرختب انمقو ©

 رادذتعا ١

 باتكلا رخآ يف ةيعبطملا ءاطخألا سرهف ظحالي



 تاينلاب لامعألا 02 5 0 باتكلا ةبطخ

 ميحر لأ نمحرلا هللا مسب

 ؛نيدلا ةمكأ هلآو نيلسرملا قيس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر. هلل دمخلا

 دباع دمحم ىئغلا هللا دابع فعضأ لوقيف :دعب امأ ؛نيملسملاو مالسإلا ٍجَّرَس هبحصو

 هنإ هيلع هللا بات - يراصنألا يدنسلا ظعاولا دارم دمحم يضاقلا نب يلع دمحأ نبا

 :كذ نامعنلا ةفينح يبأ مدقألا مامهلاو مظعألا مامإلا دنسم ناك امل :- ميحرلا باوتلا وه

 ناكو د مهنع ىور ام بسحب هحويش ءامسأ ىلع اًبترم يكفصخلا ةياور نم

 ثيدحلا كلذ يف مامإلا خيش ماودي ال .لل اصوضخ ةاكشس هس فيدتللا جارختسا

 ضيفم :هنإ 4هللاب اًئيعتسم هيف ثحبلا لهسيل ؛ةيهقفلا باوبألا ىلع هبئرأ نأ ثدرأ

 .دوحلاو ريخلا

 .«ديرليللا نماقو نب ةيبقلع نخ سيتلا هساربإ نب دع نع نيب نع ةقيبح ربأ ١-

 ةبسن ءايف فاكف ةحوتفم ءافف ةلمهملا داصلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب :يراقلا يلع لاق :يكفصخلا ةياور

 | :ص] "ةيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا" يف نكل كني يدنسلا للا ديغ انالاومو اضتيش طفت اًطوببطم هتيأر اذك

 ءايلا اهرخآ يفو ؛فاكلا حتفو نيتلمهملا داصلا نوكسو ءاحلا حتفب يفكصحلا :يشرقلا رداقلا دبع خيشلا ةمالعلل

 مامإلا يضاقلا دعاص نب دمحم نب ميهاربإ نب ايركز نب ىسوم هبسنو ؛ ياو لإ ةبسن

 ةينامث ةنس دلو ؛يذمرتلا ىسيع يبأ ىلإ هدنسب يذمرتلل "لئامشلا باتك" يوار يمورلا نيدلا ردص ةمالعلا

 ةنس ةرهاقلاب تامو ؛هخويش مجعم يف هركذو « «ظفاحلا يطايمدلا هنم عمج « ءبلَخو ةرهاقلاب ثدحو ءةلام سمو

 .ةسيفن ديسلا راوج نفدو «ةئامتسو نيسمخ
 "ثيدحلا لوصأ ةلاسر" يف مهوت امك ناطقلا ال يراصنألا وه [ندملا يراصنألا سيق نب ديعس نبإ :ىبحي نع

 ثيدحلا اذه نإ :"بيذهتلا بيذهت" ةبطحخ يف ظفاحلا لاق ءاهشماه يف هيلع انهبتو «ناحرحلا ديسلا ىلإ ةبوسنملا

 صحفت ول هنأ الإ القن الو القع دعبتسي الو ؛تاقثلا ضعب لاق ام ىلع لحر ةئامعبس نم رثكأ ىيي نع هاور
 ]74/1١[. اًضيأ هبراقي ام الو ءاهغلبت مل ىيِي نع ثيداحألا ةلمج ةاور عيمج نع



 تاينلاب لامعألا 1 1 00 باتكلا ةبطخ

 200 :تاينلاب لامعألا :كك هللا لوسر لاق :لاق هقذ باطلا نب رمع نع

 اذه | .ةيقارغتسا ماللاف «باقعلا اهيلع بترتي وأ «باوثلا اخي بلطي يلا لامعألا عيمج يأ] هلأ لامعألا

 ريدصتب عماوجلاو ننسلا بابرأ ةماع ةداع ترج دقو روؤشم هنأ ىلع ةماعلاو رتاوتم ضعبلا دنع ثيدحلا

 طانم نأ ىلإ ةراشإو «ريخلا لامعأ ئدابم يف اهصالخإو ةينلا نيسحت ىلإ ارظن ثيدحلا اذك مهننسو مهحاحص
 فلور ةقطشل مف ٌحاَنُج كيل َسْيلَوظ :ىلاعت هللا لاق ؛ةيوطلا صولخو ةينلا نسح وحاةنسحلا لاعفألا ةيريخ رج

 7556 :ةرقبلا) كي رلق تي اهب أذا كلو :لاقو (ه :بازحألا) # كئولق تدمعت اً

 رظني نكلو :ةعمسلاو:ءايرلاب: قلعتم ثيدح يف النفع لاقو انتقم سلا ظفللا مومع ضراعي ال دروملا صوصخو
 :[454 :نصإ "ةاكشملا" يف ةذرروأ :مكبولق ىلإ

 يف طرش ةينلا نأ يف ةمئألا نم هريغو يعفاشلا هب كسمت دقو «ةعامجلا هاور هيلع قفته ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 «لعفلا صوصخ ىلإ ةفراصلا ةنيرقلا نع لاح ماقملا نإف .ةدوصقملا تادابعلا لئاسو نم امهريغو لسغلاو ءوضولا

 نيعتن ؛معألا اذكو «يعرشلا رظنلا حمطم سيل يسحلا دوج ولا نأل ؛لامعألا ةحص وأ ةحيحص :ريدقتلاف

 .ةحصلاب هنع ربعملا يعرشلا دوجولا وهو يعرشلا رابتعالا

 ريشي ام ىلع سيق مأ رجاهم ف درو هنإف ؛ثيدحلا درومب ثبشتلاب :لوألا :هنع باوحلا يف هوجو ةيفنحلل :لوقأ
 هترحه ىلع بترتي مل نإو هنأل ؛ةرحاهملا سيق مأ حاكن دصقل رجاه هنإف ؛2إ اهحكني ةأرما وأ :ُك هلوق هيلإ
 ردصت لاعفألا نم اًريثك نإف «تاينلاب لامعألا مكح ريدقتلا نأ :يناثلاو .هترجه دو تي بل باوث

 امدقدارإ حصي الو .باوثلا وهو يورخألاو ةحصلا وهو يويندلا مكحلا نيب كرتشم مكحلاو «ةدارإو دصق الب
 ةينلاب طونم باوغلا نأل ؛ةحصلا وه نوكي نأ زوجي الو ءامهدحأ ةدارإ نيعتف «كرتشملا مومع نالطبل ؛

 اًحاتفم هنوك نعو ؛ةحصلا نع هولخ بحصتسي ال باوثلا نع ءوضولا ولخو «ةدارإلل نيعتملا وهف قافتالاب
 .هماقم يف هانققحو ءلمأت هيف و ؛ةالصلل

 ؛تادابعلا يف يه امنإ ؛حيولتلا هيلإ حولي ام ىلع ةبرقلا لعف ةدارإو ؛برقتلا دصق نع ةرابع ةينلا نأ :ثلاثلاو
 نوك نأ حالف «ةينلاب ةطونم ريغ تالماعملا يف لاعفألا ةحص نأ .ىرت الأ :تاقابعلاب لامعألا ضضخت اذهبف

 هب رومأملا نأب انؤاهقف حرص دقو «ةينلاب الإ باوثلا هيلع بترتي ال هنإف «همزتلن نحنو ةينلاب طونم ةدابع ءوضولا
 .اذه يف فالح الو امهريغو ]٠١17/1[ "راتخملا ردلا"و [4 5/١ "قئافلا رهنلا" يف هلقن يونملا ءوضولا وه
 لسغ حصي ال نأ مزل ,مكميمعت هيضنقي ام ىلع ةينلاب ةطورشم تناك ول لامعألا عيمج ةحص نأ :عبارلاو
 يهو ةيسح رومأ هذه :لاقي ال .كلذك موزلملاف لطاب مزاللاو «ةينلاب الإ امهريغو ةلبقلا لابقتساو ندبلاو بوثلا

 عضبلا كلم بترت نإف ء«ةيعرش رومأ اهإف هريغو حاكنلاب هلدبنف لاثملا يف ةشقانم هذه نأل ؛ةينلا ىلإ جاتحت ال

 - اذإف «عبطلاب ليزم ءاملا :لاقي ال .ةينلا ىلإ ةجاحلا اهيف سمت الو «عيبلاك يعرش رمأ لوبقلاو باجيإلا ىلع



 تاينلاب لامعألا 7 باتكلا ةبطخ

 اهاوزف ةيمكح ةساحب ثدحلا نإف ؛ءوضولا فالخب يسحلا مكحلا ىلع ءانب اهاوزب مكح اًسح ةساجنلا تلاز -

 ,ةساجنلا يه امنإ ةيمكحلاف ؛عرشلا ف عبطلاب تاساجنلل يوكو ارهطم فرع ءاملا :لوقن انأل ؛لوقعم ريغ ءاملاب

 .لوقعم رمأ اهتساحب ءاملا ةلازإف ةسحب ءاضعألا نوك ملس اذإف

 يعرشلا رابتعالا وه ردقملا نأ رتافلا رطاخلا توبكنع هتجسنو رصاقلا فيعضلا دبعلا اذهل حنس ام :سماخلاو

 ؛ىععم امهنيب كارتشا الو «هريغل هرابتعاو هسفن يف هرابتعا :ناوحن رابتعاللف ءرهاظلا وه امك مكلوق وه ام ىلع

 يف نوكلا يف ققح امك «هريغو لقتسملا نيب يونعملا كارتشالا روصتي الو ؛لقتسم ريغ يناثلاو ءلقتسم لوألا نأل
 هنأ ىلع .ءرهاظلا ردابتملا وه هنأل ؛هسفن ىف رابتعالا وهو امهدحأ نيعتف ءاعم نادري الف يطبارلا نوكلاو «هسفن

 رابتعا يفن نم مزلي ملف «يناثلا وحنلا ءافتنا رابتعالا نم وحنلا اذه يفن نم مزلي الف ؛مكنيبو اننيب هيلع قفتم
 .ملعأ هللاو ءاه اخيبتتستمت نولي نأب ةالصلل .هرابتعا هسفن قاعوضولا

 يف ققحتي ةراتف ؛تالاحلا فالتخاب افلتخم هلعجو ؛ماقملا اذه يف اًضيأ رابتعالا ردق يراقلا حراشلا نأ ملعاو
 نا :لاق قريع ةدوصقملا ريغ يف امك لامكلا نمض يف ىرخأو «(ةدوصقملا تادابعلا يف امك ةحصلا نمض

 باوج نايب دعب 'ةينملا حرش ةينغلا" يف يبلحلا ةمالعلا لاقو ؛«تالاحلا فالتخاب اهلامكو اهتحصل لماشلا اهرابتعا

 ةينلا نودب تادابعلا ةحص مدع ىلع لدي هنإف ؛ يظفل ثيدحلاب لالدتسالا قيرط يف عا رئلا نأ قحلاف :ةيفنحلا

 ةيعرش اًعيمج لامعألا نم داري نأ زوجي ال هنأ كلذو «قافتالاب افودب اهريغ ةحص مدع ىلع لدي الو «قافتالاب

 وأ تادابع اهعيمج ةيعرشلا لامعألا داري نأ الو «ةينلا نودب ةيعرشلا ريغلا لامعألا رثكأ دوجول ؛ةيعرش ريغ وأ

 ذثنيحو «باقعلاو باوثلا قلعتم وأ تادابعلا داري نأ نيعتف «قافتالاب ةينلا ىلع تالماعملا فقوت معدعل ؛تالماعم

 يلا ةيعبطلا ةيداعلا لاعفألا ةلمج نم يه وأ ؟ريغ سيل ةدابع يه له ةيمكحلا ةراهطلا نأ يف يقيقحلا عازنلا امنإف

 تاك رحلا رئاس يف امك اهققحت عم «الف الإو ءاهيلع بائثي ةدابع تناك ةبرقلا ةين اهيف دجو نإف ؟اًسح ققحتت

 .لمأت هيفو مالكلا درس اذكهو .[57 :ص] اًسح دوجولا يف ققحت امل لا كورتلاو لاعفألاو ؛تانكسلاو

 ١( :مقر يراخبلا] ةتسلاو ءظفللا اذمب [88/8 :مقر غ7١١/؟] "هحيحص" يف نابح نبا هاور :تاينلاب لامعألا

 :مقر هحام نباو ءا/5ه :مقر يئاسنلاو 5570١« :مقر دواد وبأو ١5141« :مقر يذمرتلاو ١9077« :مقر ملسمو

 نبا حيحص" نم عضاوم فو :يقهيبلل "ةفرعملا"و ؛,مكاحلل "نيعبرألا" يف دوجوم فذحلاو ,"امنإ" ظفلب 7

 تانسحلا ىلع بترتي يذلا باوثلا يأ هلبق امل ديكأتو حيرصت :خإ ئرما لكلو .اًضيأ "يراخبلا" فو «"نابح
 ةعيرشلا ةعاشإ دصقب الثم سيردتلا نإف ؛دوصقملا فالتخاب فلتخيف ةينلا رابتعاب وه امنِإ امل ةحبار ةجيتن وهو

 دعب ةينلا ىلإ ناجاتحي ال مارحلاو هوركملا مث «قافآلا يف هراهتشا وأ هملع ماكحإ دصقب هنم اًباوث مظعأ اهرشنو

 -  اهفوكب ملعلا دعب ندبلا ةيوقت دصقب ولو رمخلا برش نمف ؛مهحورش يف ققح ام ىلع كلذك امفوكب ملعلا



 تاينلاب لامعألا / ْ باتكلا ةبطخ

 هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف
 .هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ

 .باقعلا هيلع: ترك ارمح -

 برحلا راد نم لاقتنالا وه :ةرجهملاو «ةينلاب امباوثو اهوبق طونم لامعألا نأ ىلع عيرفت :خلإ هترجه تناك نمف
 امي ديرأ وأ ؛لسرملا زاحملا قيرطب قلطملا ىلع ديقملل اقالطإ اًروجت اقلطم لاقتنالا انهه امب ديرأو :مالسإلا راد ىلإ
 هقارفو هكرتو ءيشلا رجه يأ يوغللا ىئبعملا اه ديرأ وأ ؛ةراعتسالا طمنب لاقتنالا يعم كيرشتب ةدوصقملا لاعفألا

 امقهاضرم ىلإ ةدوصقم هلاعفأ ناك وأ ءهلوسرو هللا ةاضرم ىلإ اهجوتو الاقتنا لامعألا ىلإ هلاقتنا ناك نمف عي

 هللا لاوقأ ءافتقا ىلإ اًصلاخ امب قلعتي اهو ايندلا نع هقارفو هكرتو هرجه ناك وأ ءامهعابتا ةينب ةلومعم يأ

 وأ «باوثلاو لوبقلا اهتجيتن ةلماك' ةرجه هذهف يأ هلوسرو هللا ىلإ هترجهف امهيلإ امهنم اًعطقنمو ءلوسرلاو
 .امهيلإ هجوتو امهيلع لابقإ يه ثيح نم هيفكت هترجه وأ «ةيورخأ ةيقيقح ةرجه ةيويندلا ةيروصلا هترجه
 .امي عفتنيف اهيلإ لصيو اهبيصي هنأ هنم اًدصق اهليصحت ىلإ يأ اهتعتمأو اهضارغأو اهضارعأو اهماطح يأ :ايند ىلإ
 بسك ىلإ ال حاكنلا ىلإ ةليسو هترجه لعجف ءاه ةوهشلا ءاضقو اهقشعل ؛ةأرما جوزتيل رجاه يأ :ّلإ ةأرما وأ
 دعب ةباحصلا نم دحاو رجاه ثيح ثيدحلا دورو ببس ىلغ اهيبنثا مي ميمعتلا دعب صيصخت اذهو ءرحألاو ةداعسلا

 ةأرملا ىلإ هترجه وأ ايند ىلإ هترجه يأ :هترجهف .سيق مأ رحاهم ىمسي ناكو اهجوزتيل ؛سيق مأ ةرجاهم
 .باوثلا اهيلع بترتي ال ةمومذم اهنأ ةرهاظ امهاحو

 ,رمع الإ < يببلا نع هوري مم هنأ حيحصلا نأل ؛كلذك سيلو رتاوتم هنأ مهضعب معز دقو :هيلإ رجاه اه ىلإ

 ىيي الإ ميهاربإ نب دمحم نع هوري ملو ؛ميهاربإ نب دمحم الإ ةمقلع نع هوري ملو ؛ةمقلع الإ رمع نع هوري منو
 يروثلاو كلام مهفايعأ نم ةئامعبس :ليقو ءوار ٍيئام نم رثكأ هنع هاور :ليقف ءرشتنا هنعو ءيراصنألا ديعس نب

 يورهلا ليعامسإ يبأ نع تبث دقو «ةنييع نباو ديعسو ديز نب دامحو دعس نب ثيللاو كرابملا نباو يعازوألاو
 ىلإ ةيبسلاب روهشم وهف نيعس نب نه باحضأ ند اًضيأ لجر ةئامعبس نع هبتك هنأ مالسإلا خيشب بقلملا

 اذإ يرظنلا ملعلا ديفي هنأ ريغ «ثيدحلا لهأ دنع رتاوتملب قحلم روهشملا معن «هلوأ ىلإ ةبسنلاب بيرغ «هرخآ

 .ليلعتلا نمو .ةاوزل فعض نم ةملاس ةنيابتم هقرط تناك

 نب ىييو يميتلاو ةمقلع عبوت دقو «اقرتفا كلذبو هلقان ةلادع هيف طرتشت الو «يرورضلا ملعلا ديفي رتاوتملاو

 ةفيحح+ وبأو رباجو هللا دبع هنبا ةمقلع ريغ رمع نع هاور ثيدحلا اذه :ةدنمه نبا لاق .مهتياور ىلع ديعس

 نب دمحمو يماذحلا ورمع نب لصاوو يمس نب ةرشانو راسي نب ءاطعو عالكلا وذو ةعيبر نب رماع نب هللا دبعو
 - هتياور ىلع ديعس نب ىجي عباتو ءرمع نبا ىلوم عفانو بيسملا نب ديعس يميتلا ريغ ةمقلع نع هاورو «ردكنملا
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 نب جاححو راسي نب قاحسإ نب دمحمو تارفلا بأ نب دوادو يثيللا نسحلا وبأ دمحم نب دمحم يميتلا نع -

 دمحمو ىي يعبات نع يعبات هيفو ءئدمو يقوك نيب ام انهه هدانسإ ةاورو «يراصنألا سيق نب هبر دبعو ةاطرأ
 يباحص ةمقلع نإ :انلق نإ يباحص نع يباحصو ؛«روهمجلا لوق وهو يعبات ةمقلع نإ :انلق نإ ةثالث وأ ؛ىميتلا

 كرتو ءروذنلاو ناعألاو حاكنلاو «ةرجهملاو قتعلاو نامبإلا يف فلؤملا هييرشأ و :لاقو..."قراسلا فاشرآلا" قاذك

 يف كلام هجرخي ملو يقهيبلاو نابح نباو نطقرادلاو دمحأو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو «ليحلا

 .[60/1] اهاحم يف هللا ءاش نإ يأت هثحابم ةيقبو ."هئطوم"

 هباتك يف ئيوزقلا ىلعي وبأ ظفاحلا هركذف ءاّيباحص نيرشع نم وحن :ليق رمع ريغ ةباحصلا نم هاور دقو

 :لاق 5 يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام ةياور نم "داشرإلا'
 هاورو ؛ةقثلا هيف أطخأ ام اذهف ءهجوب ملسأ نب ديز نع ظوفحم ريغ ثيدح اذه :لاق مث «ةينلاب لامعألا
 هب ثدح نم ملعن الو «كلام نع ديحما دبع هب درفت :لاقو ,"أطوملا" ف تسيل يلا قللاب فيواحأ ْف يطقرادلا

 .يقتعلا دمحم نب ميهاربإو بيبح نب حون ريغ ديحبا دبع نع
 بلاط يبأ نب ىلعو صاقو يبأ نب دعس رمع ريغ دعك ىبلا نع هاؤر :ثيدحلا اذه قرطل هعمج يف ةدنم نبا لاقو

 نب ةبتعو تماصلا نب ةدابعو ةريره وبأو ةيواعمو سابع نباو سنأو دوعسم نب هللا دبعو يردخلا ديعس وبأو

 دبعو ملسم نب ةبقعو رذنملا نب ةبتعو رذ وبأو هللا دبع نب رباجو رماع نب ةبقعو ديوس نب لالهو يملسلا ديبع
 ؛ةزعلا ححص ةمينغلا دارأ نم نأ ىلإ ةراشإ رمع ةياور نم الإ اًدنسم حصي ال هنأ ىلع قفتا دقو .رمع نب هللا

 هللا ىلإ هترجه تناك نمف :هرجأ صالخإلا فعاض ةرجهلا صلخأ نمو ؛ةينلا صلخأ ةينسلا بهاوملا دارأ نمو
 اتعب ردقا ىلع دصاقملا كردت امنإ «بلاظلا ةيغ ردق ىلع بلاظملا .لاتت اغإو «ةلوسرو هللا ىلإ هترحتهف ةلوسرو

 .مئازعلا يأت مزعلا لهأ ردق ىلع دصاقلا

 حرص ثيح رجح نبا ظفاحلا هيف عبت "هبطوم" ف كلام هجرخي مل هنإ "يراسلا داشرإلا" بحاص هلاق ام :تلق

 يف هحرخي مل هنإف ؛كلام ىوس هجرخي مل نم ةدمتعملا بتكلا باحصأ نم قبي مل هنأب "ريبحلا صيخلتلا" يف

 ثيدح نم يئاسنلاو ناخيشلا هاور معن «"أطوملا" يف هنأ ىعداف كلذ ف مهو ةيحد نبا ناك نإو :"أظطوملا"

 نم "هبطوم" يف هجرخأ دقو ."أطوملا" ةاور مظعأ نم نسحلا نب دمحم نإف ؛امهنم بجعتي ام اذه :تلق .كلام

 ."دمحم أطوم" يف دوجوم هنأب "كلاوحلا ريونت" ف يطويسلا هبقعت اذهو «كلام قيرط
 ىسونم وبأ ظفاحلا .لاقو .نيسيلو نيتئام نه رت يي نتعافاور :باشتملا ىلع نب دمحم ديعس وبأ ظفاحلا لاقو

 نع هتبتك :لاق ؛يراصنألا دمحم نب هللا دبع يورهلا ليعامسإ يبأ نع "ةركاذملا" يف دمهحأ نب ليلحلا دبع نع

 -فاالآ ةثالث نم رثكا ىلع تررم بح ءازجألاو بتكلا نم ةتعبتت :ظفاحلا لاق .ىجي باحصأ نم رفن ةئامعبس
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 ىلإ اهتممضف قرط ةدغ "ةدنم نبا جرختسم" ف تيأر مث ءاذه اقيرط نيعبس هل لمكأ نأ تعطتسا امف ئءزج -
 .ةئام ثالث ىلع تدازف يدنع ام

 نم الإ اًعوفرم حضي ال هنإ :مهريغو يزوجلا نباو باتع نب دمحمو نكسلا نب يلع وبأو يباطخلاو رازبلا لاقو
 الحج بيرغ :لاقو «يروباسينلا دمحم نب ميهاربإ ةمجحرت يف سنأ ثيدح نم ركاسع نبا هدج رخخأو «رمع ةهج

 ملكتم ظفللا اذهي افوك نكل اهقاس مث ارفن نيرشع نم رثكأ اعوفرم هاور هنإ :"هجرختسم" يف ةدنم نبا لاقو
 لآ اهيف سيل يع" ُِق يناربطلاو "هئدنس" يف روصنم نب ديعس اههحبررمكأ اهرجاهمو سيف مأ ةصق 5 عهيش

 ُِق ميعل وبأو نرمع تثيدح نم "هلماك ف يدع نباو "وة 2 نوجا هحب يشأ ثيدحلاو ءاهلحأل قيس قلقا

 ؛سنأ ثيدح نم "هيلامأ" يف ركاسغ نباو «ديغس يبأ ثيدح نم "كلام بئارغ" يف نطق رادلاو ”ةيلخلا
 2 ةريرق يب تيدح 0 هجي رخع م عرج ُّق راطعلا ديشرلاو

 »ع دبع دع دلع دع



 مالسإلا ناكرأ نايب ,١ مالسإلاو ناميإلا باتك

 ةعافشلاو ردقلاو مالسإلاو ناميإلا باتك

 ةنيدمم يل بحاص عم انيب لاقب رمعي ني ىف نع «ةسقاع نع ةفيبمع وبأ تت

 عونمم رصني كزو ىلع ةللَم

 هلأسنف هيتأن نأ كل له يبحاسلا تاقف ةرسنع نب للا .ديعي,انرصب ذإ لا. لوسر
 ةأحافم

 هكلدم هي فارعأ ,ىإف ملال يدللا انآ وك قيس نعم :تلقف «معن :لاق «ردقلا نع

 يرشاعم ديزل كبناجو يبناج نع د١ يأ

 ابرق ضرألا هذه يف بلقعت انإ !نمحرلا ديغ ابآ اي :تلقف هللا دبع ىلإ انيهتناف :لاق
 رمع نب هللا دبعل ةينك

 مهنم ينأ م مهغلبأ :لاق ؛مهيلع ٌدرن امبف ردق ال :نولوقي موق امي ةدلبلا انمدق

 لوسر عم نحن اهتيف هلاك كاب انا م ,مهدهاج تا تدجو ينا أ ولو ءي رب

 هدنسباو ع سح

 :ىلاعت هلوق ف امك يرهاظلا دايقنالا مالسإلاب داري دقو ؛ع عربلا تار يف دحاو امه 4 مالسإلاو نامعالا

 ثيدح هب قطني ام ليبقلا اذه نمو ١4( :تارجحلا) «انملْسأ اولوق ْنُكَلَو اوُنَمْوُ 5 ةإق اَنُمآ ُباَرْعَأْلا تلا

 مالسإلا عئارشو نيدلا ناكرأب لمعلا مالسإلابو «نيدلا تايرورضب بلقلاب قيدصتلا ناميإلاب ديرأ هنإف ؟بابلا
 يق عقو ام لمحي هيلعو «؛ثيدحلا يف عئارشلا ظفل ةدايز مالسإلا سفن ال عئارشو رئاعش اهأ ىلع لديو «هرئاعشو

 يرحتف «ةنئاكلا رومألا نم لزألا يف هللا هردق ام :ردقلاو ءسمخ ىلع مالسإلا ىب يف امك ةدايز الب مالسإلا ظفل

 لدي امك ةريبكلاو ةريغصلا تائيسلا وفعلو تاجردلا عفرل ةلماش ةعافشلاو ءاهردق ام بسح ىلع دوجولا يف

 مامإلا ليذ ةءارب ىلع رهاب ليلدو ءرهاق ناهرب بابلا قعيفاحلا داريإف «بابلا اذه يف ةضيفتسملا ثيداحألا ةيلع

 .لاذرألل لاقملا اذه امنإو ءلازتعالا بوش نع

 ديمح وهو :يل بحاص ."راثآلا" يف دمحمو "امهيدنسم" يف يثراحلاو ورسخ نبا هاور ثيدحلا اذه :ةفينح وبأ

 ملو [4598 :مقر] دواد يبأ دنع هوحنو [8 :مقر] ملسم يف امك نيرمتعم وأ نيجاح يريمحلا نمحرلا دبع نبا

 ١١(. :صصقلا) 6# بنج نع هب تّرصَبف# :ىلاعت هلوق يف امك ةيدعتلل ءابلا : هللا دبعب .يراقلا هل ضرعتي

 نوؤرقي سان انلبق رهظ دق :ملسم ظفلو :خلإ بلقتن انإ .هيلإ اندعقف ةدايز :"رهاوجلا" فو ءانلصو :انيهتناف
 ءيش يأف يأ ةيماهفتسا "ام" :درن امبف .ئبهذلا دهعلل ماللا نأل ؛ةدلبلل ةفص ةلمحلا :موق امي .[8 :مقر] ف

 مه ةلئاقم :مش دهاج .(85 :ءاسنلا) كاهودر هأ8 :ىلاعت هلوقك باوجلا وه درلاو « نيرسامع اونوكيف هب

 .ةلمجلا ىلإ فاضم "نيب"و ؛ةدئاز "ام" :امديب .نيدلا يف يس يفنل



 مالسإلا ناكرأ ند مالسإلاو ناميإلا باتك

 حيرلا بّيط ةّمَللا نسح ضيبأ ليمج باش ل ابقأ ذإ هباحصأ نم طهر هعمو ك5 هلل هللا
 ةروصلا ف ةئيشا يف ءاذق يوم تس

 هيلع درف :لاق ؛مكيلع مالسلا !هللا لوسر اي كيلع مالسل | :لاقف ء«ضيب بايث هيلع
 ءالسإلا ةنس وه امك ميمعت كاستل يللا :

 وأ ةوند اندف « ندا" :لاق للا لوسر اي وندأ :لاقف ,هعم انددرو 25 هللا لوسر
 ةوطخ يأ ةملظعلا راهظإل ةراحجتسا

 قيصلا نجح ايدق "هدا" :لاقك للا .لوسرو اهب قتدأ لاه م مل ارقوم ماقام «نيتوند
1 

 (هللاب نموت :لاق ,ناعإلا نع ينربخ أ :لاقف 0 هللا و عر هتبكر
 هتافص و هنأدب

 "هللا نس هرش و هريحخ راكب ,رخالا مويلاو ,هئاقلو عةلَس رو عهبتك و ,هتكئالمو

 1 يب نم معأ هب دارملا

 ا دورا اج ههراع رهو ةورص واط 6 25 هللا لوسرل هقيدضت :رم انبجعف لاق «:تقديق :لاقف

 ملي يذلا رعشلا يه ميما :فيداقنتو اللا سكب :ةمللا .ةرشعلا ىلإ ةثالثلا دولا عمو قا :طهر

 ؛هب نمؤملا نع يأ :ناميإلا نع 25 هيذخف ىلع هيدي عضوو :تاياورلا ضعب فو :هتبكر .بكنملاب
 ريسفت هنأ ال اهتيعقاوو اهتيقحب قدصيو ءاهي نمؤي نأ يغبني ىلا رومألا نع فشاك هنإف ؛باوجلا ياطي
 ؛قيقحتلا ىلع ماكحألا ءارحاإل طرش رارقإلاو ,نأع لوسرلا هب ءاج امم يبلقلا قيدصتلا وهو «نامبإلا نيعمل

 .ًالامجإ هب نمؤملا وه اذهف
 داقتعا نامبإلا نأ وه صوصنلاو ةيعرشلا تاقالطإلا يف مالسإلاو نامبإلا نيب قرفلا رهاظ :خلإ ناميإلا نع

 يبأ نبا هجرخأ بلقلا يف نانّيإلاو ؛ةينالع مالسإلا :هعفر سنأ ثيدح هيلعو ءرهاظلا دايقنا مالسإلاو «بلقلا

 :ظفلب هعفر رمع نع +١7[ :مقر :1//991] "هحيحص" يف نابح نبا هجرخأ ثيدحلا مث ,"هفنصم" يف ةبيش

 نمؤوتو «توملا دعب ثعبلاب نهؤتو :؛نازيملاو رانلاو ةتحلاب نمؤتو ءهلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ نامبإلا

 ءاظن ردقلاب نامعإلا" :ةريره يبأ ثيدح ىيفف «ةرتاوتم راثآ ىف ردقلاب ناميإلا درو دقو ءهرشو هريحخ ردقلاب

 يف مكاحلا ةحبرخخأ نوحلا و منطا بعذي ردقلاب نانتآلا ةاعوفرم ةقيدح قو 2 "ةدكسا يف يمليدلا هحج رخأ "ديحوتلا

 ؛ "نياهيقلا كنس" يف ىعاضقلاو «" هذي رات"

 تابثإ وه نأشلاب متهملاو عازنلا يف مهألا نإف ؛يناثلا رهاظلاو «ةنجلا يف هتيؤرب وأ ءثعبلاو ربقلاب يأ :هئاقلو

 دعب ثعبلاو :ةياور فو [.رشنلاو رشحلاب ءازجلاو نيدلا موي يأ] :رخاآلا مويلاو .نآرقلا يف رثك اذلو .ثعبلا
 اهريخ اهلك ةردقملا رومألا نأب يأ :ردقلاو توملا دعب ثعبلاو توملاب :ظفلب قارولا رطم اهيلع هعبات توملا

 .هرمأو ىلاعت هئاضق نم اهرشو



 مالسإلا ناكرأ ان مالسإلاو ناميإلا باتك

 200106 . ؟يه ام مالسإلا ةئارظ: بع قرصا :لاق ,ملعي هنأك تقدص :هلوقو

 .بحعم يقانتلاو ؛لهجلاب قوبسم لاؤسلاو «ملعلاب اقوبسم الإ روصتي ال قيدصتلا نإف :ملعي هنأك
 :مقر] يذمرتلاو [8 :مقر] ملسم هاور ثيدحلا اذه [.هرادم يه يلا هناكرأو هضئارفإ :مالسإلا 6-2 نع

 دبع نع «نسسحلا ني سميك قيرط نم مهريغو 494٠[ :مقر] يئاسنلاو [4758 :مقر] دواد وبأو
 ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نع هوحن 5٠[ :مقر| يراخبلا ىورو ءالصفمو ًالوطم ميعن نب ىبي نع «ةديرب نب هللا

 .ةريره يبأو كلام نب سنأو هللا ديبع نب ةحلط نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ءاًعوفرم
 «يردأ ال :لوقي هملعي ال امع لثس اذإ ملاعلا نأ :هيفو «ةبقارملاو صالخإلا مظع نايب ثيدحلا اذه فو

 لمتحيو «نوعماسلا ملعيل ملاعلا لأسي هنأو .هملع روفوو هاوقتو هعرو ىلع لدي لب هتلالج نم كلذ صقني الو
 ذوخأم هملع نأو :مولعلا نم ئيلم اكتِلَع هنأ مهيري نأ ديري هنأ ةباحصلا روضح يف دعي يبلا ليربج لاؤس يف نأ
 ةروص يأب لثمت ةكئالملا نأو ءمهنيد سانلا ملعي ءاج :هلوقب ئغعملا وهو ؛هيف مهطاشنو مهتبغر ديزتف ءيحولا نم

 يفو «ريسفتلا يف فلوملا هجرحأو :لاقو ؛.[207/1] "ييراسلا داشرإلا" يف لاق اذك مدأ نب روص نم اوءاش

 يئاسنلاو «ةنسلا يف دواد وبأو ؛هضعبب نتفلا فو ؛همامتب ةنسلا يف هجام نباو ءنامبإلا يف ملسمو ءارصتخم ةاكزلا
 ملسم هجرخأو (؛"ةحيحص" يف ةناوع وبأو «ءنسح دانسإب رازبلاو "هدنسم" يف دمحأو :يذمرتلا اذكو «نامبإلا يف

 .هتاور ضعب ىلع هيف فالتخال يراخبلا هجرخي ملو باطخلا نب رمع نع اًضيأ
 لاقو ءاهملع لمح نم هيعيطت امل .ةةنسلا مأ :هل لاقي نأ حلصي :يبطرقلا لاق ىح ليلج ثيدح وهف ةلمجلابو

 نمو لع ايم ءادتبا ناميإلا دوقع نم ةنطابلاو ةرهاظلا تادابعلا فئاظو عيمج ىلع لمتشا هنإ :ضايع

 هيلإ ةعجار اهلك ةعيرشلا مولع نأ تح لامعألا تافآ نم ظفحتلاو «رئارسلا صالخإ نمو ؛حراوجلا لامعأ

 نب هللا دبع نع ثايغ نب لامثعو سمهك نع هدواد ويأ ةيعرخأ ثيدحلا اذه نأ ملعا .هنم ةبعشنمهو

 هجرخأو «نمحرلا دبع نب ديمحو رمعي نب ىيحي نع نامثع قيرط يفو ءرمعي نب ىيحي نع ةديرب

 .ءثيدحلا اذهبي رمعي نب ىيحي نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم اًضيأ
 «تيبلا جحو ,ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإ" :لاق ؟مالسإلا امف :لاق ءصقنيو ديزيو :دواد وبأ لاق

 . ةبانحلا نم لاستغالاو ءناضمر رهش موصو
 انهه طقاسلاو «ةمقلع نع مامإلا دانسإ قيرط وه اذه لعل :لوقأ ؛ىجرم ةمقلع :دواد وبأ لاق

 هديؤيو ءهنع هيوري هيوري اه ةماع ةمقلعو .«ةديرب نب ناميلس وه رمعي نباو ةمقلع نيب يوارلا

 نب ةمقلع :لوقنف لاجرلا يف مالكلا امأو ."هحرش" يف يراقلا هل ضرعتي مل امم اذهو ءدواد يبأ قيرط
 هبسني حلو «ةقث :لاقو [15/7 :مقر] "بيرقتلا" يف امك «ةتسلا حاحصلا لاجر نم وهف ٍيفوكلا ثراحلا وبأ دئرم

 -  "هحيحص" يف ملسم هل جرخأو «ءاجرإلاب يمر هنأب لقي مل هنأ ىح ةئجرملا يف هتداع وه امك ءاحرإلا ىلإ



 مالسإلا ناك رأ 1 مالسإلاو ناميإلا باتك

 موصو ا هيلإ عاطتسا نمل تسلا جو ,ةاكزلا ءاتيإو قالصلا ماقإ :لاق

 همايأ موص يأ

 :لاق ,تقدص :هلوقل انبجعف «تقدص :لاق «"ةبانجلا نم لاستغالاو ؛ناضمر
 هئدب ءاضعأ عيمجل

 نكت مل نإف ؛هارت كنأك هلل لمعت نأ ناسحإلا" :لاق ؟وه ام ناسحإلا نع ينربخأف
 كيدل رضاح نامعالاو لامعألا نيسحت

 دقسملا اذه يف مامإلا هاوم ىلع حابر يأ نب ءاطعو ةمقلع ةرظانم نم مهفي لب «ثيداحألا نم ىصخي ال اميف -

 ؛مطوقب لوقت نأ كايإف ءردقلا لهأ لض انهه نم ! يأ نبااي ةءاطع هل لاق تيح «ردقلا ىلإ الوأ ليه ناك هنا

 ؛ةهبشلا هذه ائيولق نع بهذي اًحرش !دمحن ابأ اي حرشا :ةمقلع هل لاقو «خإ هللا ىلع نودارلا هللا ءادعأ مهنإف

 يملسألا بيصخلا نب هدي رب نب تاعمسلس امأو .ةيبشلا نع عجر هنأ هم رهظيو ؛ ةهبش ءاطغ قشك نيب م

 نزول فرصنم ريغ وهو اهمضب :لاقيو ؛ميملا حتفب رمعي نب ىيي امأو ؛ةثلاثلا نم ةقث وهف اهيضاق يزورملا
 نم اهيضاق يزورملا مث يرصبلا يدع وبأ :لاقيو «ديعس وبأ :لاقيو :ناميلس وبأ رمعي نب ئحي ةينك 6 لعفلا

 ,دسأ نب ركب نب فوع نب
 ىدوسألا ىل نع وحنلا ذخأ رربم يوحن بيدأ هيقف رمعي نب ىحيف 3 وفاشين خيرات" يف هللا دبع وبأ مكاحلا لاقف

 ملسم حرش" يف يوونلا لاق اذك «ناسارخ ءاضق هالوو ؛ملسم نب ةبيتق هلبقف «ناسارحخ ىلإ جاجحلا هافن

 ءاضيأ ناميلس طسوت الب هسفن رمعي نبا نم ثيدحلا اذه عمس ةمقلع نوكي نأ نكميو :لوقأ مث ؛[27/1]

 ردصملا ءات فذخن | :ةالصلا ماقإ .طاقسالا اذه ىلإ جاتحي الف عةثلاثلا نم رمعي نباو «ةسداسلا نم هنأل

 .كيلمتلا هجو ىلع اهيقحتسمل لاملا نم بجي ام ءاطعإ :ةاكزلا ءاتياو .اهناكرأو اهطئارشب اهءادأ | .ةفاضإلاب

 .قيرطلا نمأو ابايإو اباهذ ةلحارلاو دازلاب :هيلإ عاطتسا نمل .هكسانم ءادأو هللا تيب دصق :تيبلا جحو

 امث هّدع [."ةبانحلا نم لستغتو رمتعتو جحت" :ظفلب يميتلا ناميلس ثيدح يف اذه| :ةبانجلا نم لاستغالاو

 وشو ؛ ردقلا اله الإ | دكيح صضرفغي ١ هنأ وأ هناكمل اعفرو عهثاشن امامتها سانا هيلع و را هيلع رودي

 يح ليعس ص رباع الإ اسحجج + ا : ملا هلوقو )0 :ةدئاملا) 8 اوههطاف ابنح تك نإ : ىلاعت هلوقب تاك

 ندبلا فطاعم لسع بجيف «ندبلا رهاظ نم دعي ام عيمج نيلغ ءاملا ةلاسإ :هب دارملاو 2 :عاسنلا) 6 ا ولسَتْعَ

 نم رصب فك لقو ءهرذعتل ؛نيعلا لحخاد لسع ال «قاشنتسالاو ةضمضملاو «نذألا حخامصو ؛ةرسلاو طبالاك

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش سول اذه لدب ركل تايا ورلا 2 ةباحصلا , نيعل لخاد عاملا لاغدإ مننا

 نيب ي روغللا قر وهو يقيس هاب 2  قيفأو ا ةهجج نم كالا 1 ل لاؤوسلاف :تقدص

 ءرملا ىلع مالسإلا ماكحأ ءارجإل طرش رارقإلاف ءرم امك يعرشلا حالطصالا يف قرف الف الإو ؛نامبإلاو مالسإلا
 - لحد هللا الإ هلإ ال :لاق نم :ةتلع هلوقل ؛هيف ةلحاد ال هنع ةجراحن نامبإلل ةلمكيم لاسعألاو (ع رشلا رهاظ يف



 مالسإلا ناكرأ ١ ه مالسإلاو نامبإلا باتك

 :لاق «تقدص :لاق «"معن" :لاق ؟نسحم انأف كلذ تلعف اذإف :لاق ,"كاري هنإف هارت

 اه نكلو «لئاسلا ١ 0 اهنع لوئسملا ام" :لاق ؟يه ىم ةعاسلا نع ينربخأف
 اهعوقو تقو ىأ

 يردَت اَمَو ماَحْرأْلا 780 و تيا ليو ةَعاَسلا ُدَّلِع ُهدْنع هللا نإ 77 ,"طئارش
 ىتنأ وأ ركذ وهأ 7 هملعي تقو يفارطلا , يعدل ةدحا تاراتؤو

 :لاق 4 ٌريِبَح ٌيِلَع هللا نإ تومت ضرأ أ ّيأب أ رنا اهو ادنغ كمركت اذاع ” سسن

 01 :نامّقل) ذ لابقتسالا يف يأ

 ساس 25 ىبلا لاق «هارن نحنو فرصنا مث «تقدص

 11-2 ا 5 يبلل كلذ انركذف ائيش انيأر الو ءهجوت نيأ يردن

 .ةرخآلاو لآملا رابتعاب يأ ةنحلا -

 ثيدح نم درو :كاري هنإف .ريصبلا عيمسلا وهو متنك امنيأ مكعم وهو :؛كلاوحأ عيمج يف كاري يأ :كاري هنإف

 تءكتنع ىلاعت هللا رك ذاو :«ىتوملا 8 كسفقن ددمتا و عهأ رت قلتأك هلي لمعاو ءاقيش كي دل شت الو هللا كيما :هعفر داعم

 ُّق يناربطلا هج رخأ ةينالعلاب ةينالعلا و رسلاب رسلا ةئسح اهينج لمعاف ةئيس تلمع اذإو ع« رجش اك و زر ْ

 ءادردلا يأ ثيدح نمو «[54/ :مقر ]4٠5/1« "هبعش" يف ىقهيبلاو «["74 :مقر 2175/٠7٠١ ] "هريبك"

 هااصب كيلعو «تاباجح نكإف ؛مولظملا تاوعدو كايإو .ىتوم ا ف .كاسفت دعو ئهأ رن كناك هللا دنعا :هعفر

1 ] 
 تتيح ا(

 ديز ثيدح نمو :"ريبكلا" يف هحرخأ اًوبح ولو امهومتيتأل امهيف ام نوملغت ولف ءامهدهشاف ءاشعلا ةالصو ةادغلا

 ؛مولظملا ةوعد قتاو «ىتوملا ف كسفن بسحاو «كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دعا :هعفر مقرأ نبا

 ء[8 :مقر] ملسم هحرخأ خلإ هللا دبعت نأ ناسحإلا :ظفل مث ؛"ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرخأ ةباجتسم اهإف

 .ه .:مقر يراخبلا] ناخيشلاو [14917 :مقر «475 /؟] دمحأو رمع نع "سودرفلا دنسم" يف يمليدلاو

 .ةررع ناوعأ]و# ةيكر] كاملا [4 يقوملصو
 يف ةغلابملا ةياغ هريغل ال هل اهملع يفو «هل الإ اهملع نكحمي الف ءاهملعب رثأتسا هناحبس هنإف :اهنع لوئسملا اه

 .اهءافتخا تضنقا ةمكحلا اهنقو نايب نع ًالضف اهنايتإ ىفخأ داكأ يأ ١( ه:هط) كاًهيِفحُأ ُداَكَأظ :ىلاعت هلوق
 .ثيداحألا ضعب يف اهنم ضعب تركذ دقو ءاهبارتقاو كلف لمت لالخ مااغو تارامأ ال يأ :طئارش احن

 عالم دلقو اهب الإ اومادملال هدم هينريت ةقخأجإ سما نب يهف ةدايز "رهاوجلا" ٍفو] :خإ هددع هللا نإ

 هوبلطاو هودان يأ :لجرلاب يلع.ءايلوألاو ءايبنألا نم نيصلخملا هدابع نم صخي نم ضعب ةعاسلا ءارو ام ىلع

 .[9 :مقر]"ائيش اوري ملف هودريل اوذخأف لحرلا يلع اوّدر" ةريره يبأ نع :ملسم ةياور يفو .يدل هونآو
 - امنأك" :ظفللا اذه دعب دازو «ةفينح يبأ نع قاحسإ نب بيعش قيرط نم هلوطب يعلخلا هجرخأ :اًئيش انيأر الو



 مالسإلا ناكرأ 15 مالسإلاو نامبإلا باتك

 انأو الإ ةروصب ىيناتأ ام هللاو مكنيد ملاعم مكملعي مكاتأ ةتلع ليئربج اذه" :لاقف

 "ةروصلا هذه الإ اهيف هفرعأ

 :لاق دوعسم نب ؛ هللا دبع نع «ةمقلع نع ؛ميهاربإ نع ؛دامح نع ةفينح وبأ -*
 كينزب نبي ملا ناميلس ىبأ ملسم نبا

 .انتقو اًدنس ةفينح يبأ نع نسحلا نب دمحم نع ورمع يبأ نب ورمغ مع قيرط نم هجرخأو ءاوس ىيقابلاو ؛”"ضرألا هتعلتبا -

 ثيدح نم "هنئس" يف روصنم نب ديعسو ؛هيبأ نع رمع نبا نع ةسمخلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ةروصلا هذه الإ
 .خلإ "لجر رمع نبا ىتأ" :هيفو رمع نبا نع "ريبكلا همجعم يف يناربطلاو «ةديرب نب ناميلس هيفو رمع نبا
 مقر]عاقعقلا نب ةرامع نع ملسمو «نايح يبأ نع نامقل ةروس ريسفت يفو 5٠[ :مقر| ناميإلا يف يراحبلاو

 .ةريره 2 نع ةعرز أ نع مهتنالد ةورف ف ع يئاسنلاو دواد وبأو : ١

 قارولا رطم هعباتو ءأ م :مقر| هيبأ نع رمع نبا نع رمعي نب ىحي نع ةديرب ن 5956 نع سمهك ثيدح نه ملسمو

 كامثع قيرطو عوف يف ةناوع وبأ هج رخأ رطم قيرطف «ةديرب نبا نع ثايغ نب نامثعو ىِحي نع يميتلا ناميلسو

 ثيدح نم هلعجف «ةديرب نب ناميلس مهفلاخو ."هحيحص" يف ةعزخ نبا هجرخأ يميتلا قيرطو بيبو

 يناربطلا هجرخخأو «رمعي نب ىِي نع «يناسارخلا ءاطع نع «'ةيلحلا" يف ميعن وبأو .دمحأ هاورو ؛هيبأ ثيدح نم ال رمع

 يف ةناوع وبأو ؛دابعلا لايف قلخ يف يراخبلاو ءنسح دنسب سنأ نع 'هدنسم' يف رازبلاو ءرمع نبا نع «ءاطع نع
 يوري :نابح نبا لاقو ؛ىجيو متاح وبأ هبذك «مئيفلا وبأ يرمعلا ديزي نب دلاخ هيفو «يلجبلا ريرج نع "هحيحص'
 دمحأ امهاورو ؛ظفاحلا لاق امك اًحيحص ىقيي ال ثيدحلاف .فيعض :نوراه نب ىسوم لاقو ؛تابثألا نع تاعوضوملا

 السر نسمهك نع ميرز نب ديزي نع هدنع نبا هاوزو «نسع كبسب
 ةمقلع وه :2! ةمقلع .هنومضع. نظلا بيلغتو ثيدحلا نتم ةيوقتل ؛دانسإلا ريركتب ثيدحلا ريركت :ةفيدحع وبا

 ميهاربإ لاخو ءديزي نب دوسألا منع ريبكلا هيقفلا يفوككلا يعنلا ليش وبأ ةمقلع نب كلام نب هللا دبع نب سيق نب

 أد , رمعو ىلعو دوعسم نبا نع ملعلاو نآرقلا ذحأو 35 يببلا ةايح ف دلو .دوعسم نبا باحصأ لجأ نم يعخنلا
 مم لالب ةمقلع يبأ نب ةمقلع اذه سيلو ء[494/1] "راتحما در" يف امك «نيعمجأ مهنع هلل يضر ةشئاعو ءادردلا
 همعز امك امهريغو لالب نب ناميلسو نقلا نب كلام هتعو همأ نعو كلام نب نعنأ نع ىور «نينمؤملا مأ ةشئاع

 هنم بيجع اذهو ءهح رش شماوه يف ر ىكذو 0 ليق هلثمو ةالابمو شاحن ريغ نم دنسملا اذهل "هحرش" يف هركذو .يراقلا

 بتارم ةلمج يف هومسو رامضملا اذه لاثمأ ف يراقلا بعك ولع :اهنم :ةوحو بحعلا هحو ءاذج بحجعأ لب

 ةماغ ىف ةمقلع راهتشا :اهتمو .رابكلا ريخالا لاجرلا ءامسأ ىف اميسال رابخألاو ثيدحلا مولعو ؛ثيدحتلا

 حو ؛دوعسم ن :با نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح وه هدائسإ نأ عامسألا المو ع عاذو عاش يح مامإلا دنا

0 

 2 ص دوعسم نب هللا دبع هعرز هقفلا :اولاق دقو ءمهبتك اوألمو مهرافسأ اب اونحش ءاهقفلا نأ
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 يك ازرغا |[ ةيف

 مالسإلا ناكرأ ١7 مالسإلاو ناميإلا باتك

 اي كيلع مالسلا :لاقف ضايب بايث هيلع باش ةروص يف 5 يببلا ىلإ ليئربج ءاح

 رندا اهلا لوسر اي :لاقف :"هقليسلا .كيلعز" 88 هللا لوسر لاق اهللا لوسو

 سدس ةاايشاوالا" :لاقف ؟نامبإلا ام !هللا لوسر اي :لاقف ؛"هنذا" :لاقف
 وغللا آل يعرشل

 دمحم هزبخو ءفسوي وبأ هنجعو «ةفينح وبأ هنحطو «دامح هسادو «يعخنلا ميهاربإ ةدضتحو :ةمقات ةاقسو.غ

 راهتشا :اهنمو.يفكصحلا ]5٠0/1١[ "راتحملا ردلا" بحاص اًضيأ همظن ركذو «هزبخ نم نولكأي سانلا رئاسف

 نم ثيدحلا أرقي نم عيمج دنع وه سيلو «هتذمالتو هئاصلخ صلخأو دوعسم نبا باحصأ صحخأ نم ةمقلع

 هلاخ نع هتياورب ميهاربإ راهتشا :اهنمو .اًضيأ ةبلطلا هلهجي ال امك ةمقلع يبأ نبا ال ءسيق نبا الإ اهريغو حاحصلا
 .هلاخ وه الو «ةمقلع يبأ نبا نع الصأ يوري الو ؛ثيدحلاب ةكسم قدأ هل نم هفرغي امك ءسيق نب ةمقلع

 نع ةمقلع يبأ نب ةمقلع ةياور روصتي ال هنأ :اهنمو

 هنيعب دوعسم نبا ىأر نمو «[57179 :مقر] "بيرقتلا" يف امك عامسلا تلعأ تبتثي ملو ةباحصلا نم نينثالاو
 اهدعب ىلا يف وأ «نيثالثو نيتنثا ةنس تام دق ةباحصلا نم فالآ فولأ هدهع يف نإف ؛ةسماخلا نم نوكي فيك

 رظني ملف «هفرعت ام ةرثكلا نم ةباحصلا نم ذئنيحو «نينس ثالثب اًضيأ نامثع لتق لبق لب ءاضيأ هند ىلع ةافو لبق

 قيرط نم دنسملا اذه يف ةريثكلا ديناسألا هذه ىلإ الو ,دوعسم نبا نع هتياور ىلإ !هيلع ةرسح ايو ىفسأ اي يراقلا
 .ةرخآلاو ايندلا يف هلو انل هللا محري هللا دبع نع ةمقلع نع مها نع لتتم ن ب دازهح

 فظنأ هنإف ؛ملعلا لهأل بسانم وه] :خلإ بايث هيلع .بابشلا ناوأ يف ىلوأ ملعلا ليصحت نأل :باش ةروص

 :تاياورلا ضعب يفو ؛"دحأ انم هفرعي 9 ءرفسلا رثأ هيلع ىري ال" :ظفل ةدايز ' ةيضرافلا يل حرف ف [رهطأو

 :[8 :مقر]ملسم ةياور فو :خلإ كيلع مالسلا ."رغشلا داوس ديدش .بايثلا ضايب ديدش لحر انيلع علط ذإ"

 .ةاورلا ضعب راصتقاو «هباطخ رركت وأ «ةعقاولا ددعت ىلع لمحيف «مالسلا نود نم دمحم اي ب هبطاخ

 [ردصملا ىلإ عجارلا ريمضلاب وأ ءتكسلا ءام] :هنذا .زاوجلا نايبل المع ؛ءافتكالا باب نم :مالسلا كيلعو

 اور يل امك يبنلا ذخف يأ هذخف ىلع هيفك عضوو «هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف يبنلا ىلإ سلجف اندف يأ

 امك ماكحألا طرش رارقإلا وأ ؛ناسللاب رارقإلاو نانجلاب قيدصتلا وه] :خ! ناميإلا 3 هقرإ "كاسل

 ناميإلا تاقلعتم نع هلأس هنأ ملع دي هنأ رهاظلاو «ىلاعت هل ةبجاولا هتافصبو هدوجوب قيدصتلا هللاب نامإلا [ققح

 ؛يغرشلا نامإلا وه دودحملا نأل ؛كلذب ناميإلا رسف امنإو ؛قيدصتلا نامبإلا باوحلا ناكف الإو ؛هتقيقح نع ال

 عَو لؤنلاب ةنوفشياال نوير < داَبع# :ىلاعت هللا مهفصو امك مفأو مهدوحوب:قيدسفتلا وخد ةكئالملاب ناقإلاو

 دحاولا اوأر نيذلا ةسماخلا نم هنأل ؛الصتم دوعسم نبا

 داب 31 :ميرحتلا) يَنوُوَمْؤُي ام َنوُلَعفَيَو ْمُهَرَمَأ ام هللا نوُصْعَي الإطو (0 6 < :ءايبنألا) 4 َنولَمْعَي هرمأب

 < مهو : :عمجلا ثين ثينأتل وأ عمجلا ئ :يعم ديكأتل ءاتلا هيف تدي ديز ةلاسرلا يعم. ةكولألا نم لعفم كألم هلصأو كلم



 مالسإلا ناكرأ ١/4 مالسإلاو ناميإلا باتك

 :هلوقل انبجعف ؛تقدص :لاق : هر ةهريجغ ردقلاو ,هلسرو (هبتك و .هتكئالمو

 مهسفنأ وأ مهممأ ىل أ 1

 25 هللا ا! لوسر لاق ,مالسإلا عئارش امف ! هللا لوسر اب :لاق مث («ي ردي هناك تقدص

 انبجعف تقدص :لاق ."ةبانجلا لسغو ؛ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإ'

 كنأك هلل لمعت نأ" :لاق ؟ناسحإلا امف :لاق مث ءيردي هنأك تقدص :هلوقل

 هب اوربخأ اميف نوقداص مهأب قيدصتلا لسرلاب نامبإلاو ءلاكشألا نم تءاش امم ةلكشم ةيناروت'ةيولع ةامح اد

 هنأ قيدضت :ردنقلاب ناممالاو .هتككب ناععإلا اذكو .[؟7/9٠] "يراسلا داشرإ" نع هانطقتلا اذنك ىلاعت هللا نع

 تافص ىلعو «ىلاعتو هناحبس هدنع ةمولعم تاقوأ يف عقتس اهنأ هناحبس تي ,مدقلا يف ءايشألا ردق ىلاعت
 :هلوقو ؛[١/117] "ملسم حرش" يف يوونلل اذك «ىلاعتو هناحبس اهردق ام بسح ىلع عقت يهف ؛ةصوصخم
 كلذ يف نكي ملو ؛هنع لوئسملاب ريبخخ مالك اذه امنإ ؛لهاجلا لئاسلا ةداع فالخ اذه نأ مهبجعت ببس "انبجعف"

 ]18/١[. ملسم حرش ف يوونلل اذك 25 يبلا ريغ اذه ملعي نم تقولا
 نع رمعي نب ىحي نع هجام نبا ةياور يفو : هللا لوسر اي :مهرمأ ام هللا :قوصعي ال نومركم دابع مهأب :هتكئالمو

 اطبع كيتي لوكا ءاَمْعا لَعْجَت الف :ىلاعت هلوقل فلاخم وهو ([* :مقر|"دمحم اي" :ظفل رمع نع رمع نبا

 صيصختب امإ لوؤيف (؟ :تارجحلا) 8 :لؤقلاب هل اوُرهجت الد :ىلاعت هلوقل :ليقو (77 :رونلا) ماشنب كبت

 "هللا: ل حبر اي" ةظفلب اهريغو ةياورلا بثه ناثلا ديؤيو .ظفللاب ال ئعملاب لقت هتأب امإو «باطنلا نم ةكئالملا

 لسغ ركذ اهيف سيلو «تيبلا جح :اهسماخو «ناتداهشلا :اهوأ [57 :مقر| هحام نبا ةياور فو :ةالصلا 5

 ةياورلا هذه لعل :ةبانججلا لسغو .ضعب ىلع ةاورلا ضعب راصتقا وأ «ةعقاولا ددعت ىلع كلذ لمحيف ؛

 يأ :هللا لمعت نأ .فراعلا لعام ىسسيو «يردي ال هنأ ةسنت نم رهظيو :يردي ةنأك عيا ةةةسرلا لق

 صالخإلا وهو هللا اودبعت نأ ىرخأ يف ام هقفاويف «ةدابعلا لعف امهنم لكو «ئيسلا نع فك وأ ؛حلاص لعف لمع
 هتوربجو ةلالخم هارت اذإ كنإف ءهاشخت نأ قحأ هللاو ءهاشختو هللا فاخت ةلاحلا هذي كنإف ؛ةعمسلاو ءايرلل لطبملا

 لابلاو ؛هعمجأب بلقلا كل رضحيو ؛هتباهمو هتبيه كيرتعتو كيلع أرطت نيمكاحلا مكحأ وهو هئايربكو هتمظع
 كنظ امف ءنيطالسلاو كولملا نع ًالضف ,ماكحلا ىندأ دنع كروضحب كلاح ىرت امك اًصلاخ اروضح هعماجم

 نمو ءةنيحبب تاير تاوامسلاو «ةمايقلا موي هتضبق ضرألاو (نيضاقلا مكحأو نيملاعلا بر يدي نيب روضخلاب

 ك َسساَنلا َنوُواَريَم :نيقفانملا مذ يفو (ه :ةنيبلا) هيَنيَّذلا هل َنيِصِلَخُم هللا اودْبْعَيل اّلإ اور امو :ىلاعت هلوق انهه

 مذو عهنساحم و لمعلا صاالخإ بوجو ىلع راثآلاو تيذاحألاو 5 رابخألاو صوصتنلا تألام دقو ١( 5 ؟ ؟ .:عابشلا)

 حي هَل نإ :هلوقو 5١( :ةبوتلا) 4 ليبَس نم نييسحملا ىلع ام :ىلاعت هلوق اهنمو ةهيياشمو ةعمسلاوةابرلا

 01 نأ :ةرقبلا) 4 نينسحمل 1



 ةلاسرلاو ديحوتلا نايب 15 مالسإلاو ناميإلا باتك

 لوسر لاق ؟ةعاسلا مايق مف :لاق «:تقدص :لاق "كاري هنإف هارت نكت مل إف هارت

 ىلوألا ةحخفنلا اني ارملا

 يلع 226 هللا لوسر لاقف ع يللق © لئاسلا نم ملغاب اهنع لوئسملا ام" : 2 هللا

 'هالسلا هيلع ليئربج كلذ" :ل :لاقف « 25 يتلا انريخأف  ءاَرثَأ هل رث ملق انبلطقا ؛"لججرلاب

 .'مكنيد ماعم مكمّلعُي مكءاج
 1 ١و ديحوتلا نايب |

 هللا دبع نأ هوثّدح كك ىببلا تاسسعأ نم الاسر نأ ةاظع .نع .ةفيصس وبآ و

 اهلتقو ةانشلا سلتخاف بكذا ءاجف «منغلا ضعبب ' صعبب ةيعارلا 2 اغتشاو :ةايقلا 2

 اهذععأو فطظتعا يأ اهريغ دههعتب يأ

 مر اكمام ههنا 22 2222 اهرمأب ةيعارلا هتربخأف ةاشلا كقطوهللا كيع عاف

 اهدقفت دعب اهدجي م ةحاور نب

 ةلمجللابو «يلييختلا دوهشلاو روضحلا ةبترم يناثلا اذهو ءدوهشلا ةبترم وهو نيتبترملا لمكأ لوألاف :كاري هنإف

 كنولأسيو# :ىلاعت هلوقل [اهمايقو ةعاسلا نبح لعس يذلا .يأ] :اهنع لوتسملا ام .نينسحملا بحي هلل نإ قيدضمأ

 ةَمْعَب الإ كينان ال ضر لاو تاواَمتلا يف تلق وهال اهتقول اهيلحي ال ردع اهملع امنا نق اًهاَسْرُم ا ٍةَعاَسلا نع

 .ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغو ١1( :فارعألا) ئاهْنَع يِفَح كل كراش

 ؛يرارسلا ةرثك ىلإ ءاعإ وه اهتبر ةمألا دلت نأ لي هلوقك طايسألا توب :تاياورلا ضعب يف يدع نم

 ةرثكب نورخافتي يأ ءانبلا ف نولواطتي ء ءابشللا:ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةافيلنا رت ن أو .برعلا مجعلا دلت :عيكو لاقو

 ام اًضيأ دع هللا لوسر نأ رهاظلاو :كلذ :لاقف .ًالاهح ًالازرأ سوؤرلا ءارمألا نوكيف هتايزو هتسح و ةعاقترا

 امو هذه ترم لبق يناتأ ذنم يلع هبش ام هديب يسفن يذلاو" :"نابح نبا حيحص" يف ام هديؤيو ءالوأ هفرع

 :[1777 :وقر «,*91/1] "ىلو قح تفرع

 يبأ نب] :ءاطع نع ةفينح وبأ .ةفلتخم ةعقاولاو «ةريره بأ نع يراخبلاو ءرمع نع ملسم هاور :مكنيد ملاعم

 :مقر| يئاسنلاو [170 :مقر] دواد وبأو [ه/ :مقر] ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه [راثآلا يف دمحم هاور ؛حابر

 اذك هتيراج يف مكحلا نب ةيواعم نم كلام هاور :هللا دبع .هقف يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح نما

 .ةفاضإلاو رحلا فرحب ةحسن يف :ةاش دهاعتت .همنغ ظفحت ٠ ىعرت ةيراج :دهاعتت ةيعار .ليق



 ةلاسرلاو ديحوتلا نايب 1 مالسإلاو ناميإلا باتك

 :لاقو «كلذ هني ىبلا مظعف كك للا لوسرل كلذ ركن ؛كلذ ىلع ِمِدَن مث ءاهمطلف
 ' هيلع ريك و دسع نع اهمرج مدعل ف اح دس

 .اهاسف 5 يبلا اهيلإ لسرأن ءايع ماع 9 ءاةوس :لاقف :"ةنمؤم هحو تبرض"
 نامبإلاب

 ةنمؤم اهإ" :لاق ءهّللا لوسر :تلاق "؟انأ نمف" :لاق ءامسلا يف :تلاقف "؟ هبا

 ."اًهقتع ةدعأف اهقتعأف
 هنم ردص ال ةرافك بدن رشا

 25 هللا لوسر دنع اًسولج انك :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع «ةمقلع نع ةفينح وبأ -ه
 سلاج مج بيصخا نب ةديرب ناميلش لدار نبا

 010111111 م ا دس 2, 'يدوهيلا انراج دوعن انب اوضهنا" :ننانيمألا لاقف
 صضي رمل ةدايع نم |وموَق راضحلا

 نم ناك نإو ةيضرألا ناثوألاو مانضألا نع ءامسلا ف هنوكب هل اًرييمت :هناكم نع اهأس يأ :هللا نيأ اهأسف

 ولعو هنأش وسمو هثالتعاو هيلاعت نع هب نئكيو :هنأشل ءالعإو املاف هناا نسف ايقنأ ءامسلا ف نكمتلا نع

 هل وق ةيلعو ؛ةهجخباو ناكملا نع هزنم هناحعبس وهف الإو هناطلس مظعم و همكحو هرمأ يأ :ءامسلا ِق تاك

 ةوتنك ام َنيأ نكعم وهو ١ :هلوقو (884 :فرحرزلا) هيهلإ ص ها يىفو هلإ عامسلا ىف يذلا رهو : ىلاعت

 ءاهنع ةجراح ةيقابلا ماكحألاو ةلاسرلاو ةينادحولا قيدصت نامبإلا ةقيقح نأ ققحتف :ةنمؤم اّإ .(4 :ديدحلا)

 :قحلا لهأ لوق تبث انهه نمو «بيذكتلا ىلع ةرامأ اهوكب الإ اًرفك نوكي ال نيدلا تايرورض راكنإف
 .ةلبقلا لهأ نم اًدحأ رفكن ال

 دئسم يف الو ءذاتسألا يراحبلا بوقعي نب دمحم نب هللا :كيبع:لسحم أ دفتسمق "اهقتعأف' :ظفل سيل :اهقتعأف

 ؛مظعألا مامإلل ادنسم رشع ةسمخ هيف عمج يذلا "ديناسملا عماج" يف الو «ءيخلبلا ورسح نب دمحم نيسح

 :"يراقلا حرش" يف :اهقتعأف ."يراقلا حرش" شماوه يف اذك «ئعملا اذهبي اًيدعتم "قتع" ةغللا يف اندجو الو

 نع "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .هل ةّحص الو .خسنلا يف سيل وهو .'اهقتعف" :ظفل

 يبأ نبا ليسارم نم قازرلا دبع هججرخأو ؛"ةليللاو عويلا لمع" يف ئسلا نبا هجرخأ هجولا اذه نمو «مامإلا

 نابح نيا هجرخأو "هيلع ىلصو «هطنحو هنفكو لص يلا هلسغو" :هيف دازو "هلل دمحلا" :هلوق ىلإ هوخن نيسح

 يراخبلا دنع هلصأو غ[4887 :مقر 2547/1١1١ ]"اًيدوهي اًراج داع هنأ" :هعفر سنأ ثيدح نم "هحيحص" يف

 .الوطم مكاحلاو دمحأ هاورو ؛هراج هنأ ركذي لو
 ناريحلا دحأ هنإف [اًسأب يسوحملاو ينارصنلاو يدوهيلا ةدايعب ىرن ال :لاقو «"راثآلا" ف دمحم هحرحأ] :يدوهيلا

 هل راجف :ةثالث ناريحلا :اعوفرم رباج نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأو «خيشلا وبأو ءرازبلا هاور ام ىلع مهاندأو «ةثالثلا

 حى راجف لوح | 8 يح هل ىذلا امأف 3 قومح ةنآلاو هل ءاجح و ؛لامح كل راجح ة عءاقح لا ريخججا ىذا وك و ىلححا و قح
 رق 585 رآلأ 7 9 1 سن با رينأ



 ةلاسرلاو ديحوتلا نايب ا ١ مالسإلاو ناعإلا باتك

 أو هللا الإ هلا ال نأ دهشا" :لاق مث :هلأسف توملا يف هدجوف هيلع لخدف :لاق
 دهشتأ ةياور 2 ديف هلاح نع هتارمغو هتاركس ف

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشا" : 2 يببلا هل لاقف هوبأ هملكي ملف هيبأ ىلإ رظنف ؛"هللا لوسر
 اضر مدع ىلإ ءاعإ

 هلإ آل نأ دهشأ < تدفلا لاقف هل .دهشا :ةوبآ لاقف هيبأ ىلإ رظنف :"هللا لوسر نأو

 نم ةهبسن يب ذقنأ يذلا هلل دمحلا" دي يبنلا لاقف هللا لوسر ادم .نأوب هللا آللإ
 ىحنأو صلخ

 ,."يدوهيلا انراج دوعن انب اوضها" :هباحصأل موي تاذ لاق هنأ :ةياور فو ."رانلا
 محقم تاذ ظفل

 520 ...... «معن :لاق "؟هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ" :لاقف «توملا يف هدجوف :لاق

 يذلا اأو «راوخلا ىحو ةالسألا قيع شل لسع راهف كاقتح. هل ىلا امأو :ءراولا قع هلو هل محر ال كرشم -

 اهلعل ىرخأ ةروص انهه :لوقأ .محرلا حو راوحلا قحو مالسإلا قح هل ء.محر وذ ملسم راجف قوقح ةثالث هل

 راخلا نم ىلعأ وهو «مالسإلا قح ال محرلاو راوحلا قح هل محر وذ كرشم راج وهو «ناريحلا طسوأ يف ةلخاد
 ثيدحلا ىف ) روكذملا طسوألا نع نأ هلملا ةنخل «ةلاللا قوقسلل زرخا راجلا نم ندأو ؛محرلا يذ ريغ كرشملا

 م :لافتألا) 4 # ضْعب ءاَيِلْوُأ ْمُهُضْعَب اوُرفَك َنيِذَلاَوَل :ىلاعت هللا لاق «ةبارقلا قح نم ىوقأ مالسإلا قح نأل ؛اضيأ

 ؛هباتك نم عضاوم يف نيملسملا ءادعأ هللا مهلعج دقو

 (4/ :ءاسنلا) © كلذ ن ود اه دِفْغْيَو هي كش نأ ةففي آل هللا نإ :ىلاعت هلوق يف امك رفاكلا :انه كرشملاب دارملاو

 :راوجلا قح هل كرشملا وهو قت هل راج :ةثالث ناريجلا :اعوفرم يناربطلا ج ج رخخأو «ينارصتلاو يدوهيلا هيف لخديف

 مالساإلا قح مخر هل ملسملا وهو قوقح ةئالث هل راجو ,مالسالا قحو راوجلا قح هل ملسملا وهو ناّقح هل راجو

 .ةريثك راجلا قح يف ثيداحألاو .محرلاو راوجلاو

 هيلع ريشيو هرمأيل ريشتسملاك :هيبأ ىلإ رظنف .ميتاوخلل ةربعلا نأل ؛رانلا نم وجنيو نموي نأ ءاجر :خلإ دهشا :لاق مث

 يف فقوتو هراشتسا امنإو «ةلالد هراشتساف هيبأ ءاَقلت نم ةيمحلا هارتعا نكل «نيتداهشلا ىلإ ليمي هبلق ناكف «نامبإلاب
 مهنأل ؛ةينادحولا ةداهش يف ال اًولعو اًملظ اهتنقيتساو دوهيلا اهدحج ىلا ةلاسرلا قيدصت ىلع اهامتشال ؛ةداهشلا
 مفوكل ؛هبلقب ال هرطاخل ةاعارم هل دهشا :هوبأ لاقف .ناثوألا ةدبع ريغ باتكلا لهأ نم موكل ؛ا نيرقم اوناك

 .مهءانبأ نوفرعي امك هوفرع نإو هب هل نيدناعم

 تناك اسهيلع هللا ةمعنش دل ةيسح ةليسو 9 هموكو ؛همالسإو هتاجنب رورسلاو حرفلاب :خلا 2 يبنلا لاقف
 :يرَع
 اقولخم و اسفن :ةمسلن 1١48 ١(. :ةبوتلا) 4ةيجر كاوؤر نينمؤملاب ْمُكْيَلَع

 .باوثلا ديزمل ةبجوم ةيادحلا ةين كلذ عمو ءاضيأ رافكلا ضرم يف ةزئاج ةدايعلا نوكيف :انراج دوعن .حور اد

 .ناثوألا ةدبع نم ال نيدحوملاو باتكلا لهأ نم هنوكل :معن :لاق

 صيرح ع ام هيلع ٌزيرع# وهو (ةبقرتم ريغ



 ك5 فقولاو يلبجلا مالسإلا نايب "5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 3 هللا لوصن هيلع داعأف : :لاق «هيبأ ىلإ لحرلا رظنف رظنف :لاق "؟ هلا لوسر ئأ دهشتأ" :لاق
 إلا لوبق ىلإ 1

 كنأ دهشأ :لاقف نس 1 ةأيملا هله - هم د هدب ثلا يدا فص وف

 هلام

 1 ربشملا يرار ) ىف فق ةولاو (يلبحلا , مالسأإلا نايب |

 نأ :ةريره يبأ نع ؛جرعألا زمره نب نمحرلا دبع نع ةفينح وبأ -5

 وهو :لوسر كنأ دهشأ .باتكلا لهأ ضعب همعز امك برعلاب صتخم ال مجعلاو برعلا ىلإ :هللا لوسر بأ

 يأ :هلل دمحلا ءافومضم ءادأ ىفكي لب «ةملكلا ظافلأ نيعب ظفلتلا مزلي الف اللا لوسر دمع" قوس قع

 .تابوثملاو روجألا مظعأ اب بستكا ةمعن هنإف هل اركش

 معطم نب ريبج نعو «ريبزلا نع "هتاقبط" ف دعس نبا هجرخأ امك هلبق ام بجي مالسإلا نأل| :خلإ يب ذقنأ
 فو ١855[ :مقر] ؟هيلع ىلصي له تامف ىبصلا ملسأ اذإ باب يف زئانجلا باتك يف يراخبلا هاور [اًعوفرم

 كه سنأ نع ينانبلا تباث نع ديز نب دامح نع [5751:مقر| بطلاو ىضرملا باتك نم كرشملا ةدايع باب

 ىلإ رظنف يلا :هل لاقف عةسأر دنع دعمقف عهد وعي 1 يبلا هاتأف ضرمف 8 يبنلا مدخي يدوهي مالع ناك" :لاق

 ابن رح نب ناميلس نع هيوهار نب قاحسإ نع يئاسنللو «"ملسأف 0 اي ابأ عطأ : هل لاف ع«ةدكدنع وظ و هنأ

 وهو 75 يبنلا جرخف :يراخبلا ىور "هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" :لاقف ءروكذملا دامح نع
 :لئاقلا رد هللو «هاحنو هصلخ يأ ١[ ”ه- :منقر| ران انلا نم هدفنا ١ ىذلا شل دمحلاا :لوقي

 جرفلاب هللا هاتأ دق هدئاع تنأ ضيرمو

 اميف سودقلا دبع :ليقف «يبصلا كلذ مسا امأو .بذعي هيلع تامو رفكلا لقع اذإ يبصلا نأ ىلع ليلد هيفو

 :ىضرملا بانك . لاقو +[554/8] "يراسلا داشرإ" يف اذك "ةييتعلا" بحاص ةياكح نع لاوكشي نبا هركذ

 هسا نأ دايز نبا نع ىكح- "ةييتعلا" بحاض نأ لاوكشب نبا نع لقن معن ؛همسا ىلع رجح نبا ظفاحلا فقي م

 :مقر|"هسأر دنعو هيبأ ىلإ مالغلا رظنو" :هظفلو دواد وبأ هاورو .هريغ نع هتدجو ام بيرغ وه :لاقو «سودبع
 هجرخأ :ةفينح وبأ .525 هضرع ام هنم هتححص الولو ؛يبصلا مالسإ ةحص رهظ ثيدحلا اذه نمو ء[("

 برعي يح" :ةدايزب ارّصتخم سنأ نع يقهيبلاو "ةيلحلا" يف ميعن وبأ ىورو ؛هوحنب يذمرتلاو دواد وبأو يراحبلا
 يشرقلا ٍندملا يعباتلا دواد وبأ :نمحرلا دبع ."هناسل هنع



 555 فقولاو يلبجلا مالسإلا نايب نق مالسإلاو ناميإلا باتك

 :ليق «"هنارصنيو هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك" :لاق ٌدكك هللا لوسر

 ول هنأ :نيعم. ديحوتلا ةرطف ىلع دلوتي يأ :دلوي .ظفللا مومعل ءاًضيأ ناحلا ئب نم لب مدأ نب نم :دولوم لك

 ءاوغإ الب اهيلع كرت ولف عرشلا لوبقل ئيهتملا عبطلا نم هيلع لبج امل ؛ناميإلا قيرط الإ راتحا امل هعبطو يلخ

 دوجو نكل ءاهلآ هريغ ىمس نإو هللاب رارقإلا ىلع دلوي دولوم لك هانعم :ليقو ءاهموزل ىلع رمتسا ال لالضإو
 ىلع هتدحوو «؛هدوحو قيدصت بجي هل اذلو ءدحأ لك هيلع لوبحم يرطف ةيتاذلا هتدحوب تامسنلل ئرابلا قلاخلا

 .ةوعدلا هغلبت مل نإو دحأ لك

 ؛ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم ام :اًعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع يراخبلا هاور :هاوبأف
 مث ء[889١1 :مقر] ءاعدج نم اهيف نوبسحت له ءاعمج ةميك ةميهبلا جتنت امك هناسجعو هنارصنيو هنادوهي ها وبأف

 ثيدح .يفو ٠١"٠( :مورلا) 4ْمَيَقْلا ُنيّذلا َكِلَ هللا قلَحِل َليِدبَت ال اهيل َنماَنلا َرَطَف يبا هللا َتَرَطِف :ةريره وبأ لوقي
 54 :يقر] "هناسلب هنع ربعي تح ةرطفلا ىلع الإ دلوي دولوم سيل" :ملسم دنع ةريره يبأ نع حلاص يأ

 نوكي نيدلا يف اممل اًعبت هنوك وأ هيف امهبيغرتو هايإ امهميلعتب امإ :"هنادوهي" تحت "يراسلا داشرإ" يف لاقو

 حيحصلاف ؛ملحلا هغولب لبق تام نإف ءارفاك تام الإو ءملسأ ةداعسلا هل تقبس نإف ءايندلا يف امهمكح همكح

 لفطف ؛لقعلاو ةدارإلاب بستكملا يعرشلا ناعإلا لب ءايندلا يف يرطفلا ناميإلاب ةربع ال :ليقو «ةنحلا لهأ نم هنأ

 ]45٠/5[. هيوبأل اًعبت ايندلا يف هرفكب موكحم يرطفلا ناميإلا دوجو عم يدوهيلا

 مهقلخ ذإ هللا :لاقف «نيكرشملا دالوأ نع هتك هللا لوسر لئس :لاق سابع نبا نع ريبح نبا نع يراخبلا ىورو
 :لاقف ءنيكرشملا يرارذ نع دي هللا لوسر لئس :ةريره يأ َنَع ىثيللا ديزي نب ءاطع نعو «نيلماع اوناك مت ملعأ

 :هناسل هنع برعي يح ةرظفلا ىلع دلوي ةولوم لك :درو دقو ١884[. وا" :مقر] نيلماع اوناك اني. ملتعأ هّللا

 "هريبك" يف يناربطلاو «[447 :مقر «740/1] "هدنسم" يف ىلعي وبأ هجرخأ «هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف
 .عيبرلا نب دوسألا ثيدح نم ١١477[( :مقر +5/*70] "هنتس" يف ىقهيبلاو ؛[4878 :مقر 2,38/1]

 رافكلا دالوأ يف يعفاشلا نع "داقتعالا" يف يقهيبلا هلقنو هللا ةيشم يف مهنإ :ليقف ةلأسملا هذه يف فلتخا دقو

 لافطأو «ةنحلا يف نيملسملا لافطأ نأب هباحصأ حرص معن «كلذ يف صوصنم ءيش كلام نع سيلو ؛ةصاخ
 مهفإ :ليقو «رانلا يف رافكلا دالوأو «ةنحلا يف نيملسملا دالوأف «مهئابآل عبت مهشإ :ليقو .ةئيشملا يف ةصاخ رافكلا
 مهنإ :ليقو .رانلا اب نولخدي تائيس الو «ةنجلا اب نولخدي تانسح اولمعي مل مهنأل ؛رانلاو ةنحلا نيب خزربلا يف

 لهأ مدخ نيكرشملا دالوأ :اعوفرم ةرمس ثيدح نم رازبلاو «سنأ نع هريغو دواد يبأ ثيدحل ؛ةنحلا لهأ مدح
 ةيميت نبا هطلغو .دمحأ مامإلا نع ضايع هاكح رانلا يف مهفإ :ليقو ءابارت نوريصي :ليقو .فيعض هدانسإو «قةنجلا

 - اًران ممل هللا عفري نأب ةرخآلا يف نونحتمي مهفإ :ليقو ءالضأ ءيش مامإلا نع ظفحي الو ؛هباحصأ ضعبل لوق هنأب



 ك8 فقولاو يلبجلا مالسإلا نايب 1 مالسإلاو ناميإلا باتك

 . نيلماع اوناك امب ملعأ هللا" «:لاق هلا رس

 هحب رخخأو . ليعمس ىلأو لأ ثيدح نم رازبلا هج رخخأ «بذع ىلأ نس و ءامالسو ادرب هيلع ع ندا 7 9

 أب بييحأو .ءالتبا الو اهيف ل امع كلف فيلكت راد تحسبا قالا نأب بقعت و مرو ثيدح نم يناربطلا

 اي :ىلاعت لاق دقو «كلذ نم عنام الف ةمايقلا تاصرع يف امأو ءرانلا وأ ةنجلا يف رارقتسالا عقي نأ دعب كلذ

 2 :ملقلا) هن ناوعيطتسي الفد وجسلا ىلإ وحدي قاس 05 2-

 ٌنيبذعم َّ ام 5: : ىاعت هل وقل 0 نوققحملا هيلإ راص يذلا ر راتخملا حيحصلا وهو ء يك 3 لا لاق قةنجلا ُِق مإ :ل

 لقن اذكو «[481/8] "يراسلا داشرإ" يف اذك ,ملعأ هللاو .فقولاب :ليقو ١5(. :ءارسإلا) ا وسر( كعب ىتح

 روك ذملا هل وقل ؛بيدعتلا مدعب كم4 م رع ءمظعألا انمامإ نع فقوتلا

 تام نمف .اضيأ هناسجميو :ةدايز اهضعب يفو ءاينارصنو ايدوهي هنالعجي :خ! هنادوهي

 درو دق [اهريغأ وأ ةنحلا مهوحخدب عطقلا يل سيل] :خلإ اوناك امب قار قالا ل ةيكام

 كلتعم”ا تكش لا كفر ةقئاع تيدسو ؛ 'هدنسيم" يف ىلعي وبأ هج رخأ بهئابأ اع مس :هةعفر , ءاربل | ثيدحك ةفلتخم

 .هللا
 ا

 افطأ يف د

 دئاوز يف هنبا هاور ام اذكو ءادد قس كنس |[ 5 :مقر ع5 ٠ 1/5 | .نيحأ هجج ىخأ راثل ا ف مهيعاضت

 نإو" :هيفو «قباسلا اهجوز نم ةجيدح يدلو ةصق يف هد يلع نع "ةنسلا" يف مصاع يبأ نباو :"هدنسم'

 ف ةدوعوملاو ةدئاولا نأ :هيف ءاعوفرف سيق نب ةملس ثيدحو دوعسم نبا ثيدحكو ؛ 'راغلا ف مهدالوأو نيك دشملا

 يف ديئولاو :هيفو ءاعوفرم اهمع نع ةيواعم تنب ءاسنع ثيدح امهضراعيو 41١1[ :مقر] دواد وبأ امهاور رانلا
 نس ١ ماو 5 نوك :هيف ف اعوقارم ةليوطلا مانملا ةصق ىف ةرغسم ثيدنحو .[ 58/0 ] نسح 17 لجأ هاور ةنملا

 11| "هندي" قف يتسلايطلا هجرخأ ةنحلا لهأ مدخ مضفأ ف سنأ ثيدحو «يراخبلا هجرخأ هعم نيكرشملاو

 افوقوم ناملس ثيدحو افوقوم سابع نبا ثيدحو «ريرج نبا هجرخأ هلثم ةرمس ثيدحو ءاعوفرم ١ :مقر

 دنع اًعوفرم ةريره يبأو سابع نبا ثيدح نم فقوتلا ىورو «"هننس" يف روصنم نب ديعس امهجرخأ هلثم

 :لاقو ١54( :ماعنألا) «ىرخأ َرْزَ زو هَرزاَو ٌرِرَت الَو» :ىلاعت هلوقب ةيرانلاب مكحلا دعب فقوتلا خسن ىورو ؛نيخيشلا
 .ةشئاع نع فيعض دنسب ربلا دبع نبا هاور «ةنحلا ف وأ ةرطفلا ىلع مه

 21565/ :مقر ملسمو 8*١ :موقر يراخبلا] ةتسشلا بتكلا باحصأ ثيدحلا ردص ىور دق :نيلماع

 يف يقهيبلاو «[874 :مقر ؛١58/1] "ريبكلا" يف ينازبطلاو 41/1١4[: :مقر دواد وبأو 25١4 :مقر يذمرتلاو
 1 ل

 تت "1 5 ١ [زخخ جلا 3 5 - ] ١
 نوح دارصشلا .ى كاع كلوي 5ولوم ص :هظفلو (عيبرلا نب دوسالا نع مهري ١١[ 4+ .مقكر ع

 نع 1 هللا لوسر لئس 05 ةريرشه أ نح ةياور فو «هناسحجمل و هنارضلب و هنادوهي ها وباف هناسل ةتع بن رعب

 .راتلا وأ ةنحلا لوخد نم هيلإ نورئاض مه امتي ملغأ هللا يأ نيلماع اوناك امي ملعأ هللا :لاق ءنيك رشملا :يرارذ
 5 35 : ١ # "2 : جب غلا و : 8
 تدرو هبو ءمهمادخ :ليقو .ةرطفلا لصا ىلإ ارظن ؛ةنحلا لهأ نم مُإ :ليقف «كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 - .رانلا هلخدأ رفكي هنأ هنم ملع نمو «ةنجلا هلخدأ شاع نإ هيلع توميو نمؤي هنأ هللا ملع نم :ليقو .ثيداحأ



 ةداهشلا مالسإلا لصأ نايب نا مالسإلاو ناميإلا باتك

 |[ةداهشلا مالسإلا لصأ نايبإ

 نأ ترمأ" :لاق 0 هللا لوسر نأ :رباج نع «ريبزلا يأ نع ةفينح وبأ حالا

 2م هاهم 878 218: ةّهك عبوس وم درع ها 166 جرود فارع ه6 8 هجم اها هك هتاقإلو اووي قبس ملغ لتاقا

 نأ# : ىلاعت هل وقل ؛ىلوتلاو بيدكتلاب طاونم باذعلا لوقو (مهرمأ نم ءيشب عب معطقلا دع لا قو

 .مهيف فقوت دق ةفينح ابأ نكل «بير الب مولعم بيذعتلا مدعف «؛ :هلظؤ «ىلوتو ةيذك نم : لع باَذَعلا

 هجرخأ :"ةمايقلا موي مئابآ ىلإ مهدري ىح ةراسو ميهاربإ مهلفكي ةنحلا يف لبح يف نينمؤملا لافطأ" :درو دقو
 يف يقهيبلاو ١[« 418 :مقر ]641/١, "هكردتسم" يف مكاحلاو :[8* ١7 :مقز © ؟5/9] "هديسم" قف دمحأ
 .هعفر ةريره يلأ نع "ثعبلا"

 سنأ نع [؟7/8 531/9 :هقر]"طسوألا" ف قاربطلا ةحربخأ ةنحلا لهأ مدحع نيكرشملا لافطأ :ةروو

 آاس لإ :هعفر سلا 3_0 يدذمرتلا ميكحلا جرخأو ءافوقوم ناملس نع "بيس" ف روصنم نب كديعس و ءاعوفرم

 قانيملا ىف مهآلو:ءكرشلا نع مهقابآ كردأ اعاوكرسي ل مفأل ؛ةنجلا لهأل امدخ مهيئاطعأف نيك رشملا دال وأ ىبر

 لهأل امدح نيك رشملا دال وأ ناطعأف ار تلأس :هعفر سنأ لع "هيلامأ" يق هدنم نب نسحلا وبأ جرخأو 7 هألا

 .لوألا قائيم ا ِق مغألو كرشلا نم مه واب كردأ أه اوك ردي / معدل كلذو ةنجلا

 ملسمو 255 :مقر يراخبلا| ناخيشلا هجرحأ ثيدحلا اذه [ةريثك قرط نم يواحطلا هجرخأ] :لإ ةفينح وبأ

 ةريرشه يبأ ثيدح نمو هللا ل نايل نأو هللا اللا هلإ هي نأ اودهشي يح :ظفلب رمع نبا ثيدح نم [؟ :مقر

 ١:*١[ :مار دواد وبأو 10-1 :مقفر يئاسنلاو ؛غ؟ 1 ل :مفر يذمرتلا | ةيالثلاو [ عمم :مقر| يراحبلاو هون

 معا

 للا | ويسار انوع نأو هللا الإ هلإ ال نأ او دهش اذإف :اودازو ءانهش وه امك " اولوقي ف -يحح" :ظفلب نمت ثيدح نم

 ةياور ف يئاسنلا دنعو .اهقحب الإ مهلاومأو مهؤامد انيلع تمرح انتالص اولصو ءانتحيبذ اولكأو ءانتلبق اولبقتساو

 دقو ؟سانلا لتاقت فيك :ركب يبأل لاق رمع نأ ةريره يبأ نع ١١5[ :مقر] يراخبلا هاورو «مامإلا هاور امك

 .لإ سانلا لتاقأ نأ ترمأ :225 هللا لوسر لاق

 هللا دبع نب ديز نب دمحم نب دقاو نع [75:مقر] يراخبلا هاور [رباج نع ريبزلا يبَأ نع ملسم هاور] :خلإ رباج نع
 هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي قيح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :ةظفلو ءرمع نبا نع ةيبأ نع رمعع نب

 هللا ىلع مهياسحو ؛مالسإلا قحب الإ مهاومأو .مهءامد نيم اومصع كلذ اولعف اذإف ؛ةاكزلا اوتؤيو ؛ةالصلا اوميقيو
 :هلوق تحت 57/١ ١[« ]"يراسلا داشرإ" يف لاق ؛هللا الإ 9 ال :لوق ىلع ةريره ىبأ ثيدح نم داهجلا يف رصنقاو

 ةموصعم اهنأ امك ءمدلا ةموصعم ةمذلا لهأ نأ ىلإ هب راشي ذئيحف :لوقأ ."ةيزجلا اوطعأ وأ" "كلذ اولعف اذإف"

 5 وأ اكلم ناك لتاق يأ لتاقلا نم هلتقب ضتقي ذأ هيد ةعفع ةهج نم مدلا موصعملا ف لصألاو ءافافتا لاملا
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 ىلع مهياسحو .اهقحب الإ محلاومأو مهءامد نيم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال
 ماللسألا ببسب !اوظفح اهطئارشب :

 . "ىلاعت و كرابت هللا

 [رئابكلا لهأ رفك مدع نايب]

 ةمألا هذه يف له !هللا لوسر اي :تلق :ديعس وبأ لاق ءال :لاق ؟اكرش بونذلا
 ا و لا نذل ؟رفكلا غلبي بنذ عوفرملا ثيدحلاب داهشتسا تت

 نم اهنأك ةمسنلاو ةبقرلا نأ ىلإ رظنلا ةهج نمف «دلاولاو ديسلا كلاملا يف صاصتقالا مدع امأو ءارفاك -
 هنإف ملسملا ىلإ ةيسنلاب يمدلا فاللي ةانتبا ناي دس عةانب اًناينب مده امهنم لكف ءاهسفنب اهاكلم امو ءامهئاقلت

 ام ىلع رفاكلاب ملسملا لتق مدع ثيدح امأو هني تكلم امئث هتبقرل اكلام الو ءارهاظ هقلخ ىلإ اًيضفم اًببس سيل

 .رظتناف ةنايب نأيسو ؛يواحطلا هلوأ لوؤم وهف نيم هريغو ىلع ثيدح نم ”حاحصلا' يف

 لاملا ذأ وأ :لتقلا هب نوقحتسي امم :اهقحب الإ .هل مزلتسم وه وأ (ةياور يف امك هللا لوسر ينأو :هللا الإ هلإ ال
 ءايرلاو صالخإلا ف] :خلإ هللا ىلع مهباسحو .اهريغو ةاكزلاو نامضلاو صاصقلاو انزلا ف امك «ةعيرشلا هجوب

 دواد وبأو «5505 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١١[ :مقر ملسمو 255 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور [قافنلاو
 .يطويسلا هلاق اًرتاوتم نوكي نأ داكو /١947[ :مقر هجام نباو 5317١ :مقر يئاسنلاو 2554٠ :مقر
 نأ لمتحيو ءارفكو اكرش رمخلا برشو ةقرسلاو لتقلا نم «رئابكلا نوبسحت متنك ءيش يأ يأ :خ2! مسنك ام

 .ال :لاق :هلوقب هباوج نم رهاظلا وه امك ءماهفتسالا ريدقت اهلبق ةيفان "ام" نوكي

 :كامجإلا لصأ نسم كرات :هعفر نسي نع دواد وبأ ج رخأ :رفكلا غلبي ,.اك شو ارفك اهنم اًئيش دعن 3 :لاق

 نامتإلا :هركخغا ىفو ءثيدحلا مالساإلا نم هتعرخغغ الو ءبندب هرفحن الو ءهللا الإ هلا ال :لاق :هع ىفحلا ]> -. , 5 0 0 , | 9 الا 1 هه " 1 ١ ب 5

 مهورفكت ال للا الإ هلإ ال لهأ نع اوفك :هعفر رمع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو .[10137 :مقر]رادقألا
 ١7[: م5 :مقر ه5١/919/9؟] برقأ رفكلا ىلإ وهف هللا آلإ هلإ ال لهأ رفك نمف هتندب

 ارفك اًدمع ةالصلا كرت لعج نم ىلعو ءرفك ةريبكلا باكترا نأ اومعز ثيح ؛«جراوخلا ىلع در هيفو :ال :لاق

 ىلع سيل ريذحتو ظيلغت وهف ءرفك دقف اًدمعتم ةالصلا كرت نم هنأ نم ثيدحلا يف درو امو ءةنسلا لهأ نم

 نم ناتفئاط نإ :ىلاعت هلوقك تايالا نم ريثك يف هيلإ ريشأ دق ئعملا اذهو عرفكلا نم هبرق هب دارملاو ؛هرهاظ

 راثآلاو رابخألا نم يثق اهدضاعيو ؛مهرافسأ مالكلا لهأ اه حشو دقو )5 :تارجحلا) جا ولَتَتقا ينم ملا

 و (ةفوقوملاو ةعوفرملا
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 .ىلاعت هللاب كرشلا الإ

 لجر ءاج :لاق نيالا نغ هدقراشللا يب نو ميركلا دبع نع قريع بأ 5
 ينادمحلا ينالوخلا ناسيك نب

 راب د ةيصوتللا نم لك دوز اذبو ءامهيلع ديزم ال ناتداهشلا هقيقح ناملاو ؛ناميإلا ضيقن رفكلاو !فيك

 لحد هللا الإ هلإ ال :لاق نم :كِفَع هلوق :اهنمو ءائيش امهيلع هتوعدو نانجإلا يانغ يف :هياحصأ نم ةلمي نمو عراشلا

 دبعو ريبزلا بأ نع اني وبأ اهاور ىلا ثيداحألاو «خلإ هللاب نامبإلا :هلوقو «هبلق تققش اله :هلوقو «ةنجلا

 لاثمأب مهيلع جوجحم مهو «نيتلزنملا نيب ةلزنم اولعج ثيح ةلرتعملا برغأ دقلو ءديزيو ثراحلاو هللا دبعو متركلا

 .صوصنلا ف حرصملا وهو ؛رانلا ف نيتداهشلاب دهاشلا دولخ مدعبو ؛ثيداحألاو تايآلا هذه
 ىلإ يضفي دق وهو «ةعمسلاو ءايرلا وهو يفخلا وأ «ةدابعلا وأ تافصلا وأ تاذلا كرشك يلحلا :كرشلا الإ
 .رخأ ظافلأب "راثآلا" يف دمحم هاور :خل! ةفينح وبأ .رفكلا
 ةريثك ثيداحأ رانلا ف مهدولخ مدعو «رئابكلا يبيكترملا ةاصعلاو ةلبقلا لهأ رافكإ مدع يف ءاج دق :خإ! لجر ءاج

 لبقتساو ءانتالص ىلص نم :اعوفرم سنأ نع يراخبلا هاور ام :اهنم «نئسلا امي ترفاظتو «حاحصلا امي تألامت
 ناخيشلا هاور ام :اهنمو .[814 :مقر] هتمذ يف هللا اورفخت الف هللا ةمذ هل يذلا ملسملا كلذف انتحيبذ لكأو ءانتلبق

 ةرافك وهف ايندلا يف هب بقوعف ائيش كلذ نم باصأ نمو هللا ىلع هرجأف مكنم كلذ قو نمف :هيفو «ةدابع نع
 /١( :مقر يراحتبلا] هبقاع ءاش َنِإَو ءةنع افع ءاش نإ هللا ىلإ وهف ةيلع هللا هرتس مث اًئيش كلذ نم باصأ نمو هل

 .[( نك :مقر ملسمو

 هللا ىلع دابغلا قتحو ءاعيش هب اوك رشي الو هودنعي نأ دابعلا ىلع هللا قح نإف :اًعوفرم ذاعم نع هايور ام :اهنمو

 ام :اًعوفرم هنع هايور ام :اهنمو ١[. :مقر ماسر (5865 !:مقر يراحبلا] يش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ

 :مقر يراخبلا] ر ,انلا ىلع هللا همرح الإ ىىبلق نم اقدض هللا لوسصر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ نم

 ادسع نآو هللا الإ هلإ ل نأ كين نم :احوقرع ةدابع قع لس هآور اه ةاهتمو 189 هيقر ملسمو األ

 الإ هلإ ال هنأ ملعي وهو تام نم :اعوفرم نامثع نع هاور ام :اهنمو .[73 :مقر] رانلا هيلع هللا مرح هللا لوسر

 .[؟" :مقر] ةنجلا لحد هللا

 كرشي تام. نما :لاق ؟نانيحوملا اه !هللا لوسر اي :لجر لاق «ناعبجوم ناعث :اعوفرم رباج نع ةاور ام :اهننمو

 يف ةريره يأ نع هاور ام :اهنمو .[ 4 :مقر] ةنحلا لحد ائيش هللاب كرشي ال تام نمو «رانلا لحد ائيش هللاب

 دمحأ هاور ام :اهنمو .ةنجلاب :هترشب هبلق امي اًتقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ثيقل نم :هيفو «ليوط قيدح

 :اهنمو . هللا الا هلإ أل نأ ةداهش ةنجلا حيتافم :انع وفر ذاعم نع ةاكشملا ُق امم ىلع [!؟ ١ هه :مقر 51: ؟/هأ

 هرفكت ال هللا الإ هلإ ال :لاق نمع فكلا :نامعإلا لصأ نم ثالث :اعوفرم دواد يأ دنع سنأ ثيدح يف ام

 ع .اهريغو حاحصلا يف ةريثك ثيداحألا هذه لاثمأو .| ؟ :مقر| لمعب مالسإلا نم هجرخت الو :ءبنذب



 رئابكلا لهأ رفك مدع تايب 0 "( مالسإلاو ناعإلا باعك

 ءانقالغأ . دورسكي نيذلا تيأرأ !نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف .هلأسف رمع نبا ىلإ
 ينربخأ نعمل هل اميظعت هانك ايملع الاؤس

 نيرثلا:ءالوه. تيآرأ :لاق هك :لاق ؟اورفكأ ءانتعتمأ ىلع نوريغيو ءانتويب نوبقنيو

 ةاغبلاو جراوخلاك رفكلل ةبحوم يه ل اه انناردج يأ

 وأ ءادمعتم ةالصلا كرت باب يف امك ديدشتو ظيلغت وهف «كلذ لاثمأو نموم وهو يازلا زي ال :درو ام امأو -

 ةلماكلا ةجردلا ىلع لومحم كانه ناعبإلا

 لاق دقف ؛مهريغو ةيردقلاو ةثحرملاو ةلزتعملاو جراوخلاو ضفاورلاك عادتبالا باحصأو ءاوهلا لهأ يف مالكلا يقب

 راكنإو ءرفكلا دح ىلإ مهتعدب زواجتي مل ام ءقسفلا دشأ قاسف مهفإ :ةنسلا لهأ نم نيملكتملا نم روهمجلا
 هب ءاج امم هنوكب عطقلا بجو ام ؛هب قلعتي امو ديحوتلا وأ «ةوبنلا بيذكت ىلع ةرامأ دعي امم نيدلا تايرورض

 ,مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع دج ىلع لضفب :لاق نم رفكب اننامز ءانبأ نم ءالضفلا ضعب فأ اذلو كك يينلا

 .ضفاورلا نم كلذ ريغو ؛ءدبلا 1 ؛«نارقلا فيرحتبو

 ءالؤه صوصخ مذ يف درو دقو «ةنسلا لهأ نم ءاهقفلا نيب اهيف فلتخمف ؛ هعيوقلا عم ةلاسع اهأو

 ام فوخأ :هعفر رياج ثيدحك ءاضيأ ةلطابلا ءاوهألا هذه.مومع ىلإ ريشأ دقو :ةفيعضو ةنسح رابحأ قرفلا

 ّيمأ ىلع تفاخخأ :اعوفرم حلفأ ثيدحكو ."هلماك" يف يدع نبا هحب رخأ لمألا لوطو .ىروطها مأ ىلع نفاد

 ميكحلا هج رخخأ ةفرعملا دعب ةلفغلاو حر هرغفلاو نوطبلا ىف تاوهشلا ع ابناو عاوهألا ةلالض :اثالث يدعي نم

 :ةباحصلا يف مهبتك يف مهتسمخ ميعن وبأو نيهاش نباو عناق نباو ةدنم نباو دبع - ف يذهرتلا

 زوجا ل طوحألاو «"ةيفسنلا دئاقعلا حرش" ىلع انيشاوح يف همدعو لالضلا نم لهأ ر ف قيقحتلاو

 .«تيلكتلا ىلإ زاصاقالا ءالج هيف امت الإ ؛ ١ اوك نع

 نعمنأ ثيدح نم دروو ةمامأ نأ رع 'هئرحج" يف يعارخل رخلا متاح وبأ هج رخخأ ءراثلا بالك 3 دبلا باحصأ درو دقو

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ."هطسوأ" يف يناربطلاو «لبق ن نبا هحعرخأ ةعدب لك بحاص ىلع ةبوتلا رجتحا هللا نإ :هعفر

 قلخلا رش عدبلا لهأ :هغفر سنأ نع "ةيلحلا" ف ميعن وبأ ج رخأو .ظيلغتلا ىلع اذهو «"هتراتخم" يف ءايضلاو

 يذلا رشلاو ؛علضملا لمحلاو :عطقملا رمألا :هعفر ريمع نب مكحلا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو «ةقيلخلاو
 سنأ ثيدح لثم ىلع «ةباحصلا راثآو رابخألا ترتاوتو ءصوصنلا ترفاظت امل نك ؛عدبلا راهظإ .عطقني ال
 ىلإ مالسإلا نم هتجرخت الو «بنذب هرفكت الو هللا الإ هلإ ال :لاق نمع فكلا :ناميإلا لصأ نم ثالث :اغوفرم

 .ةلبقلا لهأ رافكإ فارتقا نع زرحتلا بجو [؟5*؟ :مقر] دواد وبأ هحرحأ ءرادقألاب نامبإلا :هرخآ يفو
 ١7( :ةبوتلا) رفكلا ةمئآ ١ رلتاقف# :لاعت هلوق ريسقت قف ةفيدح قيدح وم عراشبلا قو :انقالغا نورسكي

 ؟انقالغأ نوقرسيو ءانتويب نوربقي نيذلا ءالؤه لاب امف ؛يردن الف انوربخت 525 دمحم باحصأ مكنإ :يبارعأ لاقف

 اومعزف ؛مهدارم فالخ يف اوعقوو ؛مهداهتجا يف اوؤطخأ مهأل :اورفكأ .([ 454 :قرإ قاسفلا كنل وأ :لاق

 .ةراغإلاو ةعتمألاو لاومألا بهو مدلل اًحيبه ناك ءريضقتلا نم اهنع ردص ام نأ



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 9 ش مالسإلاو نامبإلا باتك

 :لاش :اخش هللا عم اولعجي بح ءال لاق ؟| ورفكأ «ءانعامد نوكفسيو ءانيلع نول وأتي

 : ءكللدص غب 8 : ! ةييبالك دع

 اذهو 25 هللا لوسر ةنس :لوقيو اهكرحي وهو رمع نبا عبصإ ىلإ رظنأ انأو
 هتعيرش و هتنس اذه يأ

 /للارخ خب 4 د و
 0 هللا لوسر نع هوعفرف ةعامح هاور ثيدحلا

 لوسر بحاص ءادردلا ابأ تنعم” :لاق ةبيبح نب هللا دبع نع ةفينح وبأ حا

 52011111160 ظآ0آآ0 :لاقف كي هللا لوسر فيدر انأ انيب :لاق كك هللا
 ةباد ىلغ هفلخ بكار تاقوأ نيب يأ

 .ةكرحلاب رفكلا يفن ىلإ وأ ءديحوتلاو ديرفتلا ىلإ ةراشإ ةدحاو عبصإ عفرب :عبصإ ىلإ رظنأ
 ةنس" ظفل ناك نإو احيرص ظفللاو ئععملا اذمي :هوعفرف .ارهاظ رمع نبا ىلع افوقوم ناك نإو :ثيدحلا اذهو

5 
 ا

 اذكه [ةبيبح يبأ نب هللا دبع نع هنع راثآلا يف دمحم هاور] :خلإ ةفينح وبأ .عفرلا مكح يف اضيأ "هللا لوسر

 يف راربلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلا مث ؛"مهديناسم" يف نانشألاو لدعلا ةحلطو ينراحلاو "راثآلا" يف دمحم هجرحخأ

 يف هانمجرتو ءدحاو ريغ هب جتحا دق ةعيبر نب دمحأ هدنس ينو "طسوألا"و "ريبكلا" يف يناربطلاو ."امهيدنسم"
 يدذمرتلاو ناحيشلاو «"هدننسم "يف ىلعي وبأو :تانفقث اًهاحجر قيرط نم ددسم هحجرخأو ءهنع بذي اه ركذو ؛ةمدقملا

 يعبات "دمحم راثآ"و "ديناسملا"و "دوقعلا "يف امك ةبيبح يبأ نب هللا دبع وه انهه مامإلا خيشو ءرذ يبأ ثيدح نم
 رمع نب دسأو رضنلا نب دمحم قيرط نم يثراحلا هجرخأو ؛ةمدقملا يف هانمجرتو ءاًحرج متاح يبأ نبا هيف ركذي مل

 دنع ةعمج لك موقي ءادردلا وبأ ناكف" :لضفلا داز «ةفينح يبأ نع مهلك ىسوم نب لضفلاو نسحلا نب دمحمو
 ."عيدشلا ذرؤ كدت 26 كلا لوقو نوقف

 هاورو «ةفينح يبأ نع امهالك نوراه نب ديزيو ينامحلا ىيي يبأ قيرط نم يبالودلا دمحأ نب دمحم رشب وبأ هاورو

 نمو «ءادردلا يبأ نع مهلك ميرم يبأ قيرط نمو حلاص يبأ قيرط نمو بهو نب ديز قيرط نم "هريبك" يف يناربطلا

 سنأ نع يئاسنلاو [1707 :مقر ]7١3/1« "هدنسم" يف ىلعي وبأ هحرخأو ؛هنع ءادردلا مأ نع ةويح نب ءاجر قيرط

 .هقض ذاعم نع سنأ نع قاربطلاو ءةنحلا لحد هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم :ذاعمل لاق :هعفر

 دمحأ هاورو ءارصتخم ءادردلا يبأ نع ياربطلا هاور هنيعب ثيدحلاو «ةلزتعملاو جراوخلا ىلع در هيف :انيب :لاق

 ناخيشلاو 5١5٠4[ :مقر 2157/5] دمحأ هاورو ءاًرصتخم اًضيأ هنع [9775 :مقر غ4/8١١] نابح نباو

 همجعم' يف يناربطلا هجرخأو «ثالثلا تارملا ريركتب رذ يبأ نع [14 :مقر ملسمو 25851 :مقر يراخبلا]

 [؟35144١ :مقر] يذمرتلاو دمحأو ءارضتخم ئعخشألا ميعن نب ةملس نع 5١74[ :مقر :*78/9] "طسوألا

 , كب لع ليئربجح ريشبت ركذ عم اعوفرم رذ يبأ نع هجام نباو ١٠[ :مقر ىو نابح نباو يئاسنلاو



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 6 مالسإلاو ناميإلا باتك

 لا نا ا لوس نأو هللا الإ هلا 1 تأ .قينب نع ادلطرقلا هنآ اي

 :لاقف «ةعاس راس مث ؛ةعاس ينع تكسف :لاق ؟قرس نإو ىز نإو :تلق
 رئابكلا لمع امع نإو يأ

 كإو نىنز دإو :تلق. ."ةدا هل تبجو للا لوصر قأو هللا الإ هلا 8 ثأ ديم
 8 ؛ 5 ّ اعلخم ةدايز ةياور كو

 الإ هلإ ال نأ دهش نم" :لاق مث ,ةعاس راس مث ؛ةعاس ئيع تكسف :لاق ؟قرس

 ' :لاق ؟فرس تإو ىؤ إو :تلق :لاقا :"ةيبلبا هلا قيحعو للا لوسو قاومللا

 هفئأ ل

 ىءةنجحا .لخد هللا هلا هلإ 1 نأ دهش نم : ظفلب رمح نع |[ ١ :مقر ىالل/1] رازبلا ةأور ثيدحلا ردصو <

 :مقر 0١51/91 دمحأو :«تماصلا نب ةدابع نع /١77[ :مقر] يذمرتلاو 8 :مقر| ملسمو دمحأ هاورو

 هللا ا هلا 00 اف ن يق :ءادر كلا 5 نع دهحأل ةيأو ل عذاعم ىلإ باطخلاب سن :أ نع ةحجام نِبأو ١[ 7 ه
 ا

 :لاق ؟قرس لإو وه ىز ثنإو :ءادردلا وبأ ل أاق عة لخد هل كلي رس هي دج ىر لإو :لاق «قرس دإو نز ل

 سر نعل ] هادودلا نأ فقنأ مغرب ىلع دفانلا ى لع ءاناللا قرم هنو قر قالو ةلاق قيس قام

 .يراقلا هركذ [؟ا/ه ١
 دق 5 نا" ىف ! 5 : 5 تق ةويانوم : 50 َء 5

 هدايزل ا يىنع تكحسف .هيلع توملا طرشب نامبإلا لوصحل :تبجو .ةلاسرلاو ةينادحولاب قدص يأ :دهش نم

 دولخ مدعو ءالآم ولو ةنجلا لوخد بجوي نامتإلا نأل :ةنججا هل تبجو .ريركتب مهفلا ف شاقتنالاو ديكأتلا

 .مولو هرك الب هبكتراو ادمع :ئيز كإو .ةحنو ةعاس ةبادلا ىلع بهذو :ةعاس راس مت .رانلا يف نمؤملا

 .يوارلا ةبيبح نب هللا دبع لئاقلا :لاق .باوجلا بلطو لاؤسلا يف غلاب ثيح بارتلاب هفنأ قصل يأ :خ ا مغر نإو

 هللا نإ :هعفر كلام نب دامثع نع ناخيشلا ج رخأ [اهبارتأو فنألا اذه مغر دارملا نأ ىلإ راشأ| : عبصإ ىلا رظنا

 .[ مع :مقر ملسهو 575 :مقر يراخبلا] هللا هحح و كلذب ىغتبي هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا ىلع مرج دق ىلاعت

 «عادتبالا ص وصخ ا ال ععادتبا وأ ءاشب لوخدلا ىلع ةلومحم اهضعب و ؛« نيعم ةرتا وتم بابلا اذه ُّق ثيداحألاو

 اذهو ءا نيرشبملل ةنحلا ةراشب ثيداحأ يف امك «ءادتبالا اهرهاظو «لوحدلا عطقب ةنذؤم رابحألا نم ريثكو

 نع اًيهان ءاج ناكمب هنم عقوو ءهتهج بلقلا نه تنكمتو اًخسار دجو اذإ بلقلاب قيدصتلا نأ ىلإ ريشم

 ءاشحفلا نع ىهنت اهنأ :ةالصلا ف ليزنتلا درو امك ءءارضلا بجاوم رع هستقنل الكفاح ديعللا اًمضاعو .ءاشحفلا

 - لعلو .ظفحلا وأ ةمصعلاب ديعلا زاف اناكم اهنم تذخأو سفنلاب تيماق اذإ رومألا هذه قئاقحف ركتملاو



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 56 مالسإلاو ناميإلا باتك

 .يافوس لسور ال :لاق ينالوخلا ملسم يبأ نع ثراحلا نع ةفينح وبأ ١-
 0 نب كنه وبا

 ىدذأو 1 قدصو ف ؛ءمحرلا لصو لحر يف ىرت ام :لاقف باش لحجر هاتأ

 هللا 52 كش هنأ ريع «ريخ نم عاطتسا م لمعو هجرفو هنطب فعو ةناسكلا
 الفن وأ اج ةنايحن الب

 بكر لخر يف ىرت امف :لاق «لامعألا نم اهعم ناك ام طبخت اهفإ :لاق ؟هلوسرو
 اهبكترا

 .هموقي ال اًرثأ يأ ناميإلل ةموقم لامعألا رابتعا نم دقتعي ام لع وه اذه -
 ركب ابأ يقل نيعباتلا نم [ةدحوم اهدعب واولا حتفو ةثلثملا مضب بوث نب هللا دبع هما يماشلا دهازلا] :ملسم يبأ نع
 تانسحلا لمع صخش مكح ام يأ :ىرت ام .ماشلا نم ةروهشم ةدلب :صضّقمت“ .ةعامج هنع ىور اذاعمو رمعو

 انزلاك تائيسلا بنتحاو «تاقدصلاو سانلا ىلإ ناسحإلاو محرلا ةلصو «جحلاو ةاكزلاو مايصلاو تاولصلا نم

 هتينادحوب قدصي ملو ءاهريغو ةطاوللاو لتقلاو ملظلاو ىغبلاو ةقرسلاو بذكلاو ءرمخلا برشو مارحلا لكأو

 نيدلا تايرورض نم اهريغب وأ ءيوامس باتكب وأ «ةكئالملا وأ رشبلا نم لسرلا نم لوسر ةلاسر وأ ؛هناحبس
 ؟هناكإ ضورفملا

 ؛نارمع لآ) «َنيِرِصاَن نم ْمُهَل امو ةَرسآْلاَو اهلدلا يف ْمُملاَمْعَأ تطِبَح :ىلاعت هللا لاق امك ءهلامعأ تطبح :لاقف
 بترتو لامعألا نسح نألو ١٠١٠( :فهكلا) كانرَو ةَماّيِقلا ْمْوَي ْمُهل هيمن الف ْهُهلاَمْعَ ٌتطبَحف# :هلوقو 5

 نع لأس مث .روهط الب ةالص باوث مدعك امباوث مدعف ؛ناميإلا وه يذلا اهطرش دوجو ىلع عرفتم اهيلع باوثلا

 طبحت لهو ؟لامعألا هذمي رفاك وأ نمؤم وهأ «رئابكلا بكتراو نيدلا تايرورض عيمجب قدص صخش مكح
 رئابك ولو ةفيسلا لامعألا :لاقف ؛الزأ ةنسحلا هلامعأ املقن ةتداهتش ةدغ طبخي اسك هناعإو ةتاةاهش لامعألا هذه

 بيداعتلا هيلع كلام ترانا قف هدرلع ةدع هل يو ةامسلاا هلأ يريم اهلا سقم وهو لكلا تسرك
 .قحلا بحاض وفع وأ ةعافشلا وأ «ةبوتلاب الإ رانلاب هلامعأب

 طبحت ال «طابحإلا ىلع ةيوق يهف ءةنسحلا لامعألا طبحت فقوتلاو ةبيرلا هذه تناك نإ هللاو :لئاسلا لجرلا لاقف

 دارملا وهو ءدولخلا مدع نم امهراثآ امهيلع بترتي الف امهيفنت ثيح نم امهرضت الو ةئيسلا لامعألا هيتداهش
 :ليق ام امأو ؟يباحصلا لبج نب ذاعم هقدص كتيكف ةحعرملا نسلق ىري فلا نأ مهوتي الف ءامط اهررض مدعب

 لدي الو «هيلع ىرتفمف "ةينغلا" ف ةفينح يبأ ىلإ ءاحرإلا هيف يناليحلا رداقلا دبع ديسلا ىابرلا بطقلا بسن

 .مهفاف ؛ 'ةينغلا" ف هترابع هيلع

 لكأي ملف ١١( :ةرقبلا) سفن ةفّسإ# :ىلاعت هلوقل ؛جرفلاو قطنلا ةهج نم افيفع راص :هجرفو هنطب ّفعو
 ىقبيف كلذ يفنتو :خلإ ناك ام طبحت .ةلاسرلا وأ ديحوتلا ف فقوتو ددرتو :كلش هنأ .انزلا بكتري ملو مارحلا

 .راثالا بترت الب



 رئابكلا لهأ رفك مدع نايب 57 مالسإلاو نامبإلا باتك

 هللا الإ هلإ ال نأ دهش هنأ ريغ « لاومألاو جورفلا لحتساو هءا ناعما لا َكِفَسِو ؛ يصاعملا
 غلا لاومأ ا
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 لاو

 نإ .ههللاوب :كفلا .لاق «ههيلغ قاأو وحرآ :ةاعم ,لاق الخ هلوسرو .ةدبغ اًدمتح
 روك دما لجرلا يصاعملا ةهج نم باذعلا ةاجنلا هل

 «فرصنا مث ءاهعم لمع ام هذه رضت ام لمع نم اهعم ام تطبحأ يذلا يعن تناك

 حئابقلاو رد كاملا نم صالخإلا عم ةداهشلا تاعاطلا نم كشلاو ةبيرلا يعأ

 .اذه نم ةنسلاب هقفأ الجر نأ معزأ ام ءذاعم لاقف

 نع شارح نب يعبر نع يعجشألا كللاع عيب نع ةفينح يبأ نع دامح -5

 وأ ءريبك خيش ” الإ ىقبي الو بوز ىو ١ سردي انك ماسالا سردي :لاق ةفيل
 5 لق يك ردم ره باوعلا شقن قل نب

 الإ | هلإ هيل :نولوقي ال مهو هللا الإ هلإ ال :نولوقي موق ناك دق : نول وقي عةيناف قاوعيع

 نولقانلا ءال وه 2 نيدحوم 2 نامزلا فلاس يف

 ؛نوموصي ال مهو هللا الإ هلإ ال !هللا دبع اي مهنع ينغي امف :ديز نب ةلص لاقف :لاق هللا
 هل رلا قيدصتل مولتسملا بطاخملاب ملعأ هللا مهعفني + يش يا

 راغلا نب اه :كرجعي :لاق ؟ةرقدستب الو «نوجحي الو «نولصي الو
 يوارلا نوكازي ال 0

 .رفك وهف الإو ءالالح اهدقتعا هنأ ال ءنمب ىنز هنأ نيعمج ةيضراعلا وأ ةيدبألا تامرحملا جورف :جورفلا لحتساو

 قفوأ هلوقف :2إ الجر نأ معزأ ام .ناقيتسالاو مرجلاب ةلاسرلاو ديحوتلاب قدص يأ :خإ هلإ ال نأ دهش

 كلش :روجع وأ .همالعإ سردنيو هراثآ يحملني : سرددب .تناعالل لطبم ريغ تاعيسلا لمع نأ وعم. ثيدحلاب

 دمحأ هاور ام :اهنم :ةريهش ثيداحأو ةريثك تاياور بابلا اذه يفو :خلإ موق ناك دق .تيدحلا نم وأ يوارلا

 ةعاسلا موقت ال :اًعوفرم سنأ نع [؟7١7 :مقر] يذمرتلاو 07 4/ ةس ملسمو ١71750[ :مقر ؛,15ه5/]
 دحا

 فا لاقي ال نيح نا نع[؟34144 :مقر]إ ملسمو [7/5 :مقر 234/١1 دمحأل ةياور فو هللا هللا :ضضرألا
 :معر عقد ./:[ مكاحلاو ١531| 5 :مقر فر ؛اخبلا ]| ةعسلا هاورو عسانلا راي ىلع لإ ةعاسلا موقثا ال :ةوعسصرف

 :حرشلا ةحسن يفو :ديز نب ةلص .ئيراقلا لاق اذك تيبلا جي ال يح ةعاسلا موقت ال :ديعس يل نع[ 7

 ”ريشلا ةحايسل وه حاحصلا 221 لل رظنلاب باوصلاو فب ملعأ هللاو رشز نبا

 نم لمع الب ةلاسرلاو ةينادحولاب قيدصتلا اذه درجمب نوجني يأ [ةقباسلا ثيداحألا هب درو املإ :خلإ نوجني

 عوفعلا وأ ةعافشلاب رمألا عءدب نم هنع اوحن وأ عرانلا ّق اهلمع مدعب اوبدع إو عراثلا د ولحم نع مالاسإإلا ناك

 - لب «ريخ لمع هنأ بير ال نامبإلاو (7:ةلزلزلا) #ُةَرْيَارْيَخ ٍةَرذ لاقثم ٌلَمْعَي ْرَمفظ :ىلاعت هللا لاق دقو فيك



 ياا و حو

 ردقلاب ناميإلا بوجو نايب 9 مالسإلاو نامبإلا باتك

 يذقنأف :لوقأ قتينك انف بتال :لاق د ل6 ىلا نأ 1 د ىيلا باحصأ صضعب
 يصلعأ ضعبلا كلذ مهنم . ١

 .هب ىللاعت هللا

 [ردقلاب ناميإلا بوجو نايب]
 :هل لاف «ةمقلع هلأسف ,حابر نب ءاطعو تاو انك :لاق ةفينح وبأ : ١-

 |! :اولوقي نأ نوهركيو ءنامبإلا مهسفنأل نوتبثي ال اًموق اندالبب نإ !دمحم ابأ اي
 هي عج

 :لاق «نولوقي ال مه امو :لاقف «ىلاعت هللا ءاش نإ نونمؤم انإ :نولوقي لب ,نونمؤم
 ةمقلع ءاطع ٠

 2ك” ]1 ذآ ١] ,ةنحلا انسفنأل انلعج ,نامبإلا انسفنأل انتبثأ اذإ انإ :نولوقي

 اذإف ءرانلاب بيذعتلا مدع هؤازجو «ةرحآلا يف هاري نأ دبالف «تانسحلا ئدابم نبمو تاريخلا لوصأ لصأ -
 هللا الإ هلإ ال :لاق نم :ٌنك لاقو ءدولخلا ىفتناف ءعامجإلاب جورخلا دعب اهيف هلوخد نكمي ال رانلا نع جر

 دمحأو [14 :مقر ملسمو 25851 :مقر يراخبلا] رذ يبأ نع ناخيشلا هجرخأ قرس نإو ىز نإو ةنحلا لخد

 ةدئازف ؛ديحوتلا ةداهش ىلع رانلا ةمرح وأ «ةنحلا لوعد بترت ثيداحأ امأو ءءادردلا بأ نع يناربطلاو رازبلاو
 .رتاوتلا دح ىلع

 ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع وه :اهشماوه فو ؛يدوعسملاو ةفينح وبأ :حرشلا ةخسن يفو :خلإ ةفيدح وبأ
 باب يف الصفم يفوكلا بيهص نب ريقفلا ديزي نع مصاع يبأ نع ملسم هاور] :خلإ يأر ىرأ .دوعسم نب

 «ةريبكلا بكترم رفك نم [مهدنع رفاك وهو ةريبكلا بكترم قح يف نيعفاشلا ةعافش مدع نم] [ةعافشلا
 .يراخخبلا هاور هنم فرط ءرخأ ظافلأب "راثآلا" يف دمحم هاور :لاق ةفينح وبأ .رانلا يف هدولحتو

 .هانكو همظع اذلو ؛ةكم لهأ نم نيعباتلا رباكأ نم [ءاطع دنع :"دوقعلا" ٍفو] :حابر نب ءاطعو
 .قالطإلا يف مزحلا مهوت نومعزي امل :خ! نوه ركيو .قارعلاو ةفوكلا لهأ نم :اًموق اندالب يف نإ
 هيلع ام ىلإ هابتشالا قرطتل عطقلاو مزحلا قيرطب يأ [.ةمايقلا يف ربتعملا يقيقحلا يعطقلا ناميإلاب| :خل! نونمؤم انإ

 .ىلاعت هللا ةئيشم ىلع ةوقلع اذلو ؛ميتاوحلل ةربعلا إف ؛ناميإلاو سحاب متح نم ةقيقح نوكي امثإ نمؤملاو ةمحانلا

 مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ ىرتشاو «رافألا اهتحت نم يرحب تانج تانمؤملاو نينمؤملل دعو هللا نأل :خ2ل! انلعج
 - تابثإ مرحاب ناميإلا نتابلا نأ : ليلدلا يف ةمئتلاو ؛لاخم هدعو يف فلختناف هللا نم هدهعب وأ نمو «ةنحلا



 ردقلاب ناميإلا بوجو نايب 5 مالسإلاو ناميإلا باتك

 اوعفد نأ ىلإ مهأدجأ ,هليحو هلئابحو ةاطيمقلا ما نم اذه ! هللا تاحبس :لاق
 ةدئايسم 90 "هد

 فمأر 2 هللا لوسر ةنس اوفلاخو .السإلا رهو ؛مهيلع ىلاعت هللا .ةنم | لشعأ

 ةذرت ريغ نم كلذا نورك ديو: ,مهسفنأل نامعإلا نوتبشي 0 يضرو ك5 هللا لوسر باحصأ

 ةنحلا لهأ نم انإ :نولوقي الو ,نونمؤم انإ ! اووي :مهل لاقف 38 هللا لوسر وع

 هل لاقف مه ُماظ ريغ وهو ور هضرأ لهأو هنا واس لهأ بدع ول ىللاعت هللا إف
 ملظ ريغ مهايإ هييذدعت

 بفيذطع نورس لفرط وسمي ف نيللا ةكالفلا بقص وأ ىلاعتذملا نإ !دمحم ابأ اي “ ةهفلع

 ءاءاو والاول اق هلا كارا اا هتإق هاف اهل اهلناوت وئام اهتم هحاهأ هت عماش 6 ه8 ها قيوم قع خطت غالهخاوت اه ا هتاوتلا6 منا هت عمعن :لاق ؟ ىف ملاظ ريغ وهو

 اطع

 وه نم ىوس هنيعب نيعم صخشل اطوخد ةيعطقو .ةصوصنملا ةيعطقلا ةروك ذملا ةمزالملل ,عطقلاب ةنجلا لوحد -

 .هنع يهنم هنع يهنملا مزاتسمو «عونمم لب ؛عرشلا يف ةدوهعم ريغ ةرشبملا ةرشعلاو ءايبنألاك يتسملا
 يقيقحلا نامبإلاو «لودلل اًمزلتسم نكي مل نإو توبشلا يعطق لاحلا ف لصاحلا نامبإلا نأل ؛يظفل عازنلا مث

 يف ال لاحلل أدبلا لوضح يف ةقيقح ىه ل اه تاققتشملا نأ .يف عازن نلا امأو .يعطق ريغ ةمتاخلا تقو لصاحلا

 ىلإ عجار ىودجلا ليلق ةنؤملا فيفحخ عازنف ؟ةقيقح حلطصملا دنع ربتعملا لماكلا أدبملا يف امنأ وأ ؟لابقتسالا

 .يونعم ال يوغل ثحبم

 دهعيب دهعلا بيرت موك عج ةباحصلا نيمو ةنسنل اكاربو اًدنغا ريم هن وكل (هعامتساب بجعت :خإ هللا كاحبس

 كنلوأ# 075 :لافنألا) تاقح نونمؤملا مه كتلوأ# :هناخبس لاقو ءناعإلا يف ءانثتسالا مهنع لقني مل هنإف «ةوبنلا

 يرحجي اذلو ؛لاحلا يف ناميإلاب نيفوصوملا ىلع "نينمؤملا" ظفل هدحم زع قلطأو ١5١( :ءاسنلا) اح 0 4

 .؟ةقيقح هدوحوب مرجي ال فيكف «ةيعرشلا ماكحألاو راثآلا هيلع بترت اذإف ايلات هب فوصوملا ىلع ناميإلا ماكحأ

 مزحلا ملس ول لب «يمتخلا نامبإلاب مزجلا مدعل ؛اعطق ةنحللا لهأ انإ ال (يلاحلا ناعإلاب نيقيلاو مزحلاب :كونمؤم انا

 مدع وأ ءمهعمجأب نينمؤملا هناحبس هبيذعت نإف «دعولاب لب تاذلاب ةنحلا لهأ اننوكب مزحلا مرلتسي مل اًضيأ هب

 يف ريصقتلا نع يىلكلا ماتلا بانئتجالا نأل كلذو ؛مزحلا ققحتيو اًعنتمم نوكي تح ءملظب سيل ةنحلا مهايإ هلاخدإ

 ءءايبنألا نع تالزلا تردص يح دحأل نكمي ال امم بجاولا وهو ةيدامتملا ريغلا همعن ركش ءادأو ؛هناحبس هقح
 ولف «ةعافشلا نع رذعلا يف مهالز ضعب نوركذيو «ةمايقلا موي نوباهيو ءمحهير نوشخي انهه نمو ءامي اوبتوعو
 .لاحلا يف هب عطقلا مدعل :نولوقي الو .الدَع لب اًملظ نوكي ال ةريثكلا ريصاقتلا هذه لاثمأب مهذع



 لمعلا ىلع ثحلا نايب لا مالسإلاو ناميإلا باتك

 لهأ لض انهه نم !يبخ -أ نبا اي دل لاقط العب كف رق يكف :ميظع انادتع ادع بل :لاق
 هملب اذه مهفن

 قولا لاس هللا ىلع وا (ىلاعتت هللا ءادعأ را :مهطوقب لوقت نأ كايإف ردقل
 تايآلا مهفالخب ثيداحأل 1 ف درو

 هل لاقف © َنيعمْجَأ : ىكادهل َءاَش ولف ةَعِلاَبْلا ةح ةجحلا هللف 'اكإط كلك هيبنل ىلاعت هللا لوقي
 0 : ماعتألا) قيفوتلاب ةحضا ولا ل

 هللا سيلأ :لاقف :ةهبشلا هذه انبولق نع بهذي اًحرش !دمحم ابأ اي حرشا :ةمقلع
 ليف

 روع و اهلع مهناعو قابإ سوسلاو ةعاطلا كلت ىلع تلال لد ىللاعتو كل رابت

 مهيلع ةميشع

 :لاق بن :لاق ؟.هيلع انه ىلاعت هللا .معنأ معن هذهو :لاقف «معن :لاق ؟كلذ ىلع

 مكبذعي نأ هل ناكو ءاورصقو ؟كلذ * معنلا هذه ركب لدبي ولف
 رك ذلا هيلع مهذخآو

 1 .مهل ملاظ ريغ وهو ءركشلا ريصقتب

 |لمعلا ىلع ثحلا داي
 انتدح اللا لامع اي :لاق ةقارس نأ :رباج نع ريبرلا ي أ نع ةفيدح وبأ -6

 مرحلاب بيذعتلا نأل ؛مهفلا هلبقي ال انماهفأ ف ةهاركلاب ليقث وأ ءانناهذأ هلمحتي ال ميظع يأ :خ! ميظع اندنع

 نع ءيرب وه نم بيدذعت الإ ملظلا نعم مهفن الو ؟نيموصعملا نم نايصعو مرج ريغب روصتي فيكف .نايصعلاو
 مللا نايبب ليصفتلاب كشلا ناينبل الصأتسمو «ددرتلا لصأل ًاليزم ايفاش اًحضاو اًنايب انل نيب يأ :حرشا ."مرجلا
 .كتدابع قح كاندبع ام :مهلوقب اوفرتعاو :هئادأ نع اوزجعو :خلإ اورصقو .اًضيأ لقعلا دنع ةلعلاو

 دمحأ هاورف ,مهضعب نع اًعوفرمو ةباحصلا ضعب نع افوقوم يور ثيدحلا اذه نومضم :لوقأ :مهشل ملاظ ريغ وهو
 نب يبأ تيتأ :لاق يمليدلا نبا نع [ا/ا/ :مقر] هحام نياو [1535 :مقر] دواد وبأو [؟519١ :مقر 347/ه]

 لهأ بذع هللا نأ ول :لاقف .يبلق نم هبهذي نأ هللا لعل ئثدحف ءردقلا نم ءيشب يسفن ف عقو دق :تلقف 52

 دحأ لثم تقفنأ ولو ؛مهامعأ نم مهل اري هتمحر تناك مهمحر ولو ؛مهل ملاظ ريغ وهو مهذع هضرأ لهأو هتاوامس

 نكي مل كأطحأ ام نأو ؛ءكئطخيل نكي مل مكباصأ ام نأ ملعتو ءردقلاب نمؤت يح كنم هللا لبق ام هللا ليبس يف اًبهذ

 نب ديز .تينأ مث «كلذ لثم لاقف هدوعسم نب هللا دبع تيت مث :لاق ءرانلا تلخدل دكر ىلع مسواو كاين

 .كلذ لغم كك يببلا نع «يبدحف «تباث

 "امهيدنسم" يف ورسخت نباو يثراحلا هجرخأ [مشعحج نب ةقارس نع «دهاجب نع هجام نبا هاورإ] :ةفينح وبأ
 .هجام نبا هجرخأ ام ىلإ بيرق وهو 5571١[« :مقر] يراخبلا دنع هلمدأو ؛.[5514/ :مقر] ملسم هاورو



 لمعلا ىلع ثحلا نايب 5 مالسإلاو نامبإلا باتك

 يف مأ ,مالقألا هب تفجو ءريداقلا هي تارتخ دق ء نعني لمص ءهل ل اندِلو انأك اننيد نع

 هما تسوي

 هب تلو دق «ىخ 4 لإ :لاقا 9 لمعلا هيف » لبقتسن ءيش
 ءايألا ىلايللا ن

 قلخ امل رّسيم لكف !اولمعا" :لاق ؟لمعلا ميفف :لاق ؛"مالقألا هب تفجو ءريداقملا
 كك,

 ميا ا ايي وتلا يل يبات دَصَو ىو رطْعَأ نلامافإ دا

 01--_ :ليللا) 2#

 .ةيوامسلا | حاولألا مالقأ هتباتك نع تغرفو : مالقألا هب تفجو .لزألا 5 رومكلا يف تردفو :ترج دق

 آل يآ: لمعلا ميفف .ظوفحلا حوللا يف اقرطس دق :مالقألا هب تفجو .ردقلاو ءاضقلا قفو ىلع :تاررج دق

 ةلمجلا هذه :اولمعا .تابجاولاو ضئارفلاك اًعرش بولظملا :لمعلا .ةيببسلا "يف'"ف لمعلاب مكح ببس
 . لوقلا نم هل.ئادهي ال ريسيمأ :ظفل هيفو ءاعوفرم نيصخ نب نارمع نع "ريبكلا" ف ناربطلا اهج رخأ

 ملسمو ال١553 :مقر يراحخبلا] ناخيشلاو |[ هراا/ مقر ىللاز] دمحأ هاور ظفللا اذه :خ | رسيم لكف

 ةيقاحا ةانعم 2 :ىرسعلل ركب يبأ نع ٍ نع يدمرتلاو «لارمع نع 74 :بقر| هججام نباو ١ لا :مقر

 يذمرتلاو دواد وبأو ١57[ :مقر ]59/١: دمحأو "أطوملا" يف كلام هجرخأ هدد رمع ثيدح :اهنم «ةريثك

 هنأ :"دهرسم نب ددسم دنس" فو «لجر هيف لمعلا ميفف لئاقلاو ,وكاحلا هححصو .هنسحو [؟75١ :مقر]

 مهبم لئاسلا هيفو ؛هوحنب نارمع ثيدح :اهنمو ١15144[. :مقر] ةقارس هنأ :ملسم دنعو ؛ءنيصح نب نارمع

 نابح نباو ١14/8[ :مقر] ملسمو ١47341[ :مقر ..4/9] دمحأ هحرخأ ثيدحلا :يراقلا لاق :ىرسعلل
 ريداقملا هيف تتبث ءيش يأ ؟ ا يي ايار مران لاق «ةقارس نع رباج نع هيودرم نباو يىاربطلاو

 عمالقألا هج جوجو < يداقملا هيف تتبب عءىش ا اب ع١ ١ :لاق ؟لمعلا هيف لبقتسن ذأ لبقتسن ءيش يف مأ مالكا هيف بيرحو

 25 هللا لوسر ارقو ءهل قلخغ ال رسسيم. كف ءاولمتغا :لاق ؟هللا لوسر اي نذإ لمعلا ميفف ة :ةقارس لاق

 سس :ليللا) # ىَرش شعل ُةرَسَيْنَسف# :هلوق ع 4 ىتسحلاب قدّصَو ىفتاَو ىطْغعأ نم اًمأفإل

 حوللا ِق تبتكو أبن ع اك اممضقم اًردقم ناك نإو دوج ولا 5 اهلخ دن يذلا لامعألا نأ :لصاحلا :لاوقأ

 ةيسسكلا ةردقلا عارتناو ربخجا مزطتسي ال لوحدلاو ريدقتلا اذه نكل عهتردقو ةتدارإو يرابلا ملع تحن تلحدو

 .ربجلا ىلإ نييضفم نانوكي الف ؛يعقاولا ريثأتلا ةبترم يف ال «ريبعتلاو ةياكحلا ةبترم يف اهلك نأل ؛دابعلا نع

 مزلل «ربحلا ىلإ يضفي امث لوخدلاو ريدقتلا ناك ولو «ريثأتلاو قلخلا ةردق ال بسكلا ةردق كلت معن «لقعلا نم
 .لطاب وهو ,مورلملا دوج ول ؛اضيأ هتردق تلح قلطملا ريدقلا يرابلا لاعفأ يف ربجلا

 :ةيآلا هذه 5



 لمعلا ىلع ثحلا نايب ما مالسإلاو ناميإلا باتك

 نع دعس نع بعصم نع عيفر نب زيزعلا دبع نع ةفينح يبأ نع دامح ١5-
 صاقو يأ نب لعس نب يملا يدسألا

 21101000 لجو زع هللا بتك دقو الإ سفن نم ام :لاق هللا لوسر
 مدآ ٍنب سوفن نم

 :مقر 2119/1] دمحأ هجرخأو ؛ةفينح يبأ نع قاحسإ نب بيعش قيرط نم "هدئاوف' يف يعلخلا هاور :امت“
 :مقر] يذمرتلاو [4554 :مقر] دواد وبأو ١51519[ :مقر ملسمو 2١9557 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو )7

 عرانلاو ةنجلا نم اهناكم هللا بتك دقو الإ ةسوفنم سفن نم ام :ظفلب ءيلع نع [74 :مقر] هجام نباو |[ 4

 ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألا [راثآلا يف دمحم هاور] :ةفينح يىبأ نع .خلإ ىطعأ ْنَم اًمأفإ» :أرق مث :هرخآ يفو

 .هباتك لؤأ يف "ةاكشملا" بخاضص هدروأ اع ةاهنم «ةريهش

 ردقلا يف ملسمو ء[444/ 1١17717 :مقر] بدألاو ردقلاو ريسفتلاو زئانجلا يف يراخبلا هاور :خل! سفن نم ام

 ام نباو «[551414 :مقر] ريسفتلاو ردقلا يف يذمرتلاو ء[57414 :مقر] ةنسلا يف دواد وبأو : 0

 نمحرلا دبع يبأ نع ةديبع نب دعس نع رمتعملا نب روصنم نع :اهيف هجرخأ دق يراخبلاو «[748 :مقر] ةنسلا يف
 "5 «ةرصخم هعمو :هلوع اندعقف 225 يبلا اناتأف ءدقرغلا عيقب يف ةزانح يف انك :لاق هد ىلعي نعي ىملسلا

 راثلاو ةنحخا نم اًهاكم هللا بنك" الإ ةسوفنم سفن نم ام و ىدحأ نوم 275 ام :لاق مث هت رصخك. تكني لعجف

 انم ناك نمف ؟لمعلا عدنو ءانباتك ىلع لكتن الفأ !هللا لوسر اي :لحر لاقف ."ةديعس وأ ةيقش تبتك دق الإو
 لهأ لمع ىلإ ريصيسف ةواقشلا لهأ نم انه ناك نم امأو ؛ةداعسلا لهأ لمع ىلإ ريضيسف ةداعسلا لهأ نم

 :أرق مث «ةواقشلا لمعل نورسييف ةواقشلا لهأ امأو ؛ةداعسلا لمعل نورسييف ةذاعسلا لهأ امأ :لاق ؟ةواقشلا

 هدعقمو ةنحلا نم ةدعقم :دعس نع شمعألا نع نايفس قيرط نم :ريسفتلا يف هظفلو : ىقتاو ىطغأ ْنَم اّمأف»

 4 ىتشحلاب د ىلا ١ ىلع ْنَم اًمأفإ) رسيم لكف اولمعا" :لاقف ؟لكتت الفأ هللا لوسر اي. :اولاقف «راخ لا نم

 -١١(. ه :ليللا) #ىَرْسْعلِل) :هلوق 1

 رمأ ذافنإ بحأ اذإ هللا نإ :هعفر سابع نبا ثيدح نم درو دقو «رتاوتلا دح قوف ردقلا تابثإ يف ثيداحألاو
 نإ :ةعفز ةلج نع هيبأ نع دمع نب رفع كييدح نمو .هيعرات" ل بيطخلا حرا هبل يلا ييذ لك بلل
 .ةمادنلا تعقوو ءمهوقع مهيلإ در هاضمأ اذإف :هرمأ ىضحمب ح لاحرلا لوقع عزن رمأ ءاضمإ دارأ اذإ هلل

 ىضق اذإ هللا نإ :هعفر طمسلا نب ليبحرش ثيدح نمو ."ةيفوصلا ننس" يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ هحرخأ
 ؛ةقيقح ءىش لكل نإ :هعفر ءادردلا يبأ ثيدح نمو .عناق نبا هجرتخأ ءاذرم هئاضقل نكي مل ءءاضق دبع ىلع

 ١ ,  5يسبح د :
 ق3 كحنأ هجي تعا ءةةييضيا .كي ىل هاطخأ امو ءهئطخيل .حي مل هباضأ انما أ يلغي يح كاميإلا ةقيمح دبع غلب امو

 رومألا :هعفر سابع نبا نع "هطس وأ" ُق جرخأو "و" فق يباربطلاو 0 ؟ تاو :مقر "7 00

 - : ىلاعت هللا ٠م اهرشو اهريحت اهلك

 يل



 لمعلا ىلع ثحلا نايب م/م مالسإلاو ناميإلا باتك

 اولمعا :لاق ؟هللا لوسر اي لمعلا ميفف :ليق «ةيقال يه امو ءاهحرخمو ءاهلخدم
 ىيفعلا و ايندلا

 نم ناك نمو «ةنحلا لهأ لمعل رّسي ةنحلا لهأ نم ناك نمف «هل قلع ال سيم ٌلكف
 :ئراصتألا لاق .زابلا لقا ليعل ديه رانا لهأ

 هيلع تومي نبح .لمعلا قح نآلا

 هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب بعصم نع زيزعلا دبع نع ةفينح وبأ -
 امو ءاهجرخمو ءاهلخدم هللا بتك دقو الإ سفن نم ام :5©7 هللا لوسر لاق :لاق
 ا اع زا ها و 2570150: وو هوم وتجيب كعسم هع دسم :راصنألا نم لحجر لاقف «ةيقال يه

 يف امك ركب وبأ وأ ءرباج قيرط نم "هريسفت" يف هيودرف نبا دنع امك مشعج نب ةقارس وهف ائهه هلئاس امأو - 1

 ءمشعحج نب كلام نب ةق ةارس هنأ :ملسم فو «يوارل ١| بلاط يبأ نب ىلع :ليقو «رازبلا دنع امك رمع وأ ."دمحأ دنسم"

 ددعتب عمجو «راصنألا نم لجر وه وأ ركب وبأ وه :يناربطلاو رازبلاو "دمحأ دنسم' يثو ءرمع وه يذمرتلا يلو
 43٠٠[. 458 /؟] "يراسلا داشرإ" يف اذك "هباحصأ لاقف" :ورمع نب هللا دبع ثيدح ىفف :كلذ نع نيلئاسلا

 اوذختي نأ مورو «ةيدوبعلا ليطعت بجوي رمأب مهنم ةبلاطم اسبا يبادلاو وق ف يباطخلا لاق :لاقو

 ءرخآلاب اههدحأ لطبي ال نيرمأب هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا :هلوقب 3 5 مهملعأف ٠ لمعلا كرت يف مهسفنأل ةجح

 ةديفم ريغ ةليخم ةرامأ يهو ؛ةيدوبعلا قح يف ةمزاللا ةمسقلا وه :رهاظو ؛ةيبوبرلا ملع يف ةبحوملا ةمالعلا وه :نطاب

 دحت ال كنإف ءبطلاب ةحلاعملا عم رمعلا يف بورضملا لجألاو ءبسكلاب رمألا عم موسقملا قزرلا :هريظنو «ملعلل ةقيقح

 امهيف رهاظلا نأ مهتماعو موا سانلا حلطصا دقو :اليخم اًببس يدابلا رهاظلاو «ةبحوم ةلع امهيف بيغملا

 هب مترمأو .هلجأل متقلخ امو ةيدوبعلا نأشب مكيلع :هصيخلت "بيغلا حوتف' يف لاقو .نطابلا ببسب كرتي ال
 .ةقرفتم تاماقم يف رخأ بلاطمو ليضفت هيفو .انأشب مكيلع الف ءاهبحاص ىلإ ةيبيغلا ةيبوبرلا رمأ اولكو

 خسن عيمج يف امك راصنألا نم لحجر لاقف يأ :ليق .اهريغو قزرلا بلطو ةيصعملاو ةعاطلا يف :اهلخدم
 لولا اهنع غ ورفم رومألا نأ لاحلاو : لمعلا ميفف .ليق اذك اهانيأرو اهانأرق َي لا مامإلا ديناسم

 دل مرك يلع نع اناحيتلا اور هينخلا :2إ ريرعلا دبع نع . لمسلاب بألا ديو : لمعلا قح

 لوبسر اي :اولاق ع« ةنخعحا نم 6 ةلعشقم ه ءرانلا نم ةلغشم بت لق ف ا لحخا نم [يه 2 هللا لوسر لاق : لاق ههجو

 ةداعسلا اهأ رم ناك نم اننا. قلع ال ربيت اكف ءاولمعا :لاق المعلا ع عادنو انبات" يلع لكتن تافأ !هللا

 لطعأ -م امأف# :أرق 5 5 هاقشلا اها لمعل رسييبف ةةاقشلا نهأ ءه ناك نم هاو عةداعسلا هأ اسمع ربسيف

 هناهزو اهجج ورح ناحَف :اهج رخو 1 رثاسو هناهز و اًهوحخد ناكم :اهلخدم ب ىتسحلاب قدَصت ىناو

 .دبألا ىلإ ثعبلا نم نيتلاحلا دعب اميف ةيقالم :ةيقال ىه اهو .هلجأ ىهتنمو



 ةيردقلا مذ نايب م  مالسإلاو ناميإلا باتك

 ةواقشلا لهأ امأ .هل قلخ امل ٌرسيم لكف اولمعا :لاقف ؟هللا لوسر اي اذإ لمعلا ميفف

 لاقف ءةداعسلا لهأ لمعل اورسيف ةداعسلا لهأ امأو «ةواقشلا لهأ لمعل ايي

 ةندملا 6 ناك نم رسيم لكف ءاولمعا :ةياور فو ءلمعلا قح نآلا :يراصنألا

 :يراصنألا لاقف ءاهلهأ لمعل رسي رانلا لهأ نم ناك نمو «ةنحلا لهأ لمعل رّسي

 .لمعلا قح نآلا

 [ةيردقلا مذ نايب]
 :705 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع مشيهلا نع ةفينح وبأ -

 11 07" 1111 . ؛ردق ال :نولوقي موق ءيجي

 يف ردق اذإو «باوثلا بترت ءاجرل لمعلا نيسحت نآل ؛لمعلا يقب ةدئاف ةيأو رمأ يأ يف يأ :ّحلإ لمعلا ميفف
 عقتمم وهف ءهيلغ برت ال هنأ هيفا زدق اذإو ايرَورض ًالضاخ ةنوكل هيف يعسلا ىلإ ةحاح الق ةيلع بترت هنأ لزألا
 ماميإل لمعلا رايتحا نأ اقباس هانلصف ام هباوجو :هدوجو عنتما همدع ردق اذإ لب «لمعلا ىلإ ةجاح الف «ريغلاب
 .اهلهأل رسيم راثلا لها لمعو ءاهلهأل رسيم ةنحجا لها لمعو «لعفلاب ةلصاح ةيييلكلا ةهردقلاو ءيرورض رمألا

 رظناف «هدنع كردق فرغت نأ تدرأ اذإ :همكح يف ءاطع نبا لاق اذه [لمعلا ةحبتتو ةروهظ تبلآ : لمعلا قح

 .هبلق نم هللا ةلزنم فيك رظنيلف هدنع هتلزنم ملعي نأ دارأ نم درو دقو «كميقي اذ اميف

 ميعت يفل ارب نإ :لجو زرع هل وق نم هللا باتك ىلع كسفن صرعأا *:فلسلا لوق نعم اذهو : لمعلا 5-8

 هرب بالاقناب يرجح درف ضاق ياني ال وهو ,يلك درطم اذهو “١- ١5 :راطفنالا)  ميِحَج يفل راحفلا نإَو

 ركذ سيلو ؛ةعامج هاور اذكه] :مثيحلا نع ةفينح وبأ .ميتاوخلاب لامعألا نإف ؛اَرب هروجف ساكعنابو ءاروجف

 نع مزاح يبأ نع نامبإلا يف [185 :مقر ]١53/1« مكاحلاو 1531١[ :مقر] دواد وبأ هجرحأ "دوقعلا" يف مثيهلا

 وش :مكاحلا لاق وش :دكهشل كاف | ونام لإو مش هذ وعل داق اويكره لا ةهألا ةدلش  س وخج ةيردقلا : ظفلب رمع نبا

 1 1 : ا[ د م 5 7 8 2 5 ) د 6 : ا ّ
 قءلكز ةدئسيه 5 لمهحا جرحا : موف ءيجي .اعوفرم رباج نع هجام نبا 3 تح ج رخأ أ هللا ياوسا ) لاق

 ماوقأ ىمأ يف نوكيس :هعفر رمع نبا نع [؟85 :مقر ]2158/١ "هكردتسم" يف مكاحلاو ,[5599 :مقر

 ب :ىلاعت هللا لاق دقو ءاهقلخت لبق ءايشألا لاوحأ نم.لزألا قف اش هللا ردقي + يأ :ريدق ل ردقلاب نوبذكي



 ةيردقلا مذ تايب > 4, مالسإلاو تاعالا تاعك

 يمودوت الف اوضرم أو. ينم يطع ديس ياسا وعن

 ماع ماكاو الو نجح ج رع جورحلا

 تك تيل ةعابنأو هعايشأ

 فلا ن رهييناسلا

 .. موق ءيجي 25 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ 49

 ب 0 :لاقو 00 :ديدحلا) أ اهأ 9 0 أف نك باعك ١ سلا الا هك ينيقلا سل , 8 ضر ل و ةبيص 7 : رم ميلا ل 115 <
 5 ل ا ب : 5 1

 نم كلذ ريغو (59 :ماعنألا) #نيبُم بانك يف الإ سبا الو بطَر الَّوإظ :لاقو 7١(: :جحلا) #ٍباّتك يِف كلذ

 ثيدحلا اذهو «هوتبثم ال ردقلا ةافن ةيردقلا نأ تفرع اذه نمو يالا اذه ىلع ةرفاظتملا ةريثكلا مئاركلا تايآلا

 .عابتالا كرت نع يشانلا عادتبالاب :هنه كوجرخي .ةرهابلا هتازجعم نم ةزجعم بيغلاب رابخإ
 .مهنفد روضحو «ةزانجلا ةالص عيشتلا ةلمج نمو :مهوعيشت الف

 رشلا قلاخو ؛نادزي ريخلا قلاخ ىمست «نيهلإب لوقت سوحملا نأل [ةباجإلا وأ ةوعدلا ةمأ يأ] :ةمألا هذه سوجب

 ةدايعلا لاغقأ نأ مهيأر ىلع ءانب قلاخلا ددعتب نولئاق اًضيأ ةلزتعملاك ةيردقلا ءالؤهو .توغاطلا وهو «نمرهأ

 اهقلخو اهداجيإ يف نولقتسم مهو «ةيهانتم ريغ صاخشأ دسافلا مهيأر ىلع قلاخلاف ءاط نوقلاخ مهف .مهل ةقولخم

 ريغ وهف هريغ يطعي فيك دوجولل ريعتسملاو ,دوجولا نع ةارعم هتقيقحو ءهتاذ دح يف هل ريثأت ال نكمملا نأ عم
 4ء'َش لك ٌقِلاَح» :وهو «ىلاعت هب قلخلا صاضتخا ىلع ةيربخلاو ةينآرقلا ى صوصنلا تألامت دقو «.داجيإلل حلاص

 هبشملاو (5:تافاصلا) 23 لبصتا هو مكقلحخ هللا 0 (؟١ :ةرقبلا) © ١ريِداق ٍءْئش 1 ىلع هللا نإ 0 ؟ :ماعنألا)

 ندأو نوهأ ناك دابعلا ٍق _ فارتعاو ليوأتلاب ناك امل نكل .ددعتلا باب يف هب هبشملا ىلع دازو ىقرت نإو

 .اًنظحااد اقهاَر ةلطاب ولو ليوأتلاو كلسمقلا ىلع ءاني هعدع قيقحتلاو ؛مهريفكت يف فلتخا اذلو ءهنم

 ثيدحلا بتك يفو «ةروهشم ةعدبلا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا نم ةيردقلا مذ يف ثيداحألا :خ2! مُي مهقحلب

 ببحر ا و رم ا ا ياو :موق ءىجي .ةرتاوتم نوكت نأ داكت ةروطسم

 يدع نبا جرخأو .ردقلا يف اوملكتي ال نأ ٍتمأ ىلع تمزع :هعفر رمع نبا نع "هخيرات" يف بيطخلا جرخأ دقف
ٍ 

 ع يما رارش اللا ردقلا ْى لكتب الو 3 ردقلا ف اوملكتي 3 نأ قيل. سل لس ابق - :هعفر ةريره يأ نع "هلماك" ْق
 ات

 افرص ةمايقلا عوي مهنم ىلاغت هللا ابقي ال ةثالث :هعفر ةمانأ | بأ نع "كلا" ف يف يناربطلا ج رخأ 1 5
 ورع

 8 ردقلاب بلكماو عنانملا . عقاعلا : هل دع د ِ

 3 و «ثيدحلا ردقلاب بذكملاو هللا بناتك 2 دكا را : باج ص اك و 4 مجهم 4 :اعوفرم ور نعو

 ةتس :عوفرم اضيالك' لح نع[: :مقر ]20511/١ مانو قناع نع مكاو 1 ةيقرإ يذمرتلا

 . هللا ردعب بذكملا 5 يل نا 4 ل دل دئازلا : باف يب 3 (نث قكيليا مهنعلو :مهتنعل 03 35



 لمعلا ىلع ثحلا نايب 4١ مالسإلاو ناميإلا باتك

 نع رمع نبا نع هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع ليعامسإ نب ىسوم نع دواد وبأ ىور :خإ ردق ال :نولوقي
 ةرفغ ىلوم رمع نعو .مهودهشت "او اويام لنإو مص ود وعل "او اويضرم لإ قيمألا ةدش سوح ةير ؛كقلا :لاق 226 يبا

 مهن تاي نس ىردق هيا :نول وقي نيدلا ةمأللا ةلش سو و . س وحب ةمأ لكل :[عوفرم ةفيدح نع راصنألا نم لحعر نع

 نعو .لاجدلاب مهقحلي نأ هللا ىلع قحو «لاجدلا ةعيش مشو (مهود وعت ذاف مه ضرم نمو هن زاشج اودهشت ذاف

 نع ريبزلا بأ نع هجام نبا ىورو 453١[. :مقر] مهوحتافت الو ءردقلا لهأ اوسلاجت ال :اعوفرم رمع نع ةريره يبأ
 نإو ءمهودهشت الق اوتام نإو ءمهودوعت الف اوضرم نإ هللا رادقأي نوبذكملا ةمألا هله سوخم نأ :اًعوفرم رباح

 سيل ىمأ نم نافنص :اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع يذمرتلاو .[37 :مقر] مهيلع اوملست الف مهومتيقل

 ءجيدعن نب ع عفارو رمع نباو رمع نع بابلا يو :لاق "ال :مقر] ةيردقلا و ةقح رم لا : بيصت مالسالا يق ا امش

 عةيردقلاو ةعجج رملا : اسيبقت مالبسإإلا ق امه سيل مأ نم تكافنص :درو لق ةلمجلابو .بيرغ نمسح ثيلدح اذه

 ثيدح نم [57 :مقر] هنئس يف هحام نباو .هخيرات ف يراخبلاو غ[49١5 :مقر] هعماج يف يذمرتلا هجرخأ

 يف يناربطلاو ءورمع نبا ثيدح نم هخيرات يف بيطخلاو ءرباج ثيدح نم [/* :مقر] هجام نباو «سابع نبا
 يعافش امهات نك ّيمأ 0 داقنض ؛درقؤوو ءاعوفرم مهلك ديعس يبأ ثيدح م | هدرا :مقر حن ./هز هطس وأ

 هطسوأ يف ناربطلاو ءسنأ ثيدح نم [؟ 5 4/4] "ةيلحلا"يف ميعن وبأ هجرخأ «ةيردقلاو ةكجرملا :ةمايقلا موي

 نافتص :دروو «رباج ثيدح نمو ؛عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم [5/811:مقر 253/5 1575 :مقر ء175/١]

 :مقر ]581١/4, هطس وأ يف يناربطلا ةجرخأ ةقحرملا و ةيردقلا :ةسلا نةلمعدي الو «ضوحلا ىلع نادري ال ّيمأ رم

 ق9 | "ةدنص" قا دتخأ هتيرتعأ ر ,دقلاب نوبذكي ما ِهَقَأ ّيمأ 3 نوكيس":درو دقو :سلأ فيدتع نم[

 يف يدع نبا جرخأ دقو ءرمع نبا ثيدح نم [؟80 :مقر ]١548/١« "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[3773 :مقر

 [؟5١ :مقر 9.١ ] دنحأ جرخأ دقو «هبب تعج امي رفك دقف ردقلاب بذك نم :اًعوفرم هثيدح نم "ةلماك"

 2غ59/1١] "هكردتسم" يف مكاحلاو [79 :مقر ؛2580/1] "هحيحص" يف نابح نباو 47٠١١[ :مقر] دواد وبأو

 ردقلا اوقتا :هعفر سابع نبا ثيدح نم دروو ءوهوحتافت الو ءردقلا لهأ اوسلاحت ال :هعفر رمع نع |[ :مقر

 دروو ء"ةلفاق" يف يدع نباو :"ةريك" 2 يناربطلاو ع" ةةقسم" 5 مصاع يبأ نبا هج رخخأ ةينا رصنلا نم ةبعش هنإف

 ةدج ىغأ ,دقلاب تيااكتلااو عءنأ قلاب فاته لادعج و عملاع ةل , «انذلى -ىمأ فاخأ :فعف ؛ ءاد دلا ١ فيج 2
 2 دل 2 . بأ بأ ايم 0 نب ف يي يلع : را يل ١ ل

 ايدكت :نيتاصحخ يدعب نم ّيمأ ىلع فامخأ عم ثيدح نمو رك ابسنخ نبا هج رخخأ ردقلاب ابيذكتو موجنلاب

 يف بيطخلاو ؛"هلماك" يف يدع نباو ؛ 10 ِق يلصوملا ىلعي د وبأ هع موجنلاب اقيدابصستو عردقلاب

 - رخخأ يف يمأ ر 1 وشمل ردقلا يف مالكلا روخأ :هعفر ةريره يبأ ثيدح نمو «أ ؛"موجنلا"



 ةيردقلا مذ نايب 17 مالسإلاو ناميإلا باتك

 *«8 8 « 9 »ا ظاا“ه 940#به  قل ا ا الاانا اق ا ها © ااا أ ا ا اه هال هنا اع اه اهانه ها اه حش هه ده هاه اه هيه هاه هلا هم هاف هلق اوه مأو و واو

 يبأ ثيدح نمو :"هطسوأ" ف يف يناربطلاو |« :مقر :04/] "كبك" ق مكاحلا هجرختأ نامزلا -

 يف ينازيطلا هجرحتأ ءردق بذكمو رمح نمدمو :نانمو ءقاغع :ةفايقلا غوي مقيلإ هللا رظني آلا ةعيرأ :هعقو ةفامأ

 روصيا دق: ًالاتجنإ هب ناميإلا بحاولا ردقلا اذه مث ,"هلماك" يف يدع نباو «[/34748 :مقر ء7 ]5١/8 "ريبكلا"

 سابع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرأو «ليزنتلا هب قطن امك ظوفحملا حوللاب هنع ربعت ةروص هل زربيو
 .-3 تم ا 5 / هبياا# اننا | تلوح ال[ 51 كب
 خوي | 4 هلل ءروت هباتك ه ءروت هملق عارم ةتدقاي مه اهاحكفص ءايضن ةهرد .نم اظوقحم اح ل ةلح ءاعت هللا كا

 ع هت * :/ ق 27 حف 2 : ايف 5 2 3 احا

 م
 ُّق وأ ؛لاثملا ماع ِق اذه لعلف غابشمم أيف  لعشي ف 5 لذي رعياف ( 6 تيه و عك رري اف قلخت ةلؤح دك أ ال لا هتس

 ثيداحأ انعيأ ةباتكلا باب ف تدرو دقو عةيتوسان | روس يناعملا هيف لمعي امث بيغلا ملاع يف وأ «توسانلا مناع

 رلغتلا ندعلا ان قى عةلاحم »ا الذ 0 ردا ن 4 م ةلظح مذا نع ىلع نا ىلاعت هللا 521 .كرو امك عملا ةرثا وتم

 ةريرغ يأ نع [؟187 :مقر] دواد وبأو [؟13931 :مقر ملسمو #5194 :؛قر.يراخبلا] ناهيشلا هتجرتأ

 لإ شرعلا دنع وهو ماع يقلب . 8 رآلاو تاءوامسلا قلخي نأ لبق ناك بفك ىلاعت هللا نإ :درو امكو ءاعوفرم

 ىصحي داكي ال امث كلذ ريغ ىلإ ١١55[ :مقر ءا/5:/١] مكاحلاو يئاسنلاو [؟887١؟ :مقر] يذمرتلا هجرخأ

 8 رسمك ظوفحلا حوللا هللا قادع" :لاق « سابع نبأ نع لديحج لنسب خيشلا وبأو متاح يأ نبا ج رخأ دقف عةددع

 يف يملع بتكا :لاق ؟بتكأ امو :ملقلا لاقف ءبتكا :شرعلا ىلع وهو قلخلا قلخي نأ لبق ملقلل لاقف :ماع ةئام

للا ملع يف نئاك وه امت ملقلا ىرحف «ةعاسلا موقت نأ ىلإ يقلخ
 سنأ نع خيشلا وبأ جرحأو «"ةمايقلا موي ىلإ ه

 ىيح هلا ف «قزري هيفو قلخُي هيف هرونلا هةملق عا مهحت هدرمز نياش ثلا هج ولاو ةتوقاي هيهجج و لح اح ول هلل 91 :هعفر

 سابع نبا نع يناربطلاو خ خيشلا وبأ جرخأو (ةليلو موي لك يف ءاشي اه لعفي هيفو «لذيو زعي هيفو ءتيع هيفو

 نع 000 ' يف ىقهتبلاو ء'دمظتلا ' 'ف خيشلا وبأو 2"قالحخألا مراكم " يف ايندلا يبأ نبا جرحأو عافوق وم هاووحسمنب

 : 1 ا : 23 © ا ب "3 نع هيف يقهيبلاو تنايدع ايديا( 34 | :

 ا : ةنلا يستحم  ش رعلا تح عارصخل ةدعحجج با 5 اح ول هلإ لا :اعوفرم سنا

 :هعفر معطف نب ريبج نع "هريسفتا ' ف خيشلا وب وبأو .هيودرم نباو خلا هيف احول هللا يدي نيب نإ :هعفر يردخلا

_-_ 

 اس 3 س
 كتسن ىلعي وبأو عهشلنحجت م نتاث هع أهو قلاع وش نه كي نبدكف نلقلا قلخت و عاملا دع كيس رع كاك هلئا لا

 5 1 ١ 5 5 - 5 ريت 0 ١ ف |[ 8 ' : ش ' 5 5 : " 5 9 "1 5 1 5

 يا م صلاو 5- 5 لحب تعي ا 3ك 1 و هون كيلا كرورفتحخع حج وس 2 7 لا 2 ةعف رز سابع نبا نع ةكنتيسر 5 2 سلا

 4 ١ مف ع 5 ١ ا ريبتس# 3 "1 | تا 2 2 |١

 نع خيشلا وبأو عةععاسلا هاف 9 نماح وش ان قى رججف ءامضح ١ :دللا ناف ؛غونقلا هللا سنحت 5 .ةعقار ةدغ نسج كنسي

 11| خخ 6 1 1 ره مو 5 1 5 | |١ 5 5 دال 3 ا 1 || 5 7 از 3

 | سكلأ « ول 0س خل 7 ا - ١ ا ١ ش : 0

 1 اين ديلا تارسهاف ث يف الع ل نق كسلا كي نيو ةن اق عك ا همس لجل علت ع بوق قا ه, اساسا كلل اتا أ , ةهفش ب رمق بأ

 نضل نع 1 ري :مقر| دواد وبأ جرخأو .ةريثك رخأ ثيداحأ هيفو ءّخإ ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام ىيرختي

 ا ىقاد] 1-1 ّق دمحأ جرخأو ءرادقألاب ناميإلا اهنم كنع لإ نامتالا لضأ 5 ثالث :هعفر

 - يمأ ىلع فاخأ ثالث :هعفر ةرمس نب رباج نع ١807[ :مقر ]7١8/1« "ريبكلا" يف يناربطلاو [ 5



 ةيردقلا مذ نايب عم مالسإلاو ناميإلا باتك

 ؛مهودوعت الف اوضرم نإو «مهيلع اوملست الف مهومتيقل اذإف «ةقدنزلا ىلإ هنم نوجرخي مث
 ىلع اقحو ةمألا هده سوجبو «لاجدلا ةعيش مهإف ؛مهزئانج اودهشت الف اوتام نإو

 مقديقع داسفل ةديقعلا هده ىلع

 رانلا يف م مهقحلي نأ هللا
 ,ةيردقلا هللا نعل :لاق 5 هللا لوسر نأ رمع نبا نع ملاس نع ةفينح وبأ - :للرص ب

 مقديقع داسفل

 "يهيسقو يي هلا لح لإ ىليأأ لمت هللا نجي نت نم ام" :لاقو
 يضاملا نع رابخإ مهتبحص نع مهف وح

 : هللا لوس ومس ز لاق لقو :مامإإلا لاق :يوونلا لاقو 4 ردقلاب تيذكت م( ناطلسلا بشيح و عءاونألاب ءاقنستسالا 0|

 ريخخا تفرصف «سوحملا تمسق امك ةدارإلا مكح يف رشلاو ريخلا مهميسقتل ؛مك مههبش ةمألا هده سوجم هب رْدَمْلا

 :ثيدحو ع( ةستق نباو مامإلا مالك اذه .ةيردقلاب ثيدحلا اذه صاصتخاب ءافحغ الو نمرهأ ىلإ رشلاو كادزي ىلإ

 :مقر] "هنتس" يف دواد وبأ هجرخأ 8

 عامس حض نإ نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو "نيحيحصلا ىلع كردتسملا" يف هللا دبع وبأ مكاحلاو 0

 .[185 :مقر 2١59/١ ] رمع نبا نع مزاح يبأ

 دقو :يوونلا لاق «رباجو ةفيذح نع دواد يبأو هحام نبا نم انثآ تعمس امك“ رخخأ قرط هلو ::لوقأ

 ىلع فلخلاو فلسلا نم دقعلاو لحلا لهأف «ةباحصلا عامجإو ةنسلاو باتكلا نم تايعطقلا ةلدألا ترهاظت

 دئاوف اهرثكأو هيف تافنضملا نسحأ نمو هيف فينضتلا نم ءاملعلا رثكأ دقو «ىلاعتو هناحبس هللا ردق تابثإ

 ةيعطقلا مهلئالدب ريرقت نسحأ كلذ نيملكتملا نم انثمثأ ررق دقو كل يناؤزيلا كير لذ ةيرتلا كفا نادك

 ةفاع ىلع ةفاخمو «ةئنتفلا باب دسل ردقلا ثحب نع فكلاب راثآلا قطن دقو .ملعأ هللاو «ةيلقعلاو ةيعمسلا

 5 هللا لوسار نع رمع نا نع مزاح وبأ ةأور ةيهآلا داش سوح تب ردعلا

1 

 حج ابراقف لازي ال ةمألا ةذه رمأ نإ ةاهعقار سابع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا ج رخأ دقف «عئابطلا

 [ 814 وقر قلقا ؟] نيقلاو كادلولا ف

 ةالصلا كرات قح يف امك :مهزئانج اودهشت الف .جنرطشلاب نيبعاللا يف امك مه ارحز :اوملست الف

 لوحد يف سوجملاب مهقحلي نأ هرابخإب بجوو تبث يأ هللا ىلع اقحح قحح يأ :خإ هللا ىلع اقحو .مهرفكل ال

 مدع ىلإ ريشم قاحلإلا :مهقحلي .ةيعبتلاب مهريغلو ةلاصألاب نيرفاكلل ةدعم اهإف ؛اهيف نيدلخم ريغ ولو رانلا

 ىلع ال ةقرفلا نعل هنأل ؛رمخلا براش ىلع نعللا يف امك مهرفكل مزلتسم ريغ وه :ةيردقلا هللا نعل .دولخلا

 هريظنو ءهتمأ رذحو :هلوق يف امك ريذحتلاو ظيلغتلا ىلع لومحم وه وأ ءفصولا نعل ةقيقحلا ف هنإف ؛نيعم

 تنعل :اعوفرم هذ يلع نع لدعلا يف ىطقرادلا ىور دقو :مهنعلو .ةالضلا كرات قح يف ريفكتلاب ديغولا

 ايعل لااسسعشا كاسل لع كد .كقلا
 هي ب : ' ةقانحل 2 نأ



 5 ا تنل _اممست دولخ مدع نايب 30 مالسإلاو ناميإلا باتك

 مهعم مالكلا نع هتمأ ىو ؛مهنعل الإ لوسر الو يبن نم امو «ةيردقلا هللا نعل

 سوخم ةيردقلا" :525 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -

 .لاجدلا ةعيش مهو ةمألا هذه

 هراصنأو هب رح

 [(ةعافشلا نايبو رانلا ف ةاصعلا دولخ مدع نايب]

 هنأ 375 يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع بيهص نب ديزي نع ةفينح وبأ

 هللا نإ :تلقف :ديزي لاق 0 دما طاقم لاقل لهأ نم رانلا نم هللا ج جرخي :لاق

 © رانلا َنِم نيج راَخب مه امو :لوقي ىلاعت
 ١( 717 :ةرقبلا) مهجور مدع هيفو

 وه :بيهص نب ديزي .كلملا هلومشل يببلا نم لوسرلا مومع ىلإ وأ «هتفدارم ىلإ ةراشإ هيف :ّخإ يبن نم امو
 يح هنم ملأي ناكف ءهرهظ راقف ف بيصأ هنأل ؛ريقفلا :هل ليق ,نامثع وبأ ,يكملا مث ٍيفوكلا بيهص نب ديزي
 ديزي نيبدح : لاق بويأ يبأ نب دمحم نع ملسم هجرخأ دق ثيدحلاو ]١٠١1/1[. "يوونلا حرش" يف اذك حني

 ىلع جرخن مث ؛جحن نأ ديرن ددع يوذ ةباصع يف انجرخف «جراوخلا يأر نم يأر ٍفغش دق تنك :لاق ريقفلا
 25 هللا لوسر نع - ةيراس ىلإ سلاج- موقلا ثدحي هللا دبع نب رباح اذإف «ةنيدملا ىلع انررمف :لاق «سانلا
 :لوقي .هللاو ؟ناوثدحت يذلا اذهاام 85 هللا ل وسر ةيحاف اي :هل تلقف :لاق «نييمنهجلا ركذ دق وه اذإف :لاق

 ١57( :نارمع لآ) © هَنيَرخَأ دف َراَنلا لخدت ْنَم كنإ#
 ؟نآرقلا أرقتأ :لاقف :لاق ؟نولوقت يذلا اذه امف (7 7: جحلا) ثاهيف ا وديعأ خ -ماهنم ا وح هني نأ اوذا َرأ املك و

 25 دمحم ماقم هنإف :لاق «معن :تلق ؟هيف هللا هثعبي يذلا نعي 3 5 دمحم ماقع تعمم لهف :لاق ءمعن :تلق

 نوكأ ال نأ فاخأو :لاق هيلع سانلا ٌرمو طارصلا عضو تعن مث :لاق ءجرخي نم هب هللا جرخي يذلا دومحملا

 مهفأك نوحرخي نعي :لاق ءاهيف اونوكي نأ دعب رانلا نم نوحرخي اًموق نأ معز دق هنأ ريغ :لاق ءكلذ ظفحأ

 :انلقف ءانعجرف «سيطارقلا مفأك نوجرخيف هيف نولستغيف «ةنحلا رافأ نم اره نولخديف :لاق ء.مسامسلا ناديع

 لاق امك وأ ءدحاو لحجر ريغ انم جرح ام هللاو الف ءاتعجرف ؟25 هللا لوسر ىلع بذكي خيشلا نورتأ !مكحيو

 ١1[. :مقر] ميعن وبأ

 .اهلخد نم لك قح يف هنأ نم هنم المع :خلإ نيجراخب مه امو .افوقوم "راثآلا" يف دمحم هاور :لاق هنأ



 9 .رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب ؛ه مالسإلاو نامبإلا باتك

 جرخي :ةياور فو «رافكلا يف يه امنإ اوُرفك َنيِذلا نإ# اهلبق ام أرقا :رباح لاق
 5 (" :ةرقبلا) ا ه

 امو :لوقي ىلاعت هللا نإ عمق ديوب لاق 1 دمحن ةعافشب ناميإلا لهأ نم موق

 ردقلا تابثإ ثيداحأو «ردقلاب نامبإلا ثيداخأ داريإبف ءامتابثإو ةعافشلا نايب يف عورش ثيدحلا اذه نم :ًأرقا
 هبسن امك «لازتعالا ةصيقن نع ةسيفنلا هسفن ةءاربو مامإلا ليذ ةراهط رهظ «ةعافشلا ثيداحأو «ةيردقلا مذو

 ءءوسلاب ءوسلا ءازحل بجوملا لدعلا فالخ هنأب :ًالقع ةعافشلا عانتما يف ةلزتعملا لدتسا دقو .لازتعالا لهأ هيلإ
 لامعألا ةازاحم باب يف تايآلا يف ًالامجإ درو امتي :ًالقنو .ةنسحلا لامعألا ءازج اوبجوأ اذلو ؛نيسحلاب ئسحلاو
 :ىروشلا) كلم هع ْةعيس ٌءاَرَجَو :هلوقو ١88( :ءاسنلا) هدي َرْخُي اءوُس ْلَمَْي ْنَمإل :ىلاعت هلوقك هةقيسلا
 4 :تلصف) كاَميَلَعف َءاَسَأ نمو :هلوقو (ع٠

 هلوقك :ًاليصفتو .ىصقتست داكت ال امب كلذ ريغ ىلإ 6٠١( :رفاغ) ِهكاَهَِْم الإ ىَّرْحُي الف قيس َلِمَع ْنَمإظ :هلوقو
 4ِتالفاَعلا ِتاَنَّصْحُمْلا َنوُمْرَي َنيِذْلا نإ :هلوقو (91 :ءاسنلا) «(ُمَنَهَج ُهْواَرَجف ًادّمَعَتُم ًانمْؤُم َلْمَقَي ْنَمَوإ» :ىلاعت
 :ناقرفلا) 4 ُباذَعْلا ُهَل هل قعاضي اماثأ قلي كلذ 0 ْنَمَو# :هلوقو (١١:رونلا) ؟ٌويظَع ٌباذَع ْمِهَلَو ؛8 :هلوق ىلإ

 4غ اطُي ع هيِفَش الَوإ» :هلوقو (4 6: رثدملا) أَن :يعفاشلا ةَعافش ْحُهْعْفْتَت امف# :هلوقك :اًميرصتو َكَلَذ روغو مقود

 :نامقل) كهِدَلَو رع َدِلاَو يحي ال ًامْؤَيإ» :هلوقو (":سنوي) هنذإ ِدْعَب نم الإ عيفش 3 ام :هلوقو ١8( :رفاغ)
 (5/ :ةرقبلا) اعيش سفن نع سفن يزجَت ال :هلوقو (

 ءامهريغو ابد ةيفصو ةمطافل ١١( 4 :ءارعشلا) «(َنيبَرفأْلا َكَنَرِشَع ِدئآَو» :ىلاعت هلوق دورو دعب ثيدح ةصقو
 يف امك قحلا بحاص ءاقلت نم قحلا طاقسإ هنأل ؛ديعولا يف وفعلا ال دعولا يف فلخلا وه حيبقلا نأ باوجلاو

 الإ يفني ال ثيدحلاو ءرافكلا قح يف ةدراو تايآلاو «ةمايقلا مو هوفعب الإ دبعلا قح طقسي ال اذلو «ميرغلا ءاربإ

 ؛انل ديؤم هادؤم يدؤيو هارحب يرجي امو (8 :سنوي) «هنذِإ ِدْعَب نم الِإ عيِفَش ْنِم اًمإف :هلوقو «يلالقتسالا رايتخالا
 دنع مت ءاضيأ ةمايقلا موي نذؤيو ؛نوذأم اندنع 0 وهو :انلوق وهو ”نذإلا دعب ةعافشلا تابثإ ىلإ ريشم هنأل

 .ةنحلا لهأل تاجردلا عفر يف ةعافشلا نوكت امنإ ةلزتعملا
 ؛مهريغ ودعي ال مك صتخم اهيف دولخلاو رانلا نع جورخلا مدعو ءرافكلا قح يف دراو هنأ نعي :حلإ اهلبق ام

 نألو (ا/ :ةلزلزلا) لاقثم ْلَّمْعَي ْنَمْف» :انولت املو هللا الإ هلإ ال :لاق نم :روكذملا ثيدحللو ءمهنأش يف هعوقول

 ةدايز مزل الإو ءاضيأ هؤازج ىهانتي نأ يغبنيف «ةديقعلا داسف وأ ؛لعفلا رابتعاب هانتم وهو «مرحلا قافو ىلع ءازجلا
 انتايح الإ يه نإ هنأ مهداقتعال يهانتملا ريغك هتاذ يف هنإف ؛رفكلا فالخب دعت وهو «مرحلا ردق ىلع بيذعتلا

 .رفاكلا ةنج رظنلا اذه يف ايندلا تراص انهه نمو «نيثوعبم نحن امو «ىينو تومن ايندلا
 .ةبوت ريغب نامعإلا ىلع اونام اذإ :525 دمحم ةعافشب



 57 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع تايب 5 مالسإلاو نامجإلا باتك

 ءرافكلل كلذ اورفك نيدلا نإ اهلبق ام أرقا : رباك لاقف ( اهنم نيحراتتم مه

 ةيهن قا عا ريمض عجرم مهفنل ردو :ةدئاملا)

 موق ىلاعت: هللا بانعي :لاقف «ةعافشلا نغ اًرباح تلآس :لاق :ديري نع ةياور فو

 رع هللا لوق نيأف :تلقف ص دمحم ةعافشب مهجرخي مث ءمهونذب نامبإلا لهأ نم

 .هربخآ ىلإ كيدبللا رككذق ؟ لجو

 نع شارح نب يعبر نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -4

 ام دعب رانلا نم نيدنخولا نم اًموق ىلاعت هللا جرخي :لاق دك 5 هللا لوسر نأ :ةفيذح
 بمؤملا ةاصعلا نم كاعبلا نب

 تا و ع س2 3720394 2 1 جو و وس 222175715115151 1 ]1 ]ا ءاّمحف اوراصو اوشحتما
 قا رتح الاب هداوس 32
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 يس ف ومهند لمعت انه كفايشنا م وب ففتاادع نه هب ا ه«دلتقع فرهق هلثمَو اعصمخح+ ص 5 ىف ام مهل ن 1 5 25 2 ت0 لا تال م 1 30 نأ "لوط -| ذلا نإ

 2 ١ 0 ىلا 0 5 0 ' : 1 3 / 2 ل 0 "ا 5 975 : ف / ق

 ('؟ ا/ :ةدئاملا) 8ميقم بادع مهل ءاهنم نيج راخخب مه امو رانلا نيم ١ هج رخخي لا ل هديري# 2( :ةدئاملا) : دبل بادع

00 

 .بيذعتلا لبق وه ام ةعافشلا نمو :ةعافشلا نع .مئاد يأ

 اخدي ةنحلا ةنجلا لهأ هللا لدي :اعوفرم ديغس يبأ نع ةرامع نب ىيِي نع ملسم جرحأ :خلإ ىلاعت هللا جرخي
3 

 ع 1

 ١١ أ 0 3 اتعود :ننأ 8 ع انرب اذعا سلا ننس 37 أغا انأا أ ادخن -َجَح اب
 ل ىلا ني نك -- ىلا كيج لاق ةمنق 2 2 لوح رسقلا 8 ضن + غل ميلا 3 ح ةايعلا املا اكأ (تح بات 8 نب كييف رع هل احم ل

 دج سآ م - ا نأ دق : ١ 2 ب د د 9 هع

 ا ا ف 1 2 |( 1 11 1 ا 2 ف ةسنادخلا ] ّق | : ا
 : : | جح 2 41 هنع ]أ اسسعسل اهح 5 وتبي ع [نياكح | 1 هايف ر 3 ب ةقلبق نأ وهشحتما ل اهرع اهلمس» بذل 5 ا 6-0-5 5 هحج رخخأف

 6 ليسلا بواقع 28 ةءاعغلا تحتك اسك :هنم قيرط يف ١5[. :ىقر] ةيوتلم ءارفص جرخت فيك اهاورت 1١ + ليسلا

4 
 ىضتا ١ ١ |! د | : ١ 3 ص

 اذ | ناز | ف : اااه .. ف ا ا و دع ىلا دع ١ 1 م || ضأ 8 د ار . | 1 3 5 1
 ا كييلع الا كيا َّك اق ح انف يقل . - يب وعششي هاش تت 5 : رباح ملح راب رع 2 ثيدح م هدنعو

 ا ب 32 ا 2

0 - 1 - 

 9 5| ١ 8 9 2 1 ١ ' ا م ح 1 2 ل |١ ١ مج ِ | 9 3 ١ 1 8 َ ' || 1 . 2 ١ ١
 ةسصأ ةعنأ ةفععل حخ حاشا ُههيباقع نا هم ع هدا اه سدح هم عه تعا عابشنل زن ونفعنا ن3 ةقعض بنا ن (نف ته نه ةيزق 3 ذة ات ف

 : - هي ندي د 7 ا د , ل ف 5 يق نيا“ 2 اي 0 دق

 0 55 :مقر] دوأ ىحح بهذيو ؛لييستلا ُْق ت> كلا
 فى

 3 0 سحب | رق ااا تا :لوقي 5 يبل وم رب نع و نب هرمع أي نمو ةلكللا باعني راغلا مااسان حرفي هللا نإ هييذأب 8 دوم لادج مرح زانق 5

 نع ريقفلا ديزي كييدح نمو عمعن :لاق ؟ةعافقلاب راثلا نم اه وف ٍج رفع نىاعت دللا كا : وع قيرط نم هثيدح نمو

 ثيداحأ انهه مث ؛ةنحلا نولخدي ىح مههوحو تاراد الإ اهيف كوقرتخي رانلا نم نوجرخي اًموق نإ :اعوفرم رباج

 عشت مامإإلا اهاور ىلا كتيداحاإلا هذهو «نيسلاو حاحصلا ِق رانلا نم نينم وما رخو ةعافشلا باب ُِق ري

 ةعافشلاب اميسال رانلا نم نينمؤملا جور نأل ؛امهيلإ هوبسن امك لازتعالاو ءاجرإلا بهذم نع هليذ ةءارب

 بهذملا اذه ىلع بونذلا نم ءيش ناميإلا عم رضي ال هنأل ؛ءاجرإلا بهذم اذكو «لازتعالا بهذم لصأتسي
 .مهمظع رهظو مهمحلو مهدلج قرتحا :اوشح**'

0 



 ك5 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب عا مالسإلاو ناميإلا باتك

 ؛نييمنهجلا ةنحلا لهأ مهيمسن : امس قالا لإ نوثيغتسيف «ةنحلا ىلاعت هللا ١ ميلي

 ع

 ى # رع نبع وب نأ يسع ىملاعت هل ف لا كيعس يبأ نع ةيطع ةقينح | تا و
 كامب نأ كل عقوتي 1 يردخلا 5

 نم اًموق ىلاعت هللا بدعي 500 دومحملا ماقملا :لاق اد ومحَم ماك ل ر كتمت

 8 0 م08 ةءارسإلا)

 هناا *دل لاقي ا" 25 دمحم ةعافشب مث ممهونذب ناعإلا لهأ
 .ناويحا / رم ىنؤيت ا 5 له

 هللا نحل نوبلطي مث «نييمنهجلا ةنخلا يف نومسيف «ةنجلا نولحدي مث هيف نولستغيف

 لهأ نم اًموق ىلاعت هللا جسر : لاق راادر يفو .مسالا كلذ مهنع بهذيف «ىلاعت
 ا وه

 غطا ............. .. . 35 دمحم ةعافشب ةلبقلاو ناهإلا لهأ نم رانلا
 اهلسم ناك اذإ

 ثيدح يف يطرقلا ةركذ امك ميعن وبأ ظفاحلا هاور ثيدحلاو :كلذ .ةيرانلا ةمالع باهذإ ىف :كوثيغتسي

 ٍث مهيمليف ءاوشحتما دق مهحج رخخيف ل دمع ةئمأآ نم راشلا ف نم ج رحأف قلطنا ! ليئ ربح اي :هللا لوقي : ليوط

 ؛ةيحلا مهلادعدإب رمآي مث ءاوناك اما رضنأ اوكوعي نَح ةيفا قونكميفا ءتاويحلا رق ةهل لاقي قتلا باب ىلغ رف

 «كلذب .ةنجلا لها نيب: نم كاوفرعيف الكاع دمحم ةما ني نيمحرلا :ءاقتع نويمنهتلا عال ؤه :مههابحج ىلع ب وتكَم

 مهنع هللا اهوحميف «ةمسلا كلت مهنع وحمب نأ ىلاغت هللا ىلإ نووعزفيف

 لالج ةمالعلل "ةرخآلا لاوحأ يف ةرفاسلا رودبلا" يف ةروكذم يه امك ةتباث قرط هل ثيدحلا :خ! ةيطع نع

 عضو هيف :دمحم ةعافشب .نورحآلاو نولوألا هيف كدمحي ةعافشلا سنح يأ :ةعافشلا ..- يطويسلا نيدلا

 .نوهركي ام عيمج مهنع بهذيف :كولستغيف .ةنحلا رافأ نم رف «كيرحتلاب :تاويحلا .رمضملا عضوم رهاظلا

 . ىلإ ب هادع ذل :نوعرضتي يأ :هللا ىلإ نوبلظي مث .رانلا نم هللا ءاقتع ءالؤه ةبات كل :نوُمسيف
 .ءاوحلاو ةعدبلا باحصأ لثم :ناميإلا لهأ

 هج رخخأ يم م رئابكلا رشا 3 ىعافش :ثيدح :اهنم «:ئعف ةرتاوتم ثيداحأ ةعافشلا يف درو :دمحم ةعافشب

 هعماج" قف يذمرتلاو [ 4ع زمول ؟يبس" ىف ىواد وبأآو ء[1 48 مقر 71| "ةدفسم" قى دا

 :مقر] "هننس" يف هجام نباو ؛ءسنأ نع [(4 :مقر ]237817/١5 "هحيحص" يف نابح نباو ء[؟١ "د :مقر]

 :مقر.4414/5] "هكردهس' يف ىكاحلاو :[5433+ ةيقز ."85/64] "ةسيسص" .ق ابوح نياو ء[4

 - رمع نبا نع هخيرات ف بيطخلاو ءسابع نبا نع ١١[ 5514 :مقر] "هريبك" يف ناربطلاو «رباج نع [* 5



 005 رانلا ف ةاصعلا دولخ مدع لايب 5: ٠ ظ 0 مالسإلاو نامإلا باتك

 ما 0 ل3 هس 5 #ي# ا 1 . 1

 2ظذ11111111 هيف نوقليف نا ويحلا :هل لاقي اره مهب ىتؤيف دومحا ماقملا وه كلذو
 ةغلابملا ليبس ىلع ةعافشلا لوبق دعب

 ىلأ كأ مع رز كانط ف 0 كإو ىنز كلاود ما نم ب ونذلا لهأل يعامش :ةيلحك ف ةرجع نب بعك نعو د

 : ! .: ا نك عل م .: 3 ىلا
 نم نحي م ام نهي مغ نمف («قح ةمايعلا هوي يعامشس :ثتيدحكو ءاذردلا نىفا نع بيطخم ا هجج رخخأ ءادردلا

 ةحابم يعافش :ثيدحكو «ةباحصلا نم رشع ةعضبو ءمقرأ نب ديز نع "هدنسم" يف عينم نب دمحأ هج رخأ اهلهأ

 :ةثالث ةمايقلا موي عفشي :ثيدحكو «فوع نب نمحرلا دبع نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرخأ يباحصأ بس نمل الإ

 نيعبس يف ديهشلا عفشي :ثيدحكو «نامثع نع 471١7[ :مقر] هجام نبا هجرحأ ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءاينثألا

 ءاعوفرم مهلك ءادردلا يبأ نع [5١؟١ :مقر] دواد وبأ هجرحأ هتيب لهأ نم
 دمهحأ ةزخج ركنا رجشو ردهو رجح نيم ضرألا هدحح و ىلع امن رتكأل ةمايقلا موي عفشأل نإ :هعفر ةديرب ثيدحكو

 هذه يف نوكيس هنإ" :لاق رمغ رثأك «ةفوقوم اهتماع ثيداحأ يف درو دقف «ةلزتعملاك ةعافشلل نيركنملا مذ امأو

 نوبذكيو «ربقلا باذعب نوبذكيو ءاهرغم نم سمشلا عولطب نوبذكيو «لاجدلابو «محرلاب نوبذكي موق ةمألا
 بيصن الف ةعافشلاب بذك نم" :لاق سنأ رثأكو «ناحيشلا هجرحأ "رانلا نم نوجرخي موقب نوبذكيو «ةعافشلاب

 لوقلا نع ضرعأ نم ىلع نيصح نب نارمع بضغكو ؛دانهو يقهيبلاو «"هننس" يف روصنم نب ديعس هجرخأ "هل
 .ةضقلاب الصفن يقهيبلا هج رخأ ؛نآرقلا يف هب جرصم ال هنأ ىلإ اًرظن ةعافشلاب

 نيدلا لالج ةمالعلا لاق [.نورخآلاو نولوألا هطبغي هب و يسركلا وأ شرعلا ىلع هسولجلإ :خلإ دومحما ماقملا

 نود هب ةصاخلا ىمظعلا ةعافشلا :اهدحأ «ع اونأ ةينامث 25 هللا لوسر انديس ةغافش "توقدملا رثكلا" يف يطويسلا

 اعوفرم ايندلا يأ نبا ىور «هتمأ باسح ليجعت :ةيناثلا «نيعمجأ قئالخلا نيب ءاضقلا لصف يف «نيلسرملاو ءايبنألا

 ءاهنم وجنيل رابلا ىلإ محي رمأ موق يف :ةثلاثلا «نوبساحيف مك ىعديف ماسح لجع بر اي :ليوط ثيدح يف

 - 05 لل 1 ال »ع م 7
 ريد اق :لاق ع( ةيعاشنشلا مسصأ ب ايميعج بيل أ اس“ بلاسوشقح ةمل .اناول وشف رانلا 91 - نم م وسب ريق :ليوط تيدج 0 اعوفرم يفور أ . 7 5 م م / 0 / | كاف 1 ١ ضر لح | د أ 8 1 ا 2-0 ١ ا ف أ 5 أ 5 5 َ

 مهنم ج رخآف قلطنا :-هلوق ىلإ - دجسأل ىل نذأيف ءلجو زع برلا ىلع نذاتسأو قلظنأف مي اوفقي نأ ةكئالملا

 ."تارم كنالث كلذ لعف هنأ" :هيفو «ثيدحلا

 «باسح ريغب ةنجلا اولخدي نأ ماوقأل هتعافش :ةسماخلا ءهنع باذعلا فيفخت ف بلاط يبأ همعل هتعافش :ةعبارلا

 باسح ال نيذلا الأ نيعبسلا نم نوكي نأ ةشاكعل 55 هتاعدب دهشتسي نأ الإ دهاش الب ضايع يضاقلا هركذ

 - ١ .ةنجلا لخدي نه تاجرد عفر يف :ةعباسلا ءاهيلإ هلوحدب ةنحلاب هل رهؤي نم عيمجل هتعافش :ةسداسلا ءوهيلع

 رماع نب ديبعل رفغا مهللا :555 هلوق هنمو ؛ةبترملا هذمب نولوقي ةلزتعملاو ؛مهامعأ باوث هيضتقي ناك اه قوف ١

 ءاهنم ل وج رخخيف رانلا لخد نم هتمأ لم رئابكلا لهأل هتعافش :ةيماغلا :كلقلخح سس 1-5 لوف ةمايقلا موي هلعججا و
 ربا

 .ةرورضلا ردقب اًصخلم ىهتنا «ةيناثلا ةعافشلا هذه نوكت نأ يغبنيو

 55 تغلب ةريثك ثيداحأ ةأنعم فو الولع ١[ م :مقرإ ملسم هج رخأ اذه ديعس يبأ ثيدح أ دومحا



 كاع

 0 رانلا ف ةاصعلا دولخ مدع تايب 25 مالسإلاو ناميالا باتك

 اهيف لومسيف عةنجلا نولخديو هنم لوجرخي 3 ريراعثلا تي انيك ف نوتبنيف

 يف دازو ءمهنع بهذيف مسالا كلذ مهنع بهذي نأ ىلاعت هللا نوبلطي مث :نييمنهجلا
 راثلا مسا ةهاركل

 أ

 نب دادش ةبور يىبأ نع ثيدحلا اذه ةفينح وبأ ىورو '"ىلاعت هللا ءاقتعو" :هرخآ

 .ديعس يبأ نع نمحررلا دبع
 يردخلا ديعس ابأ تعم :لاق ينوعلا ةيطع نع كني ةفينح يبأ نع دامح ١١-

 :لاق اد وُمْحَم ًاماقَم َكّبَر َكَقَعْبَي نأ ىَسَع :أرقي 5 هللا لوسر ةعيعم# :لوقي

 هللا مهجرخي موق يف اًعوفرم ةريره يبأ نع تاقث دنسب رازبلا جرخأو «هدح تزواحت لب جورخملا باب يف رتاوتلا -
 انتحرخأ اذإ انبر :اولاق مهداسجأ يف حاؤرألا تلخد اذإ يح لقبلا تبني امك نوتبنيف :هيفو ءخلإ رانلا نم ىلاعت

 دانه جرخأو ءرانلا نع مههوحججو فرضيف ؛رانلا نع انهوحجو فرصاف نةالسجا لإ حاورألا تعجرو ؛رانلا نم

 :رخآلاو «ةيناوحلا ىمسي :امهدحأ نيباب منهجل نإ :كلاه ربيوج هيف دنسب اعوفرم ديعس يبأو ةريره يبأ نع
 ,خلإ بونذلا لهأ اهيف ىلاعت هللا بذعي يذلاف :ةيناوبلا امأو ,دحأ اهنم جرخي ال لاف ةيناوحلا امأف ةيناوبلا ىمسي

 ةريغملا نع "طسوألا" يف يناربطلا جرخأو «ليمحلا يف ةبحلا تابن اًمحف مفوك دعب تابنلاو جورخلا نايب هيفو
 ىملاعت هللا وحميف ءمسالا مهنع لوحي نأ ىلاغت هللا نوعديف «نييمنهجلا ةنجلا ف نومسيف رانلا نم موق جرخُي :هعفر

 اوفس ريب اقيم بنأ نح "رفا" نإ جرا يدير دتوو ادن ايتو بف نيم وسر اة ودبس
 هاور :نوجرخي مث .اًعيرس ومني وهو ءاثقلا راغص :ريراعثلا .مهاكشأو مفاولأو مهاوحأ ريغتب :هب نوتبنيف
 هللا ءاقتعو .هوحن ةياور يفو :ةدايز "يراقلا حرش" فو :ةرخآ يف داز .هوحن ديعس ىبأ ثيدح نم يراخبلا

 .نوّمسيف :"يراقلا حرش" يفو «هب نومسي يأ :ىلاعت

 مهأك ةعافشلاب رانلا نم جرخي :اًعوفرم رباج نع رانيد نب ورمع نع يراخبلا ىورو :ةفينح وبأ ىورو
 رباخ تعم# دسم ابآ :نانيد: نب ورمعل تلقف نمف طقس دق ناكو «سيباغضلا :لاق ؟ريراعتلا ام :تلق ريراعتلا

 ء| 1 :مقر] معن :لاق ؟رانلا نم ةعافشلاب جرخي :لوقي لي هللا لوسر تعفم :لوقي هللا دبع نب

 ليف يآ تق“ .اينبأ لإ اًدمعتم ىلع بذك نم :ثيدح نتم هيف ركذو :"راثآلا" يف دمحم هاور :خلإ دامح

 يلع نب مدآ نع ريسفتلا يف يراخبلا ىور :خلإ كفعبي نأ ىسع .هجام نباو ملسمو دمحأ هوحنب هنع هجرخأ
 يح عفشا نالف اي :نولوقي اهيبن عبتت ةمأ لك انج ةمايقلا عوي نوريصي سانلا نإ" :لوقي رمع نبا تعم :لاق

 - ديزي نع يذمرتلا ىورو 47١[« :مقر] "دومحملا ماقملا هللا هثعبي موي كلذف 8 يبلا ىلإ ةعافشلا يهتنت



 59596 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب ظ 5 مالسإلاو نامبإلا باتك

 وه كلذف ص دمحم ةعافشب ةلبقلاو ناعإلا لهأ نم رانلا نم اًموق ىلاعت هللا جرخي

 تبني امك نوتبنيف هيف نوقليف «ناويحلا :هل لاقي ارش محب ىتؤيف ءدومحملا ماقملا

 لاق“ هللا قل ف مث «نييمدهجلا نومسيف «ةنحلا نولخديف نوحرخي مث .ريراعفلا

 .مهنع بهذيف مسالا كلذ مهنع بهذي نأ

 :لاق 2 يبلا نع سابع نبا نع كلملا دبع نع ةفينح نفل نع داع ب17

 نيا ان دق ربشملا مه لوقيف ءمهونذب ر انلا ةمايقلا موي ناعإلا لهأ نم موق لخدي
 ةحسلا لهأ بهذم وهامك

 و ممل لجو ّرع هللا بضغيف ,«بذعن ةدحاو راق يق اد نحنو مكناميإ مكنع

 اوراص يبيح اوقرتحا دقو نوجرخيف هللا الإ هلإ ال ا 55 رانلا فق ىقبي ال نأ
 اضيأ ةلاسرلاب فرتعيو

 ا ادا ترص ل نزف لا مخ ق1 3 575 ,مهنيعأ قرزي ال هنإف مههوجو الإ ءادوسلا ينل

 لكسو ©ادومحُم اماقُم كبَر كتَعْبُي نأ ىَسَع# :هلوق يف 525 هللا لوسر لاق :لاق ءةريره ىأ نع يرفاعزلا د

 اذإ ةديقعلا داسف نأ ىلإ ريشم :ةلبقلاو .نسح ثيدح اذه :لاق | 1# ب :وقرإ ةعافتكلا نه لاق اقتع

 ضفرلاف «ةيلمعلا ةقسفلا رش ناك نإو ةرخآلاب ةرخآلا يف رانلا نع هبحاص جورخل .بجوم رفكلا دح غلبي م
 مع 0 هلا اا نع 5 3 2 ترن ع 1 ع 5 َ 5 2 ا 0 4

 ءاشأ عنف .نلاتف هرعم ناتغل كبف :اريك .ديلختلل ابحر وم ن وكي ب رفكلا لع غلاب يع ناك ادإ لازتعالاو جورتخلاو

 :زيرعلا نآرقلا عاج هبو عد وجأ حتفلاو افاكسإو

 «ثيثئارطلا سوؤر يه :ليقو ؛ءامنلا ةعرس هبشلا هجو «"ريغصلا ءاثقلا" ىلوأ ءار مضب رورعث عمج :ريراعتلا
 .ه وحن سنا ثيدح نم يراخبلا ةأ ور :نييمدهجلا كلا ليس لك وي تن ثوترط عمج «ضايبلا هبّشلا هحج وو

 هني ةدعا رم هللا ءاش نم مهعمو ءرانلا يث رانلا لهأ عمتجا اذإ :اعوفرم يرعشألا ىسوم يبأ نع يور :حاإ مه لوقيف

 د كينز ل . ةةيسيفلا اع غ خا ني تم مجال ١ ١
 محم السإ 5-562- يما أمه .|ولاف ! ىلا .اولاف 1 "بولس بلا :ةلقلا لها رم راغلا 5 0 راقكحلا لاق عةليشقلا ١ اهأ

 لمع ري“ 4 5 َّ

 6 | 5 ا ا (|( ١
 دك ل -

 مهنم لهج اذه :بادعن فايع ١ بلسم اوناك 17 اورفك نيدلا دوي دئنيجف ءاهنم نوح رخيف رانلا ىف ةلبقلا

 فار ؛تاعلا لهأ نع اًبذ هبضغ رثأ رهظي :هللا بضغيف .ةفيفخلا | ةيفيك و ةيهانتملا بتدعلا زيك“ 3 حام

 َنيِذلا اًمأف# : ى اععت هللا لاق ءرافكلاب صوصخع هوج ولا كي وسن و ل علا قيرزتف :خا فرزي هي هنإف .مهيلع

 ل رق

 4 5 ها :نارمع لآ) نو ُرْفكَت تنك امم َتادَعْلا اوقوذقا : فان ءادفسب يك رقل ا وفرع نقولا



 6-2 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب هأ مالسإلاو ناميإلا باتك

 لك بهذيف هيف كولستغيف عةنجلا باب ىلع ارث مهي ىتؤيف ,مههوجو هوس الو

 دو ولحد متبط مه لوقيف ؛ ولح + ءىذأو ةدتف واح اف :كللملا ةريخلاا قوله دي ف ا

 ءاذبأ هب كوحدي ذاق ءبسالا كلذ مهنع بهذيف ,نوعدي مث هلال ةنخلا ىف نييمدهجلا
 عد

 :لجعو رغ للاعت هللا :لوق كلذفا !نيملسم انك اسيل اي : رافكلا لاق ودرع اذإف

 ,4َنيِمِلْسُم اوناك لاولفك يللا درب اعبر

 8 :رحسمملا)

 هيف دوغسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع.دامح نع ةفينع وبأ

 باط :متبط .اًعرفرم ةريره يبأ نع "لوصألا رداون" ف يذمرتلا ميكحلا هوحنب جرحأ :مهوجو دوست الو

 جرحخأ :خلإ كلذف .مسالا اذه ةمس ةلازإ نوبلطي :توعدي مث .نارينلا نع مكر هاظ رهطو «نامبإلاب مكنطاب

 نم اياطخلا لهأ نيب ىلاعت هللا عمجي هنأ :ةيآلا هذه يف سابع نباو سنأ نع ىقهيبلاو ريرج نباو كرابملا نبا

 مهجرخيف مهل هللا بضغيف «نودبعت متنك ام مكنع ئيغأ ام :نوكرشملا لوقيف «رانلا يف نيكرشملاو نيملسملا
 عفشي هللا لازي ال" :سابع نبا نع يقهيبلاو "هننس" يف روصنم نب ديعسو دانه 0 .هتمحر لضفب
 داوي امني " :ىلاعت هلوق كلذف «ةنجلا لحديلف املسم ناك نم :لوقي نح يح محريو عفشيو ؛ةنحلا لحديو

 «نيبلشُمارثاق] ولاوكفك نيا

 رانلا يف .نونوكيف . ؛ ىيكوندب نوبدعي :يمأ نم اسان نإ :اعوفرم رباح نع حيحص لنسب "هطس وأ" يف يناربطلا جرخأو

 :لاق «نيملسملا م يارس ل رادهقلا ىرمقزرفلا قلاذ :هيفو ع5 1١4 مكر 111511/] اراركي نأ هللا عانقت انه

 اًعوفرم ىسوم يبأ نع يقهيبلاو مصاع يبأ نباو يناربطلا جرحأو (١١:رجحلا) اورفك َنيذلا ْدَوَي اَمّيْرِوظ :أرق مث
 اَمَبٌرأ# :أرق مث :هيفو ءانهه وه امك !نيملسم انك انتيل اي :ةرفكلا لوق مث ؛مهجارخإ مث ءمهل ةرفكلا لوق نم هوحب

 مهل نينموملاو ةكئالملاو ءايبنألا ةعافش 15 هيفو ءةصقلا هذه وحنب اعوفرم ديعس يبأ نع يناربطلا جرخأو دوي

 .ةيالا هذه ريسفت ف هللا نذإب

 نعو ؛دهاجم نع دانه جرخأو «رانلا نم نوجرخي مهفأ :اًرصتخم اهريسفت يف دوعسم نبا نع ريرج نبا جرخأو

 باب يف ليوط ثيدح يف اعوفرم ىلع نع "ةئسلا" يقنيهاش نياو:متاخ يبأ نبا جرتخأو ةموخمب ريبخج< نب كيعس

 لاحلا يف اوفلتحا :هريسفت يف يوغبلا لاق :حل ! هللا لوق .خإ دوي امير :ىلاعت هلوق كلذو :هرخآو ءجارخإلا

 نم نينم وملا هللا جرخي نيح هنأ روهشملو مايل موي :ليقو «ةنياعملا ةلاح :كاحضلا لاق ءاذه رفاكلا ةيسني يذلا

 لهأ نم هللا ءاش نم مهعمو رانلا يف رانلا لهأ عمتجا اذإ :لاق 25 يبلا نع يرعشألا ىسوم يبأ هع مور ةنناغلا

 هوحن ىور :خ ! ةفينح وبأ .ل ولأ ريالا قيال د. ةيافقملا :امتر اهنا اهدق اه يآ ىلإ .لاق هلبقلا

 .نيعباتلا نم ريثك نع ًالقن يذمرتلا



 ....نانلا رف ةطمسنلا ةيرلخخ سل اناث السلاو قالا ياك
 نم دحأ ىقبي له !هّلل لوسر اي :لاقف 2 هللا لوسر ىلإ لجو ءاَج :لاق

 عمسي ح نانملا ناتحلاب يداني منهج رعق يف لحجر «معن :لاق ؟رانلا يف نيدحوملا

 ربصي مل مت !بجعلا !بجعلا :لاقف ؛توصلا كلذ نم بجعتيف «ةكِلع ليئربج هتوص

 اي كسأر عفرا :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ءاذجاس نمحرلا شرع يدي نيب ريصي بح

 لابستو.ىلطت ان 2 هيلع ةفارو :

 مار مب ملعأ هللاو - بئاجعلا نم تيأر ام :كلوقيقي مضار عفريف «ليئ ربح

 كلذ ,نما تبجحعتف .«نانملا .نانخايا يداني مههحج رعق ني اًنوض ةعصببا !ةماوا اي :لوقيف

 دبعلا ج رخأ :هل لق .كلام ىلإ بهذا !ليئربج اي ا ةارابث هللا لوقيف «توصلا
 راثلا :تزاح

 ءاسنألا نم هريغ نمو ينبلا ن .م ةعافشلاب نوحي هك رانلا نم جورخلا نأ ىلع لدي ثيبحلا اذه 2! لجر عاوح

 نم رهاظلا وه انك 3 قحلا بحاض عاقلت 0 قحلا طاقساب نوحي ,ءابرقألاو ءاحلصلاو ءاملعلاو ءادهشلاو ءايل وألا و

 :لاق امك :ةعافشلا باوحجعو 9 رهتشي ذي مهلك هدابعل ةعساو هدم“ لاف يهدم“ ر ينأب يكن الم ان ا هدهشا :هلوق

 ءمردلا نم ءازخلا صيقنت هتمحرو هنارفغب ناك ءاوس ريدقت لك ىلعو (55 :فارعألا) ©ءئيش لك تعسَو يتمح را

 رئاغصلا بكترمو بئاتلا نإف :رانلا لخد نم ديلختب ةلئاقلا ةلزتعملا ىلع درلا مزلي .هتازاحم مامت دعب هحورخب هلدعب وأ

 داريإ مث ءاهنع ناحرخي ال اهيف نادلاخ رئابكلا بكترمو رافكلاو ءالصأ رانلا يف مهدنع نالحدي ال رئابكلا بنتخم

 .دارطتسا ةعافشلا ثحب ف ثيدحلا اذه

 نم ضخش نيملسملا جارخإ دعب ىقبي له يأ [ .ةيلهاجلا يدحوم لمشيف نيكرشملا ريغإ :دحأ ىقبي له
 ا ا ع 5 هالي تع نق

 ,اذقكف اذك نإ هتصق وه بدكأو نم م نه 5 وحر (مهجج ورخخ لعب 1س ؛معل نعد لاف «عسسم

 0 ريب هللا 0 + امك ةمعتلاب ةذابغ لع ا هنإف ءنانتمالا نعم 0 55 نعمت ةنملا نمو + فيستا

 "قاتل" و يةنع 5 سه ىلع لبقي نم "قام" .ههحج ة هللا مرك ىلع نعو 0( 17 :تارجحلا) © ِناَميِإِل مك اده

 .امهك هتوص عفريو ءامث 5 يف غلابي هنأ ىعملاو ءمظعألا مسالا نم ادع لقد نعاس لدبي نم

 كلذ عمو ملعأ هنأ لاحلاو :ملعأ هللاو .بجعلا نحصأ أ بصنتلا يورو ةغلاسلل ١ رك : بحعلا بجعلا

 دنسب يقهيبلاو « امهيدنسم' يف ىلعي وبأو |4١؟ه :مقر ع1 م[ دمحأ هج رخأ :خ! ليئربج اي لايم

 : أبثا ريج ىلاعت و لاو ؛آمنا كللأ لَوَميف |! نايف اي لائح اي هل ب فلأ راجلا ّق قىدابيل ادبع لإ :اعوفرم نأ نع ع حم

5 

 .افوقوم ريبج نب ديعس نع ميعن وبأ هجرخخأو غ5 وححنل ثيدحلا ليئر بحجج قف ةلظنيف ءادش يىدبعب : ئتأف ! بهذا



 1 رانلا يف ةاصعلا هولخ مدع نايب هم مالسإلاو ناميإلا باتك

 هب رضيف (منهج باوبأ نم باب ىلإ ةكفع ليلو بهذديف «نانملا نانحلاب يداني يذلا
 هقدي و

 دبعلا جرخأ :لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ كل .ايئربجج لوقتف «كلام هيلإ ج رخيف

 رانلا لهأب فرعأ كلام نآو ءدجوي الف هبلطيف لعين «نانملا نانحلاب يداني يذلا
 يدانملا ديعلا

 ةراجحلا ف رعأ ال ةرفز از ترفز منهج نإ 5 لوقيف (ج رخيف ءاهدال وأب مألا نم
 نار

 «لاجرلا نم ديدحلا الو «ديدحلا نم

 كرابت هللا لوقيف ءاًدجاس نمحرلا شرع يدي نيب ريصي يح كلَ ليئربح عجريف

 :لوقي اكلام نإ !بر اي :لوقيف ؟يدبعب ئجت مل مل !ليئربج اي كسأر عفرا :ىلاعتو

 لوقيف «لاجرلا نم ديدحلا الو «ديدحلا نم رّجحلا فرعأ ال ةرفز ترفز دق منهج نإ
 ةيواز يو ا انك يب ل اماكاو انك ربع ل كش نإ :كلامل لق :لجو زع هللا

 يبابق نمو: ياست قاع
 و 06 هدجيف تل لح ديف «كلذب هربخيف (ليئربج لحخ ديف لذكو ذك

 اسوكعم ابولقم اياوزلا نم

 0 اا ا اا هقنع 9 هاديو عهيملق كا هتيصان ادويناشيم

 لسلام وأ ال لك ةمضنم اًطوبرم

 .هدجي مل كلذ عمو «هيف امه ىردأ تيبلا بحاصو «رانلا لهأب فرعأ كلاع نأ لاطاو يأ :خإ اكلام نأو

 رانلا نم جرخمي نم روغآ نأ كرضبلا نسحلا دنع ركذ دقو :خ! هدجيف فرق ادور رس ناقل قو :تارفز

 !اذانه تنك يئتيل اي :لاقو «نسحلا ىكبف «نانملا نانحلاب ييداني ماع فلأ بذع ام دعبو «دانه :هل لاقي لحجر

 .يلازغلل ”نيدباعلا جاهنم" يف اذك ءاهيف دلخي الو «ةلمحلا نم جرخي اًموي سيلأ مكحيو :لاقف ؛هنم اوبجعتف

 جرخي لجر راو «ةنحلا لخدي لجر لوأ ملعأ نإ 2 هللا لوسر لاق :لاق رذ يبأ نع يذمرتلل لئامشلا يفو

 موي تلمع :هل لاقيف ءاهرابك هنع أبخيو «هبونذ راغص هيلع اوضرعأ :لاقيف ةمايقلا موي لحرلاب ىتؤي «رانلا نم
 نإ :لوقيف :ةنسح اهلمع ةئيس لك ناكم هوطعا :لوقيف ءاهرابك نم قفشم وهو ءركني ال رقم وهو ءاذكو اذك

 دبع ةعوا , ١١[ :ص] هذجاون تدب ىح كحض 5 هللا لوسر تيأر دقلف :رذ وبأ لاق ءانهش اهارأ ام اًبونذ يل

 : هل لاق كاف اهله رج جرخي لحجر ءاجورخغ ر اكل لهأ رخخآ فرعأل نإ 25 هللا لوسر لاق :لاق ةرفسم نب هلا

 ساتلا لخأ كق بر اي :لوقيف يدلل ايم كلاي مانلا دجيف لخديل بهذيف :لاق ءةنجلا لخداف قلطنا

 - يذلا كل نإف : لاقيف ىنمتيف نمت لاقيف ؛معن :ل |وقيف ؟هيف تنك يذلا نامرل ركذتأ :هل لاقيف «لزانملا



 ك5 رانلا يف ةاصعلا دولخ مدع نايب ه4 مالسإلاو ناميإلا باتك

 «براقعلاو تايحلا هنع طقست يح ةبدج هبلدجيف «براقعلاو تايجحلا هيلع تعمتجاو

 ةيوق ةذحأ هذحأي ه.عدنت و ةهسعنت

 هريصيف ءرانلا نم هجرخي مث «لالغألاو ل اسالسلا هنم عطقنت ّىح ىرخأ ةبذج هبذجي مت

 هلعجيف لوألا ن نم ىوقأ

 ىلع ليئربج هب ّرم امف ءاّذم هديو هتيصانب ذخأيف «ليئربج ىلإ هعفديو «ةايحلا ءام ين

 نمحرلا شرع يدي نيب ريصي ح !دبعلا اذهل فأ :نولوقي مهو الإ كلما نم

 !ليئربج اي كسأر عفرا :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف 0-5

 11 رسر كيلا لمرأ م١ ؟نَّسَح قلخب كقلحأ ملأ يدبع :ىلاعتو كرابت هللا لوقيو
 قيدبع اي

 تلعف ملف : ىلاعت هل لوقيف هدبعلا رقي قع تاير كرمأي ملأ ؟يباتك كيلع أرقي

 فق ا تعيو ةنملا درع بف هرعم لاب

 ءافيرخ اذكو اذك راثلا:يف :تيقب دع ىسفت كسل ابواب :ديعلا لوقيف ؟ةاذكو اذك
 ةنس يأ يهالملاو يهانملا نم

 يم راف «كلضفب ئتحج رخأو نانملا نانحلاب كت وعد !تيفارإ اي «كنم يناجر عطقأ ,

 كلحبض 26 هللا لوس و تيأ و دقلف :لاق كلملا تأ ّق ركمتا لوقف لاق ءايناذلا تقاحتا ةرشعو «تيبنمت -

 .هذجا ون تدب يح

 اًملظ هسفن اًاظ هنوكل :خلإ دوار مهو .هتيصان ىلإ اًرَخ ةرجي :اده هّدميو .روكذملا رهنلا وهو ةيدبألا :ةايحلا ءاف

 تيصعو : ىسفن تملظ 12 :ننفلا) جناَسنألا هقلح دقل# :ىلاعت هلوقل ؛ةسييحع ةروضصبىأ : نيسح قلخي .ةيصعم اب اريك

 ور نم سأيي ال هنأل :ل2إ يئاجر عطقأ مل .ةنس فيرخلا ىلإ فيرخلا :افيرخ .اهاوهو سفنلا ةماشب

 :مالكلا يف ررقت امك ارفك ةمحرلا نم سأيلا دع اذلو ؛نورفاكلا موقلا

 عطقتي ال كنم يئاجر لبحف ةرم فلأ ئتبذع نئل ىهإ

 يف يطويسلا لاقف اهلخدي نم لوأ امأو ءاهنم جرخي لحجر رخآ نايب اذه [.ةمعن اهيف ةنج هتيطعأو] :هتق“ر يآ

 ةلتقم ةاروتلا يف ىعدت ىهو ءايبن نيعبس هلبق تلتق دقو ءليمزأ :ليقو «ةبر اهمساو 2 ىحي ةلتاق :"نوفدملا رنكلا"

 .ميحجلا ران ف ميظع برك لك نمو اهنم هللا انذاعأ ؛رانلا لهأ ىصقأ اهحارص عمسي رانلا يف ربنم ىلع اهنأو «ءايبنألا



 ةعافشلا نايب هه  مالسإلاو ناميإلا باتك

 [ةعافشلا نايب]

 ىسيع نب دمحمو يخلبلا ناميلس يبأ نب روصنم نب دمحم نع ةفينح وبأ -3

 ديزي نع سيق نب حون نع يودعلا ءاذحلا ةيمأ نب مساقلا نع يسوطلا ديزيو

 :لاق ؟ةمايقلا موي عفشت نمل !هللا لوسر اي :انلق :لاق كلام نب سنأ نع يشاقرلا

 .ءامدلا لهأو ؛مئاظعلا لهأو ءرئابكلا لهأل

 لاجر مهلك لاجرلا هذهو «يشاقرلا نع مامإلا هاور هنأ رهاظلاو ءلوهجم دانسإ هلك اذه :خإ روصنم نب دمحم

 دق :خلإ عفشت نمل .ةلجعملا هتداع ىلع هديوست درس لب «دانسإلا حقني مل يراقلا نكلو ءهدعب نم مامإلا نع ةياورلا

 ةريره يبأ نع "ةسودرف" يف ىمليدلا هحرخأ هتيب لهأو ءوكيبنو «ةثامألاو ءوحرلاو :نآرقلا :ةسمخ ءاعفشلا :درو

 يفو ءاعوفرم هذ يلع نع "هخيرات" يف بيطخلا هجرخأ تيب لهأ بحأ نم يمأل ٍتعافش :دروو .اًعوفرم
 . هلماك" ف يدع نبا هحب رخخأ ّيمأ نم نيكلاهلل قعافش نإف ؛يلكتت الو يلمعا ؛اعوف رف ةملس مأ ثيدح

 نييزجم مهوك و «رانلا مهوخد دعب مه هتعافش ناك ءاوس عهتمأ نم ةريبكلا يحترم يأ :خلإ رئابكلا لهأل

 هللا قوقح ىلع لوألا لمحي نأ لمتحيو ءريسفت فظع امإ مئاظعلا لهأ فطعو ءكلذ لبق وأ ءمهئازج ضعبب

 كرتك «رئابكلا دشأ وأ ءشحفلا ةياغ شحاوفلا :امي دارملاو ءميمعت دعب صيصخت وأ «دابعلا قوقح ىلع ىناثلاو

 عيمج امي دارملاو .صيصخت دعب ميمعت وأ .كلذ ريغو «نادرملاو لاجرلاب ةطاوللاو «ةيدبألا تامرحمل اب انزلاو .ةالصلا
 ءاوس «ةعضاخلا ةعشاخلا ةرسكنملا بولقلا ىلع ةريبكو ةميظع ىلاعت هلل اًئايصع افوك ثيح نم ىه ىلا بونذلا

 ١(. 6 :رونلا) ُميظَْع هللا دْنِع رهو :ىلاعت هلوق هنهو «ةريبك وأ ةريغص ناك

 :صاصقلا هيلع نم معألا مهي ديرأ وأ ءملظب ةيعرشلا ةمصعلاب ةموصعملا ةمرتحما سوفنلا ةلتق :ءامدلا لهأب دارملاو

 ناميإب ةحرصم صوصن هلاثمأو ثيدحلا اذه :ةلمجلابو «زاجلا مومع قيرط ىلع فارطألا وأ سفنلا صاصق
 ؛ةينارقلا صوصنلابو «عامجإلاب ةعنتمم رانلا يف دلاخلاو رفاكلا ةعافش نإف .ةعافشلل هقاقحتساو «ةريبكلا بكترم

 ةَعاَفش نِهعفَت مف :هلوقو ١١( 5 :ةبوتلا) نيك ر شملل اوُرفْعَتْسي نأ اوُنَما يَ ّئبنلل ناك اما :ىلاعت هلوقك

 .كلذ ريغو ( 4 م6: رثدملا) 4 َنيعفاشلا

 نم رئابكلا لهأل ييعافش :لاق اةتِلَع هنأ ارئاوتم نوكي نأ داك ثيدح يف ةعافشلل هقاقحتسا درو دقو ثيداحألابو

 :مقر] نابح نباو [1 175 :مقر] يذمرتلاو [5175 :مقر] دواد وبأو ١717545[ :مقر 251/5] دمحأ هاور .نمأ

 نابح نباو 57٠١[ :مقر] هجام نباو [1 475 :مقر] يذمرتلاو ."هكردتسم" يف مكاحلاو [[/4 4

 ١١4514[- :مقر ]2184/١1١ يناربطلاو ءرباج نع [84147 :مقر ]4١4/7« مكاحلاو [1451 :مقر 87/14*7]



 ةعافشلا نايب هد مالسإلاو ناميإلا باتك

 سيق نخ رثقب نب نايبو «دلاعع ىأ نب , ليعامسإ نع ةفينح يبأ نع دامتح 0

 ىلإ 226 هللا لوسر لاق :لاق ؟لوقي هللا دبع نب ريرتس تعمس :لاق عزاح يأ
 يلجبلا

 227111101010108 ردبلا ةليل رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس
 روهظلا لافك ل ف ةرهاظ ةيؤر

 :ةلزتعملاو جراوخلا بهذم ىلع غيلب در هيفو .ءادردلا نأ فنأ مغر ىلع قرس ثإو ىز نإو ؛تيمأ نم بونذلا لهأل
 .اهيلإ ىغصي نأ نم نودأو ةضحاد مهتجحو ءاعطق ةلطاب ةج وجحم كثكلاست نأ رهظف «ةقح رملا دقتعم ىلع اذكو

 ىلإ رظن ذإ 525 يبلا دنع انك :لاق رباج نع سيق نع ليغامسإ قيرط نم يراخبلا هحرخأ :ةفينح ىبأ نع دامنح

 نإف ءهتيؤر ف نوهاضت ال :لاق هدأ «:كوماضتا ال نه ثرورت انمثك وكبر نورتس مكنإ امأ :لاقف ءردبلا ةليل رمقلا

 59 :لاق مث ء[هه8 :مقر] اولعفاف'انهورغ لبقو: سمشلا عولط لبق رجفلا ةالص ىلع اويلغت ال نأ متعطتسا
 ٠ ١7(. :هط) «اَهيَوُرْعَل ابق ه سمشلا عولط لبق كبَر دمحب

 ع6 + 'مكي قراعبلا ةتسلا بتكلا باحصأو ١[ 5 لاي :مقر 1٠٠( /:] دمحأ هأور حا دورتس مكنإ

 ناورتس مكن |! :ظفلب ريرح | يع ميبل# هدم :مقر يدمرتلاو ؛ 5 :مقر دواد لي ير :مقر ملسمو

 : تهشلا 2 نط ابق ةاؤاض طع اود هل نأ تلمتم 0 دكا
 ايس د. نا اع ت1 ١ و

5 

 رق نفقا

 : 7 تربل ا -- و“ و نإف «هنيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه.ن ا 4 5 0 1 أ 2 1 7“ 1 7

 :ىلاعت هلوق هيلإ ريشيو «ةرتاوتم نوكت نأ تداك ةرهتشم بابلا اذه يف ثيداحألاو ءاولعفاف اهورغ لبق ةالصو

 لاجرلا قئاقش نهنأ قحلاو «ءاسنلا ةيؤر يف فلتحاو (7١:ةمايقلا) ةَرظان اَهّبَر ىلإ ةَرضان ٍذَِمْوَي ٌةوُحْد#

 ربلاو ءافي ةشئاع نع ١١7[ :مقر] يذمرتلاو [؟*5 :مقر] دواد وبأ عسل لل |اكعرلا قئاقش ءاسلا اغإ :درو

 97 .هل نجلا ةيؤر يف اوفلتخاو «لضفلا يف بتارملا بسح ىلع ةبير الب هنيريف اور سنأ نع "هدنسم" يف
 .ةطوسبملا بتكلا ف طوسبم روكذم كلذ لكو «ةنحلا مهوخد يف اوفلتخا

 .هب هبشملا نم هبشلا هحو باب يف ىوقأ انهه هبشملاو ءروهظلاو زيمتملا لامك يف هيبشت :خإ نورت املك

 نوللاو ةهجلاو ناكملاو نامزلا نعع هزنتلا عم نيعلاب نوكت امثإ ةيؤرلا مث ءهبشملا لاح نايبو ماهفإلل هيبشتلاف

 ةيرصبلا ةيؤرلا طارتشاو :ماقسلاو صئاقنلا نم ثودحلا تامسو ءماسجألا تافص نم اهريغو ءوضلاو
 عانتما نم ةفسالفلا همعز امو «ىلقع يقيقح ال يداع وه امنإ قحاوللا هذه ءارتعاو ضراوعلا هذه فانتكاب

 فراوطو :مهتاهومم فراخز نم وهف ءدرجملا ىلإ رصبلا زكرم نم عاعشلا جورخ وأ «يداملا يف درحملا لوصح
 قارشالا بحاص بهذم ريتخا ول ةلاحتسا ي أو «قايبلا موو خايب اووي

 يطعملا نإف «لقعلل ىطعأ امك درحنلا كاردإ ةوق نيعلا ىيطعي نأ دعبي الو ؟رصبملا روضح درجم. راصبألاب

 م مهليذب نولسرتسملاو ةفسالفلل نودلقملاف «ريدق ءيش لك ىلع وهو ءيش لك توكلم هديب ضايفلا



 ةعافشلا نايب ها/ مالسإلاو ناعإلا باتك
 جي يس سس سس لل ا 22-5
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 رجفلا ةالض ناطيشلا مكنبلغي ال

 .ىشعلاو ةودغلا ئبعي :دامح لاق
 رصعلاو رهظلا رججفلا 00

 .اريثك اولضأو قيرطلا اذه يف اولض دق نمحرلا بيبح ةنس ةضفر ناطيشلا ةعيش ؛مهتعيشو ةلزتعملاك -

 ىلإ مكضعب مضي نأ نوجاتحت ال يأ اهمضب وأ نيئاتلا ىدحإ فذحب ميملا ديدشتو ءاتلا حتفب :نوماضت ال

 :ةياور فو ؛هيلغ ىلحتي ثيحب هيلإ رظني هلم يف لكل ىلاعت هتيؤر نوكتف «لالحلا ةيؤر يف ةداعلا وه امك ؛ضعب

 ةمحازملا لحأل هتيؤر يف اًضعب مكضعب رضي ال يأ ةعراضملا فرح حتفو ءررضلا 3 ةميضلا نم ميما ليفي

 ظ .هتيؤر ف نوكشت ال ئعملاو ؛هتدهاشم يف

 رصغلاو رهظلا ةادابح

 آد دإع دج دلع



 ملعلا بلط ةيضرف نايب هم ملعلا باتك

 أ نع دامح نع ةفينح وبأ ١”-

  .ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط

 لاق :لاق ةريره يأ نع ةملس يِبأ نع ىيي نع حصان نع ةفينح وبأ ت5

 نمحرلا دبع نب ريثك ن هللا دبع نب

 .ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط :هص هللا لوسر
 ةيافك وأ نيع ضرف

 رع يناربطلا هاور ثيدحلاو ءدوعسم نبا يأ :هللا دبع نع .هتيضرفو ئيدلا ملعلا لئاضف باتك اذه :يلاعلا بابك

 بيطخلاو ؛سابع نباو يلع نب نيسح نع "طسوألا مجعملا" يف يناربطلاو ءسنأ نع يدع نباو يقهيبلاو ؛دوعسم نبا
 :مقر| :بهنذلاو قلؤللاو رهوجلا ريزاتخلا دلقمك ةلهأ ريغ دتع ملعلا عضاوو :هدايزب سنأ نع هجام نباو «يىلع نع

 يورو :يمليدلا لاق .رحبلا يف ناتيحلا بح ءيش لك هل رفغتسي ملعلا بلاط نإو :دازو ؛هنع ربلا دبع نباو 4
 ةشئاعو «ةريره يبأو بويأ يبأو ةويح نب ةيواعمو بدنج نب ةرمسو «ناملسو ةفيذحو بعك نب يبأ ثيدح نم اًضيأ
 .ئناه مأو ةمادق تنب ةشئاعو قيدصلا تنب

 لاقم هقيرط لك يف هجوأ نم يور :يشكرزلا لاقو .ةرتاوتملا ثيداحألا يف اهيجرخم تنيب دقو :يطويسلا لاقو
 هدانسإو .روهشم ثيدحلا اذه نتم :هلوق يف يقهيبلل اًعبت فيعض هنإ :يوونلا لوق هب عفدناف ءنسح ثيدحلاف

 ةبتر غلبت قرط نم يور ثيدحلا اذه :يزملا نيدلا لامج ظفاحلا هذيملت لاق دقو ءاحيحص هانعم ناك نإو .فيعض

 هةتحصب تمكحو ءزج يف اهتعمج قير نييسخ هل تيأر نإف ءلاق امك وهو :"ريغضلا عماجلا" حراش لاق ءنسحلا

 .هريغل حيحصلا د ٠ ,يناثلا مسقلا نم نكل
 نم هب قلعتي ام وه ضرفلا اذه نم يرورضلا ردقلاف ءصخشلاب قلعتملا ملعلا بلط يأ :خ! ملعلا بلط

 هيلع بجو عيبلا رشاب اذإف هب اهقلعت تقو الإ هب قلعتي ال ام تالماعملا ملع نم ضرفي الف هتالماعمو هتادابع

 امهينابمو مالسإلاو ناميإلا ملع امأو ءاذكهو ؛تابراضملا ملع هيلع بجو براض اذإو «تاعيابملاب قلعتي ام ملع

 فلكم لك ىلع ضرف وهف «كلذ ريغو ةينلاو ءوضولاو ةبانحلا لسغك ءاهضئارفو اهطئارشو ةعبرألا ناكرألا نم
 ءراصعألاو راصمألا يف ةيرورضلا هقفلا لئاسم عيمج ملع امأو ءاَدبع وأ اًرح ؛ىثنأ وأ ناك اًركذ «لقاع غلاب

 ردقب نآرقلا ظفح نأ امك ةيرقلاو ةدلبلا ةنكس نم ضعب ملعب طقسي ةيافك ضرف وهف داقتعالاو مالكلا لئاسمو

 نوب ءافلكم تا“ اذإإ يسم لك قلع قيعةنسو تياقكأ سرت كيج ظوحتو نوع رفا ةاليسللا هم يذلا اب
 نسحب مسحب لوقلا بجوي اهددعتو ءةريثك قرط نم درو هنأ ملعا :يراقلا لاق :2! ملعلا بلط يل ههكمم

 35 «ةفيعض اهلك هج وأ نم يور دقو «ضفيعض هدانسإو روهشم هنتم نأ نم يقهيبلا لاق ام يقاني الف «ءثيدحلا



 ملعلا باتك هك ملعلا باتك

 قوسناو كس اذ نآس تسسسو كييف نم اةطفأوأا :ةفينح وبأ لاق - 7
 مالسالا ةجح ققحما وهام ىلع

 ءيش بابلا اذه يف اندنع تبثي ال هنإ :لاقف "ةيهانتملا للعلا" يف هنع يزوجلا نبا هاكح اميف دمحأ مامإلا لئسو -

 ححص دقو :يقارعلا لاقو .اذه نسحي هنأ يئاني ال هنإف ؛حصي مل هنإ :هيوهار نب قاحسإ لوق اذكو .حصي ال يأ
 لاقو :لاق مث ءانفلسأ ام ىلع مالكلا درس مث ءنسحلا ةبتر هب غلبت هقرط نإ :يّرملا لاقو «هقرط ضعب ةمئألا ضعب

 نم حصأ ةضيرف ملعلا بلط يف سيل :لوقي يبأ تعمس :دواد يبأ نبا لاقو :ةلولعم اهلك هوجوب يور :ربلا دبع نبا
 حّحص مهضعب نأ قبس دقو :تلق :لاق مث ءاقباس رم ام ىلع مالكلا درس مث ءاذه هركذ يذلا هدنس نم نعي اذه
 يقهيبلاو ؛"هلماك" يف يدع نبا هجرخأ ظفللا اذه نأ ملعاو .هتاذل حيحصلا نم لوألا مسقلا نم وهف «هقرط ضعب

 يف يناربطلاو ءيلع نب نيسحلا نع "هخيرات" يف بيطخلاو ؛"هريغص" يف يناربطلاو ءاعوفرم سنأ نع "هبعش" يف
 نع "هةضيرات" و فوعسم نبا نع "هظسوأ" يف ىناربطلاو ءرمع نبا نع "هدئاوف" يف مامثو ءسابع نبا نع "هطس وأ"

 ,ةدايز عم سنأ نع هجام نباو ءاًعوفرم مهلك ديعس يبأ نع "هبعش" يف يقهيبلاو ,"هطسوأ" يف يناربطلاو ءىضترملا
 .نسحلا ىلإ هيقري ال فيك قرطلا ددعتف ءةباحصلا نم ةعبس ءالؤهف «ىرحخأ ةدايز عم هنع ربلا دبع نباو

 ةضيرف هنأ دارأ وأ واي يسب تاب هلهج لقاعلا غلابلا عسي ال يذلا وه ملعلا اذهب دارملا نأ ملعا مث

 :لاقف ؛ثيدخلا اذه ريسفت نع لئثس هنأ كرابملا نبا نع يور مث ؛ةيافكلا هيف نم هب عوقي ح ملسم لك ىلع

 لقنو ٠ ماما رد ص ووع لجرلا عقي نأ ةضيرف ملعلا بلط امنإ نونظت يذلا وه سيل
 .ةالصصلا نم هللا دنع لضفأ ملعلا بلط :درو ام ملعلا لضف يف مث .هريسفتو ثيدحلا اذه نايب يف لاوقألا

 :درو امو «هعفر سابع نبا نع ”ةدقسم" 2 يمليدلا ةحرخأ لجو رع هللا ليبس يف داهجلاو .جحلاو ءمايصلاو

 نبا جرخأو .هنع هحرخأ رهشأ ةثالث مايض نم ريخ اًموي ملعلا بلطو «ةليل مايق نم ريح ةعاس ملعلا بلط

 هلو «خلإ ملعلا بلط نإف ؛نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا :هعفر سنأ نع ملعلا يف ربلا دبع نباو يقهيبلاو يدع

 اورسيو اوملع :هعفر سابع ن ربا نع "درفملا بدألا" ىف يراخبلاو دمحأ ىورو «ظافلأ

 ءءزحج نب ثراحلا نب هللا دبع يقل هنأ :ةقفلا بنك نضغيو هبقاثملا بنتك ق ركذو :يردركلا لاق :خا تدلو

 ميقتسي ال اذه ىلعو «هتوم موي نامث ىلإ سمح نذإ هنسف «نينامثو نامث وأ عبس وأ تس وأ سمخ ةنس رصمب تام وهو
 تعم :لوقي هعمسو .هيبأ عم جح نيح هيقل مامإلا نأ فسوي يبأ نع ةعامس نبا نع هدانسإب ءابطخلا بطخأ مالك

 ةاقالملا ققحتي الف نيعستو تس ةنس ناك هيبأ عم مامإلا جح نأل ؛ثيدحلا "هقفت نم" :لوقي دي هللا لوسر

 ؛ةياورلا نكميف «نيعستو عست ةنس تام هنأ يونزغلا نيسح نب يلع نب نيسح مالسإلا ناهرب ركذو
 .هقتاع ىلع يبأ يلمح :لاق هنأ هنع ءالعلا يبأ نب لالب نع هدانسإب يدادغبلا روصنم وبأ هركذ ام برقألاو

 ه2 هللا لوسر تعف جم :لاقف يبا تدم نأ ديرا لاق دورت انع اةغلال اقف ةسواملا نب هللا دبع لل :بقذو

 .ثيدحلا هللا نيد ف هقفت نم ءىلسم لك ىلع ضرف فوهلملا ةثاغإ :لوقي



 ملعلا باتك وة ملعلا باتك

 :يبأل تلقف « ؛ةميظع ةقلح ديب مارق دجتسملا تلعتو املفاةئس ةرشتع تس : نأ انأو

 ةعكلا لوح

 دن يبلا بحاص يدييبّرلا ءزَج نب ثراحلا نب هللا دبع ةقلح :لاقف ؟هذه نم ةقلح
 ”>  هياحصضاأ نم هعناام :ةياور فو

 آل تف 200 . 0 د كللخ آل د 11
 هللا داك لإ ندع ب دق دع :لرقي للك لأ لوبر تيس لك يملا «ةيسقق

 5 يبنلا نبع اثدحم

- 4 5 2 5 

 نيدلاو ايندلا لق ةدصاقم

 :225 هللا لوسر لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ ل نفاما] نعاوميومس وأ و
 بلاط يبأ تسب ةتحاف تاي: لا نافسلا اوك ذ 0 ني

 .نآرقلاو ملعلا كراعش نكيل !ةشئاع اي

 ىلاعت هللا نورك ذي موعب رم 0 ىلا نع رهقألا نس يلع نع ةقينح بأ -

 م مكلدع 05" [ نأ كت هأ نللا 1 :لاقف
 كاتم لج امو ءمهعم سفن ريبق ربعا .نييفلا نسب مع

 هللا فرك .ةمح رلا مهتيشغو (؛ ءاهتحنجأب ةكئالملا مهتفح الإ هللا نورك كيف
 ةيشإلا ةمحرلا مهتطغ يأ هن ودبعي و هن وعدي

 .ةدنع نميف

 لعج نم :درو وو امل «هايندؤ' هنيد رمأ قف 1 هللا ةاففك باو بسم نجت بي لكك حا هقفت نم

 هل اعجي هلل ع نم ع8 :ىلاعت هلوق ىلإ ءاقإ 0 :هلوقو " 3 رادلا مش هللا هافك نهدلا مض اديعاو داس

 نب دايز نع "هخيرات" يف بيطخلا جرخأ :خلإ ثيحح نم .(-؟ : ها 1 ا د

 حرش ةخسن يف ةياورلا هذه سيل :خإ ةشئاع اي .هقزرب هل هلا لفكت ملعلا بلط نم :اعوفرم ينادبعلا ثراحلا

 هنكل «ةباحصلا نم سيل رمقألا نب ىلع نأ ؛لسرم تثيدحلا خال ىلع نع .اهيف اندجو ام ىلع يراقلا اهيلع

 وأ ؛ديمحتلا وأ ,حيبستلا وأ ؛ةوالتلا نم :هللا نوركذي .ةقث يوارلا ناك اذإ روهمجلاو ةفينح يبأ دنع ةجح

 كلذ ريغو «ليلهتلا
 5١8(. :فهكلا) «(ِةادَعلاب ْمُهْبَر َنوُعْدَي َنيِذْلا عم َكَسْفَت ٌريْصاَو :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي اهبعتأ يأ :يسفن ربصأ

 محي مكرق لامك لإ ةراشا : اهتحبجأب .ةمحرلا ةكئالم محي تطاحأ يأ ءافلا ديدشت :ةكئالملا مهتفح

 هاور ثيدحلاو ءمهداسفب مهيف نعط نمل اًئيكبتو ءمُ ةاهابم ؛نيبرقملا ةكئالملا نم :ةدنع نميف .ممل مهلصاوتو

 هللا نوركذي موق نه امه :ظفلب ديعس يبأو ةريره يبأ نع 17/91١"[ :مقر] هجام نباو ["7078 :مقر] يذمرتلا
 ء اع - ا ع ” 3-2 | 3 5 ١ , يس / ها ع : ١

 . 35 لنقل شيف كيلا وضل ل 4 عةنيخسلا وبيلع اين م58 ع درو“ ربا مهسيسم ةفكحكتأاملا ومخ تهح هلا ىلاعت



 ملعلا باتك 55 ملعلا باتك

 يف نمكح لعجأ ل يب :لوقيف عةمايقلا موي ءاملعلا هللا عمجي 0 هللا لوبسر

 < يحلع و ةماركلا لرنم ف

 001 ول ا و وط ......... ؛ةنحلا ىلإ اوبهذا «ريخلا مكديرأ انأو الإ مكبولق
 ةيلاعلا اقاحردو ةرخآلاو ايئدلا ف

 : . ِ : 8 8 هس لل
 3 غةمايقلا موي دابعلا هللا كعب قل ىسوم يب نع ياهبصألاو مصاع يأ قف ىف ل هج رخخأ :إ لعجا / يب

 يكس علا مكيف يملع ع عضأ مل ّ مكي يملعل الإ مكيف ىملع عضأ ١ نإ !ءاملعلا اي ل وقيف ةتايلولا ا
 تنل

 لآ وح زكاطبس | نووي و ةيلعت نع تناقل هلاغير دتنسي قاريطلا هررهتي هعيربتا و :وكل ترفغ دقف اوقلطنا

 مِهنسو , هَسفَنِل ٌملاظ ْيِهْنِمَف اَنِداَبِع رم اًنْيفطَصا نيفلا باكا ارو ؛ 2 :ىلاعت هلوق روسفت ايؤيو وطلاب عياعسلا

 دارملا نأ ما :رطاف) كاَهَتولْحُدي ِنَدَع تا ايبكلا لضفلا ِض كلذ هللا ِنْذِإب ِتاَرْيَحْلاب قناص ندهتم# كيصتقم

 ايندلا بأ نبا هجرحخأ «ةاجنلا يف ثالثلا بتارملا ليصفتو ؛ءاطعو بأ نعو اًعوفرم ديز نب ةماسأ نع يقهيبلاو

 روصنم نب ديعسو ءاعوفرم ءادردلا يبأ نع يقهيبلاو متاح يبأ نباو دمحأو افوقوم سابع نبا نع يتقهيبلاو

 .افوقوم رمع نع يقهيبلاو

 الإ مكيف يملع عضأ مل ينإ ءاملعلا رشعم اي :لوقيف «ةمايقلا موي ءاملعلا هللا ثعبي :هعفر ىسوم يبأ نع "ةلماك"

 هتبتأ (دننغ اورقحت ال : ىلاعت هللا لوقيو وكل ترشغغ دقف اوقلطنا مكبذعأل مكيف يملع عضأ مو مكب يملعل

 زع هللا عمج ةمايقلا موي ناك اذإ :هعفر ةمامأ بأ وأ ةلئاو نع يدع نبا هجرخأ ام :قاثلاو .فيعض وهو هللا دبع

 .ضعض هيفو ؛ةنجلا اولخدا مكبذعأ نأ ديرأ انأو ءمكبولق يمكح عدوتسأ مل نإ :لاقف ءءاملعلا لجو

 ءاملعلل لجو زع هللا لوقي عقار كفل نب ةبلعت نع نوقثوم هلاجرو هب سأب ال دنسب ئاربطلا هجرخأ انه::كثيلاثلاو

 ام ىلع مكل رفغأ نأ ديرأ انأو الإ مكيف يملعو ىمكح لعجأ مل نإ :هدابع لضفل هيسرك ىلع دعق اذإ ةمايقلا عوي

 موي ءاملعلا عماج هللا نإ :هيفو ءاعوفرم ةريره يبأ نع "هبيغرت" يف يسبطلا هحرخأ ام :خبارلاو. .يلابأ الو.مكيف تاك

 "خيرات" يف راجنلا نبا هحرحأو ىمكبذعأ نأ ديرأ انأو يملع مكعدوأ مل نإ :ممل لوقيف ءدحاو ديعص يف ةمايقلا

 نإ !ءاملعلا رشعم اي :ةمايقلا موي هللا لوقي :هعفر رباج نع "هبيغرت" ف يسبطلا هحرخأ ام :سماخلاو .رخآ دنسب

 رمع نبا نع ةدنسب "لالا ِْق ظافحلا صعب ةيفأ دقو محل ترفع دق ينإف أوموق مكب يفرعمل م مكيف عضأ مل ٍ

 .اًضيأ هوحنب يناعنصلا رمع - ىلا نع نك اندسع نبا جرخأو «هوحنب اًعوفرم

 - ملعلا" :درو دقو «برلا ىوقتل بجوملا بلقلا يف لخادلا ملعلاب رابتعالا نأ ىلإ ءاميإ هيف :لإ مكبولق يف



 ملعلا باتك ظ 43 ملعلا باتك

 وطول وسو

 "بارق ا
 انلررخ 5

03 5 - 

 قيدصلا ركب يبأ دمحم

 .رانلا نم هلعقم 7 ا ام :لاق 55 دمعت 3 بذك

 عطقنم ثيدحلا

 نب دادش ةبور يبأ نع ةفينح وبأ هاورو 11 نم هدعمم أوبتيلف نسال ين بت

 "والا 5 دمك ةأ هر

 لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع ةفينح يبأ نع دامح 8

 ةبيش يبأ نبا هاور "عفانلا ملعلا كلذف بلقلا يف ملعو ؛مدأ نبا ىلع هللا ةجح كلذف ناسللا ىلع ملع :ناملع -

 يف يمليدلا ىورو ءاعوفرم رباح نع هنع بيطخلاو ءالسرم نسحلا نع ميكحلاو [4/7 481١ :هقر]

 .حرشلا يف اذك "اًدعب الإ هللا نم ددزي م ١ اًدهز ايندلا يق ددزي و املع دارا 0 : ىلع نع "سودرفلا 2

 نوكي نأ داك روهشم ثيدح اذه :خلإ ياا دف .لمع لب ليوطت] لمتع ق نصت نم :وكشما ناك ااه

 وبأو 5١5537, :مقر يذمرتلا| ةعبرألاو [؟:مقر ملسمو ١55١« :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور دقف ءارتاوتم

 بيطنخلاو ئطقرادلاو يناربطلاو [؟5/8 :مقر ]21545/١ مكاحطاو |[ يقر هجام قباو وة :مقر دواد

 رابلا رم هدعقم ًاوبتيلف اًدنمعتم يلع بذك نم :ظفلب ةرشبملا ةرشعلا مهيف ةباحصلا نع ةددعتم تاياورب مهريغو

 . حرشلا" يف اذك ءلإ لقأ مل ام لاق نه :تاياورلا ضعب قو

 جوزت ام دعب ه## ىلع هابرو عهوبأ كتاانم. يح اًريغص ناك و «هيبأ نم عمسي مل ركب ب لأ 3 دمحم نأل ؛عطقنم مطقنم اذه

 رابتعاب اذه تي ةفينح ىبأ دنع ةربتعم ةجح ثيدحلا نوكي ةقث ناك اذإ يوارلا ا «سيمع تنب ءامسأ همأ

 «دوعسم نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع مامإلا ةياور هنأ باوصلاو .دانسإلا ءامسأ رهاوظ

 نع هجام نباو ,عاطقنا الف قيرطلا اذه نم دواد وأ هحج رخخأ و («'"دوقعلا" ةححسن ةيلغو ءاديلاسملا" خسل يف امك

 ثيدحلا .ارتاوتم نوكي نأ داك يذلا ثيدخلل نادنس ماماللف :خل ! ةفينح وبأ ةاورو .نمحرلا دبع نع كامس

 ناخييشلاو دمحأ ىور دقف ةربتعملا ثيداحألا نم. دع دقو «ةربتعملا ةباحصلا نم نوعبسو ةرشبملا ةرشعلا ةاور

 يدمرتلاو رهبؤلا ا. : رع هحبام نباو يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلاو دمحأو سنا نع هجام نباو يئاسنلاو يدمرتل هلا

 .ءاهف ةدحومف واولا نوكسو ءارلا من :ةبور يل هع ةباحضلا نم ةفئاط نع نيرخأ ةعامجو يلع ن : ص

 ملم امادتس



 ملعلا باتك 101 ملعلا باتك

 :ةيطع لاق . رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم ىلع بذك نم دك 25 هللا لوسر

 ب 007

 كلذك ميظع باوث ثيدحلا ةعاشإ ف امكف ؛هربكو مرحلا مظع لامك ىلع ءانب ديعولا ديدشت :خلإ بذك نم

 نيدلا دحام ثيداحألا .نإف «ةياغ ىلإ ال ىدامتي ريبك لالضإ ف يبعس هنأل ؛ميخف ريبك مرج هعضوو هئارتفا يف

 دقو «نيبملا عرشلا لوصأل لاصيتساو لالخإو «نيدلا يف ةميظع ةملث وهف ءاهينابمو اهيدابمو اهيشانمو هماكحأو
 اوزيفو «بابلا اذه يف بتكلا اوفنض -مهيعاسم هللا ركش- نيققحملا نيثدحملا نكل ؛نوعاضولا نوباذكلا دحو

 ءناسحلا نم حاحصلا اوطقتلاو ءاوزرفأو «ةريثك اًعاونأ اهوعونو «ثيداحألا اوحّمن يح ؛بابللا نع رشقلا

 .سيرتيلل نالسهيش ياشومطسمل ن مم ناسحلاو

 «ىلع نع يعبر نع روصنم نع ملسم هاور :خلإ ةيطع لاق .نييذاكلا كحأ وهف ف :ةياور يف و :2! ةدعقم أوبتيلف

 نع ةعيبر نب يلع نعو «ةريره يبأ نع نيصح يبأ نع ةناوع يبأ نعو نيف نم نع بيهص نب زيزعلا دبع نعو
 نبا نعو «يلع نع يعبر نعو ؛دوعسم نبا نع رز نع مصاع نع يذمرتلا هاورو «[4 0# 25 ١« :مقر] ةريغملا

 ديز نب ديعسو ريبزلاو ؛نامثعو رمعو ركب يبأ نع بابلا يفو :لاق 157٠0[ 475559 :مقرإ سنأ نع باهش

 ةديربو ةيواعمو ءرماع نب ةبقعو ةسبع نب ورمعو ديعس يبأو ءسابع نباو رباحو سنأو ءورمع نب هللا دبعو
 بلاط يبأ نب. يلع ثيدح :يذمرتلا لاق .يفقثلا سوأو عقنملاو رمع نب هللا دبعو «ةمامأ يبأو ىسوم يبأو

 يف شارح نب يعبر بذكي مل :عيكو لاقو .ةفوكلا لهأ تبثأ رمتعملا نب روصنم :يدهم نب نمحرلا دبع لاق
 رق  ةرتاوتح هنإ :ليقو ايقو ءةحصلا نم ةياهف يف ميظع ثيدح وهف ثيدحلا نتم امأو :يوونلا لاق .ةبذك غالسإلا

 عامإإلا ىكحو 5 ةباحصلا نم امسفن نيعبرأ نم وحن هللا لوسر نع هاور ةثأ ”ةكتليف" ف رازبلا 8 وبأ

 مساقلا وبأ ركذو .اًعوفرم اًيباحص نيتس نم رثكأ نع يور هنأ "ىعفاشلا ةلاسرل هحرش" يف يفريصلا ركب وبأ

 نع يور هنأ ظافحلا ضعب ١ ركذو ءمهريغو :لاق مث «نينامثو ةعبس مهي غلبف هاور نم ددع ةدنم نب نمحرلا دبع

 الإ ةريشعلا هتياور ىلع عمتجا ثيدح فرعي الو :لاق .ةنحلاب مه دوهشملا ةرشعلا مهيفو اب احح نيعيساو قيمت

 .اذه الإ ايباحص نيتس نم رثكأ نع ىوري ثيدح الو ءاذه
 يف هجارخإ ىلع ملسمو يراحبلا قفتاو «ةايدزا ىلا لذي , م

 بحاص يديمحلا هللا دبع يبأ داريإ امأو ءمهريغو ةريره يبأو سنأو ريبزلاو ىلع ثيدح نم "امهيحيحص"

 حيحص حرش | ملعأ هللاو «هيلع اقفتا دقف ؛باوصب سيلف ملسم دارفأ يف سنأ ثيدح "نيحيحصلا نيب

 هرتاوتب لوقلا قلطأ دقو «ةوقلا ةيافو ةحصلا ةياغ ف ثيدح وهو :"يراسلا داشرإ" ف لاقو .اريأ| ملبس

 3 قيرط لك ف ةدوجوم تسيلو ؛ةرثكلا يف امهنيب امو هيفرط ءاوتسا هطرش رتاوتمل أ نأ ضروعو ؛ةعامج

 ةياحصلا نم ناتئام هأوهر :مهصعب لاقو



 ملعلا باتك بِ ملعلا باتك
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 ٠ مخع لك يف هئاهتنا ىلإ هئادتبا نم عومجملا ن رع عومجا ةياور هرئاوت قالطإ نم دارملا ن 5 تأ و ءاهدرفم, -

 فيرشلا ديععلا لآ ةبوسنملا "قيما لوصأ يف ة ةلاس دا" يفو 6 2 7 ملعلا ةدافإ ف 2-2 اذهو
 /ّح

 .[54 -ه7 :صادايدزا يف يلاوتلا ىلع ددعلا لزي ملو «ةرشبملا ةرشعلا مهيفو ءنوتسو نانثا :ليقو «نوعبرأ
 الإ هدوحو زعي مدقتملا ريسفتلا ىلع رتاوتملا لاثم نأ حالصلا نبا ركذ :ةدئاف :"ةبحنلا حرش" يف رجح نبا لاقو

 كلذ نأ ؛مدعلا نم هريغ هاعدا ام اذك و ع ونمم ةرعلا نم هاعدا اهو "يلع بذك نما  ثيدح يف كلذ يعدي نأ

 ىلع ا وؤطاوتي نأ ةداعلا داعبإإل ةيضتقم ا مهافصو «لاحجرل | لاوخأو «قرطل طلا ب ىلع ع حج كالطألا َةلق نم أشن

 | 5: عل اًقافتا مهنم ل احمي وأ «؛بالككلا

 نمو ؛يئاسنلاو يذهرتلاو ناخيشلاو نوجا هج رخخأ ن 9 ثيدح نم درو ثيدحلا ن م لظاقللا اذه نأ ملعا , 5

 مه :ليق ,ريفغلا محا © ةباحصلا نم هلقن رانلا يم هدعقم اوبتيلف اذمعتم ىلع تدلك نها: شيوع معن : ىناج رجلا

 ىلع ثيدح نمو .ملسم هجج رخخأ ةريره نى ثيدح نمو .دواد نك ريغ ةعبرألا و ه ىر ادببلا هج رخخأ ريبزلا ثيدح

 هجرخأ دوعسم نبا ثيدح نمو ؛هحام نباو دمحأ هجرخأ ديعس يبأو رباج ثيدح نمو ؛يذمرتلا هجرخأ
 عوكألا نب ةملس ثيدح نمو .مكاحلاو دمحأ امهجرخأ مقرأ نب ديزو ةطفرع نب دلاخ ثيدح نمو ءملسمو يذمرتلا

 .'هدنسم" يف دمحأ اهجرخأ ةيواعمو رماع نب ةبقعو
 ءههللا ديبع نباةحلطو ميعأ ني قراظو ةةبيهصت يعارخملا دلاخ نب ناملسو ديزي نب بئاسلا ثيدح نمو

 يمابغ نبا --

 نب ةهرمعو 6: صصخ نب تكارمعو رسأي نب رامعو ةريمع نس سرعلاو 0 «ناوزع ن و ةبتعو ورم نبا هللا دنعو رمع نباو

 ىسوم يلأو | علما نبي ةدييغ ناو ةر نب فتي هريقللو ةيهخا ةين نب ورمعو ةسبع نب هرمعو ثيرح

 2 1 5 ع 1 ع )ا ٠ 71 : 310 1 ظ

 0 يباو ريبزلا نباو ةثمر يلا ايدح نمو « طس وألا همجعم يف اهلك مهثيداحا مرا ل وميه يبأو طيرش

 7 دارفالا قف ئطقرادلا مهثيداحا جرحا نك

 900 . د َّظ | "ا ف تالا 31 نتا ا 1 . . 53 ْ
 نباديزيو جيدحت نب عفار ثيدح نمو.« هخيرات ٍث بيطخلا امهجرحأ ةمامأ ٍيبأو يسرافلا ناملس ثيدح نمو

 يبأ نب دعسو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ ثيدح نمو «"هخيرات" يف ركاسع نبا هجرخأ ةشئاعو دسأ
 داقع نب دامثع ثيدح نمو ."هقرط" يق دعاص نبا مهثيداحأ ج رحخأ ناعيلا نب ةفيدح و كس نب ةفيدحو صاقو

 ثيدح نمو .'هدنسم" يف رازبلا هجرحأ ديز نب ديعس ثيدح نمو «"هئزج" يف تارفلا نب دوعس وبأ هجرخأ

 نب هّللا ديبع ثيدح نمو ؛"ةباحصلا ةفرعم' لق ميعل أ اهج رخأ بعز نب هللا كبعو ساحدملا نب دعسو هرمع

 ناوزع ثيدح نمو ؛"هلدم" ِق مك احلا هب ردغأ بيبحخن نب تاشع ثيدح نمو عناق نبا جم كلب : وأ يبأ

 8 "هءافع و ف ايقعلا امهججر نأ ةشك * ناو 0.
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 ماعلا معلا ىكلعلا باتك ق | باتك
 يميتلا يروثلا قورسم نب

 .رانلا نم هدعقم أوبتيلف اذمعتم يلع بذك

 نوتسو ةعبرأ ءالؤهف «'هتاعوضوم ةمدقم" يف يزوجلا نبا هحرحخأ يقفاغلا ىسوم يبأو رذ بأ ثيدح نمو -
 «بحلا نبا بحلا ةماسأو رسلا بحاص ةفيذحو «ةلدابعلاو ةرشعلا ةيقبو ةعبرألا ءافلخلا :مهنم دوور اًيباحص

 هللا دبعو ملاعلا ذاعمو مداخلا سنأو «ةكئالملا ميلك نارمعو ناميإلا ءولمملا رامعو :ةجمل سانلا قدصأ رذ وبأو

 وبأو «ةريغملا نع [4 :مقر ملسمو 1591١.« :مقر يراخبلا] ناخيشلا جرخأو ءاّضيأ رخأ قرط هلو ؛مهريغو مزاللا
 تدكك سيل ىلع اًبذك نإ :هعفر انهالك ديز نب ديعس نع [435 :مقر ؛؟9//81] "هدننسم" يف ىلضوملا ىلعي

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمف ءدحأ ىلع

 لاق .رانلا نم هلزنه ذختيلف :ليقو «لزنيلف هانعم :ءاملعلا لاق :يوونلا لاقف نتملا يف امأو ,دانسإلا يف مالك اذه

 ."رانلا جليلف" اذكو «كلذ هللا هأوب يأ رمألا ظفلب ءاعد هنإ :ليق مث ءافاطعأ يهو «لبإلا ةءابم هلصأو :يباطخلا

 ءرانلا جلي :ىرخألا ةياورلا هيلع لديو «هيلع هسفن نطويلف كلذ بجوتسا دقف :هانعم رمألا ظفلب ربح وه :ليقو
 هنع ميركلا هللا وفعي دقو هب ىزاجي دقو هؤازج اذه نأ :ثيدحلا ىععم مث .رانلا يف تيب هل نيب :ةياور يف ءاجو

 لاقي اهلك ؛رفكلا ريغ رئابكلا باحضأل رانلاب ديعولا نم ءاج ام لك ليبس اذكهو ؛رانلا لوخدب هيلع عطقي الو

 .هنع ىفعي دقو ىزاجي دقو هؤازج اذه :اهيف
 رانلا يف دلخي الو هتمحرو ىلاعت هللا لضفب اهنم هجورخ نم دبال لب اهيف دلخي الف رانلا لخدأو يزوج نإ مث
 - ئيوجلا دمحم وبأ خيشلا لاقو :اًضيأ لاقو .ةنسلا لهأ دنع اهيلع قفتم ةدعاق يهو «ديحوتلا ىلع تام دحأ

 ةدلاو نع نيمرخلا مامإ ىكح دو هيلع بذكلا دمعتي رفكي :ابباحصأ ةمتأ نم. ىلاعملا بأ -نيمرخلا مامإ دلاو

 فعضو ؛همد قيرأو رفك اًدمع ُدك هللا لوسر ىلع بذك نم :اًريثك هسورد يف لوقي ناك هنأو ءبهذملا اذه
 نع هانمدق ام باوصلاو ةميظع ةوفه هنأو باحصألا نم دحأل هري مل هنإ :لاقو «لوقلا اذه نيمرحلا مامإ

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا

 ؛هوفعضف هدعب نم هعبتو «هدلاو تاوفه نم هنإ :لاقو «نيمرحلا مامإ هدلو هيلع هدرو :"يراسلا داشرإ" يف لاقو
 هيلع كلذك بذاك لك ناكل رانلا قلظمت ناك ول ذإ ؛كلذ بحوت ديعولا ةيصوصخ نأب رينملا نبا هل رضتناو

 نأبو «دولخلا وه كلذو ءانكسمو ةءابم اهذختيلف يأ "ًاوبتيلف" :لاق اذهو :لاق ؛دولخلاب ديعولا امنإف ؛هريغ ىلعو

 مارحلا لالحتساو «هلالحتسا ىلع لمحلا وأ ؛مارحلا كلذ لالحتسا نع كفني ال ًالثم مارح ليلحت يف هيلع بذاكلا

 ملسن الف ملس ولو «ةملسم ريغ دولخلا ىلع ةئوبتلا ةلالد نأب :لوألا نع بيحأو .رفك رفكلا ىلع لمحلا اذكو ءرفك
 مزالم هيلع بذكلا نأ ملسن ال انأب :ىناثلا نع بيحأو مارحلا لتقل "دمعتم" ليلدب رفكلل ضتقم دولخلاب ديعولا نأ

 - نأو ؛مارح هيلع بذكلا نأب هعطق عم ًالثم مارح ليلحت يف هيلع بذكي دقع ,هقلعتم لالحتسال الو «هلالحتسال



 ملعلا باتك 4 ملعلا باعك

 ةانستم راع بذلك نم ؛لاق ل5 ىلا 90 نسق | نع يرهزلا نع ةفينح وبأ -0

 .[707 ]١/ اهتمرح مهداقتعا عم رئابكلا مهباكترا ىلع نيئمؤملا نم ةاصعلا يف مدقت امك لحتسمم سيل مارحلا كلذ-

 رهأ ةرهاظ :يباطخلا لاق خا ةدعقم أوبتيلف :هلخم ءيهيلق لعف وأ لوق ةبستب قرتفا :ىلع بذك نم

 :ليق ول ذإ ؛ظيلغتو مك ءوبتلاب رمألا :يبيطلا لاقو .رانلا نم هدعقم ئوبي ىلاعت هللا نأ ديري ءربخ هانعمو

 دصق هنأ امك يأ :؛ةئازحو بنذلا ف دصقلا عم ىلإ ةراشإ هيف اًضيأو ءكلذك نكي مل رانلا يف هدعقم ناك

 رمألا نوكي نأ زوجي :ينامركلا لاقو 857/١[. يبيطلا حرش] ءوبتلا هئازج يف دصقيلف دمعتلا بذكلا يف
 ءاعد نوكي وأ عديده 5 نوكي نأ ىلوألاو :تلق عءعوبتلاب ةسسشن رمأيلف 2-5 نم :ئعملاو (هتقيمح ىلع

 .[١١/؟] هللا هأوب ىعم ىلع

 ؛ليبس ةهكرث ىلإ هلو هسفنل ءوبي ال هنأ كش الف ,بذاكلا ىلإ ناك نإ ءوبتلا :ليق ام :اهنم :ةبوحألاو ةلئسألا

 :انركد امك هللا هآوج أ ءاعدلا نعم هنأب :بيجأ ؟زئاج ريغ هيلإ هل ليتم "الا ا ذيعلا رسأق هللا ىلإ ناك نإو
 اب

 يأ صوصخملا ةأنعم :' ليقف غهبف اوفلتحا ةثأ حا 0 صاح مأ بذك لك 8 ماع كلذ :ليق ام :اهنمو

 ىلع بذك هنيعب لجر يف كلذ ناك : ليقو «مارح ليلحت وأ لالخ جرحت هيلإ بسني امك «نيدلا يف .بذكلا

 ّق ماع وهف صيصختلا يفني 6-2 ريب َرْلا جاجتحاو ؛مهيف مكحيل ؛مهيلإ هثعب هنأ موق دنع ىعداو اع لوَسرلا

 له بذك عقاولا 5 نكي مو 1 لوتسرلا ىلع تكلا دضصق نم :لبق ام :اهنمو .ي ويند ييد بلك 0

 نع زواحت اذإ ةيصعم ةيصعملا دصق نأل ؛بذكلا دصق ببسب لب بذكلا ببسب ال نكل مثأي هنأب :بيحأ ؟مثأي

 .ثيدحلا تحت لخدي الف ؛ةسوسولا ةجرد

 طلاغلاو «نايسنلا و طلغلا فاح لجأل :تيحبأ ؟اهنم راثك لاو ةياورلا ِق 7-5 ريبزلا فقوت ١ :ليق ام :اهنمو

 ماكحألا مكح يسانلاب قلعت دقو ءهوخن وأ هلهاستل' ؛طيرفتلا ىلإ بسني دقف .هيلع مثإ ال ناك نإو يسانلاو

 نم نيقثاو اوناك مُهَأ ىلع لومحمف مهنم رثكأ نم امأو :تلق ؛تاراهطلا ضاقتناو تافلتملا تامارغك ةيعرشلا

 . 1 نامتكلا مهنكع ملف اولئسف ؛مهدنع ام ىلإ جيتحاف مهرامعأ تلاط وأ «تبثتلاب هسا

 دماعلا نم معأ هنأب ةيحعا ؟دماعلا هنم دارملا وأ دماعلا ريغ لوانتي له يلع بدلك" نيم" :هلوق لإ :ليق ام :اهنمو

 عقو اذكو ,"اًدمعتم ىلع بذك نم" :هحام نبا قيرط فو ؛يراخبلا ةياور يف دمعلا هيف عقي ملو ؛هريغو

 هيف فالتخالاو «يراخبلا ةياور وحن ةبعش نع ردنغ قيرط نم هجرخأ دقو ع ةمعش نع ذاعم قيرط نم يليعامالل

 ركذي ملو "ابذك نيغ ثدح نم" :ظفلب ريب زلا نب هللا دبع نع ىرخأ قيرط نم يمرادلا هجرخأ دقو ؛ةبعش ىلع

 - .مومعلا هنم دارملا نأ كلذ لدف .دمعلا



 ملعلا باتك ا ملعلا باتك

 .ديعس نب ىِحي نع ةفينح وبا ةاورو

 يلام :لاقف ءهقرط ضعب يف ءاج كلذلو ("ادمعتم" ةظفل فذح ريبزلا ثيدح يف ظوفحملا :ظافحلا ضعب لاقو -

 :يسباقلا نسحلا وبأ لاق ءادمعتم :نولوقت متنأو "انمعتما" :لاق ام هللاو رانلا 2 تدعم أوتبيلف يلع بذك ل

 نإف ؛عمس امي سانلا ثدحي نأ ثيدحلا عمس نم ضعب باه كلذ لجأ نمف "اًدمعتم”ريبزلاو يلع ثيدح يف ركذي مل

 ف يسانلا 1 يهاسلاو دماعلا لوانتي همومعب ثيدحلا :تلق ؟اًضيأ يسانلا هيف لحدي نأ ىغبني اًماع ناك اذإ :تلق

 .[5؟3/7 يراقلا ةدمع] ملعأ هللاو «هيلع مثإ ال يسانلا نأ ىلع دقعنا عامجإلا نأ ريغ ؛مهيلع بذكلا مسا قالطإ

 ريخشلا نب ري وباو يجكلا ملسم وباو ؛«قرط نم سنا نع دمحأو دواد نبأ ريغ ةفسلا هج رخخأ :خإ ةاورو

 .ملعلا ف
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 مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا نايب 57 ةراهطلا باتك

 [مئادلا ءاملا يف لوبلا نع ىهنلا نايبإ

 نلوبي ال :25 هللا لوسر لاق :لاق رباخ نع ريبزلا .يبأ درع ةفيذع ويأ بالا#
 هللا دببع نب انشألا هج رحأ

 .هنم ًاضوتي مث مئادلا ءاملا يف مكدحأ

 ريغلا دكارلا ءاملا يأ :مئادلا ءاملا .هوحن ةريره يبأ نع هج رخأ مث [ :مقر| قرا كفا اد :[ نلوبي ل

 ءاملا سحب باب يف لصألا وه ثيدحلا اذهو «يراجلا مكح هيلع بحسني ريبك ضوح يف نكي مل اذإ يراجلا
 رخآلا ف رطلا كيرحتب هيفرط دحأ كرحيسي "ال نذلا ميظعلا ريدغلا :وهو .عامجإلاب هنع ج رخم ريثكلا ءاملاو «ليلقلا

 ريغتي مل يذلا ءاملاو «ءيعفاشلا دنع نيتلقلا رادقمو «ةيفنحلا نم نيرخأتملا دنع رشعلا يف رشعلاو «ةفينح يبأ دنع

 ؛لوبلا هيف داتعيف .هيف لوبيف ءرخآ هاري هنأل ؛اًريثك ناك نإو لوبي ال :ليقو ؛كلام دنع هفاصوأ دحأ ةساحجنلاب

 اذه :ليقو ءهنم دشأ لب لوبلا مكح يف طئاغلاو «يهيزنت يناثلا ىلعو «يميرحت لوألا ىلع يهنلاف «ءاملا ريغتيف
 .ليللا يف مهاوأم هنإف نجلا ءاذيإ ةفاخم الطوب ةنع يهنمف ليللا يف امأو «راهنلا يف ليصفتلا

 [؟77 : ملسمو 2559 :يراخبلا] ناحيشلا هاور ام ىلع مكحلا اذه نع ىفتسم يراجلا ءاملا نأ ملعا مث

 هجو اذهف «يراحلا مكح يف وه ام اذكف «هيف لستغي مث يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف نلوبي ال :اعوفرم ةريره يبأ
 :مقر] دواد وبأو *48٠١[ :مقر 255/1] دمحأ هاور نيتلقلا ثيدح نأ ملعا مث .عامجإلاب كسمتلا ريغ رخآ

 [011 :مقر] هجام نباو 7١[ :مقر ؛١/7١5] يمرادلاو [5؟ :مقر] يئاسنلاو [17 :مقر] يذمرتلاو [1

 ءحصي ال هنأ ىلإ ةعامج بهذ :"ةداعسلا رفس" ف يدابآ زوريفلا لاقف مالك هتحص يف نيثدحمللو اك رمع نبا نع

 .نيحيحصلا يف ايورم سيل وه مث ,حيحص هنأ ىلإ ةعامجو

 2 هللا لوسر نع ثيدحلا اذه تيفي ال هنإ :- دمحأ .نارقأ و يراخبلا خويش نم وهو - ئيدملا نب ىلع لاقو

 كلذ ناكو ءهلك هئام حزنب ارمأ ريبزلا نباو سابع نباف مزمز يف عقو يحبزلا نإف ؛ةباحصلا عامجإل فلاخم هنإ :لاقيو

 ةلقلا ظفل نأل ؛هب لمعن ال حص نإو نيتلقلا ثيدح نإ :يواحطلا لاقو «هيلع اوركني ملو ةباحصلا نم رضحم

 نم رهاوظلا باحصأ هب كسمتي ام امأو ١5/١[. | نيعتلاب اهنم دارملا ملعن الو «لبحلا ةلقو ةبرقلاو ةرحلا نيب كرتشم
 ابراج ناك هنإف هلضأ نع طقاس وهف ءالضأ سحتتي آل هنأ ىلع ءىش هسحني آل روهط ءاملا :ةعاضب رثب ثيدح

 وأ عوفرم امإ وه :هنم ًاضوتي مث .مهفاف ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا ىلع ءاملعلا نم ةماعلاف ءاًريثك ءام ناك :ليقو

 اقلا يلع لاق اذك «هيف لابي الف ؛لاستغالا ديعبت :هانعمو «ةبترلا يف يحارتلل انهه "مث"و ءمورحب



 ةرحلا رؤس نم ءوضولا نايب 4 ةراهطلا باتك
 ىف :لاق ةريره بأ نع نيريس نب دمحم نع فاوصلا مثيهلا نع ةفينح وبا -4 7

 يقهيبلا هوحن ىور بيبتح نب ا هج رخخأ '

 .اضوني وأ هن لسففي م مل مئادلا ءاملا يف لابي نأ دو هللا ل لوس
 توسبلاب ١ ىكارلا

 [ةرهلا رؤس نم ءوضولا نايب]

 اضوت 5 هللا لوسر نا :ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا نع ةفينح وبا 6

 ءيضوتلا دارأ ليحارش نب رماع

 يأ :خلإ هنم لستغي مث .سجنلا بصي ال نأ دارملاو ؛معألا ىععملا لوبلاب دارملا وأ ؛طاغي نأ الئطف :خل ! لابي نأ

 نإف 187[4 :مقر] بنج وهو مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال :ةريره يبأ نع ملسم ةياور يف امك ةبانتعا نم
 سجنتب سجنتي هنإف «بنجلا ريغ لاح اذكو ءاسحن هنوكل ؛ةبانحلا نع هل رهطم ريغ ءاملا راص لستغا اذإ بنجلا

 دواد وبأ هانعم ج رخأ ثيدحلاو ءورسحخ نبا هجرخأ اذكه ع ةقينح وبأ .اسجتتم رهاظلا ريصي كانهف..ءءاملا

 حرص' يف هقرط طسبو «ةشئاع نع مهلك مكاحلاو ةميزخ نباو يقهيبلاو ئيطقرادلاو يواحطلاو هجام نباو
 .سنأ نع 'هريغص" ف ىناربطلا هجرحأ ام مامإلا ظفل نم بيرقلاو ءانل "ةيامحلا

 اهتلكأ وأ «ةساحب لكأت مل اذإ رهطم رهاط ةرها روس نأ ىلع لدف :هحرش يف يراقلا يلع لاق :خلإ أضوت

 ؛ءاملا سجنتي ال تبرش مث ةراف تلكأ :هذه يف ةفينح ىبأ نع "رداونلا" يف امك كلذب انديقو ؛ةعاس تثكمو

 :تاقاؤطلاز نكيلع قيفاوطلا نع 'اغإ ةسححبي كسبلاانفإ :تيدنملا او رول امياعلو ءامباعلب اهمق تلسغ امكأل

 اذإ الإ هنم ًاضوتي ال نأ ىلوألا ينعي هوركم ةرهلا روس نأ نم انؤاملع هركذ ام يثاني الف زاوحلا نايبل هنم اذهو
 يغصي ناك 25 يبا نأ" :ةشئاغ نع [؟١:مقر ال ء/ا] يطقرادلاو ]١/1[ يواحطلا ىرور دقو .هريغ مدع

 نع يور هنأ :ةفينح بأ بحاص فسوي يبأ ةمحرت يف "يدع نبا لماك" قو ؛ هته مرشت حم عانإلا ةرهلل
 "يقب ام شرو ءاهلضفب ًاضوتي مث هنم برشتف ؛ءانإلا امل يغصيف «ةرهلا هب رمت 2 يبنلا ناك" :تلاق افأ :ةشئاع

 .هيف ةهاركل دحأ هلمعتسي الف ء«ضرألا ىلع يأ

 [75 :مقر| دواد وبأو [37:مقر] يذمرتلاو [1؟١581:مقر :557/5ه] دمحأو [47؟ :مقر] كلام ىورو

 - بعكأ ثنب ةشبك نع [1775 :مقر 250/1] يمرادلاو ["51 :مقر] هحام نباو [18 :مقر] يئاستلاو

 ال ىغصأف «هنم برشت ةره تءاجف ءوضو هل تبكسف اهيلع لحد ةداتق ابأ نأ :-ةداتق يبأ نبا تحت تناكو

 نإ :لاقف معن :تلقف :تلاق ؟يحأ ةنبا اي نيبجعتأ لاقف «هيلإ رظنأ ينآرف :ةشبك تلاق ؛هنم تبرش يح ءانإلا

 :دارملاو «ةرثكلاو ةغلابملا ديفت ةغلابم ةغيص فاوطلاف . تافاوطلا وأ مكيلع نيفاوطلا نم اهإ :لاق 525 هللا لوسر

 اهأ دارملا وأ «هيف انصحخرف «ةقشمو جرح يف متعقول ءاهرؤس ةساجنب انمكح ولف ؛ءمكيلع فوطت تناك امل اهأ

 - هيف ءاح دقف ريدقت لك ىلعو ءاهي قفرلاو اهتاساوم مكمزليف «جيواحملاو كيلاعصلاك ءاهفاوط مكيلع مودي



 ةرهلا رؤس نم ءوضولا نايب / ةراهطلا باتك
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 اله نأ نا الف ثيدحلا نأ 5-5 عاشب كلذو ءامب عيزنت هو كم اهرّوس : ةهقينخح يأ لنعف عةلهاسملاو ةحماسملا -

 4 فيا 2 درو امل غابت اهرّوس نوكي نأ يعبني ناكو (ةحماسملا ىلع اهانبمف .جرحلاو ةرورضلل زاوجلا

 د اما :ىلاعت هللا لاق وكنا وظحا حيبت تار ورضلا إف ؛ةتحابأ ب يورك سحب انهروشو م ابسلا ن * ىف
0 

 : رمل ا 27 يكب دَّدلا ديري :لاقو (* كلغ 4ك وطي دي رب نكجلو جرح نم 262 َلَعَجَيل هللا

 تق كيلانمملا نايبب نمسض ىف (548 :روتلا) 0 ضعب ىلع و ْكع نوفاوَلظ :لاقو (١/م8 :ةرقبلا)

 .فكيلخا عا قر القنا ارك لب ساطقا :ةيكاتلا ةيمتألاو قسوي يبأ دنع امأو

 ضعبك يه سجنتب تسيل اههإ :اًعوفرم ةشئاع ثيدح :اهنم «رابأ ةرهلا باب ف تدرو هنأ ملعا :خإ أضوت

 .هوحنب ئطقرادلا هاورو ؛مكاحلا هححص [7١١:مقر ؛5 5/١ ] هحيحص يف ةعزخ نبا هجرخأ «ةرهلا يعي تيبلا لهأ

 يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع [4؟ :مقر] "أطوملا" ف كلام هحرخأ .هانلقن امك هتصق يف ةداتق بأ ثيدح :اهنمو

 هش وت امك ةداتق يأ تحت ال ةدانق يبأ , نبا تحت تناكو كلام نب :بعك تنب ةشبك اهتلاحخ سرع ةديمح نع ةحلط

 (3؟ :مقر يذمرتلا| ةعبرألاو "امهيدنسم" يف [1؟١/5:مقر .557/5] دمحأو يعفاشلا هجرحخأو «ةاهولا ضعب

 "يهنتس" يف [؟51 :مقر هحام نباو 2.54 :مقر يئاسنلاو اله :مقر دواد وبأو

 58 514 ]١/+” مكاحلاو [5359١:مقر 4١١ 54/4] نابح نباو ١١[ 4:مقر ؛هه/١] ةهيزتغ نياؤ

 :كلام قيرط نم "امهنتس" يف [971١١هقر 755/١ ] ىقهيبلاو [؟؟:مقر ]7/0/١ قظقرادلاو "مهحاحص"

 "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأو «هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبغ نع ريثك يبأ نب ىحي نع ةقثلا قيرط نم يعفاشلاو

 نع مامه قيرط نم يقهيبلا هجرخأو «بعك ةنبا اهتلاخ نع هتأرما ىيي مأ نع قاحسإ نع ملعملا نيسح قيرط نم
 يذمرتلاو يراخبلا هحّحص ثيدحلاو «ةعرز يبأو هيبأ نع متاح يبأ نبا هلاق امك ؛ةديمح يه ىيحب مأو هب قاحسإ
 امهلخم ةشبكو ةديمح نآب ةدنم نبا هلعأ ثيدحلاو ؛هدارفأ يف قاحسإ قيرط ريغ اقيرط هل قاسو نيطقرادلاو ىليقعلاو
 ثيدحلا اذه الإ ام فرعي الو «ةلاهجلا لحم

 اهنع قور دق مث ”"ةفرعملا" يف ميعن وبأ هحرخأ اًلاثو «ذواذ وبأ هحرخأ «تيمشتلا يف اثيدح ةديمحل نأب .بقغتو
 قيقد نباو مكاحو ليق امك ةيباحص يهف ةشبك امأو «ةلاهجلا تعفتراف نيعم نبا دنع ةقث وهو ىيي هنباو قاحسإ

 ةقيرطلا هذه ريتحا ولف ءهنع حص امك ةقثل الإ جرخي ال هنإف ؛كلام جيرخت ىلع دمتعم ححصملا نأب ديعلا

 .ةدنع ةقث نوكي نأ يغبني اضيأ ةيمأ ابأ ميركلا دبع نأ رهظي اذهي :تلق .ةدنم نبا لوق لوقلاف الإو .حيحصف

 لحجر نع ةياو ر لدعلا مامإإلا ذأ نأ "هامل ذاز" يف ميقلا نبا ققح دقو ؟قيك هل عايشألا عال وه لك دييغو

 ثيدح :اهنمو .لاحب ةدنم نبا لوق رابتعا روصتي ال مث ؛ءكلامو ةفينح يبأ نيمامإلا خيش ةيمأ وبأو «ربتعم هل قيثوت

 -  خوسنملاو خسانلا يف نيهاش نبا هجرخأ "هلضف نم أضوتي مث ؛هيف غليف رونسلل ءانإلا يغصي ناك" :هعفر رباج



 اًمئاق لوبلا نايب ١*7 ةراهطلا باتك

 .ىقب ام شرو هنم دعو هللا لوسر اوف هءانإلا نع تيرشف ةرغاهتواجف موي ةتناذ

 ةدحاو يأ محشم تاذ ظفل

 [اًمئاق لوبلا نايبز
 ع هللا لوسر ثييأو :لاق ةفيذح نع لئاو يبأ نع روصنم نع ةفينح وبأ -؛ه

 225131510011011 210100111111111 آ ىلع لوبي

 أاضوتي مث ءبرشتف ءانإلا اه يغصيف ؛ةرهلا هب رمت ناك" :هتعفر ةشئاع ثيدح :اهنمو .قاحسإ نبا هيف دنسب -

 .هيبأ نع يرنقملا ديعس نب هير دبع نع يضاقلا فسوي وبأ هيف دنسب [١:مقر ؛37/1] يئطقرادلا هجرخأ ."اهلضفب

 نم ئطقرادلا هجرخأو «كورتم هنإ :' : 'هبيرقت ' يفو .هفعض ىلع قفتم ديعس ن :ن ١ هللا :كيغ وه هير كيع * ظفاحلا لاق

 .يدقاولا هيف رخخأ هجو

 نيفا وطلا نم يه اع سجتني تسيل اهكإ :ظفلب اهنع دواد وبأ هج رخأ هتصق يف رخآ هجو نم اهثيدح :اهنمو

 :تلق :؛تبني ال :لاقاو (راربلاو يباربطلا 5 اذكو (حلاص يأ نب دواد هعفرب درفت :لاقو يطقاردلا هج رخخأو مكيلع

 .. يفارق 8 طظفاحلا هلاق ؛«ةسماخخلا نم ق ودص راضتألا ىلوم يبدملا رامتلا راثيد نب حلاص لأ نب دواد وه

 روصنم نع عفاسم نب ناميلس :امهدحأ «نيرخآ نيهجج و نم ىليقعلاو ئطقرادلا تيدا 18 ةشئاع ثيدح نأ ادهن

 «ةئثلاثلا نم هنأل ؛بيجع وهو ؛ةشئاع نع يبعشلا عام مدع نم هلعلو ؛عاطقنا هيفو :ظفاحلا لاق .انهه دنسملا اذه

 .يبعشلا نع الضف ميهاربإ نيبو اهنيب رهاظ وهو هءاقللا ناكمإ ققحما ىلع طانملا نأ ىلع ؟اهنم عمسي مل فيك

 هيف رخخأ هججو نم بيطخلا هج رخأ و عهوفعض دمحم نب ةثراح هيف رخآ هجو نم اهنع ئطقرادلاو هجام نبا ةأورو

 ؛ناحطب :اه لاقي ةئيدملاب ضرأ ىكإ جرح :اعوفرم قمح 52 ثيدح نم " يغصلا همجعم'" 8 ناربطلا ج رخأ

 ءءانإلا يف غلوف ره ىتأ دقو ءانإلا ىلإ لبقأ هتجاح ىضق املف هل تبكسف ,ًءوضو يل بكسا سنأ اي :لاقف
 ب , 50 ١ 0 ُط .كليدص لا ف

 ائيش رذقي نل تيبلا عاتم نم رهلا نإ :سن 0 0 را ابر ع الا عضو

 .ءانإلا يف يذلا ءاملا نم يأ :ءانإلا .ضفح نب ورمع هي درفت :ياربطلا لاق [574:مقر ]51/3/١: هسجني نلو

 .روصنم نع ريرج قيرط نم نابح نباو ؛لئاو يبأ نع شمعأ قيرط نم ةتسلا هجرخأ .لئاو يلب

 مايكل ني داع ا هجام ب 'مقد] يول اف :مقدأ رت هاور ثيدحلا :خ2! لوبي

 - ةبعش نب ةريقملا نع لكاو ا دابا نايل سيول يدق دس ناعدف هنع



 محللاو نبللا نم ءوضولا مدع تايب 0 ةراهطلا باتك

 7-5 نبللا نم ا مدع نايب]

 تامل فيات قري

 1 رح لل مص 4 برخأ##

 318 ........... 13989 ىلا لكأ ةلآق رباح نع رييزلا ىأ نع ةقينح- وبأ 4
 ملسم نب دمحم ٠

 اق لوبلا يف ملعلا لهأ نم موق صخر دقو ءحصأ ليل نع لئاوايأ تعلو :يدذمرتلا لاقو ءاعوفرم -

 نع [؟5 :مقر] يئاسنلاو دمحأو ١١[ :مقر] يذمرتلا جرخأ دقف ءاّمئاق لوبلا نع يهنلا ءاج دق هنأ ملعاو

 ضراعم وهو. ."اًدعاق الإ لوبي ناك ان :هوقدضت الف اًمئاق لوبي ناك دك ىلا نأ مكئدح نم" :تلاق ةشئاع

 هدهاشت ملف اهتيب ف هدهاشتو هارت تناك ام بسحب اهملع نع هتربخنأ انأ :قيبظتلا هوو «ةفيذح ثيدحل

 ةطقاس راذعألا اًضيأو ؛يعقاولا دوجولاو يملعلا مدعلا نيب ضراعت الو «تيبلا جراخ ف ةفيذح هآرو ءكلذك

 ماودلا يفن املوق يف اًضيأو ؛مودعملاك ردانلا اًضيأو ءرذعلا ىلع ءانب هنم ناك اه دتعت ملف «دادتعالا ماقم نع

 :لاق رمعع نع يدمرتلا جرخأو ؛نيتره وأ ةرم دوحجولا قاني تح رارمتسالاو يفنلا ماود ال «ةداعلاو رارمتسالاو

 .[ ١١ :مقر] دعب اًمئاق ثلب امف ءاّمئاق لبت ال رمع اي :لاقف ءاّمئاق لوبأ 225 يبلا آر

 «ةديرب نع ىورو .تملسأ ذنم اًمئاق تلب ام :هيبأ نع رمع نبا نع يور ام ححصو ؛ميركلا دبعب هفعضو
 نب هللا دبع نع يور دقو ؛ميرحتلا ىلع ال بيدأتلا ىلع اًمئاق لوبلا نع يهنلا نعم :لاق مث ؛ظوفخم ريغ هلعجو

 فشك نم مزلي امل ؛اهيزنت وأ اًيرحت هتهارك ىلع اوقفتا منأ ملعاو .مئاق تنأو لوبت نأ ءافحلا نم :لاق دوعسم

 هبلص مظع يف عجو :ليقف ءرذع نم ناك هنأ هلعف اولوأو .ةءورملا كرتو ؛هشاشرب بوثلاو ندبلا سجنتو «ةروعلا
 جرخأو .يعفاشلا هراتخاو ءبلصلا عجو هب نوجلاعيو نوفشتسي برعلا نإ :ليقو .دوعقلا ىلع هب ردقي م
 ."هتبكر نطاب يف عجو نم اًمئاق لاب هي هنأ" :رمنع نبا نع مكاحلا
 ىلإ دعق ولف ءرخآ نم ةلفاسو «بناج نم ةيلاع تناك اهنأل ؛مايقلا ىلإ رطضاف ءدوعق عضوم كانه نكي مل :ليقو
 اليهستو زاوحلل انأيب كلذ:قاك ؟ليقو. :طوقتسلا كانغ ىلاعلا ىلإ انعقا ولو «ةراكا ىلع ةروعلا:نتفكتال لفاسلا
 .تويبلا ةيقاب اهيف حرطت ةسانك يهو نيسلا مضب :ةطابس .مهفاف رهاظلا وهو «ةمألا ىلع

 دواد وبأو 285 :مقر يذمرتلا| ةثالثلاو [958 :مقر ملسمو 25١١ :مقر يراخبلا| ناحيشلا هاور :سابع نبا
 .اًمسد هل نإ :لاقو ءأضوتي ملو ىلصو :هلوق نود [43/8 :مقر هجام نباو غ81١/ :مقر يئاسنلاو غ155 :مقر

 - نب ورمع قيرط نمو ؛ردكنملا نبا نع يروثلا قيرط نم هجام نبا هاورو ءأضوتي ملو :ةدايز "دوقعلا" نو :ريبزلا يبل



 محللاو نبللا نم ءوضولا مدع نايب هالو ةراهطلا باتك

 .ىلص مث محلب اقرم
 ."اوؤضوتي ملو ءرمعو ركب وبأو اًمحلو اًربخ لكأ" :هعفر رباج نع مهلك «ليقع نب دمحم نب هللا دبعو رانيد -

 .هتصق يف دمحأ هاورو

 ليلد وهو. ءاضوتي ملو يأ :ىلص مث .لكأ :هلوق لوألا ىلإ زيشيو «هب ًالضاح وأ ههب اًطولخع يأ :محلب اًقرم
 ديزو ةحلط وبأو بويأ وبأو ةبيبح مأو ةريره وبأ هاور ام ىلع رانلا هتسم ام لكأب ضقتني ال ءوضولا نأ ىلع
 نامثعو رمعو ركب يبأ نع ةفوقومو ةعوفرم ةريثك ةضراعملا يف راثآلاو ؛مهريغو ةلظنحلا نب لهسو تباث نب
 ١917[ :مقر] دواد وبأ ىورو ء[879١ -١5؟١/48] "أطوملا" يف دمحم اهجرخأ ءمهريغو ةعيبر نب رماعو

 ؛"رانلا تسم امث ءوضولا كرت ل هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك" :رباج نع امهريغو ١85[ :مقر] يئاسنلاو
 ,خسنلا يف حيرص وهو
 الإ ةعبرألا ةمئألا نم دحأل اذه يف فالح الو ءمفلاو نيديلا لسغ وهو يوغللا ءوضولا :دارملا نأب لوؤي دقو

 ثيداحأ ةوقب لالدتسالا طقس نيهجولا نيذهيو «ناثيدحلا قبطناف «بابحتسالل رمألا نأبو «لبإلا محل يف دمحأل

 نم يعرشلا ردابتل لطاب يوغللا ىلع لمحلا نإ :لاقي امو «يلعفلا حيرصلا ضراعملا مدعو «لبإلا موحلب ءوضولا

 نأ رهاظلا نمف الإو ؛مفلل ةموسدلا نم ضرعي ام ةهح نم ماقملا ةنيرقب رهاظلا وه اذه نأل ؛كلذ سيلف «عراشلا

 .فك ىلعو رمع نباو سابع نبا نع يورو «دمحم هلاق امك لخد ام ال جرح امث ءوضولا
 ةعبرألا هجرحأ .خلإ "نيرمألا رخآ ناك" :رباج ثيدح خسنلا باب يف حرصألاو «ةريثك راثآ هيف :خلإ ىلص مث

 [47:مقر 278/١ ]ةعزخ نباو ؛"مهنتس" يف ١85[ :مقر يئاسنلاو 2١317 :مقر دواد وبأو 28٠١ :مقر يذمرتلا]

 :نابح نياو دواد وبأ هلاق ام :ىلوألا :للع ثالث هيفو ؛"امهيحيحص" يف ١١74[ :مقر ]/4١5« نابح نباو

 متاح يبأ نبا هرقأو :خلإ "رهظلا لبق أضوتف ءوضوب اعد مث لكأف اًمحلو اًربخ هل تبرق" :ثيدح نم راصتخا هنإ

 .هيف مهوف ؛هظفح نم هب ثدح ةرمح يبأ نب بيعش نوكي نأ نكمي هنأ هيبأ نع هداز ام :ةيناثلاو .هوحنب هيبأ نع

 هللا دبع نم هعمج امتإ ءرباج نم ثيدحلا اذه ردكنملا نبا عمسي مل هنإ :ةلمرح ننس يف يعفاشلا هلاق ام :ةثلاثلاو

 .عطقنم وهف «ليقع نب دمحم نبا
 عمجت معمم دمع ردكنملا نبا نع هنأ انئظ :كايفس نع ئيدملا نبا نع "طس وألا هخي خوات" ف يراخبلا هجرخأ ام هديؤيو

 يف يراخبلا هجرخأ ام هدضاعيو «هتاور ةقثو هلصأب قيرطلا ةحص دعب ةيهاو اندنع اهلك للعلا هذه مث ءارباج
 ناربطلا هحج رخأ امو ء| ه؛هالإ ل لاق ؟رانلا تسفااخم ًاضوتأ"

 دمحأ لدتسمو ."أضوتي ملو ىلص مث اًمحل هيرمأ رخآ يف لكأ" :ظفلب ةملسم نب دمحم ثيدح نم "هطسوأ" يف

 :رباحل تلق «ثراحلا نب ديعس نع "يحس"

 دواد وبأ هجرخأ منغلا موحل نم اوؤضوت الو ؛لبإلا موحل نم اوؤضوت :اعوفرم بزاع نب ءاربلا ثيدح
 - ةعيزخ نباو "هاقتنم" ف دوراجلا نباو «'مهننس" يف [534 :مقر| هجام نباو 8١[ :مقر] يذمرتلاو ١84[ :مقر]



 كاوسلاب رمألا نايب : 1 ةراهطلا باتك

 [كاوسلاب رمألا نايب]
 :بلاط يبأ نب رفعج نع ماّمت نع داّرزلا نيسحلا نب يلع نع ةفينح وبأ -

 ؟ذمرتلا ركذ نكل ؛هيلقان ةلادعل لقنلا ةهج نم حيحص :ةعيزخ نبا لاقو ءامهيحيحص يف نابح نباو -

 هلقن اذكو .ءاربلا نع هنأ ححصو «ديسأ نع وأ «ةرغلا يذ نعو «ءاربلا نع هنأ ىليل يبأ نبا ىلع هيف فالتخالا
 هلعأو هجام نبا هجرخأ رمع نبا ثيدحو ءملسم هجرخأ ةرمس نب رباج ثيدح بابلا يفو ؛هيبأ نع متاح يبأ نبا
 لاق هب تلق لالا 5 يف ثيدح حص نإ :يعفاشلا نع هباحصأ ضعب نع ةياكح يقيل لاق .متتاح وبأ
 همومعب حيرصلا خسنلا :انلق .قاحسإو دمحأ لاق هبو ءءاربلا ثيدحو ةرمهس نب رباج ثيدح هيف حص دق :يقهيبلا

 .فاك باوج امهالك ليوأتلاو

 يف يعالكلاو رفظملا نباو ٍينانشألاو لدغلا ةحلطو يثراحلا هجرخأو ءانتخسن يف دانسإلا اذكه :خلإ يلع نع

 دبع نب سابعلا وأ «بلاط .يبأ نب رفعج نع مامت يبأ وأ ةمام نع ىلعي يأ نع ةفينح ىلا :اذكه "مهديناسم'
 ."دوقعلا" يف هلقن اذكه ععوضو لك دنع :ةياور يفو ءاحلق ىلع كولخدت "و وأ ل ملام :لاق ع يبنلا نع بلطملا

 دقو :لاق ءيلقيصلا دارزلا نسحلا ىلع يبأ نع :"ةعفنملا ليجعت" يف ظفاحلا هلاق امك داتساإلا يف اياب :لاق

 نع :هنع روصنم باحصأ رثكأ هقفاوو :هنع روهشملا يف يروثلا لاقف «رمتعملا نب روصنم ىلع هثيدح يف فلتخا
 نع يلع يبأ نع هنع يروثلا نع :لاقف ؛ماشه نب ةيواعم ذشو «هيبأ نع سابعلا نب مامت نب رفعج نع يلع يبأ
 بأ نع مقق نب مامت وأ «مامت نب مثق

 نع :ةفينح وبأ لاقو «هيبأ نع سابعلا نب مامت نع يلع يبأ نع روصنم نع :رابآلا نمحرلا دبع نب رمع لاقو
 يبأ نع روصنم نع :نمحرلا دبع نب نابيش لاقو ؛هنع بلاط يبأ نب رفعج نب مامت نع دارزلا نسحلا نع روصنم

 عناق نباو دمحأ دنعو :لاقو ؛ظفاحلا نع هلقن اذك ؛ديدش بارطضا اذهو .هيبأ نع سابعلا نب رفعج نع يلع
 هاور ام اهحجرأ لعلو :ظفاحلا لاق مث :لاق «بلطملا دبع نب سابعلا نع هيبأ نع مامت نب رفعج :رازبلاو يوغبلاو

 .مهظفحأ هنإف ءيروثلا نع ر مذا

 مامت نب رفعح نع ىلقيصلا دارزلا نسحلا يلع يبأ نع روصنم نع ةفينح وبأ :هباوصو دانسإلا لصأ نأ رهظي اذميو

 كرتف ءةاورلا نم وأ خاسنلا نم امإ طبخلاو طيلختلا اذه عقو دقو 55 ةننأ نع بلطملا دبع نب سابعلا نب

 عع ناكم بلاط لأ ف رقفعجج نع ماٌت نع :ظفل ركذو ؛نسحلا ىلع يبأ ناكم نسا نب : ب ىلع دروأو روصنملا

 ىلع ؛بلطملا دبع نب مامت هنأ :ةمدقملا يف هتدروأ امم نىيظ ةحص رهظ اذهيو «هيبأ نع بلطملا دبع نب مامت نب رفعح

 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور هضعب ثيدحلاو «فيعضلا اًمامت وه شيلو «نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذ اه

 عوصو نام و 3 ريرع ىف نم مفر ملسمو 8 , لك دنع :ةياور امأو «ةالص لك دنع :ظفلب ةريره يأ ثيدح نم ١57[ :وقر ملسمو 1/



 كاوسلاب رمألا نايب ل ةراهطلا باتك

 "ع «# * # ا ظ» ف( 8# 8 85 به اه هس هععاشاهاافا ول انه عادوا هنا وعو هاقلااول الو قعتولا النت هنو عه هم هاو مس اس هسه ساشا ش قاش ساه218 ساه للاط شاشاش «ه ساسأس هاه قنف وافسم هاشم

 يف مكاحلاو [1 2 :مقو ,//1] .ةعر نباو نابتح ناو يئاسنلا اهجرخأ دقف «ةيفنحلا بهذم دعاسي ان -

 ؛ةحيحص اًضيأ يهف [مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوس باب] يراخبلا اهقلعو ءرخآ قيرط نم "وهحاحص'
 ظفل تاكرح ركذ هنأ ريغ «دانسإلا حقني مل هنأ !يراقلا يلع نم بجعلاو «ءانباحصأ هركذ امم. قيفوتلا بجوف

 ىلع هتالاجع يف هنديدو هتداع برحجيو دهاشي ام دعب هنم ورغ ال مث قف ىلع احأ رايطلا رفعج مجرتو «دارزلا

 ءرملا أطخخ ليلق رفتغي نكل ءًاليلق بلاطملاو نوتملا فو ءاّريثك ديئاسألا ىف 3 اميس ال قوبكلا هيرتعت اذلو ؛ةثالامك

 .هباوص ريثك يف
 اوكاتسي ملو دك يبلا ىلع نولخدي اوتاك :بلطملا .كبغ رب. سائبعلا كيد لصألا يف ثيدحلا اذه :خا يلع نع

 لاقو «"هخيرات" يف ةمثيخ يبأ نباو ىاربطلاو يوغبلاو رازبلا هجرحأ ثيدحلا ءاوكاتسا ءاحلق ىلع نولحدت :لاقف

 وأ ؛ميمت نب رفعح ثيدح نم يئاربطلا هاورو «سابعلا نب مامث ثيدح نم دمحأ هاؤرو «بارطضا هيف ؛نكسلا نبا

 ."دمحأ دنسم" يف مامت نب مثق وأ ؛مثق نب مامت نع :ليقو «هيبأ نع مانت
 ثيدح. :لوألا ,ءاتباتتك قف هيمايك اًراقيإ اهنه اذن رك لن (ةريثك نابحأ ةقتسو كاوسلا بانت ق .دراولا نأ ملعا مث

 [517:مقر 7 43/1] مكاحلا هجرخأ ءوضولا عم كاوسلا | مهيلع تضرفل ئمأ ىلع قشأ نأ الول :هعفر ةريره يبأ

 هثيدحلو «[41 :مقر] ةالض لك دنع كاوسلابو ءءاشعلا ريخأتب منقرمأل :ظفلب دواد وبأو ملسم هاورو «يئاسنلاو

 نب ديز ثيدح :يناثلا .ناخيشلا هجرخأو ءمهريغو دمحأو يقهيبلاو ميعن وبأو يليقعلا اهجرخأ ظافلأو قرط

 .دواد وبأو يدم علا هعع رع اقع وشاف هوحنب دلاخ

 هوحنب اعوفرم ةبيبح مأ ثيدح :عبارلا ."امهيدنسم" يف رازبلاو دمحأ هجرخأ ءهوحنب هد يلع ثيدح :ثلاغلا

 :سماخلا .نوؤضوتت امك ةالص لك دنع كاوسلاب مقرمأل :ظفلب "هخيرات" ف ةمئيخ يأ نيا هاورو ده هج رحعأ

 ام وحنب 9 ثيدح :نماثلا .رباج ثيدح :عباسلا .دعس نب لهس ثيدح :سداسلا .ورمع نب هللا كح كو كح

 ثيدح  :رشاعلا ..ريبزلا نبا تيد :عسافلا .ءاهضعب.يف نسح.ةانسإب "كاوسلا بانك" ىف ميعن وبأ اهجرعأ رم

 .يناربطلا اهجرخأ ءىضم ام وحنب رايطلا رفعج ثيدح :رشع يداحلا .رمع نبا

 درحأو [8 :مقار] يئانسنلا هسربغأ برللا ةانطرم مفلل ةرهظطم كاوسلا :اعوفرم ةشئاع ثيدح :رشع ىاغلا

 هاورو ءمزجلاب قراغبلا ةقلعو [( ف :مقر «448/9] "هحيحص" يف نابح نباو [؟ 4 اا/: :مقر 57«2/]

 |1151 لدا | "هسيدعصا" قا ةعردع جياو للعلا" يف ئطقرادلاو ,"امهيدنسم" يف رمع يبأ نباو يعفاشلا

 نبا هجج رخخأ ا هنإف كاوسلاب مكيلعو :هلوأ يو 6 كب ةريرط ع ثيدح :رشع كتلاثلا . "6 هكردتسم" يف مكاحلاو

 : رشع سيال | ةعيط نبا هيف دنسب دمحأ هحرخأ ءرمع نبا ثيدح : رشع عبار || "ا :مقر 5/٠ ] كابح

 - هج رخأ 71 ىبأ ثيدح :رشع نودابصلا . ىشاقرلا ديزي ةيف كئسب ميعل وبأ هج رخخأ ؟نسننأ فتيدح



 كاوسلاب رمألا نايب / ةراهطلا باتك

 :دازو يه وحعنب سابع نبأ ثيدح :رشع عباسلا :انظيأ نيفيعض نيهجج و نم ياربطلاو (؛فيعض دئسب هجام نبا -

 يمأ ىلع قشأ نأ الول :ظفلب اًعوفرم ةشئاع ثيدح :رشع نماثلا .ةفيعض قرطب يناربطلا هحرحأ ؛"رصبلل ةالحم"

 وهو ١ ؛"51:مقر وجع[ "ةحييحصضا لق لابح درا هج رخأ ه"راص 93 كنع عوض ولا عم كاوسلاب مهرمأل

 رطغتلاو «كاوسلاو «ناتقللا :تيليسرملا نيس نف عبرأ :يبويأ يبأ ثيدح :رشع عسانتلا .ةيفنخلا بهذك قبضلا

 كبع نب حيلم تيدح :نورشعلا ١[. ءياعو :مقر] يدذمرتلاو [؟85574:مقر ::؟١/هأ لمح هدج رخخا حاخحنلاو 5 5 10 ا 5 / هدد 5 تا

 .ةريغو ةمثيحخ ىلأ نبا هج رخأ عةوححلب هدذحج نع هنأ نع هّللا

 نم رشع :ةشئاع ثيدح :نورشعلاو يناثلا . يناربطلا هج رخخأ .ةوحنب سابع نبا ثيدح :نورشعلاو يداحلا

 .دواد وبأ جرخأ هب رامع ثيدح :نورشعلاو ثلاثلا ١ :مقر] ملسم هجرخأ :كاوسلا اهنم ركذف ةرطفلا

 كاونسلاو .رافظألا ميلقت ؛ ؛ةناعلا قلحعو بيب راشلا ضف :عبرأ تاراهطلا :ةريره يبأ ثيدح :نورشعلاو عبارلا

 عأ ثيدح :نورشعلاو سداسلا .يباربطلا هج رخخأ هب ءادردلا يبل كييدح :تورشعلاو سماخلا وا هيلا هجج رخخأ

 [ها .٠:مقر ىوز/ل »| ناربطلا هج رخأ قدردي نأ تستيعت قح كاوسلاب ئيص هي ليربج لَو اه :هتعفر ةيليس

 دعبس نب لهس ثيدح :نورشعلاو نماثلا .هحجام نبا ةحب بغا هب ةمامأ يبأ ثيدح :نورشعلاو عباسلا .يقهيبلاو

 .ليفطلا يبأ ثيدح :نوثالثلا .معطم نب ريبج ثيدح :نورشعلاو عساتلا .يناربطلا هجرخأ ءهب

 هب سابع نبا ثيدح :نوثالثلاو يناثلا .ميعن وبأ هجرحأ «هب هللا دبع نب بلطملا ثيدح :نوثالثلاو يداحلا
 .نكسلا نبا هجرحأ ؛هب ةشئاع ثيدح :نوثالثلاو ثلاثلا .دمحأ هحجرحأ

 ناحكشلا هدب رخخأ 3 كاوسلاب هداف ص وشي عمونلا نم ماف ادإ ناك :ةعفر هةمعيلح ثيدح :نوبالثلا و عبارلا 3 6# . 5 / د ا ال الا 8 5 43 5 '

 . ليللا نم انمق اذإ كاوسلاب رموؤن انك :ظفلب ياربطلا هاورو ١[ :مقر ملسهو 21555 :مقر يراحخبلا] 1 2 اع ا 9 ا” ع ء : | ا 5

 هج رخخأ ,"كاتساف هكاوس لخأف ءهروهط ينأ عةمانم نم ظقيتسا املف" :هعفر سابع نبا ثيدح :نوبالثلاو سماخلا

 سداسلا . انالث وأ نيترم ليللا نس كاشي ناك" :ياربطلاو مكاحلاو هحام نياو [أ هم :يعرإ دواد وبأو ملسم

 ناربطلا هجرخأ ("نتسا الإ ؛ليللاب ةالصلا ىلإ عوقي نكي مل" :هعفر سابع نب لضفلا ثيدح :نوثالثلاو

 .[777:مقر 32 ة1/14]

 دواد وبأ هجرخأ لإ "ليللا نم ماق اذإف .هئوضو يف هكاوس هل عضوي ناك" :هتعفر ةشئاع ثيدح :نوثالثلاو عباسلا

 هاورو :دكسسلا نياو مكاحلا هححص رخآ ةحج و 0 يناربطلاو ةدحجام نبا ةاورو فقدته نبا هححصو | هد يقر

 ,دهحأ هج رخخأ هب رمع نبا ثيدح :نونالثلاو نماثلا . "انطوت 5 كوست ظقيتسا اذإف" :ظفلب رخآ هحجو نم ميعن وبأ

 نأو «ساحنلا يف أضوتأ ال نأو «لاله ةرغ يف ىلهأ يآ ال نأ نرمأ" :هعفر ةيواعم ثيدح :نوئالثلاو عساتلا

 - .فيعض دئسب [١811:مقر ]25145/١5 يناربطلا هجرخأ :"ىنس نم تمق املك نكسأ



 كاوسلاب رمألا نايب ا ةراهطلا باتك

 بويأ ىبأ ثيدح :نوعبرألاو يداحلا ."دنسملا دئاوز" ٍف هجرخأ ءهب لطعملا نب ناوفص ثيدح :توعيرألا -

 ,كاوسلا لمح رفاس اذإ ناك" :ةشئاع ثيدح :نوعبرألاو يناثلا .ةفيعض اهلك ديناسألاو ؛ميعن وبأ هحرخأ

 ثلاثلا .يزوجلا نبا اهلعأو .ءقرط نع ميعن وبأو يليقعلا هجرخأ «"ةآرملاو «ةروراقلاو ؛ةلحكملاو ءطشملاو

 "فوصتلا ةفص" يف رهاط نبا هجرخأ ؛هوحنب ديعس يبأ ثيدح :نوعبرألاو

 :مقر] هجام نبا هجرخأ :"هبارشل ءانإو :هكاوسل ءانإو ءهروهطل ءانإ :ةرمخم ةينآ ةثالث هل عضأ تنك" :هتعفر
 .فيعض كنسي 41

 هجرخأ ءافعض نيعبسب اهل كاتسي ال ىلا ةالصلا ىلع اهل كاتسي ىلا ةالصلا لضف :اهثيدح :نوعبرألاو سماخلا
 :مقر ]251414/١ "هكردتسم" يف مكاحلاو «[71١:مقر ء/١/١1] "هحيحض" يف ةعيزخ نباو ؛"هدنسم" يف دمحأ

 نع يرهزلا قيرط نم ميعن نباو ."هبعش" يف يقهيبلاو «"هلماك" يف يدع نباو «"هننس" يف ئيطقرادلاو ( 5
 "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو :ةورع نع رخآ هجو نم "قرتفملاو قفتملا" يف بيطخلاو «قرطب اهنع ةورع
 .فيعض رخآ قيرطب "ءافعضلا" يف نابح نباو ءفيعض جرف هيف ءرخآ هجو نم ميعن نباو ءرخآ هجو نم
 سابع نبا ثيدح :نوعبرألاو نماثلا .رباج ثيدح :نوعبرألاو عباسلا .هب رمع نبا ثيدح :نوعبرألاو سداسلا
 داحآلا ىلإ رظنلاب يأ «لطاب وهو دانسإ هل حصي ال :نيعم نبا لاق اذهو ؛ةلولعم ديناسأب ميعن وبأ هحرخأ هب

 ىلصي ماق اذإ هنإف ؛كتسيلف ءيلصي ليللا نم مكدحأ ماق اذإ :هعفر رباج ثيدخ :نوعبرألاو عساتلا .اهعومجب ال

 امك «تاقث هلاجرو «ميعن وبأ هحرخأ ؛كلملا يف يف عقو الإ هيف نم ءيش جرخي الف «هيف ىلع هاف عضيف كلم هاتأ

 ."هدنسم" يف رازبلا هجرخأ هب هيض ىلع ثيدح :نوسمخلا .ديعلا قيقد نبا خيشلا هلاق

 هجرخأ ليللا مايقو ءرتولاو ؛كاوسلا :ةضيرف ىلعو ةنس مكل نه ثالث :ةشئاع ثيدح :نوسمخلاو يداحلا

 لكل .ءوضولاب رمأ ناك" :ةعقر ةلظتح نب هللا ديغ :قيدمح :قوسمنللاو ىنااثلا .هلعأو «فيعض دئسب ىيقهيبلا

 نم الإ ءوضولا هنع عضوو «ةالص لك دنع كاوسلاب رمأ ؛ءكلذ هيلع قش املف ءرهاط ريغ وأ ناك اًرهاط ؛ةالص

 وهو «يقهيبلاو دواد وبأو 'مهحاحص" يف مكاحلاو نابح نباو [١:مقر ]21١/1 ةميزخ نبا هجرخأ ."ثدح
 ءماع مكح هنإ :لاقي نأ الإ ءاولاق امك ءوضولا ةيآ ف ثدحلا ريدقت مدع ىلإ ريشمو «ةيعفاشلا بهذمل ديؤم

 .هب صاخ ثيدحلا يف امو

 ةشئاع ثيدح :نوعبرألاو عبارلا ١

 :45./] دحأ ةحرخأ ىلع بتكي نأ تيشح ىح كاوسلاب ترمأ :هعفر اةلثاو ثيدح :نوسمخلاو كلافلا

 هقيثوت ححارلاو هيف فلتخم ميلس يبأ نب ثيل هيف دنسب [٠54١:مقر ء/5/5؟7] ىاربطلاو *١547[ :مقر

 .هاو دنسب ميعن وبأ هجرخأ ؛ءبجاو كاوسلا :هريغو جيدخ نب عفار ثيدح :نوسمخلاو عبارلا .هفيعضت ال
 - نبا هجرخأ كاوسلا مهيلع تضرفل نمأ ىلع قشأ نأ الول :هعفر ةمامأ ىبأ ثيدح :نوسمخلاو سماخلا



 كاوسلاب رهألا نايب / ةراهطلا باتك

 «يصحأ "يأ اه هتيأر" :هعقر ةعيبر نب رماع ثيدح :نوسمخلاو سداسلا .:فيعض كيسي |[! :مقرأ هدام دس

 يراخبلا هقلعو .”'هحيحص" يف ةعيزخ نباو [7؟ ه :مقر ني لسكل | نتسلا تاحعصأ هج رخأ «"وئاص وهو كوس

 يلسسحس و ؛هةندهع نس أربأ انأ :ةهررح نبا لاق هللا كيع نب مصاع هيف و ء[مئاصلل سبايلاو تطرلا كاوس باب]

 :مقر| هحام نبا هحرخأ ؛"كاوسلا ؛مئاضلا لاصخ ريخ نم" :ةشئاع ثيدح :نوسمخلاو عباسلا .هريغ ثيدحلا

 راهتلا لوأ مئاصلا كاتس 3 سلا ثيدح :نوسمخلاو نماثلا .رخخآ هجو َنَم ميغتا وبأو «+فيعض دنسب 11

 "ءافعضلا" ثق كابح نباو ىليقعلاو :"”نيكلا" 2 يئاسنلا هج رخأ عهعفرو (هسيبأيو كاوبسلا تبظرب ءهرخأو

 .ثيدحلا ركنم :يقهيبلا لاق ءيمزراوخلا راطيب نب ميهاربإ هيفو ءيقهيبلاو

 :هعفر سابع نبا ثيدح :نوتسلا ."ريبكلا همحعم" ىق قاربطلا هجرحخأ ءووحتب ذاعم ثيدح :نوسمخلاو عساتلا

 باب يف ةيفنحلل ةدي وم يداحألا ةذهو ؛حيحص دع ةيسسا' ُِق عينم نب دمحأ هدب ىخأ ملا وهو كوست

 يقهيبلا ةدج رخخأ هقلاف رصعلا تماضص : اذاق ءرصعلا ىلإ كاوسلا .كلذ :ة رفاق يأ ثيدح :نوتسلاو يداحلا .موصلا

 زرحم ثيدح :نوتسلاو يناثلا .عطقنم دنسب قازرلا كدبعو ةبيش قأ نباو «فيعض دنسب 2:17 مقر تال: ]

 ناك" :رباج ثيدح :نوتسلاو كثلاثلا ."ةباحصلا ةفرعم" يف ميعن وبآ ةدوعغا 4"نقسي يح ةليل مان ام" :هعفر

 باتك"' يف هجرخأ ,ةماسأ قيرط نم هعفر مث ؛"ةالصلا ىلإ جرخ اذإو «ليللا نم ماق اذإو «هعجضم ذأ اذإ كاتسي
 اوكاتسي نأ مهقرمأل تمأ ىلع قشأ نأ الول :هعفرو رمع نبا ثيدح :نوتسلاو عبارلا .فيعض دنسب "كاوسلا

 افالحخأ هيف نم دجوف ءامهدحأ ملكتف «ةدحاو امهتحاح «نالجر هاتأ" :ةعفر سابع نبا ثيدح :نوتسلاو سماخلا

 يق :ىسوتع ىأ فيدلح ةقوعسلاو سقانعلا .ىقهيبلاو يئاريطلا هجرخأ ثيدحلا "ىلب :لاق ؟كاتست امأ :لاقف
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 ييطعيف كاتسي ناك" :هتعفر ةشئاع ثيدح :نوتسلاو عباسلا ؛ناخيشلا هجرخأ «ناسللا فرط ىلع كاوسل

 اهثيدح :نوتسلاو نماثلاو .[57 :مقر] دواد وبأ هجرحأ :"هعفدأ مث هلسغأ مث ,كاتسأف هب ًأدبأف «هلسغأل كاوسلا

 يراخبلا]| ناهكيشلا ةعرخا "هل ةعيطعأف ةةدعضقف هتزعأف" :علاق - هيوعأ نمحرلا دبع كاوس ق اعوفرم

 .هاجرخأ ةوحنب اعوفرم رمع نبا ثيدح :نوتسلاو عساتلا .هريغ كاوسب كايتسالا نيثيدحلا يفو :.[4478 :مقر

 موي لسعغغلا :كيعس يبأ ثيدح :كوعبسلاو يداحلا .نسح دنسب دواد يم حج ربغأ .ةوحنب ةشئاع ثيدح :نوعبسلا

 .ةاج رخخأ هيلع ردق لإ اًنيط سكي نأو ع ْنتنسي نأو «بجاو ةعمج ا |

 هفقوو ءاعوفرم ميعن وبأ هحرخأ ,"كاوسلاب اهورهطف «نآرقلا قرط مكهاوفأ امنإ" :يلع ثيدح :نوعبسلاو يناثلا

 هي: فيعتش كتبو "نينا" قف يحتكلا لسمو هييعل ربآ هحرحأ ب نيضولا كيد :قوعسلاو كللاقلاةايس نبا
 - نابح نبا هجرحخأ ,"كاوسلاب أدب هتيب لخد اذإ ناك" :اعوفرم ةشئاع ثيدح :نوعبسلاو عبارلا



 كاوسلاب رمألا نايب / ةراهطلا باتك

 سنأ ثيدح :نوعبسلاو سماخلا .هوحنب [؟5* :مهقر] ملسمو [١١ا1/4 :مقر +9655/9] "هحيحص" يف -

 ءهوحنب بويأ ىبأ ثيدح :نوعبسلاو سداسلا 8 و يراخخبلا هاور «كاوسلا يف مكيلع ترثكأ :هعفر

 لسرم :نوعبسلاو عباسلا .لاسرإلاب ةعرز وبأ هلعأو :كاوسلاب مكيلع :ظفلب "ةللع" يف متاح ىأ نبا هدروأ

 .هئوضو لضفب كاتسي ناك :هعفر سنأ ثيدح فيم نماثلا ."أطوملا" يف كلام هاور «قابسلا نب ديبع

 هجرخأو ءداقنلا هاهوو ةيفنحلا ةمئأ نم ىمسلا دلاخ نب فسوي هيف دنسب [: مقر ]١/ ٠ 4٠ ىطقرادلا هج رخأ

 .عطقنم رخآ هجو نم
 يناربطلا هجرخأ ,"بتاكلا نذأ نم ملقلا عضوم هنذأ نم كاوسلا ناك" :هعفر رباج ثيدح :نوعبسلاو عساتلا

 هجرعأ امك كلاتخ ني فيزا لعق نم ساو هةاميلا نب ىفق نم مهولاب ةعرر وبأ هلعاو [59 عقر (؟ 86/]

 فلخ مهتكوْسَأ ةباحصلا ناك" :ةريره يبأ كثيدح نادال '[ننف :مقر] يدمرتلاو 7 :مقر] دواد وبأ

 :هعفر سابع نبا ثيدح :نونامثلاو يداحلا .كلام ةاور ف بيطخلا هجرخأ ؛"ةالص لكل احب نونتسي ؛مهفاذآ

 ءاعوفرم كاوسلا يف درو امم ذبن اذه ءميعن وبأ هجرخأ «ةنسلا قفاويو «ةكئالملا حرفيو ؛مغلبلا بهذي كاوسلا
 .ظافحلا هصخ امث هتدر وأ

 نبا هجرخأ عباصألا كاوسلا نم ئرزجي :هعفر سنأ ثيدح هنمف «كايتسالا يف عبصإلا ةيافك نه درو اه امأو

 هب ةشئاع ثيدح هنمهو امان ةدئسب قرأ ال :ءايضلا لاق نكل عءلاقم هيف دنسب يقهيبلاو 5 ىئطقرادلاو يدع

 دنسسب ميعن وبأ هج رخخأ هب فوغ نب ورمغ ثيدح :ةنمو .ئثملا هيف دنسب يدع نباو يناربطلاو ميعن وبأ هج رخخأ

 يق يف هبات طنب لضماف نسم 915 مويا قد يلع تينحلا :هنمو .هفعض ريثك عهديفح ريثك هيف

 ةعضاب ةآقأ كرسي ءاشوتااذإ تاك ةاقوقزم كاسقع رثأ مو "هديب" لف دنحأ هجرعأ قيد عفر :هرخآ فو

 ؟كاتسيأ .هوف بهذي لحرلا !هللا لوسر اي :تلق" :ةشئاع ثيدح هنمو ."روهطلا باتك" يف ديبع وبأ هجرحخأ
 ]81١/5*. "هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأ ,"هيف يف هعبضإ لخدي :لاق ؟عنصي فيك :تلق «معن :لاق

 .فعضم دنسب [8//5737:مقر

 رفعأ :"كارأ نم اكاوس ٌهتو هللا لوسرل نيتجأ تنك" :دوعسم نبا ثيدح هئنمف «هب كاتسي اميف درو ام امأو

 هنمو .افوقوم دمحأ هاورو "هماكحأ" يف ءايضلا هحّحصو «يناربطلاو «نابح نباو ؛"هدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلا
 انك" :ظفل قو :"اذهي اوكاتسا :لاقو «كارألاب و هللا لوسر اندوزف ءدفولا ف تنك" :يحابصلا ةريخ يبأ ثيدح

 كتمارك لبقن نكلو «هب ئرتحن نحنو ديرجلا اندنع !هللا لوسر اي :انلقف ءهب كاتسن كارألا اندوزف ةلقعر نيعبرأ

 هجرخأ ."مه اعدو هيدي عفرف" :هيفو ."اذهي اوكاتسا :لاقف :كارأب انل رمأ مث" :ظفل يفو ."مهل اعد مث ءكتيطعو

 3 .مهريغو '"ةفرعملا" يف ميعن وبأو [17 5:مقر 2358/51 ] "هريبك" يف يناربطلاو ,"هخيرات" يف يراحبلا



 ءوضولا ةيفيك نايب مو ةراهطلا باتك

 !احلق مكارأ ام :لاقف 8 ىلا 95 اولحخد 8 يببلا نناجعفأ نم اسان نإ

 ام :ةياور فو ةالص لك دنع ةلاوسلاب مهقرمأل زمأ ناب ر# قشأ نأ الولف ءاوكاتسا

 اهئوضو دنع يأ ابوج و يأ كاوسلا اولمعتسا

 نأ مقرمأل ءٍيمأ ىلع قشأ نأ الولف ءاوكاتسا املك ف نولخدت مكارأ يل
 ناك :تقويأ ف

 ةءعوضو لك دنع وأ «ةالص لك دنع اوك اعسي

 [ءوضولا ةيفيك نايب]

 يبأ نب يلع نع ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةفينح وبأ نع دامح -8

 متعلا :هي لاق مطب وأ متعف كارأ نكي كي مل نإف «كارأ :ةثالث ةكوسألا :هعفر ىقفاغلا ديز يبأ ثيدح هنمو -

 بيطي 1-0 ةرجش نم !نوتيزلا كاوسلا مغن :هعفر ذاعم ثيدح هنم و . ةفرعملا" يف ميعن وبا هج رح أ «نوتيزلا

 ١" :/1] "هطس وأ" 5 ىناربطلاو عكاوسلا ُّق هج رخخأ ( يلبق ءاينألا كاوسو يك اوس وشو رفحا بهذيو .مفلا

 يف مالكلا انبهسأ دقو ؛ءفعض هدنس يف لسرم اذهو «,"ماذجلا قرع كرحي هنإ :لاقو. «ناحيرلا دوعب كاوسلا

 .ةراهملا كالم لوبقلاب اهتقلت «ةراهطلا كلاسمل كالسلا قرط مظعأ نم هنأل ؛كاوسلا

 .نانسألا ةرفص ةكرحم حلقلا نم لاق عمج بيغك :اًحَلق

 دلك وم بحتسم وهف لوألا دوج ول يياثلا عنتماف ؛مهيلع هتضرفل مهيلع ةقشمل هللا داووحج ف ةفاخم ال ول يأ :خإ الولف

 دنعو «ةالصلا ىلإ مونلا نم مايقلاو ءةحئارلا ريغتو «نسلا رارقصا دنع بحتسيف «ديكأتلا نم عاونأ هب درو
 صعب ِِق عقاولا رسفملا لع صنلا لمحيف :ةذلاضلل عوضو ل كثع ىأ "ةةلانض 5 دنع" :هلوقو .عوضولا

 ئضوتملا ءوضو ضقتنيف ؛«كاوسلا دنع هدلا جوورخ فاخبي ناآلو:«ريسيتلا ىلع هعاتب نآل ؛ظروحألا وهو «تاياورلا

 :841 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو [6١*8:مقر :غ١/4١5] دمحأو كلام هاور ثيدحلاو «ةالصلا ىلإ مئاقلا

 :ةريره يبأ نع [181 :مقر] هجام نباو [/ :مقر] .يتاسنلاو: [7 :مقر] يدمرتلاو [857 :هقر ملسمو

 .هريره يبأ نع ١ ١5[ :مقر ا يقهيبلاو يعفاشلاو كلامل ةياور و ؛دلاخ نب ديز نع :يئاسنلاو

 بيا يغيب بس وياي. روف جاو :خإ ريخ دبع نع .كشلل وأ عيونت | وأ عيزوتلل : وأ

 لازنلا و :نسابع نباواع :ىليل ىأ حب :  ةيجرلا دبعو («شيبح نس ررو «يعداولا ترحم نه: ةانقملا ءايلاو ةلمفملا

 رش تسطو (؛ءام هيف ءانإب يأ هنأ" :يئاسنلاو دواد وبا اههجحرحأا نقف ءادوه وهاك ريخ دبع ةيااوو انف ءةريس

 - لسغ مث «هيف لحخخأي يذلا فكلا نم رشن ف ؛«قشنتساو ضمضم 5 ءانالث هيب لسغف (هنيع ىلع ءانإإلا نم



 ءوضولا ةيفيك نايب م ةراهطلا باتك

 ههجحو لسغو ةءاثالث قشتتساو ءاثالث لظمضمو ءاثالث ةيفك لسغف ءاضوت هنأ :بلاط
 دبا ٌُن ' : 5 2 : ع 3 5 . 75

 5 يأ

 اثالث هيفك لسغف ءامب اعد هنأ : يلع نع ريخخ دبع نع دلاخ نع ةفينح وبأ - ٠
 هيغسر ىلإ يأ

 ميلا هلحجر لسغ مث عةرم هيشأ زي حسم 3 ءانالث لايفشلا هدي لسعغو ءانالث ئميلا هدي لسغو ءاثالث ههجو -

 :هجام نبا داز ءاثالث قشنتساو ءانالث ضمضمع :لظفلب نابح نباو هجام نبا ىورو . اناث لامتكلا هلجرو «انالث

 ؛يذمرتلا اهجرخأ ةيح يبأ ةياورو «ىرسيلا هديب هيمدق لسغف :هيفو ؛هدنسم يف رازبلا هجرخأو ءدحاو فك نم
 مث :ظفلب "هدنسم" يف رازبلاو ءارصتخم دواد وبأ اهحرخأ :ةرم حسملا :اضيأ هيفو ءامهاقنأ يح هيفك لسغف :هيفو

 :شيبح نب رز ةياورو .تارم ثلث ىرسيلا هديب رثنو ءقشنتسا مث ءضمضمف «همف ًالمف «ءانإلا يف هدي لخدأ

 .هنع ةيح يبأ نع رز ةياور نم هنأب ةعرز وبأ اهلعأو «دواد وبأ اهجرخأ

 اضيأ اهجرخأ :سابع نبا ةياورو .ةدحاو ةرم حسملا :هيفو ؛.حيحص دنسب دواد وبأ اهجرحأ :نمحرلا دبع ةياورو
 الإ هنع الو «ينالوخلا هللا دبع ثيدح نم الإ اذكه اذه ىور ادحأ ملعن ال :لاقو .هدنسم يف رازبلاو ءالوطم
 هاكح اميف يراخبلا هفعضو ءارصتخم "ةهحيحص" يف نابح نبا هجرخأو «ةناكر نب ديز نب ةحلط نب دمحم

 .؛يراخبلا يف هلصأو «مئاق وهو هلضف برشف «ماق مث :هرحخآ يفو «نابح نبا اهحجرحأ :لازتلا ةياورو .يدذمرتلا

 جرخأو «لصفلا يف رهاظ اذهو ءاثالث قشنتساو ءاثالث ضمضمت :هنع ةيح يبأ ثيدح نم هريغو يقهيبلا جرأو
 ةضمضملا درفأو ءاثالث اثالث أضوت «نامثعو اًيلع تدهش :لئاو يبأ نع "هحيحص" يف نكسلا نب يلع وبأ

 ةدحوب هذ يلع نع دمحأ دبسم يف امو ؛حرصأ اذهو ءأضوت دي هللا لوسر انيأر اذكه :الاق مث ءقاشنتسالاو

 .مهوتي امك لصولا يف رهاظ الو لب ,حيرص ريغف «دحاو فك نم" ةدايزب هجام نبا دنعو ءامهدعب انالث ركذ

 "[5 4/1١ ] حتفلا" يف مامحلا نبا هلاق ام ىلع ايباحص نورشعو ةثالث 25 هئوضول نولقانلا :خل! ءامب اعد هنأ

 يكاح هل لاقيو ءهيف ةجح هثيدحو «مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح هيف حرصألاو ؛نامثعو يلع :مهنم

 ناذألا بحاص هبر دبع نب ديز نب هللا دبعو «ةرحلا موي لتق ءيشحولا ةكراشمب. ةمليسم لتاق وهو تك هئوضو
 يمرادلا هاور ثيدحلا اذهو ؛مهريغو يئاسنلاو كلامو ناخيشلا هاور هثيدحو ةيقولا بتجانش الكا ره وع

 رثنو قشنتساو ضمضمف «همف ًلمف ئميلا هدي لخدأف ءأضوت نيح يلع ىلإ رظنن سولج نحن :لاق «ريخ دبع نع
 ىورو ؛هروهط اذهف هك هللا لوسر روهط ىلإ رظني نأ هّرس نم لاق مث ؛تارم ثالث اذه لعف ؛ىرسيلا هديب
 ضمضم مث ءامهاقنأ ح هيفك لسغف ءأضوت اًيلع تيأر :لاق ةّيح يبأ نع قاحسإ يبأ نع [4/8 :مقر] يذمرتلا

 -  «نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغ مث «ةره هسأرب حسمو ءانالث هيعارذو ءاثالث .هجو لسغو ءاثالث قشنتساو ءاثالث
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 نيقق رملا ىلإ

 ظ110111 0 1 ز ز ]ز] 00 اناث هيعارذو انالث ههجو لسغو ثالث قشدتساو انالث ضمضقتو

 مت قع هللا لور نوهظ ناك في" مكيرأ نأ .تيسأ لاق مث ءمئاق وهو هبرشف هروهط لضف ذحأف ماق مث -

 دبعو ةيح نكأ ف رع ىنادمحا قاحسإ وب ) ةاور ىلع ثييدعع :لاقو ؛يلع نع زيحع دبع نع قاحسإ يبأ نع هأ هر

 ثيدح ىلع نع ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع دحاو ريغو ةمادق نب ةدئاز هاور دقو ؛يلع نع ثراحلاو ريح

 .حيحص نسح ثيدح اذهو ؛هلوطب ءوضولا
 ةدحاو ةفرغ اهضعب يفو «تافرغ ثالث اهضعب يفف قاشنتسالاو ةضمضملا يف ثيداحألا تفلتخا :خلإ ضمضمت

 لك يف امهالك فرغ ثالثب امهأ يعفاشلا هذخأف ؛"نيحيحصلا" يف ديز نب هللا دبع ةياور ىف امك الضو لصق

 عيمجلاف الصف فرغ كاتب اههبم الك نأ ةقيبح“ ويأ لخأو ةشمشلا دو انغ ققشم ًلسو ةدحاو ةفرغب ةرم

 لع وع فنآلاو فلا خف اك نإف ؛سايقلا قفو ىلع هنوكب لوألا ىلع دراولا قيرطلا اذه حجرو ؛فرغ تس

 :ليقو .لوصألا يف ررقت امك فلاخملا ىلع سايقلل قفاوملا ححجريف ؛ءاضعألا رئاس يف امك امهنيب عمجي الف ؛ةدح

 . لصفلا هدتع ىلوألا نكل لضولا ةفينح وبأ زو هنإ

 ءانيلإ بحأ وهف امهقرف نإو ءزئاج وهف دحاو فك يف امهعمج نإ :يعفاشلا لاقو ١8[: :مقر] يذمرتلا لاقو
 هيلع ضنلا لمحنتف «رسفم ددعتلا ثيدحو «صن ةدحولا ثيدح :لاقي دقو «نيبلا نم فالخلا عفتري اذه ىلعف

 رابحأ امهنيب لصفلا يف يور :خ2إ ضمضمت .مهفاف ؛لوصألا يف ررقت ام ىلع امهنم لك يف ةدحولا داري نأب

 يف اهلخدأ مث ئميلا هدي ىلع ةأضيملا ىغضأ ةنأ نامثع نع[٠ :مقر| دواد وبأ هجرخأ ام :انهتضاوا ءارغ اع انهتف

 .هدحب نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح اهنمو :هرخآب اعوفرم ثيدحلا ءاحلث ق ةعتحساو ءامالث ضمضمقكقف عاملا

 للعب هولعأو |" :مقر| دواد و هيأ هحج رجغأ قاشنتسالاو ةضمضملا نيب ب لصفيال5 يبنلا تيأر ءلاق

 سيل امتي تاقثلا نع يأيو ؛ليسارملا عفريو ديناسألا بلقي ناك :نابح نبا لاق ءميلس يبأ نب ثيل هيف نأ :ىلوألا

 ىلع ءاملعلا قفتا :"ءامسألا بيذت" يف يوونلا لاقو .دمحأو يدهم نباو نيعم نباو ناطقلا هكرت ءمهثيدح نم
 داخحبإ ف ىمعأ ءيجيف ةيهذمل ىمحأ وهف يوونلا امأو ؛يببهذلا هلاق امك باضق نابح نبا :انلق .هفعض

 .لاجرلا نف ةعجارم ةيضق وه امك هقيثوتل حيجرتلاو «تاقثلا نم ثيلو «هسأر نم جرفخي ام يلابي ال ءهبرشم
 نع أ نع فرصم نب ةحلط اذه نقي :لوقيو «هركني ةنيبع نبا ناك لمح نع دواد ملأ ةاكح اف :ةيناثلا و

 دعب الإ اي لمعُي الف ةحردم ىلإ لاؤت ال ةجمحم هذه :انلق نيدملا نبا نع يمرادلا نامثع هاكح اذكو ءهدح

 اهب ءانبأ تاعطقم وأ ناسرفلا هباشتمم ال نآرقلا هباشتم نامبإلا بجاولاق الإ و ءهقفلا

 , رقأو ءيدهم نبا نع يمرادلا هاكح امك رمع نب بعك وأ بعك نب ورمع هدج مسا ةلاهج :ةثلاثلاو
 أ مع لالخلا ىور نكل «نيعم نبا نع يرودلا هاكح امك هتيب لهأ هركن أ نإو نوثدحملا هب ٌرقأو ةبحضص

 5 .مسالا ةلاهج نع ًالضف ةلاهجلاب جرخ ال ةبحصلا دعبف ؛ةبحص هدحل نأ ةحلط دلو ضعب نع
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 لل 4 : 3 : 0 75

 هتفص ىلع يأ

 داب ألا دي لص ها اب دن يلع نع رسم ديم نب هلل ربغ ةاةيافز
 هفنأ يف ءاملا لحمدأ هيغسر ىلإ

 مث ءاثالث هيمدق لسغو (ةرم هسأرب حسمو امال هيعارذو امال ههجو لسغو امال
 نيم لآ ةدحاو هتيحل عم

 عاج هيف عانإب أف اق انعد هنأ :ةياور يو ءالماك لي هللا لوسر ءوضو اذه *لاق
 ةيهحج ف هللا مرك

 نبا وأ راصنألا نم هنأ ةحلط يف فالتحالل ؛هتبثي مل هنأ "هللع" يف هيبأ نع متاح يبأ نبا ةاكح ام :ةعبارلاو -

 نباو نكسلا نب يلع وبأ فرضم نبا هنأب حرص دقو «تاياورلا يف ةرهاظ هتبسن ذإ ؛هاو لالعإلا هذهو ءفرصضم

 .رثك .قلخع و +" ةقعرات" يف ةّمكيتحع ىأ ن باو :"هخيرات" يف نايفس نب بروقعو ؛"نيثدغا دالوأ بناتك" يف هيودرم

 كلت يف اندنع جرح ريغ اذهو ؛«ةحلط دلاو ورمع نب فرصم لاحب ةلاهجلا نم ناطقلا نبا هب هاغأ ام ةةسمانللاو

 .ضعبلا دنع هنع دحاو ةقث ةياورب ةلاهجلا عفتري دق هنأ الع نورقلا

 ام ةلالد موصخلل ثيدح. لغمأو «ةدهاوشب هداضتعا دعب اميس ال هحوب نسحلا نع لزني ال ثيدحلا ةلمجلابو

 ([574:مقر 288١/١ ]"قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عمجو ةرم ةرم أضون" :هعفر انك سابع نبا نع مكاحلا هاور

 وبأ هاور امو ؛"هيف ذخأ يذلا فكلا نم قشنتساو ضمضمتو" :ظفلب ه5 يلع نع يسلايطلا دواد وبأ هاور امو
 يف لئاوغلا نع هتمالس ملس ول هلك اذهف ء[17١“ :مقر]دحاو ءامب قاشسسالا عم اًنالث ضمضمت مث :ظفلب دواد
 ايححأ زاوجلا نايب ىلع لمحي دنسلاو ةلالدلا

 ديحأو يعفاشلا هجرخأ امك اههيلع ثحللاو قاشسسالاو ةطعضملا باي يب اًضيأ ًالوقا ثيدخلا درو دق م

 ]١//١4.: مكاحلاو ٠٠ ١[ :مقر ء١7/8/1] ةميزجخ نباو دوراجلا نياو ."امهيدنسم" يف ١[ 5178 :مقر 3711/4]

 ١١4« :مقر يئاسنلاو ”2١47 :مقر دواد وبأو 278/8 :مقر يذمرتلا| ةعبرألاو ؛'مهحاحص" يف [5؟5:مقر

 ءعوضولا غبسأ :هعفر ةريض نب ظيقل نع "مهننس" يف [*؟ة:ةمقرب ه1 يقهيبلاو [454/ :مقر هجام نباو

 ملكتو «ناطقلا نباو يوغبلاو يذمرتلا هحّحصو ءامئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو ؛ءكعباصأ نيب للخو

 هنكل ؛ةنع داو يبأ نع لالخلا ةاكح امك .لقيقل نب مصاع نع ريثك" نب ليعامسإ عام مدع ةهحج نم لخأ هيف

 ظفل يفو ءامئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالاو ةضمضملا يف غلابو :ظفلب يبالودلا ىورو اًضيأ هريغ مصاع نع يور

 . ضمضمف تأضروت اذإ" :[[ 5 مقرا د واد ل

 ةعيشلا ىلع در هيف :خإ هيمدق لسغو .هليوأت ءيجيو «يعفاشلا قفاوي هرهاظ هلك يأ :اثالث هسأر حسمو

 عم :هللا ,لوسر, غوص هدقط ةيانج نع اهزنت طقاس ةيقتلا ىلع لمحلاو :ههجو هللا مرك ةعابتال نيعدملا

 ًايضوت 226 هنإفا ؛ةنسلاو. نطرفلا ةاعارم نم لامكلا هججو ىلع ايتآ يأ :ةلاماك . ضنا فلا و: ةزدسلا ىلع لامصالا

 .اضيأ نيترم وأ ةرم
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 هالي ىلع أمك اه. ءانإلا ئميلا هديب ليك هيلإ رظنن نحنو .ريخل كبح ( لاق [(تسطو

 ( صمصم و دشن ليف ءنآلا ئميلا هدب لخدأ مث «تارم قغرالو هيدي لسسغ م ةكربسبلا

 ىلا د لسغ مت .تارم تت هدو لص م «تارع تن دع لعمل (قشتتماو | هدب 58 ا اذ | الث اذه أه

 هيمدق لسغ مث ؛ةدحاو ةرم هسأر امي حسم مث هديب ءاملا ذحأ مث ,تارم ثالث قفارملا

 لوسر روهط ,ىإ رظعيب نأ هربه ن . :لاق مث ,هنم برشف هفكب فرغ مث ءاثالث اناث
 عاملا لأ

98 

 هللا
 أ

 دنلدبح

 .هروهط اذهف
 لسعو ءانالث قشنتساو ءانالث ضمضمو اكذب :ةيفك اسغف ءامت اعد 57 ميلور هلو ١ هلغم يأ

 :لاق مث ؛هتعلص ىلع هبصف هفك يف ءام ذخأ مث انك هيعاوذ لسع لال دوسبو
 هعضو يأ

 هنأ :يلع نع ةياور فو ءاذه ىلإ رظنيلفُد25 هللا لوسر روهط ىلإ رظني نأ هّرس نم

 بوقعي نب دمحم نب هللا دبع لاق 2 هللا لوسر ءوضو اذه لاقو ءامالث انالث ايضوت
 تيدحلا اذه ةأور دحأ هنوض و عاضع

 لا 11 هل ذه (731957900130 1 تف اا3 + نخ7/ 36 اج: مل يلق اح "تاق ظلت لاه: هج عمم يزال قب قتالقينس ىف نلت قاد دف يوم

 نم نوؤدبيف رمألا اوسكع ثيح ةعيشلا ىلع در هيف :قفارملا ىلإ .امهيتلكل لماشلا اهسنج يأ :خإ هدي لسغ

 اهحتقو ءاطلا مضي] :خإ روهط ىلإ .بحتسم هنإف ةءوضولا رؤس نم يأ :هنم برشف .عباصألا لإ قئارل
 دن هلأ مهما :هتعلص ىلع .هدي يف امي فتكي مل يأ :خل ! ءام ٍذخأ .ىرغصلا ةتراهظ لامعتسا يأ

 0 مدقم رعش راسحنا ةعلصلاو ؛علصأ ناك
 يف ينانشألاو لدعلا ةحلطو رفظملا نباو ورسح نبا اهجرخأ ةدحاو ةرم حسملا ةياور نأ ملعا :2! ىور نم

 ,ننسلا باحنصأ اهجرحأو «ةفينح يبأ باحصأ نم ظافحلا رثكأو ءبعصم نب ةجراخ ةياور يهو 'مهديناسم'
 ظافحلا فلاخ هنأ هيلع دروأ امف «ئيطق رادلا هقيرط نم هج رخأو ءاثالث هسأر حسمو :هنع فسوي وبأ ىور «معن

 هنأ :اًيناثو «ةربتعملا يهف انركذ ام ظافحلا هباحصأ رثكأ ةياور نأ :الوأ باوجلاف ءاضيأ هبهذم فلاحو ثيلثتلا يف

 امك براقم هدانسإو ءاثالث هسأر حسم :هيفو يلع نع سيق نب ةيح يبأ قيرط نم "هدنسم" يف رازبلا جرأ
 نع كاحضلا نع ثراحلا نع هوحن ةفينح وبأ هاورو ءاثالث هسأر حسمو :يذمرتلا دنع وهو :لاق ظفاحلا هلاق
 . عماجلا هركذيس ام :اعلاثو «ينانشألاو رفظملا نبا هجرخأ ءاعوفرم ىلع
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 0 ىلع هدي عضو هنأ ىلع ر حسم 5 يبل نع هيلي لم ملت فهخن وفاي هديب هنأ كلت هنأ هك .هبلا نأ دلاخ

 ةرم كلذ امنإو :؛تارم ثالث كلذ لعجف عةسأر مدقم ىلإ 3 عةسأر رخؤم ىلإ
 هسأر رخؤم ىلإ مث

 00 000 .هدي نيابي مل هنأل 55

 لمحي نأ دعبي الو :"هحرش" يف يراقلا لاق :2إ تارم ثالث .عطقنم دانسإب وأ مدقملا هدنسب :دلاخ نع

 ءرسيألا هفرط ىلع ىرسيلاو «نميألا هفرط ىلع ئميلا هدي مث ؛هرخؤم ىلإ هسأر مدقم ىلع هيدي عضو نأ ىلع

 رسيألا مث نميألا هفرط ىلع اهعضو مث «هرخآ ىلإ هحسمو هسأر مدقم ىلع ةدحاو ادي عضو هنأ نكمبو
 نم ةرملا ريركت ىلع "ةيادهلا" بحاص هلمحو .لاصتالا مكح يف هنإف ؛حسملا يف لاصفنالا رضي الو ءاهحسمو

 .السغ حسملا بلقني حسملا ديدحت ىلعو ءرسيلا ىلع حسملا ءانبف الإو «ديدجلا ءاملا ذخنأ ريغ
 .باعيتسالل تارم عقو امنإو :! كلذ امنإو
 هنأ عم سأرل لا عام نينذألا حسمب : اذهو ؛ل اضفألا نايبل هسأر نم قرافي مل يأ :يراقلا لاق ا نيابي " هنأل

 هيفرط ىلع هيفك نطبب رمي مث هافق ىلإ امهدميو هسأر مدقم ىلع هيدي عباصأ ثلث عضي نأ لوألا «معن ءلصفي
 يف روكذم رخآ قيرط حسملل مث .اهعضو ف فورعملا وه ام ىلع نينذألا اممب حسم مث ؛ماهإلاو ةحبسملا دعبيو
 قيرط نم ئطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذه نأ ملعا :خل ! نيابي مل .مهفاف ثيداحألا ىلإ اًرظن هلاق ام رهاظلاو .هقفلا

 اًنالث :لاقف .كلذ يف ظافحلا فلاخ ةفينح ابأ نإ لاقو ؛هب ةمقلع نب دلاخن نع ةفينح يبأ نع يضاقلا فسوي يبأ
 ةياورلا يف الإ ثيلثتلا اهيف سيل ةفينح يبأ نع ةياورلا هذه ىلإ رظنا: هلربأ هيلع تلق ةديحاو ةرع وعانفو ءاثالث

 يف ثيلغتلا نأ :اًيئاثو ؟مامإلا ىلع كتلوض نيأ نمف ؛ةتكاس وأ ةلمجم وأ ةدحولاب ةحرصم امإ ةيقابلا لب «ىلوألا

 هينذأو هسأرب حسمو :ظفلب هنع ريخ دبع نع علس نب كلملا دبع قيرط :اهنم ءقرط نم يورم ه5 يلع ثيدح
 يف رازبل ١| هاورو «هنع ةيح أ نع ”تايفالخلا" يف يقهيبلا هج رخأ ام :اهنمو «هسفن يطقرادلا اذه هج رخأ ءامالث

 ةفص يف هنع هدح نع هيبأ نع نيسح نب ىلع نب دمحم قيرط نم "هننس" يف يقهيبلا هجرخأ ام :اهنمو «"هدنسم"

 ةرم هسأرب حسمو :جيرج نبا نع جاجح لاقو ؛هنع جيرج نبا نع بهو نبا لاق اذك :يقهيبلا لاق ءءوضولا
 ,عوضولا ةفص يف هنع يعارخلا ديعس نب نامثع قيرط نم "نييماشلا دنسم" يف يناربطلا هجرخأ ام :اهنمو «ةدحاو

 هركذ ام ملس ول هنأ :ائلاثو «ثيلثتلا ةياورب ةفينح يبأ درفت بهذ نيأ رظناف ءفعضم هللا دبع نب زيزعلا دبع هيفو

 نكر اندنع دعب مقي ملف مامإلا ىلإ دنسلا ةحص ملس ول هنأ :اًعبارو «ةفلاخم الف "عماجلا" هدروأ ام هليوأتف

 ةرضح نم ةعقاولا ددعت ىلع اهددعت ئبو ١ يلع نم ةعقاولا ددعت زاوحل ؛ظافحلا ةفلاخمب مكحي ىح ةضراعملا

 3 .زاوحلا نايب ىلع ثيلثتلا رودص ىئبيو «ةلاسرلا
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 2ك :....؛ ةقك يف ءاملا لع نمك" وهق تاره ثالث عاملا كخأ الو

 هيفو ئطقرادلاو رازبلاو دواد وبأ هجرخأ نامثع ثيدح نم يور امك هل درم الو اعوفرم ثيلثتلا تبث دقو -
 هدنسف اذه ىلعو «نابح نبا هقثوو حلاص :نيعم نبا لاقو «سأب هب ام :تاح وبأ لاق «تاذرو بأ نب رب نمحرلا دبع

 هج رخخأ («نارمح نع مركلا ديع هعبات و عواتنلا هج رخخأ (نارخمع ديع هنبأ وع ةورع نب ماشه هعبات اذه عمو («نسح

 ءاضيأ لاقم هيفو «ءسابع نبا ىلوم ةمقلع يىبأ قيرط نم اضيأ هجرخأو ءاندنع اًضيأ قثوم مركلا دبعو ءاضيأ

 عفر مث ."انالث هسأرب حسمو" :هيفو نامثع نع لئاو يبأ قيرط نم نيطقرادلاو ةميزخخ نباو دواد وبأ جرخأو
 نكسلا نبا يئطقرادلاو دمحأ جرخأو «ةيقري ةهيزح نبا حيحصنت نكل «ثيدحلا نيل قيعمش نب رهاع هيف «ثيدحلا

 هاورو «ةيفنحلا دنع هيف جرح ال ةلاهجلاو ءهوحنب نامثع نع لوهجم وهو «ةراد نبا ثيدح نم "هةحيحض" يف

 هنوفعضي دمحم و :هنع هيبأ نع ينامليبلا نب دمحم نع طقرادلا هجرخأو ءعطقنم هنع و مهو :هنع ءاطع نع ىقهيبلا

 هيفو امتع نع رفعج قف هللا دبع «ةثيدعح نعااطلا هه رولأو «كابجحع نبا هقثوو ءاناع انصط نعمل هابأ نكل

 .يوقلاب سبيل ىبح نب قاحسإ

 هذه يف درف لمكأو ءمهتمع ةيلبو ءمه ءيرم ءئيهو «نيثدحملا رثكأ ىلع لهس ةضراعملاو ةفلاخملا لوق نأ ملعاف

 يق عفرلا ىلع فقولا حيحرت ىلع اوؤرتجا ىح .؛فقولاو عفرلا نيب ةضراعملا نومعزي امك ٍئطقرادلا وه ةلهاسملا
 يذلا اذهو ؛يطقرادلا مالك اذه :ةعمجلا باب ف تايم حرش" ف يوونلا لاق ءاهيف افلتخا دراوم 5

 لاسرإ وأ عفرو فقو ثيدحلا ةياور يف ضراعت اذإ هنأ نيثدحملا رثكألو هل ةفورعملا ةدعاقلا ىلع هانب هكردتسا

 يراخبلاو ءاهقفلاو نييلوصألا ةقيرط حيحصلاو «ةعونمم ةفيعض ةدعاق يهو «لاسرإلاو فقولاب اومكح لاصتاو
 .ةقث ةدايز اهأل ؛لاصتالاو عفرلاب مكحي هنأ نيثدحما يققحمو ملسمو

 ىلإ ةفينح يبأ ةبسنب كل عطقلا بجو نيأ نم هنأ :اسماخو ءعضاوم يف كل عفنلا ريثك هنإف ءكلذ ظفحاو
 لكك ملس ولو ؛مهولا كلذ هضرعو «يضاقلا كود نمم لب هنود نمم ًالحر كلذ ىرتعا هنأ زاج .دقف «ةفلاخملا
 نوئمؤي نمم ثيدحلا ةمئثأ ريهاشم ىلعأل تضرع ظافحلا ةفلاخم نإف ؛ةفينح يبأ مامإلا ليذل ردكم ريغ اذهف كلذ

 نب مساقلا ديبع وبأ لاق هنأ ملعا مث ءامهريغو عضاوملا نم ريثك يف جاجحلا نب ةبعشو كلام ماماإلاك مهتمامإب

 ظفاحلا هو «يميتلا ميهاربإ نع الإ سأرلا حسم يف ثلثلا لامكتسا هنع ءاج فلسلا نم اًدحأ ملعن ال :مالس

 هد سنأ نع ةداتق نع قيرط نم اًضيأ هدروأو :ةرسيمو ناذازو ءاطعو ريبج نبا نع ةبيش يبأ نبا هاور هنأب
 جست" :تلاق ءاضرم هل ع يبنلا تأر اهنأ ءارفع عرب. :ةاوعمم كنتي عيبرلا نع يالمرتلا كور ا عاملا ذأ الو

 ؛يلع نع بابلا فو املا لاق [؟ 4 :مقر]"ةدحاو ةرم هينذأو هيغدصو ربدأ امو هنم لبقأ ام حسمو ءهسأر
 هجو ريغ نم يور دقو ,.حيحص نسح ثيدح عيبرلا ثيدح :ىسيع وبأ لاق ءورمع نب فرصم نب ةحلط دجو

 - «مهدعب نمو 2 مِنلا باحضأ نم ملعلا لهأ ريكا فمع اذه ىلع لمعلاو ءةرم هنشضأرب حسملا 0 يببلا نغ



 عءوضولا ةيفيك نايب ٠ /ما/ 8 ةراهطلا باتك

 ديز نب دوراجا مهو هنع ىور ىلا ثيداحألا يف نيب هنأ ىرت هنأ .هعوك ىلإ هدم مث

 ههجو هللا مرك
 ام ةانعم نأ 9 عةدحاو هرم ناك حسملا كارمع نب كيس و بعصم نب ةحجراحنو

 نأ ظفللا اذه ىلع ةريثك 5 يبنلا باحصأ نم ةعامج نع يور دقو. لاق ءانركذ
 تاك مأ ةقض ان

 فك 0
 5-5 مهريعو دوعسم نب هلا كبع و ىلعو نانمسع ىبهنم نال دينو مس كك يبنلا

 ةرهطملا بح اض بلاط أ 5 اقع نب

 فال عم هنأ الإ خسملا راركت نآمشع , نع ةبيرغ هج وأ نم يور دقو :يقهيبلا لاق

 ب“ لمج نمش لنركا اد ىلع الإ هانعم ناك لفل جالا لاكأأ دن ةلسبا نسي طاق
 ال محم حعسملا ثيلثت

 ءهللاو يإ ع نيآزلا يمس وع نع دمت ند : قداسلا قس جلأب :لوقي ةنييع نب كايفس نع يورو

 نع ريخ دبع نع يور اذكو ءةرم هسأرب حسم :هيفو ءاعوفرم ءوضولا ليصفت يلع نع ةيح يبأ نع يورو

 وهو ةدحاولا ةرملاب ةديقم امإو ةقلطم امإ اهحاحص نع صحفلاو عبتتلا دعب حسملا ثيداحأ نأ ملعاو هذ ىلع

 ثيدح يف حسملا ثيلثت حصي ملو ةنقعتسللا لإ ةورغسف عسل ةيناز .ةيفاحألا ضعب ف درو امو «حيحصلا

 لماش ءوضولاو ءايذاي ايات 5 اا يفر ام اءانب لع امإو رم ال امإ كر دلل يعفاشلا لاق امنإو ؛ حيحص

 قرخألا ثيداحألاو ؛«لمتحم رهاظ ثيدحلا اذه نأ ةيفنحلا هنع باجأو ؛«لسغلا ىلع اسايق امإو ؛حسملاو لسغلل

 ء«لسغلا ىلع نانقي. الق ريسيئلاو. قيفختلا ىلع حسملا ءانب آبو: هاهيلع اهحيف ةدحاو ةرع ةريفم نقر

 هيلعو «حسملا ددع ركذ "نيحيحصلا" نم قيرط يف دري مل هنأ يلب حتف" يف رجح نبا فرتعاو

 ةره حسملا | يلع ل ص حاحصلا نامثع ثيداحأ دواد وبأ كلي ءةيلغلا 0: نيلاقلا يمفاشلا ا الإ ءاملعلا لك

 ىبأ دفع ثاوتيسم نيغملا اذن: يللا نأ +"ةيادغلا' حورش ضعب يو «ءاملا ديدحت ىلع ال دحاو ءامي حسملا تارم

 دنزلا فاكلا مضب :هعوك .[١/57]هنع يورمو عورشم هنإ :"ةيادحلا' فو ؛هنع نسحلا ئور ام ىلع ةفينح

 .انهه دارملا وهو ءغسرلا يلي امث عارذلا يف نيدنزلا افرط امه :ليق ؛عاكلاك ماهبإلا يلي يذلا

 نع يطساول ولا دومحم نب دمحم نع 11 :مقر 45/1] 1-1 ُْق يطقرادلا ى 9 اهرب ةكروفقأ :اطلاغ ةفينح ابأ لعج

 ًاضوت هنأ هن ىلع نع ريح دبع ن :ع ةمقلع نب كلاب نع ةفينح يأ نع ينامحلا ىيي يبأ نع بويأ نب بيعش

 -_- نم ةعارح هفلاح و : للا نب ةمقلع نع ةشقيئج وبا نأ زر يي :لاق ٍٍخ ام عيبا حسم :هيفو :ثيدتلا



 ءوضولا ةيفيك نايب م/م ةراهطلا باتتك

 كَ ةملأ ة ,دجأ ي
 اع - 2

 ةطفرُع 71 ل يس دع كيف لنعرف
 نيدلا عيمج يأ ارهاظ ةدانسإ 2 يأ

 2000011111]ة]1 1 ]1 ] ]1 1 66 هدانسإ يف نيمسألا فحصف ٠ («يلع نع ريخ- دبع ن : ع

 0: عةذدحاو ثرم هنسأر حتسمسإو : كيف اولاقف ةمقلع نب دلاحغ نع هوورف «تاقثلا ظافحلا -

 | اميس الو «ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا :تلق .ةدحاو ةرم سأرلا حسم ءوضولا يف ةنسلا
 كلذ حرص ءاضيأ روش ب ةفينح يلا دنع لونسم حسملا وازكت ني ؛؟ حيحص ريغف حسملا مكح 5 فلاح دقق :هلوق

 دنسب هجام نبا هاور ام :اهنم نيترم حسملا يف اًضيأ ثيداحألا تدرو دقو ءدحاو ءامي نكلو «"ةيادهلا" بحاص

 ثيدح وه :يذيمرتلا لاقو ء| 1 :هتقار| " يق وع ةيسأاو ىلع حسمو 121 ي مشل ايكو" :عيبرلا نم هب سأب ال

 حسموأ .ديز نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلا ةهأور ام :اهنهو « ني ريس نبا لاق هب و : ربلا ديع نبا لاقو ا: سسسح

 ]١7١/7[. يراخبلا حرش ىيعلا .حيحص هدنسو ؛[44 :مقر] نيترم هسأرب
 :نلوقا :ةيعش طلغ دق .مهو اميف اهسو مهو اميق ًأطخأ يأ :مهو .ةرهاظب لقي م هنأ عم : اثاث حسنا

 هاياطخخ ىلع ةيورملا نئسلا ترفاظتو ةتسلا حاحصلا تألامت دقو «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه جاجحلا نب ةبعش
 حارشلا هرطس ام اهرثكأو ؛للعلا بتك يف 0 «ثيداحألا نمض يف اهيلع اوهبن دقو ءاهريغو ءامسألا ىف ةريثكلا

 يوونلا حرش" يف ام :اهنمو .ثيدحلا اذه يف هوركذ ام :اهنمف ءامهحورش يف اممريغو ينالطسقلاو يوونلاك

 نايف نب دتيقر»«لرألا ىيرللا نإ ةامقع نيب ورمغ مل يف اهلل هيب لعدو يذلا كاغلإا ةآيب دياب" ين "ملسل
 ُِق امك نامثع نب ورمع ةباوص نأو عةبعش نم طلغو مهو يناثلا نأ ىلع اوقفتاو :يوونلا لاق يناثلا قيرطلا ِق

 هيي: اك هنإف «ةبعش نم مهو اذه :نأشلا اذه لهأ نم لوصخي ال تاعامجو يذابالكلا لاق .لوألا قيرطلا

 .ملعأ هللا ه يراحبلا نم ةاك زلا باتثك يف ةبعش ةياور نم مهولا ىلع عقو اذكو (وهرمع وه امعإ و ءادمحت

 نع ميهاربإ نب دعس نع ةبعش نع دسأ نب ره نع "حارو دجسملا ىلإ ادغ نم لضف" يف يراخبلا هاور ام :اهنهو

 ةبعش عبات : 'يراسلا داشرإلا" ف لاق .[777 :مقر] ةنيحب نب كلام :هل لاقي الحر تعم#س لاق مصاع نب صفح
 ئطقرادلاو يليعامسإلاو يئاسنلاو ناحخيشلاو دمحأو نيعم نبا مكح نكل «ةملس نب دامحو ةناوع وبأ كلذ ىلع

 ةبحصلا نأ :امهيناثو «كلام ال هللا دبع مأ ةنيحب نأ :امهدحأ :نيعضوم يف كلذ يف ةبعش مهوب ظافحلا نم مهريغو

 ةمدقملا يف هلك اذه مدقت امك ةباحصلا يف اكلام دحأ ركذي حلو ؛كلامل ال هللا دبعل ةياورلاو

 ةمقلع نب دلاح نع فيديا اذه ةبعش ى فودرو :يدمرتلا لاق |[ بألاو نبالا يعسا فرح قا نيالا فحصف

 نع ريجحخ دبع نع ةمقلع نب دلاجغ نع ةناوع يبأ -_ يورو .ةطفرع نس كلام :لاقف عةيبأ مسأو همس| ىف أطحخأف

 نم عماجلا لاق ام حصف .ةمقلع نب دلاخ حيحصلاو ؛ةبعش ةياور لثم ةطفرع نب كلام ن8 نقي ل أع

 نيالا فيحصت لف هئصخ 1 هئطخ و ةبعش طلغ



 اثالث اثالث ءوضولا نايب 1 ةراهطلا باتك

 هوبسنل ةفينح يبأ نم طلغلا اذه ناك ولو ؛ةطفرع :ةمقلع لدبو «كلام :دلاخ لدب لاقتف
7 

 .نقوعا عابلاو عرولا ةلقايزم اذه عيدا نم ةوجيرمتال و (ةفرعملا ةلقو ةلاهجلا| ل

 ىوقتلا مدع ثيدىلا نف يف

 [انالث 903 عوضا قاينآ

 امل انالث ًاضوت نامثع نأ :نامثع ىلوم نارمح نع ءاطع نع ةفينح وبأ با
 حابر يبا نب

 اجرب ! 22 كلبا لوسر تيبأر ذك :لاقو
 ثيلقعلا قت ذاع ناكف

 [ةرم ةرم ءوضولا نايب]

0 

 :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -؟
 ناميلس دئرم نب

 امك [نيثدحملا ءاهقفلا وأ نيثدحملا نم هؤادغأ يأ] :2! هوبسنل .ةقيقحلا ف ناطلغ امهو :2! ةمقلع لدبو

 يح ؛مههقفت 5 اًرظن ؛كاميلس 5 نب ذامحك هخرويش ضعبو .دامح نب ليعامسإو ادامح هنبا نباو هنباو هوفعض

 دّمحأو كرابملا نياو .نينايقسلا ركذيو .ىاهقفلا بهاذم ثايب. همازتلا عم همسا ركذ نع ىشاحتي يذمرتلا نأ

 يف اًبصعت هريغو ةفينح ابأ اوفعض دقف امهريغو يدع نباو نطقرادلا امأو ءمهريغو اكلامو يعفاشلاو قاحسإو
 .مهفاف داقنلا نم هريغو ئيعلا هيلع مهبقعت دقو ؛نيدلا

 ناخيشلا هاورو ءورسح نبا هجرخأ اذكه :خ2 ! ةفينح وبأ .ىولبلا مع يذلا بصعتلا ةهج نم :ىوهلا عابتاو

 سابع نبا نع يورو (حسملا تجلك ىلع هيف ةلالد الو هئوضو ءاضعأ لسغ يأ :خإ اناث أضوت .دواد وبأو

 ديز نب هللا دبع نع يورو «رباج نع اذكو «"نيترم نيترم" :ةريره يبأ نعو .'ةرم ةرم أضوت" :اًعوفرم

 دقو :ىدسرعلا لاق ع هيطعر لسغو عةسأرب حسمو (نيترم نيترم هيدي لسغو ءامالث ههجو لسغف ارو" *اعوفارم

 يف ركذ

 ثيلثت ىلع قرطلا رثكأو .ةرم وأ نيترم هضعبو ءاثالث هئوضو ضعب لجرلا أضوتي نأ اسأب وري مل كلذ يف ملعلا
 اًنالث عوضاولاو «ةسح اذه :"اظاوملا" ا لاق «زاوجلل ميلعت ةرملاو نيترملا لعلو «ةرمتسملا ةداعلا وهف لسغلا

 ]١/ ١81١[. كل ةفينح يبأ لوق وهو ءاّضيأ ئرحت سا اذإ ةدحاولاو «نائزجي نانثالاو ءلضفأ امال

 نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع يروثلا قيرط نم ةفينح وبأ هاورو ؛يراخبلا هجرخأ :خل! ةفينح وبأ

 مث :هطسوأ" يف يناربطلا دازو ؛"ةدحاو ةدحاو" :ظفلب "هيومس دئاوف" يفو ."ةرم ةرم اضوت" :هعفر سابع نبا
 م ءايبنألا ءوضوو: يتوضو اذه :لاقو. ءاثالث اثالث اضوت مث :مكلبق ممألا ءوضو اذه :لاقو :نيتثا نيتك اضوت

 ع :كناص
 لهأ صضعب صخر دقو .[ غ7 :هقر] نال ةضعب و رف هئوضو نى ضعب أضوت 25 يبل نأ :ثيدح ريغ 0

 . ةيامحلا حرص" يف هانحضوأ مالك هدنس يفو 5771١[( :مقر ءا/8 /54] ىلبق



 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب 4 ةراهطلا باتك

 .ةرم ةرم أضوت 5 يببلا نأ
 زاوحلا نابل

 [ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب]
 بينا ) ليو : هللا ل لوسر لاق :لاق رهع نبا نب راع نع ةفينح وبأ -“ هللا

 .رانلا نم

 ةرملا وه بجاولا نأ ىلإ ءاعإ ؛ةرم ةره ةضار حسمو ةئوضو ءاضعأ ل ماسغ أ :ئراقلا لاق لإ ةرم ًاضوت

 نع دمخأ فور لقو يتفاعل فال ةدحلاو هن ةرس حاسس سأ رلا نأ ىلع روهمجلاو ع كشمس لسغلا ثيلثت و عةدحا ولا

 نسف ع 3-71 درزق نينا أضوت نمو اهنم كبل علا عوضرولا ةفيظ ه تياداخ# ددحاو اضوت نم :اعوفرم رم نبا

 هجام نياو نابح نباو ىقهيبلاو يطقرادلا رع لقنو. :ىلبق نم ءايبنألا ءوضوو يوضو كلذف اثالث اضوت
 -- با قبلا نإ دي ا اا يح :

 الإ ةالنصلا هللا لبقي آل ءوضو اذه :لاقو ةرم ةرم اضوت ك5 هنأ ةاعوقرم اوور .محنأ .هريغو قاريطلاو .دمحأو 03

 يئوضو اذه :لاقو اثالث اًنالث أضوتو «نيترم رجألا فعاضي نم ءوضو اذه :لاقو نيترم نيترم ًاضوتو ءهب
 ىلبق نم ءايبنألا ءوضوو

 وه امك حسملل انهه ضرعتي مل هنإ :لاقيو ؛ءءاضعألا لسغب لائمألا هذه يف ءوضولا رسفي نأ نسحألا :لوقأ

 همس ابك اضيأ حسملا ممع ىلو:عوضولا لقن ف قرظ. نيف ريثكا ف ءوضولا ضعب ىلع رصقلا عقو دقو ءردابتملا

 ست اهل اهودوأ : يور ام ىلع ءانب حسملا ثيلثت نم يغفاشلا هلوقي امعع يضفتلا هيلع بعض يراقلا

 وه ثاللثلا خ ومح :لوقأ نيكل ؛ ناثنس ةارعالاو نفارف ىلوألا ةرملا نأ مهوق نم حال إو مكإ :ايناث :لوقأ

 ضرفو ةنس رجفلا ف لصفملا لاوطلاك ةنوئسملا ةءارقلا نأ امك دحاو ثيلثتلا دعب امهقادصمو «ةنسلاو ضرفل

 ؛ةنس ردقلا اذه ىلع دئازلاو ضرف ةليوط ةيآ وأ ءتايآ ثالث وأ ةيآلا وه ةضيرفلا نأ نظي ام ققحملا سيلو ءاعم

 نمض يف ققحتي دقو ؛ةرم نمض يثو ةيآ نمض يف ققحتي دق وهو «ةءارقلاو لسغلا قلطم ضرفلا نأل كلذو
 نأ سيلو ءءازجأ فلأ عومجم كلذكو ءمسج نيئزحلا عومجم ءزجلاب نيلئاقلا دنع نأ امك ةرمو ةيآ نم رثكأ

 ةرملا اهنم نإف ةئسلا دار نم رثكأ دارفأ ضرفلل معن روب نم لب مسجب سيل دئازلاو مسج اهنم ن
 اذه انققح دقو. كلفم لاوطلا الإ وأ قنؤلفلا الإ ةنبنلا دازفأ نم سبلو هرقكأ ةيارقو ةيآ ةءازقو.كاللفلاو با

 .همث بلطيلف ردقلا اذه اهنم انلمجأ ءاتبتك نم عضاوم يف ثحبلا

 وشو ؛عبرألا تاوذ نم مدقلاو قاسلا لصفم نيب نيبعكلا فلحخ يذلا رثولاو هش و «ب وفرع عمج خا بيقارعلل

 :مقر يلسمو 6١5 :مقر يراحبلا] ناححيشلا ىورو ع يرزجلا ةياق" نع لقن اذك ناسنإإلا نم + يدا قيوف

 يذلا وضعلا هنأ ؛باذعلاب بقعلا صخ و :يراقلا لاق ' راغلا نم تانقعكال ايو :ةرمع نبا نع اهحهريغو | ١

 - (هماقَم ةيلإ فاضملا ميقآو فاضملا فذحف :بقعلا بحاض دارأ :ليقو .لسغي مل



 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب 4١ ةراهطلا باتك
 205ظ2255آ66067آآ6 2232110101151101515015157151515 751 5 8 راسا نبع ريوس رع اقيم بأ -ه5ك

 ءاملا اوغلبأ مكلحرأ متلسغ اذإف :لاق اذلو ءءوضولا ف مهلحرأ اوي يللا ؛كلذ لاق اغِإو

 يي مكاو دس قاوو ]1951١/4. دمحأ ىور دقف «نيلجرلا لسغ باعيتسا دوصقملاو .بيقارعلا لوصأ

 ىورو .رانلا نم مادقألا نوطبو باقعألل ليو :ظفلب ثراحلا نب هللا دبع نع [٠08:مقر 4517 ]١/ "هكردتسم"

 هللا دبع نب رباجو ةشئاعو ورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو :لاقو 4١[ :مقر]اًعوفرم ةريره يبأ نع كلذ يذمرتلا
 مث ؛نايفس ىنأ نب ديزيو صاعلا نب ورمعو «ةئسح نب ليبحرشو ديلولا نب دلاخو بيقيغمو «ثراخلا نب هللا دبتعو

 نم مادقألا نوطبو باقعألل ليو :لاق هنأ 10 يببلا نع يورو .حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح :لاق

 .نابروج وأ نافخ امهيلع نكي مل اذإ نيمدقلا يلع حسملا زوجي ال هنأ :ثيدحلا اذه هقفو .رانلا

 ديعولا نم درو ام ىلع ءانب ضرف ءوضولا يف نيلججرلا ل اسصغ نأ ىلع ل ايلد ثيدحلا اذه :قحلا دبع خيشلا ل

 دتعيو ربتعي نمم دحأ نع هفالخ تبثي ملو ءراصمألاو راضعألا ءاهقف روهمج هيلعو ءحسملا يفكي الو «هكرت م

 يك فينيبب فاو امو: يلة ةمئاعمي :م سانلا هملعو لك ةءوضو ىور نو ةعامألا لو

 ءوضولا يف نيلجرلا نك هلسغ ىلع اوقفتا مهيد مهريغو رمع نب هللا دبعو ةريره يبأو رباجو سنأو ه5 هئوضول
 نيفخلا سبلي مل اذإ

 ريغ يف هكرت ىلع ديعولا دروو ءتحصو يونعملا رتاوتلا دح تغلب ىصحت الو دعت ال ثيداحأ بابلا يو
 «عءوضولا عابسإب و مهرمأ يح لجرألا نوحسمب اوناك ةباحصلا نأ :بظ رمع نب هللا دبع نعو «ثيدح

 ءاطعل تلق :لاق هنأ ناميلس نب كلملا دبع نع يواحطلا ىورو «خستناو حسملا اوكرتف هكرت ىلع مهدعوأو
 عمجأ :اولاقو هللاو ال :لاق ؟نيمدقلا حسم ةباحصلا نم دحأ نع كعغلب له :نيعباتلا رباكأ نم وهو ىاسارخلا

 .قباسلا فالخلا عفري قحاللا عامجإلاو .فالتخا مهنيب ناك ام دعب امهلسغ بوحو ىلع ءاملعلا

 ؟امهنيب عمجلاب مهضعبو «رييختلاب مهضعبو «حسملاب نولوقي ضعبلا نأ فالخلا لقن دقو عامجإلا فيك :ليق نإف

 ؛هدحاج رفكي اعامجإ سيل هنأ رمألا ةياغ ءهب دادتعالا مدعو «فلاخملا ةردنل «ربتعي ال فالخلا اذه نأ :باوجلاف

 تالامتو قنوت لاول هي .ةتركات اب ليسا ىلا يسم هنلو اهبتشمو ًالمتحم عقو هللا باتك نأ :ةصالخلاف

 اذإف' :ةدايز "دوقعلا" يفو :رانلا نم .مهفاف "حيباضملا ةكشم" ةمجرت يف خيشلا هلاق ام صخلم اذه «راثآلا هب

 اذه ريغب [5-4 :مقر| هجام نباو ١[ 4 ”:مقر] ملسم هج رخخأو . بيقارعلا لوصأ عاملا اوغلبأف مكلجرأ متلسغ

 رانلا نم باقعألل ليو :ظفلب [؟١5 :مقر ملسمو 2١ :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاورو «قيرطلا

 هيفو «نايفس نب مكحلا :اولاقو ءروصنم قيرط نم هحام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هحرخأ :خلإ ةفينح وبأ
 انثدح ةصيبق انثدح :يمرادلا دنع حيحص دهاش هلو :انباحصأ ظافح نم اغبولطق نب مساقلا لاق ءبارطضا

 ."حضنو ةرم ةرم أضوت" :هعفر سابع نبا نع راسي نب ءاظع نع ملسأ نب ديز نع نايفس



 ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب 0000 ةراهطلا باتك

 325 ىبلا ًاضوت :لاق هيبأ نع مكحلا نبا وأ مكحلا :هل لاقي فيقث نم لجر نع

 .ةروهط عضاوم  ديسسس ايف لخأو

 وهو هوس ُْق روصنم تاحعضأ فلتخاف ءدهاج نع روصنمه هثيذح ىور ءمكحلا نب لايقس :لاقيو 3 يفقثلا كايفس

 هعاعم و 0 يبنلا نم عمسي / هنإ :لاقي دانسإإلا ب رطضم عوض ولا 2 دحاو ثيدح هل زاجحلا لها نم د ودعم

 نب مكحلا وه :قاحسإ نبأ لاقو عهلغف طظفحلا ُِق وه نم ةفلاخ ع (يروثلا مهنم ؛«تاقثلا ةلشن هند ؟مديحرم يدنع

 لاقو ؛ لدبعس يبأو ةن راح نب ديزو سابع نباو نايقس نب مكحلا يأ نع بابلا قو :[ 5٠ :مقو| يذمرتلا لاقو

 «نايفس نب مكحلا :"بيرقتلا يف" لاقو .ثيدحلا اذه يف اوبرطضاو «نايفس نب مكحلا وأ مكحلا نب نايفس :مهضعب

 :"تامهبملا" يف اًضيأ لاقو ء[4147١ :مقر] بارطضا هنئيدح ف نكل ةبحص هل :ليق ءمكحلا نب نايفس :ليقو

 لاق عهجج رف ماقم 2 يأ أءاجتتسالا وه روهطلاب دارملاف ديفو ةئاحجنتسا عضوم يلاوح ْق يأ] :ةروهط عضاوم

 هاور ثيدحلاو «هيفاني اميف ةسوسولا عفدل اذهو «هيذاخحي اميف هرازإ قوف وأ هقوف نوكي نأ لمتحي وهو :يراقلا

 :هظفلو ءنايفس نب وكحلا نع مكاحلاو ١<4[ :مقر] هجام نباو ١ ١[ :مقر] يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ

 فلن :مقر] هةدجام نياو تا :مقر| يدمرتلا هاورو . هج رف هب حضنف ءام نم ان ليغأ ًايعوت اذإ ناك 2 هن

 «بيرغ ثيدح اذه :يدمرتلا لاقو .حضتناف تاضوت اذإ !دمخم اي :لاقف ؛ليربج نءاجب :ظفلب ةريره أ نع

 لئاضف يف هب لمعي فيعضلا ثيدحلا نكل ؛ثيدحلا ركنم يمشاهلا يلع نب نسحلا :لوقي يراخبلا دمحم تعمسو
 ءاضيأ سايقلاب انهه ديأت دقو اميسالو «تيدحلا لوصأ بابرأ هيلع صن ام ىلع بوجوو ةيضرف الب لامعألا

 .بحأو نسحأ حضنلاف

 يف ئظقرادلاو ,"هكردتسم" يف مكاحلاو ١587[ :مقر غ51/4١]"هدنسم" ف دمحأ هجرحأ ثيدحلا نأ ملعا مث

 عوض ولا ئملعف ىلإ يحوأ ام وأ يف ليئربح ىباتأ اع وقارم هيبأ نع ةنراح- ني كيز نب ةفاسأ ةيدخ نم "ةينعس"

 نم نإ :هعفر رساي نب رامع ثيدح يثو ؛هجرف امي حضنف ءاملا نم ةفرغ ذحأ ءوضولا نم غرف املف «ةالصلاو
 لسغو «؛دادحتسالاو «طبإلا فتنو «ريفاظألا ميلقتو «براشلا صقو ؛كاوسلاو «قاشنتسالاو «:ةضمضملا :ةرطفلا

 يف ةبيش يبأ نباو ١7١5[ :مقر (551/4] "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ .ناتتخالاو ءءاملاب حاضتنالاو ءمحاربلا

 .حضنلا اذه وه حاضتتنالاو 4 :مقر] هةحججام نباو ه4 :مقر] د واد وف | 0 :4/١ مفر كابا م1 ]| ؟هيفنصين



 نيفخلا ىلع حسملا نايب 1 ةراهطلا باتك

 [نيفخلا ىلع حسملا نايب]
 ىلع حسمأ ةشئاع تلأس :لاق حيرش نع مساقلا نع مكحلا نع ةفينح وبأ -هه

 كك0ك زك 1771 1 0 ز 15 اًيلع تنا :تلاق ؟نيفخلا
 هرضحا يأ

 ةقث «قوكلا يدنكلا دمحم وبأ ءارغصم ةدحوملا مث ةانثملاب ةبيتع نب مكحلا :' بيرقتلا" ف لاق :خلإ مكحلا نع نع

 وهف .| ١ غ5 رق ]ةوحير لاقل اسم نأ ةريظم ك15811- تاع ةسفاقلا ند :سلد اعرب هلأ الإ هيقف تبث

 لاق نم هلعل :مساقلا نع .نيعباتلا عابتأ نم هنأ رهاظلا :يراقلا لاق امك سيلو نيعباتلا نم ىرغصلا ةقبطلا نم

 ةقث «ماشلا ليزن «يفوكلا نوكسلاب ينادمحلا ةورع وبأ ءارغصم ةمجعملاب ةرميخم نب مساقلا :”بيرقتلا' ف هل
 يلع حسمأأ يأ 1 حسمأ .يأي انك قو نو مساق هنكل ء|ةؤ؛ةه :مقر| ةئام ةنس تام عقئلاغلا نم لضاف

 ."يراقلا حرش" يف امك ؟55 يلا نع تباث امهيلع حسملا وأ ؟نيفخلا

 ئناه نب حيرش نع ةرميخم نب مساقلا تعمس :لاق مكحلا نع هجام نباو ملسم هاور ثيدحلا :خإ تنا تلاف
 الع تيتاف ؛ئم كلذب ملعأ هنإف ؛هلأساف اًيلع تئا :تلاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع ريف ةشئاع تلأس :لاق

 تيقوت هيفو ؛مايأ ةثالث رفاسملاو «ةليلو اًموي ميقملا حسمي نأ انرمأي ُدك هللا لوسر ناك :لاقف :حسملا نع هتلأسف
 ميقملا حسمي ال هنأ :هنع ةياور يف ب كلام ىلع در وهف .حسمب اًضيأ ميقملا نأو ءرفاسملاو ميقملل حسملا

 لاق هنأ ةرامع نب يبأ هاور ام ىلع ءانب هيف تيقوت ال هنأ :ةياور فو «"هبطوم" يف هنع دمحم هاكح امك

 اهو و :هل لاق اًعبس غلب يح انالثو :لاق نيمويو :لاق ءاموي ::لاق معن :لاق ؟نيفخلا ىلع حسمأ :ةكو هللا لوسرل

 .[281 :مقر] هجام نبا هاور ءكل ادب
 وه سيلو «ةدانسإ يف فلتخا دقو :دواد وبأ لاق نكل ١[« 54 :مقر] تئش امو معن :لاقو :دواد يبأ ةياور يفو

 ثيداحأ مث .هدانسإ يف فلتخا دقو «بويأ نب ىييو يخيلسلاو قاحسإ نب ىيو ميرم يبأ نبا هاورو .يوقلاب
 ةثالث رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا :اعوفرم تباث نب ةميزخ نع دواد وبأ ىور دقف «ديناسألا ةديج ةريثك تيقوتلا

 لاق ؛هدانسإب يميتلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم هاور :دواد وبأ لاق ١51[ :مقر] ةليلو موي ميقمللو ؛مايأ
 .روكذملا مكحلا دانسإب يمرادلا هاورو ءيلع نع انركذ ام هجام نبا ىور دقو ءاندازل هتدزتسا ولو :هيف

 نمو ءاسمخ اهلعجل هتلأسم ىلع لئاسلا ىضم ولو :قيرط نم هيفو ؛دواد وبأ هاور ام ةميزخ نع هجام نبا ىورو
 ىورو «[5514 هه :مقر]"نيفخلا ىلع حسملا يف رفاسملل نهيلايلو" :لاق هبسحأ ؛"مايأ ةثالث" :لاق قيرط

 صخر هنأ" :اعوفرم ةركب يبأ نع ١417[ :مقر] ةعيزخ نباو [١:مقر ]١9414/1« ٍنطقرادلاو "هننس" يف مرثألا
 :مقر| يذمرتلا ىورو «"امهيلع حسمي نأ هيفح سبلف رهطت اذإ ةليلو اًموي ميقمللو «نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل
 -ِ عرتن ال نأ اًرفس انك اذإ انرمأي" :اًعوفرم لاسع نب ناوفص نع ١71[ :مقر] يئاسنلاو [5
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 ع 3

 د دا الا ا . ؛هلاساف

 ب سحس ثيدح اذه :نيدسربلا لاك ءامونو لوبو طئاغ ل كلو عةبانحب مع الإ سبل !ايلو مايا ةنالان انفافح 5-5

 (تباب نب ةعرخ نع ىلدجلا هللا دبع ىلأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح و ةبيتع نب مكحلا ىور دقو «حيحص م 5 3 م 1 ا ١ 5 مح ََض

 ثيدح ىلدحلا هللا كبع ىلا نم يعخنلا ميهاربإ ميمي , : ةعش لاق : لاق :ئيدملا ند ىلع لاق 0 الو

 نع يميتلا ميشا ربإ انثدحف ؛« يعجتنلا ميهاربإ انعمو ىميتلا ميهاربإ ةرجح ف نك :روضنم نع ةدئاز لاقو 37
 ا

 1: لاق «نيفخ | ىلع حس 5 0 6 نيينلا نع كتيناث نب هرج نع يلدجلا هللا تكي كل 5- مع ل وميم نس هرم
 - نا

 .لامسع نب ناوفص ثيدح بابلا اذه يف ءيش ن 1

 ذه :لاقو |[ :مقر|+ وي ميقمللو ةئالث رفاسملل :اعوفرم ةميزحح نع هللا دبع يبأ نع ورمع نع يذمرتلا ىورو

 رم ن باو كلام نب فوعو لاسع نب ناوفصو ةريره يبأو ةركب يبو ىلع نع بابلا فو .حيجص نمسح تيدح

 اعف اثم ءاهقفلا نم مهدعب نمو نيعباتلا و 2 يبنللا تاكيقأ نم ءاملعلا 1 كوف وهو :تيقوتلا ىف لاقو ءري حج

 لابو هايأ ةثالأاث رفاسملاو عةليلو اموي ميقملا حسم ؛ا ولا ؛قاحسإو دمحأ و ىعفاشلاو كر ايما ندا يروتلا لايشس
2 

 .حصأ تيقوتلاو «سنأ نب كللام ل اوق وهو ءنيفخلا ىلع حسملا يف اوتقوي مل مهنأ ملعلا لهأ : ضعب ىور دقو

 ءاهقرط ةرثكو ءاقرتكل ؛قيرطلا ةهح نم "ل تيقوتلا فيفا ضراعي ال تيقوتلا مدع ثيدح 5

 مدع داري أب ليوأتلا لبقي صن هنأل ؛ةلالدلا ةهجج نم الو ءافلخلا متاح ىلع مهن و ؛ماظعلا اماورو ءاكد وجو
1 

 ضراعتلا ملس ولو ؛هدعب حسملا زوجي ال نجح مايألا هذه ىلع اًروصقم سيل هنأو ءرصحلا مدع ةهح نم تيقوتل

 ةصخرلا هذه نأل ؛انل ديؤم وهو سايقلا ىلإ وأ ءانبهذم ىلع مهرباكأو مهرثكأو ءةباحسلا لاوقأ ىلإ عجريف

 نم امهآم بسح ىلع رفاسملاو ميقملل نيردقلا نيذه عفترم يهو :ةقشملا عفرو جرحلا مدع ىلع ةينبم
 .مهفاف اهردقب ردقتت ةرورضلا نإف ؛ةرورضلا

 (ئناه نب حيرش نع ةرميخم نب مساقلا نع ةبيتع نب مك يكيلعا قع ىتالحلا .ن مميق نب ورمع ننعم .جيرخأ 5 :هلأساف

 عم رفاسي ناك هنإف ؛هلأساف بلاط يبأ نباب كيلع :تلاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع هابسأ ةشئاع :تييتأ" لاق

 ديز نعو «"ميقملل ةليلو اًمويو «رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث 2 25 هللا لوسر لصع :لاققإ فانلأسق 36 هللا لوس
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 ءايلع ييتاق نه كلل كلذب ملعأ هنإف ؛ابلع تكا +تلاّقف ؛نيفخلا ىلع حسملا نع ةشناع فلام" :لاق ءيناه
 قع

 :ب خيرش نع ةرميخم نب مساقلا نع هكدا نع شيمعألا هرعو بيلفع داسالا اذ مكحلا نع ةسينأ يبأ نب

 .يوونلا لاق امك نويفوك نويعبات حيرشو مساقلاو مكحلاو شمعألاو .[777:مقر]"هلثم, 525 يبنلا نع ركذف
 لاق امك هتيعب هقف اًسنأ مامإلا ارو «ثويفوك“ نويعبات حيرشو مساقلاو مكحلاو ءامإلا انهه اذك :لوقأ

 نأو «ثراخ نبا ال ئناه نبا وه اًكيرش نأ رهظ انهه نمو «هيلإ رظنو هأر اًضيأ شمعألا نأ امك ئطقرادلا

 حرشل ة ةلومحم ةحخحسن يف سيلو «عماجا نم مهو هلعلو يالا تهييدخلا فاعك لدم ديزل رمي نبا وه مساقلا

 ,يووبنلا لاق اذنك هرخأ هزمك ءيناهو .ءاجلابو تنيشلاب حيرش و 1-5 ءاخلابو ميم ا قا هرميخم و ؛يراقلا



 ؛ 5-5 د ا 3 .للأ دس 3 5 ا

 .حسما :يل لاق ايه. كربلا :حيرش لاق 225 يبلا عم رفاسي ناك هنإف

 0 © .دللا وسو نأ دايأ نبع ةليرم نم اةاسيأسا ذيل ةنيفطخ ع ةقيتسس ربأ -21
 كد ره نع

 .رضحلا يف سسم 525 هنأ ةقئاغ ردت لو: ءرفسلا يق ناك هُو هحسم بلاغ نأ ىلع هيبنت هيف :رفاسي ناك .هنإف

 رهاظلاو «"يراقلا حرش" يف ام ىلع .ههجو هللا مرك ىلع ةفالخ يف ةفوك يضاق «ئناه نب حيرش :حيرش لاق

 كتن "ةداعتشلا رفس حرش" ّ خيشلا لاق :نيفخلا أ [رفسلاو رضحلل لماشلا قالاطإلا هرهاظ | :حسما

 كح تقاويكلا 2 غلب نيفخلا ىلع حسملا ثيدح نأب اوح رص دق طظافحلا نم رج ك + ةينلنلا تقال" نع

 ةرشعلا مهيث م «نينامثلا نع ار واجتم هتاور ةيلتع حاملا صعب عمج لقو «ةهبشو اك هيلإ قرطتي الو :رتاوتلا

 يف دمحم لاقو ؛ميقملل ال رفاسملل هتأ هنلع تلقت ةياور ق الإ ملل - كلام الإ فلسلا نم هركني مل و «ةرشبملا

 :رجح نبا لاقو «ميقملا يف كلام اهاور ىلا راثآلا دقو يياقسلل فنخلا ىلع حسملا زوجي ال :كلام لاق :"ًأطوملا"

 هاوتقو ؛هسفن ةصاحن 5 ةماقإلا لاح حسملا ِى هفق وت : ليق و الطب هزاوج ةح رصم هليرع ةحيحصلا تاياورلا لإ

 ب راجستألا ننويأ يأ نع هلثم لفقنو عةزاوج ىلع

 نعل ء«فثلا ىلع حسملا زو : "ةياقنلا حرش" ّق ئمشلا لاقو ءارضحو اًرفس ةزاوجب ةنوحشم ةيكلاملا نق

 ءوض لثم هيف رابحألاو راثآلا تيأر يح حسملا زوجأ مل :لاق هنأ هلي ةفينح ىنأ نع يورو ةةروهتشما ةثس

 اعوفرم مهنم اًرفن نيثالث :ةياور فو للك حب هوور ةلاجبسلا دب اًرفن نيثالثو ةعبس نإ :دمحأ مامإلا لاقو ءراهنلا

 2 رجلا ةءارق لمح امأو .ءاوشا لهأ نم هنأ كشاف «حسملا وع ئلاسيو لجارلا ء يع اكل رانمملا نبا لاقو ءافوقومو

 فنيل حسملا نإف ؛ةشدخن نع ولخي "اف ءويهيععل هيحترا امك لسعغلا ىلع بصتلا ةءارقو «حسملا ىلع "يكلجرأ"

 فو «نيفخلا ىلع حسملا نع ةباحصلا نم اًرفن نوعبس نثدح :يرصبلا نسحلا لاقو ءاقافتا نيبعكلاب اًيغم

 عرفكلا ةيلع قادعأ :يخ ركلا لاقو ءاعدتبم ناك هدقتعي ,
 :مف ةروهشم ةضيفتسم حسملا رابخإ نأ :"ةيادهطا'" يه

 همدعو ففختلا ديق نع اقلطم وأ ءيوضولا تاق وا مومع رابتعاب باتكلا 2 أماع عقو نيلجرلا لسغ نا ملعاو

 نإف ؛قلطملا كلذل اًديقم وأ ؛ماعلا كلذل اًصصخم عقو اًروهشم وأ اًرتاوتم هنوكل ؛نيفخلا ىلع حسملا ثيدحو

 امغنإ هنإف ؛هليدبتو اسي يزيسم نعمك. ال .فصولا رييغت يا ا لا روهشملا

 لاق .:نيدلا يف ةقشملاو جرحلا مدع ىلع ءنب يفرت ةصحر عملا ابوس 0 « صيصختلا

 © رسعلا مك ايلا اع مكب هللا ديري ك1 :لاقو 8 :جخاو أ جرح نس نيدلا ىف 6 َلَعَج امو : كاس للا

 - بنما هلق بانا هاطب المعو عة دعلاب اذفعأ ىو لسعغغلا نإ : ريهاقم يلق 4 :ةرقبلا)



 نيفخلا ىلع حسملا نايب 45 ةراهطلا باتك

 .تاولص سمح ىلصو «نيفخلا ىلع حسمو ءاضوت

 ةكم حتف موي 7 يبنلا نأ :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -7

 ناحجر مدع دهشتف ثيداحألا امأو ءضفاورلاو جراوخلا نم ةعدبلا لهأ ىلع ادرو :ةنسلل ًاراهظإ ىلوأ -
 سبلي منو نيلحجرلا ٠ لح اهنقنغ نيكي م اذإو ءامهعزني مو حسم اففتتت ناك اذإ 0 هنإف ؛رخآلا ىلع امهدحأ

 وأ ءءاوملا لهأ ىلع درلاو ةينسلا ةينب حسم نإف «تاينلاب لامعألا :لاقي نأ ححرألا نكلو :حسملا لجأل نيفخلا
 ىلع اههيم لكل ةيول الق يلروسلا اهلك ق ارهاب نافع رهازلا افلا السعو ءلملألاب انشأ نيلحولا ل

 2 هللا كاوصر ةكسلاو نأل [يىلع نع حيرش نع اًضيأ [؟ 5 :مقر | عطس ةاووأ : حسما .مهفاف ءهحو نم رخالا

 . يئاسنلا الإ ةعب ةعبرألاو ملسم هج رخأ :خإ ناميلس نع .هرمأي وأ حسب

 ناك * 2 ىفلا نأ ةديمأ نع ةديرن نب كابميلس ن عع راثد نب براخم نع [ه٠ - هحجام نبا هأور :خ ! اضوت

 رتاوت هنأ قيسكقرو :يراقلا لاق لدار بيضرب الك“ تاراضلا كاس دقت عقاوو ناك املف :ةالص لكل أيضا

 كلذب يأ :تاولص سمح .ةعدتبملا ضعبل افالم ةقسلا لهأ هيلع عمجأ هنأو ءامهيلع حسملا تيداحأ قيعملا يف

 ةلماكلا ةقيرطلاب ال ةلمحلا يف ةراهطلا دارأو امهيلع حسم امبر هنأ مهوت عفد هيفو ءءوضولا
 نب كاميلس نع دئرم نب ةمقلع نع كايفس نع ددسم نع دواد وبأ هاور [هماع وأ هتقو يأ] :خإ حتف موي

 لاف هيفحخ ىلع حسمو ءدحاو ءوضوب تاولص سم حتفلا موي 2 هللا لوس نيلتيح"' :لاق هيبأ نع ةديرب

 يمرادلا هاورو |[ :مقر] هن هتعنض اًدمع :لاقو ؛ةعنضت نكت ىل اعين مول لا تعم :كلتيأر نإ ةرسنع هل

 لوق ئبعم نأ 5 هللا لوبمر لعف لدق :يمرادلا دمحم وبأ لاق ٠ لإ نايفس قح ىنسوم ىيردللا كوع ن ده هدافسأب

 6 ىبل | لوق هنمو «رهاطلل نى دل كا لكل 5 :ةدئاملا) كفدتحو ا اوليغاف ةالصلا ىلإ ميم اًذإ» :ىلاعت هّللا

 رس م اًدعس نأ :ةمركع نع هسفن يمرادلا ىور امل ؛ديعب اذه :تلق :ملعأ هللاو ؛ثدح نم الإ ءوضو ال

 اولسغاف ةةلصل 1 ىلإ هثْمق اذإ] ةيالا هذه التو «ةداص لكل اضوقي ناك اًيلع نأو ءدحاو ءوضوب اهلك تاولصلا

 .( :ةدئاملاو © مكيديأ انك

 املف ءرهاط ريغ وأ اًرهاط ةالص لكل ءوضولاب رمأ 55 هللا لوسر نأ :رماع يبأ نب ةلظنح نب هللا دبع نع يورو
 ناك ةالص لك دنع ءوضولا نأ يف حيرص وهو «[5517:مقر 2175/١ ]ةالص لكل كاوسلاب رمأ هيلع كلذ قش
 نم معأ لب ءاذه ةيآلا يعم نأ ىلع لدي آل انه هلعفو .ةكم حتف موي هدعب خسن هنأ رمألا ةياغ قص هيلغ اًضرف

 :لاقي نأ الإ صخألا ىلع هل ةلالد ال معألاف ,خسن مث ةالص لكل ءوضولا ةيضرف هانعم وأ ءاهانعم نوكي نأ
 نب سنأ نع مهريغو يمرادلاو هجام نباو دواد وبأو يراخبلا هاور امك رخأ ثيداحأ مض غم اذه داس

 . ثدحي م انه: حوبولا اندحأ م ئرجي :لاق ؟نوعنصت متنك فيك :تلق ؛ةالص لك دنع أضوتي ' 2 يببلا ناك" :كلام

 ب نوعييصت معك يكف : نسنألا كملق :لاق ءرهاط ريغ وأ اًرهاط ةالص ل احل اعادت ناك" :يذمرتلا هنع ىورو



 نيفخلا ىلع حمسملا تايب 5 ةراهطلا باتك

 :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلعةياور دعب يذمرتلا لاقو [58 :مقر] "اًدحاو اءوضو ًاضوتن انك :لاق ؟متنأ -

 ."ةرم ةرم أاضوت" :هيف دازو «يروفلا نايفس نع مداق نب يلع ثيدحلا اذه ىورو «.حيحص نسح ثيدح اذه

 ًاضوتي ناك ع يببلا نأ" :ةديرب نب ناميلس نع راثد نب براخم نع اًضيأ ثيدحلا اذه يروثلا نايفس ىورو

 يدهم نب نمحرلا دبع ىورو ؛«هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع براحم نع نايفس نع عيكو هاورو ؛"ةالص لكل

 :لاقيو .عيكو ثيدح نم حصأ اذهو 5 يببلا نع ةديرب نب ناميلس نع راثد نب براحم نع نايفس نع هريغو

 ىلع اًضيأ ةجح ضهتني اذهو ءاهمارح اومّرحو اهنالح اولحأ :درو ام ىلع ءيش اهنم خسني مل ةدئاملا ةروس نإ
 .خسن مث روكذملا صنلا مكحب لكلا ىلع اًضرف ناك ءوضولا نإ :لاق نم
 ابودنم لب اًبحتسم ديدجتلا ناك نإو ثدحلا طرشب يه امنإ ءوضولا ةيضرف نأ ىلع عامجإلا دقعنا دق ةلمجلابو
 افيعب تايبيبع رقص :ثيدح ناك نإو ءمهريغو دعسو ىلعو رمع نباك ةباحصلا ضعب هلمحت ام ىلع اًدكؤم

 لضف ةياورب هللا دبع نب رباج نع امهريغو يذمرتلاو 311١[ :مقر] هجام نبا ىورو ؛هريغو يذمرتلا هلاق ام ىلع

 اذه عبصي 206 هللا لوسر تيأر :لاقف ؟اذه ام :تلقف :دحاو ءوضوب تاولصلا يلصي اًرباج ىأر هنأ رشبم نبا

 ام ىلع دحاو ءوضوب لكألا دعب رصعلاو رهظلا 225 هعمج اًعوفرم يورو 5 هللا لوسر عنص امك عنصأ انأف
 .:ثيدحلا ةمبأ هاور

 ءابابحتسا امإو «نآرقلا رهاظب ًالمع امإ ةالض لكل أضوتي ناك هنأ نم هتداع فالخ ىلع يأ :تاولص سحخ
 :رمع هل لاقف .امهلسغ نم هتداع فالخ ىلع :هيفخ ىلع حسمو .خسن مث ةصاخ هيلع اًضرف ناك :ليقو

 :اذده تعنص .نيلجر لسغو ؛ةالص لكل ئئضوتلا نم ةداعلا فالخ ىلع امهدحأ وأ نيرمألا نوك نم بجعت

 ريغ ءوضولا ديدحجت نأ فرعيل نعي :خلإ هتعنص .نيفخلا ىلع حسملا وأ ءءوضوب تاولصلا نيب عمجلا اذه يأ

 وه نيتءارقلا نيب عمجلا نأو ءةحوسنم ريغ ةدئاملا ةيآ نأو ءزئاج نيفخلا ىلع حسملا نأ نيفسلو «وبعاو

 نآرقلا لزن :يبعشلا لوق نعم اذهو «نيتلاحلا ىلع نيلومحملا امهحسمو نيلجرلا لسغ نم لمعلا فالتخا
 .لسغلاب ةنسلا ترجو ,حسملاب

 هاور ثيدحلاو :لاقو ؛«"هحرش" يف يراقلا هب هرسف ام اذه ءمهاكحألا نم لمجأ امل اًنيبم ناك ةَتِلَ هنأ :لصاحلاو

 ,ه 4 ]١/ قازرلا دبعل ةياور يفو «ةديرب نع امهريغو [71717 :مقر] ملسمو [7١80١:مقر ؛"ه./ه] دمحأ
 لكل ًاضوتي ناك 525 يبلا نأ :يملسألا بيصحلا نب ةديرب نع [15/.:مقر معلا | ةييك يبأ نباو ١[ تا/:مقر

 .دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا ىلص حتفلا موي ناك املف ؛ةالص



 نيفخلا ىلع حسملا كايب باب ظ ةراهطلا باتك

 نب ريرج عمج نم ينثدح «ميهاربإ نع ةيمأ يبأ ميركلا دبع نع ةفينح وبأ -

 فاظ .ناكت ةمألا ىلع ةيوحو دع نإفا 225 هيلع بحاو ريغ هديدخت نأ فارعيل :لاقي نأ نسحألا :تلق -

 زئاج عورشم وهف الإو ءزئاج حسملا نأ هو رمع دنع نيتسيلو «هربغو نسنأ ثيدح نم تفرع ام ىلع «مهدنع

 امك لوقلاو لعفلا اذه رهاظ ريغ ةدئاملا ةيآ خابستنا مدع نسل ا يف فرع امك حتفلا لب

 رو 00 ميسان بيأ لهن يتعاون ايام انيك 3 25 هلوق نم درو امم.الإ تفرع

 نم مرع محو اذ كلم نمو عبر بض رجح

 نب ريرج اذه نأ هشماوه يف لقنو "هللا دبع نب ريرج 5 نم ماقم قا نع د حيا :لاقف يراقلا
 نس امهريغو يخلبلا و سمسجخ نيب دمحم نب نيسحل 'مامإلا دست ةييفاسلا عماج' يف حرص امك يلجبلا هللا دبع

 دعب دحأل ةيرم الب زربأو رهظأ اذه يف ملقلا ةلزف «مالقألا وهس ببسب ماهوألا نم هللا انذاعأ ءمامإلا ديناسم
 هل هللا رفغ - يراَملا نا : حئارقلا فاراوط نمو .عماوجلاو نئسلا بتك يف ةدوجوملا ديئناسألاو ديئاسملا ةظحالم

 هركذي مل ذإ ؛يعبات هنأ رهاظلا :لاقف ءثيدحلا يف هعاب ةعسو هبعك ولع عم فحصملا ظفللا اذه حرش اًضيأ -

 ةفرطلا و ءروهمجلا دنعو اندنع ةحح وشو 6 لس رم ثيدحلاف 3 "ياسصألا ١ مجارتل تاعقسالا" ِق ربلا دبع نبا

 :هلوق ىلإ رظني مل اًضيأو همجرتو هللا دبع نب ريرج نع مامه نع ميهاربإ دانسإب قياس ثيدحلا اذه حرش هنأ هيلع

 ؟للإ "تيأر" :لوقي نأ يعباتلا نم نكمب فيكو ؛"خلإ © هللا لوي سيار"

 نوك دعب اندبع اضيأ لوبقم وهو هريرحو يعجتلا نيب يوارلا طقس عطقنم ثيدحلا : ندي قاافيت يصل ع

 حسم نأ قبس ام قبط ىلع مالكلا دارس ريزرحج و نيدانسإلا الك يف يراقلا مث ءالدع ةقث طقاسلا نع يوارلا

 دعو ا كلل ركب مو «بصنلا ار دروم لسغلا نأ انك 8 كلج رَأ# ف رجلا ةءارقل تايب 0 هنم نيفخلا

 اك ةياغلاب ايغم ريغ حسملا لإف ؛ك«مكلجزأ#» 2 ةياغلا تايب مع ويقتسم فيك هنأ نيثدحملاو ءاهقفلا ره مهرخأ

 ناك و. :ذمحم نب هللا دبع نب ةحلط ظفاحلا ةياورب "مامإلا دنسم" فو :حرشلا ةخسن شماوه يف ليق مث ءانركذ

 .يلجبلا هللا دبع نب ريرح ظفل نم اذهو :ةدئاملا لوزن دعب يمالسإ

 مث هللا دبع نب ريبرجج لاب :لاق هنع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع هجام نيب ةأور ريرحجج ثيدح :خا حسم

 ه4 :بلقر] هلعفقي 285 هللا لوسر كعبأر دقو نعني امو :لاق ؟اذه لعفتأ : هل ليقف ؛هيفح ىلع حسمو ءًاضوت

 نب ريكب نع دواد وبأ هاورؤ .ةدئاملا لوزن دعب ناك همالسإ نأ ؟ يرحب ثيدح مهبجعي ناك :ميهاربإ لاق



 نيفخلا ىلع حمسملا تايب 4 8 ةراهطلا باتك

 .ةدئاملا ةروس تلزنأ ام دعب

 نب ريرج ىأر هنأ :ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8
 206 هللآ لوسو, ثني هأر نإ .:ل اقف ؛كلذ نع هلأسف «هيفحخ ىلع حسمو أضوت هللا دبع

 ع ارضح هزاوحج

 .ةدئاملا كبر مدان قبلا الي .هعنصي

 ءاضفلا بناج ىلإ بهذف كويت ىلإ

 لوزن دعب الإ تملسأ ام :لاق هنأ ىورو ؛[54١ :مقر] ريرج نع ريرج نب ورمع نب ةعرز يبأ نع رماع -
 لالبو ةريغملاو ةفيذحو يلعو رمع نع بابلا فو :لاق [47 :مقر| ثراحلا نب مامه نع يذمرتلا هاورو .ةدئاملا
 تماصلا نب ةدابعو ةرم نب ىلعيو دعس نب لهسو سنأو ةيمأ نب ورمعو ةديربو ناملسو بويأ يبأو دعسو
 .حيحص نسح ثيدح ريرج ثيدح :لاق ؛ديز نب ةماسأو رباجو ةمامأ يبأو كيرش نب ةماسأو

 :لاقف ؛ءكلذ يف هل تلقف «هيفخ ىلع حسمو أضوت هللا دبع نب ريرج تيأر :لاق بشوح نب رهش نع ىوريو
 :ةدئاملا دعب الإ تملسأ ام: لاقف ؟اهدعب وأ ةدئاملا لبقأ :هل تلقف ؛هيفحع ىلع حسمو أضوت ٌدكو هللا لوسر تيأر
 اذهو ءريرج نع بشوح نب رهش نع نايح نب لتاقم نع يدمرتلا دايز نب دلاخخ انثدح «ةبيتق كلذب انثدح

 لوزن لبق ناك نيفخلا ىلع ه5 يبلا حسم نأ لوأت نيفخلا ىلع حسملا ركنأ نم ضعب نأل ؛رسفم ثيدح
 .ةدئاملا لوزن دعب نيفخلا ىلع حسم هُو يبلا ىأر هنأ ريرج ركذو «ةدئاملا
 .هب حيرصتلا نم حاحصلا بتك يف ام ىلع ةدئاملا لوزن دعب ملسأ اريرح نإف :خلإ تلزنأ ام دعب

 يذمرتلاو نيخيشلا دنع ةدايزلا هذه تسيل [اًموي نيعبرأب 325 هتافو لبق هدعب تملسأ لب] :هتبحص اغغإو

 نع رماع نب ريكب قيرط نم مكاحلاو ةعيزخ نباو دواد وبأ اهانعم جرخأو ؛قيرطلا اذه يف هجام نباو يئاسنلاو
 ةحيحص ةدايزلا هذه :مكاحلا لاق «ةدئاملا لوزن دعب الإ تملسأ ام :هرخآ يف ريرح نع ورمع نع ةعرز يبأ

 .عادولا ةجح يف هعم ناك هنأ :هيفو ءريرج نع رخآ هجو نم "هطسوأ" يف يناربطللو ؛هاحرخي ملو

 ."مهديناسم" يف يثراحلاو يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نباو ورسخ نبا هجرحخأ اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 ةوادإب ةريغملا هعبتأف هتجاحل جرخ هنأ" :يراخبلا ظفل :خ! جرخ هنأ .ظافلأ فالتخا ىلع هوحنب ةتسلا هحرخأو

 :قرطب دواد وبأ هاورو *“٠١[. :مقر] "نيفخلا ىلع حسمو أضوتف .هتجاح نم غرف نيح هيلع بصف ؛ءام اهيف

 -.ءاج مث زربتف دلك يبلا خانأف ؛هعم تلدعف رجفلا لبق كوبت ةوزغ يف هعم اناو كي هللا لوسر لدع :قيرط يفف



 نيفخلا ىلع حبسا تايب 1 أ.ه ةراهطلا باعك

 0000-0-5 ..................«نيمكلا ةقيض ةيمور ةبج هيلعو عجر مث ؛هتحاح
 زاربلاو لوبلا نم

 لخدأف فتبج امك قاضف هيعارذ نع رسح مث :ههجو لسغ مث ؛هيفك لسغف «ةوادإلا نم هدي ىلع تبكسف -

 دحن ح ريسن انلبقأف ءبكر مث :هيفح ىلع أضوت مث ءهسأرب خسمو ؛قفرملا ىلإ امهلسغف ؛ةبحلا تحن نم هيدي

 دقو نمحرلا دبع اندجوو «ةالصلا تقو ناك نيح مهب ىلصف ,ءفوع نب نمحرلا دبع اومدق دق ةالصلا ف سانلا

 فوع نب نمحرلا دبع ءارو ىلصف «نيملسملا عم فصق 25 هللا لوسر ماقف ءرجفلا ةالص نم ةعكر محي عكر

 | وقيس مهغأل ؛حيبستلا اورككأف نوملسملا عزفف هتالص يف 5 ينعلا ا ما ةعك رلا

 دع فايز نب داع ره ةياوز اذنه ةمسهسعأ دقاوأ معب سيما دق :مهل لاق 5 هللا لوسر ملس املف «ةالصلاب 55 يبلا

 .هنع ةبعش نب ةريغملا نب ةورع

 ناك 25 هللا ين نأ : قيرط يفو .ةمامعلا قوف ركذو «هتيصان ىلع حسمو أضوت 25 هللا لوسر نأ :قيرط يفو

 عم انك :قيرط يفو .ةريغملا نع : ةرتغملا خيا نعت :نويفعأ قرط وهو (هتمامع ىلعو هتيصان ىلعو نوفا ىلع حبب

 هيفك لسغف هيلع تغرفأف .ةوادإلاب هتيقلتف لبقأ 5 هتجاحل جرخف (ةوادإ يعمو ةبكر 5 2 هللا لوسر

 امهعرّداف تقاضف «نيمكلا ةقيض مورلا بابج نم فوص نم ةبج هيلعو هيعارذ جرخي نأ دارأ مث دهجوو

 «ناترهاظ امهو ؛نيفخلا نيمدقلا تلو أ ىنإف ؛نيفخلا عد :يل لاقف ءامهعرتنال نيفخلا | ىلإ تيوهأ مث «اعاردا

 36 هللا لوسر ىلع هوبأ دهشو ةهيبأ ىلع ةؤرع يل دهش :يبعشلا لاق :يبأ لاق ءامهيلع حسمف

 ايي يو ا ايوب ارك ايديا اساس يوسع

 دب دتد#“ اهو يتزأدلا هاورو 1 ا ؛يبقلا لي عيضو نر :هيفو ءارصتخم هدحبام نبا هاورو

 يف ٍنيع ىرإوت بح ىشمف «هتلحار نع لزنف «معن :تلقف ؟ءام كعمأ :لاقف ءرفنم قاةليل تاذ 36 هللا لوسر

 جرخي نأ عطتسي ملف فوص نم ةبج هيلعو .ههجوو هيدي لسغف «ةوادإلا نم هيلع تغرفأف ءءاج مث ؛ليللا داوس
 امهعد :لاقف .هيفخ عرتنأل تيوهأ مث هسأرب حسمو هيعارذ لسغف (ةبحلا لفسأ نم امهجرخأ ىح اهنم هيعارذ

 .[717:مقر ]21914/١ امهيلع حسمف نيترهاط امهتلخدأ إف

 :اهضعب يفو ء[١٠ :مقر| دواد يلأو [ ١74 :مقر] يذمرتلا يف امك ةيمور :تاياورلا ضعب يف :ةيمور ةبج

 يلا دئنسملا ةخسنو [؟174 :مقر ملسمو ؛51918 :مقر يراخبلا| ."نيحيحصلا" تاياور رثكأ يف امك ةيماش

 نوكي نأ دغبي هلو ؛مورلا كلم تحن ناك ذئنيح ماشلا نأ ؛امهنيب ةافانم الو :يراقلا لاق ءيراقلا اهحرش

 5 هجرخأ دق ثيدحلاو ءىرخألا ىلإ اهشامق وأ اهتطايخ ةبسنو ءامهادحإ ىلإ اهسبل داتعملا اقأيه ةبسن



 نيفخلا ىلع حسملا كايب ١١1 ةراهطلا باعك

 نم ءاملا نم هيلع بصأ تلعجف : :ةريغلا لاق ءايّمك' قبض نم 98 هللا لوسر. اهعقرف
 عاملا هيلع ا

 .ىلصو مدقت مث ءامهعزني ملو هيفخ ىلع حسمو (ةالصلل هءوضو اضوتف يعم ةوادإ

 ينتك تناك

 اردب و لاق يش نب فلا نع يمشلا نع دامح نع ةفيح بأ 11 |

 ةّبحا لفسأ ن فورس بو

 تقالاوم 0 هب يدان لمربس ل أ :ةياور يفو

 .ةبحلا لفسأ نم هيدي جرحخأف

 يف ليلقلا لمعلا زاوجو .؛بهأتلل داهجلا يف اميس ال «ةقيضلا بايثلا زاوح هيفو ."امهيحيحص" يف ناخيشلا -

 يه ىلا ةيصانلا حسمو نيفخلا حسم زاوجو «ءاملا بص يف ريغلاب ةناعتسالا زاوجو «فانئيتسا ريغ نم ءوضولا
 يف ريخأتلا فيحخ اذإ مامإلا راظتنا مدع زاوجو باو لحم رادقم يف باتكلا لامجإ هب عفتراف «سأرلا عبر ردقب

 خيشلا هلاق ام ىلع قيقحتلا لب هه ركب يبأ ريغب لك هئادتقا توبثو ءلوضفملاب لضفألا ءادتقا زاوجو «تقولا

 «تاعكرلا نم هتاف ام يضقي قوبسملا نأ تروبو د هب ىدتقاو 25 يببلا وه ناك مامإلا نإ :قحلا دبغ

 فالتخا ىلع اهلك هذهو «نيفخلا امهاخدإ دنع طرش نيمدقلا ةراهط نأ توبثو ءوهسلا ةدجس تبغي الو

 .مدأ نم ةرهطم يهو فرظ :ةوادإ .مهفاف تاياورلا يف تارابعلا
 :ل تأضو .ىرحأ ةصق هنأ وأ ءفوع نب نمحرلا دبع ناك مامإلا نأل ؛مهمأ هنأ ال ةالصلا ىلإ :خلإ مدقت مث

 ردقي مل ثيحب :نيمكلا ةقيض .ءوضولا يف ةناعتسالا زاوج هيفو ؛هئوضو ءام هيلع تبكس يأ داضلا ديدشتب
 ف 5 يبلا عم تنك :لاق :يراخبلا ةياور ىفو :يراقلا لاق خا ةبج هيلعو .امهلسغيل هيدعاس فشك ىلع

 تغرفأف ءاج مث «ليللا داوس يف نيع ىراوت يح ىشمف ؛هتلحار نع لزنف «معن :تلقف ؟ءام كعمأ :لاقف ءرفس

 امهجرخأ يح اهنم هيعارذ جرخي نأ عطتسي ملف ءفوص نم ةيماش ةبج هيلعو ؛هيديو ههجو لسغف «ةوادإلا هيلع
 .[31739 :مقر] هيفخ ىلعو هسأر حسمو ءامهلسغف ةبحلا نم لفسأ نم

 دنع ناك كلذ نأ :"دواد يبأ دنسم"و "أطوملا" فو ءكوبت ةوزغ يف ناك :دواد يبأو دمحأو كلامل ةياور فو

 .مُهي ىلصف فوع نب نمحرلا دبع اومدق سانلا دجو بح هعم تلبقأف :لاق :ملسمل ةياور ٍفو .حبصلا ةالص
 يفو .سانلا كلذ عزفأف ؛هتالص متي 22 هللا لوسر ماق نمحرلا دبع ملس املف «ةرخالا ةعكرلا 25 يبا كردأف

 بهذ هنأ يفو عةبجلا يف تافالتخا ثيدحلا يفق . ةنععد ع لاف «نمحرلا دبع ريخأت تدرأف :ةريغملا لاق ارحل

 -ِ هنع ىراوت وأ «ةريغملا هعبتأ هنأ وأ ,حبصلا يف وأ ليللا يف ناك هنأ وأ «ةريغم هدارأ وأ ءرحأتي نمحرلا دبع



 نيفخلا ىلع حمسملا نايب ١٠١ ةراهطلا باتك

 لويمر تفيأر :لاغ ةيعش نب ةريغللا نع ىعشلا نع دامح نع ةقيح وبأ تا#

 نبا اي :لاقف ؟اذه ام :تلقف «نيفخلا ىلع حسمب كلام نب دعس اذإف «ق ارعلا يف ةوزغ

 لاوس هكفأو :لاقف «هتلأسف هتيتأف :لاق «هقللذ نع ةلسق كليب ىلع تيسق اذإ !رمع
 قد لج ِ نينمؤملا يه

 زوجي رخأتلا يفو ءانلقن امك ةبحلا يفف ؛ءنكمم كلذ لك يف قيفوتلاو ؛كلذ دع سف اه راك 3 !١ بهذي ملف -

 رخآ زربتلل بهذي نأ زوجي تقولا فو ءامهلعف دعب 25 يبنلا امهعنمو ةريغملا ةراشإ دعب رخأتلا يف عرشي نأ

 .مهفاف هدحو بهذ مث ائيش هعبتأ هنأ عابتالا يفو .رفسأ لب حبصلا علط ئحا دعبو ءليللا

 يف امك يرعشألا ىسوم نب ميهاربإ امإ طقاسلاو «عطقنم ثيدحلاو «ةريغملا ثيدح رصتخم اذه :خلإ حسمب

 .دابعلا دعب هينبا دحأو ةريغملا لوم دابع نانثا طقاسلاو .ةريغملا انبا ةرمح وأ ةورع وأ ءةقباسلا ةياورلا

 نبا وه] :مهحلا ىبأ نب . يهدي قف ورمع نب دسأو لدعلا ةحلطو ورسم نبا هجرخأ :حلإ ةفينح وبأ

 يأ] :خا تيمدق رم رمع ن : 9 دبع ني هللا ديبع نبا سيل | | .ةعباسلا نم ةقث «يودعلا مهجلا يبأ نب : , هللا دبع

 لا دبع نآز يقلل ىلع سدا :اعوفرم:يرراخبلا ظفلو :ةعامتلا ضعي ةلاعو [ "أظوملا" ةياور يف امك ةفوكلا

 , | 0 :مقر| هريغ هنع لأست الف 05 ىننلا نع دعس اكيش كثدح اذإ مع د :لاقف «كلذ نع ره اع جاو :بنأ

 نأ يسنف هللا دبع مدقف ؛هيلع تمدق اذإ كابأ لس :دعس هل لاقف هيلع كلذ ركنأف نيفخلا ىلع حسمي رمع نبا

 تلخدأ اذإ . رمع لاقف هللا كيرخ هلأسف ال *لاقف ؟كابأ تلأسأ :لاقف 6« كعس مدق ىئح كلذ قع ضع لاس

 عاج لإو معن :لاق ؟طئاغل نم اندحأ ءاح نإو + دع لاق ءامهيلع حسماف ؛ نات رهاط امهو نيفخلا ف كيلجر

 وسع 1 د ا 'دمحم أطوم" يق اذكو .طئاغلا نم مكدحأ

 نم دحأ ءاج نإو :رمع نبا لاقف اًسأب كلذب ىرن ال انفافخ ىلع حسمن 25 هللا لوسر عم انك :رمع لاقف

 رفسلا يف حسملا هغلب وأ «هيسن لب ذكيح حسملا ربخ هغلبي مل امإ رمع نبا لعلو .[5145 :مقر] معن :لاق ؟طئاغلا

 نع "دمحم أظومو" انهه قف ام ىلع تباث اًعوفرم ةتياورو ,نيفخلا ىلع رمع نبا حسمف الإو .ةصاخن هيلع هلمحو

 .رضحلا يف حسملا ركنأ هلعل .حسملا يأ :اذه ام .ةرشبملا ةرشعلا دحأ قاحسإ وبأ :خل! دعس .كلام

 .هلوقب نئمطتف هب فرعأ هنإف :كلذ نع هلسف



 كلام نب دعس اذإف قولا قارعلا تمدق :لاق :ةياور يفو .انحسمف حسمب دك هلل

 :لاقف داس ههط ربع يلع تسنق اذ :لاق ؟اذه ام مدا بيح
 هزاوح نع ناد تقول

 نينا قام وسب سنت نأ نب دعس 5 .الولج ةوزغل قارعلا تمدق :لاق
 كابأ رمع ههاجك هيو رمع تيقلف :لاق ,هلأساف نينمؤملا 3 تيقل اذإ :لاقف ؟دعس اي اذه اه : -لقف

 ىلع مكس صاقو نأ نب لعيس تيأرف قارعلا ةوزغ ىلع انمدق لاق :ةياور يو
 رمع نبا نع

 :رمع نبا لاق ءكلذ نع هلأساف رمع ىلع تمدق اذإ :يل لاقف «هيلع تركنأف نيفخلا

 انيأر ءكنم هقفأ كمع يال دعس يس هع الا تيرا ايوب تلم يلعب تصل ادا
 كلام نب دعس وهو

 رمع نبا وهو
 ل 0 يسم يدي لوريم ل يالا يبث صافو يل لاق « ام هللا دبع لاش | :كدعس لامف ١ ١ اق ا

 دعس يأ

 دبع نب بهو نب صاقو نأ :كلام نب دعس .اذه ريغ هليلد ىلإ جاتحن ال وأ ههحججو فرعن ال وه هل اعبت :انحسمف

 لوأ وهو :نينمؤملا ريمأ .ةفورعم ةعقو اهو دادغبب عضوم ماللاو ميحلا حتفب :الولج .بالك نب ةريهز نب فانم

 .هريغو وهو انأ :انيأر .كمع هنأكف رمعلا يف برقلاو ةقدصلاو مالسإلا يف كابأ هتاواسمل [ةنسلاب فرعأو
 , ةنيححمما عدل 0 يبلا * كنس .ةحجام نباو يراخبلا كت هوحلو ع"هدئسم" 2 ينراخلا هج رخخأ :ةقينح وبأ



 حسملا يف تيقوتلا نايب ظ م6 ااااا606ي الا عع

 .هتقوي لو رفسلا يف نيفخلا

 : وتلا نايب | حسملا يف .تيقوتلا نايب]
 انه

 نع «يلدجلا هللا دبع يبأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ع
 ديمح نب دبع هما

 عليي م يأ [هتعمس اميف هتقو نيعي ىل | : هدف وب و دعس ىلع ظنا اذلو ؛ةصاخ هيلع هلمحح هلعل :خاإ رفسلا ف

 تقوي مل رثألا اذهل هلعلو ءيأيس امك ةتباث ميقمللو رفاسملل هتيقوت تاياور نإف ؛هتيقوت مدع نيب هنأ ال هتيقوت هنع

 ىلع ةجح ظفح نم نكل «كلام مامإلا اذمب ذحأو :يراقلا لاق «هنع ةياور يف ميقملل ال رفاسملل زوجو كلام

 هايأ ةنالث 5 هللا لوسر لعج :ههجو هللا مارك ىلع نع [ "7 :مقر] "ملسم حيحص" يفق ءظفحي مل نم

 .ميقملل ةليلو امويو ءرفاسملل نهيلايلو

 )246 للا لوس اي لاق هنأ ةرامع يبأ ني يف نع ةؤاد وبأ ق ءور دقف ءهج وأ نم تيقوتلا مدع يور دق ملعا مث

 تعكش اهو بعت :لاق ؟ةثالثو :لاق ءدعن :لاق ؟نيسويو :لاق ءرمعن :لاق ؟اموي لاق ءبعن :لاق ؟نيقلا ىلع حسمأ

 دقو د واد وبأ هفعضو .[ ةدا/ :مقر] كل ادب امو :هل لاق اعبس غلب نح :هيفو هجام نبا هآورو ١8 ١[. :مهقرإ

 نأ ىلع 0 ةدوح دشأو حصأ ثيقوتلا تاياورو فيك ؛ركذتف «ةقباسلا انيشاوح يف ثحبلا اذه انيفوتسا
 .ةرورضلا ردقب يرورضلا ردقيو ؛هدروم وم ىلع رصتقي سايفقلا تفالر اضيأو ؛يفانلا ىلع ةمدقم ميرا ةياؤ

 نع يلددلا هللا دبع يبأ نع يعخنلا ميهاربإ نع دامحو ةبيتع نب مكاحلا ىور دقو :[17 :مقر] يذمرتلا لاق
 هللا دبع يبأ نع يعحنلا ميهاربإ عمسي ملا :ةبعش لاق :ىيحي لاق :ئيدملا نب يلع لاق .حصي الو تباث نب ةميزخ

 اشدحف .يعخنلا ميهاربإ انعمو يميتلا ميهاربإ ةرجح يف انك :روصنم نع ةدئاز لاقو .حسملا ثيدح يل دحلا

 ىلع حسملا يف 25 يبلا نع تباث نب ةيزخ نع يلدجلا هللا دبع بأ نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ
 نع نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع يروثلا دلاو قورسم نب ديعس ثيدح يذمرتلا ححص دقو .نيفخلا
 .ةرمعو يميتلا طقس عطقنم اذهو «ح ىعصألا وهو «ّيقآلا مامإلا دانسإك ةميزخخ نع يلدجلاا هللا دبع يبأ

 قيفد يسابس اجي سا ومارس جوع اا تايم

 ءاعوفرم ةميزخ نع يلدحلا نع 3غ هس نب ورمع نع هنع يميتلا ثيدح نم حيحصلا :ةعرز نأ نع "هللغ'

 اذه فعض ىلع قافتالا :"بذهملا حرش" ف يوونلا ىعداو ؛يعختلا ةياور نم هنأل ؛دانسإلا ءاتثأ نم نوميم

 :هدايزو ةاضنأ ةححص هنأ نيعم نبا نع يدمرتلا لقن دقو ع«كابح نبا هححص دق هنأل ؛دودرم اذهو «ثيدحلا

 3 ؛يعخنلا ةياور ف تسيل "اندازل هاندزتسا ولو"



 حسملا يف تيفوتلا نايب ٠١ه ةراهطلا باتك

5 0 5 2 
 ,ةليلو اموي ميقملل :نيفخلا ىلع حسملا يف لاق هنا 2 يببلا نع تباث نب ةميزحخ

 6 ةماعلا هاه و اوم هوو ع هاون عاف هاهم اعمل هاا اهيانف هالو هكدا ها اهلا هذه منا 6 هامه هاه اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو

 انعمو يعخنلا ميهاربإ ةرجح يف انك :لوقي اروصنم تعمس ةدئاز ةياور هقرط حصأ :مامإلا يف خيشلا لاقو -

 هركذف ة ةعزخ نع ىلدحلا نع نوميم نب ورمع انثدح :يميتلا لاقف ؛نيفخلا ىلع حسملا انركذف «يميتلا ميهاربإ

 بديت يسيح ا لا طوابق ا ا عهمامتب

 هاورو ديلا لاق 0 بقر ةليلو موي ميقمللو مايأ ةثالث رفاسملل يابو 2 للي بلا

 نع نايفس نع هحججام نبا هاورو . "اندازل هاند زتسا ولو" :هيف لاق «هدانسإب ىميتلا ميهاربإ نع رمتعم ا نب روصنم

 ولو ءاثالث رفاسملل 6 هللا لوسر لعج :لاق «تباث نب ةميزحن نع لوميم نب ورمع نع يئيللا ميهاربإ نع هيبأ

 ىميتلا ميهاربإ نع قورسم نب ديعس نع يذمرتلا هاورو .[567 :مقر] اسمح اهلعجل هتلأسم ىلع لئاسلا ىضم

 «نيفخلا ىلع حسملا نع لئس هنأ :25 يبلا نع تباث نب ةميزخ نع يلدجلا هللا دبع يبأ نع نوميم نب ورمع نع
 ىور دقو :لاق ءحيحص نسح ثيدح اذه :يدذمرتلا لاقو ء[ةه :مقر] م وب ميقمللو ةثالث رفاسملل :لاقف

 .حصي الو تباث نب ةميزخ نع يلدجلا هللا دبع بأ نع ىعخنلا ميهاربإ نع دامحو ةبيتع نب مكحلا

 لاقو ؛حسملا ثيدح يلدحلا هللا دبع بأ نع يميتلا ميهاربإ عمسي مل : ةمعش لاق : بحي لاق :ئيدملا نب يلع لاق

 نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ كتسنا نيش ريعارإ] اندو يلا تيترلا ةرمسس قا ا :روصنم نع هدئاز

 ءىش نسحأ :دمحت ديمحح لاق ؛نيفنللا ىلع حسملا يف 25 يبلا نع تباث نب , ةزخ نع يلدحلا هللا دبع بأ نع نوميم

 ةقث دعب اندنع وهو يوارلا طوقسل ؛اعطقنم نوكي نأ :هيف رمألا ةياغف .لاسع نب ناوفص ثيدح بابلا اذه يف

 دوسألا نبا سيق نب ديزي نب ميهاربإ :"بيرقتلا" يف لاق ,يعخنلا ميهاربإ يف رهاظ وهو ءطقاسلا نع يوارلا
 نيسمخح نبا وهو «نيعست و تس ةنس تام «ةسماخلا نم اًريثك لسري هنأ الإ ةقن :هيقفلا يقوكلا تارمع وبأ يعخنلا

 .[١٠717:مقر] اهوحن وأ

 مويلا ىلع ةدايزلا نأ امك ءامكح اًرركم هيلع ةدايزلا ربتعي يذلا رفسلا ةدم لقأل بسانملا وه أ مايأ ةثاراث

 نوكل ؛يمكحلا ريركتلا رفاسملا قح يفو «ةيسحلا ةماقإلا يسحلا ريركتلا ميقملا قح يف ربتعاف ءاًسسح رركم ةليللاو

 ؛مويلا وه لكلا دنع اًزيمتم سوسحملا يف يف نيعتو ردقي ام لقأ نألو :ردقتلا ىلإ رظنلا ةهج نم اًيمكح اًرمأ رفسلا

 ةيالغلا رومألا هذهلف عةلجعلاو عاملا نادجو ةلقو ةقشملا ىلإ اًرظن ؛ةدايزلا قحتسمه رفاسملاو ءأريسبت هل عبات ليللاو

 اذلو ءرتولاو درفلا بي هّللاَو (ةيج وزلا بحجب وي دحاولاب ةدايزلا نألو عةيالت عمجلا لقأ نألو ىمايأ ةثالث يطعأ

 رخآ ماقم تايعرشلا يف مللا نايبو رارسألل مث ءاهريغو تاحيبستلاك اًرتو اهرثكأ ةيعرشلا رومألا دادعأ ىرت

 را تلطيف



 حسملا يف تيقوتلا نايب ا ظ ةراهطلا باتك

 رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا :ةياور فو ؛ئضوتم وهو امهسبل اذإ هيفخ عرئي ال

 .امهسبلي نأ لبق أضوت اذإ ءاش نإ ةليلو اًموي ميقمللو مايأ ةثالث

 نع يدوألا نوميم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ نع ديعس نع ةفينح وبأ -
 ؛نيفخلا ىلع حسملا نع لغس ُدعُص يبنلا نأ :تباث نب ةعيزخ نع يلدجلا هللا دبع يبأ

 ةدادتها و ّق رادقم نييعت نيتداهشلا يدب فورعم

 .ةليلو اًموي ميقمللو ,نهيلايلو مايأ ةنالن رفاسملل :لاق

 دحلا تقو نم

 50 ىناه نب حيرش نع دمحم نب مساقلا نع مكحلا نع ةفينح وبأ -4

 دواد وبأ هاور ثيدحلاو انديه وهو امهسبل اذإ ءاش نإ هيفخ عزني ال" :ةدايز "دوقعلا" فو :هيفخ عري ال

 |[ :مقر] "بيذهتلا بيد" يقااسك ىلدنملا

 اذه «هلبق امك اردقم وأ ءءاضعألا رئاس لسغ دعب امك اققحم امهلسغب نيمدقلا رهاط يأ] :خا ئضوتم وهو

 معو : يي رمع نع رمع نبا ةياور قو | .لاكشإ الب ئرحتف نيزوخلا دنع امأو «ثدحلا يرخب مدعب نيلئاقلا كنع

 يف بيترتلا طارتشا ىلع بم وهو «سبللا تقو ةلماكلا ةراهطلا طارتشا ىلع ةيعفاشلا هب لدتساو «ناترهاط

 تفقو وه هنأل ؛ثدحلا تقو ةيفنخلا دنع و «سبللا دنع ةلماكلا ةراهطلا وه ةيعفاشلا دنع طورشملاف ءعوض ولا

 :يرصضبلا نسحلا دنع سبللا تقدو ا ُّق دمحأ دنع حسملا تقوو (روهمجلا كنع

 انإو ءهابتشا الب ةحيحص ةياور هذه :ميهاربإ نع .ثتديملا لبق اهسيبل مت نيمدقلا لسغ هنأ '.عي ل اضوت اذإ

 روهشم مرصضخم ىبع قف لاقيو للا كيع وبأ :يدوألا نوميم .هانلصف دقو يعخنلا ميهاربإ ةيآو ر يف هابتشالا

 هلعأ دق لولعمف "هلفسأو" :ةريغملا ثيدح امأو ءاهالعأ ىلع يأ :ةليلو اهوي (بيرقتلا) .ةفوكلا لرزن دباع ةقث

 طلغ هرهاظ و ركب ىبأ نبا يأ :دمحم نب مساقلا :اعوق رض: ا 2 ىلع نع هفالحخ يو رو عد واد وبأو يذمرتلا

 وهف حاحصلاو نئسلا بتك فو ءاهعماجو "ةيتاسملا" خسنو ء'"رهاوجلا دوقع" يف امك ةرميخم نب مساقلا وشو

 ةلنم نباو |[ 521 دنسلا اذ ملسم هج رخخأ ثيدحلاو دمحم ششنب ه رميخم شعن برقل خسانلا فيحصت

 ."ةيامحلا حرص" يف تيقوتلا ثيداحأ قرط انطسبو ؛."هحيحص" يف ةميزخ نباو يقهيبلاو

 ءامهيلك انتخسن ىفو ,حيرش دلاو الو ءمساقلا دلاو ثايب يراقلا اهيلع حرش ةحسن يف سيل :ئناه نب حيرش

 نبا هنأ نكميو «ئناه نبا وه حيرشو ءامهريغو "ملسم"و "هجام نبا ننس" يف امك ةرميخم نبا هلعل مساقلا نكل

 7-5 يلا نب دمحم نب مساقلا انتحخحسن نم رهاظلاو «ثراحلا



 ةبانحجلا نم لسغلا نايب ا

 ميِقملاو نهيلايلو مايأ ةثالث نيفخلا ىلع رفاسملا حسمب ::
 لزاتم ةثالث رفاس يذلا

 :تلاق مف ةشئ ةشئاع نع يبعشلا نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ 8

 اذإف ءءام بيصي الو مانيف «ليللا لوأ نم هلهأ ىو بيصي 26 هلا لوسر ناك
 هل وأ 3 هةحج زز

“> 
0 

 قاع ؛ليللا رخ | وف ظقيتسا

 لامز دعب 07 0 ىلإ

 تلاق انف ةشن ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح يبأ نع دامح تا“
 ليزي نب يغيبسلا

 «ليللا رخآ [ نم ظقيتسا اذإف ؛ءام بيصي الو ليللا لوأ هلهأ بيصي 7 هللا لوسر ناك

 ام ركذ عم ئناه نب حيرش | نع ةرميخم نب مساقلا نع مكحلا نع ةبعش نع هجام نبا هاور :للإ هو يلع ن ع

 يف كلام ىلع ةجح هلك اذهو ء[557 :مقر] خلإ مكحلا نع سيق نب ورمع نع يمرادلا هاورو «ةشئاع لأس
 .امكح ميقم هنإف ؛رفسلا ةدم نود رفاسملا وأ هتيب يف :ةليلو اًموي .ركذتف هل ام قبس دقو «تيقوتلا مدع

 قاحسإ يبأ نع ةفينح يبأ نع دمحم ةياور هب دهشت امك دانسإلا كلس يف سيل يبعشلا نأ رهاظلا :يبعشلا نع

 خسنو "دوقعلا" ف سيلو «دنسلا اذمب ةيتآلا هنع دامح ةياورو ,"أطوملا" يف اًعوفرم ةشئاع نع دوسألا نع
 قاحسإ يىبأ نع صوحألا يبأو شمعألا نع نايفس نع هجام نبا هاور :خلإ ءام بيصي الو .اًضيأ "ديناسملا'

 بت قاهر الم, سيال هتأيهك ماني 5 ءاهاضق هلهأ ىلإ ةجاح هل تناك نإ" :اًعوفرم ةشئاع نع دوسألا نع

 .[3/؟ :مقر] "ءام سمي ال هتأيهك ماني مث

 «داريإلا هرهاظو ءيشب ثيدحلا اذه دشي !ف اي :ليعامسإ يل لاقف اًموي ثيدحلا تركذف :لاق «نايفس نع لقنو

 نوراه نب ديزي تعم : لاق يطساولا يلع نب نسسحلا انتدح :ل |اقو .قاحسإ 57 نع نايفس , نع دواد وبأ هاورو

 أ :يفنحلا مساقلا لاق نكل ؛يذمرتلا هيف حدق كلذكو ؛قاحسإ ثيدح ينعي مهو ثيدحلا اذه :لوقي

 زاوجلا نايبل ؛هكرت نكمبو ؛كلذو كاذ نكمي ذإ ؛ضراعت ال :تلق .ةحداقب تسيل اهنأ ىلإ "للعلا" يف ئيطقرادلا

 هاور :بيصي الو ."مهديناسم" يف لدعلا ةحلطو ورسح نباو يثراحلاو رفظملا نبا هجرخأ ثيدحلاو ءاضيأ

 لاق ء[9١1١86١١ :مقر] اًعوفرم ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ يىبأ نع شمعألاو نايفس نع يذمرتلا

 - هنأ 35 يببلا نع ةشئاع نع دوسألا نع دحاو ريغ ىور دقو «هريغو بيسملا نب ديعس لوق اذهو :يذمرتلا



 ةبانجلا نم لسغلا نايب ١ ةراهطلا باتك

 ناك :تلاق نقف ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ با ؟

 20د توسعت سس هن مسدس مسمر قاع ةطاابألاب ]0151 225 هللا لوسر

 اله قاحسإ ىأ نع قور لقو ىدوسألا نع قاحسإ 5 ثيدح نم حصضأ اذهو ماني نأ لبق أضوتي ناك -

 هتضراعم ةياورلا يف حدقلا لصاحو .قاحسإ يبأ نم طلغ اذه نأ نوريو .«دحاو ريغو يروثلاو ةبعش ثيدحلا

 هنإ :"بيرقتلا" يف هلاق ام ىلع ءانب ؛قاحسإ يبأ مهو ىلع كلذ لمحيف «ةشئاع نع دوسألا نع رخألا تاياورلل

 سلدملاو عةبأ ورلا حصي ال فيك هنأ للا نيهح نإ هنغ هيأ . قف ودص طباض ةقث وهف الإو هرخآب طلتخا

 تاياورلا ن ويوسف ملفوف لسعلا فاح 1 تالا وس نط رعاه ساق هلو عي نع تنس 15

 .يقهيبلل راتخملا وهو ءرخألا

 اودقتعال هيلع بظاو ول ذإ ؛زاوجلا ميلعتل ءام سمي ال نأ نكمي هنأل تاقوألا فالتحاب ةضراعم ال هنأ :يباثلاو

 ةنيرق مدعل ؛يناثلا وه اندنع باوصلاو «"دوعصلا ةاقرم" ف هلقن اذك «يوونلل راتخملا باوحجلا وهو «هبوحو

 رفاظت هنأ رمألا ةياغ .بحتسم مونلا لبق عيضوتلاف «يوونلا هنيب يذلا رذعلا اذهو ءلوألا باوحلا ىلع ريدقتلا

 كلذب سأب الف «ماني تح هركذ لسغي ملو أضوتي مل نإو اروسلب بس نسوي دتس وحج بأ سس

 ثيدحلا نأ ملعا مث .طالتخالا نمز هذه ةياور تبثي نأ الإ ميقتسي الف طالتحالاب حدقلا امأو .[151/1] اًضي

 لاقو .أطخ وه :نوراه نب ديزي لاقو .مهو وه :دواد وبأ لاقو .حيحصب سيل :دمحأ لاقو «ةعبرألا ل
 اذه يف قاحسإ ابأ فلاخي مل ول :"هللع" يف مرثألا لاقو «ثيدحلا اذه ىوري نأ لحي ال :حلاص نب دمحأ نع انهم
 .ىفكل هدحو ميهاربإ الإ
 نم أطخ هنأ ىلع نوثدحملا عمجأ :زوفم نبا لاقو ءاهنع ةملس وبأو ةورع اذكو «دوسألا نب نمحرلا دبع هقفاوو

 باتك" يف اهللعو ."هحيحص" يف ملسم اهفذح ةدايزلا هذهو «ىقهيبلا هححص دقف ؛ةحماسم هيفو .قاحسإ يبأ

 ,نيحيحص ناريخلا نوكي نأ هبشي :"هللع' يف ئطقرادلا لاقو مكاحلا هاكح امك حيرس نبا امهنيب عمجو «"زييمتلا

 كلملا دبع نع ميشه هاور ام هديؤيو ءزاوجلا نايبل نيرمألا لعف هنأب امهنيب ةبيتق نبا عمجو .ملعلا لهأ ضعب هلاق
 .دوسألا نع قاحسإ يبأ ةياور لثم اهنع ءاطع نع

 :لاق ؟بنج وهو اندحأ مانيأ :هلاؤس يف اعوفرم رمع نبا نع "امهيحيحص" يف نابح نباو ةعزخ نبا هجرخأ امو

 نأ عم ةدايزلاب درفتم ريغ قاحسإ ابأ ن أ ملع رم ايو «ةيهاركلا مدعب نذؤم ةئيشملاب قيلعتلاف ءاش نإ ًاضوتيو معن

 .يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ :ةفينح وبأ .رخآ حيحص ثيدح هدضاع اذإ اميس ال لوبقم ةقثلا درفت

 - نأ دارأو اًّبتح ناك اذإ ناك" :اًعوفرم اهنع دوسألا قيرط نم ملسم ظفلو ,ناخيشلا هجرحأ :خلإ دارأ اذإ



 ةبانجلا نم لسغلا نايب ١٠8 ةراهطلا باتك
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 ماني نأ دارأ اذإ ناك" :اهنع ةملس يبأ قيرط نم امهدنعو ؛[5١7:مقر] "ةالصلل هءوضو أضوت ماني وأ لكأي -

 وهو ماني نأ دارأ اذإ" :اهنع ةورع قيرط نم يراخبلا دنعو ؛"ماني نأ لبق ةالصلل هءوضو أضوت ءبنج وهو
 نب نمحرلا دبع نع قاحسإ نب دمحم نع يمرادلا هاورو «[588:مقر] "ةالصلل أضوتو هجرف لسغ «بنج
 .اعوفره ةشئاتع نع ةيبأ نع دوسألا

 نأ دارأ اذإ ناك ُهَي يبنلا نإ" :تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع سنويو نايفس نع دواد وبأ هاورو
 د25 ىبلا نأ" :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع مكحلا نع ةبعش نعو «"ةالصلل هءوضو أضوت «ءبنج وهو ماني

 نب رامع نع رمعي نب ىي نع يناسارخلا ءاطع نعو ؛«"بنج وهو نعت أضوت ماني وأ لكأي نأ دارأ اذإ ناك
 ىجحي نيب :دواد وبأ لاق .[177 :مقر] "أاضوتي نأ مان وأ برش وأ لكأ اذإ بنجلل صخر 25 يبنلا نأ" :رساي
 بنجلا :ورمع نب هللا دبعو رمع نباو بلاط يبأ نب ىلع لاقو ءلجر ثيدحلا اذه يف رساي نب رامعو رمعي نب
 .ًاضوت لكأي نأ دارأ اذإ

 نأ دارأ اذإ دلي هللا لوسر ناك" :تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع دعس نب ثيل نع هحام نبا هاورو

 لاق باطخلا نب رمع نأ :رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نعو ؛"ةالصلل هءوضو أضوت بنج وهو ماني
 :يردخلا ديعس يبأ نع بايخ نب هللا دبع نعو ءأض وت اذإ معن :لاق ؟بنج وهو اندحأ دقريأ 2 هللا لوسرل

 همه .ه84:مقر] ماني مث اضوتي نأ 522 هللا لوسر هرمأف ماني نأ ديريف ليللا نم ةبانحلا هبيضت تناك هنأ
 ١١7[. 2517 :مقر] ةعزخ نبا هحرخأو م7

 "ريبكلا" همجعم يف يناربطلا جرخأو «ةريره يبأو ةملس مأ ثيدح نم "طسوألا" همجعم يف يناربطلا هجرخأو
 :ًاضوتي يح دقري نأ بحأ انع ةلاق 8بئلا دقري له هللا لوشر اي :تلق :تلاق دعس ثنب ةنوميم ثيدح نم

 لزني مل ليئربح نأ رهتشا ام لطبي هبو .[50:مقر :57/7؟5] لإ ةَكِلع ليئربح هرضحي الف قوتي نأ فاحأ ينإف
 رهتشا امك سيل هنكل ءنسح ريغ ةبانجلا ةلاح ىلع توملا نأ رهظي هبو «ضرألا ىلإ ةيوبنلا ةافولا دعب لزني الو

 .ةينيدلا ةرورضلاب لطاب هنإف ؛هسفن لتاق تومك هب تام نمل مثؤم سحب مارح توم هنأ

 هنأ 525 هللا لوسرل ركذ هد رمع نأ :ام5# رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع "أطوملا" يف دمحم هاورو
 ةشئاع نع ةورع نب ماشه نع هنعو «ىيي هنع هاورو ءمثو كركذ لسغاو أضوت لاق «ليللا نم ةبانحلا هبيصت
 ًاضوتي بح مني الف «لستغي نأ لبق ماني نأ دارأ مث ةأرملا مكدحأ باصأ اذإ :لوقت تناك امه 225 ىلا جوز

 ههجو لسغ ؛بنج وهو معطي وأ ماني نأ دارأ اذإ ناك اند رمع نب هللا دبع نأ :عفان نع هنعو «ةالصلل هءوضو

 ناك هنأل ؛نيلجرلا لسغ ركذي مل :ليق .[35:مقر 2585/1] مان وأ معط مث .هسأرب حسمو «نيقفرملا ىلإ هيديو
 3 .لامكلا يف غلابي , هلو رسيت ام لسغف بدنلل رمألا نأ مهف هلعلو ءرذع هب



 ةبانجلا نم لسغلا لايب لا ةراهطلا باتك

 .ةالصلل هعوضو أب أضوت ,بنج وهو
 يوغللا عوضولا ال

 25 هللا لوسر نأ :ةفيذح نع لحجر نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ دي
 ثراحلا نب مامه هلعل

 لا لاق هعنع قإ :لاق ؟كلل ام 5اس نو اب

 .سجني ال نمؤملا :ةياور فو ءسجنب سيل نمؤملا نإف 00 انرأ
 اًنظاب سحب رفاكلاو امههايإ

 اهكتيم اق-هبلا هديب دبع 99 هللا وسر أ نية نس نم فال نين افتح وأ

 5 هللا لوسر

 . سكني الأ نهاوملا نإ :825 هللا لوسر. لاقف ءهنغ للربع خب 5

 معن :تلاق ؟بنج وهو دقري 0 يببلا ناك :ةشئاغ تلأس وى ةملس يبأ نع ىبحي نع يراخبلا ةاورو -

 وهو اندحأ دقريأ 75 هللا لوسر لأس ه5 باطخلا نب رهع نأ :فُك رهع نبا نع عفان نع ثيللا نعو ءأضوتي

 :تلاق ةشئاع نع ةورع نع نمحرلا دبع نب دمحم نعو ءبنجح وهو دقريلف هك دحأ أيضوت اذإ معن :لاق ؟بنح

 نب هللا دبع نع عفان نع ةيريوج نعو «"ةالصلل أضوتو هجرف لسغ «بنج 2 نأ دارأ اذإ .ةبيدبس ناكم"

 ةصق يف كلام ثيدح ىورو ءأضوت اذإ معن :لاق ؟بنج وهو اندحأ مانيأ 0 يبنلا رمع ىفتسا :لاق بق رمغ

 دنع ءوضولا بابحتسا دكأت ف ديناسألا دايح ةحيحص ثيداحأ ةذهف :[585 :مقرإ هد رمع ةبانجلا ةباضإ

 :بدجللا لاعفألا رئاسو «يبرشلاو « لكألااو ةعوتلا

 تنك :لاقف ءاج مث «لستغاف هنع داحف هيقل هنأ :ظفلب ميليسا ةأ اوف (يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ :ةفينح وبأ

 عنام يأو كنأش ام :كلام .هنع ظوفحم هنإف امالتحا ال انطو :بنج وهو سجني ال نمؤملا نإ :لاقف ءابنج

 . ردضم نيتحتفب وأ ءاعراضم ميجلا مضب [سجنتم يأ ميحلا رسك 6 سجنب سيل .عفدلا اذه ىلع ثعابو كل

 نع دانسإ هلعل :دامح نع .ةقث ناك اذإ لوبقمه لسرملاك وهو .نييوارلا طاقسإب لضعم ثيدحلا :ةفينح وبأ

 1 ةيقرإ دواد وبأ هاور 17 هللا وسو رس بحاضص ناميلا . نبا يأ :ةفيدح .ةفيدح نع مامه نع ميهاربإ

 نإ :لاشف ؟ىستحب ف! : لاقف «هيلإ ىروهأف هيقل 0 يببلا نأ :ةفيدح نع لئاو يبأ نع لضاو نع رعسم نع هريغو

 قرط ضعب يف هيقل 75 يبنلا نأ :هد ةريره .يبأ نع امهريغو دواد وبأو يراخبلا ىورو «سجنب سيل ملسملا
 اح تمك ةلاق 3 ايأ اي تنك نيأ :لاقف ءاج مث تلستغاق تبهذف  ءهنم تستحناف «بنج وهو ةنيدملا

 :مقر] يراخبلا ظفل هظفل ءسجني ال نمؤملا نإ !هللا ناحبس :لاقف ؛ةراهط ريغ ىلع انأو كسلاجأ نأ تهركف

 نمؤملا نأ ثيدحلا اذه نم رهظف ء[١71١ :مقر] سجني ال ملسملا نإ !هللا ناخبس :دواد: يأ ظفل فو ء[8١

 - يف رثؤت ال ةيمكحلا ةساجنلا نأو ؛مالكلا ملع يف ررقت ام ىلع ةغل اقرتفا نإو عرشلا يف دحاو ئعمب ملسملاو



 ةبانحجلا نم لسغلا نايب 10 ةراهطلا باتك

 . لوسر نأ :اد©5 ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ - 4
 ديزي نب يعخنلا ناميلس يبأ نب

 يعرش يرابتعا رمأ وهو !فيك ءاّمكح اهاهاض امو «ةالصلا قح يف الإ ربتعت الف ؛ىدعتت الو هريغ سيجنت -
 ف امو ههريفلا ايحس ةدلجو كا نوكياألا اهكف :ايقيقح ان دعي يح ةهدبلا قف اسوسع اآرهأ سيل
 «ةصوصخنملا ةعبرألا ءاضعألا يف ةلاح تربتعا ىرغصلا نأ ريغ ءبنجلا كلذك امهريغو هباعلو هقرع الو ءهسفن

 اًمنإ# :ىلاعت هلوق يف امك اًسحو ةقيقح سجن رفاكلا نأ ثيدحلا نم طبنتسي دقو ؛هلك ندبلا يف ةلاح ىربكلاو

 :مقر] يذمرتلا هاور ةريره يبأ ثيدحو ؛ئيطابلا سجنلا ىلع لمحي دقو ١8(2 :ةبوتلا) نحن نوكرْشُم
 .خلإ ةفيذح نع بابلا يف :لاقو ١١||

 ةعبرألاو [؟١1 :مقر ملسمو 27817 :مقر يراخبلا|] ناخيشلا هجرخأ سجني ال نمؤملا :ثيدح ةلمجلابو

 :ةريره يبأ نع [574 :مقر هجام نباو «555 :مقر يئاسنلاو 57١« :مقر دواد وبأو ء١7١ :مقر يذمرتلا]

 يئاسنلاو 271“ :مقر دواد وبأ| ةعبرألاو ["0/9 :مقر] ملسمو |[ ر4/ه] "ديس" قف دنحأو

 يف يناربطلاو ءدوعسم نبا نع يئاسنلاو «ةفيذح نع يدذمرتلا ريغ [375:مقر هجام نباو 255/8 2 51/:مقر

 .اعوفرم مهلك ىسوم يبأ نع 'ريبكلا"
 نع يذمرتلا هاور :خلإ ةشئاع نع .ةعبرألاو ملسم هجرحأو هنع هدنسم يف فسوي وبأ هاور اذكه :ةفينح وبأ
 قيل وان 35 لل لوسر يل لاق :ةشئاع تلاق :لاق دمحم نب مساقلا نع ديبع نب تباث دع شمالا نع ةديبغ

 فو :يدمرتلا لاق ء[74١1 :مقر] كدي يف تسيل كتضيح نإ :لاق «ضئاخ نإ :تلق :تلاق دحسملا نم ةرمخلا

 هاورو «[؟١5 :مقر] دانسإلا كلذب شمعألا نع ةيواعم يبأ نع دواد وبأ هاورو .ةريره يبأو رمع نبا نع بابلا

 .دانسإلا كلذب ديبع نب تباث نع ناميلس نع يمرادلا هاورو «[5737 :مقر] هحام نبا
 دقو [177 :مقر] هام نباو [؟١7 :مقر] ىئاسنتلاو [؟"١ :مقر] دواذ وبأو يراخبلا هاور :يراقلا لاقو
 ىلع يىلصي ناك ةَتْثَع هنأ" :ةريغملا نع [٠15.:مقر ]383/١: مكاحلاو [559 :مقر] دواد وبأو دمحأ ىور

 در هيفو «"طاسب ىلع ىلصي ناك تدع هنأ" :اميذ سابع نبا نع هحام نبا ىورو «"ةغوبدملا ةورفلاو ريصحلا

 ءاقافتا لضفألا وه ناك نإو هاهسنح وأ نطرألا نع الإ ةدحسلا وأ ةالصلا وزو ال :ثيح «ةضفارلا ىلع

 .اهسنج وأ ضرألا ريغ ىلع ةالصلا ةيهارك كلام نع يورو
 ريغ انبتك ةياور نأل ؛مهماحفإ هب نكمي الو ؛مهيلع ةجح ضهتني ال هنكلو ءاندنع وه امنإ ةضفرلا ىلع درلا :تلق
 ةياور يف ةهاركلاب هلوق يف كني كلام ىلع هب درلا نكمي !معن «ةنسلا لهأ نم اهاجرو اميس ال مهدنع ةلوبقم

 ىلإ ىدعتت ةساحب ندبلا هب سجني نح «ةسوسحم ةيقيقح ال ةيمكح ةساحن ضيحلا نأ ثيدحلا اذه نم ملعو

 ةرشابمو «ضئاحلا طاشتماو ءامهقرعو ضئاحلاو بنجلا رؤس ةراهط يف رابخألاو راثآلا ترفاظت انهه نمو ؛هريغ
 لوانت نأ ضئاحلل نأ ىلع ًاليلد هيف نأ "ةئسلا حرش" نع لقنو ؛ةشئاع ثيداحأ يف امك رازتالاب رمألا دعب اهندب

 .زئاج هنإف ؛لوخد ريغ نم دجسملا نم ءيشلا



 ةبانججلا نم لسغلا نايب لدلدإ ةراهطلا باتك

 للربح اب
 كتضيح نإ :ةَتَلع لاقف .ءضئاح نإ :تلاقف ,ةرمخلا يلوا *امل لاق 5325 هللا

 تيلأس افأ ميلس مأ عمم نم ينربخأ :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -ه

 21000 55586 57006 25211111 1 1 1 1 1 05 ىرث ةأرملا نع 226 ىببلا

 انه 21 ن ضلاخ لإ .طويخلا لمرتو لخنلا فعس نم ةجوسنم ةريغص ةريصح :ميملا نوكسو ءاخلا مضب :ةرمخلا

 عانتما ىلع اهنم اًسايق ةداجسلا ذخأت نأ ضئاحلل سيل هنأ اهمعز ىلع ءانب ؛ةلوانملاب لاثتمالا يف اهنم رذع

 عيمج ءعيمج ق ةيراس ضيحلاب ةضساحجنلا تراصو «ةيقيقح ةسحب ضيحلاب اهفأ تر وث اهأ ىلع ءانب وأ «دحسملا لوخد

 اهإف «ةداجسلا كسمت .فيكف ؛هيقالي ام هب سحني سحتنلاو :«لاستغالا رمأ .هيلإ' ريشي امك .ديلا يح «ءندبلا
 صوصضخم وه لب «يقالملا ءيشلا هتاقالمب سجني ال سحب لك نأب لع باجأف «ةسجنلا اهدي ةاقالع سحجنتي

 ىلإ اهنم ىدعتي يح «ديلا يف ةيسح ةساحن ال ةيعرش ةساحنو ةيمكح ةيارس هذهو ؛ةسوسحملا ةيقيقحلا ةساجنلاب
 .هب هثولتب سجنلا مدلا ماقم وه اميف ةيقيقحلا امنإو ءرخاآلا

 :ةشئاع ثيدح نمف دواد يبأ ريغ ةملس مأ ثيدح نم ةتسلا هجرخأو ءورسح نباو يئراحلا هاور :عمج نم
 تجورت كلام نب سنأ مأ ناحلم تنبإ :خ2! ميلس مأ .ميلس مأ نع لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم ىاربطلاو

 بنيز نع هيبأ نع ةوردع نب | عاشم نع كلام نع يراخبلا داور | .ةحلط ابأ تحوزت ام سنأ دلاو: رت نب كللاف

 اي :تلاقف 55 هللا لووسروىلا ةصلط نأ ربا ميلبس مأ تيل :تلاق انفأ : نينمؤملا مأ ةملس مأ نع ةملس ىبأ تنب

 اذإ معن :55 هللا لوسر لاقف ؟تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له قحل ١.| نم ىبحتسي ال هللا نإ ظدلا لوسر

 .[ “١ :مقو] عاملا تار

 ىري ام لثم ماتملا يف ئرت ة 0 :هيفو ءةطبساو الب ميلس مأ نع ةورع ةياور كلام نع " حم أطوم" قو

 ؟ةأرملا كلذ ىرت. لهو كل .فأ :ةشئاع امل تلاقف «لستغتلف معن :325 هللا لوسر اه لاقف ؟لستغتأ لخرلا
 اهاور يلا ظافلألا كلت رخآ قي يفو ؟هبشلا ناوخي نبأ ةيفاو اللين ةقيارق" 6 هللا ل وسر اب لاقف

 قبس وأ الغ امهيأ نمف رفصأ قيقر ةأرملا ءامو ءضيبأ ظيلغ لجرلا ءام نإ" :ملسم ةياور فو .يراخخبلا

 :[11قرإ| ةيشلا كوكي

 ميلس مأو ةورع نيب لعلو «ميلس مأ نع ةورع نع باهش نبا نع هنع ىلوألا قيرطلا "هثطوم" يف دمحم ىورو
 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نب نايفس نع يذمرتلا هاورف ءنورخآ هلصوو ءاعطقنم ناكف اهريغ وأ ةشئاع
 :اهل تلق :ةملس مأ تلاق :هيفو لإ ناحلم تنب ميلس مأ تءاج :تلاق ةملس مأ نع ةملس يبأ تح هبتيزؤ نع

 5 ةماع لوق وهو ؛حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ء[57١:مقر| !ميلس مأ اي ءاسنلا تحضف



 يلا م | ن# قف

 ةبانجلا نم لسغلا نايب 1 ةراهطلا باتك

 2”0آ5001آ- ص ال :525 يبنلا لاقف ءلحرلا ىري ام

 يروغلا نايفس لوقي هبو ءلسغلا اهيلع نأ تلزنأف لحجرلا ىري ام لثم مانملا يف تأر اذإ ةأرملا نإ :ءاهقفلا -

 .سنأو ةشئاعو ةلوخو ميلس مأ نع بابلا فو ؛يعفاشلاو
 -كلام نب سنأ مأ يهو - ةيراصنألا ميلس مأ نأ :ةشئاع نع ةورع لاق :لاق باهش نبا نع دواد وبأ هاورو
 ؟هل مأ لستغتأ لحرلا ىري ام لثم مانملا يف تأر اذإ ةأرملا تيأرأ قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ !هللا :لوسر اي :تلاق

 قرت لهو كل فأ :تلقف ءاهيلع تلبقأف :تلاق ءءاملا تدجو اذإ لستغتلف معن :525 يبلا لاقف :ةشئاع تلاق

 لاق ء[؟ 81 :مقر] ؟هبشل ةيكلا نّوكي نبأ نغو 1ةشئاع اه كبيع تبيرت :لاقف ه5 هللا لور, يلع لبقأف ةأرملا كلذ

 كلام نع ريزولا يبأ نب ميهاربإو ؛يرهزلا نع يرهزلا يخأ نباو سنويو يديبزلاو ليقع ىور اذكو :دواد وبأ
 ةورع نع :لاقف ةورع نب ماشه امأو «ةشئاع نع ةورع نع :لاق يبجحلا اعفاسم قعر قفاوو «يرهزلا نع
 نع دواد وبأ رخآ قيرطب هاورو د يبوس اج يأ يح او يس

 لجرلا نعو «لستغي هلك لاق ءامالتحا ركذي الو للبلا دجي لحرلا نع ٌدُك ينلا لكس :تلاق ةشئاع نع مساقلا
 ؟زسغ اهيلعأ كلذ رق ةأرملا :ميلس مآ تلاقف هيلع رخال لا لا د الو ملخا دق كد
 ١١7[. :مقر] لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ معن : 505 لاق

 تلخد ةحلط يبأ نب مأ ميلس مأ نأ :هتربخأ اهنأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نا نع ليك نع نورا هاورو
 لحرلا ىري ام مونلا يف ىرت ةأرملا تيأرأ قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ !هللا لوسر.اي :تلاقف دي هللا لوسر ىلع

 :لاقف لي هللا لوسر اهيلإ تفتلاف ؟كلذ ةأرملا ىرتأ كلل فأ :تلقف :ةشئاع تلاقف معن :ك5 لاق ؟لسنغتأ

 :لاق ءسنأ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع يعازوألا نع هاورو «؟هبشلا نوكي نيأ نمف كنيمي تبرت
 مأ تلاقف .«لحجرلا ىري ام اهمانم يف ىرت ةأرملا :تلاقف .ةملس مأ هدنعو ميلس مأ كو هللا لوسر ىلع تلخد

 زك ريم نأ كاندي .تجرقتنأ لب :ميلس مأل اًرضتنم د5 يبنلا لاقف ءءاسنلا تحضف ميلس مأ اي كادي تبرت :ةملس
 ةيسما

 نيأف معن :لاق ؟هكو هللا لوسر اي ءام ءاسنللو :ةملس مأ تلاق ؛لستغتلف ءاملا تأر اذإ اهينعي امع لأست يلا
 مأ تدب بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع عيكو نع هجام نبا هاورو «لاجرلا قئاقش نه امإ ؟دلولا نههبشي
 64 :مقر| اهمأ نع ةملس

 :ةشئاع نع هريغو يقهيبلا هاورو :يراقلا لاق :خل ! يبنلا لاقف .مونلا يف للبلاو مالتحالا نم :ىري اه

 لسغ لبو محا دق هن أر و لصف ملحا ري حلو اللب ىأرف :«همون نم مكدحأ ظقيتسا

 ةأرملا تلزنأ اذإ :ٌدك لاقف ,ملتحت ةأرملا نع 225 هللا لوسر تلأس ميلس مأ نأ :سنأ نع يئاسنلا هاورو :" هيلع

 دقو ةللبلا نتادحو ىلع لسفلا رادم :تلق .[1 :هقر] سنأ نع ملسم هاورو ١55[« :مقرإ لستغتلف

 .ةشئاع نع يذمرتلا هاورو ء] /737 :مقر] دواد يبأ نع هانجرخخأ



 ةبانحجا نم لسغلا نايب ع ةراهطلا باتك

 مامحلا تيبلا سئب + 26 لوسر لاق :لاق ةشئاع نع ءاطع نع ةفينح وبأ -/5
 ملا ىلع عوفرم ناكللا- حابر يبأ نبا

 .وهظي ل ءاماو كسي ال ةثيب وه

 ابلاغ ةروعلا يأ

 ضرتعملا نأ :لوألا :ناماقم انهه مث ءرحألا يبو أ اكوا ىلع للا عقب اذإ يأ :لستغت

 مهيلع لكشأ دقو ؛ىرخأ يف امك ةملس مأ وأ «تاياورلا ضعب يف امك ةشئاع لاؤسلا اذه يف ميلس مأ ىلع

 ضايع يضاقلا هراتخا ام :يناثلاو .ةملس مأ يه اهيلع يبس يقسم :لوألا :ةثالث لماحم هلف عمجلا

 عمج وهو :رجح نبا لاق ءامهياجأ امم 79 يتلا ازاي ءاهبلع انركلا امهاتلك ةملس مأو ةشئاع نأ لمتحي هنأ

 .دحاو سلحب يف 75 يبنلا دنع ةشئاعو ةملس مأ روضح عنتمي ال نسح
 اذه نأ :ياثلا ماقملاو ءتيسن ام دعب ميلس مأ تلأس نأ نكمي هنإف ؛ةصقلاو ةعقاولا ددعت ىلع كلذ لمحي نأ :ثلاثلاو

 (7 :«5:قراطلا) © ٍبئاَرّثلاَو تلون 00 3 قفاد ٍءاَم نم قلخ 8 :ىلاعت هللا لاق اًضيأ باتكلا نم تباث مكحلا

 «بيلغتلا ىلع لومحم ةيآلا يف قفدلاو «هيف قفد ال :ليقف .ءاهقفلا نيب ةأرملا نيم يف هيف فلتخا دق قفدلا نأ ريغ

 يف هب انحرص ام ىلع اندنع راتخملا وهو ءهب سحي املق فيفح ريسي قفد هيف :ليقو «قوفدملا ئعمم كانه قفادلاو

 اهمأل دلولا ةمباشملو ؛باتكلا يف رهاظلا رظنلا اذه نمو «ىرخملا ةعسل ؛اًرهاظ هب سخي ال امنإو ' ةلاقرلا جرت يشاوح

 انافضعساو مح. "قلبيف تيرث" : :لاقو اهيلع اعد ,"اهدلو اههبشي مب"و 2"؟هبشلا نوكي نيأ نمف" :هلوقب هيلإ راشأ امك

 .رمأ يف مذو ةفح ةملك لب «ةقيقح اهيلع ءاعد اذه سيلو «رئاغلا رظنلا مدعب

 قولعل ةضحلا ةيلحما اهيف روصتي امنإو «ةأرملا يف ءاملاب ساسحإلا مدع نم رهاظلا رظنلا ىلع ءانب اهراكنإ ناك امنإو
 ىلع سيلاطاطسرأك مهوققحمو «ةأرملا يف ئملا يفن ىلإ سونيلاجك ءابطألا ضعب بهذ اذه ىلع ءانبو .لحرلا ءام

 ةأرملا مالتحا امأو «ةأرملا ءام دقعنملاو لجرلا ءام وه دقاعلاف «لباقو لعاف نم لعفلا يف دب الو ؟ال فيك .هدوجو

 اذلف ءاهيف دوقفملاك وهو «قفدلا وه جارخإلا رثكم نإف «ىرجملا ةعسل ؛اردان ناك دقف ءاجراخ اهئام جورخو

 .هيلع راكنإلا اهنم ىرج

 ةأرملا نع 25 هلل لوسر ةيملسلا ميكح تنب ةلوخ يلاخ تلأس :لوقي بيسملا نب ديعس نع يمرادلا ىورو
 دق هوذح وذحي امو «ءاملا جورخب لسغلا بوجو نم بابلا اذهي قلعتملا مهملا ضعبو .لستغت نأ اهرمأف ءملتحت

 فو رثكألا ف يأ] :رهطي ال ءامو .اهيلإ عجاريلف ”ةيادهلا"و "ةياقولا حرش" ىلع ةطوسبملا انيشاوح. يف هانركذ

 هاورو ْيَمأ ء ءاسن ىلع مارح مامحلا :اهوقرم ةيكقاح نع هك راجع يف مكاحلا جرخأ .ربدتف ريهطتلا نم :ةحخسل

 ريغب :يدع نباو مكاحلا هجرخأو "رزيم الإ لامحلا لخدي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" ظفلب يئاسنلا
 -هنيعب ثيدحلاو ءلمعلا اذه يف كلامل اقالخ لمعتسملا ءاملا ةساخب ىلع ليلذ ةيفو :"هحرش" ىف يراقلا لاق [.رازإ



 اه 3

 ينملا كرف نايب 0101-0000ه ظ 0 ةراهطلا باتك

 :تلاق ةشئاع نع ثراحلا نب ا ا وعلا 6 - ا/1/

 ؛تاوصألا هيف عفرت مامحلا تيبلا سكب :هظفلو ءسابع نبا نع يدع نبا هاورو ؛ةشئاع نع نيقهيبلا هاور -

 :اعوفرم رباعح نع [ايانرعا# : :مقر "0 مكاحلاو |[ 88١ :مقر] يذمرتلا ىورو .تاروعلا هيف فشكتو

 هتليلح لحدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ؛رازإ ريغب مامحلا لخدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 رمخلا اهيلع راديو ةدئام ىلع سلجي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ءمامحلا

 ف يناربطلا هحرخأ ءرتسيلف هلخد نمف مامحلا هل لاقي اًنيِب اوقتا درو دقو «ةريثك ثيداحأ مامحلا مذ يف :تلق

 نع "هبعش" يف يقهيبلاو "هكر دتسم" يف [/117/ :مقر ,950/4] مكاحلاو ١١917[ 7 :مقر ]1١1١//77: "ريبكلا"

 كيبلا ريش" ةعقر نيب نبا نغ [1 559 :مقر 215/11] "ريبكلا" يف ٍيناربطلا جرخأ دقو ءاعوفرم سابع نبا

 يف يقهيبلا جرخأو .اًرتتسم الإ لخدي الف هلخد نمف :«تاروعلا اهيف فشكتو «تاوصألا اهيف ولعت مامحلا
 ؛ليدنع. الإ هلخدي نأ لجرل لحي ال ءرهظي ال ءامو «رتسي ال باجح مامحلل ْفأ :اعوفرم ةشئاع نع "هبعش"

 حيبستلاب نهورمو فيصل ءءاسنلا ىلع نوماوق لاجحرلا «موهءاسن نونتفي ال نيملسملا اوره

 هللا دشنأو «رزيمت. الإ مامحلا اولخدي ال ىمأ لاحر هللا دشنأ :هعفر ةريره نأ نع "هخيرات" ف ركاسع نبا جرخأو
 امع زرحتلاو ؛طايتحالاو بدألا باب نم وه اذه عم مث ءاضيأ بدألا يف ٍنأيسو .مامحلا نلخدي ال نأ نيمأ ءاسن

 تعنضو تامامحلا لحد نم لوأ :هعفر ىسوم يبأ ثيدح نم درو دقف الإو .هلوخد لصأ نع اجراخ- عنشتسي

 ؛هوأ نوكي ال نأ لبق ةوأ هللا باذع نم ةوأ :لاقف ءةمغو ةرخ دجو هلخد املف ؛دواد نب ناميلس ةرونلا هل

 نبا ىورو «"هنتس" يف يقهيبلاو ,"هلماك" يف يدع نباو «"ريبكلا" يف يناربطلاو ,"هئافعض" يف ىليقعلا هجرخأ

 لاجرلا اهلخدي الف تامامحلا :اه لاقي اًنويب اهيف نودجتسو مجاعألا ضرأ مكل حتفت :هعفر رمع نبا نع هحام

 .[7174/ :مقر] ءاسفن وأ ةضيرم الإ اهنلخدي نأ ءاستلا اوعنماو ؛رازإب الإ

 هجام نبا هاور [.هرثأ بهذي نح كلدأ يأ] :ينملا كرفأ .هوحنب اهثدح نم ئطقرادلاو رازبلا هاور :ةفينح وبأ
 5 هللا لوسر بوث نم هتكرف امبر" :تلاق ان ةشئاع نع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع شمعألا نع
 هتحأف 3 هللا لوسر بوث يف هدحأ ئتيأر دقل" :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ةريغم ةياوربو «"يديب

 بوث نم ةبانحلا لسغأ تنك" :تلاق :ةشئاع نع ناميلس نع يراخبلا هاورو .[375 «ه7ا/ :مقر] "يديب
 «بوثلا بيصي ئملا نع ةشئاع تلأس :لاق اهنع .هتعو ء"هيوث يف ءانل حف نإو ةالصلا ىلإ جرخيف ع يببلا

 هنع ىورو «"ءاملا عقب هبوث يف لسغلا رثأو ةالصلا ىلإ جرخيف 305 هللا لوسر بوث نم لسغأ تنك" :تلاقف

 د 113677٠١[. :مقر] ينملا لسغ نيرخآ نيقيرطب



 ينملا كرف نايب ١5 ٠ 0 ةراهطلا باتك

 مأ ةشئاع هتفاضأ الجر نأ :مامه نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبا هال
 ةفايض راد ف تسل ثراحلا نب هححض و يدذهرتلا ةأور

 227 000000 11311 116 رو اال واو واروع بم هام عا 4013 ااا ايف نينم وما

 0 هللا لوسر بوث نم ىيملا كرفأ تنك" :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نغ دامح نع دواد وبأ هاورو <

 مكحلا هاور امك شمعألا هاورو ؛ءلصاوو رشعم وبأو ةريغم هقفاوو :دواد وبأ لاق «[177 :مقر] "هيف يلصيف

 راسي نب ناميلس نع لسغلا ثيدح يذمرتلا ىورو .ةشئاع نع ناميلس نع لسغلا نم يراخبلا هاور ام ىورو
 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ١١17[« :مقر] "ك5 هللا لوسر بوث نم اًينم تلسغ اهنأ" :ةشئاع نع
 دقف عد كرفلا نات زو كرفلا تيد فلاععع سبل 35 هلا لوسر هبوك نمااّدم لسع انقأ ةلقئاع قايدلعو
 ."ةرحذإب ولو «كنع هطمأف طاخملا ةلزنمت ملا" :سابع نبا لاق ؛هرثأ هبوث ىلع ىري ال نأ لجرلل بحتسي

 اهنأك تاعوفرملاو «تباثب سيل هيف عوفرملاو .هفوقوم ثيدح وهو «ينملا ةراهط ىلإ يعفاشلا بهذ انهه نمو
 ةراهطلا لاوزل بجوم ةساجنلا جورخ نأ لوصألا نمو فيك ؛هتساحب ىلع لدي ام ىلع اهلك ةرفاظتم
 ةلدأب "ةياقولا حرش"و "ةيادحلا" ىلع انيشاوح يف هانققح دقو ءائيهم ءام هللا هلعج دقو فيك ءرهاطلا جورخ ال

 بوث نم ىئملا كرفأ تنك" :تلاق ؛ةشئاع نع "ةناوع بأ حيحص" يفو :يراقلا يلع لاق «ةيعمسو ةيلقع

 ئطقرادلا هاورو :"اًبطر ناك اذإ - يديمحلا كش - هلسغأ وأ هحسمأو ءاّسباي ناك اذإ ه5 هللا لوسر
 .كش ريغ نم ١١76[ :مقر] "هلسغأو'

 |[ :مقر] نمسا رثأ ىلإ رظنأ انأو «بوثلا كلذ ف ةالضلا ىلإ جرخي مْ ؛ئملا لسغي ناك نع هنأ" :ملسم فو

 ام !رامعااي :لاق قوكر قف ءام ولذأ رق ىلع انأو دك هللا لوسر يلع أ :لاق عرضا قب رامع نع ئطقرادلا ىورو

 ءطئاغلا نم :سمحح نم بوثلا لسغي امنإ !رامع اي :لاقف «هتباصأ ةساحب نم يوث لسغأ ىمأو يبأب :تلق ؟عنصت
 اح

 لدي هلك اذهف ءءاوس الإ كتوكر يف يذلا ءاملاو كنيع عومدو كتماخم ام !رامع اي «ينملاو ءمدلاو ؛ئقلاو «لوبلاو

 اًبطر ءاملاب لسغي :كلام لاقو «ةفينح يبأ لوق وهو ءلسغلاب هبطرو كرفلاب رهطي هسباي نأو ءاسحب ٍنملا نوك ىلع
 :سابع نبا ىلع افوقوم ئطقرادلا هاور ام. الدتساو ءىئملا ةراهط دمحأو يعفاشلا بهذم نم حصألاو ءاسباي وأ ناك

 ."ةرخذإب وأ ةقرخب هحسمت نأ كيفكي امنإو قازبلاو طاخملا ةلزنمي وه امنإ :لاقف ءبوثلا بيضي ىملا نع لثس هنأ"

 .حيحصلا وهو :لاقو ءافوقوم يعفاشلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو ؛تبثي الو اًعوفرم يورو
 دنع ناك :لاق مامه نع ميهاربإ نع روصنم نع نايفس قيرط نم "هاقتنم" يف دوراجلا نبا هج رخأ :خا هتفاضأ

 هجولا اذه نم ملسم هحرخأو ؛"هتحب انرمأي ناك" :اعوفرم تلاقف ؛هباصأ ام لسغي لعجف بنجأف فيض ةشئاع

 لسغي ناك" :اهثيدح نم يراخبلا جرخأو ١34٠[. :مقر] "يرفظب اًسباي هبوث نم هكحأ ٍنإو يئتيأر دقل" :ظفلب

 -هجو نم اهنع هلسغ يور :رازبلا لاقو ؛"هيف لسغلا رثأ ىلإ رظنأ انأو بوثلا كلذ يف ةالصلا ىلإ جرخي مث يملا



 نم يراخبلا دنع ام هدريو ءاهنم عمسي ملِو ءاهنع راسي نب ناميلس نع نوميم نب ورمع هاور ؛دحاو -
 فس قف رازبلاو "ةحيكيم" يف ةناوع ربأو | :مقر قت ة/ا] يطقرادلا جرحخأو ءاهنم هل هعامسب حيرصتلا

 .لاسرالاب رازبلا هلعأو ("اًبطر ناك اذإ هلسغأو ءاسباي ناك اذإ هبوث نم هكر فأ يك" :اهنع ةرمع قفرل خف

 "امهنتس' يف يقهيبلاو طقرادلاو ."هلماك" ف يدع نباو ؛"امهيدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأو رازبلا جرخأو
 نم بوثلا لسغي امنإ :اعوفرم هتصق يف هذ رامع ثيدح نم "ةفرعملا" يف ميعن وبأو 2"هئافعض" يف يليقعلاو

 ععأوس الا كئتوكر ِق يذلا عاملا و كلايديع عومدو كيماخغ أم !رامع أي ءئقلاو عمدلاو ؛ئيملاو «لوبلاو ؛طئاغلا

 مهتم وهو تباث هاور «لطاب ثيدح :يقهيبلا لاقو «هثيدح كرت ىلع اوعمجأ :يئاكلاللا لاقو ءعضولاب مهضعب

 ,ديز نب يلع نع ةملس نب دامح نع يلجعلا ايركز نب ميهاربإ قيرط نم يناربطلاو رازبلا هجرخأو «عضولاب
 هيف و «ظفاحلا هلاق ام اذه تياث لل درمت يناربطلا لاق امك دامح نب تنبات هي هاري اغإو ىطلغو ( فيعض ميهاربإو

 هل ترمأف :فيض ةشئاع فاض" :لاق ثراحلا نب مام نع ميهاربإ نع شمحألا نع يدذمرتلا ةهأور :خلإ هتفاضأ

 تلاَف ءاك لسرأ مث عاملا يف اهسمغف مالتحالا رْثأ اكو اهيلإ لسري نأ ئجحتساف ؛ملتحاف اهيف مانف ءارفص ةفحلع

 ١١5[: :مقر] "25 هللا لوسر بوث نم هتكرف ارو :هعباصأب هكرفي نأ هيفكي امنإ ؟انبوث انيلع دسفأ مل :ةشئاع

 يف اولاق ءقاحسإو دمحأو نايفس لثم ءاهقفلا نم دحاو ريغ لوق وهو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق
 .ةشئاع نع ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع روصنم نع اذكهو ؛هلسغي مل نإو كرفلا هيزجي :بوثلا بيصي ىملا

 ءحصأ شمعألا ثيدحو «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ثيدحلا اذه رشعم وبأ ىورو ءشمعألا ةياور لثم

 ىيحتساف اهيف ملتحاف ءارفص اهل ةفحلم هل ترمأف فيض ةشئاعب لزن" :هيفو ,خلإ شمعألا نع هجام نبا هاورو

 هيفكي ناك امنإ ؟انبوث انيلع دسفأ مل :ةشئاع تلاقف ءاب لسرأ مث ءاملا ف اهلسغف ؛مالتحالا رثأ اهيفو اب لسري نأ

 ."يعبصإب ٌّدكُو هللا لوسر بوث نم هتكرف امتر ءهعبصإب ةكر في نأ

 ةيراج هترصبأف ملتحاف ةشئاع دنع ناك هنأ" :ثراحلا نب مامه نع ميهاربإ نع مكحلا نع دواد وبأ هاورو

 بوث نم هك رفأ انأو ئتيأر دقل :تلاقف ءةشئاع تريخأف هبوب لسغي وأ هبوت نم ةبانحلا رثأ لسغي وهو «ةشئاعل

 .[|"ا/١ :مقر] " هيلي ملا لوسر

 يف همكح سيل نأو هيف عقو نإ ءاملا دسفي ال هنأو ءرهاط ىملا نأ ىلإ نوبهاذ بهذ دق هنأ :يواحطلا نع لقنو

 -بايثلا انيأر دقو ءاهيف ىلصي بايث يف تأت ملو «مونلا بايث ركذ ف تءاج امنإ اهنأل ؛راثآلا هذه ف مكل ةجح



 ينملا كرف نايب ١1 ةراهطلا باتك

 امنإو .كلذك تملا نوكي نأ زوحي دقف ءاهيف ةالصلا زوحت الو ءاهيف مونلاب سأب ال مدلاو لوبلاو طئاغلاب ةسحنلا -
 ام قفاونو «مونلا حيبن انك اذإف ءسحجنلا بوثلا يف و مونلا حصي ال :لوقن انك ول انيلع ةجح ثيدحلا اذه نوكي

 ةشئاع نع ءاج دقو قللت يب يور اه اكيح.فلاخغ ملق كلذ يق ةالعلا حبست :دعب نم لوقنو «هيف متيور

 نب ىيي انثدح «سنوي انثدح ام ئملا باصأ اذإ هيف يلصي ناك يذلا 2 5 هللا لوسر بون لعقت تيلاك“ 'اميق

 ؛ةشئاع نع راسي نب ناميلس نع نوميم نب ورمع نع لضفملا نب رشبو كرابملا نب هللا دبع انثدح ؛ناسح
 تناك اذكهف :"هبوث ىفل ءاملا عقب نأو ةالصلا ىلإ جرخيف 5 هللا لوسر بوث نم تملا لسغأ تنك" :تلاق

 .هيف يلصي ال ناك يذلا هبوث نم هك رفتو يملا لسغت هيف يلصي ناك يذلا هبوثب لعفت
 :تلاق ؛ةشئاع نع امهريغ نع دوسألاو ةمقلع ثيدح يناثلا لوقلا لهأ ىلع لوألا لوقلا لهأل ةجح ناكو

 ليلد اندنع اذه يف سيلو «"هلسفي الو هيف. ىلصي مث يعباصأب اًسباي 225 هللا لوسر بوث نع ملا كرفأ تنك"
 لعنلا باصأ اميف يور دق امك ءسحجن هسفن يف ئملاو رهطيف اذه لعفي نوكي نأ زوجي دق هنأل ؛هتراهط ىلع
 اذكف هس قى ىفألا ةرايظ ىلع الو سلا ءامهلسغ نع ئزجي بارتلاف «بارتلا امهروهطف ىذألا نم فخلاو

 .سجن هسفن ف وهو اًسباي كرفلاب هتلازإب رهطي بوثلا نأ مهدنع يملا مكح نوكي نأ لمتحي ينملا يف يور ام
 نذأو ري مل ام حضنو هبوث يف ىأر ام لسغو لستغاف" :هيفو «باطخلا نب رمع نع 'هنطوم' يف كلام ىور دقو
 :هيفو ءرخآ قيرطبو «"مالتحالا نم هبوث يف ىأر ام لسغو لستغاف" :هيفو «هنع راسي نب ناميلس ةياورب هنعو .'ماقأو
 نم ىأر ام لسغي لعجف" :هيفو ءبطاح نب نمحرلا دبع نب ىجي ةياورب هنعو «"هبوث نم مالتحالا لسغو لستغاف'
 :باطخلا نب رمع لاقف ءلسغي كبوث عدف بايث انعمو تحبصأ :صاعلا نب ورمع هل لاقف ءرفسأ يح مالتحالا كلذ

 .ىفخي ال ام مامتهالا نم هيفو "خلإ اًبايث دجي سانلا لكف أ ابايث دحج تنك نئل !صاعلا نبا اي كل اًبجع او

 كلام بهذمو انبهذم وه امك ىبملا ةساحن ىلع ةلدأ ثيداحألا هذه نإ :ةاكشملا ةمجرت يف قحلا دبع خيشلا لاق

 اتدامو هللا ءايلوأ ةقلخ لصأ هنأ :امهليلدو ءرهاط هنأ :روهشملا دمحأ بهذمو يعفاشلا بهذمو «ةياور يف دمحأو

 نبا نع [771١1:مقر 4144/11] ياربطلاو [١:مقر .1؟4/1] يئطقرادلا ىورو «سمجب هنإ :لوقن فيكف
 وأ ةقرخب هكلدت نأ هيفكي :ةماخنلاو طاخملا ةلزنمت هنإ :لاقف «بوقثلا بيضي ملا نع ' 2 يبنلا لئس هنأ :سابع

 قيرط نم يقهيبلا هجرخأو ءةرخذإ وأ ةقرخي هحسمت نأ كيفكي امنإ :لاقو قاضبلاو طاخملا ةلزنمب :ظفل يفو «ةنبل

 ءاضيأ افوقوم سابع نبا نع ءاطع قيرط نم هاجرخأو ءاًعوفرم هنع ريبج نبا قيرط نم يواحطلاو «هنع ءاطع
 .خلإ حيحصلا وه فوقوملا :يقهيبلا لاقو

 ةشئاع نع راثد نب براحم قيرط نم يزوجلا نباو يقهيبلاو ئطقرادلاو ةعيزخ نبا هجرخأ ام امهبهذم ديؤيو
 تناك امنأ" :[؟٠3:مقر 2١41/١1 ةميزخخ نبا ظفلو ."يلصي وهو 25 هللا لوسر بنوث نم ةستح اعر" :تلاق

 - يف درو ام :انلو ."يلصي وهو هبوث نم هكرفأ" :اهنع هجو نم هجرخأ مث ؛نابح نبا هجرخأو «خلإ "يملا تحت



  غبدلاب دلجلا ةراهط نايب ١,18 ةراهطلا باتك

 ءاهلك ةفحلملا لسغف ةبانج هتباصأف «ليللا امي فحتلاو ,ةفحلمب هيلإ تلسرأف
 اطايتحا

 برت نم ةكرقا تلك دقأ هك وفي انا هيربخ ناك اغإ ةقللا لسقي كارأ ان :تلاقف

 سيايلا ملا

 .هيف يلصي مث 35 هللا لوسر

 بولا دلخلا راه# تايب

 , ساس نبا وع نبأ

 يوان قا زف ياي 8 اعأ

 ال ةفاظنلا لامكل كرفلاو لسغلا نإ :اولاق نإف ؛هتراهط ىلإ ارظن ال ءادتبالا ةدشل اًريسيتو ًاليهست ؛هكرفو هلسغ -
 :درو هنأ "ةيادحلا" يف امك ةسحجنلا ءايشألا نيبو هنيب عمجو دع هنأ :ليلدلا ةمتتو رهاظلا فالخ وه :انلق ءريهطتلل

 انلق هللا ءايلوأل ةقلخلا لصأ هنإ :اولاق امو .ءىقلاو «ئيملاو ءمدلاو «طئاغلاو «لوبلا :سمخلا نم بوثلا لسغي

 نم نبللاك سجنلا نم رهاطلا نوكتي دق اًضيأو «قافتالاب سحب وهو ءاضيأ مهل ةقلخلا ةدام مدلا يه ىلا ةقلعلا

 نبا ثيدح امأو ءرهاط هنإ :لوقن فيكف ؛مهلصأو هئادعأ ةدام وه كلذك مقدامو مهلصأ وه امك ىيملا مث ؛مدلا

 .اذه نم طسبلا ماقم يف ليصفتلاو اذه ؛خوسنم وهف هتحص ملس ولو «مالك هتحص يفف «سابع
 .هينع ةفحلملا خطلو مالتحالا نم :ةبانج هتباصأف .دربلل اعفد هب ىطغت فاحلب يأ ءءاحلا حتفو ميمل رسكب :ةفحلمب

 رهاظلاو بوثلا كلذ يف يأ :هيف يلصي .اسباي ناك نيح هكلدي نأ :هكرفي نأ .هيلإ ةجاتحم نكت مل هنإف :ةفحلملا

 هاور :خلإ باهإ اميأ .هللح نع هصحفو هبوث ةراهط ىلإ هتافتلا عم اهنم رركت اذإ اصوصخ ملعي ناك يي هنأ

 ١٠١514[ :مقر] كلام ىورو ء[*55 :مقر] رهط دقف باهإلا غبد اذإ :هظفلو ءاعوفرم سابع نبا نع ملسم
 ."تغبد اذإ ةتيملا دولجب عتمتسي نأ رمأ" :اعوفرم ةشئاع نع 4١74[ :مقر] دواد وبأو

 ثيدح اذه :لاقو ءرهط دقف غبد باهإ امبأ :اعوفرم سابع نبا نع ةلعو نب نمحرلا دبع نع يذمرتلا هاورو
 لاقو «ترهط دقف تغبد اذإ ةتيملا دولج يف :اولاق ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو ؛.حيحص نسح

 منهريغو 26 ىتلا باَحَضأ نم ملعلا لهأ نضعب,ةركو ءريزتخلاو .بلكلا الإ نهط دقق غبد باهإ امبأ :يعفاشلا

 باهإ امبأ :225 يبلا لوق نعم امنإ :ميهاربإ نب قاحسإ لاقو ءاهيف ةالصلاو اهسبل يف اودّدشو ؛عابسلا دولح
 ام دلحل باهإ :لاقي امنإ :لاقو «ليمش نب رضنلا هرّسف اذكه ءهمحل لكؤي ام دلج هب نعي امنإ :رهط دقف غبد

 نم دلجلا يف ام ةلازإ يه ةغابدلا :غبد .عابسلا دولج يف ةالصلا قاحسإو دمحأو كرابملا نبا هركو ؛همحلل لكؤي

 .سمشلا وأ ةيودألاب داسفلاو نعنلا



 غبدلاب دلجلا ةراهط نايب ١ ةراهطلا باتك

 ةاشب رم كو هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ةمركع نع كامن نع ةفينح وبأ -
 سابع نبا ىلوم

 تاس عشب ق3: 51/10 6 1 0 اج قنوت جورج تعز هلا اوبن قا قل صودا دع ياو 21111111111 :لاقف 5
 انلز ام مث ءاهكسم انغبدق ةاش انل تنام" :تلاق هريغو يراخبلا هاور اهُكُح نينمؤملا مأ ةعمز تنب :ةدوسل

 اذه يف ثيداحألاو ؛ةعبرألا ةمثألا اهيلع قفتا ةغابدلاب ةتيملا دلج ةراهط نأ ملعاو ءانش راص نيح هيف ذبنن

 امي رمف ةاشب ةنوميمل تتامف ةالوم ىلع قدصت :لاق «سابع نبا نع ناتخخيشلا ىور دقف «؛ةروهشم بابلا

 :مقر يراخبلا] اهلكأ مرح امنإ :لاقف :ةتيم اًعإ :اولاقف هومتغبدف اباهإ متذحأ اله :لاقف 2 هللا لوسر

 .[ 21 قر ولسمو عل

 :اهلهأل 7755 هللا لوسر لاقف «ةاش تتام :لوقي سابع نبا نع ءاطع نع يذمرتلا جرخأف ؛هريغو يذمرتلا هاورو
 ةنوميمو قبحملا نب ةملس نع بابلا قو :لاق ١117[« :مقر] هب جتعتمتساف هومتغبد مث اهدلح متعزت الأ

 وحن

 مع سابع نبا ثيدح حّحصي اًدمحم تعمسو :ةدوس نع هنع يورو ع«ةنوميه نع نى مابع نبا نع يورو ءاذه

 يبنلا نع سابع ن :بأ نع هجو ريغ نم يور دقو ءحيحص ن «:بسكح ثيدح سابع نبا ثيدحو 4 ةشئاعو

 ع يلا نع ةنوميم نع سابع نبا ىور نوكي نأ لمتحا :لاقو «ةنوميم نع سابع نبا كيلو 0 يهنلا

 لوق وهو ؛ملعلا لهأ رثك أ دتع اذه ىلع لمعلاو :لاق ؛ةنوميم نع هيف ركذي مو 226 قتلا: نع: سابع نبا ىورو

 .قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نباو يروثلا نايفس

 دولحب عتمتسي نأ رمأ 25 هللا لوسر نأ" :ةشئاع نع 5١154[ :مقر] دواد وبأو ١٠١554[ :مقر] كلام ىورو
 ىلع رم" :تلاق يمي نع ًادحاياسد دواد وبأو [17807:مقر (7795/7] دمحأ ىورو ."تغبد اذإ ةتيملا
 اهنِإ :اولاق امباهإ متذحأ ول :525 هللا لوسر مهل لاقف :"رامحلا لثم.مه ةاش نوري شيرق نم لاحر 5 هللا لوسر

 ةوزغ يف ءاح ٌدلُي هللا لوسر نإ :لاق قبحما نب ةملس نع ايورو «ظرقلاو ءاملا اهرهطي :ُي هللا لوسر لاقف «ةتيم
 .اهروهط اهغابد :لاق عةتيم اهإ !هّللا لوسر اي :اولاتف عاملا لابسف ةقاعع ةبرق اذإاف «تيب لهأ ىلع كوبت

 هحّحصو [014:مقر ]555/١« مكاحلاو [4١١:مقر ]50/١« "هحيحص" يف ةعزخ نبا ىور دقو :يراقلا لاق

 وأ هسجحن وأ هثبخ ليزي هغابد" :لاقف ةتيم هنإ :هل ليقف ءاقس نم أضوتي نأ 225 يببلا دارأ :لاق سابع نبا نع

 (؛فيعض جرف هيف كنسي ةملس مأ ثيدح نم ئطقرادلاو "ةطس وأ" 8 يناربطلا هج رخأ ثيدحلاو . ةسحر

 :غردح امأو "خل ةدوس وأ ةملس مأل ةتيم ةاشب رم" :ظفلب سابع نبا نع "روباسين خيران" ف مكاحلا هحجرخأو

 :ظفلب اه :مقر] ملسم هاورو 8 :مق 53 يدذمرتلاو يعفاشلا هجج رخأ لمف " هظ دَقف غبد باهإ اعأ"

 رمع نبا نع [؟4:مقر ]48/١« ئطقرادلا هحرخأو [7410١:مقر ]2٠١7/54 نابح نبا هاورو ؛خلإ "غبد اذإ"

 - ١ «ةمئألا نيب اهيلع قفتم ةلأسملاف "هباشتملا صيخلت" يف رباج نع بيطخلا هحرخأو .هنّسحو حيحص دنسب



 غبدلاب دلجلا ةراهط نايب ١6 ةراهطلا باتك

 ؛يمدالا دلجو ١(. 5 : ماعنألا) © سحر هنإف 0 :ىلاعت لاق «هنيع ةساجنل ؛ريزنخلا دلح هنم اونثتسا دقو -

 اذلو .هعضوم يف ققح امك ريزنخلاك نيعلا سحب سيل هنأ انبهذم نم حيحصلاو ؛بلكلا يف فلتخاو «هتماركل
 ؛كلذك سيل نيخيشلا دنعو «نيعلا سحب :دمحم دنعف ليفلا امأو «هتمث ىلع تحسلا قلطأو ءاهضعب ءانتقا زاح

 .رخألا راثآلا اهيف لقن اذكو «نونهديو ام نولجرتيو «هريغو ليفلاك ةتيملا ماظعب عافتنالا فلسلا نع لقنو
 اناتأ" :لاق ميكع نب هللا دبع نع يور امه نيكسمتم غوبدملا دلجلا ةراهط ةلأسم يف دمحأ باحصأ ضعب ملكت دق مث

 1 مب [4171:مقر] دواد وبأ هاور ,"بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال نأ 5 هللا لوسر باتك

 رح" يف يعفاشلا هاورو ءنسح ثيدح اذه :لاقو [773١:مقر] يدذمرتلاو [؟"7١51:مقر] هجام نباو 49
 نم اًملاع تمهوأ ةظفللا هذه :لاقو «ءنابح نباو يقهيبلاو نيطقرادلاو ؛ "هخيرات" ف يراخبلاو "هدنسم" يف دمحأو

 .ةنيهج يف مهيلع ئرق ثيح نك هللا لوسر باتك دهش ميكع نبا لب كلذك سيلو ؛لصتك. سيل ربخلا اذه نأ سانلا
 امم ءاذهي ةحوسنم اهنأب اوجتحا امبرو ؛هتراهط يف ةدراولا ثيداحألا يف اوملكتو ءلسرم :يباطخلاو يقهيبلا لاقو

 جاع هيلا موب خاصتا جالو ةقخيراعلاو اةلسيغلا ييطست دعب اوكسمت ارو «نيرهشب هنافو لبق هنأ هيف ركذ
 يفإ :اعوفرم اثيدح يئطقرادلا نع اولقن امترو اعود ناك نإو ماع هنإف (" :ةدئاملا) 4ةَئيَملا ُحْيلَع َتَمّرُح#

 ىلع لدي اذهو ءاهبصعب الو اهباهإب ال ةتيملاب اوعتمتست الف يباتك مكاتأ اذإف ةتيملا دولح ىف مكل تضفغر تنك

 .ةصخرلا دعب يهنلا

 ؛ةرسفم صوصن اه :يناثلاو .ةباحصلا ةلجأ نع ةحيحص ةريثك اهأ :لوألا :هوجوب روهمجلا هلاق ام قحلاو

 بضعلاو باهإلا نيب نإو ثيدحلاو عرج يأب عافتنالا ةمرح قح يف نالمجم امهالك ةيآلاو هللا دبغ ثيدحو

 لاقي باعالا نأ :غيلانلاو . رابخألا ني اكو اًقيفوت ةغابدلا لبق هب عال ةمرح نوكي نأ لمتحي باهإلا نكل

 ةغابدلا دعب ةراهطلا ثيداحأ نأ :عبارلاو .ئئمشلا نع لقن اذك «ميدأ هل ةغابدلا دعب لاقيو ةغابدلا لبق دلجلل

 .رم امك اهلك ال اهلكأ ةتيملا نم مرحما نأ ناخيشلا ىور هنأ :سماخلاو .باتكلا ىلع ةدايزلا امي زوجي ةروهشم

 هتبحص يف فلتخاو «ةحيحصلا ثيداحألا كلت مواقي ال برطضم فيعض ميكع نب هللا دبع نأ :سداسلاو

 يف تام ةنيهج ىلإ كك يبلا باتك عمس دقو :ةيناثلا نم مرضقم :"بيرقتلا" يف لاق ؛مرضخم يعبات هنأ حيحصلاو

 ع ةنايفأ ني رشا هللا دبع نع يوريو ١775[: :مقر] يذمرتلا لاق .[487 :مقر] جاجحلا ةرمإ
 :لاق هنأ ميكع نب هللا دبع نع ثيدحلا اذه يور دقو ؛ملعلا له أ رتكأ دنع اذنع ىلع لمعلا سيلو «ثيدحلا

 ىلإ بهذي لبنح نب دمحأ ناك : لوقي نسحلا نب دمحأ تعمم "نيرهشب هتافو لبق 05 هللا لوسر بانك اناثأ"

 اذه دمحأ كرت مث « "22 يببلا رمأ رخآ اذه ناك" :لوقي ناكو نيرهشب هتافو لبق هيف ركذ امل ؛ثيدحلا اذه

 - ١ .ةنيهج نم خايشأ نع ميكع نب هللا دبع نع :الاقو مهضعب ىور ثيح هدانسإ يف اوبرطضا امل ؛ثيدحلا



 قبح تيبلا يف ءاقس هولعجف ةاشلا دلج اومخلسف اهلاهإب اوعفتنا ول اهلهأ ىلع ام
 ةهدوسلا تي اهمحل نم. هو رخخأ

 .اًمش تراص

 ةبحص هل تسيل "هللع" يف هيبأ نع متاح يبأ نبا :لاقو ءهيف ةاورلا لزلزت ىأر ال فقوت هنأ :هنع لالخلا لاقو -
 فو .خلإ "باتك انءاج" :ظفلب هنع ىليل يبأ نبا نع يناربطلاو "هلماك" يف يدع نبا ىورو .ةباتك هتياور امو

 ام هدضاع دقف برطضا نإو ثيدحلا اذه نكل ىرخخأ هجحو نم "هظسوأ" ُق يناربطلا هج رخأو :تاقث هدنس

 "هدنسم" يف بهو نبا هجرخأ امو ؛ءفيعض لضفلا نب يدع هيف دنسب "خوسنملاو خسانلا" يف نيهاش نبا هج رخخأ
 .نسح- لنسب "هدئاوف' ' يف ىعفاشلا ركب وب أ هحرخأ امو ءفيعض حلاص نب ةعمز هيف دنسب

 ةغابدلا لبق باهإلا نأ ىلع كلذ ربلا دبع نباو يقهيبلا لمحو ءايفاش امالك يمزاحلا هيف ليس .ثيدحلا لصأو

 دلج هنع يهنملا نأب صيصختلاب ليقو .نيهاش نبا عمج هوحنبو «ليمش نب رضنلا نع روثأم وهو ةبرقو نش اهدعبو
 ةغابدلاب ةراهطلل دضاعم وهو «سايقلا ىلع ذئنيح ريصملاف نيربخلا ضراعت ضرف اذإ هنأ :عباسلاو .بلكلاو ريزنخلا
 .مهفاف ىفخي ال امك

 .اهوحنو ةيرقلاك هنم وأ هيف ىقتسي امل هلوأ رسكب :ءاقس .ةغابدلا دعب مهيلع سأب ال يأ 0 ام

 .اقلحت انسباي يأ تونلا كيدشتو نيكل نيشلا حتفب : : انش

 د د# د 23 #*



 ةالصلا باتك ناب ةالصلا باتك

 ةالصلا باتك

 هدابع ىلع هللا ضرف :هعفر سنأ ثيدحك :رابخأ اهرمأ ديكأتو اهتيضرف يف درو هنأ ملعا :ةالصلا باتك

 ىلع رصقلا مث نيسمخلا ضرف يف سنأ نع ءارسإلا ثيدحب يذمرتلاو يئاسنلاو ملسم هجرخأ ءاًسمح تاولص

 اهضرف نيخ ةالصلا هللا ضرف" :ةشئاع تيدحكو .اًرصنخم يذمرتلاو ءالوطم يئاسنلاو ناخيشلا هحرحأ ؛سم

 5٠"[( :مقر] يراخبلا هجرخأ ."رضحلا ةالص يف ديزو ءرفسلا ةالص ترقأف ءرفسلاو رضحلا يف نيتعكر نيتعكر

 ةالصلاب يبصلا اورم :هعفر ئيهحللا دبعم نب ةرسيم ثيدحكو .انبهذم وه امك ءيسم رفسلا ف متملا نأ ملعي هنمو

 .يدذمرتلا دنع هوحل و [ 454 :مقر] دواد وبأ هحج رخخأ «اهيلع هويرضاف نيئس رشع غلب اذإف نيئس عبس علب ادا

 ىلع اهومتدقوأ يلا مكنارين ىلإ اوموق !مدآ ب اي :ةالص لك دنع يداني اكلم هللا نإ ةهعفر سنأ تيدحكو

 .يسدقملا ءايضلاو يناربطلا هاور «ةالصلاب اهوئفطاف ءمكسفنأ

 لوأو «سمخلا تاولصلا مهلامعأ عفري ام لوأو «سمخلا تاولضلا ىمأ ىلع ضرتفا ام لوأ :هعفر رمع نبا ثيدحكو

 ةمايقلا موي دبعلا هب بسساحي اه لوأ :رسقأ ثيدحكو : نيحلا" ُُق مكاحلا ةهأور ءسمخلا .تاولصلا نع نولاسي م

 . :مقر 2740/7] "هطسوأ" يف يتاربطلا هجرخأ هلمع رئاس دسف تدسف نإو «هلمع رئاس حلص تحلص نإف ؛ةالصلا

 نابح نباو يئاسنلاو دمحأ هاور ءاثالث مكناعيأ تكلم امو ةالصلا :هعفر هثيدحكو ."ةراتخملا" يف ءايضلاو ||

 ةديرب ثيدحكو ('بعشلا' ف يقهيبلا دنع هوحنو ,رمع نبا نع ىناربطلاو ةهلس مأ نع هجام نباو دمحأو «سنا نع

 يذمرتلاو [1؟541/ :مقر :8547/5] دمحأ هاور ءرفك دقف ءاهكرت نمف «ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا :هعفر

 .[179١٠١:مقر] هجام نباو [177:مقر] يئاسنلاو [؟57١ 1١ :مقر]

 :مقر ىوعاع] "هطس وأ" ُّق يباربطلا هج رخخأ ءاراهج رفك دقف ءاذمعتم ةالصلا كار نم :هعفر نسفأ ثيدحكو

 هجام نبا هأو كرشأ دقف اهك رت نم ةالصلا كرت الإ 2ك! رشلا نيبو دبعلا نيب سبيل :هعفر هثيلحكو .[ 8*8

 هاياطححو يلصي ملسملا نإ :هعفر ناملس ثيدحكو ."بعشلا" يف يقهيبلا هاور نيدلا دامع ةالصلا :هثيدحك و

 يناربطلا هاور هاياطخ تنفامت دقو «هتالص نم غرفي نيح غ رفيف .هنع تفات ءدجس املكف ؛هسأر ىلع ةعوفرم

 ."بعشلا" يف يقهيبلاو [11170 :مقر ]55٠0/7« "ريبكلا" يف

 "ريبكلا" يف يناربطلا ثيدحكو «"هننس" يف روصنم نب ديعسو ؛ينايورلاو دمحأ هحرخأ ءهوحن رذ يبأ ثيدحكو

 يبأ نع هثيدحك و «ةنججا لخد الإ اهلقمعي و اهظفحي ةالص ىلص 3 عوضولا نيسحأف أضوت ملسم نم أم :اعوقرم

 هتلبهتساو عءهبر نيب و نيب بجحلا هل تفشك و «نانجلا باوبأ هل ثحتف «ةالصلا ىلإ ماق اذإ ديعلا نإ :هعفر ةمامأ

 ام نيعلا روخلا
- 

 داينت (اىتيج

 نحنت وهأ طحخخمتي م
 اح 2 -



 ةالصلا باتك ١ ١ ةالصلا باتك

 ةالص ىلص هنأ :رذ ىف أ نيج هديبع نم. ييعاربإ نيع.داق نيعب ةنقيتحس يبل سرايا

 يبأ نع جيدخو صوخحألا يأ انتل :نامحلا قيرط نم '"راثآلا ناعم" يف يواحطلا هع رحخأ :خلإ دامح نع

 رثكيو مايقلا ليطي ال هتيأرف ءيىلصي امئاق رذ ابأ اندجوف ةذبرلاب اجاجح انجرحع :لاق قراخملا نع قاحسإ

 عكر نم :لوقي هلي هللا لوسر تعمس ينإ ءنسحأ نأ تولأ ام :لاقف :كلذ يف هل تلقف ,دوجسلاو عوكرلا
 هيف ملكتم ينامحلا نأ ريغ ء.حيحص دنس اذهو «ةئيطح اك هنع طحو ةحجرق انقإ هللا :هطفار ةالححس دجسو ةعكار

 ,ةريثك رخأ ثيداحأ ماقملا اذه يف مث .هيفعضم ىلع عنشو «نيعم نبا هقثو ظفاح هنكل ؛ثيدحلا ةقرسب هوما
 امك ؟دوجسلا ةرثك وأ :ةئالقلا انتمئأ كلسم وه امك ؟مايقلا لوط لضفألا نأ عارنلا اذه يف مالكلا لاط دقو
 ,هيف مالكلا رصتحخا هنكل «يواحطلا هركذ دقو «نيرخآ بهذم وه

 ىور «ردقلا ليلج يباحص بدنج :همسا :2إ رذ يبأ نع .قالطإلا دنع دارملا هنإف دوعسم نب هللا دبع

 ل6 هللا لوسر ىلوم نابوث تيقل :لاق هنع يرمعيلا ةحلط نب نادعم ةياورب 5 هللا لوسر ىلوم نابوث نع يذمرتلا
 كيلع :لاقف «لإ تفتلا مث ءاّيلم نع تكسف «ةنجلا هللا ئلخديو هب هللا نيعفني لمع ىلع لد :هل تلقف
 انك هنع صخو ءةحجرد امك هللا ةعفر الإ ةدجس هلل دس كع نم ام :لوقي 2 هللا كاوبسر تم ينإف عدوجسلاب

 لوسر تعمس ىنإف ؛دوجسلاب كيلع :لاقف «نابوث هنع تلأس امع هتلأسف ءادردلا ابأ تيقلف :نادعم لاق «ةئيطخ

 .[78/8 :مقر] ةئيطخ امي هنع طخو :ةحرد امي هللا هعفر الإ ةدجس هلل دجسي دبع نم ام :لوقي كك هللا

 دوجسلاو عوكرلا ةرثك يف ءادردلا يبأو نابوث ثيدح :لاق مث ؛ةمطاف يبأو ةريره يبأ نع بابلا فو :يدذمرتلا لاق
 ةرثك نم لضفأ ةالصلا يف مايقلا لوط :مهضعب لاقف ءاذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو .حيحص نسح ثيدح
 يور دق :لبنح نب دمحأ لاقو ؛مايقلا لوط نم لضفأ دوجسلاو عوكرلا ةرثك :مهضعب لاقو ءدوجسلاو عوكرلا
 لبللاب امأو ةدوعسلاو عوتارا ١ ةرثكف راهنلاب امأ :قاحسإ لاقو ؛«ءيشب هيف ضقي ملو ناثيدح اذه ف هي ينبلا نع

 ىلع ينأي هنأل ؛يلإ بحأ اذه يف دوجسلاو عوكرلا ةرثكف هيلع تأي ليللاب ءزج هل لحر نوكي نأ الإ مايقلا لوطف
 دوجسلاو عوكرلا ةرثك حبر دقو ؛هئزح
 راهنلاب امأو :مايقلا لوط فصوو «ليللاب 0 يبلا ةالض فصو اذك هنأل ؛اذه قاحتسإ لاق اغإ : ىسيع وبأ لاق

 :ةمطاف يبأ نع ةرم نب ريثك نع كلذ هجام نبا ىورو .ليللاب فصو ام مايقلا لوط نم هتالص نم فصوي ملف
 ةدجس هلل دجسي كبع نم ام :هيفو «تماصلا نب هدابع نع يحبانصلا نعو ءادردلا يبأو كابوت نع نادعم نعو

 1177 مقر دوححسلا اورثكتساف عةجج رد انك هل عفرو :ةئيس اك هنع احم و ؛ةنسح اك هل هللا تنك“ آلا

 هللا دبع نع لئاو يبأ نع كلذ هجام نباو «مايقلا لوط يف رباح ثيدح هجام نباو يذمرتلا ىورو ١4

 دمحأ هاور ثيدحلاو :"هحرش" يف يراقلا لاق .ةفلتخم تارابعب ةريره يبأ نع حلاص يبأ نعو ؛ةريغملا نع دايز نعو
 - ةجرد اهب هل عفرو «ةئيطخ احب هنع طحو ؛ةنسح امي هل هللا بتك ةدجس هلل دجحس م :ةظفلاو ؛رذ ىلا نع 3 1 : 59 1 5 ب تكا جب 0 ىىالقإ ه 0 ع



 لجرلا ةروع نايب ١ ؟ ةالصلا باتك

 بحاص تنأ :لجر هل لاق «فرصنا املف ؛دوجسلاو عوك رلا رثكأو ءاهففخف
 ايقلا لوط يف

 :لاق ؟دوجسلاو عوكرلا مت ملأ :رذ وبأ لاقف ؟ةالصلا هذه ىلصتو دلك هللا لوسر
 نكد

 ين ةنعزد انك مق .ةدجس هلل دجس نم :لوقي كك هللا لوسر تعمس ئإف :لاق يل

 .تاجرد يل يك وأ «تاجرد يل ىو نأ تيدا مي

 "ا

 هده يلصت :لجولا هل لاق ةرقوب انسان ديسكو عوز يأ مكن نينا

 نم : :لاوقي هك هللا لوسر تعم : :رذ وبأ لاقف ؟ي هللا لوسر تبحص دقو ةالصلا

 راكنإلا لاح
 .دوحسلا اهيف رثكأ كلذلف «ةئنجلا يف ةجرد امك هللا هعفر ؛ةدجس هلل دجس

 كي د نايب]

 دوعسم نب . يحلل ع نك
 دبع نم ام هنإف ؛دوجسلا نم اورثكتسا :اعوفرم ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاورو .[؟١1*5ه :مقر .548١/ه] -

 [743١1:مقر ء1141//ه] دمحأ هاورو .[ 6١1١ :مقر ؛9؟91؟/؟5] ةجرد امي هللا هعفر الإ ةدجس هلل دجس

 امب هنع طحو «ةحرد امي هللا هعفر ةدجس دجس وأ ؛ةعكر عكر نم :ظفلب رذ يبأ نع قايورلاو يواحطلاو

 امنإ ةلأسملا هذه يف فالتحالاو «"هحيحص" يف اًضيأ ملسم هاور ءادردلا يبأو نابوث نع نادعم ثيدح مث .ةئيطخ

 ةرثكو مايقلا لوط نم لكل ةيلضفألا :رهاظلاو ؛ةضراعتم تءاج رابخألاو «باوثلا ةرثكو ةيلضفألا يف وه
 .لوطلا يف ةقشملاو ءاهرمحأ اًباوث تادابعلا مظعأ نأل ؛مايقلا لوطل وأ «تاهجلا فالتخاب دوجسلا

 اذو ريبكلاو فيعضلا مكفلخ نإف «ةالصلا يف اوزوجت :هعفر سابع نبا نع "ريبكلا" يف يناربطلا ىور :اهففخف
 ةفيفخلا ةالصلا هذه يلصت تنأ لاحلاو يأ ,فودذحم أدتبملا :ةالصلا هذه /8*١58[. :مقر 1//217؟] ةجاحلا

 .دوجسلاو عوكرلا ةرثكو مايقلا يف فيفختلا ببس نايب :تعم يبإف .ايباحص كنوك عم

 ."اهدوجسو اهعوكر متي ال ؛هتالص نم قرسي يذلا ةقرس سانلا أوسأ نإ" :درو ام ىلإ ةراشإ :عوكرلا متأ
 ىلإ ةراشإ :ةنجلا يف ةجرد .ىلوألا ةياورلا يف روكذملا :لجرلا .رذ يبأ نفدم هيف ةئيدملا برق عضوم :ةدذبرلاب

 .ينامزلا لاصتالاب ةيلاصتالا ةيمكلاو ؛ةيفيكلا ثيح نم اهقدايز نم لضفأ .ددعلاو ةيمكلا ثيح نم ةدابعلا ةدايز نأ



 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب ا ةالصلا باتك

 [دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايبإ
 يا

 و :..........مهمَأ هنأ :رباج نع ءاطعع نع ةفينح وبأ -م*
 حابر يبأ نب

 ىورو «رفعج نب هللا دبع نع "هكردتسم" يف مكاحلا هاور ثيدحلا :"هحرش" يف يراقلا لاق :خل! ةرسلا نيب ام
 لفسأ امو «ةروعلا نم نيتبكرلا قوف ام :لوقي كك يتلا تعمس :لاق بويأ يبأ نع راسي نب ءاطع نع يطقرادلا ميلا

 تحت ام نإف :لاق 35 هللا لوسر نأ :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اًضيأ هاورو «ةروعلا نم ةرسلا نم

 ةروعلا نم ةبكرلا :95 هللا لوسر لاق :لاق ههجو هللا مرك يلع نع ةمقلع نعو «ةروع هتبكر ىلإ هترس
 ةروع ذخفلا :اًعوفرم شحج نب دمحمو دهرجو سابع نبا نع اقيلعت يراخبلا ىورو .[5 :مقر 751/1]
 دهرج ةيدحو «ديسأ سنأ كيدحو :يراقبلا هللا دبع وبأ لاق "هذخفا نع 0 ىلا رسح" :سنأ لاقو :لاق

 .مهفالتخا نم جرخن يح طوحأ

 يف ردقلا اذه رتس بوحو ىلع اوقفتا ةرنألا كل هفيدحلا هيق دجوي ام اليلقأ 'حاحصلا" يف رخأ تاياور انههو

 تسيل :دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف ؛ةبكرلا امأو «ةروعب تسيل لجرلا نم ةرسلا نأ ىلعو ءاهريغو ةالصلا

 ضعب لاق هب وو .ناتأوسلا يه ةروعلا :ليقو ةيعفاشلا ضعب لاق هبو ,ةروع اًكِإ :ةفينح وبأ لاقو (ةروعب

 بن قف .ايهقلاو ما 4(ِدِجْسَم لك َدْنِع ةكتتيز اوذخ# :ىلاعت هلوق انهه لصألاو :ةيرهاظلا

 ءازإب بويأ يبأو دوعسم نباو رفعج نب هللا دبع ةياور انل يفكيف انه امأو ؛كانه ةروكذم ةيفنحلا لئالدو .هقفلا
 ىوس ةروع هلك اهفدبف ةأرملا ةروع امأو ءلحرلا ةروع يف هلك اذه «ةميألا ءازإب هدد يلع ثيدحو «ةيرهاظلا

 .اهيمدقو اهيفك روهظو اههجو
 ِق الضنفم جيرح نبا نع يقهيبلاو | :مقر 1/11 فيعض دنسب يلع نع ئطقرادلا هج رخخأ :ةروع

 ىسوم يبأو سنأ ثيدح نم يراخبلا دنعو ءرمع نبا نع دواد يبأو يليقعلاو ءنيطقرادلا دنع هوحنو 'هتايفالخ'
 .بوث ف يلصي يبأ تيأر :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نعو :خلإ مهّمُأ .ةشئاع ثيدح نم ملسم دنعو «ءادردلا يبأو
 يفلخ 75 هللا لوسر اهالص ةالص رخآ نإ :ةينب اي :لاقف ؟ةعوضوم كبايثو دحاو بوث يف يلصتأ !تبأ اي :تلقف

 .ىلعي وبأو [؟55١:مقر ]707/8/1١« ةبيش يبأ نبا هاور ,دحاو بوث يف
 :يبأ لاقف ءدحاو بوث يف ةالصلا يف دوعسم نباو بعك نب يبأ فلتخا :الاق ديعس يبأو رمع نع يقهيبلا ىورو

 نأ قءوسيل هنإ :لاقو ءامهنالف:باطخلا نب رمتع مهيلع زاحف «نييوث يف :دوعسم نبا لاقو هدحاو بوث يف
 لأي ملف دوعسم نبا امأ ؟سانلا ردضي امك ايتف يأ نغف ءدخاو ءىش يف 2285 دمخم باحصأ نم نانثا فلتخي
 - نيبا:هاور. «"نابوث انلو.دحاولا:بوفلا يف دك هللا لوسر دهع يف ىلضت انك" :يبأ نعو :يبأ لآق ام لوقلاو



 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب ١ ةالصلا باتك

 ركذ :لاق ةرق وبأ دي هللا لوسر ةنسب انفرعي «بايث لضف هدنعو ,دحاو صيمق ف
 ةعوضوم باين ديزم

 :لاق الجر نأ :ةريرخ يأ نع نمحرلا دبع نع ةملص يبا نع يرهزلا نع جيرج نبا

 ؟نابوث مكلكل وأ 526 ىبلا لاقف ”«دحاولا بوعلا يف لحرلا ىلسسي !هللا: لوبسو آي
 ماهفتسالا ةزم# ريدقتب

 / نا بسن حدب دبع هيدا عرايا ١ تنس عض قالا
 يضافلا

 مكلك سيل 225 ىببلا لاقف «دحاولا بوثلا يف ةالصلا نع ٌدعُي يبلا لأس هنأ :ةريره

 :دوعسم نبا لاقف ءائيلع باعي هلو 32ج هللا لوسر عم هلعفن انك «ةنس دحاولا بوثلا يف ةالصلا لاق نعو ةيريع ح

 دئاوز" ف دمحأ نب هللا دبع هاور ءىكزأ نيبوث ف ةالصلاف ىلاعت هللا عسو اذإ امأف «ةلق بايثلا فو «كلذ ناك اخنإ

 صأب ال :يبأ لاقف ءدحاولا بولا يف ةالصلا يف افلتعا دوعشم نب هللا دبعو بعك نب يبأ نأ :نسحلا نعو ."دنسملا

 ؛بايثلا نودجي ال سانلا ناكو كلذ ناك امنإ :دوعسم نبا لاقو «ةزئاج ةالصلاف دحاو بوث يف دك يبلا ىلص دق «هب

 قازرلا دبع هاور .دوعسم نبا لأي لو ىبأ لاق ام لوقلا :لاقف ربنملا ىلع رمع ماقف «نيبوث يف ةالصلاف اهودجو اذإ امأ

 ."هحرش" يف يراقلا لاق اذك ءمامإلا هجرحأ ام ةريره يبأ نع هل ةياور يفو ,."هعماج" يف

 كلملا دبعإ :حإ جيرج نبا رك ذ .هتنس انملعيو انفّرغيل يأ :انفرعي .نيتبك رلا تحن ام ىلإ غباس :دحاو صيمق

 لوسر لأس ًالئاس نأ :بيسملا دج ةيمس نير ينو ةياورب ةريره يبأ نع يراخبلا ىور [جيرح نبا زيزعلا دبع نب
 جرعألا نمحرلا دبع ةياوربو «[5/8 :مقر] نابوث مكلكل وأ 325 هللا لوسر لاقف ءدحاو بوث ف ةالصلا نع دك هللا
 يف ىلص نم :اعوفرم هنع ةمركع ةياوربو (ءيش هقتاع ىلع سيل «دحاولا بوثلا يق , مكدحأ ىلصي ال :اعوفرم هن

 اًدذنسمو «ةالصلا باتك ل وأ يف اقلعم موتا مأ نَعَو «بجشملا ثيدح رباج نع ىورو ؛هيفرط نيب فلاخيلف دحاو بوب

 .هوحن ةملس يبأ نعو ؛ىحضلا ةالص يف دحاو بوث يف هفاحتلا اًعوفرم هيف

 مهرزأ يدقاع مهتالص ثيدح لهس نعو هب رزتاف اقيض ناك نإو ,فحتلاف اًعساو ناك نإف :اًعوفرم رباج نعو

 :هنع مزاح يبأ ةياورب ءاقلعم قيرط يف مهقتاوع ىلع مهرزأ يدقاعو ءاًدنسم قيرط يف نايبصلا ةأيهك مهقانعأ ىلع
 .ثيدحلا رثكي فوع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع :ةملس يبأ .زمره نب جرعألا وه اذه نمحرلا دبع نأ حشرتي اذهيو
 .نيبوث ىلع دحأ لك ةردق راكنإب زاوحلاب باوج :مكلكل وأ .هب حوشتي بوثلاب وأ رازإلاب :دحاولا بوثلا
 نب ملسم نب دمحم :يرهزلا .سكعلاب لوألا نأ امك «مامإلا نع ةرق يبأل رخآ دانسإ اذه :ةفينح ابأ تعمسف

 .ملسم دنع ليقعو ثيللاو كلام هعبات :نيبوث دجي .يقابلا دبع نبا هاور اذكه :ةريره يبأ .باهش



 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب ١ ؟/ ةالصلا باتك

 بوث ىف ىّلص هلك هللا لوسر نأ أ يف ىلأ نع ةفينح وبأ -1

 ةبوتكملا :لاق ؟ةبوتكملا ريغ :ريبزلا يبأل موقلا ضعب لاقف .هب احشوتم دحاو
 .ةبوتكملا ريغو

 .ةيلع قفتم وهو ",هديناسم" يف ينانشألاو يقابلا دبع نب ركب وبأو ورسح نباو لدعلا ةحلط هاور اذكه :ةفينح وبأ

 نع يراخبلا ىور [.دوعسم نبا نع يكح ام ريغ :هيلع عمجب مكحلاو .دنسلا اذه ملسم هاورإ :| خإ رباج نع
 ام هنع ثراحلا نب ديعس ةياوربو :["57» :مقر] "دحاو بوث يف ىلصي" :اًعوفرم هنع ردكنملا نب دمحم ةياورب رباح

 قحلا لعلو ءروهشم دحاو بوث يف ةالصلا ةيلضفأ يف بعك نب يبأو دوعسم نبا نيب فالخلا :انههو ءقبس دق
 ناك اذإ زاوحلا ف فالخ الو «نييوثلا يف ةالصلا لضفألاف رمألا هللا عسو اذإف ؛قيضلل ناك هنأ ف دوعسم نبا عم

 :هيقتاع ىلع هيفرط نيب فلاخملا وهو ءحشوتملا :فحتلملا :هثيدح يف يرهزلا لاقو :يراخبلا لاق هب احشوتم
 .هيبكنم ىلع لامتشالا وهو
 هيقليو نمبألا هطبإ تحت نم بوفلا ذحأي نأب نيفرطلا نيب ةفلاخملاو فاحتلالاو ءلامتشالا وهو :هب احشوتم

 دنع كلذو ؛هردص ىلع دشي نأب ديقي دقو ؛ئميلا هفتك ىلع هيقليو رسيألا هطبإ تحت نمو «ىرسيلا هفتك ىلع
 .دحاولا بوثلا عم ةروعلا فشك هيف روصتي ال ام ةروص اذهف ؛فتكلا ىلع هيقلي ام رصق

 دحاو بوث يف مِهّمُأ باطخلا نب رمع نأ :شارح نب دوعسم نع قازرلا دبع ىور دقو :حلإ موقلا ضعب
 ؛دحاولا بوثلا يف لحرلا يلصي نأ اًسأب ىري ال ناك اًيلع نأ :ةيفنحلا نب دمحم نع ددسم ىورو .هب احشوتم
 سنأ نع ةبيش يبأ نبا قورو .[ ١7 :يقز (*همه/١1] هيفرط نيب فلاخ دق ءدحاولا بوثلا يف يلصي ناكو

 .[715717:مقر 2107/7/1١ ] "هيفرط نيب فلاخ دحاو بوث يف ىلص ع ينلا نأ"

 ,*ه./1] "هب اًحشوتم دحاو بوث يف يلصي 55 هللا لوسر تيأر" :هللا دبع نب رباج نع قازرلا دبع ىورو
 25 هللا لوسر انمأ :لاق رامع نع ةبيش يأ نبا ىوزو: .ركب يأ فلخ :ركاسع نبا ذاز «[١؟131مقر
 3و رمع نع [ 5:4 ؛؟18/1] ةييش.ىبأ قباو ١[ 58 ديو اه وع .هن احشاوتم
 ىيلخ ةيفراع اعدخإو ةقي اًحشوتع دقإو بنو يف:ةسلس م تريب قا يياضي ل 8 هللا .لوسر تيار" :لاق ةعلس ىأ

 دق هيلع قفتم 525 هللا لوسر بيبر- ةملس يبأ نب رمع ةياور :تلق ."هحرش" يف يراقلا هلاق اذك «'هيقتاع

 :تافيشلا ةدحرخا

 قحلاف ةدئازلا بايثلا دوجو دنع زاوجلا يف ال ةيلضفألا درحم يف ناك نإ دوعسم نباو يبأ نيب فالتخالا :ةلمجلابو

 د رمع لاق امك يبأ عم قحلاف فالخلا تارابع ضعب همهوي امك ةهاركلاو زاوجلا يف ناك نإو ءدوعسم نبا عم

 .لفاونلا نم ةضيرفلا ريغ يأ :ةبوتكملا ريغ .مهفاف



 اتاقيل ةالصلا ةليضف نايب ١ ةالصلا باتك

 [اهتاقيملل ةالصلا ةليضف نايب]

 يأ دي هللا لوسر لئس :لاق :رباج نع عفان نب ةحلط نع ةفينح وبأ -

 .اهتيقاوم يف ةالصلا :لاق ؟لضفأ لمعلا
 نيتحبلل ماللا

 ءاهنقو ىلع ةالصلا :لاق ؟هيلإ بحأ لامعألا يأ :اًعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا ىور :خلإ لمعلا يأ

 :مقر] يذمرتلا هاورو «[17574 :مقر] هللا ليبس يف داهجلا :لاق ؟يأ مث :لاق «نيدلاولا رب مث :لاق ؟يأ مث :لاق

 تقولا لوأ امإ :هب دارملاف ءتقولا لوأ يف ةالصلا ةيلضفأ نم يور امو «هيف ةهبش ال هلك اذهو ؛هريغو |

 نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو «ريخأتلا لضفب هيف حرص ام ىئتسي وأ ءاهتاقوأ نم لضفألا :لوألاب دارملا وأ ءبحتسملا
 "يهحاحص" يف [1174 :مقر ؛1/..8] مكاحلاو [*91/ :مقر 2159/1] ةميزخ نباو ١474[ :مقر ؛؟؟2/4]

 نبا نع هوحن نطقرادلا جرخأو «لوأ نودب ةعامجلا هاور :"كردتسملا رصتخم" يف يبهذلا لاقو ءدوعسم نبا نع

 ."ةيامحلا حرص" يف رابخألا انطسبو ؛بارطضا هيفو ؛ةورف مأ نع دواد وبأو يذمرتلاو ءرمع
 تقولا لوأ ةالصلا :هعفر رمع نبا ثيدح :اهنم «رابخأ يف اًضيأ تقولا لوأل لضفلا درو دقو :خلإ لمعلا يأ

 بوقعي هدنس قو ٠٠[ :مقر 2545/1] ٍئطقرادلاو ١77[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ هللا وفع هرخآو ءهللا ناوضر
 ناك :نابح نبا لاقو «يىئاستلا هكرتو :نيعم نبا هبذكو رابكلا نيباذكلا نم ناك :دمحأ لاق «يىدملا ديلولا نب

 ىلإ هوبسنو ظافحلا رئاس هبذك : يقهيبلا لاقو ؛هيلع هيف لمحلا :مك احلا لاقو «ثيدحلاب درفت دقو «ثيدحلا عضي

 هظفحل نورخآ هفعضو ةدع هقثو هنأب ناطقلا نبا هبقعتو ءربكملا يرمعلا هللا دبعب قحلا دبع هلعأو ءعضولا

 هحرخأ سابع نبا ثيدح :اهنمو .فرعي ال نم هيف دنسب ٍنطقرادلا هجرخأ ءريرج ثيدح :اهنمو .هنيدل ال

 .كورتم زمره وبأ عفان هيفو :"تايفالخلا" يف يقهيبلا
 يور ام حصأ نظأ اميف وه :يقهيبلا لاق ؛هقثوو هعفر ف فلتخاو ءاعوفرم هجرحأف 5# يلع ثيدح :اهنمو

 .رقابلا لوق نم وه لب ةباحصلا نم دحأ نع الو حصي هجو نم اًعوفرم هظفحأ مل :مكاحلا لاقو «بابلا اذه يف

 نع لوهجم نع ةيقب هب درفت هنأب "هلماك" يف يدع نبا هلعأو ؛يقهيبلاو يدع نبا هحرخأف «سنأ ثيدح :اهنمو
 ركذ هيفو ءمهتم يلجعلا ايركز نب ميهاربإ هيف دنسب نيطقرادلا هجرخأف «ةروذحم يبأ ثيدح :اهنمو .حصي الو هلثم

 هركذ «ةريره يىبأ ثيدح :اهنمو .ةياورلا هذه يف الإ هفرعأ ال :بيهرتلاو بيغرتلا يف يميتلا لاق ءتقولا طسوأ

 ثيداحأ تقولا لوأ لضف يف معن «ةلولعم اهلك رخآلاو لوألا نايب ثيداحأ ةلمجلابو .اًضيأ لولعم وهو يقهيبلا
 .اًضيأ ناسحو حاحص ىرخأ



 رافسإلا ةليضف نايب ١58 ةالصلا باتك

 راقسإلا ةليضف نايب]
 هنإف .حبصلاب اورفسأ :75 يبنلا نع رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -5

 .باوثلل مظعأ

 باحصا ةأور ثيدحلا 0 اورفسا . رمع رفا ىلوم زايد نب : هللا كيبع .ةنع كاورم نب دمحم هأاور :ةقينح وبا

 وأ عرجألل مظعأ ةناف .حبصلاب اوحبصأ :اعوفرم ميد نب عفار نع هدحجام رفا قىورف (مهريعو ةعبرألا نتيسلا

 اورفسأ :ىدمرتلا ظفلو 5 :مقر] رجل وظعأ وأ وك روحأل :د واد يبأ ظفل 7 و ءالا/؟ :يقرإ] يك رمعأل

 ةبعش ىور دقو «لالبو رباجو ةزرب يبأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ١54[« :مقر] رجألل مظعأ هنإف ءرجفلاب
 0 ةداتق نب رمع ن 8 مصاع اف نيف نالدعع نس لمح هأآورو «قاحسإ ند كمه نع ثيذدحلا اذه يروثلاو

 كن داما ,نيبوطل ىلع ظ تمدحاو يغدعأر لقو ( حيحص ا ا بوبا بيس :يذمرتلا

 .ةالصصلا ريخأت رافسإلا عم نأ وريملو هيف كشي الف رجفلا

 هاورو :يراقلا لاقو ."ةيامحلا حرص" يف رابألا انطسب دقو «رافسإلا نم مهلبن عقاوم موقلا رصيي نح !لالب
 اورفسأ :هظفلو يجيدح نب عفار نع يمرادلاو نمحرلا دبع نب كيبعو يعفاشلاو ١587| :مقر تىيةءلأ] يناربطلا

 نباو ١٠4 :مقر| يذمرتلا ةياور فو «رجألل مظعأ هنإف حبصلاب اورغسأ :هنع ةياور فو ءرجألل مظعأ هنإف ,حبصلاب

 ةاليصب | ةرفسأ :ةنع يسلايطلا ةياور قو 5 رجأألل مظعأ ةناق رجفلاب اورفسأ :ظفلب هنع 455١ ١[ :مقر والا[ كابح

 رجألل مظعأ هزاف 35 رجفلاب م ر فسأ اره :قيرط 2 ءاججو عمهلبل عفاوم مِوَقْلا اى ري نا حبصلا

 اذه اهنم رافسإلا ثيداحأف «ةضراعتم اهرهاوظ سيلغتلاو رافسإلا يف راثآو رابخأ انهه تءاحج دق هنأ ملعا

 هنإف ءرجفلاب اورون :ظفلب اعوفرم عفار ثيدح نم للا ناعم حرش" يف يواحطلا هجرحخأ دقو «ثيدحلا

 | وحتصأ :ظفلب اعوفرم هموق نم لاجر نع رمع نب مصاع ثيدح نمو «هلثم . لآلب ثيدح نمو ءرجألل مظعأ

 :اعوفرم ةريرس يأ نع ايخريغو ملسعو يراجبلا هحرعأ ام :اهنمو . رجألل مظعأ وهف متحبضأ املكف ؛حبصلا

 7 نأ ومسو كبمأو ايه :دوعسم نبا نع ةاقسرخأ امو . هسيلح لجرلا فرعي نيح ةادغلا ةالص نم فرصني ناك"

 "اهتقو لبق دغلا | نم حبصلا ةالص ىلصو ؛عمجب ء عءاشعلاو برغملا نيب عمج هنإف عمجب الإ اهتقو ريغل ةالص ىلص

 - .رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ ءسكعلاب كانه ىلض هنإف «داتعملا اهتقو ئيعي



 رافسإلا ةليضف نايب ل ةالصلا باتك
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 ةباحصلا نم مهريغو ةشئاعو ةورف مأو يلعو «ةداتقو ةزرب يبأو ةريره يبأو رباج نع ةيورم سلغلا ثيداحأو -

 سنأو رمع نبا نع بابلا يفو :ةشئاع ثيدح جرحأ ام دعب يذمرتلا لاق .اهريغو "أطوملا"و "نيحيحصلا" يف
 نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هراتخا يذلا وهو ,حيحص نسح ثيدح ةشئاع ثيدح :لاق مث «ةمرخم ةنبا ةليقو

 نوبحتسي :قاحسإو دمحاو ىعفاشلا لوقي هبو «نيعباتلا نم مهدعب نمو :رمعو ركب وبأ مهنم 225 ينلا باحصأ
 .رجفلا ةالصب سيلغتلا

 :لوألا :هوجوب ةيفنحلا هعفد «هريغو يذمرتلا هلقن ام ىلع رافسإلا ثيدح نع باوجلا يف لي يعفاشلا هلاق امو

 ام :ياثلاو .رحألا ةباصإ نع ًالضف :ةالصلا ةحصب مكحي مل نيبتي ل ام ذإ ؛ءيشب سيل هنأ مامحلا نبا هركذ ام
 :لاق وأ ءرجألل مظعأ وهف مترفسأ املكو رجفلاب اورفسأ :هيفني ام تاياورلا ضعب يف نأ روكذملا ققحملا هركذ

 ام" :لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع يور هنأ :يواحطلل "راثآلا ناعم حرش" نع هلقن ام :ثلاثلاو .مكروحأل

 ؛حيحص دانسإ اذهو ١/١ :منقرإ ' 'ريونتلا ىلع اوعمتجا امك «ءيش ىلع د5 هللا ل وسر باحصأ عمتجا

 نم يورملا سيلغتلا خسنب مهملعل هنوك مزليف دلك هللا لوسر هيلع مهقراف ام فالخ ىلع مهعامتجا زوجي الو

 .ثيدحلا ؛"سلغب حبصلا يلصي ناك" :ةشئاع ثيدح

 اتاقيمل الإ ةالص ىلص هي هللا لوسر ثيأر ام" :"نيحيحصلا" يف ناخيشلا هحرخأ دوعسم نبا ثيدح :عبارلاو
 ملسمو 21585:مقر يراخبلا] "اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو «عمجمي ءاشعلاو برغملا ةالص :نيتالص الإ

 ءادألا داتعا يذلا "اهتاقيم لبق" :دارملا نأ ملعف ءيراخبلا ظفل هديفي امك رجفلا دعب ناك هنأ عم غ[785١:مقر

 يف ةيمظعألا نأ ثيدحلا نم ردابتملا نأ :يولهدلا قحلا دبع خيشلا هركذ ام :سماخلاو .مامهملا نبا هلاق ام اذه «هيف

 .اهلك تاولصلا تاقوأل ماع هنإف ؛هنقيتو تقولا ققحت ةهج نم ال ءرافسإلا يف هتيصوصخل رحألا

 يف ةرسفم رافسإلا ثيداحأ نأ :لوألا .هوجوب سيلغتلا رابخأ ىلع ةمدقم ةحجار رافسإلا ثيداحأ نأ ملعا مث

 نإف ءاضيأ رافسإلا يف نوكي يذلا ريسيلا سلغلا نم ءيشب ليوأتلا ةلباق هيف صوصخل سلغلا رابخأو «هانعم
 ءاسنلا ةفرعم :ىدع نم يور امو .ثيداحألا يف هل ديدحت الو ءفعضلاو ةدشلل حلاص ءككشم موهفم سلغلا

 تاعفلتم نفوكو .ةريسيلا سلغلا عومخم هل ةيفاكلاو هل ةضقان ةلغ سلغلا لعلف ةشئاغ ةياور يف امك سلغلاب
 .ظفللا نم قبس اميف هركذل ؛ةلعلا نايب يف ةلعلا نم ىاثلا ءزحلا ركذي لو ,نهطورع

 طيفك يناير اب ةلرطتم ياس اصلا ا قارا رالاقلا ييرسلا افلا هادنل ييريطعا يس مسوس جور ذو

 هنكمي مث ؛ةيآ ةئام ىلإ ةيآ نيتس أرقي نأب رسفملا ةيفنحلا دنع ربتعملا رافسإلا يف سلغلا نم ءيش يف ةيرم الو

 ءءوضولا مدع اهدعب رهظ وأ «ةالصلا رخآ ثدحلا هضرع اذإ ؛ردقلا اذم ةءارقلا عم ةالصلا ىلإ دوعلاو «عئضوتلا

 .لوصألا هب قل. ام ىلع صنلا ىلع مدقم رسفملاو



 رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب ١ ”؟ ةالصلا باتك

 أ رصعلا ةالضب ليجعتلا نايب |

 ع هللا لوس لاق :لاق هديرب نبا نع ىيح نع تابيش نع ةقينح وبأ د

 ريثك يبأ نب 5

 اولجع

 ىلإ انعجر اًضيأ اهضراعت ضرف ولو ءانل ةقفاوم يهو (ةباحصلا راثآ ىلإ انعجر رابخألا تضراعت اذإ هنأ :ياثلاو -

 انديؤي سايقلاو ءراثآلا ضرعت ريغ نم ,رابخألا ضراعت دعب هيلإ ةعجارملا اوراتحا لوضألا لهأ ضعب لب سايقلا

 حابم هتقو رخآ ىلإ رجفلا ريخأت نأ :انهه هقفلاو .لضفأ اهنأ بير الو «ةعامجلا رثكت رافسإلا يف نإف ءاندعاسيو

 هد لبج نب ذاعم عنم امك «عونمم اًضيأ قاش رمأ يف سانلا عاقيإو ؛هوركم رمأ ةعامجلا ليلقتو :ةهارك الب عامجإلاب
 اًضيأو ءاهتقو لوأل ةالصلا ليجعت قوف ةنس ناك ةءارقلا ليوطت نأ عم ؟تنأ ناتفأ :هل لاق «ةءارقلا ليوطت نع

 .رسعتم سلغلا فو ءرسيتم رافسإلا يف وهو هدكؤم بحتسم سمشلا عولط ىلإ هالصم يف سولجلا
 الإ اًهاقيمل الإ ةالص لصي 0 :لوقي - ةرافسإو ةراضحإ يف هل مزالم صاخ مداح - دوعسم نبا نأ :ةثلاثلاو

 هنوكل ؛لعفلا ىلع اندنع حجار لوقلا نأ :عبارلاو ."ةفلدزملا يف حبصلا ةالصو ؛عمج ءاشعلاو برغملا ٍيتالص

 ؛لوألا امأ ؟هتافو ىلإ سلغلا ثيدح توبث عم «داهتجالاب خسن هنأ :هيلع دري الو تويبلا يف نهرارقب نرمأف كلذ

 امدقم هنوك رهظ «مالسإلا ءادتبا يف سلغلا نوك تبث املو «نينامزلا بسحب ضراعتلا عفر ىلع خسنلا بم نآلف

 ردصي نأ نكمي هنإف ؛هبابحتسا خاستنا يفاني ال هتافو نامز ىلإ سلغلا دوجو نآلف ؛يناثلا امأو ءرافسإلا ثيدح ىلع

 .هداع اهمعزف تارملا كلتل يباحصلا كلذ ةياور ققحم امغإو «تارم هدع زاوجلل اميلعت هنم

 ىلع اوعمتجا ام عيش ىلع 2 هّللا لوسر باحصأ عمتجا ام :لاق يعخنلا ميهاربإ نع يفوز ةثأ :سداسلاو

 يف مهنيب فالتخالا عقي نأ زوجي هنإف بابلا اذه يف ةباحصلا فالتحا توب هيلع دري الو ءانفلسأ ام ىلع «ريونتلا

 نإ :هب لوقأ ام عباسلاو .عامجإلاب عفتري قباسلا فالتحالاو ؛لوألا ردصلا رخاوأ يف كلذ عفتري مث «نامز
 اذإ متدقتلاو حيجرتلا وأ خسنلا ىلإ راصي الو ؛نكمأ ام اهنيب قيبطتلا وه ءارهاظ ةضراعتملا رابخألا يف بحاولا

 .رهاظلا صنلاب حيرصلا خسنلا تبثي مل ام ؛قيبطتلا تلمتحا

 ليترت تقو ىقبي ىح ؛موجنلا كابتشا عفر دعب سلغلاب طولخملا راشتنالاو ريونتلا ىلع رافسإلا لمحو ءرجفلا
 دبع نبا :لابيش نع .ةشقانملا عفت ريو ةض راعملا عفدني اذهبف 6 نيب رم ةالصلا ناكرأو ةراهطلا ةعس عم ةيأ ّيئام

 موي ف ةوزغ يف ةديرب عم انك :لاق حيلملا يبأ نع يراخبلا ىور :خلإ رصعلا ةالصب .يوحنلا يميمتلا نمحرلا
 - ء[هه»+ :مقر] هلمع طبح دقف ءرصعلا ةالص كرت نم :لاق 5 يبنلا نإف رصعلا ةالصب اوركب :لاقف ءميغ يذ



 رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب نخر ةالصلا باتك

 .رضعلا ةالصب اوركب :25 هللا لوسر لاق :لاق يملسألا ةديرب نع ةياور يفو 595 2 هلام ا دا د 95 .

 نع [4174 :مقر] يئاسنلاو [314:مقر] يراخبلاو ١70٠007[ :مقر «*45/5] دمحأ هاورو :يراقلا لاق <
 راثآو «ةعوفرم رابخأ اًضيأ انهه تدرو هنأ ملعا .هلمع لامك يأ هلمع طبح رصعلا ةالص كرت نم :ظفلب ةديرب

 يخارتلا ىلع لدت اهضعبو «ليجعتلاو ريكبتلا بابحتسا ىلع لدت اهضعب «ةفيعضو ةحيحص ةفلتخم ةفوقوم

 ثيدح هيلإ ريشي امك ءميغ موي ىلع ليجعتلاو ريكبتلا اولمح نأب امهنيب عمجلا قيرط اورثآ ةيفنحلاف «ريخأتلاو

 نع هريغو يذمرتلا ىور دقف «ميغلا ءافتنا ىلع ريخأتلا اولمحو ءاضيأ يراخبلا ةياور فو ءانهه يملسألا ةديرب
 ١51[: :مقر] "هنم رضغلل ًاليجعت دشأ متنأو ؛مكنم رهظلل ًاليجعت دشأ ٌدكي هللا لوسر ناك" :تلاق ةملس مأ
 تضاد انه رضعلا معا ناكف تتيدلل 286: هلا لوسر ىلع انمدق" :لاق نابيش نب ىلع نع دواد وبأ جرحخأو

 .[40/ :مقر] "ةيقن ءاضيب سمشلا
 هيف ةرهاظ لب ءاهتقو لوأل ءادألا يف اًضيأ اًصوصن لب ةرسفم اهظافلأب تسيل ليحعتلاو ريكبتلا ثيداحأ :لوقأ
 «سمشلا ةرفص ىلع مدقتلاو ليجعتلا :اهنم دارملا نأ ىلإ دشري اهيف قمعتلا لب ؛نيعملا اذه نع ةفراص نئارق الول

 ريشي امك ءاهتقو يضقني وأ ؛هوركملا تقولا اذه يف عقي الئل ؛هيف ديكأتلاو ريكبتلا نايبو ؛ةهاركلا تقو لوخدو
 دعب رابخألا نأل كلذو ؛كللذ ريغو "اًعبرأ رقنف" :هيف ءقفانملا ةالص ثيدحك ثيداحألا ظافلأ نم ريثك هيلإ

 ءءاضيب ةيقن ةيح سمشلا نوكك ةمهبم ظافلأ هيف ام ىلإ امإ عجرت اهتماع "ليجعتلا باب" يف ءاصقتسالا
 اهلخدي ام رخآ ىلإ لماش وه لب «تقولا لوأ يف ءادألاب هيف عطاق ال امث كلذ ريغو اند ةشئاع ةرجح يف افوككو

 .بحعملا : تتقرلا .ىعآ أ ءةرفضلا

 اذهف ؛كلذ ريغو ةعبرأ وأ «ةثالث وأ ءنيليم وأ ,نيخسرف وأ ءخسرف وأ «ةنيدملا يلاوعك ريسملا ةفاسم نايب ىلإ امإو
 يشملا لاوحأو قنعلاو ودعلاب بوكرلا لاوحأ فالتخابو «هئوطبو ريسملا ةعرس فالتحاب ةفلتخم رومأ هلك هلاثمأو

 روزحلا رحنك «ءرخأ لاعفأ ىلإ امإو ؛ءءيش يف تقولا لوأ ىلع ةلدألا نم تسيل اًضيأ يهف ؛مادقألا ىلع

 امك لامعألا هذه مامتإ ةعرس يف ةرهملا نيلعافلا فالتحخاب فلتخم رمأ اًضيأ اذهف «كلذ ريغو اهخبطو اهميسقتو

 .مهل دوصقملا ليجعتلا ىلع هب دتعم موصخلل ليلد الف مامهلا نبا لاق

 يف دمحم لاق ءتقولا لوأل ءادألا نم لضفأ اهريثكتو ءاهدعب لفنتلا ةهاركل ؛لفاونلا ريثكت رصعلا ريخأت يف اًضيأو
 تءاج كلذبو «ةرفص اهلخدت مل ةيقن ءاضيب سمشلاو اهتيلص اذإ ءاهليجعت نم اندنع لضفأ رصعلا ريخأت :"أطوملا"

 ١7١/١[. :مقر|] رخؤتو رصعت اهنأل رصعلا تيم امنإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقو «ةفينح يبأ لوق وهو راثآلا ةماع

 :حيحص نسح ثيدح ةشئاع ثيدح :ىسيع وبأ لاق :ةشئاع ثيدح جارخإ دعب ١54[ :مقر] يدذمرتلا لاقو
 دحاوريغو «سنأو ةشقاعو دوعسم نب هللا دبعو رمع :منهتم 206 يببلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب هراتحا يذلا وهو

 - .قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نب هللا دبع لوقي هبو ءاهريخأت اوهركو رصعلا ةالص ليجعت «نيعباتلا نم



 رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب 1 ةالصلا باتك

 موي يف رصعلا ةالصب اوركب ك5 2 هلا لوسر لاق لاق يملسأل هديرب نع ةياور يو

 ا و 9888 6 سمسا برغت ىح رصعلا ةالص هتتاف نم نإف ؛ميغ

 رابعو باحس

 اه ريشي دقف دوعسم نبا امأو ؛ليجعتلا | نم: نعملا اذنه ىلع عل اليلد سيل اةشن ا ةييقرس لأ قفلرخ للا كلاس

 تقو ىلإ اهريخأت هنم هدوصقم نإ :"تاعمللا ةعشأ" يف قحلا دبع خيشلا هلاق امك ءرصعلا ريخأت ىلإ اًعوفرم هاور

 اوئاك“ ذزعتسم ني هللا :كيع تاحصأ أو: «نينعاتلا يتايسقسا :يعخنلا ميهاربإ نع يواحطلا ىورو .ةرفصلا

 صوصنلا ةلباقم يف سيل «لفاونلا ريثكتب ةيادملا بحاص ليلعت نأ :رهظ انهه نمو ١78/١[. :مقر] نورخؤي

 .ليجعتلا ةيلضفأ يف ةحيرصلا ةحيحصلا

 نع دواد كدا ىور امو ؛تقولا لوأ ةيلضفأ ىلإ ريشي امث اهتم ءيش سيل اهريغو ةتسلا حاحصلا يف اهنم يور امو

 هنأو ءبحتسملا تقولا رخآ ىلإ لماكلا ريخأتلاب هنم عطقي نأو «ليجعتلا يفنو ريخأتلا يف حيرص يلع نب نابيش

 ددصب انموصخو عنملا ددصب انأ ىلع هوركملا تقولا نم ءيش يف اهعوقو لمتحي ىح اندنع بحتسم ريغ
 مهفإف تقولا لوأ نم ريحأتلا نم ءيش هنم مهف دق هنإف ؛ةملس مأ ثيدح نم مارملا توبث نابتسا دق اًضيأو «لالدتسالا

 ؛هنم نآ لوأ يف اهيف نوعرشي مهأ الو ؛هلبق ال تقولا يف نولضي اوناك اًضيأ

 سحي ال ريسيلا لصفلا نإف ءامب دتعم ةلصافب الإ روصتي ال اًضيأ مهتالص تقو نع ريخأتلاو ءرذعتم لب رسعتم هنإف
 رخآ ىلإ ريخأتلا ىلإ ةرخآلاب يضفي رظنلا دعب هب دتعملا لصفلاف ءاًديدم اًنقو سيل رصعلا تقوو «هيلع مالي الو

 هب لمتحي يذلا ريخأتلاب :اضيأ نحن لوقن الو ؛ةيرم الب رقاظ هنم فلاخملا بهذم يفن نأ ىلع بحتسملا تقولا

 بهذم يفن دعب بكرملا عامجإلاب اًضيأ تباث وهف ءّضيأ رخآلا ىلإ ريخأتلا ملس ولو ءةهاركلا يف لوخدلا

 .لجعت الو لمأتو مهفاف ءمصخلا
 صتخيف «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «[557 :مقر] "يراخبلا حيحص" يف ةدوجوم ةدايزلا هذه :خلإ ميغ موي يف

 يف ةلجعلل ليلعت :هتتاف نم إف .هيلإ ةراشإلا تقبس امك رابخألا نيب قيبطتلا لصحي كلذبو ءميغ مويب ريكبتلا

 ف رمع نبا نع هاور مهرثكأف ؛ةعامجلا هاور :خلإ هتتاف نم .لصألا يف ريخأتلا وه لضفألا نوك دعب مويلا اذه

 هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا ةالص هتوفت يذلا :ظفلب اعوفرم اكد رمع نبا نع هاور ام دعب يذمرتلا لاقو

 .حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح :ىسيع وبأ لاق «ةيواعم نب لفونو «ةديرب نع بابلا يفو ١٠[: :مقر]إ

 .525 يببلا نع هيبأ نع ملاس نع اًضيأ يرهزلا هاور دقو
 نع ”هبيذمت' ف ريرج نباو «ةيواعم نب لفون نع يعفاشلاو هجام نبا هاورو ءورسخ نبا هجرخأ مامإلا نع ثيدحلاو

 :يراقلا لاق .رمع نبا نع عفان نع كلام نع ةعامجلا هاورو ؛لفون ثيدح نم يناربطلاو دمحأو «هيبأ نع هيبأ نع ملاس
 - .(؟ :دمحم) ُوكَلاَمْعَأ ْهكَرتُي لَو :ىلاعت هلوق هنمو ءرتي رتو نم صقن يأ لوهجملا ةغيضب "رتو امنأكف"



 ةهوركملا تاقوألا نايب ظ ١ مه ةالصلا باتك

 هلامتعأ باوث ىفتنا

 :ص هللا لوسر لاق لاك ةنييب نا وبر يف نع بأ نع ليس أ ده
 ريثك يل نبا ب نسا وربسحع نبا اور

 97 ب 5

 كو هللا لوسر لاق :لاق ديغس يبأ نع ةعرق نع كلما دبع نع ةفينخ وبأ - م6
 كلام نب رذنم

 موشلا اذه ءارتعال ؛ةكربلاو ةدايزلا ةلزنم نع نيصوقنم نانوكيف ؛هلامو هلهأ نم صقن :هانعم عفرلا ةياور ىلعف -
 ,ماتلا عزنلاو يلكلا بلسلا دارملا سيلو «هنع اًصقنو اًبلس هلامو هلهأ ف بيصأ :بصنلا ةياور ىلعو ؛كرتلا نم

 ىلع هيلع توملا وأ «ةدرلاو رفكلاب أشني امنإ هنإف ؛طبحلا ةقيقح وه امك «ةيلكلاب هبلس هلمع طبحب دارملا سيل امك

 ىطسولا ةالصلا هتيوفت نم رجألا رسكو «باوثلا صقن يف ةغلابملاو ديدشتلاو ظيلغتلا هب ديرأ لب «مهنيب فالتا

 .رابخألا نم ةعوفرملا هب دهشيو ؛روهمجلا بهذ هيلإو ءرصعلا ةالص اهنأ نم اهيف حجرألا وه ام ىلع
 هللا يقل ؛ةالص كرت نم" :سابع نبا نع يناربطلا هاور ام ىلع درو هنأ عم صيصختلا هجو لعل :يراقلا لاق

 ىلع رصعلا اهنأ ىطسولا ةالصلا يف دمتعملا لوقلا :ىلعولاو ١١187[ :مقر ]594154/١١« "نابضغ هيلع وهو

 رصعلا ةالص هتتاف نم هنإف ؛ميغلا مويلا يف ةالصلاب اوركب :اعوفرم ةديرب نع هجام نبا ىورو .هلحم يف ررح ام

 لزم ل نكل ئاسقتوب هلمح باو لامك ءافتنا - تفرع ام ىلع - طبحلاب دارملاف || 5 :مقر] هلمع طبح

 .مويلا كلذ يف هلمعل لب
 ةدعاق نم رهظي امك ةديرب نب هللا دبع ةلعلو :ةديرب نبا ةقباسلا تاياورلا فو ءانهه انتخسن ف اذكه :ةديرب نبا

 وأ هللا دبع امإ وه هنع شماه يفو «ةديرب نع نيعضوملا الك يف يراقلا حرش ةحسن يفو «"بيرقتلا" نيك يف رازبلا
 نم اذه «هيبأ نع ةديرب نبا نع :"ديناسملا عماج" يف نكل ءالسرم ثيدحلا نوكيف نايعبات امهالكو «ناميلس

 رفظملا نبا هجرحخأ ثيدحلاو «ماقملا ظافلأل قفاوملا وهو «ةديرب نع اًضيأ "دوقعلا" يفو ؛ءبتك هتيأر اذك حرشلا

 . امهيدنسم' ف ورسحخ نباو

 ةالصلاب اوركب :ظفلب ةديرب نع رجاهملا يأ نع ةبالق يبأ نع ىيي قيرط نم "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 :مقر ؛849/5] دمحأو [5ه:مقر] لاو ([1944:مقر] كلذك هجام نباو ء[٠515.:مقر :؛47/١]

 يذ موي ف ةديرب عم انك :حيلملا وبأ لاق :مهظفلو «حيلملا يبأ نع ةبالق بأ نع ىي قيرط نم يئاسنلاو ٠٠0
 هنع هاور :خل! ةفينح وبأ .ةبالق يبأ نعو ةديرب نبا نع ناقيرط ىجحيل وأ «ةاورلا طوقس انهه نأ ملعف :خلإ ميغ

 - ١ «نسحلا نب دمحم نعو ءورمع يبأ نب ورمع نع يعلخلا هجرخأو «ريخألا ىلع اًرصتقم "راثآلا" يف دمحم



 ةهوركملا تاقوألا نايب ١م ةالصلا باتك

 ةليقإ ذاق هيي قع رسل لام دن ا ؛سمشلا غلطت نيح ةودغلا دعب ةالض ال

 تي و 0 ءرطفلاو ىحضألا :نامويلا ناذه

 هجام نباو يذمرتلاو ناخيشلاو ديمح نب دبعو دمحأو :ةريره يبأ نع ةتسلاو دمحأ هج رخأ هرخآب ثيدحلاو -

 .يرافغلا ةرصب يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءورمع نبا نع هجام نباو «ديعس يبأ نع
 يرقملا نباو يقابلا دبع نب ركب وبأو لدعلا ةحلطو ورسح نباو رفظملا نبا هجرحأ مامإلا نع ثيدحلا :خ! ةالص ال
 نع ديلولا نب رشب قيرط نمو «نسحلا نب دمحم نع ورمع يبأ نب ورمع قيرط نم "تايعلخلا" فو ؛'مهديناسم" يف
 ثيدح نم اقرفم ملسمو ؛هلوطب يراخبلا هاور ثيدحلا نتمو ؛هلوطب ثيدحلا ةفينح يبأ نع امهالك فسوي يبأ
 «سمشلا علطت نجح رجفلا دعب نيتالض نع ا :هعفر ةريرش يبأ نع ناخيشلا ىورو .ةريره يبأو كيعس يأ

 .رمع نباو رمع ثيدح نم هوحنبو ([875 :مقر ملسمو (58/ :مقر يراخبلا|] "سمشلا برغت ىح رصعلا دعبو
 .ةيواعم ثيدح نم يراخبلاو «ةشئاعو رماع نب ةبقعو ةسيع نباو رمع ثيدح نم ملسمو

 يذمرتلا لاق ١51714[2 :مقر] ةعفترم سمشلاو اولضت نأ الإ رضغلا دعب اولضت ال :يىلع نع دواد وبأو

 نب ةرمسو رمع نباو رماع نب ةبقعو ةريره يبأو ديعس يبأو دوعسم نباو يلع نع بابلا قو ١87[: :مقر]

 نب ورمعو ةمامأ يبأو :ةرم نب بعكو ءارفع نب ذاعمو ورمع نب هللا دبعو تباث نب ديزو عوكألا نب ةملسو «بدنج
 ةداتق ابأو رذ ابأو ةشئاعو صاقو يبأ نب دعس مهيلع ظفاحلا دازو «يحبانصلاو ةيواعمو ةيمأ نب ىلعيو «ةسبع

 .مهريغو :لاق «لطعملا نب ناوفصو ءادردلا ابأو ةصفحو
 مهفلاخم لوق ءازإب مهلبق نم باوجح اذهو «ةرتاوتم يهنلا ثيداحأ نإ :ةيفنحلا تلاق رظنلا اذه نم هلعل :تلق

 دعب رجفلا ةنس ءاضقب هلوق ءازإبو ءسمشلا اهيف تعلط ول رجفلا زاوجب هلوق ءازإبو ءرصعلا دعب نيتعك رلاب

 تقو لبق يأ فاوطلا دعب هللا تيب فو «ةعمجلا موي ةهوركملا تاقوألا يف عوطتلا زاوحب هلوق ءازإبو ءاهضرف
 .راهنلا فصن يف يأ ةعمجلا موي لاوزلا
 هجام نباو [371 :مقر] يئاسنلاو [8071 :مقر ملسمو 2587 :مقر يراخبلا] ناخيشلا ىور دقو :يراقلا لاق
 ١١5٠[ :مقرإ هحام نباو ١717[ :مقر] دواد وبأو ١١١[ :مقر ]١1/1١« دمحأو ,ديعس يبأ نع [7١؟45 :مقر]

 نأ ملعاو .سمشلا برغت نح رصعلا دعب ةالص الو ءسمشلا عفترت ىح حبصلا دعب ةالص ال :ظفلب رمع نع

 ضعب يف 25 هنع يور ام ىلع رصعلا دعب نيتعكرلا ةيهارك رهظ اذهو «مارح ال ةهوركم نيتقولا نيذه يف ةالصلا
 كذ رمع امهنع ىهنيو «ءاملعلا روهمج امهتهارك ىلعو :حارشلا تلاق ؛ناخيشلا اهجرخأو «ةعوفرملا تاياورلا
 مواذو رضعلا دعب نيتعكرلا ىلص 76 هنآ دينانألا ةصيصعلا تاياورلاب تثا هلأ بباوسلاو ءاطييلص يب رظيا

 .هريغ هنع ىهنيو هلعفي لاصولا موصك امهنع هتمأ ىهني ناكو ي هصئاصخ نم ناك هنكل امهيلع
 -قيرط يفو ؛"رحنلاو رطفلا موي موص نع ىف" :ظفلب يردخلا ديعس يبأ نع اًضيأ ناخيشلا هاور :خلإ ماصي الو



 ةهوركملا تاقوألا نايب كرح ةالصلا باتك

 .ىصقألا دجسملاو (مارحلا للسعال 5 :«٠ لج اسم ةثثلث نك الإ لاحرلا دشقت الو

 قحليو .[871 :مقر ملسمو غ١551١ :مقر يراخبلا| ىحضألاو رطفلا :نيموي يف موص ال :اعوفرم هنع امهدنع -

 ١[: 141 :مقر] هللا ركذو برشو لكأ مايأ قيرشنلا مايأ :اًعوفرم ةشيبن نع ءلسم ور امك قيرشنلا مايأ رئاس ام

 امي مرحيف هللا ةفايض مايأ هذهو ءرشع ثلاثلاو ؛رشع قاثلاو ؛رشع يداحلا :ىحضألا ديع موي دعب قيرشتلا مايأو

 رذنلا ةحص يف فالخلا امنإو «ةمئألا نيب هيلع قفتم مايألا هذه يف موصلا ةمرحو «برشلاو لكألا نع ضارعإلا

 ُِق يه انإو :ةيسستلا ُق ةيصعمس الو ,موصلا ريغ رذنلا لاف ؛ةيفنحلا| هزوحجو ؛نورثكألا هةعنمف مايألا هذه موصب

 .هقفلا لوصأ هقيقحت لحمو ءرخآ اًموص هناكم يضقيو ؛ةيمستلا ةحصل ؛رذنلا حصيف «لعفلا

 :مقر|] يدذمرتلاو ناخيشلاو [717١١:مقر 4/7*2] دمحأو «ةريره يبأ نع 5١5 ١[ :مقر] هجام نباو [١٠١٠7:مقر]

 ؛يراقلا هلاق اذك ورمع نبا نع ١5٠١[ :مقر] هجام نباو «ديعس يبأ نع ١5٠١[ :مقر] هجام نباو [[[5

 ةماركلاو ةمظعلاو لضفلا ديزمت ىلاعت هللا اهصخ يلا ةئالثلا عضاوملا هذه ريغ ىلإ رفسلا نع يهنلا ثيدحلا رهاظف

 ءادأو ةراجتلاو ملعلا ليصحتل اهريغ ىلإ ةجاحلا تسم نإف الإو «دبعتلاو برقتلا ةهج نم اهيلع رفسلا رصق

 .هيف ةقياضم الف ًالثم قوقحلا
 هعنم و ةوييحعل هزوجو هحابأف ةك ربتملا عضاوم اب كربتلا كل ةرفاسملاو ءاحلصلا روبق ةرايزل رفسلا ُْق فلتخا لقو

 يف مالكلا نأ رهاظلاو «هب ءافولا بجي مل دحأ هب رذن ولف ءرذنلا قيرطب اهريغ دصق زوجي ال :ليقو ؛نورخآ
 دجاسملا ريغف «نئثتسملا سنج نم ردقي هنإف «ئثتسملا قفو ىلع دجاسملا سنج وه ردقملا هنم ئئثتسملاو «دحاسملا

 رفسلاو ةكربتملا ةثالثلا عاقبلا هذه نأشلا مامتها نايب دوصقملا نإ :لاقي دقو «مالكلا موهفم نع اجراخ ىَقبي

 ىلإ رفسلا نأل ؛ةاساقمو ةاناعم درج اهيلإ ةبسنلاب اهريغ يفو ءاهيلإ دصقي نأ يغبني دصق ول رفسلا نأ نيعم. اهيلإ

 .مهفاف عونمم مارح اهريغ

 لاق .يبن ال رابخإلا درحب :ليقو «يهنلا ئعمي ىفن وه :ليق ”يذتغملا توق" ف يطويسلا لاق :خلإ ةثالث ىلإ الإ

 :يقارعلا لاقو .ءاملعلا روهمح نع هلقنو «ةثالثلا هذه ريغ دجسم ىلإ لاحرلا دش يف ةليضف ال :هانعم :يوونلا

 هذه ريغ دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال هنأو «طقف دجاسملا مكح هنم دارملا نأ ثيدحلا لماحم نسحأ نم

 وحنو هزنتلاو ةراجتلاو «ناوحإلاو نيحلاصلا ةرايزو ؛ملعلا بلط يف ةلحرلا نم دحاسملا ريغ دصق امأو «ةثالثلا

 :دهأ ةياور. قي اًكرتسع كلذ درو دقو قيق الاد سلف فّلذ



 ةماقاإلاو ناذألا تاملك نايب ١ / ةالصلا باتك

 .مرحم يذ عم الإ نيموي ةأرملا رفاست الو

 |ةماقإلاو ناذألا تاملك نايبإ
 :لكدح ف 75 ا 7 ِ ..4ك .© 5-50 من ع 1

 ناميلس دئرم نبا ٠

 ةعزق نع ناخيشلا ىور اذلو ءمع وأ لاح وأ ,خأ وأ نباك مرحم محر يذ عم يأ :يراقلا لاق :خل! رفاست الو
 ١191[: :مقر يراخبلا] اهنم مرحم وذ وأ ءاهجوز اهعمو الإ نيموي ةأرملا رفاست ال :اعوفرم يردنخلا ديعس يبأ نع

 :مقر ]1١/: ١ مكاحلاو ١[ 7 5 :مقر] د واد يبأل ةيادر يفو ءعرخحم يد عم الإ هايأ ةيالاث ةأرملا رفاست ال : ظفلب

 مرحي مرخم اهعمو الإ اًديرب ةأرملا رفاست ال :هظفلو ؛ةريره يبأ نع [؟771:مقر ء478/5] نابح نباو [5

 . "سوماقلا" ِِق اه ىلع ليم رشع انئا وأ ناححس رف :ديربلاو «اهيلع

 هاورو ءاومشو :لاقف 2" مايأ ةناللث" :نولوقي سانلا نإ :هل ليقف كايطأ ةثالث" :"همحعم" ْق يناربطلا ةياور فو

 "مرحم اهعمو الإ لجر اهيلع لخخدي الو ؛مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال" :ظفلي سابع نبا نع نانخيشلاو دمحأ
 ام ىلع قلطي رفسلا ذإ ؛يوغللا عملا ىلع رفسلا لمح نإ اقلطم عنملاب حيرصت اذهو [ :مقر يراخبلا]

 موي ةريسف رفاست نأ رخالا ع ويلا و هللاب 0 ةأرمال لع ب :اعوفرم ةريره يبأ نع حيحصلا قو ةليل وأ موي لود

 فس وي يبأو ةفينح يبأ نع يور دقو «هوي :ظفل يفو ؛ةليل ةريسم :ملسمل ظفل يو ءاهيلع مرحم يد عنم الإ ةليلو

 اذإ مرحم ريغب رفسلا ةدم نود ام ىلإ جورخلا اه حابي هنأ بهذملا نكل «مرحم الب موي ةريسم اه جورخلا ةهارك

 . ةيادحلا" يف امك ةجاحل ناك

 ٍفو] :ةديرب نبا .ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب يقهيبلاو يذمرتلاو دواد وبأو ءاذهي "هطسوأ" يف يناربطلا هاور :ةفينح وبأ
 اسرع تيدحلا نوكيق نايعبات انغالكو :ةاميلس وأ لا دي امإ وع [ديبأ نع ةديرب نا نع يراقلا حرش

 .ادنسم نوكيف "رهاوجلا دوقع" يفو "يراقلا حرش" يف اذكو «هيبأ نع ةديرب نبا نع "ديناسملا عماج" يف نكل
 [مصألا نب ديز نبا ءوضولا بحاص ريغ ناذألا بحاص هبر دبع نب ديز نب هللا دبع وه هلعل] :خ! الجر نأ
 ةفلتخم ظافلأب مهريغو يدمرتلاو دواد وبأو هجام نباو يمرادلا هجرخأ هبر دبع نب ديز نب هللا دبع ثيدح
 :ارصتفعو الوطم ةبراقتم

 0 هيف رك ذي و أ صتخم يدذمرتلا ىور دقو ع«حيحص نيسح ثيدح ديز نب هللا دبع ثيدح :يدذمرتلا لاق

 ف مهكلسم يف ةيفنحلا هيلع تلوع امو ثيدحلا اذه يف فالتحالاو «ةعبرألا ةمئألل ناذألا باب يف فالتحالاو

 .قوتسم الوق رظتناف ح ورشلا يف مهحارش هركذ امو «باوبألا هذه



 ةماقاإلاو ناذألا تاملك نايب ع ةالصلا بانك

 2255 هللا لوسر نزح نم ىأر امع.اًئيزح قلطناف هيلإ عمجت + يعل اذإ لجرلا ناكو از هآر

 ءارقفلا م يراصنألا

 .هبر دبع نبا وه ديز نب هللا دبعو ١5[: :مقر] يذمرتلا لاق ؛هبر دبع نب ديز نب هللا دبع وه :خلإ لجرلا ناكو
 ديز نب هللا دعو ءااذألا يف دحاولا ثيدحلا اذه الإ حصي ايش لك ينلا نع هل فرعن الو هب دبع نبا :لاقيو

 رمأ مل :لاقو ؛دواد وبأ الوظم ثيدحلا ىورو .ميمت نب ذابغ مغ وهو دك ىبلا نع ثيداحأ هل زاملا مضاع نب

 هدي يف اًسوقان لمحي لحجر مئان انأو يب فاط ةالصلا عمجل سانلل هب برضيل ؛لمعي سوقانلاب د هللا لوسر
 وه ام ىلع كلدأ الفأ :لاق «ةالصلا ىلإ هب وعدن :تلقف ؟هب عنصت امو :لاقف «سوقانلا عيبتأ !هللا دبع اي :تلقف

 دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهنشأ ؛ربكأ هللا ربكأ هللا ءربكأ هللا ربكأ هللا :لوقت :لاقف ؛ىلب :هل تلقف ؟كلذ نم ريخ

 3 (ةالصلا ىلع يح .ةالصلا ىلع يح هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ

 ذإ :لوقت مث : :لاقب# ةديبب. نبع يع ناتسا م :لاق هللا الإ هلإ ال ءرب أ هللا ربكأ هللا ,حالفلا ىلع يح «حالفلا ىلع

 ىلع يح «ةالصلا ىلع يح هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا ربكأ هللا :ةالضلا تمقأ

 22 هللا لوسرو تينتآ تحبصأ املف .هللا الإ هلإ ال ريكأ هللا ربكأ هللا ؛ةالصلا تماق دق :ةالصلا تماق دق ؛ح الفلا

 هب نذؤيلف «تيأر ام هيلع قلأف لالب عم مقف هللا ءاش نإ قح ايؤرل اهِإ :لاقف تيأر اب. هتربخأف

 !هللا لوسر اي قحلاب كفعب يذلاو :لوقي هءادر رجي جرف هتيب . تسول سيم نع :لاق
 نأ ٌدُكلو هللا لوسر مهف"' :يمرادلا ةياور فو (89 :مقر] دمحلا هللف 325 هللا لوسر لاقف «ىأر انن للم تييأر دق

 ىلإ نيملسملل هب برضيل ؛تحنف سوقانلاب رمأ مث ؛ههرك مث ؛مهتالصل هب نوعدي يذلا دوهيلا قوبك اقوب لعجي

 ص هللا لوسر ىتأف جرزخملا نب ثراحلا وبأ هبر دبع نب ديز نب هللا دبع ىأر ذإ كلذ ىلع مه انيبف ةالصلا

 :هيف «ثيدحلا "هديب اًسوقان لمحي نارضخأ نابوث هيلع لحجر يب رم فئاط ةليللا يب فاط هنإ !هللا لوسر اي :لاقف

 .هجام نبا ىور اذكهو «[1417١:مقر 2؟587/1] كنم اًنوص ىدنأ هنإف ؛هيلع اهقلأف

 هللا دبع ثيدحك ثيداحأ هيف لصفملاو ؛ةفلتخم قرطب 325 يبلا نمز يف عقاولا ناذألا نم يورملا نأ عا

 ,ةماقإلاو ناذألا نم باوبأ يف انهه تفلتخاو د مهريغو دعسو موتكم مأ نباو لالبو ةروذحم يبأو

 .هريغو سنأ ثيدحب ةماقإلا ف دارفإلا تبثيو «ةروذحم يبأ ثيدحب نيتداهشلا يف عيجرتلا تبثي يعفاشلاف
 هاور ان ىلع ةالضلا تماق دق :هلوق قف ةيبسلاب لوقي ,نكل انركذ امك هللا دبغ تيدح قرط ضعبو

 راتيإلاو «ناذألا يف عيجرتلاب كلام لاقو ء[51/8 :مقر ملسمو 5٠ :مقر يراخبلا] سنأ نع ناخيشلا

 عيجرتلاب ةياور يف دمحأ لاقو ءرخآ قيرطب سنأ نع يراخبلا هاور ام ىلع ةماقإلا ءانثتسا الب ةماقإلا يف
 اولاقو «ةماقإلا يف راتيإلاو ناذألا يف عيجرتلا ةيفنحلا تركنأو ءانبهذم وه ام ىلع همدع هبهذم رهاظو

 هللا دبع ثيدح قرط ةماع :لوألا :هوجوب ناعفشي امهنأ ىلع اولدتساو لسا عيج رت كب ناعفشي امأب

 5 .ناذألل ةماقإلا ريظنتب ديز نبا



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ٠ ١4 ةالصلا باتك

 انئالوح ؛لاق «نوحيحصلا لاحر :ةلاحر. دقسب ىليل ىبأ .نب» نمعرلا .دبع نع ةبيش يبأ نبا هاور ام :ياثلاو -

 نآك ءانملا يف تيار !هللا لوسر اي :لاقف يبنلا ىلإ ءاج يراصنألا ديز نب هللا دبع نأ 2 دمحم باحضأ

 .[8١١1:مقر ]2١185/١ ىثم ىئثم ماقأو ؛ءئثم ئثم نذأف ءطئاح ىلع ماقف ؛نارضحخأ نادرب هيلعو ماق ةلدجر
 :عبارلاو ]91/1١[. تام ىح ةماقإلا ٍنِثي ناك هنأ لالب نع راثآلا ترتاوت هنإ :يواحطلا هلاق ام :ثلاثلاو

 امك المحم اهنم يور ام اذكو «ةماقإلا ةينثت ىلغ لذ الصفم اهنم يور امف ؛ةفلتخم ظافلأب ةروذخم يبأ ثيدح

 ."ةملك ةرشع عبس ةماقإلاو ؛ةملك ةرشع عست ناذألا تاملك" :هلوق يف

 ةدحاو اهولعجف كولملا ءالؤه ناك يح ناذألا لثم ةماقإلا تناك :يعخنلا ميهاربإ نع يور ام :سماخلاو

 ؛كلذك ةماقإلاو ىثم ئثم ناذألا ناك :يزوجلا نب جرفلا وبأ لاق امك ةيمأ نيب نيعي اوجرخ اذإ ةعرسلل ؛ةدحاو
 :اعوفرم:ديز ني هللا دبخ نع ىليل نأ نبا نع يذمرتلا ةحرخأ ام :سفاسلاو ..ةماقإلا اوذرفأ ةيفأ ودب ماق املف
 يقهيبلا لاقو :عطقنم هنأب هلعأو غ[54١ :مقر] "ةماقإلاو ناذألا يف اًعفش اًعفش 55 هللا لوسر ناذأ ناك"
 هللا دبع ةنبا نع يدرواردلا هاور ام ادئتسم دحأ موي دهشتسا هللا دبع نأل ؛ةعطقنم اهلك هنع تاياورلا :مكاجلاو

 .رظن لحم دانتسالا اذه نكل ءدحأ موي لتق :تلاق

 قوبل دس ذيش ةذمس نبا لاقو قيثالقوقيفلا هس كام.هلبآ نأ هلثلاا ديخ نب دضع نع يدقاولا كوزو
 هجرخأ ام :عباسلاو .عامسلاب عطقلا بجوو «عاطقنالا عطقناف «"هبيرقت" يف ظفاحلا هححرو ءاهلك دهاشملاو

 الالب نأ :دوسألا نع [17/1] يواحطلاو [84:مقر :547/1] ىطقرادلاو [79١:مقر «477/1] قازرلا دبع

 هنع ةلفغ نب ديوس نع يواحطلاو "تايفالخلا" يف يقهيبلاو مكاحلا هجرحأو «ةماقإلا ٍنثيو ناذألا ني ناك
 ةبيش يبأ نبا هجرحأ ام هديؤيو "الالب تعمس" :ظفل يواحطلا ةياور يف نكل عاطقنالا هيف مكاحلا ىعداو ؛هلثم
 يركب يبأ نمز رحاه ديوسو "رمع دهع يف ال ركب يبأ ةايح يف مث «ةيوبنلا ةايحلا ف لالب نذأ" :ظرقلا دعس نع

 .هاوعد يف مكاحلا مكح عطقناف

 نكل «ىئثم ئنثم ةماقإلاو ناذألا لعجي ناك هنأ :لالب نع فيعض دنسب "نييماشلا دنسم" يف يناربطلا جرخأ دقو

 :هلوق الإ ةماقإلا رتويو ناذألا نيثي لالب ناك :سنأ نع حيحص دنسب [17544١:مقر ]4554/1١« قازرلا دبع ىور
 'ةحيحص" يف ةناوع وبأ هحرحأو ,ةالصلا تماق دق نإ اهنأب راتيإلا ثيداحأ نع اوباجأو .كلذك جارسلاو

 تاملك ةياكحب ولو ددعلا ىلع صن هنإف ؛ىوقأ هانيور ام نأبو ؛هريغو ةروذحم يبأ ثيدحب ةحوسنم يهف تحص

 مسا ةماقإلاف ؛عراشلا وه رمآلا نوك دعب نإف «ةماقإلا رتوي نأ رمأ فالخب «ةيلكلاب لامتحالا عطقناف «ناذألا

 اًمدقت ؛هيلع لمحيف «رهاظلا فالخ ناك نإو تاملكلا عومجم رابتعاب راتيإلا نوكي نأ نكميف ءركذلا عومجم

 9 .رهاظلا ىلع صنلل



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١4١ ةالصلا باتك

6 
 هس : ذإ كلذك وه امنيبف يلصي هدجسم لخدو ,هيلإ عمتجي ناك امو .هماعط كرتف

 و -

 وهف :لاق ءال :لاق ؟225 هللا لوسر نزح امم تملع له :لاقف «مونلا يف ِتآ هاتأف
 نرحلا كلملا يراضنألا مزال عمم باب نم

 231آآ 7 69171 ب ع وم :نذؤي نأ ًالالب رمأي نأ هرمف هتأف نيذأتلا اذهل
 ناذألا ةيفيك ةفرعمل

 «عيجرتلا مدعب قطان اهلك هقرطب هنإف ؛ديز نب هللا دبع ثيدح :اهنم :هوجوب اًضيأ عيجرتلا مدع ىلع اوجتحاو -
 ةعاقالاو يكرم نيترم 35 هللا لوسر دهع ىلع ناذآلا نام" «رمع نبا كيدلح ةاهتمو :ناذألا باب. ىف لصألا وهو

 لدي هنإف ؛[97١١ :مقر ]2590/١ يمرادلاو [17/ :مقر] يئاسنلاو 3٠١[ :مقر] دواد وبأ هاور ."ةرم ةرم

 سيئر وهو يور ام ىلع لالب ناذأ يف عيجرت ال هنأ :اهنمو .عيجرتلا ىلإ عجري ىح عيبرتلا ىلع ال ةينثتلا ىلع
 دعس ناذأ يف الو 325 هدحسم يف اًضيأ نذؤي ناكو ءموتكم مأ نبا ناذأ يف عيحرت ال هنأو ,مهودقو نينذؤملا

 .ءابق دجسم يف نذؤملا يظرقلا

 عقرب نأ ةرماق الز هنرم سمتااع ءاكيرعمال لا اكياع نيك دوو رولا نأب ةزوقغ يبأ ثيدح نع اوباجأو

 هذهل عيجرتلا نع اهضعب الخ قرط هئيدحلو ؛عيرشتلا هجو ىلع عيجرتلا اذه نم مهفيف ؛هعفرب ىرحخأ ةرم هلوقيو
 اهنم رهظي ةصق ةروذحم أ ناذأل :اضيأ لاقيو .نيلامتحالا نع اضف لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإف «ةقيقدلا

 .مهبتك يف ةطوسبم ىرخأ ةلدأ ةيفنحللو .يراقلا يلعو قحلا دبع خيشلا لاق اذك اًعيرشت ال اًميلعت ناك هنأ

 نإف ؛انل دعاسم دضاعم سايقلاو ءلوصألا يف ررقت ام ىلع سايقلا ىلإ ريص راثآلاو رابخألا تضراعت اذإ :لوقأ
 وه ام ىلع ددعلا يف هل ةفلاخم نوكت ال نأ يغبنيف ؛بيغلا مالعإل هنأ امك راضحلا مالعإل ناذألا ماقم ةمئاق ةماقإلا

 اًضيأ ناذألا يف عيجرت ال نأ هنم رهظي قافتالاب عيجرت اهيف نكي مل اذإو :مالعإلا اذه يف هماقم ةماقإلا ىضتقم

 وه ام ىلع نيترم ةالصلا تماق دق اهيف ديز ةالصلا ةماقإ يف راضحلا مالعإل تناك امل اهنأ ريغ امهنيب ةقفاوم

 هذه يعور امك «لهاذلا ظاقيإو «لفاغلا هيبنتل ؛يظفللا ديكأتلا يف امك «مالعإلا يف ديكأتلاو مالعإلا ىضتقم

 .ناذألا تاملك يف ةلماعملا

 ,لوقعلا يوذ ريغ نم ةدودعملا ءاسنلا ةرثكل امإ "ام" ةظفلو «هراج ءارقفو هتبارقو هلهأ نم :عمتجي ناك امو

 هللا دنع نم كلم وه :ٍتآ هاتأف .ةفاك وأ ةدئاز "ام" :امنيبف .ماعطلا قحاول نم ةعومخنا ءايشألا هب دارملا امإو

 .هللا دنع نم رمألا وأ ؛هل لقو رضحا يأ :هرمف .هللا دنع ام ميلعتل

 ديز نب هللا دبع هآر ام هتوبث نأ روهشملاو ؛ةعونتم رابخأو راثآ هيف تءاج دق ناذألا اذه نأ ملعا :2! نذؤي نأ

 ر :ليقو ؛مهريغو يذمرتلاو هجام نباو يمرادلاو دواد يبأ ةياور يف ءاج هدعب باطخلا نب رمعو «هايؤر ف

 ءرشع ةعبرأب مهضعب حرصو ؛«ةباحصلا نم ةرشع هآر :ليقو «قرطلا هذه يف مامإلا هاور امك اًضيأ ركب وبأ
 7 رك هنأ أ هد يلع نع يورو 8 هداهتجاب تبث :ليقو ءايؤرلا دعب اًضيأ يحولا هب لزن هنأ حيحصلاو



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١5 ةالصلا باتك
5 

 نأ دهشأ «نيترم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيتّرم ربكأ هللا ربكأ هللا :ناذألا هملعف

 ربكأ هللا ,نيترم حالفلا ىلع يح «نيترم ةالصلا ىلع يح «نيترم هللا ننس ادوع

 ةالصلا وه هب دارملا 1 نب

 تماق دق :هرخآ يف لاقو .كلذ لثم ةماقإلا هملع مث هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا
 ةالضلا ةماقإ تقو

 ,مهتماقإو سانلا ناذأك هللا الإ هلإ ال «ربكأ هللا ربكأ هللا «ةالصلا تماق دق «ةالصلا
 تايفو يشك

 دقو ىل نذأتسا :لاقف هي م ركب وبأ ٌرمف 05 يبنلا باب ىلع دعقف يراصنألا ل |بقأف
 يراضنألا هيلع لوخدلل اديرم هد هرخل ارظتنم

 ل ب ا

 ربك انأ دق مدع كن :باجحلا ءارو نه ىدوبتف ربكأ هللا ربكأ هللا :كلملا لاقف «ةعاسلا هذه ريغ تقلخ

 يف يلصي ناكو :ةالصلل هب رمؤي ملا | نكلو جارعملا ةليل ناذألا تاملك عم هنأ قيقحتلاو ,ناذألا فاملك يفاب رك اذف

 4 ةزعتسا ثآب يحولا ل ذنف ءمهامانم يف ؛ ناذألا © 0 داعيا ضعب ىأرف مهرواشف ةنيدملا , مدق يح ناذأ ريغب ةكم

 سوقانو دوهيلا لرقو راثلا تيدح امأ و + ضاطسمللا ةووقأ" ِى قحلا دبع خيشلا لاق اذك ملعأ هللاو عءامسلا ب هعم

 ريخخ ةالصلا :ثيدح امأو :نيترم .ةالصلا ىلإ ةوعد وهف «تيا ئيعم. لعف مسا : يح .عيجرتلا مدع ىلإ | ريش :نيترم

 :هلوقب - ناذألا ةنس يملع اهلل لوس ا :هلزقا دعر -:ًغوفارم ةرويلتغ وبأ هاور. دقق: «رمسفلا ةاليص يف ناكرم مونلا نم
 مالعال 225 هءاج الالب نأ يورو «مونلا نم ريخ ةالصلا .مونلا نم ريخخ ةالصلا :تلق حبصلا ةالص ناك نإف دالي 1 : ١

 امأو عرج ةعوفرم ثيذاحأ ِِق كل ؛:كنئاذأ 5 هاعجج ا :لاقو هركعأف مونلا نم ريجخ ةااصلا :لاقو ؛حبصلا ةذامص

 .حبصلا ءادن يف اهلعجي نأ رمع هرمأف «مونلا نم ريح ةالصلا :نذؤملا

 هذه فو فيك «بيرقتلا اذهب سَ رمع اهرونو اهايحأ مث 325 هتافو دعي تكرت اهلعل ةنسلا هذه نأب لوأت

 لاقف ءاّمئان هدجوف حبضلا ةالصب هنذؤي نذؤملا هءاج باطخلا نب رمع نأ انغلب :"هنطوم' يف كلام هاور ام

 ءرخآ هحج و نم يئاسنلا هاورو غكابح ناو دواد ود ةأور ةرودحم يأ ثيدحك نمل ةعوف رم في فاجأ ةدايزلا

 لاق اذإ ةنسلا نم :سنأ نع يقهيبلاو ةميزح نبا ىورو «نيطقرادلاو هحام نباو يذمرتلا هاور لالب ثيدحو
 حدقي ال هنكل عاطقنا اهضعب ف ناك نإو «مونلا نم ريخ ةالصلا :لاق حالفلا ىلع يح :رجفلا ناذأ يف نذؤملا

 ظفل اذه :سانلا ناذأك .راتيإ الب ةماقإلا يف راركتلا ىلإ ةراشإ هيف :كلذ لثم .ةقث يوارلا نوك دعب اندنع

 .هريغ ال يناثلاو لوألا ردصلا ف لومعملا وه نأ ىلع لديف يوارلا



 ةماقإلاو ناذألا تاملك نايب ١ 2« ةالصلا باتك

 ؛ئأر يذلاب ربخأف لخدف يراصنألل نذأتسا مث 2 يببلا كب يكف «كلذ ضو

 يذلا رمألاب هآر امت ركب وبأ ايؤرلا ركب ين

 .ثللذي كد وي الالاب رمأف كلذ لثم ركب وبأ اناريجحأ كف 325 ىبلا لاقف
 ظفللا اذه

 اذ لحجرلا ناكو ءائيزح هآرف 2 هلل لوسرب رم راصنألا نم الجر نأ :ةياور فو

 5 . هللاع ا 1 , . ١
 لخدف «هماعط كرتو 325 هللا لوسر نزح نم ىأر امل فرصناف .هعم ىشعي ماعط

 . تقولا كلذ ىف داتعملا

 نّرحأ ام يردت هل لاقف «مونلا يف ٍتآ هاتأف سعن ذإ كلذك وه امنيبف يلصي هدجسم
 ماهفتسالا فرح فدخ اي ةرلا يف

 ربكأ هللا :ناذألا همّلعف الالب رمأي نأب هتأف ءادنلا وه :لاق ءال :لاق 22 هللا لوسر
 0 يأ

 مث هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هلل «نيترم حالفلا ىلع يح «نيترم ةالصلا ىلع ىح

 سانلا ناذأك«نيترم ةالصلا تماق دق :هرخآ يف لاق مث ,ءكلذك ةماقإلا همّلع

 57 وبأ ءاجف «بابلاب سلجف 7-5 هلا لوس ىتأف «يراصنألا هيتناف ,مهتماقإو

 هنقوت' نع ظقعيا

 3 ءكلذ لثمب و هلا لوسر ربختأف ركب وأ لحخدف يل نذأتسا :يراصنألا لاقف

 انريجأ دف لق هللا لوسر لاقي عار ئنلاب لكك ىبلا ربخأف .؛يراضنألا لخد

 .كلذ لثمب الالب رم : 0 ءركب وبأ
 رابختإ لبق

 50 :مقر] ايس مسسجا وون ناك" ناس ١ هللا دبع نَع

 :لاق ؛ءنمحرلا دبع نع ورمع نع ةيعش نع رخآ قيرطب .يذمرتلا هلصو دقف هللا دبعو نحرلا دبع نيب عاطقنالا

 يوارلا نوك دعب اندنع احدق سيل عاطقنالا نأ ىلع ةثيدحلا ديز ني هللا دبع نأ 36 هللا لوسر تاكا ادع

 دبع نع يقهيبلاو «نابوث نع يعخنلا نعو «ةروذحم يبأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع هوحن يواحطلا ىورو «ةقث

 هدانسإو «ناذألا ةءارإ ةصق يف "تايفالخلا" يف هجرحأ :هدج نع هيبأ نع ديز نب هللا دبع نب دمحم نب هللا

 .هيلع لوخدلاب نذإلا يل بلطا :يل نذأتسا .حيحص



 ةماقالاو ناذألا تاملك نايب ١ ؛ 4 ةالصلا باتك

 اذإ كي يبلا ناك :لوقي رمع نبا تعمس :لاق هللا دبع نع ةفينح وبأ 0١-

 5220006 525 صظ00000 1 2ظ000100111آآآ نذؤملا نذأ

 ءادنلا متعمس اذإ :اعوفرم ديعس يبأ نع يراخبلا هاور :خلإ رمع نبا ان رمع نبا ىلوم رانيد نب :هللا دبع
 ىلع يح :لاق امل :لاق هنأ انناوخإ ضعب ينئدحو : لاق :لاق ءىحيو ةيواعم نع هاورو «كذؤملا لوقي ام لثم اولوقف
 دبع نع ملسم هاورو ؛[١١51 :مقر] لوقي 225 مكيبن انعمس اذكه :لاقو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ةالصلا
 لوقي ام لثف اولوقف نذؤملا متعمس اذإ :اعوفرم ضاعلا نب ورمع نب هللا
 لاق مث وك هللا ربك دنا ءيك دج اأ لاق 7 هللا 1-5 هللا نذؤملا لاق اذإ 0 هللا لوسر لاق :لاق رمع نعو

 دمحم نأ دهتشأ :لاق دهسا لوسر ادم نأ دهسا :لاق ام هللا الإ هلإ ال نأ دنهضأ ؛ل اق هللا الإ هلإ آل نأ ديهشأ

 لوح ال :لاق رس ةلنغلا نيلع: ىبحم | :لاق مت هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق ؛ةالصلا ىلع ىح :لاق مث هللا لوسر

 نم هللا الإ هلإ ال :لاق ءهللا الإ هلإ ال :لاق مث ءربك هللا ربك هللا :لاقا ءربكأ هللا ريكأ هللا :لاقن من للاب ةوق'الو

 .[7/814 :مقر] ةنحلا لخد .هبلق

 :لاق اذإ يح هنذؤم لاق امك :ةيواعم لاقف :هنذؤم نذأ ذإ ةيواعم دنعل نإ :لاق ضاقو نب ةمقلع نع دعأ عورو

 ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق حالفلا ىلع يح :لاق املف «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ةالضلا ىلع يح
 ١5778[( :مقر 251/8 :مقر]ك لذ لاق لل هللا لوسر تعم :لاق مث ؛نذؤملا لاق ام كلذ دعب لاقو ؛ميظعلا
 لاقأ نم 26 هللا لوس لاق ؛تكس املف يداني لالب ماقف 5 هللا لوسر عم انك : لاق ةريره يبأ نع يئاسنلا ىورو

 كُق *لاق نأ املف .ةماقإإلا 2 ليغ ايادي نأ :ةمامأ ل نع دواد وفا فىورو |" :مقر] ةنخلا لخد اًنيتي اذه لثم

 :مقر] ناذألا يف رمع ثيدحك ةماقإلا رئاس يف لاقو ءاهمادأو هللا اهماقأ 05 هللا لوسر لاق ةالصلا تماق

 :كللاس ةياورب كيعس يبأ نع "هفطوم" يق دمحم ةاورو | ه4

 نيتلعيح لا صخي ظفللا مومع نكل ؛هتحص يف ةهبش ال كلذ ريغو ن : مدسلاو حاحصلا يف يورم ثيدحلا اذه :ةلمجلابو

 نم لوصألا دنع "ام" ةظفل نإف ؛ةضراعملا نع صلخملا ىلإ جاتحي ىح يعطق ريغ مومع "ام' يف رهاظلاو «ةلقوحلاب

 اذه نأ انهه نم رهظو «ءصنلا ىلع رسفملا مدقيف ؛ةضراعم الف ؛هيلع ةلالدلا ةيعطقلا هظافلأ نم ال مومعلا تاالمتخم

 يح :هلوق دنع نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام :مهوق نم روهشملا وه امل لصأ ال نأو ءاّضيأ ةماقإلا يف ءاح
 نأ يقب 2"تاعمللا ةعشأ"و "ةداعسلا رفس حرش" يف يولهدلا ثدحما قحلا دبع خيشلا هلاق ام ىلع حالفلا ىلع
 .تابودنملا نم اذهو :ناثلا ققحماف «ةالصلل روضحلا ىلإ ةباجإلا وأ ءاذه ىه هللا يعادل ةبجاولا ةباجإلا
 71١8[: :مقر] هلوق لثم اولوقف نذوملا نذأ اذإ :ظفلب اًعوفرم ةريره يبأ نع هجام نبا هاور :خلإ كذأ اذإ

 :مقر] هجام نباو مكاحلاو 4١5[ :مقر ]5١5/١« ةيزخ نبا جرخأو «مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هجرتخأو
 -  ,"نذوملا لوقي امك لاق نذؤي نذؤملا عمسف اهتليلو اهموي يف اهدنع ناك اذإ" :ةبيبح مأ نع 65 7٠٠١|



 دجسملا ءانب ةليضف نايب ١ ؛ه ةالصلا بانك

 .نذؤملا لوقي ام لغم لاق

 | دنحسملا ءانب ةليضف نايب |

 ءامإلا ةيعباتب حيرصت هيف

 واعم ثيدحو «هثيدح يمرادلاو ةتسلا جرخأو نذؤملا لوقي امك اولوقف ءادنلا متعمس اذإ :ديعس يبأ نعو -

 الإ نذوملا لوقي امك لوقيو" :اعوفرم ؛هدج نع هيبأ نع ورمع نب دمحم قيرطب ةحلط نب ىسيع قيرطب
 هللا دبع نع |[ 4 :مقر| يئاسنلاو [ه ؟ 4 عمال :مقر] دواد وبأ ىورو .يئاسنلاو يراخبلا هج رخأ "نيتلعيملا

 نينذؤملا نإ ! هللا لوسر اي :لاق الاجر نأ هنع قيرطبو ء لوقي اه لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ:اعوفرم ورمح نبا

 . هطعت لسف تيهتلا اذإف :نولوقي امك لق: هللا لوسر لاقف اننولضفي

 دبعو ةبيبح مأو ةريره يبأو عفار بأ نع بابلا يفو :لاق مث ؛ديعس يبأ ثيدح ٠١[ :مقر| يذمرتلا جرخأو

 قاحسإ نب نمحرلا دبع ىورو كلام ثيدح لثم يرهزلا نع دحاو ريغو رمعم قىور اذكهو (حيحص نسح

 :يراقلا لاق .حصأ كلام ةياورو . 25 يبنلا نع ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع ثيدحلا اذه يرهزلا نع
 الإ ةوق الو لوح ال :ذئيح لوقي ناك التِلعهنأ رمع نع ملسم حيحص يف ام :اهنم ةريثكلا تاياورلا فو
 .["86 :مقر]" هللاب

 يح ةالصلا ىلع يح غلب اذإ تح لوقي ام لثم لاق نذؤملا عمس اذإ ناك ةتلعهنأ :عفار يبأ نع دمحأ ىور دقف

 مكاحلاو [575 :مقر] دواد يبأ ةياور فو ([17911 :مقر غ4/5] هللاب الإ ةوق الو لوح ال:لاق حالفلا ىلع

 نع ئسلا نبا ةياور يفو « انأو انأ:لاق ؛دهشت نذؤملا عمس اذإ ناك ةتِثءهنأ :ةشئاع نع [/74 :مقر :؛١87/1]
 يأ ثيدح :تلق لإ نيحلفم انلعججا مهللا :لاق حالفلا ىلع يح :لاق نذؤملا عمج اذإ ناك تقع هنأ :ةي هاعم

 ثيدح نم دواد وبأ هج رخأف (ةماقإلا باوحج يف "اهمادأو هللا اهماقأ ؛ ظفل امأو "'ةديسم" ِق واؤبلا هج رخخأ عفار

 ؛ورمع نب هللا دبع ثيدح نم يدمرتلاو (ةبيبح مأ ثيدح نم هجام نبا هجب رخخأ :لوقي ام لثم .ةمامأ يبأ

 هي

 رغضأ 5 :ةاطق صحفمك هلل ادجسم ب نم :ظفلب اًعوقرم هللا دبع ني رباح نع هحام: نبا ةأور :عإ ىب نه

 نامثع نعو « ةنحلا يف اتيب هللا ئب هللا مسا هيف ركذي ادجسم ئب نم :ظفلب رمع نعغو « ةنخا يف اتيب هل هللا ئب
 ىف اب هل هللا

 0 يف , 1 دا : 321 , - 1 1١ ١ 2 خا اى م 5 ' ى ]له ع

 ئب هلل ادجسم ئب نم :ظفلب هدكلذَذ ىلع نعو « ةنحلا ف هسم هل هللا ئب ادجسم هلل ىئب نم :ظفلب

 | نع :مقر ملسمو عقم و :مفر يراخبلا| ناحخيشلا هحج رخخأ نامثع ثيدحو ء[ا/الال نبتت نلرثاكه :مقرإ ةنمللا

 0 ١4[ :مقر] يذمرتلاو



 دجسملا ءانب ةليضف تايب كم" ةالصلا باتك

 ."ةنجلا يف اًئيِب هل ىلاعت هللا نب ةطق صحفمك ولو

 هللا هحج و هب يعتبي *لاق هنأ تيتو : ركب لاق ادججسم ىب نم :يراختبلا ظفلو |[ 4+4 :مقر ىلا دمحأو <

 سابع نباو سنأو ورمع نب هللا دبعو «يلعو رمعو ركب يبأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق «ةنجلا يف هلثم هل هللا نب

 لاق دقو .هللا دبع نب رباجو ةريره يبأو عقسألا نب ةلئاوو ةسبع نب ورمعو رذ يبأو ؛ةبيبح مأو ةشئاعو
 .رتاوتم ثيدحلا اذه نإ :ءاملعلا

 نع دمحأو ءسنأ ثيدح نم هجامه ن ناز هذا يأ فسنح نب مريغو تايح نبا ةاور هتيعي تيدخلاو :يراقلا لاقو

 2--د عسوأ ةنجا يف هل هللا 7 ادجسم هلإ قوي نه :ظفلب ةمامأ يبأ نع ناربطلا هاورو ايبا لاقو ءسابع نبا

 هنم سفنأ هنكلو ءردقلا ف دجسملا لثم يأ :تاياورلا ضعب يف ام ىلع ةلئامملا هيجوت يف "راحبلا عمجم' يف لاقو

 ايلا لضفك ةنحلا ت وويب ىلع هلضف نأ ديري وأ :ةحاسم ربك نإو تيبلا ىمهسم يف هلثم وأ .ةريثك تاذدايزب

 هيبش اهركو نأ :صحفلملاب ليثمتلا هجو يف يراقلا لاقو .ةالصلا ةنظم يف ئب نمل اذهو ءايندلا تويب ىلع

 :رهخا ةوعحو هلو .لتكسملا هيلإ بسنيف ءضرألا يف الإ 0 الو .هترادتسا يف دجسملا ببارحمت

 ءانهع قداصلا ريقلا مالك يف ىقيقحلا قلل رذعت عدقل ءاهرفاوظ ىلع ةلومع تناك قإو كازابقبلا هلع نأ ملغاو
 ءاهريغو ةدرلاك طبحملا لمعلا ءافتئاب طونمف «ةنجلا يف يئادتبالا لوخدلا امأو .قاقحتسالا اهنم دوصقملا نحل

 هللا الإ هلإ ال :لاق نم : هلوق يف امك قحلا بحاص طاقسإب وأ ؛ةعافشلاب وأ «ةبوتلاب امإ رخألا يصاعملا ةرفغعو
 رودص هعم رذعتي دح ىلإ غلابلا ناميإلا لامك نع هب ربعملا ةيوطلا صولخو ؛ةينلا قدص :لاقي نأ الإ ةنحلا لخد
 يف هلوق هيلإ ريشي امك رئاخألا رئاخذل ةزئاحلا رئاشبلا هذه ف ظوحلم ريتعم هدعب ةبوتلا مدع عم هرودص وأ ؛مرجلا
 ضقن الف اذه ىلعو «ةنخحلا لحد هبلق نم قدص هللا الإ هلا ال :لاق نس 2 هلوق يف هبلق نم اند :تاياورلا ضعب

 .مهفاف انرك ذ ام ضراعي ىح هدعب ةمادنلاو ةبوتلا مدع هيف ربتعي مل هنإف ؛قرس نإو ىنز نإو :هلوقب

 ؛امي تيمس فورعم رئاط :اطقلا دحاو ةطقلاو «ءاف امهنيب ءاحلاو ميملا حتفب "صحفملا" :يراقلا لاق :صحفمك
 هيف مثحب عضوم وهو :ةاطقلا صوحفأ ريسفت يف "راحبلا عمجم' يف لاق :ةاطق .كلذ لوقت اهإف اقوص ةياكحل
 لعفم وه :ثيدحلا ركذ دعب لاق مث ءفشكلاو ثحبلا صحفلاو ءهفشكت يأ بارتلا هنع صحفت اًهأك ضيبتو

 وأ «ةغلابملا ىلع لمحيف «ةالصلل يفكي ال وهو ءاحو ميم حتفب وه ءصحافم هعمجو ءصوحفألاك صحفلا نم
 .هيلإ اجاتحم اًردق هيف ديزي وأ :هئانب ف ةغامج كرتشي نأ ىلع
 اذإف اًباذغ ضرألا لهأب مهأل ىإ :لوقي ىلاعت هللا نإ ةهعقر تأ نع "هبعش" ,ق يقهييبلا جرخأ :ةنجلا ىف اتيب

 سلا نزع رك اسع نبا هج رخخأو .مهنع يباذع تفرص ر ,احسألاب نيرفغتسملاو ءيف نيباحتملاو «قويب راسع. ىلإ ترظن

 نإ :اًعوفرم ةئيدح يو .دجاسملا رامغ نم تفرض ضرألا لهأ ىلع ءامسلا نم ةقاع لزنأ اذإ ىلاعت هللا نإ :هعفر
 "امهيدنسم" يف 85٠05[ :مقر 17/5*017] ىلعي وبأو ديمح نب دبع هجرخأ هللا لهأ مه هللا تويب رامع
 .[4755 :مقر :57/*] "هننس" يف يقهيبلاو [؟7٠5 :مقر «517/7] "هطسوأ" ف يناربطلاو



 دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يهنلا نايب لاح ةالصلا باتك

 الجر عمس 25 يبلا نأ" :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -7
 دئرم نبا

 525 لاقف ءاًريعب دشني الجر عمس :ةيارر قووتادجو 9 :لاقف كسلا لإ ةلح دعني
 ١ وأ لمجلا ةيلغ ءاَتغو ناك الاض بلطي

 هسأر علطا الجر نأ :ةي نار قو ان كيب ١ كيني ةاليويلا ءلغ لأ كيدسو 8"
 لادا هللا رك ذو ةالصلل

 - تا

 تدب انقل كيتو اه" 505 هل لاقف ءرمحألا لمجلا ىلإ اعد نم :لاققا فحسملا ف
 هيلإ اريشم "يأ

 ىلص :لاق هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع دانسإلا اذمب هجام نبا هحرخأ حا هيبأ ن

 هل تينب امل دحجاسملا تينب امنإ هتدحججو ال : 3 يببلا لاقف ءرمحألا لمجلا ىلإ اعد نم "اا تيارا

 ("دحسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يب 941 ليعوتلا هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو .[/75 :مقر]

 در ال :لقيلف دجسملا يف ةلاض دشني الحر عمس نم :اًعوفرم ةريره يبأ نعو ..لاقم دانسإلا اذه يف نيثدحمللو

 دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ 5 ةريره يىبأ نع يمرادلاو .اذهل نبت مل دجاسملا نإف ؛كيلع هللا
- 

 هاورو :يراقلا لاق .كيلع هللا اهذر ال :اولوقف ؛ةلاضلا هيف دشني نم متيأر اذإو «كتراخحت هللا حبر ال :أولوقف

 ءاةك ءق :مقر] "رمحألا لمجلا ىلإ اعد نم" :لاقف «دجسملا يف دشني الحر نأ ملسم

 دجسملا نإف ؛كيلع هللا اهدر ال لقيلف ؛دجسملا يف ةلاض دشني نم عم نإو :ظفلب يرزجلل "نيصحلا نصحلا" فو

 :ةريره يبأ نع مهلك [7717 :مقر] هجام نباو [47* :مقر] دواد وبأو [35/8 :مقر] ملسم هاور ءاذحل نبت مل
 وحن و ءارشلاو عيبلا نم هل دجسملا نبي مل رمأ لك هيف لخديو اذه ؛خلإ دشني الجر غمس نم :مهدنع ثيدحلا ظفلو

 ىلصملا لغشي ام لك اذكو ءاهلاثمأو نايبصلا ميلعتو ؛ةرحألاب ةباتكلاو ةطايخلا نم هلاغشإو ءايندلا مالك نم كلذ

 ءاطعإ مرحي هنإ :مهضعب لاق لب «ركذلاب ولو دجسملا يث مارح توصلا عفر :انئاملع ضعب لاق ىح «هيلع شوشيو

 لاثمأو ؛ةبطخلا لاح يف وأ «ةبقر ىلع ةوطخ وأ ءفص ةزواجمت. وأ «ةغلابمو حاحلإ وأ ءتوص عفرب ضرتعملا لئاسلا
 .كلانه امل اميظعت ؛كلذ

 ثيداحألاو .(8١:نجلا) ؟ادَحأ ِهَّللا َعّم وُعْدَت الف ِهَّلِل َدَجاَسَمْلا َنَأَو# :ىلاعت هلوق بابلا اذه ف لصألا :تلق

 ثيدح توصلا عفر نع زارتحالا نايب يف يراخبلا جرحخأ دقف «لاثمألا هذه تايصوصحخ نم ريثك يف ةدراو

 هل اًعنمو اًخيبوتو اًرجز هناسلب هلوقي :ليق :خلإ تدجو ال .هيلع افوقوم رمع ثيدحو ءاًعوفرم كلام نب بعك
 هيلع اعد ول :ليقو «هتلاض دجي ال نأ هبلق عماجم نع هيلع وعدي هنأ ال «ةدابعلل ال ايندلا لاعفأل دجسملا هلوخد نع

 .لعبي م هلاثمأ نع عنتعو «هرش ءازحج يزاجيل اًضيأ هبلق نم



 . "هل اسينب امل كيعاتسملا هذه

 [نيديلا عفر ةلأسم]

 دس يي يا كوب ال وأ 14

 ءاهريغو ظعولاو نآرقلا ةوالتو ئيدلا يملعلا سيردتلاو داروألاو راكذألاو تاولصلل يأ :خلإ هل تينب ال

 ئشتسيو : رجح وبا لاق ءمهعمج دجسملاو هيلإ سانلا جاتحي ةنأل ؛ةشينح وأ هزوحججو ءاضيأ يملعلا تحلا كللاق د

 .اهيلإ عحاريلف ,هقفلا بتك يف طوسبم انهه مالكلاو ؛يذمرتلا هاور ءهب رمألل ةنس هنإف ؛حاكنلا دقع كلذ نم

 هيوهار نباو لجأ هج رخأو ريك م ةينذَأ ةيماكإب ىداحو ةةيبحنَم نا اتناك وح كباب غفر :ظفلب لئاو

 يح هيدي عفر" :ظفلب ءاربلا نع ىلعي يبأ نب نمحرلا دبع نع دايز نب ديزي قيرط نم يواحطلاو نطقرادلاو
 ."هينذأ هيماكإب ىذاحف" :ظفلب سنأ نع مصاع قيرط نم ئطقرادلاو مكاحلا هاورو «"هينذأ ءاذح هامامإ نوكت

 ةالصضلا ىلإ ماق نيح 5 ىبلا رضبأ هنأ :هسع هنأ رابحخلا دبع قيرط يفف ؛ و714 :مقر] لئ لئاو نع دواد وبأ هآورو

 قف هيماشإ عفري :اعوفرم هنع رابخجلا دبع نع قيرط يو هينذأ ةيماشإب ىداحو (ةيبكنم لايخب اتناك ئوح هيدي عفر

 ,هينذأ اتذاح يح هيدي عفرف قيرط يف لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع ثيدح يفو ؛هينذأ ةمحش ىلإ ةالصلا

 نيح هيدي عفر وار هنا "ولسم حيحص" يف لئاو ةياور فن نأ ملعا :يراقلا لاق :هيتاكأ لاحم هيدا عفر قيرط قو : لارض - ماا : ع 2 ا

 حتتفا اذإ ”5ناك  :يقهيبلل ىربكلا ننسلا" ف سنأ نع ةياورلاو «هينذأ لايح امهعضوو ربك و ةالصلا يف لخد 5 5 هلئارس 1 3 1 )1 ََش - : 5

 نب كلام ةياور هديؤيو .تاقث مهلك هدانسإ :جرفلا وبأ لاق «"هينذأ هيماهإب يذاحي ىح هيدي عفر مث ربك ةالصلا

 ع هلايخ 5 1 "ا ١ را

 عهيسقت نم هانداو عهل امخح رز ن5 هللا لوبسر ىلع لخد امل يمرضحلا وه ءارلاو ميجا ناروكتتس و دارو مصب . رجح

 ءاهنم اذبن انركذ امك هلاثمأو ثيدحلا اذهب ةيفنحلا تملع ؛ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاذحلا اذه يف تفلتحا دق هنأ ملعا

 يىعفاشلا لخد اذإ هنأ :ةحيحصلا ثيداحألا هذه نيب قيبطتلا يف ليق ام ىلع مهنيب ةرخالاب فالتحا ال ن أ قيقحتلاو

 - مامها نبا ةيبطتلا اله راتحاو ؛اقباس انجرخأ اك ( رجح نب لئاو نع دواد يأ قرط صعب هديؤيو ؛نتندالا ع ورق



 نيديلا عفر ةلأسم ١8 ةالصلا باتك

 .هينذأ ةمحش يذاحي يح ةالصلا يف

 :لاق ,هيبأ نع رجح نب لئاو نب رابخلا دبع نع مصاع نع ةفينح وبأ 5

 .ةيلضفألا يف وه امنإ فالخلاو .عساو ماقملاو ءسأرلا ءاذحب امهعورف ىلإ ىرخأو ءامهيتمحش ىلإ ةرمو «هيبكنم ىلإ

 ملسيو «ريبكتلا دنع هيدي عفريو «عفر اذإو ضفخ اذإ ربكي ناكف" :هظفلو «لئاو نع يمرادلا هاور :خل! هيبأ نع
 دواد وبأ ىورو ١757[. :مقر (25117/1] "معن :لاق ههجو حضو ودبي ىح :تلق :لاق ءهراسي نعو هنيكي نع

 رجح نب لئاو يبأ نع ةمقلع نب لئاو ندحف ؛يبأ ةدالضص لقعأ ال اًمالغ تيكا :لاق رابخلا دبع نع [ 70١ :مقر|

 يبأ نع يب لهأ ئثدح هنع رابحلا دبع قيرط يو ..ثيدحلا هيدي عفر ربك اذإ ناكفد5 هللا لوسر عم تيلص :لاق
 , ريبكتلا عم هيدي عف ريد هللا لوسر غاب ن١ :مهندح هنأ

 ةعامج راتخمو ( فس وي كك بهذم وهو رخأتو مدقت ريغ نم رييكتلاو عفرلا ةنراقم ىلإ ريشي :خإ ريبكعلا كانغ

 قرط رثكأ هذيؤيو هن راقيف ريبكتلا ةنس عفرلا :نولوقي امثريغو لاحخ يضاقو يواحطلاك (ةيفنحلا ءاهقفلا نم

 هيدي لعج ةالصلل ربك اذإ" :هريغو [778 :مقر] دواد وبأ هجرخأ اًعوفرم ةريره بأ ثيدحو ءلئاو ثيدح

 ,"هيدي عفرو ءربك ةالصلا يف لخد اذإ ناك" :اعوفرم هريغو وه هحرخأ رمع نبا ثيدحو «'هيبكنم وذح
 كلام ثيدحو ("هيبكنم وذح هيدي عفرو ربك ةبوتكملا ةالصلا ىلإ ماق اذإ" :اعوفرم بلاط يبأ نب يلع ثيدحو

 بيرق ىلإ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك" :اعوفرم بزاع نب ءارب ثيدحو «"ربك اذإ هيدي عفري" :ثريوحلا نبا

 اهلاثمأو اهجرخأ "ادم هيدي عفر ةالصلا يف لحد اذإ" :اًعوفرم رحخآ قرطب ةريره يبأ ثيدحو ؛"هينذأ نم

 عدقعلا 7 ةريبكُت لك عم ةزبلن عفري' :اعوفرم بيبح نب ريمع ثيدح هحجام نبا دنع و ءمكحلا 5 عازجلا ىلع

 ."ةريبكت لك دنع هيدي عفري ناك" :اعوفرم سابع نبا ثيدحو «"ةبوتكملا

 ريبكتلا قو ىلاعت هللا ريغ نع ءايربكلا يفن عفرلا لإف ؛ريبكتلا ىلع مدقم عفرلا لا :دمحمو ةفينح وبأ راتحاو

 "ريك 3 ؛هيبكنم ءاذح هيدي عفري ناك" :اعوفرم رمع يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأ هحج رخأ ام هديؤيو "ةيادهلا"

 مدقت وه "ةيادهلا حرش" يف مامهلا نبا هلقن ثلاث لوق انههو ."ربكأ هللا :لاق مث «هيبكنم ام ىذاحي ىح هيدي

 - ١ يذاحي نيح هيدي عفر مث ءربك ةالصلا حتتفا اذإ" :اعوفرم سنأ نع يقهيبلا ىور :لاق «عفرلا ىلع ريبكتلا



 .هراسيو هنيمب نع ملسيو

 َنَحةَيبأ َنرَع بيلك نب مصاع ةياورب رجح نب لئاو ةياورا هديوؤيو .تاقث مهلك هلاجر :لاق ,"هينذأ هيماقإب -

 ؛ةلبقلا لبقتساف 5305 هللا لوسر ماقف :لاق ءىلصي فيك 525 هللا لوسر ةالص ىلإ نرظنأل" :تلق :لاق ءلئاو

 ءاقملاف «تاقوألا فالتحاب 225 هلعف امث كلذ عيمج نوكي نأ زاجو .ثيدحلا "هينذأ اتذاح بح هيدي عفرف ربكف

 .مهفاف ةيلضفألا باب يف سايقلاب حيجرتلاو عساو

 25 يببلا عم تيلص :لاق «هيبأ نع لئاو نب ةمقلغ نع ليهك نب ةملس نع دواد وبأ هجرحأ :خل! هنيمب نع ملسيو

 هللا دبع نع هاورو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هلامشه نعو ,هتاك ربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هنيمب اع نع ملسي ناكف

 مالسلا هللا ةمحر و مكيلع , مالسلا :ةدحع ضايب ىئري ََح هلاثعش نعو هني نع ملسي ناك 7 يببلا نأ :دوعسم نبا

 ملسي هعبصأب راشأو انك ل وقي نأ مكدحأ ىفكي ال وأ" :اعوفرم هظفلو ةرعم نب رباج نعو ملا ةمح رو مكيلع

 ىري بح هنيمي نع ملسي" :اعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع يمرادلا ىورو .'هلامش نع نمو هنيمي نع نم هيخنأ ىلع
 ,رخآ ظفلب هللا كيع كيدح ىرورو «"هذمغ ضايب رب قي هراسي نع ملسي مث ؛هدح- ضايب

 مكيلع مالسلا :هدحن ضايب ىري بح هلامش نعو هنيمي نع ملسي ناك" :اعوفرم هللا دبع ثيدح هجام نبا ىورو
 ظفل وحن :رساي نب رامع نع هجرخأو ؛"هراسيو هنيمي نع ملسي ناك" :اعوفرم دعس ثيدحو «'هللا ةمحرو
 نوكن نأ امإف 5 هللا لوسر ةالص انركذ ةالص لمحلا موي يلع انب ىلص :لاق ئسوم يبأ نعو .هللا دبع ثيدح
 يفو :لاقو هللا دبع ثيدح يذمرتلا ئورو :هلامش ىلعو هنيمب ىلع ملسف ءاهاثكرت نوكن نأ امإو ءاهانيسن

 رباجو ةريمع نب يدعو رجح نب لئاوو رامعو ءاربلاو ةرمس نب رباجو رمع نباو صاقو يبأ نب دعس نع بابلا
 باحصأ نم ملعلا لغأ رثكأ دَتَع هيلع لمعلاو ءحيحص نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدح :لاق مت هللا دبع نب

 .قاحسإو دمحأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوق وهو مهدعب نمو 5 يبنلا
 رابحجلا دبع ذإ ؛عاطقنا هيفو يناربطلا هجرخأو ءرم امك لئاو ثيدح :ةريثك ثيداحأ نيتميلستلا يف ةلمجلابو

 ىور :رازبلا لاقو «نابح نباو يبطقرادلاو رازبلاو ملسم هجرحخأ صاقو يبأ نب دعس ثيدحو ؛هيبأ نم عمسي مل

 يف ةبيش ىبأ نبا هحرخغأ ءاربلا تيدحو .ئطقرادلاو هجام نبا هجرخأ رامع ثيدحو ءهجو ريغ نم دعس نع

 كلام دنعو اندنع ةقن وهو «ةعيف نبا هيف دنسب دمحأ هحج رخخأ دعس نب لهس ثيدحو «ءنيطقرادلاو "قنص"

 ىلع نب قلط ثيدحو «نسح دنسب هجرخأ ةريمع نب يدع ثيدحو ءهجام نبا هجرخأ ةفيذح ثيدحو ,دمحأو

 مويلا" يف يرمعملا هجرخأ ةبعش نب ةريغملا ثيدحو «ةقث وهو ءورمع نب مزالم هيف دنسب ىاربطلاو .دمحأ هجرحأ

 نبا قاحسإو ىحي يبأ نب ميهاربإ هيفو يعفاشلا هحج رخخأ عب عقسألا نب ةلئاو ثيدحو ؛لاقم هيف دنسب يناربطلاو «"ةليللاو

 نب باهولا دبع هيف دنسب "ةفرعملا" يف ميعن وبأ هجرخأ نيصحلا نب بوقعي ثيدحو ؛ناكورتم لب نافيعض ةورف يبأ
 4 ؛يروثلا هبذكو ؛كورتم دهاجب



 يف ثيدح يف ملسم هجرخأ ةرمس نب رباج ثيدحو «لاقم هيف دنسب ةدنم نباو ىناربطلا هجرخأ ةثمر بأ ثيدحو -

 هلصأو «نابح نباو طقرادلاو ةعبرألا هجرخأ دوعسم نبا ثيدحو «هلام#و هنيمي نع نم هيخأ ىلع ملسي مث :هرخآ
 يف حصي الو ؛نيتميلستلا يف دوعسم نبا ثيدح يف ةتباث حاحص ديناسألاو :يليقعلا لاق ريمأ ةصق يف ملسم دنع

 .عيش ةدحاو ةميلست

 وه"ام ىلع ههجو ءاقلت دحاو ميلستلا نأ كلام مهفلاخو «ةثالثلا ةمئألا اهيلع قفتا دق نيتميلستلا ةلأسم نأ ملعا

 اللقا سأرلا ةلامإب ةدحاو ةرم-.كيلع مالسلا :لوقي نأ ةيغذنم تاريقعم نم "ديز ىبأ ةلاسر" نغ لقثو ءروهشملا

 ىلإ مث ؛نيميلا ىلإ هجولا ةلامإب ةميلست ملسيف يدتقملا امأو ؛درفنملل اذهف «هجولا ىلإ هب نايتإلا مث «نيميلا ىلإ
 ىلع اهدرن:ةهحبو ةاقلتو هلاك نعو هنيعرع انالك ملسي نأ مؤماملل نسي هنأ "ىلا" يف لقتو هديلإ ريشيو مامإلا
 .اليلق هسأرب نمايتيو ههحو ةلابق اني دصقي ةدحاو ةميلست ملسيف ةرفنملاو مامإلا امأو همام
 ,"ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملسي ناك" :اعوفرم ةشئاع ثيدح :اهنم :ثيداحأ بابلا اذه يف مهكسمتو

 دعس نب لهس ثيدح :اهنمو ("ةدحاو ةره ملسف ىلص" :اعوفرم عوكألا نب ةملس ثيدح :اهنمو

 يدذمرتلا دنعو «هريغو 1١/8[ :مقر| هجام نبا اهاور ,"ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملس" :اًعوفرم يدعاسلا

 فرعت "ل ةشئاغ كيدحو ::يلمرتلا لاق 553[2 ةمقر] "انيشن نعألا قشلا ىلإ ليه مث" شاع ةياؤر يف
 .هجولا اذه نم الإ اعوفرم
 :دمحم لاق :هبشأ قارعلا لهأ ةياورو ريكانم هنع نووري ماشلا لهأ دمحم نب ريهز :يراخبلا ليعامسإ نب دمحم لاق

 لحر هنأك قارعلاب هنع ىوري يذلا اذه وه سيل مهدنع عقو ناك يذلا دمحم نب ريهز ناك :لبنح نب دمحأ لاقو
 هيلعو «ناتميلست 225 يبنلا نع تاياورلا حصأو «ةالصلا يف ميلستلا يف ملعلا لهأ ضعب هب لاق دقو ءهمسا اوبلق رخآ

 (ئطقرادلاو مكاحلاو نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو .مهدعب نمو نيعباتلاو دلي يببلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ
 (يناعنصلا كلملا دبعو ةملس يبأ نب رمع اهنع هيبأ نع ماشه نع دمحم نب ريهز نع هعفر :"هللع" يف لاقو

 .ركنم هنإ :عوفرملا يف لاقو «متاح وبأو رازبلاو ٍنيطقرادلا هححر فقولاو ؛اهيلع هفقوف ديلولا امهفلاخو
 هدنسم" يف دلخم نب يقب هجرحخأو .مكاحلا هححص فروقوملاو ءاعوفرم حصي ال :ربلا دبع نبا لاقو

 نم ائيش رخخآ هو نم اهنع "هدنسم" يف جارسلا سابعلا وبأو «'هحيحص" ف نابح نبا هجرخأو ءاًعوفرم فعض
 نايب دعب "ةداعسلا رفس" يف نيدلا دحم لاقو .ملسم طرش ىلع هدانسإو ."ةميلست ملسي مث" :هيف ذإ ؛كلذ

 نب يدع ثيدح يف درو امو ءحاحصلا ديناسألاب اًيباحص ةرشع ةسمخ اهاور مئادلا هلمع وه اذه نإ :نيتميلستلا

 هيف كنسب

 ثيدح امأو «ةيدحلا لهأ دنع تسثي الو .مئاقب هدانسإ نيل .ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملسي ناك هنأ ريمع

 9 ءاضيأ للعم وهف ؛"انظقوي ىح هتوص احب عفري ةدحاو ةميلست ملسي 5 هللا لوسر ناك" :ةشئاع



 نيديلا عفر ةلأسم ١6 ةالصلا باتك

 عم لصي م يبارعأ : :رجح نب لئاو يف لاق هيأ ميعاربإ نبع ةايمح نوع ةييتج وبأ 5
 يودب

 عفر عي اوظفحي ملو ظفح ؟هباحصأو لا دبع نم ملعأ ومآ طق اهليق ةالس# يببلا
 ف وذحملا لوعفملل نايب دوج نب راكنإ ماهفتسا

 ناك هلعلف ءهنع تكاس وه لب رخآلا توبث يفني ال دحاولا تابثإ نإف ؛دوصقملا ىلع لدي ال وهف انلزنت ولو -

 2 هلامش و هنيمك نع نم ملا نأ ملعا ُ أ مامإلا ن ءح لعنو 6 ةتبب لهأ ظاقيإل لوألا ةيافكل ؟هب وص عفري ال

 نأو باحن نأو مامإلا ىلع درن نأ انرمأ" :اعوفرم بداتحي ني ةره# ثيدح يف ةتباث هقفلا يف و وه امك ن :تميلستا

 نأو ءانمتأ ىلع ملست نأ" : ظفلب رازبلاو هججام نبا هاورو ؛ ءمكاجلاو د واد وبأ هج رخخأ 1 ضعب ىلع انضعب ملسي

 5 : فبعض رخآ هحجو نم دواد يأ كدلعو (نسح هدنسو ؛ "ةالصلا قل" : راربلا داز 2" ضعب 7 انضعب ملسي

 .| ةا/ه :هقر] مكسفنا ىلعو نكلو راق ىلع ني يلا ىلع اوملس

 :لاق ءنمحرلا دبع نب نيضح انربخأ ؛ميهاربإ نب بوقعي انريخعأ :لاق "أظوملا" ىف دمت ا ميهاربإ نع

 ىلص هنأ :هيبأ نع يمرضحلا لئاو نب ةمقلع ئئدح : هرمع لاق ؛«يعخنلا ميهاربإ ىلع ةرم نب ورمع و انأ تلحد

 نوعفري اوناك امئِإ .مهنم دحأ نم هتعمس ام هباحصأو دوعسم نبا هظفحي ملو هنم اذه ظفحف مويلا كلذ الإ يلصي

 .[ ١٠د :مقر فىوءلأ] نوربكي نيح ةالصلا ءدب ف مهيديأ
 «كلذ هنع ظفحف ءمويلا كلذ الإ 25 هللا لوسر عوبأ عار انه :هيفو (ميهاربإ نع نيصخح نع يطقرادلا هج رخخأو 5 5 5 100 3 ِء 9 5

 يف ىلعي وبأ هاورو غ[١* :مقر ء١/7931] ةالصلا حانتفا دنع نيديلا عفر امنإ هظفحي مل دوعسم نب هللا دبعو

 ذ وعسم نبا هري مَلو وه هآر :لاقو (بضغف : هيف و (ةرس نب هرمع نب نيصح نع ي واحطلا هج رخأو ع ةيلفسسما"

 ةره نيسمخح هللا دبع هأو كقف لعفي هره آر ناك نإ :ةيفو (ميهأ ربإ نع ةريغملا نعو ل14 ]5/1١ هباحصأ الو

 .'كلي دمحم أطوم" نع "ةداعسلا رفس حرش" يف خيشلا هلقنو .لعفي ال

 ةريثكلا رابخألا اهيف تحص دق ءارآلا ةكرعم ةميظع ةلأسم هنم عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا عفر ةلأسم نأ ملعا

 ةف وكلا ءاهقف رئاسو 5 نب نسحلاو يىروثلاو ةفينح وبأ هركنأف ؛نودهتخا ةمئألا اهيف فلتخاو «نيفرطلا نم

 ؛عفري 5 :لاق ىرخأو ؛عفري :لاق ةرمف «كلام نع ةياورلا فلتخاو :هباحصأو 3 وعسم نيا لوق وشف ءاثيدحو اًعدق

 ريرج نب دمحم و هيوهار نباو روث وبأو ديبع وبأو ءدمحأو يعفاشلاو يعازوألا هتبثأو ءهباحصأ روهمج هيلعو

 سابع نباو سنأو «ءادردلا يبأو ديعس يبأو ىسوم يبأو رمع نبا نع كلذ يورو ؛ثيدحلا لهأ ةعامجو يربطلا
 اميف ىف كن نو عةنع ارئاوتف ضعبلا هذعو انياحم دورشعو ةنالث ةلاسرلا ةريضخل ن رع هل ي وارلا :ليق ,رباحججو

 .فاستعالا نم نم عيش هبوشي ال فاصتنإإللا لايذأب ثبشتي و :بابلا عضاوم نع دعبيو «باوصلا هبشي امه أيس

 .عفرلا اهيف ىأر يل ةالصلا لبق يأ :اهلبق لا 0



 نيديلا عفر ةلأسم ١ نم ةالصلا باتك

 ىلص يبارعأ :لاقف رجح نب لئاو ثيدح ركذ هنأ :ميهاربإ نع ةياور فو «نيديلا
 هدنع ركذ :ةياور فو هللا دبع نم ملعأ وه اهلبق ةالص ىلص ام 25 يبنلا عم
 :لاقف ىدوجسلا دنعو (عوكرلا دنع هيدي عفر يبلا قو هنأ :رجحع نب لئاو ثيدح

 721221208183 هاي و يدح :ةدحاو ةالص الإ ع يببلا عم لصي مل مالسإإلا فرعي ال يبارعأ وه

 ليلق ديزأ وأ 0 هللا دبع ةفرعم لثم 7

 ةبحصلا لوطو ءرمأ هل 5 هريقوتو هماركإو لايقألاو كولملا ءانبأ نم هنوكف ءتومرضح نم :ىبارعأ وه

 8 يبنلل هتمزالم ةرثك و «يوارلا ةهاقفو ةقبطلا ولعو ناقتإلاو ظفحلاو «ةياورلا باب يف هنم ىوقأ وه ام لئاو ةياور

 ةفرعملا ليلد ي وارلا دمتعا ادإ تابثإلا يواسي يفنلاو «يروقلا داعيتسالا اذه اهصوصخمب ةياورلا ةدذه لوبق مدعو

 لامجإلاب طقس ميهاربإ هلاق ام ضرغ نم انركذ يذلا اذههيو ؛ةروكذملا ةمزالملاب كلذك انههو «يفنلا باب يف

 .انركذ اميف نعمملا رظنلا دعب ىفخي ال امك همالك راظن يرتعت ىلا تاشدخلا ةماع

 هلقن هنأ يقهيبلا نع لقن ام :لوألا ,كوكشو تاهبش مالكلا اذه يف نيرظانلا تقهر دق :لوقنف ليصفتلا امأو

 هثيدح دري فيكف «ليلجح يباحص هنأل ؛لئاو لوقب ذخؤي نأ ىلوألا :لاق هنأ :يعفاشلا نع "ةفرعملا باتك" ف

 نظ اذه ميهاربإ مالك نإ : نيديلا عفر ةلاسر" يف لاق هنأ يراخبلا نع لقن ام :يناثلاو .هنود وه نمم لجر لوقب

 نوعفري ةرم ريغ هباحصأ ىأر كلذكو ؛هيدي عفرف يلصي 55 ىبلا ىأر هنأ ربخأ لب لئاو ةياور هب عفري ال هنم

 هيذب عفرف ىلصي دي يببلا ىأر هنأ :رجح نب لئاو نع يبأ انثدح عءمصاع انثدح *لاقف «ةدئاز هنيب امك مهيديأ

 كرحتت بايثلا لح مهيلع دري نامز يف سانلا تيأرف ؛كلذ دعب مهتيتأ مث :لاق ؛هنم عفرلا يفو ؛عوكرلا يف

 .بايثلا تحت نم مهيديأ

 يواسي ال ةلع ميهاربإ هركذ ام :لاق هنأ قاحسإ نب ركب يبأ هيقفلا نع لقن هنأ :يعليزلا نع لقن ام :ثلاثلاو

 ُِق سيلو «نيعباتلاو ةباحصلا نع 5 «نيدشارلا ءافلخلا نع 3 0 يببلا نع حص لق نيديلا عفر نكي ؛اهعاعس

 قفتا ام يسنو (ناتذوعملا وهو «نوملسملا هيف فلتخي م ام نارقلا نم يسن دقف برغتسي ام كلذل دوعسم نبا كايبسن

 يسنو (ةفرعب هك يبنلا عمج ةيفيك يسنو ؛مامإلا فلخ نينثالا مايقو (ع وك رلا يف قيبطتلاك هحخخسن ىلع ءاملعلا

 زوجي ال فيك ةالصلا يف اذه لثم ىسني نأ دوعسم نبا ىلع زاج اذإو :(:ليللا) 4 ىَنُؤْلاَو ”كذلا َقَلَخ اًمَوظ

 يف سيل لب «ريثك عمج هعم كرتشا دق لب «عفرلا ةياور يف درفتمي سيل الئاو نأ :عبارلاو ؟نيديلا عفر يف هلثم

 - ١ «عفرلا ةياور الإ هنع ورت مل نم مهنمف هادع نم امأو ؛دوعسم نبا الإ طقف عفرلا كرت ىور نم ةباحصلا



 دتعف «تبثأو قثوأ عفرلا ديناسأ نأ الإ ءاربلاو رمع نباك ءامهيلك هكرتو عفرلا ثيدح هنع ء ىور نم مهنمو -

 نم هادع نم هظفحي ملو «طقف دوعسم نبا هظفح عفرلا كرت نوكي نأ دعبتسي هنأب ميهاربإ مالك ضوع ول كلذ
 هل ناكل رثكأ وأ ؛هتبحاضم لثم 75 هل نيبحاصملا ةباحصلا لحأ

 ؛مهكرت نوكي نأ زوجيف «لئاو ةياور توبث مدع هباحصأو عفرلا دوعسم نبا كرت نم مزلي ال هنأ :سماخلاو
 الو ءرخآلا اوكرتو هيلع اوموادف نيتباثلا نيلعفلا دحأ اوحجر مهنأل وأ مزال هنأل ال مزال ريغ عفرلا اوأر مهنأل
 كالذكو :هناحصأ هيلع موادو عوك رلا 2 قيبطتلاب دوعسم نبا لوعأ نك هنأ :سداسلاو .رخالا نالطب هنم مزلي

 روهمج نعو 535 يلا نع كلذ كرت توبث عم نينثا هب يدتقي نم ناك اذإ طسولا يف مامإلا مايقب اوذخأ
 باوجلا وه امف ؛كلذ لاثمأو «نيرمألا نيذه يف دوعسم نبا لعف ربتعي ال ملف ,حاحص ديناسأب هدعب هباحصأ

 انهه باوجلا وه كانه

 نبا ةياور حيحجرت هضرع نأ :عيمججا نع لما انباوج ةصالخو .ميهاربإ لوق ىلع داريإلا باب يف لقن ام اذه

 «لصفملا باوجلا امأو .نييوارلا لاح ةظحالم دعب فصنملا دنع هيف ةيرم الو «لئاو ةياور درحم ىلع دوعسم

 لوقلا ةضراعم وهو فيك لئاو ةياورو ميهاربإ لوق نيب ضراعت الو «ميهاربإ لوقب ذحأن ال انإ :لوألا نعف
 امه هقوفي لب لئاو نود الجر سيل هللا دبعو ءدوعسم نباو لئاو يياور نيب انهه ضراعتلا لب «يوبنلا ثيدحلل
 ؟لئاو لوقب ذخؤي :لوقي فيكف يباحصلا دلقي ال يعفاشلا نأو «ةياردلاو ملعلاو ةهاقفلاو ةياورلا يف ىفخي ال

 ع هللا لوسر لعف نع ةياكح هللا دبع نع هل رتاوتم ةياور وه لب ءميهاربإ نم اًنظ سيل اذه نأ :ئافلا نعو

 هتلادعو «هناقتإو هطبض ةياغو ؛يوارلا ةهاقفب هثيدح ىلع مدقيو ححرتيف هيف حداق لئاو ثيدحل ضراعم وهف
 .لئاو ثيدح ةضراعم دعب

 ال ام ءافخ دعبتسملا نأ :ىئاثلاو .دوعسم نبا نع تانايسنلا هذه دانسإل ةيلاطملا : لوألا :ةوحوب كلاثلا ندعو

 ةيضقو ؛هيلع ءافخلاو نايسنلا قلطم ال ةيوبنلا رافسألاو راضحإلا يف هروضح عم دوعسم نبا لثم ىلع ىفخب
 آلا ةفرعب عمجبا اذك و «هيلع هعالطإ مدع نكمي خسنلا ةيضق اذك و هيلع ءافخلا "8 دحاو تقو ةيضق نآرقلا

 دارفأ نم درف هنع ولخي ال نايسنلا نأ :ثلاثلاو .نيترم وأ ةرم الإ جحلا 2 هل قفتي مل هنأ عم مات لوحو ةنس دعب

 لاقو ١١( :هط) كام ْرَع هل دجت ملو يسنف : ىلاعت هللا ( لاق ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا ىرتعا دقو فيك ناسنإلا

 رومأ امهريغو نيديلا يذ ةصقو ءردقلا ةليل 225 هنايسن ةصقو (7 :+ :ىلعألا) «؟ّللا َءاَش اَم الإ ىَسْنَت الفاظ :ىلاعت

 .هطبضو لئاو ظفحل هظفحو هطبض ةضراعم دوصقملا لب «نايسنلا قلطم نم ىيعملا اذه يف مالكلا سيلو ؛ةروهشم
 .هيلع همدقت يف بايترا الو

 هيلع دروي بح هريغ ىلع ال لئاو ثيدح' ىلع هللا دبع ثيدح حيحجرت درحب انهه ميهاربإ دوصقم نأ :عبارلا نعو
 - الإ طقف هكرت يباحص نع وري مل هنأ امأو .هيق مالكلا ذئئيح نكي مل هنأل ؛نيرخآ ةباحص هعم نأ نم قيرطلا اذه



 نيديلا عفر ةلأسم ١ هه ةالصلا باتك

 ةالصلا ءدب يف هيدي عفر هنأ هذ دوعسم نب هللا دبع نع يصحأ ال نم نيثدح دقو
 <“ ةاوررلا نم

 لاوحأل دقفتم ءهدودحو ماللسإإلا عئارشب ملاع هللا كدبعو كلك بلا نع هاكحو جطقف

 الا
 اهنع ثحاب بلاط

 .ىصحي ال ام دك يبلا عم ىلص دقو «هرافسإ فو هتماقإ يف هل مزالم دك يبل
 تاولصلا نف هنع حربي اال
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 .ىلاغت هللا ءاش نإ ةيف حيدقلاو ةنايب. ءيجيسف: ميهاربإ لوق ةضراعم نكمي هنأو «دوعسم نبا.-

 مزال ريغ هنأ ال هبابحتسا وأ هتينس ربتعي تباث ريغ عفرلا نأ دوعسم نبا ثيدحب تباثلا نأ :سماخلا نعو

 ةيوبنلا ننسلل غابتالا ةديدشلا ةباحصلا هذه لاثمأ نأو ؛هئيدح نومضم يف رظن نم ىلع ىفخي ال امك

 يلا ةبودنملا رومألا يف بذاجيو عزاني دوعسم نبا نأو ءاّدبأ اًمئاد اهكرت اميس ال ةنسلل كرتلا مهنم دعبتسي

 وه نمثم هلاثمأو «ةروهشم دحاو بوث يف ةالصلا يف يبأ عم هعازن ةصقو هيلع ركنيو ءلضفألا رمألاك يه

 نم بجعلاو «ءاهيف ةلخاد ةالصلا لصأب ةقلعتملا ةنونسملا رومألاب كنظ امف ؛لامعألا لئاضف يف ريكنلا ديدش

 ,لعفلا قاكرتلا جاردإ ضرتعملا

 هفلاخ اذلو نيقيب هفالحخ انل تبث امث انيلع هب دروي ىح رومألا عيمج يف دوعسم نبا دلقن ال انأ :سداسلا نعو

 لب ءاعطق دعب عفرلا تبثي مل ذإ ؛ليبقلا اذه نم تسيل عفرلا ةلأسمو «ةبانجلل مميتلاك رومألا نم ريثك يف انمامإ

 .ءيجيس امك هكرت مهنع ىوري عف رلا ةاور رثكأ لب ءارمتسم ايقاب اضيأ اًنَظ

 ةياورلا هذهو ["ةيادهلا" يحرش يف يئيعلاو مامهلا نبا هركذو «"طوسبملا" يف هاور] :خل! ةنييع نب نايفس
 تعمج «ييوك ذاشلا ناميلس انثدح «يزارلا دايز نب ميهاربإ نب دمحم انثدح :لاقف "هدنسم" يف يثراحلا اهجرخأ

 ثيدحلا لهأل اذكو ؛هظفح عم هاو ينوكذاشلا ناميلسو ءيعازوألاو ةفينح وبأ عمتحجا :لوقي ةنييع نب نايفس

 .ةروهشم ةصقلا نكل يثراحلا يف مالك لاجرلا دقنو
 رفس حرش“ يف يولهدلا قحلا دبع خيشلا هنع هلقنو ."ريدقلا حتف" يف مامحلا نبا ةياكحلا هذه لقن :خ2ا عمتجا

 ةذوحأملا ةيهقفلا باوبألا ف ةفينح يبأ 9 ةرظانملاو ثحبلا ٌةوق ديزم :اهنم :رومأ اهنم رهظيو :"ةداعسلا

 ءننسلاب نوقبشتي املق يأرلا باحصأ مهنأ نم مانألا هاوفأ ىلع وه ام اب لطبو «ةيوبنلا ثيداحألا ن

 ةعوفرملا ةياورلاو ةيوقلا ةنسلاب اديؤم ادضاعم بابلا اذه يف هبهذم نوك :اهنمو .نطفلاو لوقعلاب ةوابعور
 مهمامإ هئازإب تمب دقف ؛عفرلا بهذم ىلع اًمدقم احجار هبهذم نوك :اهنمو .ضحمتملا سايقلاب ال ةيوبنلا

 .اهدوقي رخالاو هتلحار قوسي امهدحأ ؛هباكر يف نايشمب يروثلاو كلام ناك يذلا يعازوألا

 ةربع الو ؛:مهرحبتو مهتهاقفب ةاورلا ءاقلت نم ثيدحلا ىضتقممي ذخألا باب يف ربتعي مدقتلاو ناححرلا نأ :اهنمو

 - ةبحصلا لضف نأ :اهنمو .ىفنحلا هقفلا لوصأ يف ررقت امك رحبتلاو رقبتلاو هقفتلا ءازإب ةلادعلاو ناقتالاو ظفحلاب



 نيديلا عفر ةلأسم 5 ةالصلا باتك

 ةالصلا يف مكيديأ نوعفرت ال كلب ام ةفيح يبا يعازوألا :لاف ,ةكمب. نيطانحلا راد يف
 | اهيأ

 هيف دي ع يسب قابس >2 تيوتا
 ةنيدملا لهأ هلعفي امك

 ماا نب 5 . يرتتراعم كبي دي

 ا تع 1 ف قو هر 22822 1 ...... هيدي عفري ناك هنأ هللا لوسر

 ةيثيحلاو ةصاخلا ةهجلا نم يباحص ريغ لحجر لضف نكمي «رخآ رمأ نطفتلاو رحبتلاو ةهاقفلا لضفو ءرمأ ةيوبنلا -

 ةباحصلا يفو فيك «مهادع نم لك هقفت ىلع ةباحصلا عيمج هقفت لضف مزلي الو «يباحصلا ىلع ةصوصحملا

 .هسفن يف همظع لامك عم رجح نب لئاو قح يف ميهاربإ لاق امك ؛مهريغو ثادحألاو ؛ةبحصلا لئالقو «بارعألا
 ىلع لضفلا يف رادملاف «مالسإلا فرعي ال يبارعأ هنأ :لايقألا ءانبأ نمو ءاكلم هنوكو هني لوسرلا نم هميظعتو
 :ةليزحلا بهاوملاو ةليلحجلا بقانملا مومج بابرأ ةبحصلا لاوطو ةباحصلا نم ءاهقفلا معن ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف

 .مهفاف ةرشعلا يقابو نيدشارلا ءافلخلاك بلغألا وه ام ىلع اًضيأ هقفتلا يف مهادع نم لضفأ

 [8*7ه :مقر] يراخبلا هاور :خإ عفري ناك .طونحلل نيعايبلا نيراطعلا راد وأ ةطنحلل نيعايبلا :نيطانحلا

 ع وكر لل ربك اذإو «ةالصلا حتتفا اذإ هيبكنم وذح هيدي عفري ناك" :يراخبلا ظفلو امهريغو [؟٠5:مقر| ملسمو
 لعفي ال ناكو دمحلا كلو انبر .هدمح نمل هللا عمس :لاقو ءاضيأ كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو

 هسأر عفري نيح الو ءدجسي نيح كلذ لعفي الو" ءاهتم قيرط يفو «ةددعتم قرطب هجرحأ ؛"دوجسلا يف كلذ
 ."هوجسلا خف

 رم هسأر عفر اذإو ؛هيبكنم وذح هيدي عفر :هنع عفان ةياورب رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا ةياورب كلام هاورو

 دواد وبأو ١55٠[ :مقر ء١/17] يمرادلا هاورو «كلام نع اًضيأ دمحم امهجرحأو ؛كلذ نود امهعفر عوكرلا

 ,"دوجسلا يف وأ «نيتدجسلا نيب عفري الو" :يمرادلا ثيدح يفو .دانسإلا اذمب مهريغو يدمرتلاو ١”/[ :مقر]
 عفري ام دعبو عكري نأ دارأ اذإو «هيبكنم يذاحي ىح هيدي عفر ةالصلا حتفتسا اذإ" :قيرط ف دواد يبأ ظفلو

 نم هسأر عفري ام دعبو" :لوقي ناك ام رثكأو :"هسأر عفر اذإو" :ةرم نايفس لاقو :لاق "عوكرلا نم هسأر
 . نيتدجسلا نيب عفري الو ءعوكرلا
 عفري نأ دارأ اذإ مث ,عكريف كلذك امهو ربك مث ؛هيبكتم وذح انوكي يح هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ" :قيرط فو

 ةريبكت لك ف امهعفريو ءدوجسلا يف هيدي عفري الو هدمح نمل هللا عم :لاق مث ؛هيبكنم وذح انوكت ىح امهعفر هبلص
 :هيفو «عفرلا يف عفرلا ركذ هيف سيلو ([85/ :مقر] هجام نبا هاورو «"هتالص يضقنت يح عوكرلا لبق اهربكي
 ع :هثيدح يف ورمع يأ نبا دازو :لاقو «ةنييع نب كايفس ةياورب دانسإإلا اذه يذمرتلا هادرو « "نيتدجسلا نيب عفري الو"



 ملعلا له لهأ ضعب لوقي اذهيو « جيسي يس ةنيادنس, دبع نبا تويحح :لاق ع ('"نيتدجسلا نيب عفري ال ناكو" -

 ؛مهريغو ريبزلا نب هللا دبعو سابع نباو سنأو ةريره وبأو هللا دبع نب رباجو رمع نبا مهنم « 5ينلا باحصأ نم

 لوقي هبو ءمهريغو ريبج نب ديعسو هللا دبع نب ملسمو عفانو دهاحجمبو سواطو ءاطعو يرصبلا نسحلا نيعباتلا نمو
 ثيدح ركذو «عفري نم ثيدح تبث دق :كرابملا نب هللا دبع لاقو ءقاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نب هلا دبنغ

 .ةرم لوأ يف الإ عفري مل 2يبلا نأ :دوعسم نبا ثيدح تبغي ملو «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا
 وو لاق «حاحصلاو نئسلا باحصأ اهاور هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع نيديلا عفر يف ثيداحأ انههو

 نأ ملعلا لهأ فلتخي مل : رذنملا نبا لاقو ,مهنم رثكأ 55 ثيدح طق وري مل عل باسل نص هام يخرب ياو

 .ةالصلا يف لحد اذإ هيدي عفري ناك :هعفر سنأ ثيدح :اهتمف ثيداحألا امأو عةيذب عفري ناك هلا لوسر

 يف يراخبلاو «[197 :مقر ]414/١*2 "هحيحص" يف ةعيزخ نبا هجرخأ ,عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ءعكر اذإو
 هححصو «هجام نباو مكاحلا هجرخأ هوحنب رباج ثيدح :اهنمو .يقهيبلاو ([655 :مقر] هجام نباو ."هئزج"

 ء#درمع ثيدح :اهنمو ؛تاقث هلاجرو .يقهيبلا هجرخأ ارخخآ اعوفرمو الوأ افوقوم ركب يبأ ثيدح :اهنمو ؛يقهيبلا
 .ظوفحم :مكاحلا لاقو "كلام بئارغ" يف ئطقرادلاو «يقهيبلا هحرخأ هوحنب

 ,"عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ءعكري نأ دارأ اذإو ؛هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ" :اعوفرم ءاربلا ثيدح :اهنمو

 :لاق مث هيدي عفرو هدم نمل هللا عم<:لاق مث" :هيفو .هوحنب ىسوم يبأ ثيدح :اهنمو ؛يقهيبلاو مكاحلا هجرحخأ

 ثيدح :اهنمو ؛تاقث هلاجرو ١5[ :مقر ]275357/١ ئطقرادلا هحرحخأ ,"نيتدجسلا نيب عفري الو « اوعنصا اذكه

 لب «هنم عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا عفر هقرط عيمج يف سيلو «ةفلتخم قرطب ةعامجلا هجرخأ ؛يدعاسلا ديمح يبأ

 فداحلا هلعاو عاب نباو .هححصو يذمرتلا هاورو ءةددعتم قرطب الصفم دواد وبأ هجرحأ امك اهضعب يف

 .ةداتق ابأ كردي مل رهع نب دمحم نأب

 هنع هاور ءاطع نب ورمع نب دمحم وهف انهه امأو «ةمقلع نب ورمع نيا وه كردملا ريغ نأب ظفاحلا هنع باجأو

 .هقيرط نم ثيدحلا جرخأو ءهريغو ديمح ابأ عم هنأب يراخبلا مزج «ريبك يعبات اذهو ءرفعج نب ديمحلا دبع

 رجح نب لئاو ثيدح :اهنمو .ةميزخ نبا اهضعبو ؛هجام نبا هجرحأ اهضعب ءاضيأ رحأ قرط ديمح يبأ ثيدحلو

 :هظفلو «هريغو [/17 :مقر| يراخبلا هاور ثريوحلا نب كلام ثيدح :اهنمو .قرطب هريغو دواد وبأ هجرحأ

 نأ ثدحو ,"هيدي عفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «هيدي عفر عكري نأ دارأ اذإو هيدي عفرو ربك ىلص اذإ'
 .كلذ عنص فمما لوتسار

 وذح هيدي لعج ةالصلل ربك اذإ" :دواد يبأ ظفلو ءامهريغو هجام نباو دواد وبأ هجرحأ ةريره يبأ ثيدح :اهنمو
 :مقر] كلذ لثم لعف نيتعكرلا نم ماق اذإو ؛ءكلذ لثم لعف دوجسلل عفر اذإو ؛ءكلذ لثم لعف عكر اذإو ؛هيبكنم

 - ؛عكري نيحو «ةالصلا حتتفي نيح هيبكنم وذح ةالصلا يف هيدي عفري :هجام نبا ظفلو



 :ظفلب ةياور يف "هللع" يف نيطقرادلا هدروأو ؛حيحصلا لاجر هلاجر :ظفاحلا لاق 187٠ :مقر] دجسي نيحو -

 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح :اهنمو #3 هللا لوسر ةالصب مكهبشأ انأ :لاقو ؛عفرو ضفح لك يف هيدي عفري ناك
 ؛عكري نيحو ؛موقي نيح هيفكب ريشي مهي ىلصو ريبزلا نب هللا دبع ىأر هنأ :نوميم نع دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ
 .ةراشإإلا هذه سابع نبا قيدصت ركذ 5 [وعق :مقرإ هيديب ريشيف م وَقيِف مايقلل صضهني نيحو ءدجسي نيحو

 يذمرتلاو «[854 :مقر] هحام نباو 75١[« :مقر] دواد وبأ هجرحأ هذ بلاط يبأ نب يلع ثيدح :اهنمو
 هيدي عفرو ربك ةبوتكملا ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك" :اًعوفرم هنع لالخلا هاكح اميف دمحأ هححصو |4907 ةمقز]

 كيدي عفر نيتدجسلا نم ماق اذإو ؛«دعاف وهو عك ري نأ دارأو ع«هتءارق ىصق ادذإ كلذ لثم عنصيو عهيبكنم ودح

 ([858 :مقر] "ةريبكت لك دنع هيدي عفري ناك" :اًعوفرم هجام نبا هجرخخأ سابع نبا ثيدح :اهنمو ؛"ربكو كلذك
 ةريثك رابخأ كلذ لاثمأو «ةبوتكملا ةالصلا يف ةريبكت لك عم هيدي عفري :اعوفرم بيبح نب ريمع ثيدح :اهنمو

 .بارطضالا اهيف عقو دق ءعفرو ضفخ لك

 «سنأو ثريوحلا نب كلامو رجح نب لئاوو يلعو رمع نع بابلا يفو رمع نبا ثيدح ىور ام دعب :يذمرتلا لاق

 ريمعو رباجو يرعشألا ىسوم يبأو ةداتق يبأو ةملسم نب دمحمو دعس نب لهسو ديسأ يبأو ديمح يبأو ةريره يبأو
 عفرلا دنع و ؛ع وك رلا دنعو ,حاتتفالا :عضاوم ةيالث 2 تتن نيديلا عفر لإ : ةداعتسلا رقتس" بحاص لاقو . يثيللا

 هنأ ةرشبملا ةرشعلا ىورو «رثآو ربح ةئام عبرأ هيف تحص دقف «يونعملا رتاوتلا دح ةاورلا ةرثك نم غلبو (ةنه

 ىف قارغإو ؛ءارغإو ولغ ثدحملا فنضملا اذه نم اذنعو .قوت نَح طمنلا اذه ىلع ناكو ٌدكُو هلمعع لري م

 .يأيس اميف رمألا ةقيقح نيبنسو ؛هيلإ ىغصي نأ يغبني ال ةغلابملا
 "هتايفالح "و "هننس" يف ىقهيبلا درسو «ةباحصلا نم رشع ةعست عفرلا ىورو :"ةءارقلا ءزج" يف يراحبلا لاقو

 ةرشعلا ةنسلا هذه ةياور ىلع قفتا :لوقي مك احلا تعم” :لاقو ءايباحص نيثالث نم وحن نع عفرلا ىور نم ءامسأ

 . ضفخ لك دنع هيدي عفري مهلك سانلا تك ردأ :لاق جرعألا ةملس

 اًدذحأ نشتسي مو :لاق مهيديأ ل وعفري ةباحصلا ناكأ :لاالله نب ديمو نيسحلا ور "ا" 5 يراخبلا لاقو

 عفري ال ايلصم ئأر اذإ رمع نبا ناك :عفان نع دمحأ جرخأو (عفرلا مدع مهنم دحأ نع تبغي و :لاق ءمهنم

 :تانسح رشع ةراشإ لكب هل هلإ :عفري نميف لاق رماع نب ةبقغ نع ةياور هكنع هللا دبع هنبأ قفورو (هبضح

 :نيريس نبا لاقو «عفرلا كرت ىلع نعي اهيلع بدؤنل انك :لاق زيزعلا دبع نب رمع نع ربلا دبع نب رمع وبأ ىورو
 9 نع مرثألاو «هتالص لجرلا هب نيزي هنأ :ريبج نبا نع يقهيبلا جرحخأو ؛مرثألا هاور «ةالصلا مامت نم وه



 نيديلا عفر ةلأسم ١ 8 ةالصلا باتك

 دامح انثدحو : ةقينح وبأ هل لاّمف ءهنم عفرلا دنعو ,ع وك رلا كنعو .ةالصلا حتتفا ادإ

 عفري ال ناك ل لوؤوسر نأ :دوعسم نبا نع دوسألاو .ةمقلع نع ميهاربإ نع
 هللا دبع ا

 وه عريب رلا يبأ نع وهو ءءاطع نع وهو جيرح نبا نع هتذحأ :قازرلا دبع لاقو .هلثم شايع يبأ نب نامعنلا <

 .5 ةلاسرلا ةرضح نع وهو ءركب يبأ نع وهو «رباج نع
 ءيش يف هيدي عفري ال هللا دبع ناك :لاق ؛ميهاربإ نع نيصح قيرط نم يواحطلا هجرخأ :خلإ دوعسم نبا نع

 هنأ :دوعسم نبا نع ميهاربإ نع نيصح قيرط نم "هتطوم" يف دمحمو ؛[47/1١] 0 يف الإ «ةالمعلا نع
 رع بيلك قب مصاع قير ترم فلا" 2 دواد وبأو ١٠ :مقر دنع ةالصلا حتتف ١ اذإ هيدي عفري ناك

 : ش . 2 نالللص 8 7-0 ظ

 يئطقرادلاو «ةدحاو ةرم :مهضعب لاقو «ةرم لوأ يف هيدي عفرف :ةياور فو ه4 قرأ ةرم الإ هيدي

 نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع رباج نب دمحم قيرط نم يدع نباو ١5[ :مقر «155/1]

 ةالص مكب يلصأ الأ" :هللا دبع نع ةمقلع نع نمحرلا دبع نع مصاع ةياورب يذمرتلاو «مامهلا نبا هركذ ام
 0 31 ااه 5: 3 : . هلللض

 ثتيدح دوعسم نبا ثيدح :يدمرتلا لاق ء|؟ها/ :ةقرز ترس لوا 5 هلإ ةيذب عفري ملف ىلَصَف 2 هللا لوسر

 .ةفوكلا له أو نايفس.لوق وهو :نيعباتلاو دو ىبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوقي هبو «نيسح

 كتيدنح ةالهقم ةلسح وأ ةحيحضص اهتنانع ةرك انقيأ عفرلا كرت بناج يف ةفوقرخا) ةع وف رملا ثيذاحألا نأ ملعا

 ع« يي دنع تبي تبني مل :ئيدملا نيا لاقو همر 'با هححصو هريغو يدمرتلا ةلسحعو اذن ةاقتيوشلا لقو ذ وعسم نيا

 قرانا ايو الق نسل ةمدأآ حب ىتيي هخيشو دمحأ لاقو طخ ثيدح ةفيشأ زن نع متاح ىلأ نبا لاقو

 ربجس قفسععأ اذه :ةالصلا 2 نابحم يا لاقو «تبثي م :ئطقرادلا لاقو (حيحصب نشيل :د واد وبأ لاقو ءامهعباتو

 يف مهلك اونعط امنإ ةمئألا ءالؤهو ؛هلطبت اللع هل نأل ؛هيلع لوعي ءيش فعضأ وهو «ىفنلا يف ةفوكلا لهأ هاور

 نع ميهاربإ نع دامح نع رباح نب دمحم ثيدح نم يطقرادلاو يدع نبا هجرخأ امو «بيلك نب مصاع قيرط
 عيش ال دمحم :دمحأ نع لاقو :."هتاعوضوم'" ف يزوجلا نبا هرك لف ؛نيرمعلا ةنس هنوك عم اعوفرم هنع ةمقلع

 .هنم رش وه نم الإ هنع ثدحي الو

 رباج نب دمحم و :هفرعتس امك الصأ مصاع يف فعض ال هنإف «نيطاسألا ءالؤل ةحضفم ةيبصع هلك اذه :تلق

 ربجي قرطلا ددعت نأ عم هقرط عيمج ةحص مدع مزلتسي ال كرابملا نبا ىلإ لصو قيرط ةحص مدع نأ ىلع ؛هقرط

 8 . ١ 3 : 5 0 0 سا اع رمأا 4 ع عا أ - ةييصسأ
 لجرو فيعض وار هدانسإ ف سيلو فيك ناسحلا ةبترم ىلإ قرطلا ددعتب فاعضلا غلبي دقف ؛اضيأ فعضلا رسك

 .يئاسنلاو دواد يبأ نع "لوصألا عماج" يف هجرخأو ؟لوهجم
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 يشك رزلا هبقعت اذلو ؛ثيدحلا اذه فيعضت ىلع اوقفتا :"ةصالخلا" يف هلاق ام يوونلل داتعملا ءايخلا مدع نمو -

 هيلع بوبو «مهريغو ناطقلا نباو ييطقرادلاو مزح نبا هححص دقف ,ديجب سيل قافتالا لقن :لاقو ,"هميرخت" يف
 هل جرحا نمح رلا فيل 6 ولسم هل ج رخخا مث مصاعو : ماملإلا" ُق خيشلا لاق كلذ كرت 2 ةصخ رلا يئاسنلا

 هقيسستل لعن 5 "ةيادهلا"و يعفارلا تيداحأل ”هجيرخت" ّق ظفاحلاا يمالك ناب .ةريغعو نوعشس نبا قل وو اضيأ

 .عفادت ىطقرادلا نع هحيحصتو

 حاص نب نابأ نب دمحم نع "ججعللا" 3 "هيطوم" يف دمحم هج رخخأ ههجو هللا مركا بلاط يبأ نب ىلع ثيدح :اهنعو

 ةالصلا نم ىلوألا ةريبكتلا يف هيدي عفر بلاط يبأ نب ىلع تيأر :لاق فيبأ نع يمرخلا بيلك نب مصاع نع

 هفعضو مهضعب هقلو «نابأ نب دمحم يف الإ مالك دانسإلا اذه ف سيلو «كلذ ىوس اميف امهعفري ملَو ةبوتكملا

 هللا دبع نب ميعن نع كلام قيرط نم "ججحلا باتك" يف دمحم هحرحأو ؛ليدعتلاو قيثوتلل حيجرتلاو ؛نورخآ
 ناكو :الاق .عفرو ضفحخ املك ربكيف م ىلصي ناك ع ةريره ابأ نأ هاريصأ امُهأ يراقلا رفعج يبأو رمحملا

 .دادع اميف عفرلا مدع ىلع لديف «نيديلا عفر نايب ضرعم يف توكس اذهف :ةالصلا حتفل ربكي نيح هيدي عفري

 نكلو وحلو ةريرش يبأ لوق ىلإ امهعم انب ةحباح الو ه3 وعسصسمم ناو يلعل قفاوم مكنيدح انهف : كه لاق

 ةالصلا نم ةريبكت لوأ ف عفري ناك ايلع نأ فيبأ نع مصاع نع ىلشهنلا ركب يبأ نع دمحمو يواحطلا هج رخأو

 نع هنع ناميلس نب ميحرلا دبع هاورف هيف يلشهنلا ركب يلأ ىلع فلتحا : هللع يق ئطقرادلا لاق :ليق ءدوعي ال مت

 دواد نب ىسومو يدهم نب نمحرلا دبع مهنم تاقثلا نم ةعامج هفلابخو عفر يف مهوو ءاعوفرم هيبأ نع مصاع

 .باوصلا وهو يلع ىلع افوقوم يلشهنلا ركب يبأ نع هوورف ؛مهريغو سنوي نب دمحأو

 وهو « 7 يببلا لعف ىلع هلعف راتخب هنأ يلعب نظي ال ذإ ؛فيعض اذهو «دوعي ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفري ناك هنأ

 هلاق ام نأب هبقعت هنأ :"مامإلا" يف ديعلا قيقد نبا نع لقنو «عفرلاو عوكرلا دنع هيدي عفري ناك هنأ هنع ىور دق

 لعجيو ءرمألا سكعي همصخو ؛ةياورلا هذه فعض ىلع اليلد فد يلعب نظلا نسح عم هتياور لعج هنإف ؛فيعض

 رع 0-5 : 0 1

 اليلد ةيوبنلا ةنسلا ىلع هئافتقا ةدشو « 25 يبلا هعابتا ةياغل ءيلع نع ةياورلا هذه لعج هنأ يواحطلا نع لقن م

 امهريغ كرتو ءدوعسم نب هللا دبع كرت اذكو .يلع كرت نوكي نأ زوجي هنأب هيلع دروأو ءهدنع عفرلا خاستنا ىلع

 ارتجي ال لب .خسنلا يف كلذ رصحني الو ءامب ذععألا مزلي ةدكؤم ةنس عفرلا ورب مل مكأل ؛مهنع تبن كإ ةباحصلا نم

 - .هلعفو 2لوسرلا لعف نيب عمجلا ناكمإ عم يباحصلاب نظلا نسح درجه. هللا لوسر نع تباث رمأ خسنب



 ناع 25 هراثآ ءافتقا يف نينافلا ةباحصلا هذه لاثمأ نم عابتالا ةدش وه ىعدملا ىلع ليلدلا نأ :هنع باوجلا و -

 "دوعي ال" :ظفلو ( عفري ناك" :ظفلا هدفي انك مهل ةداع عفرلا مدع نوكو «كلذ ىلع مهدايتعا توي نأ

 ةحابإ زاربإو زاوجلا راهظإل ناك ول هنإف ؛اًعطق هل مغارم مداصمو «دروملا هدروأ يذلا لامتحالا لصأل لصأتسم

 ءيش لامتحا هقح ف قرطتي سيل دوعسم نبا نأ عم «نديدلا اذه ىلع يضملا ال ناترملا وأ ةرملا هل ىفك فالخلا
 نم نيح يف عفرلا هنع وري لو فالح الب فلاخملاو قفاوملا دنع عفرلا مدع هبهذم نم تبث دق هنإف ءالضأ

 :هباحصضاو دوعتسا نبا لوقدنأ ةيكلالاو ةيعقاعلاو هروطو درولا هب كاريعا دقو ©35 هنئافو دعي ةايحألا

 دنعو «هنم عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا عفر نم ّرم امك اًعوفرم يلع نع دواد وبأ هاور ال ضراعم اذه :تلق نإف
 :"بيرقتلا" يف لاق دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع دواد يبأ ثيدح يف :الوأ هنع باوجلا يف انلق «نيتدجسلا نم عفرلا

 نم عفرلا دنع عفرلاك اًضيأ هحسنب متفرتعا ام هيف نأ :اًيناثو 87١/[. :مقر]دادغب مدق امل هظفح ريغت قودص

 مك دنع ةخوسنملا ريغلا حاحصلا تيداحألا ىف دروام ضراعم هنأ :اعلاثو .دوعقلا ةلاح يف عفرلا مدعو «نيتدجسلا

 .هتالص نم ءيش يف هيدي عفري ال يلع ثيدح فو «نيتعك رلا نم ءايقلا دنع عفرلا نم ديمح يبأ ثيدحك

 نأ نكمي ثيدحلا كلذ يف "كلذ لثم" :هلوق نأب امهنيب قيبطتلا ناكمإل ؛نيثيدحلا نيب ةضراعم ال هنأ :اًعبارو

 ردابتملا ناك نإو رومألا عيمج - يف ربتعي نأ بحي ال ةلثامملا نإف «عفرلا يف ال ريبكتلا سفن يف ةلئامملا ىلإ عحري

 دواد يبأ دنع ىلع نع ثيدحلا كلذ نأ :اًسماحتو: .قيفوتلاو:قيبطتلا ةرورض ردابتملا رحهي دق نكل ءنيرمألا يف ةلئاغملا

 ذ يلع ىلع فقو ثيدحلا اذه يفو «هتافو ىلإ هئاقب ىلع لدي الو 225 يبلا لعفل لاح نايبو ءعوفرم ثيدح
 الإو ؛هسفنب هلعفي ملف هخسن هدنع تبث هنإ مث دك ىبلا هلعفي ناك ام ىور هنأ رهاظلاف ؛هلعفل لاح نايبو
 ءافتقا دشأ وهو «لعفلا اذه ىلع دي هدايتعا ىلع هتياور ةلالد عم 225 هلاعفأ نم خسني مل ام كرت هنكمي فيكف

 فيكف الإو ؛هيلع ةيراج ةداع هذ هعفر مدع ىلع ثيدحلا اذه ةلالد عمو ؟نيدشارلا ءافلخلا متاخو هني هراثآل

 ؟رخأتملا عفرلا هخسن اًحوسنم اًمدقم عفرلا مدع روصتي

 مادعإلا باب نم هنأل ؛لوقعم ريغ عفرلا مدع خاستنا نأ ىلع (خ وسنملا كلذ ىلع ههجو هللا مرك لمع مث

 نع مامهلا نبا هلقن دوعسم نب هللا دبع ثيدح :اهنمو .هخسن روصتي ىح لاعفألا نم ال نوكسلاو كورتلاو

 نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع رباج نب دمحم نع هاجرخأ يدع نباو [15 :مقر ]555/١1« ينطقرادلا
 .ةالصلا حاتفتسا دنع الإ مهيديأ اوعفري ملف رمعو ركب يبأو 35 هللا لوسر عم تيلص :لاق هللا دبع نع ةمقلع
 دمحم :"بيرقتلا" ىف لاق هنأ :باوجلاو هيف ملكتم هنأ رباج نب دمحم ىفف :ال وأ امأ :مالك هيف مهيديأل نيعفارللو

 .هظفح ءاسف هبتك تبهذ قودص «ةفوكلا نم هلصأ هللا دبع وبأ يماميلا يفنحلا قراط نب راسي نب رباح نب

 - «ةعباسلا نم قودص :ةعيه نبا يف لاقو «ةعيهل نبا ىلع متاح وبأ هحجرو /نقلي راصف يمعو اريثك طلخو



 مع ا هذ خخ خذ 8 ه# ه8 © ه8 هلا ها ها #ا ت#ا #ا ه8 هلا 6# هه ه# هلا هلا ه6 اهلا ضنا ا 8# اهلا # | # اهلا #ا هلا هنا هلا هسا هه اهلا ذضا هلا اهل ه#ا اهلا #ه#اا هلا #ا هلا هلا هنا هناا #ا هني هلا هلا ه# هها ههإا هلا هيا هلا ظننا #ا اهإا هضإ ض هنل ههضا ه8 اا اهلا اهنا هاا انتل لقتال ا

 نورقم ءيش ضعب ملسم يف هلو ءامهريغ نم لدعأ هنع بهو نباو كرابملا نبا ةياورو «هبتك قارتحا دعب طلخ -
 ؟رباج نب دمحمب كنظ امف ."ملسم حيحص" يف ءيش ضعب حوجرملا ةعيط نبال ناك اذإف .[511717 :مقر]

 قلاخي هنأبف :اًيناث امأو .ملسم لاجر نم وأ ءنيحيحصلا لاحر نم هنأك وه لب «ليدعتلاو قيئوتلا هيف حجرألاف

 اذإو «حتتفا اذإ هيدي عفري هتيأر جيرج نبا نم ةالص نسحأ تيأر ام :لاق قازرلا دبع نع يقهيبلا هجرخأ ام

 نبا دخعأو ءريبزل || نب هللا دبع نع ءاطع ذخأو «حابر يوب مات تق لنهر يروتسر با هاو ؛عفر اذإو ءعكر

 هدد قيدصلا ركب يبأ نع ريبزلا
 يرانا “ف فعلا" رح ذل رعان# ةوويد نع دواد وبأ هجرحخأ ام هفلاخي :ءاملعلا ضعب لاق ام ملقلا وهس نمو

 ثيدح نألف :اًيناث امأو ,هفلاخي ح هي قيدصلا ركب يبأ ىلإ رمألا ءاهتنا ركذ دواذ ىبأ ثيدح يف سيل هنألف

 نم هيف املو «تباثلا ريغلا وأ «قافتالاب خوسنملا دوجسلا دنع عفرلا نم هيف امل ؛مهقفاوي ال انقفاوي ال امك د واد 1

 .نيتدجسلا دعب ضوهنلا دنع عفرلا

 ىلع هلمح نكمي نيفكلاب ةراشإلا لب عفرلا حيرصت هيف سيل هنأ امل ؛ةحيحص ةرهاظ ةفلاخم سيل هنألف :اغلات امأو

 نيب اًداتعم هب ًالومعم عفرلا اذه نكي مل هنأ هنم رهظي امل ءانل ديؤم دضاعم هحو نم نآلف :اًعبار امأو .لماخم

 ةيلكلاب مهر نع هورجه منَ مهي نظي الو «ريبزلا نبا الإ هب لسعي نوميم هري مل هنإ يح ءمفود نمو ةباحصلا

 36 هضلص يف اًرايكع لاتعرلا عم قولا نوك عم دي يبنلل ةلومعم ةكولسم ةنونسم ةقيرط هنوك عم ةتغب

 .اهيلإ نيحماط نيقدحم «مهراظنأ ديدحب اهيلإ نيقمار

 ريهش فنصم ظفاح «,ةقث :"بيرقتلا" يف «قازرلا دبع يقهيبلا دانسإ يف نأبف : :الوأ امأ ةضراغملا نع باوجلاو
1 

 + تيرقتلا" يف «.جيرج نبا هدانسإ ف نأبف : ؛اًبناث امأو 0- :مقر] عيشتي تن ناك و هريغتف هرمع رخخآ يف يىمع
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 :اثلاث امأو .فو ارلا يف حرج مهدنع لاضراإلاو سيلدتلاو ء[ئ1 5+ :مقر] لسريو سلدي ناك و «ءلضاف هيقف ةقث

 عبرأ ةنس تام «ةثلاثلا نم لاسرإلا ريثك هنكل لضاف هيقف ةقث :"بيرقتلا" يف ؛حابر يبأ نب ءاطع هدانسإ يف نأبف

 455١[. :مقر] هنم كلذ نكي ملو هرخآب ريغت هنإ :ليقو ءروهشملا ىلع ةرشع

 رابك نم وهو ريبزلا نب هللا دبع نم ةيوبتلا ةمزالملا ةرثكب ملعأو هقفأ دوعسم نب هللا دبع نألف :اًعبار امأو
 حجري ملعلاو طبضلاو ةهاقفلا بسحب يوارلا لضفو ؛مهئادحأو مهراغص نم ريبزلا نباو ءمهخويشو ةباحصلا

 رجح نبا هلضفو هححجر دقو .يعازوألاو مامإلا نيب ةصقلا هذه هب دهشي امك و ءانلوصأ يف ررقت ام ىلع ةياورلا مدقيو

 . "ةباصإلا" يف اضيأ رمع نبا ىلع

 ويس أ ياو سوسو ةيبطتلا ناكمال ؛نيتياورلا نيب ةضراعم ال هنألف :اًسماخن امأو

 - نوكي نأ زاوحل ؛ركب يبأ نم عفرلا صوصح ذأ بجي الو «ركب يبأ نم ريبزلا نبا اهذحأ اهضئارفو اًماكرأب



 امأو ؛لكلا مككح. رثكألل نأ ىلع ءانب هنم ةالصلا رثكأ ذخأ ىلع لمحي نأبو ءهريغ نم اًعامس هل اذوحأم اذه -

 ؛جيرج نبا لعف وأ «هلعفل هنم اقيثوت يوارلا قازرلا دبع مهف درحب هنأ هيف رمألا ةياغف ضرف ولف ؛عفرلا صوصخ ذحأ

 نع ةيورملا رابخألا نأ ىلع ؛هريغ ىلع ةجح كلذ ضهتني الو ؛هلعف ينابم دييشتل هريغو جيرح نبا مهف درحب وأ
 ؛حاتتفالا نيح عفرلا نوميم ةياورب دواد بأ ثيدح يفو .ءكلذ يقهيبلا ثيدح يفف «ةبرطضم ةفلتخم ريبزلا نبا

 حارش هركذ ام ىلع هيلع راكنإلا لب عفرلا مدع ةيفنحلا انباحصأ هنع ىورو «ىرخألا ةعكرلل مايقلا نيحو
 «تاقثلا نم لوبقم لاسرإلا نأ اندنع ررقت ام ىلع ءانب كلذو «هيلإ اًيهتنم اًدانسإ هيلع اوركذي مل ناو "ةيادهلا"

 اوسيل تاقث مهنأل ؛ررقتلا اذه دعب هيف ةبئاع الف ةباحصلا ىلإ مهنع دانسإلا اوكرت ول هباحصأ وأ ةفينحوبأف

 .فسعتم ريغ فصنم لك دنع افاعض نيحورخب

 ؛هربخ ىلع هربخ حجريف ؛الصأ عفرلا مدع ريغ هنع وري ملو ًالصأ ةبرطضم بابلا اذه يف دوعسم نبا راثآ سيلو

 مزالملا ربخ هيلع مدقيف قيضملاو بارطضالا اذه عم قيدصلا نم اًئقلم هنع يور ام عيمج نوكي نأ روصتي فيكو
 مالسلا مهيلع ءايبنألا دعب نيربكألا نيلضفألا نيخيشلا ثيدح ىلإ عجري ةقيقحلاب ثيدحلا اذهو ؟قيفرلا مئادلا

 نأو ؛ءيش ثلاثلا نع حصي ملو ةعبرألا ءافلخلا نم ةثالث انعم نأ رهظف «ةيوبنلا نئسلل ءافتقالاو عابتالا يديدشلا

 مهحجرأو «مهنيبو اننيب فالتخالاب ةيقابلا ةثالثلاو ءفالخ الب دوعسم نبا وهو مهنم دحأ «ةعبرألا ةلدابعلا انعم

 ححر لب نشأ كح وه هللا لدبعو :يعازوألا ءازإب مامإلا هلاق امك دوعسم نبا وه ةهاقفلا ديزمو ةمزالملا ةرثكب

 مهمامإ رارقإب ررقتف «ءيشب يعازوألا هيف حدقي ملو رمع نباب امهاوس وأ دوسألاو ةمقلع هيذيملتو هيديفتسم
 .يروثلاو كلام مامإ يعازوألا

 شايع نب نسحلا ثيدح نم يقهيبلا مث يواحطلا ىور :مامهلا نبا لاق هذ باطخلا نب رمع ثيدح :اهنمو

 تيأرو :لاق ءدوعي ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفر هذ باطخلا نب رمع تيأر :لاق ءدوسألا نع حيحص دنسب

 :ىوألا ةريبكفلا يف الإ هيدي عفري نكي مل رمخ اليف لاق هنأ يواحطلا نع لقنو .كلذ نالعفي يبعشلاو ميهاربإ

 نيعم نب ىحي كلذ ركذ ةجح ةقث هنإف ؛هيلع راد ثيدحلا اذه ناك نإو شايع نب نسحلا نأل ؛حيحص ثيدحلاو

 ناسيك نع سواط نع ةحيحصلا رابخألا امي ضراعي ال ةذاش ةياور اهأب هضرتعا هنأ مكاحلا نع لقنو .هريغو

 .هنم عفرلا دنعو ؛عوكرلا يف هيدي عفري ناك رمع نأ رمع نبا نع
 دعب سواط دانسإل حيجرت ال هنأ ىلع .؛تاقث موكل ؛دانسإلا ةحص دعب ثيدحلا يف ريض ال هنأ :باوجلاو

 ةياور نأ ىلع رمع ىلإ رخآ دحاو نع ةقث دحاو ةياور الإ دانسإلا اذه يف سيلو فيك «داحآلا ةجرد يف امهوك

 هانفلسأ دق اًضيأ رمع نبا ىلع هلضف نأ عم ةضراعملا هذه باب يف انل دضاعم قبس امك رمع لعف نع دوعسم نبا

 - .لاجرلا ضعب هيف فعضتساف عفرلا باب يف رمع نع بيسملا نب ديعس نع ىقهيبلا هاور امو «مهفاف



 :لاقو نيديلا عفر يف "درفملا" هباتك يف اقلعم يراخبلا ىورف :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق سابع نبا ثيدح :اهنمو -

 يف الإ يديألا عفرت ال :لاق 2 5 ىبلا نع سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ىليل يبأ نبا نع :عيك و لاق

 ةاور كفيلا دلع و .نيماقملا 8 (عمجو ةورملاو افضلا ىلعو «ةبغكلا لابقتسا فو غةالصلا حاتتفا يف :نطاوم

 حاتتفا :نطاوم عبس يف يديألا عفرت :لاق 225 يبلا نع رمع نبا نع 3 نعي («سابع نبا نع مسقم نع رازبلا
 رجحلا دنعو .نيفقوملاو قو ٠ ءافصلاو «؛تيبلا لابقتسا و :ةاللضلا

 :نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت 2 لاق كي يبلا نع نيززق حل نع سن ل 'همجعم" يف ياربطلا هاورو

 سانلا - .ةورملاو افصلا ىلع موقي نيحو «تيبلا ىلإ رظنيف مارا دجسملا لخدي نيحو ءةالصلا حتتفي نيح

 انيلنصم" يق اًفوقرَم ةيبن يأ نبا اورو 13.77 :مقز] ةرمخلا مرن نوحو»:نيماقملاو ءعمتو قفرع ةيفع

 ىلإ ماق اذإ :نطاوم عبس ف يديألا عفرت :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ءاطع نع ليضف نبا انثدح
 يجورسلا هدروأ ام عفد مث .رامحلا دنعو «تافرع يفو «عمج يفو «ةورملاو افصلا ىلعو ؛تيبلا ىأر اذإو «ةالصلا
 .قرطلا نوتم نايب رم امك نايورم نيظفللا نأب رضحلا ظفل ريغب يورملا نأ

 وهف ؛اهنم اذه سيل ثيداحأ ةعبرأ الإ مسقم نع مكحلا عمسي مل هنأ :لوألا :هوجوب لالدتسالا اذه ىلع دروأو

 .هب جتحي ال كورتم وهو ىليل يبأ نبا هب درفت هنأ :ناثلاو .هوفلاخخ عفان باحصأ نأل ؛ظوفحم ريغو لسرم

 نوكي الف «ىليل يبأ نبا نع هاور نم تبثأ وهو ؛عيكو امهيلع هفقو ءرمع نباو سابع نبا ىلع فوقوم هنأ :ثلاثلاو
 عفرلاو ءعوكرلا دنع ناعفري اناك امهأ ةحيحصلا ديناسألاب امهنع يور ام ةضراعملا :عبارلاو .اعوفرم ثيدحلا

 2 يبنلا ىلإ هاعفرو ءهنم

 ىلع اًينبم هنوكل ؛ىوعدلل هب دييأت الف ءرصحلا ظفل الب يديألا عفرت تاياورلا نم ظوفحملا نأ :سماخلاو
 دق مكنأ :سداسلاو .هنم عفرلاو ؛عوكرلا عضوم هنمو ؛ةعبسلا عضاوملا ريغ يف عفرلا مدع لصحي نبح رصحلا
 :لوألا نع امأ ةيفنحلا اهنع باجأو .تونقلاو نيديعلا تاريبكت يف هيلع اودمتعت ملو «؛ثيدحلا اذه متفلاح

 نأ تبثي مل ماد ام لبقي فيك يفنلا ىوعد اميس الو ءدهاش ريغ نم عمسي ال ىوعد درجم ةبعش لوق نأبف

 ام اًريثك و ,يعقاولا رصحلا ىلع يملعلا رصحلا لمحب ىععملا اذه يف دمتعا هنأ نكميف ؛ةفرعملا ليلد دمتعا يئانلا
 «قانلاو تبقملا ضراغت يف اباب لوضألا لهأ دقع اذلو ؛عامسلاو رابخإلا يف اًهوصخ طبملا اذني نوقاستي

 .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ءدنسملا قوف هب جتحي لوبقم اندنع لسرملاف ملس ول هنأبو ءرخآلا ىلع امهدحأ ححرتو

 عفرب لمعي مل نإف ةباحتسلا نم الحر نيرشتعو ةلام كردأ نيعباتلا رابك نم ىليل يبأ نبا نأبف :يىناثلا نع امأو

 ةيناثلا نم ؛ةقث ءيفوكلا مث «يندملا يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع :"بيرقتلا" يف لاق ؟نم عفرب لمعي هلثم
 595 .رمع نم هعامج ىف فلتحا



 نيديلا عفر ةلأسم ٠ |١ ةالصلا باتك

 ىليل يبأ نبا نع عيكو نع هتياورب اًعوفرم "نيديلا عفر يف هتلاسر" يف جرخأ يراحبلا نأبف :ثلاثلا نع امأو -
 ءيباحصلا ديلقت ىلع ءانب ةجح اندنع اًضيأ فوقوملا نألو ءعامسلا الإ هيف ةهج ال هنإف ؛انرضي ال فقولا نأبو

 متنأو ءانعم امهفإ :لوقن نحنف رمع نباو سابع نبا بهذم يف مالكلا نأ ىلع أيس ام ىلع انل عفان فقولا نألو
 ثيداحأ يف نأبف :عبارلا نع امأو .بهذملا باب يف عفرلا ديؤي ام قوف انديؤي فقولاو ءمكعم امهإ :نولوقت

 .رسع نبا فيدح ق اقرط ركالسو اقم: قوعا امال امهعفز
 :سداسلا نع امأو .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ءيورم نيظفللا الك نأ :"ةيانبلا" نع الدف م احب :سيمانللا نع امأو

 رصحلاو ؛تونقلاو نيديعلا تاريبكت دنع نيديلا عفرب ملعلا مدع ناكمإل ؛فقولا ريدقت ىلع هل دورو ال هنأبف
 ملع مكح يف ةمزالملا ةريثكلا ةباحصلل اهيف ملعلا مدع نإف ؛تاولصلا رئاس تاريبكت فالخب «ملعلا ىلع بم

 مدع ريدقت ىلع اذك و «ةليلب موي لك ف تارم سمخ تاعامجلا يف اقدهاشمو «ةيوبنلا تاولصلا ةنياعمل ؛مدعلا

 جراخلا عفرلا اذه تبثيف ءرصحلا ظفل عم عفرلا ريدقت ىلع امأو ءالصأ هل دورو ال ةياورلا يف رصحلا ظفل
 هنم ملسي داكي ال ةيفنحلل ًاليوط اًمالك اهيف نأو امكل عفرلا ثيداحأ فالخب ءاحل درم ال ةرخأتم رخأ ثيداحأب
 «تاضراعملاب ةشودخم هلاثمأو رمع نبا ثيدحف ."ةيانبلا" يف هنم اذن ركذ «ةضراعملا وأ فعضلا نع ثيدح

 .ةاورلاو لاجرلا يف حورج نم ريثكب ةفعضم هلاثمأو يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحو

 نمحرلا دبع نع ديزي نع كيرش نع رازبلا دمحم نع قيرط يفف «قرطب دواد وبأ هاور بزاع نب ءاربلا ثيدح :اهنمو

 يفو :"دوعي ال مث ؛هينذأ نم بيرق ىلإ هيدي عفر ةالصلا حنتفا اذإ ناك ع5 هللا لوسر نأ" :ءاربلا نع ىليل يبأ نب

 :دواد وبأ لاق «دوعي ال مث :لقي لو كيرش ثيدح وحن ديزي نع نايفس نع يرهزلا دمحم نب هللا دبع نع قيرط
 سيردإ نباو دواد نباو دلاخو ميشه ثيدحلا اذه ىور :دواد وبأ لاق ءدوعي ال مث :دعب ةفوكلاب انل لاق :نايفس لاق

 هيخأ نع ىليل يبأ نبا نع عيكو نبا نع عيكو نع نيسح نع قيرط ينو دوعي ال مث :اوركذي مل ديزي نع
 نيح هيدي عفر 5 هللا لوسر تيأر" :لاق ءبزاع نب ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع مكحلا نع ىسيع
 75٠١[. 149 :مقر]"فرصنا ىح امهعفري مل مث ةالصلا حتفا

 دلاخو ميشه هاور هنأ دواد وبأ هركذ ام :لوألا :هوجوب هوضرتعاو ,حيحصب سيل ثيدحلا اذه :دواد وبأ لاق

 .حيحصب سيل ثيدحلا اذه نأ هركذ ام :يناثلاو .دوعي ال مث :اوركذي مل ديزي نع سيردإ نباو دواد نباو

 يف ورمع وبأ لاق ام :عبارلاو .كيرش ريغ دوعي ال مث :اذه ف لحر لقي مل هنإ :يباطخلا لاق ام :ثلاثلاو

 حصي ال :رازبلا لاق ام :سماخلاو «دوعي ال مث :هلوق مهنم دحاو ركذي ملف ظافحلا هنع هاورو «ديزي هب درفت :قيفبقلا"

 5 .دوعي ال مث :نيديلا عفر يف ديزي ثيدح



 0 ا لا اا ا اا اا لا اا اا ا لاا ال ا ا ا 0 ا ا ا ا ل لالا ىلا ا اى لال لالا ا اا ا يل ا ا ال

 ثيدح انه لما نع يقهيبلا هلاق اه :عباسلاو .دانسإإلا معيحتسسب وه سيل . نعم نب قي نع لقن ام :سداسلاو -

 ديزي نأ :ةعامج نع لقن ام :نماثلاو .هيف هركذي ذخأ ربك املف .دوعي ال م 00 لا

 هنأ :عساتلاو .نقلتي راصو هدنحام ريغ ناك نإ ليقو «هيف هركذي ذحأ نقل املف .'دوعي ال مث 1 رك لب هلو هنا تدم

 دبع نع دايز ىنأ نب كوتا نزع ىليل أ نب دمخم انثدح يىمضاع نب ىلع نع ئطقرادلا هحجج رخأ امك" ةدايزلا هذه ركنأ

 نيج :تلقف هيِنْذَأ امي واس تي "يح هيدي عفرو ربك ةالصلا ل ماق نيح انج وفارق .عاربل || نع ىليل يىبأ نب مري رلا

 ةلظوحا ال : و امش 1 لاق ؛دعي مم مك ينس ياني

 وهو دايز يبأ وب ديزي هب درفت هنأ ا م دو يب وراك سو ناك و .هظفح

 ىبأ نب نمح رلا دبع نع ةكمم. ديزي نع نايفس نع راشب نب ميهاربإ هاور امم ضراعم هنأ :رشع يناثلاو .فيعض

 لاق 3 "عوكرلا 1ك ةيفآو عفر ادإو .عك ري ْنأ كانوأ ادإو عقةيذب عفر ةكاصلا حتتفا اذإ' :اعوفرم عاريلا نع ىليل

 :ظفاحلا لاقو ؛هريغي هنأ تنئنظف «دوعي ال مث ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري :لوقي هتعمس ةفوكلا تيتأ املف :نايفس

 دلاخ و يروثلاو ةبعش اكودب هنع هاورو ديزي لوق نم ربخلا يف ع "دعي مل :هلوق نأ ىلع ظافحلا قفتا

 :ديزي كيزيو ءديزي ةدايزلا هده ي وري امعإ :يديمحلا لاقو ئظافحلا نم مهريغو ريهزو ناحيطلا

 ءدحاو ريغو يديمحلاو يمرادلاو ىييو دمحأو يراخبلا هفعص اذكو .حصت ال :دمحأ نع يمرادلا ناسف لاقو

 لوقي ال هرهد نم ةهرب هب ثدحي ديزي ناك دقو ءوهاو ثيدح :لوقي دهحأ تعم :ىبي نب دمحم نب ىبي لاقو

 نع هنع :ليقف عىليل يبأ نبا ىلع هيف فلتخا : يقهيبلا لاقو ءاهرك ذي ناكف .نملت هونقل املف ءدوعي ال مث :هيف

 هذه حصي هي :رااؤبلا لاقو ديزي نع :ليقو دمحم دلاو يع مكحلا نع هنع :ليقو ءامعيبأ نع ىسيع هيَخَأ

 حص لإ : .مرجح- ن « نأ لاقو ءاذه لكم ال ةدايزلا هده يف ديزي :لاق 2 مصاع نب ىلع نع نطق رادلا لمنو .ةدايزلا

 .ضراعت الف زاوجلل اًنايب هلعف هنأ ىلع لد اذه

 .ةدانسإب ديزي نع امهعم ةعامجو كايرشو ويش هاوهر :"لماكلا" 2 يدع نبا لوقب ةيلاثلاو لوألا ع نيو

 نع يئطقرادلا هج معأ امك اهيلع عبوت دق هنأبو (ةدايزلا هذه ةيا ورب درفتي م اكيرش نأ رهظف ءدعي "5 :كيف اولاقو

 نب رضنلا قيرط نم "تايفالخلا" يف يقهيبلا هجرخأ امكو «هوحن دايز ب نب ديزي انثدح ---ذِب ليعاما]

 « صفح الإ هوري مل :لاقو :ةللذك بتتايرلا ن مح انيدح عءرمع نب صفح ثيدح وم" ةقايينب ١ يناربطلا

 - دعا وب رق لاو تتسي ل او طقاو هيرع طعم رق



 ن سا سن ايدي اين يتب ىلا ىلا لل لا ا ا 1 01 ل للا ا و ا 0 2 الا كد د سس عام عع عال #8 1# 89# #8

 :كاهجو هيف لمتحي لوقلا اذه نأبو ؟مهبملا فيعضتلا لبقي فيك فعضلا هجو هنم تبثي م اه هنأب :ىاثلا نعو -

 نأ زاجف «يحالطصا حيحصب سيل هنأ رخآلاو ءانل راض وهو هب جاجتحالل حلصي ال فيعض ثيدح هنأ :اههدحأ

 رخألا هوجولا نعو .لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج اذإو ءانرضي ال وهو هب اًحجتحم اًنسح وأ دب جتخم ريغ افيعض نوكي

 نع ئئشان هلاثمأو اذه نأبو «لاوقألا هذهي ةربع الف يأيس اميف هقيثوت لقننسو «ةلوبقم ةقثلا ةدايز نأب :نيريخألا ريغ

 ريشي ةبرطضم ةفلتخم لاوقألا هذه نأبو «عفرلاب ةلئاق وأ ةيعفاش ةلقنلا نإف «كلسملا ظفح ىلع ئيفو يكس

 ثدح هنأ هلاحب رهاظلاو «سكعلا ىلإ اهضعبو يطقرادلا ةياورك هركذ مدع لبق ناك دوعي ال مث :ةزكذ" قا ىلإ اقضقب

 ل ال سعف هاجت نأ ييأس قرا قيد رقس

 هدعرسأ كلذلف ىليل ىلأ نبأ نع انضيأ ةاؤر.قفعرلاا كبق. نب ىسيغ نأل ؟هب ذرفتي مل هنأب :رشع يداحلا نعو

 ىلإ تحأ هريغو هنيدح قرت اًدحأ ملعأ ال :تبث :دواد وبأ لاقو هةقث لدع لوقلا لوبقم وهفا ةريعل ؛هيف ملكت

 نبا هذي لح جرخو عةيف ملكت نم لوق يئبجمعي الو ؛ةَقث ديزي :حلاص نب لمحأ لاق :"تاقثلا تانك" قو نفنه

 : ع ف" 5 هثيدح ملسم جرخأو ؛كابح نبا 5" اذكو «قودص :ىجابلا لاقو : ةدويسووعأ ف ةميزح

 .يراخبلا هب دهشتساو

 ءمكاحلا نع ”مامإلا" يف خيشلا لاق اذك راشب نب ميهاربإ ريغ نتملا اذهبي نتملا اذه وري مل هنأ :رشغ قاثلا نعو

 تذكأ نكي ملا ءىشب سيل :نيعم نبا لاقو ةاديدش مذ دمحأ هّمذو «يوقلاب سيل :هيف يئاسنلا لاق :راشب نباو

 :"بيرقتلا" يف لاق «نايفس ةلقي مل ام سانلا ىلع ىكخي ناكو ءطق املق هدي يف تنيأر انهو .«نايفس» كدنع' هئبف

 .ح ورجل هذه عفدب ءاربلا ثيدح تبثف «ةرشاعلا نم ؛ماهوأ هل ظفاح

 تيأر :لاق ,ميكح نب زيزعلا دبع نع حلاص نب نابأ نب دمحم نع "هتطوم" يف دمحم هجرخأ م5 رمع نبا ثيدح :اهنمو

 هاورو ٠١[« :مقر ]957/1١( كلذ ىوس اميف امهعفري لو «ةالصلا حاتتفا ة ةريبكت لوأ يف هينذأ ءاذح هيدي عفري رمع نبا

 بايو دو :با فلق تيلص :لاقاهنأ ل كب كل نجا يلج نم ينعش

 فاسق يشأ ىلإ دب نيا رسل
 ةكفسل هل فيستا ا

 قيرط ف نأ :يناثلاو .عفري رمع نبا اوأر مهنأ تاقثلا نم هريغو سواط ربخب ةضراعملا :لوألا :هوجوب هيف اورظنو

 نع يقهيبلا لقت دقف «تاقثلا نما هريغ ةياورب هنياورب قزاوت 1/ هيف.ملكتم وجو «يشايع نب ركب ابأ يواحطلا

 .مهريغو راثد نب براحمو ريبزلا وبأو عفانو ملاسو سواطو ثيلو عيبرلا هاور دقو «هرخآب طلتخا هنأ يراخبلا

 -نع ميهاربإ نع نيصح نع اًيلق ركب وبأ هيوري ناكو عفر اذإو عكر اذإو نيك اذإ هيدي عفري رمع نبأ انيأر :اولاق



 مك رمع نبا ن : يي تاقثلا هتفلاخمل ؛شحاف أطخ لوألاو ركب يب نع ظوفخلا وهو أف قوم ةليييرم دوعسم نبا 2

 ؛ةمزال ةنس عفرلا هتيؤ هر مدعل و 'ً عزاوجلا نابل هكرت نوكي نأ زوم هنأ 52 - هنع كرتلا توب ميلست دعب :ثلاثلاو

 ايف امنإ هيورم ي وارلا كك نأ :عبارلاو 3 هللا لوسر نعو ؛هنع عفرلا توب ف كلذ حدقي الف

 نبا لمحي نأ زاوحل ؛كلذك سيل انههو ءمهبتك يف حرصم وه امك نيقيب هفالخ ناك اذإ ةيفنحلا دنع جاجتحالل

 .نيقيب هيورم فلاخي الف :ةصخرلل انايب انايحأ هكرتو ةميزعل | ىلع عوفرملا عف عفرلاب اند رمع

 :هنع تاياورلا ضعب يف درو لب ءعفرلاو عوكرلا يف عفرلاب عفرلا ثيدح ىور رمع نبا نأ ةهبش ال هنأ :سماخلاو

 تثلاز امه ؛«داوحسلا ىف كلذ لعفي ال ناكو ؛عفر اذإو عكر اذإو هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ 0 هللا لوسر ناك"

 ةيا ورب كرتلا هنع دروو «تاقثلا تاياورب عفرلا لعف هنع يور اًضيأو ؛يقهيبلا هجرخأ "هللا يقل نح هتالص كلت

 فلاخي الو .هنم عفرلا توبث ميقتسي هحو ىلع هنع يورملا كرتلا لمني نأ ىلوألاف ءميكح نب زيزعلا دبعو دهاجب

 .هريغ ةياورو هتيا هرب عوفرملا تباثلا رمألل لاس عهلعفل ادانيقف هك رت لعجي نأ ال اًضيأ هتياور

 ىلع ناينبم نيلوألا إف «نيلوألا ضراعت ةريخألا ةنالثلاف ءاضعب اهضعب ضراعي دقو عرظنلا ةوحجو هذه :لوقأ

 اظوفحم ؛شايع نب ركب يبأ ةياور لعجي مل هنألف :يناثلا امأو ءرهاظف لوألا امأ ءكرتلاو لعفلا نيب ضراعتلا

 وه امك امهنيب ضراعتلا مدع ىلع ةينبم اهلك ةريخألا ةثالثلاو «ضراعتلا يه ةفلاخملاو «تاقثلا تاياور اهتفلاحمل

 .ةضراعتملا رومألا رئاس ميلست ةحص مدعل ؛ةنالث وأ نيهجو امإ لب ؛ةسمخ اهوجو هذه تسيلف :رهاظلا

 رمخ نيااذأ :اه اكس نركي ان اهبيمع وأ ةياورلا هلع ةحص» تبث ام دعب:هوسولا ةذع نع ىلاعتإلا باوقباو

 مايقلاو دوعقلاو رافسألا يف ةماقإلا عضاوم يف تاداعلا ف يح ةيدمحملا راثآلاو ةيوبنلا نئسسل عابتالا ديدش ناك

 ين كوست ىلع لج لامك يوب ننس اهأ ىلع ذخوؤت هتاداعو هلاعفأ تناك يح كلذب رهتشاو «كلذ ريغو

 بظاو 2 © هنأ هدنع تبث اذإ اميس الو ؛ةيوبن ةنئس هنأ هدنع تبث ام دعب عفرلا كرت هنم روصتي نكي ملف ؛ثيدحلا

 (ع رشلا بحاصب الإ قلعتي نكي مل زاوجل زا وحلا نايبو «أ لجو ّرع هللا يقل ةأآ نأ ىلإ هنع حربي ملو ءرارمتسالاب هيلع موادو

 .هسفن نم هكرتي رمع نبال امف «ةيوبنل لا ةموادملا تبث اذإ اصوصحخ ءيش يف هنم اوسيل هلاثمأو رمع نباو

 ,ةداعلا هيلع اًيراج اًداتعم هنوك ىلإ ال نيترم وأ ةرم كرتلا ىلإ الإ زاوجلا نايب يف ةجاحلا سمت نكي ملف ملس ولو

 الإ هيدي عفري مل :لوقي نأ ال ىلوألا ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري نكي مل :ظفل هديفي امك نرمتلاو ةسرامملاو

 ناكو ءةنس هنأ ملعي ناك ام دعب تاقثلا ةياورب هخسن هدنع تبثي نأ ىلع الإ اذه هكرت لمحي الف ءاهيف

 رمع نبا نع "هتايفالخ" يف يقهيبلا جرخأ دق هنأ عم اًداتعم اكرت ملعلا كلذب هكرتف لمعلا اذمي اهيلع بظاوي

 عوضوم بولقم هنإ :ليق نإو ءرثألا هب دضتعا عوفرملا اذهف .دوعي ال مث ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري :اعوفرم
 - .هيلع ةجحلاب بلاطم وهف



 سه مهب مهب نا من نإ ن#خ نيخ #خ #8 #نزذخ #8 ني 8# #8 نيب - 88 هع 8# نيلي 8-8 8#خ 8غ ه8 نإ 8 هنن 8# ظذ #8 هذ ه##غ خا هنخ 8 هل ظل اا ف اخ هه لا 8 ه8 ه8 ه8 #8 هه ه8 ه8 ه8 هل 8 هل هش 8# هه خا َ# هشه ساده هن < هه سلا هن خخ هنن 8# ه8 اه فخ هه اه

 ؛«سواط هاور ام لعف رمع نبا نوكي نأ زوجي هنإ :"ةيانبلا" يف ىيعلا هلاق ام لوألا نعف ىليصفتلا باوجلا امأو -

 ذوخأم اذهو ,دهاجم هركذ ام لعفو ؛هخسنب هدنع ةجحلا تماق مث ؛هخسنب هدنع ةجحلا موقي نأ لبق هلعفي ناكو

 لعف نوكي نأ زوجي :لوقيو ضراعي نأ لئاقل نإف ؛ةجحلا هب موقي ال اذه نأب هيلع ضرتعاو ءيواحطلا هركذ امم

 لامتحا خسنلا لامتحا نأبو «عفرلا مزتلا هدنع تتبث امل مث عفرلا موزلب ةجحلا موقي نأ لبق دهاجم هاور ام رمع نبا
 نم اًضيأ نيعفارلا دنع اًبجاو نكي ملو دحأ دنع عفرلا موزلل ةجح ال هنأ :باوجلاو ؛عمسي الف ليلد ريغ نم

 ان:اهنغ ةيل نبا ةيلعق تيفاخأ ةدظاالا يرلا يتئاس قب سببلو شبت رك «هب دتعي نمت مهعبتو نيعباتلاو ةباحصلا

 نوكي نأ بجو امُكذ رمع نبا دنع بجي امم 225 هلعف درحم ناك ولو ؟ةيضرفلاو بوجولا ثرويو ؛عفرلا بحوي
 .عفرلا ةاور نم هنأل ؛نايحألا نم ءيش يف هل كرات ريغ عفرلا ىلع اًبظاوم

 بجو هكرتو رمع نبا لعف نيب صالخ ريغ نم ضراعتلا عقو امل هنأل ؛ليلد ريغ نم سيل انهه خسنلا لامتحا مث
 ءانب كرتلاب الوأ لمعف «عفرلاب هدنع اًعوسنم كرتلا نوكي نأ روصتي الو ءرخآلاب هدنع امهدحأ خاستنا ىلإ ريصملا

 هقحلي ىح لاعفألا نم سيل كرتلا نأ :لوألا :نيهجوب كلذو ؛عفرلاب لمع هخسن رهظ امل مث .ملعلا مدع ىلع

 كرتلا كرت ةقث نم هغلب املف ؛كرتلا ىلع ىرجف «عفرلا هغلبي مل هنأ روصتي الف عفرلا ةاور نم هنأ : يناثلاو .خسنلا

 .ليلدلا اذنه كرتلاب.عفرلا خسن لامتحا نيغتف'ءخقرلاب لملغو ةعفرو
 هله ةفلاخم ال هنأ تفرع دقو «تاقثلا ةياورل هتفلاخم ىلع ءانب اًشحاف أطخ هولعج مهن "لوألا :نيهجوب يناثلا نعو

 :شايع نب ركب يبأ ءامسأ ركذ دعب "بيرقتلا" يف لاق هنأ :ياثلاو ."ةيانبلا" نع كل انلقن ام ىلع تاقثلا ةياورل ةياورلا

 ةنسب كلذ لبق : ]1 مدسلاو سي لج داع ةةفاسلا جهد ءحيحص هباتك و ؛هظفح ءاس ربك امل هنأ الإ دباع ةقث

 ثيدحلا قرط ددعتف فعضلا نم ءيش ملس ول هنأ ىلع ؛"ملسم ةمدقم" يف هتياورو «ةئاملا براق دقو «نيتنسو

 نع نابأ نب دمحم نع دمحم هجرخأ دقف ؛هب جتحملا نسحلا ةبترم ىلإ هغلبيو ؛هفعض عفريو ءهرسك ربحيو «هيوقي

 ملس ولو نابأ نب دمحم قيثوت حجرألا نأ ىلع ءانب انل فاك اًضيأ هسفنب جارحإلا اذهو «رمع نبا نع زيزعلا دبع

 :سماخلاو عبارلاو ثلاثلا نعو .هلصأ نع فعضلا علقني قرطلا ددعتب عامتجالابف ءرخالا يوقي امهدحأف هفعض

 يلق وعم رابخألل ءادتقالا ىلع هيرجو «هرارمتسا ديزمو ءراثآلل هئافتقا ةدش يفانت امنأ

 بانذأ اهأك مكيديأ نيغفار مكارأ ىل ام :لاقف دك هللا لوسر انيلع جرخ : :لاق ةرمس نب رباج ثيدح :اهنمو

 نقم الند 8غ رااذك لالة دنالا قس ناسا ويشرف 257٠| :مقر] ملسم هجرخأ ؛ةالصلا يف اونكسا سنه لي

 ةرمس نب رباج ثيدح نأ مالكلا ممل نوظلغيو ؛مهيلإ ةلاهجلا نوبسنيو ؛مهيلع نوعنشيو «ةيفنحلا هيف نوهفسيو هل

 نوريشي اوناك مهإف ؛ةراشإلا عنمل درو امثإ لب ؛عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا عفرب هل ساسم الو هل قلعت ال اذه

 -  ةرمس نب رباج نع اًضيأ ملسم هاور امك نييناحلا ىلع وه نم ىلع مالسلا كلذب نوري «نيبناحلا ىلإ مهيديأب



 ةديب راشأو ملا ةمحرو مكيلع مالسلا هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :انلق 25 هللا لوسر عم انيلص اذإ انك :لاق -

 هدي عضي نأ مك دحأ يفكي اننإ نبدا يع بانذأ اًمأك مكيديأب نوئموت مالع : 25 هللا لوسر لاقف ءنييناخلا لإ

 ةرمس نب رباج ثيدحب مهجاجتحا :يوونلا لاق 47١[« :مقر] هلامشو هنيمي نع هيخأ ىلع ملسي مث ؛هذخف ىلع

 اوناك مهنكلو «هنع عفرلاو عوكرلا يف وري مل ثيدحلا نأل ؛ةنسلاب ةلاهجلا عاونأ حبقأو ؛ءايشألا مظعأ نم

 نيب فالح ال اذهو ؛مالسلا كلذب نوديري نيبناحلا ىلإ امي نوريشيو ةالصلا نم مالسلا ةلاح يف مهيديأ نوعفري

 يف يراحبلا هلاق امي هديشو ."ةيادحلا" ىلعو «"يعفارلل حرشلا ىلع هجيرخت" يف رجح نبا ظفاحلا هيلع هرقأ ام اذهو

 اذهو ؛ليوطلا كثيديللا نم رصتخم هنأ :ثكابح نبا نع ةلشقن امو ملعلا نم دح- هل سيل هب جتحا نم نأ : "ةءارقلا عرج"

 يف ةيفنخلا حضف نم "1 حضفو هلضأ نم ءلضاتسا هنأ "ةياننطا" جرخم يعليزلا نم هنياع ام دعب ظفاحلا نم بيجع

 رمأو ةالصلا يف ديلا عفر راكنإ لوألا ثيدحلا ُُق نأي ”ةيانبلا" 5 يعلا هنع باجأو (ةهجو دوسو ةجحلا

 هيف سيلو «ىباثلا ثيدحلا يف امك مالسلا دعب اب ةراشإلاو ديلاب ءاعإلا ىلع اذه لمحي فيكف ءاهيف نوكسلاب

 .مالسلاب ةالصلا نم اوجرح اذإ نوكسلاب رمألا الو يديألا عفر رك

 كديقم يديألاب ةهراشإلاو ءامجإلا راكنإ ثيدحو عةالصلا لحادب ديقم نوكسلاب رمألاو نيديلا عفر راكنإ ثيدحو

 ريغ ثيدحلاف ؛رخآ ديقب رخآ ديقم هتحت جردني ال ديقب ديقملاو «ةالصلا نم هب اوجرح دق يذلا مالسلا لاحب

 يف نافلتخي امهنأ عم ليلد الب رخآلا ىلع اهدحأ لمحب رخآلل انايب امهدحأ لعجت فيكف ءاعطق لوألا ثيدحلا

 نأ ىلع «ةنسلاب ةلاهجلا عاونأ حبقأو ءايشألا مظعأب ىتأ يذلا وه يوونلاف ؟اًدحاو ىدؤم ناديفي الو ءمكحلا

 دنع الإ ةالصلا يف نيديلا عفري ملو «ةئسلاب ملعأو ثيدحلاب ديج مامإ خيش امهنم لك سنأ نب كلامو: .يروثلا

 .مساقلا نبا ةياورب لإ اومكحي ال نأ منهديلاقت يف نوبنقكي
 نأ رهاظلا نأ نيثدحملا ةيفنحلا ضعب نع نومضملا اذه "ةداعسلا رفس حرش" يف يولهدلا قحلا دبع خيشلا لقنو

 لاقي ال مالسلا لاح ديلا عفار نأل ؛هسأرب ثيدح امهنم لك ةيطبق نب هللا دبع ثيدحو ةفرط نب ميمت ثيدح

 ثيدحو ؛مارحإلا ةلاح ريغ ىلع ميم ثيدح لمحيف ؛ةالصلا نع جرخي عنصلا اذمي هنإف ؛ةالصلا يف نكسا :هل

 هنوعفري فيك مهيديأب نوعفري ماوقأ لاب امف «ىلعفلا ىلع حجار يلوق ثيدح اذهف .مالسلا ةلاح ىلع هللا دبع

 .ةيلعف رابخأ ةدع الإ مهيديأ يف سيل هنأ عم مهتنسلأب

 يردخلا ديعس ابأ نأ :يقوعلا ةيطع نع بعصم نب راوس نع يقهيبلا هاور يردخلا ديعس يبأ ثيدح :اهنمو
 - أوسأ راوسو لاحلا عريس ةيطع نأب يقهيبلا هلعأو .نادوعي ال مث ؛ناربكي ام لوأ امهيديأ تاعفري اناك رمع نباو



 امهقيبوت حجرألا نأ :باوحلاو عقب جتمح ريغ . ناعم نبا نععو «ثيدحلا ركنيم راوس :يراخبلا لاق عيفنسه <

 «تاقبطلا ةثلاثو «بتارملا ةسماحت يف "بيرقتلا" يف هلعج يثوعلا ةيطعو جتك نأ حلصيو «ثيدحملا كرت ال كثيف

 .اًدذهاشو اًدضاعم نوكي نأل حولصلا نم لقأ الف فعضلا ملس ولو

 هل ةالص الف عوكرلا يف هيدي عفر نم :هعفر سنأ ثيدح :اهنمو .يملسلا دمحأ نب نومام هلعأو "هتاعوضوم" يف

 نيديلا عفر مدع ةييداحأ جذومنأ نم هلك اذهف ؛ينامركلا ةشاكع نب دمحم هب مهاو وه هدروأو وه هج رخئأ

 همدعو عفرلا كرت بناج يف ثيدح ال نأ قلتخي نم فنأ مغرل اهاندروأ يلوق ريخألا لبق امو «ةيلعف اهتماع

 ءافاعضو اًناسحو اًحاحص عفرلا ىلع تألامتو ترفاظت دق ثيداحألا امنإو «هيفنو

 ىلإ اًرظن ةيفنحلا رشعم انخياشم هركذ ام ىلع ةميرحتلا ريغ يف مهيديأ نوعفري ال اوناك مهنأ ةرشبملا ةرشعلا نع

 انباحصأ نوك درجمم نوفكي ال سانلاو ءاطاجرو اهتاور نايبو ءاهديناسأب ةروكذم مقافنصم يف اهدورو مدع

 مهضعبف «ءراثآلاو رابخألا يف ةياردلاو ةياورلا ةهج نم ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا انؤاملع هكلس ام ركذن نآلاو

 عفرلا يف تدرو دق راثآلاو رابحألا نأب بابلا اذه يف اوعتقو اوفتكا "ةداعسلا رفس حرش" يف قحلا دبع خيشلاك

 مدع ! هباحصأو دوعسم نبا اميس ال مهدعب نمهو ةباحصلا نم ةعامج بهذو اهلك نارمألا تبثو (همدعو

 دوعسم نبا ىلإ هدانسإو ههقفو ةفينح يبأ ملع ىهتنا الو «تاقوألا فالتخاب نارمألا ردص امنإ :لوقن امنإ ةلمجلابو «عفرلا

 :اولاقو عردقلا اله ىلع ا ورصتقي 5 وهصعب ٠ عهب كقتعن نحنو ةيفنحلا هرثأ عفرلا مدع مهبهدم ناكو .هباحصأو

 نإف «عفرلا ثيدحلا اًيوار هنوك عم نيديلا عفر رمع نبا كرت ثيدحب هيلع لدتسا نم مهنمف ؛خوسنم عفرلا نأب

 .اهخخسنب نذؤي هتياور فالخب يوارلا لمع

 عساو اهيف مالكلاو ءادج ةريثك ه5 هنع قرطلاو ةباحصلا نع راثآلا نأ ملعاو :"ريدقلا حتف" يف مامهلا نبا لاقو

 عوك رلا دنع عفرلا ةّكِلَع هنع نيرمألا نم لك ةياور توب هلك كلذ لعب ققحتملا ردقلاو ,هريغ و ي وارلا ةهحجج نم

 لاعفأو :ةالصلا يف ةحابم لاوقأ تناك هنأب هيلإ انرص ام حجرتيو «ضراعتلا مايقل ؛حيجرتلا ىلإ جاتحيف ؛همدعو

 دج هللا لوسر نع ةاورلا ةيلضفأب اذكو ؛عوشخلا نيعأ ةالصلا يف هبلط ىلع عمجأ ام قيرط وه يذلا نوكسلا سنج

 ب 5 يعازوألل ةفينح وبأ هلاق امك



 نيديلا عفر مهكرت ئبم نإ :ةيفنحلا لبق نم لاقي نأ عافترالا عافتراو عابلا رصقب ةب:كقرتعملا فيعضلا ريقفلا دنعو -

 امل مهنأ ةعوفرمو ةفوقوم بابلا اذه يف راثآلاو رابخألا نم ريثك ةحص عم كلذل مههاركتساو هعفرو هكرت مهرائيإو
 ضراعتلا ف لوصألا يف ريصملا وه ام ىلإ اورانع هراثكو مقرل ثيداحأل حيجرت الو «ةضراعتم راثآلاو رابخألا اوأر

 ءدع يضتقي انهه سايقلاو «ةباحصلا لاوقأ ف فالتخالا دعب هيلإ وأ ا لسع سايقلا امإ وهو «نيتنسلا نيب
 امك عوشخلاو ,عضختلاو ءنوكسلا وه اهانبمو ةالصلا يف عرشلا نم بولطملا نأ اًرارم تعمس ام ىلع ءانب عفرلا

 لمع ولف ءمشداع بسح ىلع ةكرخ اللب رارقلاو ةناكتسالاب مقداس يديأ نيب ناملغلاو ديبعلاو مدخلا ةلكاش وه

 كا رمألا ىضنأل هةنع و ب تشب رق ن نب رباح ثيدح نأ ىلع دعب قاب هححسلت لامتحاو عراب

 1في يوي ينو زبي ب نستمتع ىلع اها

 اًضيأو ؛ررقملا وه امك ةهلعف كرتو هرك امهيف رمألا ددرتو عةعدبلاو ةنسلا نيب راد اذإ ءيشلا نأ نيبلا نم اضيأو

 بسح ىلع اهيزنت وأ اًيرحت هوركملا ىلإ ضراعتلاب هتحرد طحنت مرحملا نأ ةيفنحلا لوصألا ىلع رهاظلا نم

 انهه له هنأ يف مالكلا ىقب .ةفيفخلا تاساجنلا يف لصألا اذهي اولماعت امك هفعضو هتوق ف ضراعملا فالتخا

 ةلاحم ال تباث ضراعتلا نإ :لوألا يف لوقنف «ضراعتلا ريدقت ىلع عفرلا رابخأل حيجرت ال هنأو ؟ال وأ ضراعت

 ضعب يف ناك نإو ةيرم الب امي جاجتحالل ةحاصو ءاهل درم ال ةتب ةتباث اًضيأ كرتلا ثيداحأ نأ اًرارم انفلسأ ام ىلع

 دب اذن درو انهاهوقلا هذه نم اًمالك اهرثكأ لب عفرلا ثيداحأ ضعب يف نأ امك لاحرلا ةهج نم مالك اهقرط

 ةباحصلا نم ةلجألا ىلع افقو وأ اًعفر يدايتعالا كرتلاب ترعشأو تنذآ دق كرتلا ثيداحأ نأو «"ةيانبلا" يف

 ؛مهنع نئسلا فلخت مهلاوح أ رهاوظب لقعلا ليحتسي يلا ةيوبنلا نئسلا عابتا يف ةيئافلا ةنسلل ءافتقالا ةديدشلا

 ممكيبسميو حيبتسيو لصأتسي نيعملا اذهو لبنا اع مارا و هتنم ةسآأو نايس“ هيلع مرتو مهتسراممو ؛كلذب مهدايتعاو

 ننقل ضيا لع سعرا لع اليس ارشب نايبل ناك 35 هكارت وأ مهكرت نأ نم :لاقي ام سارلا نم

 ةرابع هيلإ ريشي امك الصأ عفرلاب لمعلا توري الو كرتل هلا مهبهذم نأ تبث دق هوذح ودحي نمو دوعسم نباك

 لمحلاب ضراعتلا مدع نم معزي ام قرع عطقناو و «ةبارتسا الب قيقحتلا ىلع ضراعتلا شرع رقتساف ءاضيأ يذمرتلا

 .ةحيحصلا ريغلا لماما ىلع

 غلبي مل ام ةاورلا ددع ةرثكب ناححر ال :لوصألا يف ررقت دق هنألف ؛هكرت رابخأ ىلع عفرلا رابخأل حيجرت ال هنأ امأو

 ءانب ةيعفاشلا ضعب لوق نم ضعبلا هب رتغا ام ملسن الو ءداحالا ةجرد يف نيثيدحلا نوكو «ةرهشلا وأ رتاوتلا دح



 نيديلا عفر ةلأسم ١ ةالصلا باتك

 نع كثدحأ :ييعاروألا لاف : ؛كلذ نم ءيشل د وعي الو ةالصلا حاتتفا دنع الإ هيدي

 ءيش ىلإ ي

 :ةقيح وبأ هل لاقت .ميهاربإ نع دامح ئددح :لوقتو ؛هيبأ نع ملاس نع يرهزلا
 يعابر ؛ دنسلا اذهو

 رمع نبا ثودب سيل ةمقلعو ؛ لاس نم هقفأ ميهاربإ ناكو ءيرهزلا نم هقفأ دامح ناك

 ريثك لضف هل دوسألاف ةيسص ,ليطف هلو .ةبحص رمع نبال تناك نإو .هقفلا يف

 دوسأ لضف نايب اذه 5 يبلاب

 نيثيدح ضراعتك دحاو سنج نم افوك دعب اًضيأ لوضألا ةرثكب ناحجر الو ءروهشم وأ ؛نيعم رتاوتم -

 اذه انإو «لوقلاو لعفلا بسحب اًضيأ ناحجر الو ؛سنجلا ريغ نم هب دتعيو ناحجرلا ربتعي امنإو ءدحاو ثيدحب

 ىلع صنلا مدقتك ءافخلاو ءالجلا ةهج نم الو «ةرمس نب رباج ثيدح ةحص ىلع ءانب كرتلا بناحل ناححرلا

 هللا مرك يلع ثيداحأ قيرط يف اقباس انيب امك كرتلا ةهحل وه امنإف ضرف ول لب «صنلا ىلع رسفملاو رهاظلا
 ليلد هيف دمتعي ام سنج نم هنوكل ؛تبثملا هيلع مدقي امث سيل انهه يقانلا نإف ؛يفانلاو تبثملا ةهج نم الو .ههجو
 هيف هروهظ مدعل وأ خسنلا هلامتحا مدعل كرتلا بناحل اًضيأ وه لب ؛همدعو خسنلا لامتحاب الو ءّرم امك ةفرعملا

 ةهج نم الو «"ريدقلا حتف' نم قبس امك اًضيأ هروهظل لب ؛خسنلا عفرلا لامتحالو نوكسلا سنج نم نوكل
 ال كرتشملا ردقلا نكل فعضلاب هيف ملكتي امم اهضعب قرط ضعب ناك نإو كرتلا ثيداحأ نأل ؛فضعضلاو ةوقلا
 دبعلا اذهل حنس ام اذه «قرطلا ددعتب قعشلا نسق يسبق اقرط اضنأ فقاعشلا نأ ىلح ًالليغآ تحس ق عارعلا

 بويعلاو نئاشملا هتقهر امم ناك نإو بويغلا ضيف راحب نم فرتغملا ؛بوخلاو مثالل فرتعملا بونذلل فرتقملا

 .اًرمأ كلذ دعب تدحي هللا لعلو ءاّرمتو اًرمث نآلا هانج ام اذهف

 اضرتعم :ةفينح وبأ .دانسإلا يف هلاجر ولعب ثيدحلل حيحرت :كثدحأ .ةيرحتلا دعب نيديلا عفر يأ :كلذ نم

 .ابدأت هيلع هحجحري ملو «ءنودأ يأ :كودب .ةهاقفلا ناحجحر دعب ةياورلا ولعل ناحجحر ال نأ هيلع

 هنأش ةعفرو «هردق ةلالجو «هفرشو هلضفب روهشملا هللا دبع وه دوعسم نب هللا دبع يأ خل هللا دبع وه

 دقو ("ةباحصلا ةفرعم يف ةباصإلا" يف رجح نبا هيلإ راشأ امك ةلجألا رباكأو ةلدابعلا نيب نم هناكم ولعو

 ظفل قلطأ اذإو ؛باتكلا ةمدقم يف هلئاضف لئالج نم افرط انلقنو ءدبع مأ نبا دهعب ةمزالملا اًعوفرم درو

 «لماكلا رعشلا وه يرعش يأ يرعش يرعش :ليبق نم بيكرتلاف ,دوعسم نبا هب داري ثيدحلا يف هللا دبع
 .هريغ رعش هئازإب سيل رعشلا وه وأ
 :هقوف وع لبهتود سيل ةهاقفلاو فقرشلاو لضفلا ىف رمع نب هللا دبع وه دوغ نب هللا دبع ةابعم :لاقيادقو

 - يف لب «يقرتلاب هيلع مالكلا مامإلا درس طمن ىلع هيجوتلا اذه سيلو «ةفينح وبأ وه فسوي وبأ لثم بيكرتلاف



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١ 7 ةالصلا باتك

 .يعازوألا تكسف

 أ ةحتافلا ةهءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايبإ

 نأ :يردخلا ديعس يِبأ نع ةرضن يبأ نع نايفس يِبأ فيرط نع ةفينح وبأ -
 هيف ىوس يذلا قباسلا همالكب ةبسانم الو «قاذملا نم ءيش هل نم ىلع ىفخي ال امك لزنتلا نم بوش اذه -
 .هّللا دبع نم رمع نبا ذحتأ ةدارإب ىعملا اذه ىلإ ةفراص اهتقيأ ةنيرق الو ءرمع نبال ةاوسألاو ةمقلع

 بهذملا وهو ىدانسإإلا ولعب يعازوالا 2 انك" ةاورلا ةقشب مامإلا حح رف : مامشأ نبا لاق :يعازوألا تكف

 ةقينح. ابأ غلبي ملا هباب يف "هحيحص" ف يراخبلا هدروأ ام نأ معز نمف :يراقلا يلع لاقو .اندنع روصنملا

 ف هيف ام حيجرتلا ماقم يف هقفلا ةربع ديؤي امم مت «فاستعالا باب ف لخدو .فاصنإلا دح ربع جب ريغ هباحصأو

 :مقر «475/1] دمحأ هاور عماس نم ىغعوأ غلبم برف هعمس امك هغلبف اًئيش انه عمس أرما هللا رضن :حيحصلا ثيدحلا

 ءاعوفرم دوعسم نبا نع [15 :مقر ]257/8/1١ "هحيحص'" يف نابح نباو [؟5510 :مقر] يذمرتلاو [ ١51
 .اذه عهنم ةقفأ وه نم ىلإ هقف لماخ برو ؛ةيقف ريغ هقف لماح بر :ةياؤر فو

 يف يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نباو ورسح نباو يثراحلاو فسوي وبأ هاور اذكه :خإ ةفينح وبا 5 1 اذا : * . 1 1 0: 0-07 1
 يدذهرتلا هوب نشأ اذه كيعس ىبأ ثيدحو عءظفللا اذح يئاسنلاو ؛ هلماك" ِق يدع قب هج رخخأو ؛ "مههليتانسع"

 الإ اذاتسإ رقت وه :لاقو ءادانسإ دوجأ ىلع فيد : يليقعلا لاقو اقع قلا" ُِق يليقعلاو مكاحلاو ةحجام ناو

 نب دمحم نع امهريغو 1١[ :مقر| دواد وبأو [؟ :مقر| يذمرتلا هاور :فيرط نع .ليقع نباب اجتحي مل امهنأ
 لاق (وياستلا اهليلخخو ءريبحتلا اهظرخخو .روهطلا هز حاتف :5-22 هللا لوسر لاش :لاق ىلع نع ةيفنخ لاق هلأ افالم وكما اهرع نحاول فلا ةالدعلا داعم 2 | ٠ نااق -: ااه  .ليع :نض ةقيقعا

 ميهاربإ نب قاحسإو لبنح نب دمحأ ناك :لوقي ليعام#إ نب دمحم تعمتو هظفح لبق نم ملعلا لها صعب كيف

 رباج نع بابلا يفو .؛ثيدحلا براقم وهو :دمحم لاق ءليقع نب دمحم نب هللا دبع ثيدحب نوجتحي يديمحلاو

 .[4595 :مقر] اهريغ وأ ةضيرف يف ةروسو هلل دمحلا ب ةعكر لك يف أرقي

 .ميلستلا اهليلحت و عريكتلا اهميرح و ىزوهطلا ةاابصلا ح اتعم :هظفلو ءانعوف رم دانسإإلا اذنك يدمرتلا هج رخخأو

 ؛ةشئاعو يلع نع بابلا يفو :لاق ؛[؟74 :مقر] اهريغ وأ ةضيرف يف ةروسو دمحلاب أرقي مل نمل ةالص الو

 ؛"عوضولا ناك" ُِق لاف ةاينقكا كقو ؛ديعس يأ ثيدح نم حصأو اًدانسإ 0 بلاط يبأ نب ىلع ثيدحو

 - كل رايملا نباو رولا كابشس لوقي هب و («مهدعب نمو ' اح يببلا باحصا نم ملعلا لها كنع هيلع لمعلاو



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١/6 ةالصلا باتك

 وبأ :لاقو «ريبكتلاب الإ ةالصلا ف لحرلا نوكي الو «ريبكتلا ةالصلا ميرحت نإ :قاحسإو دمحأو يعفاشلاو -
 .ةعطق نب كلام نب ويشتملا هعما :ةرضن

 ءاهميرجت ريبكتلاو «ةالصلا حاتفم عوضولا :ديعس يأ نع ةءارقلا يف هجام نبا هاور ثيدخحلاو :يراقلا لاقو

 ؛ ةبيش نما نبا هاورو ىويلست نيتعكر يفو ءاهريع اهعمو بائكلا ةحئاشفب الإ ةالصلا ئرحخن الو ءاهميلست ليلحتلاو

 مقيلو «رامحلا حيبذت حبذي الف مك دحأ عكر اذإو :داز هحام نباو ىلعي وبأ هاورو ءريرح نباو ءدلخم نب يقبو
 بصتيلقف سلجم اذإو ءهيمدق رودصو هيتبك رو «هيفك و هتهبح :مظعأ ةعبس ىلع دجسي ناسنإلا نإف ؛هبلص

 ءروهطلا ةالصلا حاتفم :ةعافر نب ةعافر يبأ نع يناربطلا ةياور فو «ىرسيلا هلجر ضفخيلو «ئميلا هلحر

 "دمحلا"ب ةعكر لك يف أرقي ال نمل ةالض الو «ةميلست نيتعقكر لك يفو ؛ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرختو

 اهريغو ةضيرف يف ةروسو
 هج رخخأ -ههجو هللا مك بلاط 5 نبا ىلع نع :لوألا ؛ةباحصلا نم ةعبس .نع يورم ثيدحلا ةلمجابو

 ف يذمرتلاو ."مهديناسم" يف رازبلاو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأو ؛"مهننس" يف ةعبرألاو يعفاشلا
 ؛ةلكسلا نباو مك احلا هححصو ("ةصالخلا'" ُق يوونلا هنسحو «بابلا اذه يف عيش حصأ وه :لاقو ؛"هعماج"

 ةهدانسإ يف : ىليقعلا لاقو «ليقع نبا هب درفت : مين وبأ لاقو عهجج ولا اذه نم الإ ىلع نع هملعن اي :رازبلا لاقو

 هلاق ام سكع ىلع ؛«بابلا اذه ف ءيش حصأ رباج ثيدح :يبرعلا نبا لاقو رباح ثيدح نم حصأ وهو نيل

 .نفلا اذمي هنم دعقأ هنكل يليقعلا

 ديعس يبأ نع ةرضن بأ نع فيرط قيرط نم هجام نباو ؛يذمرتلاو «مامإلا هجرخأ يردخلا ديعس يبأ نع :يناثلاو
 مالك لاجرلا بابرأل معن .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو "هكردتسم" ف مكاحلا هاورو

 «؛ثيدحلا كورتم سيلو ءرسفمت. سيل مهبم فيعضتلا نكل ؛هنوفعضيف دعس نبا :لاقي دقو ءباهش نب فيرط يف

 ولم طرش ىلع هنأ مكحف «كايفس ابأ عفان نب ةحلط مكاحلا هنإف ءفيرط نايقس وبأ هدنس فو :ظفاحلا لاقو

 نع هريغو فس وي 5 ةهاور ثيدحلاو ,ةمدقملا 2 هانمج رت لق فيرطو .ملسم هل جرخ و ( فيعض فيرطو

 ىلع وبأ وه ؛جالجللا هللا دبع نب درحأب "للماك" يف يدع نبا هفعضو «هقيرط نم يناربطلا هج رخأو مامإإلا

 , ردد يبأ قيرط نم اهب درفني ءايشَأ هلو :يدع نبا لاقو «ليطاوب ريكانم هل :يبهذلا لاق «يناسارخلا يدنكلا

 نابح نبا هححصو ست اهو يباكلا ةحئافب أرقن نا انرمأ" : حيحص هحجو نم ثيدحلا نم فرط دواد ىلا دنع م

 : ظفلب نيصح نب كارمع ثيدح نم يدع نبا هاورو ءىلعي وبأو دمحأ هجرخأو ّإ انرمأ :ظفلب هحب ولا اذه نم

 :ظفلب دوعسم نبا نع "ناهبصأ خيرات" يف ميعن وبأ هجرحأو ,"اًدعاصف نيتيآو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ئرحت ال"
 - ."اهعم ءيشو"
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 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةيرحتلا كايب ١ ا/ك ةالصلا باتك

 2” .اهميرحت ريبكتلاو «ةالصلا حاتفم ءوضولا :لاق تي هللا لوسر

 هيفو «ىلع نع :امهادحإ :نيقيرط هل نأل ؛حصي ال هنإ :ثيدحلا لصأ يف هل "ةالصلا درفم" يف نابح نبا لاقو <

 ملعي ملو .يروثلا دلاو وه نايفس ابأ نأ مهوت هنأ كلذو ؛ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع قورسم نب ديعس نع هاورف
 ءاندنع ةقث فيرط اذكو «ليقع نبا قيثوت ححارلا :انلق .اًيهاو ناكو باهش نب فيرط وه ءرخآ نايفس ابأ نأ

 .ةيمستلا ثيداحأ يف يعليزلا هلاق امك ةعباتملا يف اًربتعم دعيو .هثيدحب ربتعي نأ نم لقأ الو

 ةيفو هو "طس وألا 0-0 2 يناربطلاو 0-0 ُِق ئطقرادلا هج رخخأ ىديز نب هللا دبع نع :ثلاغلاو

 ف نابح نباو ءهب درفتو امضيأ ريثك نبا هركذو «مامهلا نبا هققح امك «هقينوت اضنأ هف حجارلاو ؛يدقاولا

 كل ةرتم زهرش وبأ عفان ةيف ف هب هلعأو «ةنيدملا يضاق نابلس نب ىسومه نب كدمح هيف و ؛"ءافعضلا باثك"

 اعوفرم سابع نبا نع ءاطع ثيدح نم "ريبكلا" ف نااربطلا هج رخأ رظ سابع نب هللا دبع نع :عبارلاو

 هفيقو ءاعوفرم هنع دهاجم ثيدح نم واوبلاو «ناربطلاو عدلا هجج رخخأ هللا دبع نب رباح نع :سماخلاو .هاوحأ

 :سداسلاو .ةثيدحلا نيل : رجح نبا لاقو 6«تاسحس هثيداحأ :يدع نبا لاق كل (فيعض مهو :ثاتَقلا ىع وبأ

 الع نبا.ههرحخا سنأ تيدح

 ٌةالضلا حاتفم : ظفلب أف وف وم حيحص دئسي "ةةلضلا تناك" 5 مجيعل وبأ هج رخخأ د وعسم نا ثيدح :عباسلاو

 يف ناك نإو هتحص يف ةيرم ال ثيدحلا نأ اذه نم رهظف «يقهيبلاو يناربطلا هاورو «ميلستلا اهؤاضقناو ءريبكتلا

 ةراشإ هيف :خا عوضولا .ةاورلا ضعب حرج هيف حدقي الو «بايترا الب هب جاجتحالل لباق وهف مالك هقرط ضعب

 حاتفم هنوكو «هب ةالصلا ةحابتسا وه هب ةدوصقملا هتياغو يلصألا ضرغلا نأب ءوضولا يف ةينلا بوجو مدع ىلإ
 «باوثلا بترت ءافتناب مزليو «ةينلا ىلإ رقتفي تح (ةدابع هعبطب هسفن يف نوكي الف ءهتقيقح هب موقتي امث ةالصلا

 .ةحصلا برت ءافتلا

 زوجي مو ءافرعمو | رحم ءريكألا هللا وأ نيك هللا :ظفلب الا ةهيرحتلا روج ا : يعفاشلا لاق :اهميرحت ريبكتلاو

 يف اك دسحمو ةفيدح وبأ روحو «نيغ آل "ريبكلا هللا" عم فسوي وبأ امهزوجو ءاركنتم الإ دوادو دمحأو كلام

 دايك ”وكأ هللا" ظفل وه نوئسملا ناك نإو :ضرفلا هب طقسيل ؛ليجبتلاو ميظعتلا عبتي اه لك :ةمعيرحتلا

 وه امنإ ةعيرحتلا ةيضرف تابثإ نأ :اهنم ةلدأ امهلف ؛ظافلألا رهاوظ ىلع دمجني ال رئاغ قيقد امهرظنو «روثأملا

 هلوق يف امك "ةبترلا يف ربكلا" نم ذوحخأم ءميظعتلا وه :ةغللا يف ريبكتلاو (":رثدملا) #ٌرّبكف ِكَبَرَو :ىلاعت هلوقل

 يربك :ةصيوحو ةصيخم يدي نيب ملكتلا دارأ نيح لهس نيب نحرلا كيعل لهس ني.هللا فيغو. ةصينخغ كيدح

 لجأ هللا ظفلب وأ :ربكأأ هللا *ظفلب ناك ءاوس عهلع ةكبنملا هب ةنذؤملا ظافلألا عيمج لمشي ميظعتلا وعم ءادأو مك

 .كلذك ةرمحرلا وأ ءمظعأ وأ



 ةحئافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحعلا نايب ١ ا/ا/ ةالصلا باتك

 ايل ا ا ا ا ا ا 8 © ها نه هنا ذهل نهض نه نه لا نها تلا هاا ااا لا ضال 9 ا اضل ا ا ا ا ا © ا لا ذه ل اه نه ل لا ذه ل اه ا ا اهليلحت ميلستلاو

 نوممعيف «ةيآلا نم ةعرحتلا ةيضرف ناذحأي امهنأ :رهاظلا نم مهفي ام سيل هلعل مهنيب فالخلا 57 -

 نم افوذحأي مهلك مهأ :فالخلا أشنم لب «ةروثأمللا ثيداحألا نم كلذ نوذحخأي مهنأو «ةيآلا قالطإل اهظافلأ

 لإ هلإ الو هللا ناحبس :لوقي نأ عمت نيو للعَو حبسك «ليعفتلا نم رصقلا ةيصاخ نوذخأي مهف «باتكلا

 «قيفستلاو «حيبستلاو ءسيدقتلاو «هيرنتلا يف امك «باستنالاو ةبسنلا ةيصاخ هنم ناذحأي امهو هللا مسبو هللا

 رودي رمألا نأب يضقي قيقدلا رظنلا لب «ةيونعملا ىلع امهرظنو «ةيظفللا ةيصاخلا ىلع روصقم مهرظنف «كلذ ريغو

 .اًقافتا ميظعتلا عم ىلع لومحم ريبكتلا نأ ىلع
 رانا نانكلاو رايعألا الجو دق ايف هولعجف ؟هيف قلطم وأ ؛ئعملا اذه ف لمجم وه له :هنأ ف فالخلاو

 عومجم ال «نايبلا باب يف ربكلا ةدام ربتعا انم يضاقلاف «باتكلا لمحم اًنايب حلصي دحاولا ربخو :هلامجإل انايب

 ةيلحتلاك «ةضراعلاو ةيلصألا ةيغيصلا ةأيهلاو ةداملا ربتعا دمحأو كلامو ءاًعيمج امهربتعا يعفاشلاو «ةغيصلاو ةداملا

 دمحمو ةفينح وبأ هلعجو ؛يقرعلا صخشلا دمحأو كلامو ؛عونلا يعفاشلاو «سنجلا ربتعا هنأك يضاقلاف «ماللاب

 لمتشا ظفل امبأف ؛هقالطإ ىلع يرجي هنأ يف قلطملا مكح ذخأي لاعفألا يف ذوحأملا يردصملا ئعملا نأل ؛هيف اةلطم

 .ةظوسملا .رخألا دينك ىلإ هلكذ قلطم أ لمحت هنأ يقر ايكو هجرت جلس ؛ميظعتلا يعم ىلع

 ءنمحرلا مساب وأ هللا مساب نوكي نأ نم معأ ركذلاو (5١:ىلعألا) ىلّصف ِهِّبَر َمْسا ٌركْذَو# :ىلاعت هلوق :ياثلاو

 ١8٠١( :فارعألا) اهب ةوعداف تسلا ملا هلَِوُوِم : ىلاعت هللا لاق "ريكا هللا" زاج ابك مال نمحرلا" راجف

 :اولوقي يح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :ثيدحلا ف دروو 11٠ :ءارسآلا) © ىَتْسُحْلا ءاجقألا كه اوشن ام ايل : لاقو

 .ىلوأ هعورف يفف .ناميإلا يف زاج اذإف ءاّملسم ناك زيزعلا وأ نمحرلا الإ هلإ ال :لاق ول مث هللا الإ هلإ ال

 ديحوتلاب :لاق ؟ةالصلا نوحتتفي ءايبنألا ناك ءيش يأب :لكس هنأ ةيلاعلا بأ نع ةبيش ىبأ نبا ىور امه :ثلاثلاو

 نع هلثمو «كأزجأ ةالصلا تحتف ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأب :لاق هنأ يبعشلا رثأ :عبارلاو .ليلهتلاو حيبستلاو

 ربك وأ حبس اذإ :لاق مكحلا نع ىليل يبأ نبا نعو ل اما لع لج :يعخنلا نعو «يعخخنلا

 .ركفتو مهفاف ريبكتلا نغ هأزجأ «ةالصلا حاتتفا يف لله وأ
 نم ءاملعلا بهذم وه :يوونلا لاق ءدمحأ لاق هبو «ضرف مالسلا ظفل ةباصإ يب لاق :اهليلحت ميلستلاو

 نم اذهو يما ينومتيأر امك اولص :ثيدحو «يوبنلا لعفلاب مهل لدتساو ,مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا
 ؛ميلستلا اهليلحت و :هلوقلو «قافتالاب ضرف وه يذلا ةميرحتلا ريبكتب هايإ مهرابتعالو ءةرمتسملا ةيعفاشلا ءافخس

 ءاضرف طمنلا اذمهي اًضيأ ميلستلا ءاج «ثيدحلاب هعم دحتم ميلستلا نيع وهو «مارحإلاك اًضرف ناك امل ليلحتلاف

 يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو بيسملا نباو دوعسم نباو ىضترملا لوق وهو «ضرف ال بجاو اندنعو

 2 . يراخبلا حرش" ف لاطب نب نسحلا وبأ خيشلا هاكح امك يعازوألاو



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١.7 ةالصلا باتك

 00 ءاهريغ اهعمو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ئرجت الو ءملسف نيتعكر لك يفو
 دواد 5 هدم رخأ كتاللص تيقا دنقف اذنغ تيضقا وأ اذه تلق اذإ :دوعسم نبا ثيدح يف هلوقب ة] ب نحنو -

 بحاص هلاق امك نييعتلاب ةيضرفلا يفاني رييختلاو ء[4 ٠07 :مقر] "هدنسم" يف دمحأو «[1170 :مقر] "هننس" يف
 يف ليلحتلا راصحناو «ةقيقحلا داحتا تبثي ال فراعتملا لمحلاو قداصتلا درج نأ :امهكسمت نع باوجلاو ,"ةيادهلا'

 وه يذلا لماكلا درفلا مامتهال كلذ لك لب ءرصحلل ربخلا فيرعت نأ الو ؛ىلوألا لمحلا ملسن الو «ميلستلا
 .ربكأ هللا ظفل هتباصإ هب ديرأ اذإ ريبكتلا ىلع ميرحتلا لمح يف امك «دارفألا نيب نم ةدمعلا
 اهيف لخديف «ىلاعت هل ميظعتلا لعفب اهيف هذخأ وه .ةالصلا يف عراشلا قح يف عراشلا دوصقم نأ :انهه رسلاو

 هل اًجرخم نوكي هنم عنصو لعفب هجورخ :اهنع جراخلل هدوصقمو «هل ةياغلا هذه ىلع ءانب «ةصلاخلا ةدابعلا
 ةياور ىلع هعنصب جورخلا ةيضرفب مامإلا لاق اذلو ؛كلذك هنأش لعف لك هل حلصيو «ميلستلا هيف ةدمعلاو ءاهنع

 ىلع نفع هتبظاومو «"ةغيصلاو ةداملاب ةصوصخم ةدابع هنوك" جرخملا عنصلا اذه ف بجي الو «يعدربلا ديعس يبأ

 ؛مالسلا ظفل ركذي ملو ؛هملعي مل ثيح يبارعألا ثيدحب كسمتي دقو .مهفاف ؛هتيضرف ال هبوجو ثروأ ميلستلا
 .دحأ دنع ضرفي ال ثيح «يناثلا ميلستلا ىلع سايقلابو ؛هملعل ؛اًضرف ناك ولو
 بهذم وه امك «بدنلا ىلع رمألاو «لفنلا ىلع ةلومحم ةالصلاف هرهاظ ىلع لمح نإ :خلإ نيتععر لك ينو
 عم ىلع ميلستلا لمح نإو «نثم ىثم ةالصلا :درو ام ىلع ءانب «لفاونلا يف ةينثتلا بابحتسا يف نيبحاصلا
 لفاونلا يف ةيضرفلا يأ ءبوحولا ىلع رمألا لمحيف ؛ييأيس ام ىلع مامإلا هيلع هلمحو ؛قيقحتلا وه امك دهشتلا
 ةيعابرلاو ةيثالثلا ضئارفلا يف «ةيضرفلا ةجرد نع لزانلا ئظلا بوجولا ىلع وأ ءدهشتلا ردق دوعقلا ىيعمب
 يف ءافلاو «ىلوأ بدنلا ىلع لمحلاف ؛ةبجاو ال ةنس حصألا ىلع ةءارقلا نكل ؛دهشتلا ةءارق ىيعمب ءاضيأ لفاونلاو

 .مهمالك يف ريثك هرئاظنو اذهو ءملسف نيتعكرلا يف امأ يأ «ةردقملا "امأ" ل باوجو ةدئاز امإ 'ملسف" :هلوق

 نأ لاخلاو :بانكلا ةخئافب الإ الما# ءارجإ ةءارقلا هيف ضروف ةالصلا نم ةعكر عر ال يأ :خلإ ئرجت الو

 اذهو «لفنلا تاعكر عيمجو ءضرفلا يلوأ يف اهتءارق اًمكح وأ ةقيقح بجيف «تايآلاو روسلا نم اهريغ اهعم
 ةعكر لك يف ةءارقلا ةيضرفب ؛مهريغو ةيعفاشلا جتحا نكل ,مهرافسأ يف ةيفنحلا اهدروأ «راثآلاب تباث صيصختلا

 دمحلا ب ةعكر لك يف أرقي مل نمل ةالص ال :ظفلب اًعوفرم ديعس يبأ نع فيعض دنسي هجام نبا هحرخأ ام

 ةحتافب أرقن نأ انرمأ" :ظفلب هنع حيحص دنسب دواد وبأ هجرخأ امو ؛[879 :مقر] اهريغو ةضيرف يف ةروسو

 ثيدح يف ٠١9[ :مقر ]2١5/1 ىقهيبلاو نابح نباو دمحأ هجرخأ امو 8١8[« :مقر] "رسيت امو باتكلا
 يف أرقي ناك" :اًعوفرم ةداتق يبأ نع يراخبلا هحرحخأ امو ؛ةعكر لك ف كلذ لعفا مث :هرخآ يفو هتالص ءيسملا

 -  ."ةياقولا حرش ىلع ةيامحلا حرص"ب ةموسوملا انيشاوح يف طوسبم ماقملاو اذه ,"باتكلا ةحتاف ةعكر لك



 ةحئافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١/9 ةالصلا باتك

 : ةفينح يبأل تلق :هرخأ يف دازو هلثم ةفينح يبأ نع يرقملا نع : رخل ةياور يفو

 فو «ءقدص :يرقملا لاق ءدهشتلا نيعي :لاقف ؟ملسف نيتعكر لك يف :هلوقب نيعي ام

 .ءيش اهعمو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ئرجي الو :هرخآ يف دازو ؛هوحن :ةياور

 امك اولص :ثيدحب جاجتحالا امأو ؛ءيسملا ثيدح يف مهوتي اميف الإ ةيضرفلا ىلع اهلك هذه يف ليلد الو -

 ةلمتشم تناك هتالص نأل ؛اًذج بيجعف عضاوم يف ةيعفاشلا لاثمأ نم عاش امك «بوجولا ىلع ىلصأ يومتيأر

 اذه يأنسو ءاميوجو لب ةحتافلا ةيضرف تبثي ال انررق ام ىلعو «ضئارفلاو تابجاولاو ننسلاو بادآلا ىلع

 .لوقلا لبقتسم يف ثحبلا
 بحي ال هنأ :كلام باحصأ نم ةرفص يبأ نب دمحمو «ةعيبرو هد» ىلع نع يضاقلا ىكح دقف ةءارقلا سفن امأو

 نييرخألا نيتعكرلا يف بحت ال :ّأذ يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو ءكلام نع ةذاش ةياور يهو ءًالصأ ةءارق
 ةحتافلا :لاقو ؛يوونلا هلقن ةعكر لك يف ايوجو ىلع فلخلاو فلسلا روهمجو ءتكس وأ حبس وأ أرق :رايخلاب لب

 نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمجو «يعفاشلاو كلام بهذم اذهو ءاهنع زجاعل الإ اهريغ ئزحجي ال ةنيعتم
 "رسيت ام أرقا" :ثيدحل ؛نآرقلا نم ةيآ بجاولا لب ةحتافلا بحت ال :ةليلق ةفئاطو ةفينح وبأ لاقو ؛مهدعب

 اهوجو مدع اوبسن يح «ضرفلاو بجاولا نيب قرفلا ف مهربدت مدع نم يوونلا لاثمأ تافاخس نم اذه :انلق

 نم هيلع حلطصملا ضرفلا صوصخ لوق تابثإ ىلع ردقي ال هلعلو ءروهمجلا ىلإ اًيوجو اوبسنو «ةيفنحلا ىلإ
 تازيبكياو قف يبنلا ىلع ةالصلاو «ءنيدهشتلا بجوأ دقف لبنح نب دمحأ امأو «نيعباتلا رباكأو ةباحصلا

 اولص :ثيدحب لدتسي نأب قحأو قصلأ وهو «هريغو يوونلا هلق امك دوجسلاو عوكرلا تاحيبستو «لاقتنالا
 ءامهريغو تاحيبستلاو تاريبكتلا نود ؛ةالصلاو ريخألا .دهشتلل ةبجوملا ةيعفاشلا نود يلضأ ىومتيأر امك

 ؛هديب بهذملا ناكرأو ثيدحلا قاعم ةمزأ لعلف «بدنلا ىلع انهه ثيدحلا لمحي هنأ :يوونلا نم بجعلاو

 .ءاشي فيك اهفطعي

 ؛ثيداحألا هذه لاثمأب نيكسمتم. ؛ةالصلل ةحتافلا ةينكر ىلإ نورخآو كلامو يعفاشلا بهذ :خلإ ئرجي الو

 يذمرتلاو «8914 :مقر ملسمو 2755 :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هجرتعأ باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :ثيدحف

 دومحم ثيدح نم مهبتك يف [8707 :مقر هجام نباو 4٠١« :مقر يئاسنلاو 877 :مقر دوادوبأو 21841 :مقر

 ئرحب ال :ظفلب يطقرادلا هاورو .باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال :اعوفرم تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب
 هجرخأ امك ةريره يبأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأو ءحيحص هدانسإ :لاقو ١7[« :مقر :27371/1] خلإ ةالصلا

 .باتكلا ةحتافب اذو ءهنع ءاطع ةياورب مامإلا



 يدانم ىدان :لاق ةريره يبأ نع حابر لأ نب ءاطع نع ةفينح وبأ -

 22011111711 :ةءارقب الإ ةالص ال :ةنيدملاب كي هللا لوسر

 نب هللا دبعو ةداتق يبأو سنأو ةشئاعو ةريره يبأ نع بابلا يفو :ةدابع نع ثيدحلا جارخإ دعب يذمرتلا لاقو -

 مهنم 25 ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ؛حيحص نسح ثيدح ةدابع ثيدح :لاق مث ءرمع

 ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ئرحت ال :اولاق ءمهريغو نيصح نب نارمعو هللا دبع نب رباجو باطخلا نب رمع
 ةحص ىفنت اهرهاظب اًهإف ؛رهاظ امي مهلالدتسا هجوو .قاحسإو يعفاشلاو كرابملا نبا لوقي هبو «باتكلا

 ضئارفلا رب سيلو هيف اًضرف نوكي ءيشلا ةحص هيلع فقوتي امو عةحتافلا ةءارق نودب اهءازجإو ةالصلا

 .ناكرألا نم وهف ةيجراخلا

 نيبو ئيب ةالصلا تمسق :اعوفرم ةريره بأ نع ثيدحلا ةمئأ نم هريغو "أطوملا" يف كلام هاور ام. لدتسي دقو

 اهوكو ءاه ةينكرلا ةدشل ؛اّب ةدحتم ةالصلا نيع اهلعج دقف «ةمحتافلا وه اغعإ مسقملا نإف ؛ثيدحلا نيفصن يدبع

 مامتهالا اذهف ءاهئازإب اهريغ اهيف سيل «ةالصلا نيع اهنأكف .ناكرألا نم اهيف ام مظعمو ءاط مظعأ اًءْزح

 يف ةحتافلا أرقو ىلص ةنس نيرشعو ةثالث ةدم يف 55 يبلا نأب لدتسي دقو ءامل ةحتافلا ةينكر ف حيرص ءانتعالاو

 6# وعبتاف# :ىلاعت هلوقل ؛ةعباتب انيلع يحبس عالم

 دقو .ىلصأ نومتيأر اهك اولض : 2 هل هلوقو ١"7(« :نارمع لأ) © ين وعبتاف هللا فو تك نإ "اق :هلوقو

 ديعولا تحت لدي اهكراتف ةالصلا يف باتكلا ةحتافب أرقي فلاخملاو قفاوملا برغلاو قرشلا لهأ عيمج نأ لدتسي

 ١١8( :ءاسنلا) كك ىَلَوَت ام هلو َنيِئِمْوُمْلا ليبَس َرْيغ ْعمتْيَو ىَدهلا هَل نيت ام ِدْعَب نم َلوُسَرلا ٍقِقاَشُي ْنَمَوإِ :ىلاعت هلوقب
 فحسأ امهف «ةيعفاشلا مظاعأ ضعب نم ارهتشا نإو لالدتسالا نم ناهجولا ناذهو ءاضرف اهتءارق نوكتف

 .هتصاخ وأ دورولا ةماعلا تاطلاغملا نم دعي نأ يغبني امهنع شتف ول لب ءاهيلإ ىغصي نأ نم نودأو نهوأو

 فيدحلا اذه :2إ ةريره نبأ قع "وهديناسم" يف رفظملا نباو ورسخ نباو لدعلا ةحلط هاور اذكه :ةفينح وبأ

 لهأ يف يدانأ نأ 25 هللا لوسر ينرمأ" :ظفلب مامإلا قيرط نم "هطسوأ'" يف اذكه ياربطلا هجرخأ
 نبا هقثو :انلق ,ةاطرأ نب جاجح هيفو رخآ قيرط نم هجرخأو «فيعض هدنسو [4415 :مقر 2١55/9 ]"ةنيدملا
 لاقو .ظافحلا نم ناك :دمحأ نع بلاط وبأ لاقو :«ثيدحلا زئاج :يلجعلا لاقو ءيروثلا نايفسو حين يبأ

 3 اع ىلع هريظو ةييش هوو «ظفاخلا مكن اذك ءاكلدم فاس ناك ؟زاوبلا لاقو «سلقس قاودنرم ةةعرو ولأ
 لاسرإلاو سيلدتلا :انلق .ملعلا لهأب قيلي ال هيت هيف ناك و "سيلدتلا" هيلع مقن اه رثكأو :لاقو ,"يبهذلا نازيم"

 يناربطلا ىورو ء«فعض هدنس يفو ءرخآ هجو نم مامإلا ظفلب يدع نبا هجرخأ ثيدحلاو .اندنع نيحرجب سيل
 9 نآرقلا نم نيتيآو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :ظفلب



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١8١ ةالصلا باتك
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 44٠[ :مقر 27 58/1] ةعزخ نباو «تاقث هلاجرو «بائتككلا ةحتافب أرقي مل نم ةالص ئزحت ال :ظفلب نطقرادلاو -

 ؛يديب ذخأف :لاق ؟مامإلا فلخ تنك نإو :تلق :هيفو ؛باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص ئرجت ال :هنع نابح نباو

 .ديناسملاو ننسلاو حاحصلا باحصأ نم ريثك هحرخأ ةريره يبأ ثيدح :ةلمجلابو .كسفن يف امج أرقا :لاقو

 ةيضرفلا نأ :لوألا ةهيبن ةهحوم هوحوو «ةهيجو ةلدأ ةحتافلا صوصخ ةيضرف مدع وهو مهكلسم ىلع ةيفنحللو
 رسيت ام لكل ةلماش ةماع "ام" ةظفلو (؟١ :لمزملا) 4نآْرعْلا وج ريس اوأَرفاَق :ىلاعت هلوقب تتبث امنإ ةيعطقلا

 اميف يعطق هنأ :انلوصأ يف ررقت ام ىلع باتكلا ماعل اًضصخم حلصي ال دحاولا ربخو ءاهريغ وأ ةحتاف ناك ءاوس

 يف ةمكحم تسيل اهنأ ىلع ءانب «ةماع تسيل "ام" ةظفل نأ انملس :لوقن وأ ءيعطقلا ضراعي ال نئيظلاف ءهلوانتي

 قلطمل اًديقم حلصي ال ربخلاف ءاهريغ وأ تناك ةحتاف صوصخلا ديق نع قلطم ةيآلا ظفلف هيف ةرهاظ لب مومعلا

 هتوبثل ؛اضرف ةماتلا ةيآلا وهو ,."نآرقلا" هيلع قلطي ام ىندأ نوكيف ءئظلاب يعطقلا ىلع ةدايز هنأل ؛باتكلا

 ؛نيليلدلاب المع كلذ نوكيف ءثيداحألاو رابخألل ءاّبجاو اهيلإ ةروسلا مضو ةحتافلا صوصخو :بانكلاب

 .ةنسلا لامعإو باتكلا لامهإ اصوصخ موصخلا هبكترا امك ءرخآلل الامعإ امهدحأل الاه 3

 ةيآ لك ةءارق ضرفيف «نآرقلا نم رسيت ام لك ةالصلا يف أرقي نأ يضتقي "ام" ةظفل مومع نأ دري ال اذه ىلعو
 ماع داع ءيعطقلا مومعلا مقتسي مل اذإو ؛عامجإلا فالخ وهو «نآرقلا عيمج ةءارق ةيضرف وهو ,ةعكر لك ف

 وه مومعلا :لوقن وأ «ةماع ال ةقلطم اهلعجن انأل كلذو ؛دحاولا ربخب هيلع دازي ٍئظ وهو «ضعبلا صوصخم

 هلولدم وهو لوألا وه ناك نإو مومعلا يف ربتعملاو «ةيلدبلا ليبس ىلع وأ ؛عامتجالا ليبس ىلع امإ لومشلا
 ىلعو «ريسيتلا ىلع انهه رمألا ئبم نأل ؛ةقيقحلا رذعتل ؛ياثلا ىلع انهه هلمحن انكل .يزاخحملا ئناثلاو «ىقيقحلا
 .اريسعم رسيملا دوعي عامتجالا ريدقت

 ةءارق هل ركذي مل و ءافانيمطاو اهليدعتو اهضئارفو ةالصلا ناكرأ ميلعت ددصب كانه هنإف «يبارعألا ثيدح :يناثلاو

 ثيدح :ثلاثلاو .نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث :هلوقب ىفتكا لب «هركذل اًضرف تناك ولو ةحتافلا صوصخ

 نم :اًعوفرم مهريغو ١8[ :مقر] كلامو 87١[ :مقر] دواد وبأو [5345 :مقر] ملسم هجرحأ «ةريره يبأ

 ؛فرعلاو ةغللا هيلع لدي ءصقانلا نعمت "جادخلا" نإف ؛مامت ريغ جادحس يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص

 «تاذلاب ال تافصلاب قلعتي ناصقتلاو ءدسافلا ىعمب ال ثيدحلا ظفل هيلع يدانيو دهشي ام ىلع مامتلاب هتلباقمو
 .اهضورف نم ضرف كرتب ال تابحاولا نم بحاو كرتب ةالصلا ىلإ ناصقنلا قرطتيف «تاذلاب نالطبلاو داسفلاو

 نوكي الف «يوارلا ام ال ثيدحلاب انجاجتحا نإف ءانيلع ضهتني ليلدب سيلف ةريره يبأك يوارلا مهف امأو

 - ؛بجاولا كرتل ؛اهنم اصقان اًدرف لب «ةالصلا نم الماك اًدرف يأ ةلماك ةمات ةحتافلا نع ةيلاخلا ةالصلا



 ةحتافلا ةءارقو ميلستلاو ةميرحتلا نايب ١/65 ةالصلا باتك

 نع مامإلا هجرخأ ام :عبارلاو .صقان درف نمض يف تناك نإو هتقيقح سفن هب ررقتيو ؛ةالصلا لصأ ققحتيف <
 :هظفلو ءهنع يدهنلا نامثع يبأ ةياورب دواد وبأ هجرخأو «باتكلا ةحتافب ولو ةءارقب الإ ةالص ال :ةريره يبأ

 ريشي ةلصتملا "ولو" ةظفل نإف 8 :مقر] داز امف باتكلا ةحتافب ولو نآرقب الإ ةالص ال :ةنيدملا يف دانف جرخأ

 .اهصوصخب ةحتافلا ضرفي الف ءاهريغلو اهل ةءارقلا ميمعت ىلإ يمؤيو «ةحنافلا صيصخت مدع ىلإ

 وأ ةحيحص امإ :ربخلا ردقيف ؛«ةبسنلاب قلعتي ةلاحم الف ءدرفملاب هقلعت روصتي ال يطبارلا بلسلا نأ :سماخلاو

 اذإو «يناثلا لامتحا نم لقأ الف ءلوألا ناححر ملس ولو ؛مالكلا يف ناعئاش ناحيحص نيلامتحالا الكو ؛ةلماك

 وأ هرتاوت ملس ولف «دحاولا ربح يف نظ ىلع نظ قبطنا ةهبشلا هذه قرطتلف ؛لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج

 .باتكلا ىلع هب دازي يح امكحم ن وكي الف «ةيعطقلا ءاقب مدعل ؛ةيضرفلا هب تبثي ثيح غلي مل انضيأ ةترهش

 ةالص الو ءدجسملا يف الإ دجسملا راحل ةالص ال :ة25 هلوقك «ةريثك تيداحأب ضوقنم مهالدتسا نأ :ساسلاو

 :عباسلاو .ةحصلا لصأ يفن ال ؛لامكلا يفن الإ هيف ظحالي ال ام مسي مل نمل ءوضو الو :عجري يح قبآلا دبعلل

 ريثك يف درو ام ىلع داز ام وأ «نيتيآ وأ «ةحتافلا ىلإ ةمضنم ةروس ةيضرف ريرقتلا اذه ىلع مزلي هنأب ضوقنم هنأ

 دروسو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :اعاوفارنف "لماكلا" يف يدع نبا هحج رخخأ ديعس يبأ ثيدحك «ثيداحألا نم

 :باتتكلا ةحتافب آلإ ةالص ةعرجت ةل :ظفلا قو ء'رسيت امو ةحتافلا ًارقن نأ 25 هللا لوسر انرمأ" :ةياور قو ءاهعم

 نب قاحسإو ةبيش يبأ نبا هجرحأو «هنع هجام نباو يذمرتلا هاورو «"اهريغ وأ ةضيرف يف" :ظفل يفو ءاهريغ اهعمو
 نآرقلا مأب الإ ةالص ال :ديعس يبأ نع ةرضن يبأ ثيدح نم "نييماشلا دنسم" يف قاربطلاو ."امهيدنسم" يف هيوهار

 ."ةيانبلا" يف ئيعلا لاق اذك ءاهريغ اهعمو

 نكمي نأ امإ :لوألا ىلعو ءانبولطم لب مهيولظم قفاوي ال ياثلاو ءلامكلا وأ ةحصلا ردقي نأ امإ هنأ :نماثلاو

 ؛ىنه ثيح نم ةعيبطلا سفن ةدارإ ىلع رصتقي لب ؟نكمم ال وأ ءاضقان وأ الماك ةحصلا دارفأ نم درف ةدارإ
 ىلعو «ةحصلا لصأ يفتني الف «"ةلماكلا ةحصلا" وهو دارفألا نم لماكلا ةدارإ زاوحل مهمارمل مغارم اًضيأ لوألاف

 عم ةلسرم ربتعت وأ ؛ةقلطملا ةعيبطلاب اهنع ربعي دقو ؛قالطإلاو مومعلا عم ةظوحلم ةعيبطلا ذحؤي نأ امإ :ياثلا

 ةئقرملا هذه نآل ؛مهدوصقمل مزلتسم ريغ اًضيأ ىناثلاو «ةعيبطلا قلطمت اهنع ربعي دقو ءهمدعو ديق ةظحالم ريغ

 .ةحصلا لصأ ءافتنا ىلع لدي الف هئافتناب يفتنتو «درف دوجوب دحجوت

 ثيح نم يفنملا هب فصوي نأب «هلبق وأ ,مومعلاو قالطإلا فصو ةظحالم دعب يفنلا ربتعي نأ امإ لوألا ىلعو

 لومه يف امك امهنيب قرفلا ةلمحلابو «توبثلاب ال يفنلاب قالطإلا ديق قلعتيف «تبثم وه ثيح نم ال يفنم وه

 - 4 روف ٍلاَثْحُم لُك ٌبِحُيال# :ىلاعت هلوق يف ليق امك مومعلا بلسو بلسلا مومعو «لومشلا يفنو يفنلا



 .باتكلا ةحتافب ولو

 [ةلمسبلاب رهجلا مدع نايب]
 رمعو ءركب وبأو دك يبلا ناك :لاق سنأ نع دامح نع ةفينح وبأ -6

 . ميحرلا نم->رلا هللا 7-0-0 نورهجي ال

 هلوق ف ليق امكو ءامهدحأ رهاظلا ناك نإو نيرمألا لمتحت يفنلا تحت ةعقاولا ةركنلا يف امكو ١8(: :نامقل) -

 ةبطخ يف ليق امككو,ىهلبق ال ىقتلا ةورو.دعب هقلابملا نابتعا نإ مع :تلصقو يديم مالظب كبَر امو + لاغت
 لوألاف ءرهاظلا وه ام ىلع ةدرفملا ةغيضلا سفن ف ال يفنلا يف يه امنإ ةغلابملا نإ "ادق هب دجي ملف" :يواضيبلا

 مكو ءمهدعاسي ردق يأ تالامتحالا هذه ىلإ رظناف .اعفن يدجي ام م بحصتسي ال يناثلاو ؛هنوحني امل مئالم

 .كلبحأو كدعاس اع كبر هللا ركشاو ءاتدضاعي لاهتحالا نم

 هنوك نكميو عطقنم هلعل] :خ! سنأ نع .خلإ ةحتافب ةءارق ةءارقلا كلت تناك نإو يأ :باتكلا ةحتافب ولو
 هاور سنأ ثيدح [.ةباحصلا رخاوأ نم وه سنأل اكردم نوكيف اقافتا يعبات مامإلا خيش اًدامح نأل يسوم

 اوناك رمعو ركب ابأو دي يبنلا نأ :يراخبلا ظفلو ءامهريغو *8١[ :مقر] هجام نباو [47 :مقر] يراحبلا

 رمعو ركب يبأو د5 يبلا فلخ تيلص :هنع ملسم ةياور فو ؛"نيملعلا بر هلل دمحلا"ب ةالصلا نوحتتفي
 هللا مسب"ب نورهجي ال اوناكف :هنع ةياور يفو ؛"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب أرقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثعو

 .["595 :مقر] "ميحرلا نمحرلا
 25 يبلا فل تيلص :هنعو ؛حيحصلا طرش ىلع دانسإب يئاسنلاو [١؟874 :مقر 11/5/8] دمحأ هجرعأ

 :سنأ نع نسحلا نع يناربطلا ىورو ؛هجام نبا هاور "ميحرلا نمحرلا هللا مسب" نوفخي مهلكف رمعو ءركب يبأو

 بهذم وه اذهو هاّيلعو نامثعو رمعو ركب ابأو "ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب رسي ناك ٌدْم هللا لوسر نأ

 ؛لفغملا نب هللا دبعو رساي نب رامعو ريبزلا نباو دوعسم نبا لوق وهو :رذنملا نباو ربلا دبع نبا لاقو «يروثلا

 يرهزلاو شمعألاو زيزعلا دبع نب رمعو ةداتقو «كرابملا نبا هللا دبعو يعازوألاو يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو
 .يراقلا هلاق اذك قاحسإو دمحأو ديبع يبأو دامحو ,دهاجمو

 25 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو :هنيسحتو لفغملا نب هللا دبع ثيدح جارحخإ دعب يذمرتلا لاقو

 دمحأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوقي هبو «نيعباتلا نم مهدعب نمو ؛مهريغو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ مهنم

 .هسفن يف اهوقيو :اولاق "ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب رهجلا نوري ال قاحسإو



 ةلمسبلاب رهجلا مدع نايب ١/04 ةالصلا باتك

 فلخ ىلص هنأ :لفغم نب هللا دبع نب ديزي نع نايفس يبأ نع ةفينح وبأ ١-
 باهش نب فيرط ا 6

 سو كيبآو املقو :لاق هجام نبا ظفلف .ام*ريغو هج ا نباو يذمرتلا هاور لفغملا نبا ثيدح :إ ديزي نع

 :لاقف جيتار لا ةيمجرلا هلأ جيت :أرقأ انأو ئعبسق عديم الع اناا ىف نسا
2 

 يبإف ؛ثدحلاو كابإ ! ب يأ

 هلل نيهتعا : لقف تأرق اذاف ةلوق دم العر عمسأ ملف نامثع عمو ضعوا ركب أ عمو 9 هللا لوسر عم تيلص

 :[ 1 :بقرإ| نيملاعلا بر

 لفغملا نب هللا دبع ثيدح هيف دروأو ءرهجلا كرت يف اياب باوبألا يف هنديد وه ام ىلع نيباب انهه عضو يذمرتلاو

 ثدحملاو كايإ ثدحم !نيب يأ :لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقأ ةالصلا يف انأو قل يعمم :لاق ءهنع هنبا ةياورب

 تيلص» دقو ::لاقاو هينم عي مالسإلا يف ثدحلا ةيلإ ضغبأ ناك هع هللا لوس «باحيسأ نم ادذحأ رأ مو :ل اق

 ١ :لقف تيلص تنأ اذإ اهلقت الف ءاضوقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثع عمو رمعو ركب يبأ عمو دي يبلا عم

 سابع نب ا ثيدح هيف دروا أو ةةلمسيلاب رفا قأر نسف انايو.وويص ةيلحع لفغملا ني.هللا فبغ تيدح لاق مث

 نم ملعلا لهأ نم ةدع هب لاق دقو «كاذب هدانسإ سيلو :لاق مث «"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب هتالص حتتفي :انعوفرم

 مسب"ب رهجلا اوأر نيعباتلا نم مهدعب نمو هريبزلا نباو سابع نباو رمع نباو ةريره وبأ مهنم ني يبنلا باحصأ
 رفظملا نباو ورسح نباو لدعلا ةحلط اهجرخأ مامإلا نع ةياورلا هذه .يعفاشلا لوقي هبو ؛"ميحرلا نمحرلا
 ."كتمغن" ظفل ريغ نتملاو دنسلا اذهبي يناربطلا هحرخأو :؛"مهديناسم" يف يثراحلاو

 يف ثدحلا :ظفلب رخآ قيرط نم هجام نباو يئاسنلاو [؟54 :مقر] يذمرتلاو ؛"هدنسم" يف دمحأ هاور هوحنبو
 دنسلا يف مث ءاهوقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثع عمو رمع عمو ركب يبأ عمو 5 ىبلا عم تيلص دقف «مالسإلا

 تيس طل نينا هيباسيملا عن وقنابل“ لايظ ١ سيق هيلع هعبات نكل «هيف ملكتم فيرط نايف وبأ

 نع دامح قيرط نم اًضيأ مامإلا هاور رهجلا مدعو .نابح نباو يئاسنلا هب جتحا دقف هللا دبع نري كيا امأو ؛ةريغو

 هظفلبو «يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نباو ورسح نبا هاور نيحيشلا رهج مدعو :هرهج مدع يف هعفر سنأ

 .تاقث مهاجرو «ئيطقرادلاو نابح نباو ةميزخ نباو يئاسنلاو دمحأ هجرحخأ

 عمسأ ملف :ظفلب سنأ نع ملسم ىورو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب نورسي اوناكف :يناربطلاو ةميزخ نبال ةياور فو
 ةءارقلاو «ريبكتلاب ةالصلا حتتفت تناك :ةشئاع ثيدح نم هدنعو «"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب أرقي مهنم اًدحأ

 "ويسرا نيهيرلا هللا :مسي'م ؛كورسي اوناك ةددع ناريطلا فورو «[*ةذ :يقر] "نيللعلا ترب هلل كمحطل"ب

 ف تك هللا لوسر رهجج ام :لاق ىدوعسم نبا نع ميهاربإ ثيدح نم ”نآرقلا ءاكحأ' ف 5 مهوارلا ركب ىف ظ أ جرحخأو

 ىورو «ةلمسبلاب نارهجي ال يلعو رمع ناك :لاق لئاو يبأ نع يواحطلاو ؛رمع الو 0 وبأ الو ؛ةبوتكم ةالص
 5 ةريره يبأو سابع نباو ةداتق بأ فلخ تيلص :باهش نب حلاص قيرط نم بيطخلاو نئيظقرادلا



 ةلمسبلاب رهجلا مدع نايب ١ مه ةالصلا باتك

 انع سبحا !هّللا دبع اي: لاق فرصنا ملف «”ميحرلا نمحرلا للا سباب رهجف ملم

 ملف نامثعو رمعو ركب يبأ فلحخو ل هللا لوسر فلخ تيلص ينإف ؛هذه كتمغن

 يبأ رع ثيدحلا اذه ةعامج تورو : عماجلا لاق « يباحص اذهو ءاك نورهجي مهعممأ
 هنبا ال هللا دبع ةيمستلاب

 اذه نأل ؛باوصلا وهو :ليق دك ىبلا نع هيبأ نع ديزي نع نايفس يبأ نع ةفينح

 .لفغم نب هللا دبع نع روهشم ربخلا

 (ةقث يوق وه لب ءفيعضب سيل :تلق «فيعض :ليق «ةمأوتلا ىلوم وه حلاصو .نورهجبي ال اوناكف ديعس يبأو -

 لاقو «جيرج نباو بئذ يبأ نباك «هنع ءامدقلا ةياورب سأب ال :يدع نبا لاق ءحلاص يبأ ناهبن نب حلاص وهو
 وهف «لبق هنم عم“ نمف «توك نأ لبق فرخ دق ناكو «ةقث :نيعم نبا نع يرودلا ىورو «ثيدحلا حلاص :لمحأ

 دعب يروثلا هنم عمسف ءربكو فرخ هنأ الإ ةقث :ئيدملا نبا لاقو .ةجح ةقث :هنع ميرم يىبأ نبا لاقو «تبث

 :روصنم نب ديعس هاور ثيدحلاو «ةقث ىحي نع ديعس نب نامثع لاقو «كلذ لبق بئذ يبأ نبا عامسو .فرخلا

 هنأ :ئطقرادلا نع يورو «ةالصلا يف ةلمسبلاو ذوعتلا نورسي اوناك :لاق «لئاو يبأ نع نيصح نع دلاخ انثدح

 ."يراقلا ةدمع"و ,"ةيادهلا" حرش يف هيف مالكلا طسب نئيعلا نيدلا ردبو ؛عوفرم ءيش رهجلا ف حصي مل

 يف جرخم وهو سنأ ثيدح :اهنم «ديناسألا ةديج ةريهش ةريثك ثيداحأ رهجلا مدع بناج يف ةلمجلابو :لوقأ
 ,"هننس" يف ئطقرادلاو ؛«"هحيحص" يف نابح نباو ."هدنسم" يف دمحأو ؛"هننس" يف يئاسنلا هاورو ؛"نيحيحصلا"

 "ةيلحلا" يف ميعن يىبأو ."همجعم' يو ياوطلل طفل قوم مدحرلا نح راك سياره ال اراك :هيف اولاقو

 لاجرو ("ميعرلا معلا هلا مه "ب ةورعب اتاك !"راثآلا حرش" يف يواحطلاو "رصتخملا" يف ةعيزخ نباو

 ناك هنأ :هنع ةبيش يبأ نبا هجرخأ ؛دوعسم نبا ثيدح :اهنمو .تاقثلا يف ممل جرخم «تاقث مهلك تاياورلا هذه

 .دمحلا كل انبرو ةذاعتسالاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىفخي

 ىذوعتلا :مامإلا نهيفخي عبرأ :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع "راثآلا باتك" يف نسحلا نب دمحم هاورو

 هنع انيوط «ليذلا ليوط همدعو رهجلا ثحبمو .نيمآو ؛كدمحبو مهللا كناحبسو ءميحرلا نمحرلا هللا مسبو

 ثحبملا اذه يفو «"ريدقلا حتف"و "ةيانبلا"ك لاجرلا لوحفلا بتك يف هنع غورفم هنأ ىلع ًاليوعت ؛لاقملا حشك
 ضعب لاق يح «كلذ ريغو لئالدلا ةوقو «ديناسألا رعب ؛ثيداحألا ةرثك ةهج نم لوشأ مهتفكو ءححرأ انتفك

 .فيعض ةهنهو (حيحص هنمف :ةباحصلا نم امأو ؛ءيش 2 هللا لوسر نع رهجلا يف حصي مل هنإ :ئيطقرادلاك ظافحلا

 هيلع ئثي نأ نم رهشأ وهو هللا دبع نب ديزي هنبا هنع هاور :روهشم .هنبا ديزي ىلإ يهتني هنأ ال :باوصلا وهو
 .نيعم نبا هقثو ةماعن وبأو .دمحأ هنع هجرخأ ةماعن وبأو «هريغو وه هجرحأ نايفس يبأ قيرطو ؛هنع قاربطلا هاور



 مومأملل ماهإلا ةءارق ة ةيافك نايب ١ مك ظ ةالصلا باتك

 ءاشعلا 26 هللا لوسر عم .تيلض :لاق ءاربلا ىف يدع نع ةفينح وبأ -؟

 ."نوقيزلاو علا ا

 25 ىببلا تعمس :لاق كللاه نب ةيطق نع دايز نع رعسمو ةقيتح وبأ ٠٠
 ةقالاع وبا ومادك

 8 قنا

 ه(عل ٠<قو نَا باقل حنو رجفلا يعكر ىدحاإ 8 أرقي

 ضعب ىلع هضعب دوضنب
 | مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب]

 3 الا اوك 8 ق1 .-.د مد. الاقل ني هللا ديح نع ىسوم نع ةقيفس وبا تا 14
 ةشئاع يبأ نب

 :مقر] يراخبلا هاور [كلام أطوم يف هلثمو دمحأو نتانشلاو يئامرلا طفل اقع «ةتسلا هجرخأ] :خ ! ءاربلا نع

 :بزاع نب ءاربلا نع تباث نب يدع نع :هجام نبا ظفلو ءمهريغو [875 :مقر] هحام نباو ملسمو 6
 لبج نب ذاعم نأ :رباج نع يورو «"نوتيزلاو نيتلاب أرقي هتعمسف :لاق ةرخآلا ءاشعلا 5 يببلا عم ىلص هنأ

 ليللاو ؛ىلعألا كبر مسا حبسو ءاهاحضو سمشلاب أرقا 3 يبنلا لاف ,مهيلع لوطف ءاشعلا هباحصأب ىلص
 .هدنسم يف ةريغملا نب دمحم هنع هاورا 5 :ةفينح وبأ كبر مساب أرقاو «ىشغي اذإ

 لحتلاَو# حبصلا يف أرقي :اعوفرم كلام نب ةبطق نع ةقالع نب دايز نع هجام نبا هسوغأ ها دايز نع

 عمسأ نأك رحفلا يف أرقي :اًعوفرم ثيرح نب ورمع نعو 8١5[« :مقر] (١٠:ق) دين ٌعلط تاس
 نيب ام رجفلا يف أرقي ناك :اًعوفرم ةزرب يبأ نعو ١ ١( ة:ريوكتلا) «ٍسّنكْلا ِراَوَجْلا ٍسَنُحْلا بق الَقإلا هتءارق
 سابع نبا نعو "نينمؤملا" ب حبصلا ةالص يف 575 هللا لوسر أرق :لاق بئاسلا نب هللا دبع نعو «ةئام ىلإ نيتسلا
 صاقو يبأ خي العش نعو -- ىلع 5 لهو" ."ليزنت ملا" ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي :اعوفرم

 اًضيأ نفلا ةمئأ نم هريغ اهجرخأ ثيداحألا هذهو ,دوعسم نباو ةريره يبأ نع كلذكو ؛كلذك
 يف رادملا نكل :رجفلا نم ةعكر لك يف ةئام ىلإ نيتسلا ةءارقو ءرجفلا يف لصفملا لاوط ةيفنحلا ذخأ انهه نمو
 هلامع ىلإ د رمع هبتك ام وه ةيفنحلا هيلع بتر ام ىلع سمخلا تاولصلل راصقلاو طاسوألاو لاوطلا باب
 امك ماكحألا ءارجإو دودحلا ةماقإ يف ءافلخلا مظعأ نم وهو «ةيوبنلا ةرضحلا نع هل عام ريغ نم روصتي ال اذو

 .اهمامتب فاقلا ةروس أرقي ئبعي .هحام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هجرحأ :خلإ تعم .مهفاف ,ىفخي ال

 :"ججحلا" فو "طولا" يفو "راثآلا" يف دمحم هاور اذكه :ةفينح وبأ .ديصحلا بح ىلع فطع بصنلاب :لخنلاو
 ."مهديناسم" يف لدعلا ةحلطو رفزو يقابلا دبع نب ركب وبأو ورسح نباو رفظملا نباو يثراحلاو
 - :هظفلو ءاًعوفرم دانسإلا اذهب ةفينح يبأ نع "هراثآ" يفو ١١1[ :مقر ]4١5/1« هفطوم يف دمحم هجرخأ :ىسوم نع



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ ما ةالصلا باتك

 نع ةيلع نبا نع سابعلا نب لهس قيرطب رباج نع هاورو «"ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف مامإلا فلخ ىلص نم" -

 يناربطلا هجرخأو :"ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف ءمامإلا فلخ- ىلص نم" :اًعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع بويأ
 هفعض ربجي ثيدحلا قرط ددعت :انلق ؛ةقثب سيل كورتم ًالهس نأب نيطقرادلا هّلعأو «قيرطلا اذه نيطقرادلاو

 نع ريبزلا يبأ نع ميلس يبأ نب ثيللاو يفعجلا رباج نع حلاص نب نسحلا قيرط نم يواحطلا هجرخأو .هناصقنو

 .يطقرادلاو يدع نبا هجرخأ كلذكو ءاعوفرم رباج

 .يفعجلا رباجو ثيللا يف اوملكتو ءاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع رباج نع نسحلا قيرط نم هجام نبا ةاورو

 «ثيداحألا يف هنم عروأ تيأر ام ؛ثيدحلا يف اًعرو ناك :نايفس لاق ؛عيكوو ةبعشو نايفس هقثو اًرباج نكل
 :ميكحلا دبع نبا لاقو «ةقث يفعجلا رباج نأ اوكشت الف ءيش يف متككش امهم :عيكو لاقو «ءقودص :ةبعش لاقو

 :دواد وبأ لاقو ءكيف نملكتأل يفعجلا رباح يف تملكت نئل :ةبعشل يروثلا نايفس لاق :لوقي يعفاشلا تعمم

 .هقلي مل دحأب مكءاج له «رباج يف نوعقي نيذلا نيناحبا ءالؤه ىلإ اورظنت ال :ةبعش انل لاق

 يوارلا حرجي ال عادتبالاو ءامهاثمأو ةعجرلاب هتديقع يف الإ رهظي مل هبذكو «ضفرلا وه هيلع اوباع ام ةماع مث

 نأ ىلع «قيثوت وه ثيللا يف ححارلاو «ضفرلا يف لاغ اًضيأ تباث نب يدعف الإو ؛قيقحتلا ىلع فرع امك
 قيرط نم "كلام بئارغ" يف ئنطقرادلا هجرخأو ءاضعب اهضعب دشي دقف الخدم اهضعب ناك نإو اقرط ثيدحلل
 نع الو هنع حصي ال كلام نع لطاب اذه :لاق هنأ هنع لقنو ءهوحن اًعوفرم رباج نع ناسيك نب بهو نع كلام

 اهضعبو «ةنسح اهضعبو «ةحيحص اهضعب ثيدحلا اذه قرط ةلمجلابو ,فرعي ال ماصع نب مصاع هيفو ءبهو

 «ضعب ىلإ اهضعب مضو «قرطلا ددعتب اهفعض ربجني «ةفيعض اهضعبو ءاندنع ةلوبقم ليسارملاو «ةلسرم ةيحص

 .بيرق نع هقرط نم اذبن ركذنسو

 نع بويأ نع لهس نع دومحم نع يلع يبأ نع دمحم قيرط :اهنم :اقرط رباج ثيدحل نأ ملعا :خإ رباج نع
 يف يواحطلاو «"هننس" يف ئطقرادلاو ,"طسوألا" يف يناربطلاو ؛"أطوملا" يف هجرخأ اًعوفرم رباح نع ريبزلا يبأ
 دعي نأ فعضلا ميلست دعب هيف لقأ الو ؛هيلع امو هل ام قبس دقو «"لماكلا" يف يدع نباو ؛"راثآلا ناعم حرش"

 دادش نبا نع ىسوم نع كيرشو نايفس نع قرزألا نايفس نع قرزألا قاحسإ قيرط :اهنمو ءادضاعمو اًدهاش

 .السرم اًعوفرم ىسوم نع ريرج قيرط :اهنمو «رباج نع

 عينم نب دمحأ اهجرحأ ءاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع حلاص نب نسحلا نع ميعن يبأ نع ديمح نب دبع قيرط :اهنمو

 لاقو ؛حيحص ريغ هوعفري مل مهودع نيذلا ظافحلا نإ :مهوق :لاقو «'حتفلا" يف مامهلا نبا هلقن ام ىلع "هدنسم" يف

 - .هعفري مل نم يف مهدع لطبف :ةحيحصلا قرطلاب هوعفر ريبزلا وبأو ريرجو كيرشو نايفس ءالؤهف :قرطلا لقن دعب



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١/4 ةالصلا باتك

 دمحم و ؛"دئسملا" اذه يف هحرخأ ءاعوفرم رباح نع دادش نبا نع ىسوم نع مامإلا قيرط قيرطلا اذه :اهنمو -

 هللا دبع نب رباح نع اعوفرم ةديدع دنت ني ااوب يحي نأشلا ىقب :مامهلا نبا لاق ."هئطوم" ْق

 نأل ؛لسرم هنأ حيحصلا نأب يدع نباو يقهيبلاو ٍنبطق لثم هعفرل نوفعضملا فرتعاو فعض دقو 3202: هنع

 ا بالا معجب دياب دب بوي هوست ابأو ليئارسإو ةبعشو صوحألا ابأو نينايفسلا

 لسرملا :لوقنف .ءكلذك ةفينح نبأ ةره هلسرأ كقو مولسراف" 0 يببلا نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب

 ىلع ليلدلا ةماقإب اًضيأ مازلإلا قيرط ىلعو ءانيأر ىلع لمعلا ىلإ عجري اميف انيفكيف ملعلا لهأ رثكأ دنع ةجح

 .حيحص دنسب ةفينح وبأ هعفر دقف هتيجح نع لزنتلا ريدقت ىلعو «لسرملا ةيجح

 رباج نع دادش نبا نع ىسوم نع ةفينح يبأ قيرط نم ثيدحلا اذه "هتطوم" ف دمحم جارخإ دروأ ام دعبو

 ىسوم نع كيرشو نايفس نع قاحسإ قيرط :نيقيرط نم كلذ "هدنسم" يف عينم نب دمحأ جارخخإو ءاعوفرم
 ىلع يناثلاو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص لوألا ثيدحلا دانسإو :لاق ءاعوفرم ىسوم نع ريرج قيرطو ءاعوفرم
 نسحلا نعو «ةرات ةرامع نب نسحلا عم ةفينح يبأ نع يقهيبلا مث ."هننس" يف ئطقرادلا هحرخأو .ملسم طرش
 «ةرامع نب نسحلاو ةفيئح يبأ ريغ هللا دبع نب رباج نع هدنسي مّل ثيدحلا اذهو :ئطقرادلا لاقو «ىرخأ هدحو

 ةنيبع نب نايفسو ينالادلا دلاح وبأو كيرشو ليئارسإو ةبعشو صوحألا وبأو يروثلا نايفس هاور دقو «نافيعض امهو

 .باوصلا وهو «السرم دي يبنلا نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع مهريغو
 لطبف :ىرخأ ملسم طرش ىلعو «ةرات هيلع قفتملا طرش ىلع ثيدحلا ححص ام دعب هباوج يف مامهلا نبا لاقو

 ةياورلا زاوحل ركذتلا طرش هنإ ىح ةياغلا ىلإ ةياورلا يف هقييضت عم «ةفينح يبأل مهضعب فيعضتو نيبصعتملا در
 نإو هذه ريغ رباج نع ةريثك قرطب دضع دق مث ؛هابحاص هقفاوي ملو ءاذه ظافحلا طرشي ملو هطخ هنأ هملع دعب

 .ةباحصلا عامجإ هيلع نإ :فنصملا لاق ىح + ةباحضلا بهاذعو «ءتفعض

 ف نوطرفي انباحصأ : لوقي نيعم نبا نع يرودلا سابع ىور دقف «ثيدحلا ة ةمئأ نم ةعامج هقثو ةفينح وبأ مامإلا مث

 ىلصوملا نيسحلا نب دمحم ركذو ؛كلذ نم لبنأ ناك :لاق ؟بذكي ةفينح وبأ ناكأ :هل ليقف ؛هباحصأو ةفينح يبأ

 يبأ يأرب يفي ناكو .عيكو ىلع همدقأ اذحأ تيأر ام :نيعم نب ىبيي لاق .ءافعضلا يف هباتك رحخخآ يف ظفاحلا

 !ايركز ابأ اي :نيعم نب ىحيل ليقو»:لاقأ ارت اهيدح ةقيبح نأ نم عمس دق ناكو «هلك هثيدح ظفحي ناكو «ةفينح

 وأ ةفينح وبأ كيلإ بحأ امبأ :نيعم نب ىحيل ليقو :لاق ءقودص معن :لاق ؟ثيدحلا يف قدصي ناك ةفينح وبأ
 موق هنع ثدح دقف ةفينح وبأ امأو (ةئيدح بحأ الق يعفاشلا امأ :لاقف ؟يضاقلا فسوي وبأ وأ (يعفاشلا

 يلع نب نسحلا لاقو «ئزجي هثيدح ىرأ تسل نكلو ءاقودص ناك بذكلا لهأ نم نكي مل فسوي وبأو ؛نوحلاص
 - .ةفينح يبأ يف يأرلا نسح ةبعش ناك :راوس نب ةبابش يل لاق :يناولحلا
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 نب دابعو حارجلا نب عيكوو ميشهو ديز نب دامحو كرابملا نباو يروثلا هنع ىور ةفينح وبأ :ئيدملا نبا لاقو -
 ذخأنف ةفينح يبأ لوق نم ءيشلا انسحتسا امر :ديعس نب ىبي لاقو ؛هب سأب ال ةقث وهو «نوع نب رفعجو ماوعلا
 :ملعلا باتك يف ربلا دبع نبا لاقو «يدزألا هركذ "ريغصلا عماجلا" فسوي يبأ نم تعمج دقو :ىيي لاق «هب

 دواد ابأ تعمس :لوقي ةساد نب ركب نب دمحم تعمس :لاق ءنومحر نبا انثدح «فسوي نب دمحم نب هللا دبع نيثدح

 ةفينح ابأ هللا محر ءاّمامإ ناك ىعفاشلا هللا محر ءاّمامإ ناك اًكلام هللا محر :لوقي قناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس

 .اًمامإ ناك

 ةمئألا لضفأ نع انلكس اذإ :لوقي ناك هنأ :يعفاشلا ىلهابلا ءالعلا نب دمحم نيدلا سمش .ظفاحلا مامإلا نع يورو

 ؛هتمامإ ملعلا يف تتبثو «هتلادع تحص ن ف نأ بابلا اذه يف حيحصلا :ربلا دبع نبا لاقو «ةفينح وبأ :لوقن

 ىلع هتحرج اهي حصت ةلداع ةنيبب هتحرج يف يتأي نأ الإ دحأ لوق ىلإ هيف تفتلي مل ؛هتيانع ملعلاب و ءهتقث تنابو

 .كلذ يف دحلا اوزواحتو «ةفينح يبأ مامإلا مذ يف ثيدحلا باحصأ طرفأ دقو :لاق ؛تاداهشلا قيرط

 لاقو ؛ليدعت 2 هقثويو «هنيهوت يف هب اوفرحخز ام لك نع ةفينح ابأ أربي امم بابلا اذه يف مالكلا لاطأ دقو

 جاجحلا نب ةبعش اذه هفعض اذحأ تعمس ام ةقث لاقف ؟ةفينح يبأ نع نيعم نب ىبحي لئس :"ةيائبلا" يف ئيعلا

 ؛بذكلاب مهتي لو «قدصلا لهأ نم ةقث ةفينح وبأ ناك :اًضيأ لاقو «ديعسو ةبعش هرمأيو «؛ثدحي نأ هيلإ بتكي

 نب نايفسو كرابملا ني هللا دبع لثم رابكلا ةملألا نم:ةعانج هيلع نئأو «ةيدحلا قاقودنس للا نيد ىلع انومأم تاكو

 كلام :ةثالثلا ةمئألاو «هيأرب ٍيفي ناكو ؛عيكوو ديز نب دامحو قازرلا دبعو يروثلا نايفسو شمعألاو ةنييع
 هل نيأ نمف دسافلا هبصعتو ؛هيلع ئطقرادلا لماحت اذه نم انل رهظ دقف «نوريثك نورخآو دمحأو يعفاشلاو

 ةبيرغو ةركنمو ةلولعمو ةميقس ثيداحأ "هدنسم" يف ىور دقو «فيعضتلا قحتسم وهو «ةفينح يبأ فيعضت

 :هلوقا يف لئاقلا قدص دلو: :ةعوضومو
 موصخو هل ءادعأ موقلاف هراقوو هنأش اولاني مل ذإ

 ثيدح ةفينح يبأ ثيدحو «بالكلا غولو هسجني الو «بابذلا عوقو هردكي ال رحبلا :رئاسلا لثملا يفو

 لاجر نمو «تابثألا تاقثلا نم يفوكلا ةشئاع يبأ نب ىسوم نسحلا وبأو «ةفينح وبأف ةفينح وبأ امأ ؛حيحص
 ؛نيدلا مدهي دق نيبصعتملا ءالؤه لاثمأ بصعت :تلق .مهتاقثو ةثلاثلا رابك نم دادش نب هللا دبعو :نيحيحضصلا

 :وحن ؛نيحودقملاو ليهاجملاو ءافعضلا نولّدعيو ء.نيحورجملا نيك ورتملا نوقثويو «نيلداعلا تاقثلا نوفعضي

 مظعأ ةبيصملاف يردت تنك نإو ةبيصم كلتف يردت ال تنك نإف

 - لاق دقف «هيف فلتخا نإو وهف ةرامع نب نسحلا يف مالكلا ىقب ؟ةمألا نم ىقب نمف ةمئألا مامإ فعض اذإ
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 الجر نأ :ةياور يفو .ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم :لاق 75 هللا لوسر نأ
 هريغو لضف هل ناك 1 ظفح هرامع نب نسحلا ناك :ةنييع نبال ليق :ةهقهملا ةلأسم ثيداحأ يف نيعلا -

 رك دف يروثلا نايفس دنع تيك :لوقي كي وس نبا تعم :قروخانلا ىلمرلا سئوي نب ىسيع لاقو ( كنه ظفحأ

 هم تسلح :تلق ؟كاذ_ فيك و :لاق ءكنم ريخ يدنغ وه !هللا نبع ابأ اي ؛تلقف .هزمغف ةرامعغ نب نسحلا

 الإ: كاذا دعب ةرامع نب نسحلا ركذ ام نايفس":بويأ لاق :لاق ءنيخج الإ كركذي امف ؛كركذ يرحيف ةرم ريغ

 عمو ؛لاجرلا يف هفيناضت هب دهشي امك ةمئألا تاقثلا نِم ةدنع انمامإ نأ ظفاحلا نع ةياغلا ىف بجعلا نمو :تعلق

 ةباحصلا نم ةعامج نع قرط هلو «رباج ثيدح نم روهشم ثيدحلا نإ :"يعفارلا كثيذاحأ جيرخت" يف لاق كلذ

 .هقرط يف روغلاب لمعي مل و ةفينح ابأ فعض نم بقعتي ملو 2"ةيادهلا" ىلع هجيرخت يف هلعأ اذكهو .ةلولعم اهلك

 ةقثلا هب درفت ام :لاقو فانفقلسأ امك هعفدل ماما نبا ضرعتو «هعفر يف مالك مهضعبل ناك دق خا لوسر نأ

 .ىردعأ هلسريو ةراث كيدحلا دنسي دقو (ةقثلا هب درفتي لو فيكف ؛ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «ةدايز عفرلا نأل (هلوبق بجو

 نيعماجلا ىلإ هذعب نم هنع ةهاور اميف مامإلا نع يأ اديسلا اذك | 2-2 ِِق مكاخلا هاورأ ّسآ ةياور يفو

 ةرثكو «ةياورلا ددعتب هدشيو ثيدحلا يوقي مامإلا نإ :ةظفللا هذه لثم يف اًريثك لوقيف ؛يراقلا همهف ام ال

 مامإلا نأش ولع هب معزيو ؛ثيدحلا اذه يف اًهوجوو اقرط مامإلل نأ ربخم هنإ :لوقيو ؛يباحصلا ىلإ هنم قرطلا
 ثيللا ةياور ةياورلا هذه 5 : ةكلئاسف يعم اج نم لب مامإلا نم تسيل ةظفللا هذه نأ ردي مو :تيدحلا ُْ

 نوكي نأ يهنلا بتارم لقأو .مامإلا فلج ةءارقلا نع و 0 يبلا نأ :ل وألا :نيرمأب ةدهاش ةياورلا هذهو

 حيبملا ىلع مدقم مرحناو رابخألا ضراعتل اًعطق مرحي مل امنإو ,ميرحتلا ةهارك هوركملا قلطم نم ردابتملاو ءاهوركم
 قفاو 0 هيكل كلذو ؛ةءارق اًضيأ مومأملل زوجي يح ظقف ةيفاك ةتءارق لعج 525 هنأ ؟ي ؛ضراعتلا ف ررقت ام ىلع

 نإو ةءارق متؤملل روج ناك ول اًضيأو .ئراقلا لوق ىلع ركنأو يةدضاعو هدعاسو ةررقو «يهانلا لوق عزانتلا يف

 لطاب مزاللاو «ئراقلا لوق دم هلوق قفاوي نأ ذئنيح ناك لب «ئيعم هيلع راكنالل ناك امل هل ةيفاك ماهإلا ةءارق ناك

 .هريغو كلامك ةمئألا ضعب هرثآ ام ىلع ةيرهجلا ةالصلاب اصوصخم سيل متوملا ةءارق ءافتنا نأ :يناثلاو .هلثم موزلملاف

 .ناتيرس امُهإف "رضعلاو رهظلا يف" :هلوق هب دهشي امك اًضيأ ةيرسللو امل لماش لب

 الصفمو «ةرات مكحلا نايب ىلع اًروصقم المحب يور عوفرملاو ءافوقومو اعوفرم يور رباج نع يورملاو هيحرخم
 - المج هنع ١75[ :مقر ]577/١« "هفطوم" يف دمحم هاور دقف ءىرخأ مكحلاو ةصقلا نايب ىلع المتشم
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 هللا دبع نع ىسوم نع ليئارسإ قيرطب الصفمو «هنع ريبزلا يِبأ قيرطو «رباج نع دادش نب هللا دبع قيرط :نيقيرطب -
 :.لاق ؟ئتزمغ ّمِل :لاق ىلص نأ املف هيلي يذلا هزمغف «هفلخ لحجر أرقف :لاق ءرصعلا يف هي هللا لوسر مأ :ل8 :ةلسرم

 ةءارق هل هتءارق نإف ءمامإ هل ناك نم :لاق ك5 يبنلا هعمسف «هفلخخ رقت نأ تهركف «كمادق ك5 هللا لوسر ناك

 مل ةعكر ىلص نم :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ :ناسيك نب بهو نع كلام نع هريغو دمحم هاور فوقوملاو
 نيخخيشلا طرش ىلع ةحيحص امإ اهترثك ىلع رباج ثيدح قرطو «مامإلا ءارو الإ لصي ملف نآرقلا مأب اهيف أرقي
 تناك ولف «ةفيعض وأ ؛ةنسح وأ ءامهطرش ريغ ىلع ةحيحص وأ «مامه نبا نع قبس امك ملسم طرش ىلع وأ
 ىلإ ريشم ثيدحلا اذه نأ تفرع دقو «ةرثكلاو ددعتلاب ةحصلا وأ نسحلا ةجرد ىلإ تغلبل اًضيأ ةفيعض اهلك

 اذه يف اًضيأ فوقوملاو ءلمحملل ريسفت لصفملا نإف ؛هيزنتلا نم لقأ الو ءاّرحت اهتهارك و «ةءارقلا نع يهنلا

 «ةلوبقم اندنع ليسارملاو ؛عامسلا ريغ داهتحالا اهيلإ قرطتي ال ةيسايق ريغ ةلأسملا نإف ؛عوفرملا مكح هل. بابلا

 دوعيو ءاًجوجحم مصخلا ءيجي امي ؛ةيفاك انل ةجح نوكي لاسرإلا وأ فقولا وأ عفرلاب اهتحص متملس قيرط ّيأف
 .تفرع ام ىلع اجوجشم اًنوهبم فلاخملا

 نب نسحلا قيرط نم اًعوفرم كلذ يقهيبلا ىور هيلع عازنلا عفر ريدأ ول :ايناث هعفر تابثإ ددصب لوقن مث
 انلق ءاممي جتحي ال ثيلو رباجو :لاق رباح نع ريبزلا بأ نع ميلس يبأ نب ثيلو .يفعجلا رباح نع حلاص

 يف نينمؤملا ءارمأو «ليدعتلاو حرجلا ةمئأ مهو ءددشملا ةبعشو عيكوو يروثلا هقثو هنأ تفرع دق رباج :ال وأ

 هيفكيؤ «ملعلا ةيعوأ نم ناك :ثراولا دبع لاقو ءهب سأب ال :نيعم نبا هيف لاق ميلس يبأ نب ثيلو «دقنلا

 ."نازيملا" يف امك ةبعش هنع ثدح هنأ

 رباج نع ريبزلا يبأ نع حلاص نب نسحلا نع ليعامسإ نب كلام انثدح :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا جرخأ هنأ :اَيناثو

 .تاقث مهلك لاحرلاو فيك ءحيحص دنس اذهو ."يقنلا رهوجلا" يف انباحصأ ظافح نم نيدراملا لاق اذهب هعفر

 يقب ."يزملا فارطأ" يف اذك يفعجلا ركذي ملو ريبزلا يبأ نع حلاص نب نسحلا نع ميعن بأ ةاؤر. هلآ ةافلاقو

 هنع ىورو صخشل هؤاقل نكمأ نم نأ :روهمجلا بهذمو «نكمم وهف ريبزلا يبأ نع نسحلا عامس يف مالكلا
 ريكنلا دشأ هركنم ىلع ركنأو «”"هحيحص" ةمدقم يف ملسم هناكرأ ديش دقو ؛عامسلا ىلع ةلومحم هنع هتياورف

 ةنس نسحلا دلو دقو «ثيلو يفعجلا ةطساوب ةرمو ةطساو الب ةرم ريبزلا بأ نم هعمس نسحلا نأ ىلع لمحيف
 .ةنس نورشعو نامث هتافو دنع هرمعف ةئامو نيرشعو نامث ةنس ريبزلا وبأ قوتو ؛ةئام

 هلقن امك حرجلا ىلع مدقم اندنع ليدعتلا :لوقن نافيعض امهإو ءامهتطساوب الإ وري مل هنأ ملس ول هنأ :اعبارو

 - .دحاو لدعك نيفيعضلا عومجمف ,فعضلا ربجني قيرطلا ددعت دنعف اقافتا فعضلا ملس ولو ؛يواحطلا
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 يبأ قيرط نم دوعسم نبا نع ١١79[ :مقر ]44٠/5« "هدنسم" يف رازبلا هجرحخأ ام هدضاعي هنأ :اهسماخو -

 دقف «ةباحصلا راثآ نم دهاوش هل اًضيأو «نآرقلا ىلع متطلخ :لاقف يبل فلق اواو :لاقاهتع صوحألا

 فلحخ نارقي ال اناك رمع نباو تباث نب ديز نع ناوكذ نبا نع يروثلا نع هفنصم يف قازرلا دبع ىور
 نبا تلأس  :لاق نيريس نب سنأ نع ناسنع نب ماشه نع جرخأو ءل'كماف :مقر قمنا ]| مامإلا

 .مامإلا ةءارق كيفكي نطبلا محخضل كنإ :لاق ؟مامإلا عم أرقأ رمع

 ديمح نب دبعو :"ءافعضلا" يف نابح نباو يدع نباو قاربطلاو ئطقرادلا اهاور ةريثك راثآو ثيداحأ هيف اًضيأو

 نأ حلصي ام عومجملاف ؛مالك اهقرط يف ناك نإو سنأو ديعس يبأو سابع نباو ةريره يبأو رمع نبا ةياور نم

 نع 'هننس" يف ٍئطقرادلا جرحأ دقف ءافوقومو اًعوفرم هنع يور اه رمنع نب هللا دبع مهنمو (ةحح هب موقت

 هل ناك نم : :لاق دك ىبلا نغ رمغ ن دج هللا دبع ةينأ نغادللا دبع نب ملاس نع هيبأ نع ةيطع نب لضفلا نب دمحم

 نبا نع عفان نع تي ويأ نع ةجراخ نع هج رخخأ م «كورتم هنإف ؛لضفلا نب دمحم هلعأو ةءارق هل هتءارقف مامإ

 .تفرع امك عفرلا مكح هلف مهولا اذه ملس ول :تلق ءمهو هعفر :لاقو ءاعوفرم رمع

 ؛مامإلا ةءارق كيفكي :هيلع افوقوم رمع نبا نع عفان نع ةيلع نبا ليعامسإ نع لبنح نب دمحأ نع هجرخأ مث

 ءرخآ قيرط يف عوفرم ريغ هنأ مزلتسي ال قيرط يف فقولا نأ ىلع تفرع ام :هيفو ءباوصلا وه فقولا :لاقو
 اذهو فيك «هلوق ةحص صخري ال هيف هبلصتو ؛هبهذم يف ئطقرادلا لاكمأ :بصعتو ءمهو هنأ بحصتسي الو

 دمحم هجرخأ دقف فوقوملا امأو «عوفرملا نايب اذه ؟هناكمو هردق ًولعو هنأش ةلالج عم ةفينح ابأ فعض لحرلا

 مكدحأ ىلص اذإ :لاق مامإلا عم دحأ أرقي له لئس اذإ ناك هنأ :رمع نبا نع عفان نع كلام نع "هئطوم" يف
 .[4 11/11 مامإلا عم أرقي ال رمع نبا ناكو ؛مامإلا ةءارق هبسحف مامإلا عم
 ىلص نم :لاق ءرمع ن : با نع عفان نع باطنخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب نو يسع وبسا بيشو

 نع لئس هنأ رمع نبا نع نيريس نب سنأ نع يدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع نعو «هتءارق هتفك مامإلا فل

 نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةبعش قيرط نم يواحطلا هجرخأو ؛مامإلا ةءارق كيفكت :لاق «مامإلا فلخ ةءارقلا
 مامالل تصني ناك رمع نبا نأ :لاس نع يرهزلا نع جيرج نبا نع قازرلا دبع هاور امب ضروعو «ار#ف

 .رسأ اميف هعم أرقي ناك هنأ ىلع لدي وهو «هعم أرقي الو هيف رهج اميف

 ضراعي الف ملس ول هنأ :اثلاثو .ةفلاحملا موهفم ملسن ال انأ :اًيناثو .سلدم جيرح نبا نأ ؛ لاو ةبيغ ياونطاو

 «قوثولا يوقي وهو ءاندروأ ام قرط ةرثكب حيجرتلا :اعبارو .اًضيأ يعفاشلا هب فرتعا دقو ءدحأ دنع قوطنملا

 - .قدصلا ةفك حجريو
 أ



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١4 * ةالصلا باتك

 اذكو ءاهلضفأو اهحجرأو ديناسألا دوحجأ هنإ اي قع ؛ رمح نبا نع عفان نع كلام دانسإ هدوج :اسهاععاو -

 مهتبنأو مهظفحأ وه :لاقو ؛كلام ىلع هللا ديبع مهضعب حجر ىح رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع دانسإ هد وي

 مدس ول هنأ :اعباسو .تقبس ام ىلع رمع نبا تاعوفرم هدضاعي انل ديؤملا ف وقوملا تأ :اسداصو .ةياور مهرثكأو

 ناتياورلا قباطتيف ءاّهيزنت اًهوركم هاريو ؛هزاوج راهظإل مامإلا فلخ أرق رمع نبا نوكي نأ زوجيف ؛عيمجلا 115 ا 5 تح ' 1 ه2 7 ع ' 1 تال ع 3
 كورتلا نأل ءاضيأ انبناج ححجرت خسنلا كلسم كلس ول هنأ ىلع ؛مكيلإ ال انيلإ لآملا لوؤيف ؛ناضراعتي الو

 مث ةحابم تناك لاعفألا نم اًريثك نألو «نيديلا عفر باب يف رم امك لاعفألا هلبقت امنإو ,خسنلا لبقت ال مادعإلاو

 ."ريدقلا حتف" نع رم امك تحسن

 رهظلا ةالص يف مامإلا فلخ أرقي رمع نب هللا دبع تغمس :لاق دهاجم قيرط نم يواحطلا هجرخأ ام. ضراعي دقو
 ء[1/1١] مامإلا فلحخ أرقي ناكف رصعلاو رهظلا رمق نبا مك تيلص :هنع ادهأ جرخأو عمك ره ةروس نم

 نم ةءارقلا ةيافك ناك هيأر نإ :لاقي امو ءانهه يرحت ىلوألا ةضراعملا نع باوجلا يف ةروكذملا هوجولا ضعبو

 .اًشتفم رظتناف «هيلع ام قأيسف ,عامسلاب لخي الثل ؛ةيرهجلا نود ةيرسلا ف اهزاوجو «ةيرسلاو ةيرهجللا يف مامإلا

 يبأ نع حلاص نب نسحلا نع حيجب نب ورمع نب ليعامسإ نع "لماكلا" يف يدع نبا هجرخأ يردخلا ديعس وبأ مهنمو
 «فيعض وهو ليعامسإ هيلع عباتي مل هنأب هلعأو «ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم :اعوفرم هنع يدبعلا نوراه

 .هللا دبع نب رضنلا هعبات دق هنأب يعليزلا درو
 نع هللا دبع نب رضنلا نع يدج نع يبأ نيثدح :لاق «ىناهبصألا ميهاربإ نب دمحم نع "طسوألا" يف يناربطلا هجرحخأ

 باتك" لق نابح نبا هجج رخخأ كلام نب نتا .مهنمو . 'ةيائبلا" ف ىيعلا هدروأو ءاّنتمو اًدنس هب حلاص نب نسحلا

 «ةءارق هل مامالا ةءارقف ءامإ هل ناك نم 2 هللا لوَسر لاق :لاق ؛كلام نب نست نع لاس نبا نع "ءافعضلا

 ليهاحملا هنع ىور هب جاجتحالا فيكف هنع ةياورلا ئبجعي الو ؛تاقثلا فلاخي هنإ :لاقو لاس نباب هلعأو
 بف رقتلا يف هقنو 0-1 ؛ءافعضلاو

 نع يميتلا ميهاربإ ليعامسإ نع يزارلا دابع نب دمحم نع "هننس" يف يطقرادلا هثيدح جرخأ ةريره وبأ :مهنمو

 وهو يزارلا دابع نب دمحم هب درفت :نيطقرادلا لاق .هوحن اعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس
 فيكف ناسحو حاحص انههو ءاضعب اهضعب يوقت فاعضلا نإ :دابع نب دمحم حرج ميلست دعب تلق «فيعض

 نوع نع يندملا ريرزعلا دبع نب مصاع قيرط نم يطقرادلا هثيدح ج رخأ سابع نبا :مهنمو «فاعضلا اهيوقي ال

 تلق :ىسوم وبأ لاق :نيطقرادلا لاق ءرهج وأ تفاح مامإلا ةءارق كيفكت :اًعوفرم هنع ةبتع نب هللا دبع نب

 زيزعلا دبع نب مصاع :رخآآ عضوم يف ئيطقرادلا لاق مث ءركنم ثيدح :لاقف ءاذه: سابع نبا :ثيادح .قا دمحأل

 9 .مهو هعفرو «يوقلاب سيل



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ ةالصلا باتك

 لاق فنصتا انيلق واهتم لحرب هيلإ اهوأو ءرضعلا وأ رهزلا نق 285 ىبلا ضاع أرق

 0 5 هللا لوسر لاقف دي يبنلا عمس يح كلذ اركاذتف كتي يبلا فلح أرقأ نأ يناهنتأ

 5 أرق :رباج لاق :ةياور فو «ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف ,مهامإلا فلخ ىلص نم

 ثيدحلا كورتمهو ءدودرم, سيل لوبقم هثيدحف «ةئماثلا ةقبطلاو ةسماخلا ةبترملا ف "بيرقتلا" يف هلعج :تلق -

 ةرهشلا وأ رتاوتلا دح غلبي نأ امي داكي ةريثك ثيدحلا اذه قرط ةلمجلابو «ناميلس يبأ نباو ةملس نب دامحك

 ,روهمجللا فلاخت نإو رتاؤتملا نم نيخيشلا ثيدح رجح نبا لعج دقو :نيثدحملل لاقم اهضعب ف ناك نإو

 اريرقت :هللا لوسر لاقف .هسفنب هعمس وأ ؛هيلإ ةيضقلا اعفرو :اركاذتف .رّبدتف امهطرش ىلع وه ام اذكف

 أرقي ال يأ :مامإلا ةءارق .هءاذحب وأ هفلخ ناك ءاوس هل ايدتقم :مامإلا فلخ .يهانلا لوقل ادييأتو اقيدصتو

 ( :ةرقبلا) لي ربل اًوُدَع ناك نمت :ىلاعت هلوق يف امك ءازبلا ماقم ةلعلا تميقأف ؛خإ نإف هفلخ
 :هرخخأ يفو لإ رباج نع هب ةفينح وبأ انثدح ةالاق ملسم نب ميلسو لضفلا نب دمحم ةياور هذه :خإ رباج لاق

 وأ رهظلا ةالص نم 525 يبلا فرصنا :لاق رباح نع هب ةفينح يبأ نع ميهاربإ نب يكم ىورو «كلذ نع هاهنف
 نم لحجر لاقف ءارارم. كلذ نع لأس قح عوقلا :تكسقف «ىلعألا كبر مساب حبس مكنم أرق نم :لاقف ءرصعلا

 ."دنسملا" اذه ظفل يف تاياورلا رحآ اذهو :نآرقلا ىجلاخت وأ ؛نيعزانت كتيأر :لاقف !هللا لوسر اي انأ :موقلا

 نأ امإف ؛ةلاسرلا ةرضح نع ردص دق مامإلا فلخ ةءارقلا نع نيا نأ ىلع ةصان ةحيرص رباج نع ةياورلا هذهو

 ىلإ اًرظن ميرحتلا ةهارك ىلع لمحي وأ ؛ةحوجرملا ةياورلا وه امك ةالصلا هب دسفيف ءاقلطم ميرحتلا ىلع ل انه
 فاالخغ ال ةئالثلا انباحصأ كلسم وه لب ؛نيخيشلا نع ةياورلا رهاظ وهو :ةهاركلا هذه عجرم وه امك ةلدألا ض

 .ةيزنتلا ىلع لمحلا نم لق اب شل يع

 ام آوَوْرقافأ» :ىللاعت هلوق. ف: تيدا اذنه ضيصختلا ىلإ ةحاح الو ةاهلك هركيف ءامرغو هحئافلل ةلماشإ ةءارقلاو

 صصخنملا :لوقث وأ ءمانإلا ةءارقب امكح اك راق له متؤملا نأل ؛بائكلا ةحتافب الإ ةالص ال دعو هلوقو هكَرَّسَيَ

 كا وُتصنْأَو هل !وففتساف ثآءَعْل ْىرَق ذو :ىلاعت هلوق لب ؛باتكلا ىلع ةدايزلا هب معزلي يح ؛دحاولا ربح سيل

 صوصخم ماع هنأل ؛متوملا هدعب صخيف ءاعامجإ هنم صوصخم عوكرلا يف كردملا :لوقن وأ 5١4(« :فارعألا)
 نع الو «ةلاسرلا ةرضح نع تباث الو ؛حيحص ريغ يهنلا نأ مهوتي نم مهوت لطب ةياورلا هذه نمو «ضعبلا
 لوقلا تأ يدنعو .يهنلا يعدتسي "ل وهو ةيافكلا درب تياقلا لب ؛ةحيحصلا رابجعألا ُْق ةباحصلا نك 2-4

 ام ىلع هعجرم وهو «ةرهاظ ةقداص ةحيحص تامدقم مض دعب ةءارقلا نع عنملا ىلإ ةرخآلاب لوؤي اًضيأ ةيافكلاب

 ف ايي ابمتق ةرك ذأ



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١١ه ةالصلا باتك

 ؛سانلاب ىلص :لاق :ةياور يفو دك هللا لوسر ءاهنف هك هلل لوهر «فلطع حو

 لاف .تارم ثاالث ؟يفلح أرق مكيأ :لاق ةالصلا ىضق املف .هفلخ لجر أرقف
 "لاقل بو اني

 ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف ,مامإلا فلخ ىلص نم :لاقف !هللا لوسر اي انأ :لحر

 هوعاعمإ واعف قا فاما ءاعاعم هع عمم ةاعقق ةاعافمال ةالص نم 225 ىبلا فرصنا :لاق :ةياور يفو

 نكل «مامإلا نع عاجش نب ناورمو «يئادصلا ديزي نب يلعو ؛ريكب نب سنوي ةياور هذه هلعل :خلإ ةياور ينو
 :لاق فرصنا املف ءرصعلا وأ رهظلا هباحصأب ىلص :اذكه ردقلا اذه ىلع ظافلأ ةدايز "دوقعلا" نم هتيور اميف

 :لاقف ! هللا لوسر اه انأ :لجر لاَمف ءاككت قللذ ددرف ؛دحأ ملكتي ملف ؟ىلعألا كبر مسا حبس يفلح ارق نم

 اديكأت :تارم ثالث ةءارق هل هتءارقف ؛مامإ فلح مكنم ىلص نم «نآرقلا نعزانت وأ ىجلاخت كتيأر دق

 .انأ ئراقلا وأ :ئعراقلا انأ يأ :انأ .لعفلا اذه نع ءاهتنالا ىلع اديدشتو

 نع لاؤسلل نكي مل اًحابم اًرئاج ناك ول هنإف ؛ةءارقلا نع هعنم نع ةيانك دنت هنم لوقلا اذه :ّلإ ىلص نم
 نع هعنم ىلإ عجري يدتقملل مامإلا ةءارق ةيافك نأ ىلإ ةراشإ لوقلا اذه يفو ءنيعم طمنلا اذمهي باوجلاو ئراقلا
 مزال هب ديرأو «ةيافكلا هموهفم حيرص لوقلا اذه نأل كلذو ؛ةقباسلا ةيشاحلا يف اندعو ام انرحبأ دقف «ةءارقلا

 ؛هب نطفتيف ؟يفلخ أرق مكيأ :هلوقب ردصملا لوألا لاؤسلا نع باوجلا جرخم جرخ هنأل ؛يهنلاو عنملا وهو «هانعم
 ئكملا عنملا نأ ىلإ اًضيأ لوقلا اذهب راشيو ءاضيأ لبقتسملا مالكلا يف دعولا اذه ٍفونسو «ةيافكلل مزال عنملا نأل

 للعم هانعم يف امو قتشملا ىلع مكحلا نإف «مامإلا فلخ يدتقملا نوك قلطمم. للعم امي هنع ربعملاو ؛ةيافكلاب هنع
 مكحلا تبث ةيرهجلا ديق نع ةقلطملا ةلعلا هله تدحجو امنيأف ؛عنملاو ةيافكلل ةلع مامإلا فلخ ةالصلاف «هئدبع

 ا بالا صتخي الف ؛ةيرس وأ ةالصلا تناك ةيرهج

 مدع اهنم رومأ تاياورلا هذه لاثمأ يف :خل! يبنلا فرصنا .مامإلا | نع ميهاربإ نب يكم ةياور هذه :ةياور فو

 ءانب يراقلا معزو «ةيرهجلاب ةءارقلا عنم صاصتخا نم كلام همعز ام ىلع رمألا سيلو «ةيرهجلاب صاصتعخالا
 معزلا اذه سيلو ءاضيأ دمحم لوق اذه نأ دمحم نع ةيرسلا يف ةءارقلا بابحتسا ةياور نم هقفلا يف هركذ ام ىلع

 يف حيرص ”دائآلا بانك" و "اظوملا" يف همالك نألو ءدمحم ىلع ىرتفم هلعجو هبذك دق مامهلا نبا نأل ؛باوصب

 اقفاوم سيلف ملس ول هنألو «هدنعو هلوق ال هنع ةياور وه امنإف ملس ول هنألو ءاقلطم مامإلا فلخ ةءارقلا مدع
 .كلام لاق هبو :لاقي ىح ةيرسلا يف ةءارقلا بوجو نم كلام بهذمل

 ىلإ مهنم اًحومطو اًرظن اًرارم هلاؤس دعب موقلا تكس قح ةءارقلا ىلع اًرجاز اًحبومو اًددهم لأس 75 هنأ :اهنمو
 -ةهارك ىلع لمحلا نم لقأ الف ءاهتعاظفو اهتعانش نأشب متهم رمأ يهف ؛لاؤسلا يف هتجحل ةدش وأ ؛ههجو ريغت



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك تايب ١ ةالصلا باتك

 لاس قيس. موقلا تكس ىلعألا كبري مسا بن قاس !زظ نب :لاقف ءرصعلا وأ رهظلا

 نئعزانت كتيأر دقل لاق | 25 هلل لوسر اب انأ موقلا ره لجر لاف ءارارم كلذ نع

 هب ئراقلا

 ثروم وه اًضيأو ءاوتصنأف أرق اذإو :ي هلوقو ككاَوُنِصنْأَو» :ىلاعت هلوق فالخ وهو ال فيك ؛عرحتلا -

 (نيتيرس امهاتلك مومأملاو مامإلا اتءارق تناك نإو ةجلاخملاو ةعزانملل بجوم اًضيأ اًرس ةءارقلا نأ :اهتمو

 ةءارقلا وه عامتسالاب لخملا نأ هل اوعمتساف#» :ىلاعت هلوق يف ضعبلا همعز ام ىلع ةيرهجلاب اًصنخم سيلو

 ءارهتجج تنتاك هتءارق نأ ىلإ ءاميإ هيف ' يجلاخت" :هلوق يف راق لاق ام كرفس رهط اديه رهو اروع ل1 يح

 عنامت امهنيب نوكي عامس نم وحنو برق كانه ناك اذإ اضيأ ناتيرسلا ناتءارقلا لب ؟اذه ىلع ليلد الو فيك

 لق ةتفاخملاب ةءارقلاو :ةيرسلا ةكاصلا ُق ةروس صضعبو ل هتءارق ةباحصلا ىسصعب كلل 3 م و ؟محازتو

 .هبرقي نمو هيلي نم اهعمسي

 احاحص «ءاسبايو اًبطر ةفلاخملاو ةقفاوملا تاياورلا لقنيو دروي اذه: تسع ةلاغ يفنحلا يراقلا نأ ملعاو

 ىلع لل .ةحبحص لما ىلع اهلمحتي الو 1 ضراعتلاو عفادتلا عفري الو ءاهنيب زيع الو قيداحألا حقني الو .فاعضو

 نع كابح نبا ةياور ىلوألا ةيا ورلا عم انهه. دروأف ؛ةيفنحلا بهذم ىف و هبلصت عم هريغ ىلع الو هبهذم ىضتقم

 كيمح نب دبعو نرخأ ةياورو «كلذ وغ ةدابع قع دواد يبأ ةياورو ءاهريغ عنمو ,مامإإللا قفل ةافلا ةءارق ُق لا

 يىدمرتلا ةياو رو «مامإلا تاتكس يف نادل ةاياإ يرعب ةياورو اا ةحنافلا ةءارق يف 8 هجام نباو ىليل ىبأو

 تكسو (عء يشب داريإإلا اذه دعب بجي مو انشأ ةيرهجلا| ُْق مامالا فلخ ةحتافلا بوحج و يف ةدابع نع دواد يبأو

 هذه نأ مهف هلعلف ءاضيأ مامإلا فلح ةحتافلا ةءارق بوجو يف ةدابع نع مكاحلا ةياور ةريخألا ةياورلا عمو «هنع

 م نح بتكلا هذه نع هاور امت ةديؤم تاياورلا

 .ينأيس اميف ةيفئحلا لبق نم هنع باوجلل

 افيفح ولو توصلا نأل ؛هيف يل اطلاخم اجلاخع وأ «نآرقلا يف يل اًبذاحم اًعزانم كتدجو يأ :خإ كتيأر دقل

 عونمملا مزاللا اذه عانتمال :قلطملا توكسلاو :كتاضتآلا بك وف كلذك ولواء رآ ضراعي سمهلاك فوغ افيعض

 ةالص لك يف ةبذاحملاو ةعزانملا وهو ءاهمزال نالطبل ةموزلملا ةءارقلا تلطبف ؛موزلملا نالطب مزلتسي مزاللا نالطبو
 اذإ ةيرهجلا يف امل نيعناملا دنع ةءارقلا عنم يف امك «ةيقيقحلا ةلعلا دجوي مل ولو مكحلا مّمع مث ةيرس وأ ةيرهج

 .هتبطخ عمسي ال ثيحب بيطخلا نع دعب اذإ ةبطخلا يف تاصناإلاك و «مامإلا ةءارق عمسي ال اديعب متؤملا ناك

 اقرافم ناك و رفسلا يف اهقلط اذإ ةدعلاك و «ءارمألاو نيطالسلا رافسأك هيف ةقشم هل نكي مل اذإ رفسلا ةصخركو

 - .ةريثكلا ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلإ عوفدم كانه محرلا ةءارب مهوت نإف ؛نينس اهنع

 ل . يى# | 5 1 ُظ : 25
 ليذلا مطسسملا نخخو عهلثم نع يتبع ادهو عسب كن اسك
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 :ةنالث انهشه اك دتعملا كلاسملاو جدلا ا نيب اهيف فلتخم مامإلا فلخ ةءارقلا ةلاسم:نأ ملعا

 هللا دبع نب رباح لاق هبو «هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو ءرسأ اميف الو رهح اميف ال هفلخ أرقي ال هنأ :لوألا

 ةياؤرلا 5 ححجرألا وه ام ىلع - داوعسف نب هللا دبعو باطخلا نب رم ف :بلاط يبأ نب ىلعو تيباك نب ديزو

 باحصأو يعخنلا ميهاربإو ييح نب حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نباو ةنييع نب نايفسو يروثلا نايفسو -امهنع
 .نيعباتلا و ةباحصلا ريهاشم نم مهريغو دوعسم نبا

 مهيماسأو ةثالثلا ةلدابعلا و طك ملا :مهنم ؛«ةباحصلا رابك خف اارتقنا» نينامث نع ةءارقلا عنم يور دقو : ئيعلا لاقو

 ركذو 2 عامجإلا ةلزنمب مهقافتا ناكف «نينامثلا نع نامزلا كلذ ف َنيفأ نم ددع زواحت :ليقو :«ثيدحلا لهأ دنع

 هيبأ نع ملسأ نب ( تنازإ ب هللا يع م يف ” رارشأآلا سسك" باق جب نوعلملا هيوطي نيرشادس عمار جيرعا

 باطخملا نب رمعو قيدصلا ركباو يأ :يهنلا دشأ مامإلا فل ةءارققلا نع لوهني : 0 هللا لوس. باحسصأ نم ةرشغ' لاق

 ءدوعسم نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو «بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو
 قوثوملا ثدحملا ركذ دعب لاوقألا هذه دانسإ ةبلاطمو .:ه5 سابع نب هللا كننغو رسخ ني.هللا دبعو تباث نب ديزو

 روبعلاو رظنلا روصقل اهيلع عالطالا مدعف ءثيدحلا لهأ دنع مهيماسأو :ئيعلا لاق دقو فيك «ةيرورض ريغ هب

 عيسهللا :كيبعو بسلا د داس لاق و وقلم لبق سوس هيف اق ب 1 :يياثلاو

 «يربطلاو قاحسإو دمحأو كرابملا نباو ةداتقو يرهرزلاو رسم نب هللا ديعوت ملاضو ةوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 يف - دوعسم نباو ءرمعو «يلع نع كلذ يورو ءأرق الإو أرقي ال ةيرهجلا يف عمس نإ :لوقي دمحأ نأ ريغ

 ,هباحصأ رثكأ هيلعو ءرصمي يعقاشلا مامإلا لوق وهو ءّرسأ اميفو رهج اميف باتكلا مأب أرقي هنأ :ثلاثلاو

 يرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعسو ريبزلا نب ةورعو تماصلا نب ةدابع لاق هبو «روث وبأو دعس نب ثيللاو يعازوألاو
 نأ يعفاشلا دنع ةيرهجلا ِق مامإلا فل ةحتافلا ةءارق قيرطو « سابع نباو ةريره لأ نع ىوريو «لوحكمو

 ةدكساو «ةءارقلا ف ع ورشلا ىلإ مارتحإلا دعب .ةيكس تانكبت عبرأ مامإلا تكسي ةدنغف ؛ةثلاثلا ةتكسلا 8 اهأرقي

 «يدتقملا ةءارقل هدعب ةتكسو :«باتكلا مأ نع زيمتي يح نيمأتلا لبق (7 :ةحتافلا) ©َنيلاضلا الَو# :هلوق دعب

 .عوكرلا لبق ةءارقلا مات دعب ةتكسو
 تابثإ لكشي لب ؛الضأ رابغألاو راثآلا ف تانكس عبرأ تبقي ال هنأ :لوألا :نائيش ةيعفاشلا نم انهه بجعلاو

 - ,نيصح نب نارمعو ةرمس نيب امهيف فلتخا يح «ناتتكسلا تبثي نأ بعصي لب «ةئلاثلا ةتكسلا



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ / ةالصلا باتك
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 ةءارقو :ةبحتسم' ةدنع اهلك تانكسلا نأ :قاثلاو ..ىملوألا ةتكسلاب الإ اولوقي ملف ؛ةيفنحلا دع اتبثي مل اذلو -

 كرتب روذحم هيلع مزلي مل مامإلا تكسي مل اذإف «ةبجاو نوكت نأ بجي بجاولا ةمدقمو «ةبحاو اهيلع ةقفوتملا ةحتافلا

 يف هقيقحت ىلع ءاملعلا ضعب راتخا انهه نمو ؛هيلع ةبحاو تناكو ةحتافلا ةءارق عومأملل نكمبي لو ءبحتسملا
 .ال الإو تكس نإ مامإلا تاتكس ق ةيرهجلا فو ءاقلطم ةيرسلا يف ةحئنافلا ةءارق بابحتسا تاياورلا ضراعت

 : ىلاعت هلوقف :بفاتكلا اهأ ءاهاقحلم عم ةعبرألا لوضألا يه هراتخنا ام ىلع مل نو هلا بهذملا باحضأل ليلدلاو اله
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 قا تلزت انأ ىلع اوقفتاو | وعمجأ دقو ٠( 1 فارعألا) 4 1 تريح ل كلمت اوقملا هل ومبكتماف 92 ملا ٌءَءرق اَذ و

 :"ريدقلا حتف" يف مامهلا نبا لاق ؛مامإلا فلح لحجر أرق اذإ تلزن اهنأو «مامإلا فلخ ةالصلا ِق ةءارقلا

 الط اي عامتسالل تاوكسلا هنإ :ليق نكل مالكلا مدع هنأ ؛ةيرهجلا صخب ال تاصنإلاو

 .ةيرهجلا صخي :لوألا ءامهنم لكب لمعيف لاب ءامتسالا :نارمأ بولطملا نأ :ةيآلاب لالدتسالا لضاحو

 يف ةءارقلا يف ةيآلا دورو نأ ىلع ءانب اذهو ءاقلطم ةءارقلا دنع توكسلا بجيف «هقالطإ ىلع يرخي ال :ياثلاو

 هلع ناك دهاجم نع جرخأو ؛ةالصلا يف هيلا هذه لأ يلع سانلا عمجأ «لمحأ مامإلا نع يقهيبلا جرخأو «ةالصلا

 :(9 ١4 :فارغعألا) كا وُئِصنَأَو هل هل اوعمتساَف نآقلا يرق اذ ذإ #1 :لزنف راصنألا نم ف ةءارق عمسف ؛ةالصلا يف

 نب ةيواعم نع دايز نب ماشه مادقملا يبأ نع نايفس نع ةماسأ وبأ انثدح :لاق "هريسفت" يف هيودرم نبا جرمأو
 نآرقلا عمس نم لك :لفغم نب هللا دبع لاق هبسحأ 5 هللا لوسر:باحصضأ نم اهايشأ ضعب تلأس :لاق ةرق

 .تاصنإلاو عامتسالا هيلع بجو

 ام انباحصأ مالك فو ؛مامإلا فلح ةءارقلا يف هباوُتصنَأَو هل اوُعِمَتْساَف ْنآْرَقْلا ةئرق اذإ © :ةيالا هذه تلزن امنإ :لاق

 أرقي لحجر هبنجيو هقفلا بتكي لجر "ةصالخلا" يف لاق ءاقلطم ناآرقلاب رهجلا يف عامتسالا بوجو ىلع لدي

 ماين ن مانلاو اًرهج ليللا يف حطسلا ىلع أرق ول اذه ىلعو .يراقلا ىلع مثإلاف ءنآرقلا ع امتسا هنكمي الف «نآرقلا

 .ببسلا صوصخلا ال ظفللا مومعل ةربعلا نألو ؛بوجولا قالطإ ف حيرص اذهو مثأي

 ,لوصألا يف ررقث امك هدييقت ىلع ديقملاو هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ :ةيآلاب جاجتحالا لصاح ةلمجلابو

 ؛اهقالطإ ىلع يرحتنف ةيرسلاو ةيرهجلا نع ةقلطم نآرقلا خئرق اذإو «ُنآئَمْلا ٌئئرق اَذِإَوظ :ىلاعت هلوق يف ةءارقلاف
 .هصوصخ ىلع يرجيف ةيرهجلاب صتخم عامتسالا معن ءهقالطإ ىلع يرجيف ةيرهجلاب صتخم ريغ تاصنإلا اذكو

 ص

 يف هلوزن ناك املو ءاقلطم هل اويضنأو رهجلا دنع هل اوعمتساف ف وأ ارهج نارقلا ئرق اذإ :مالكلا ريدقت ناكف -

 نأ امإف ةالصلا جراخ امأو .رهجلا يف اميس ال اًعرحت هركف «بابلا اذه يف نأشلاب اًمتهم ناك مامإلا فلخ ةالصلا

 -ىلع لدي ال فطاعتلاب نآرقلا نأل ؛ةيرهجلاب ةيآلا صيصخت ىلع ليلد الو ءاهيزنت وأ كلذك اًعرحت عنميف هيواسي



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ ةالصلا باتك

 :ةرقبلا) ةاَكَرلا اوُنآَو ةالّصلا اوُميِقأَوإ# :ىلاعت هلوق يف لوصألا لهأ لاق امك ءمكحلل لحماو دروملا يف نآرقلا -
 نامكح تاصنإلاو عامتسالاف «يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو مدع ىلع لدي ال هنإ :ةدسافلا هوجولا يف (4“

 يف ةيآلا دورو ملس ولو «ةيرهجلاب صخي ىح هسأرب اًدحاو اًمكح امهعومجم سيل ءامهايح ىلع ةدح ىلع
 لمتحت ةيآلا نأ ملس ول اًضيأو ءدروملا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل ؛ةيرهجلاب اًضيأ صيصخت الف «ةيرهجلا

 .ررقت ام ىلع مرحنا بلغ حيبملاو مرحما عمتجا اذإ : لو هدعاو ركع جروستا ةلورةنح ىلع نامكح مكحلا نأ

 ةءارقلا بجوي همومعب هنإف ٠١( :لمزملا) هيِنآْرَقْلا َنِم َرَّسَيَب ام اوُوَرقاَف :ىلاعت هلوق ضراعت ةيآلا نإ :لاقي امو

 لعج متوملاف ةءارق هل مامإلا ةءارق نإف :ثيدحب :امهدحأ :ناباوج هنع رم دقف ,ذفلاو مومأملاو مامإلا نم لك ىلع
 .ةيآالل افلافع نكي ملف ؛مامإلا ةءارقل امكح ائمراق

 امهركذ هنم صيصختلاو هيلع ةدايزلا زاج اًينَظ راص اذإف ءاًعامجإ هنم صوصخم عوكرلا يف كردملا نأ :رخآلاو
 نيتيآلا نإ :لوقن نأ انل اًضيأو «دحاولا ربخب هراسكنا نكميف ءيعطقب سيل "ام" ظفل مومع اًضيأو .نيعلا

 ريخألا هجولا ىلع دروأو .صيصختلا نع الضف رخآلل امهدحأ خسن نكميف «مزحلاو عطقلاو ةوقلا يف ناتيواستم
 يق هيل ءافلطم ةكلفلا ىف ةئارقلا كاردو ايكس نإ ؛عوكرلا ف كردملا قح يف ةصتخم اهنأ ملسن ال انأ يعل

 .اضيأ ذفلاو مامإلا ىلع ةءارقلا ةيضرف تبثي الف «ةينظ ةيآلا نوكت ملس ول هنإو ءاهنم ةعكر لك
 ام لك يف ةءارقلاو ءثنح ةعكر ىلصف ىلصي ال فلح ول اذلو «ةالص ةعكر لك نأ :لوألا نع باوجلاو

 يداقتعالا يعطقلا ضرفلا نأ :يناثلا نعو .ةيرم الب كردملا صيصخت مزليف ؛ةيآلاب ضرف ةالصلا هيلع قلطي

 «ةينظ نوكي ضورفلا نم ريثكو «هتوفب ءيشلا توفي ام نيعم. يلمعلا ضرفلا يف ال يعطقلا ىلإ هيف جاتحي امنإ
 ال عامجإلاب صيصختلا نأو «ليبقلا اذه نم اًضيأ ةءارقلا نوكي نأ نكميف ءهقفلا بتك هب دهشت امك

 تيداحالاب ةباث ةيارقلا نآو «لوصوم لفت كلك يأ ةييظللااث روم اسالزيسا اًنيمنق قركي نأ مزلتسي

 نوكل ؛عوفرملا مكح يف ةفوقوم راثآ اهنمو «ةعوفرم رابخأ اهنمف :ةنسلا امأو «ةروهشملا وأ نيعملا ةرتاوتملا
 .عامسلا الإ هيلإ قرطتي ال امم ةلأسملا

 :لاق اذإو ءاوتصنأف أرق اذإو ءاوربكف ربك اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امتإ :اعوفرم ةريره وبأ هاور ام ةعوفرملا نمف

 :مقرإ يئاسنلاو |[. :مقر] دواد وبأو ٠85”[ :مقر] كلام هحرخأ :دمحلا كل انبر :اولوق ءهدمح نمل هللا عمج

 يبأ ثيدح يف "هحيحص" يف ملسم هجرخأ اوتصنأف أرق اذإو :هلوق ةدايزو 55 :مقرإ هجام نباو ١

 ةيرس اقلطم مامإلا ةءارق دنع توكسلا باحيإ يف حيرص اذهو ؛يميتلا ناميلس ثيدح نم يرعشألا ىسوم
 - صصص ليلو الو ضم اه عيمعتس الأ ةيويلاب هق نميسل الاي يع نأ كناع



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب و فلا ب

 يف مامإلا عورش ملع امأو ءاهقالطإ ىلع يرجتف نيل ةيرهجللاو ةيرسلا ىلع قلطت ةقلطم ةءارقلا نإف -
 :دواد وبأ لاق هنأ :لوألا :نيهجو نم انهه ماضخلل مالكلا يقب .ذوعتلاو حاتفتسالا يف نيمحتلابف ةيرسلا يف هنءارق

 ةريره يبأ ثيدح ىور نأ دعب + ركييق ل |اق هنأ :ئاثلاو .دلاخ يبأ نم اتدنع مهوتلاو :ةظوفحم. تسيل ةدايزلا هذه

 ئطقرادلاو مكاحلاو نيعم نباو متاح وبأو دواد وبأو ؛ثيدحلا يف ةظفللا هذه أطخ ىلع ظافحلا عمجأ دق :ىسوم يبأو

 يعلا لاق اذك وجسم انإ :اولاق

 ءاقاور ةقثو اهقيرط ةحص دعب كلذ ىلإ تفتلي مو :هلوقب مامها ( نبا هبكاذ ام“ لو :ه وحج وب امنهدع ببعلأو

 دلاخ ابأ نإف ؛رظن هيف اذهو :لاقو «"هرصتخم" يف ذواذ ابأ يرذنملا بقعت هنأ 00 :لوبقلا :ةايكلا وه: ادعو

 هذه درفتي مل اذه عمو «ملسمو يراخبلا مهي جتحا نيذلا تاقثلا نم وهو «نايح نب ناميلس وه اذه رمحألا
 ةعيرخ نبا ححص هنأ :ثلاثلاو .دادغب ليزن يندملا يملسألا يراصنألا دعس نب دمحم ديعس وبأ اهيلع هعبات لب «ةدايزلا

 .ةدايزلا كلت هيف روكذملا نالجنع نبا ثيدح

 ؟انهه هعضت مل هل :هل ليقف ءروك ذملا ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا يعي يدنع حيحص حيحص وه ملسم لاق هنأ :عبارلاو

 اذهو :لاقو «ئيعلا هلاق اذك هيلع اوعمجأ ام انهه تعضو امنإ ءانهه هتعضو حيحص يدنع ءيش لك سيل :لاقف

 .هلاثمأو ىقهيبلا مالك اذهبي درو «ثيدحلا اذه ةحصب مكح دق لقنلا لهأو ثيدخلا ةمئأ لابح نه لبحج ملسف

 ف لعجو لاحرلا بابرأو نفلا ةمئأ نع نالجع نب دمحم و دلاخ يبأ قيثوت نم ءاملعلا ضعب هلقن ام :سماخلاو

 .[؟ 5141٠ :مقر]ةنماثلا ةقيطلاو ةسهاخلا ةبترملا ف نايح نب ناميلس رمحألا دلاخت ابأ "بيرقتلا"

 هحيحصتو هيحرخغع نايب قبس دقو «ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم :هللا دبع نب رباح ثيدح :اهنعو

 نع اهئازجإو مامإلا ةءارق ةيافك ىلع لدي له ثيدحلا نأ يف مالكلا ىقب .هديعن الف هلاجر ليدعتو هتاور قيثوتو

 الإ لدي ال ثيدحلا نأ معزي دقو ؟اهيزنت وأ اًكرحت هركي وأ مرحيف اهنع هيهنو ةءارقلا نع هعنم ىلع وأ ءيدتقملا
 ؛ةلالدلا وأ ةراشإلاب ولو هيلع لدي هنإ :لوقن نحنو .هاركتسالاو يهنلاو عنملا ىلع ال ةيافكلاو ءازجإلا درحم ىلع

 .حيحصتو هل ةدضاعمو ةدعاسمو «يهانلا لوقل ريرقت هنأ هانفلسأ امك هيلإ ريشي ثيدحلا دروم نألف :الل وأ امأ

 هل نايبو لمجملل ريسفت لّصفملاو «عازنلا يف ءاضقلا يف هلاقمل ميوقتو
 لصأ نأ ديفي اذهو :ةصقلا نايب دعب مامحلا نبا لاق امك ةصقلا نايب ىلع لمتشملا لّصفملا وه ثيدحلا مامتو

 ؛مامإلا فلخ ةءارقلا در نمضتيو «ةرات عومجملاو ؛ةرات طقف مكحلا لحم هنم يور اًرباج نأ ريغ ءاذه ثيدحلا

 ةصقلا نأ ةفينح يأ ةي اور يف اًصوصخ ةيرهجلاو ةيرسلا يف اقلطم اهنع يباحصلا كلذ يهنل اًدييأت جرح هنأل

 - .اهكرتو اهلعف ةحابإ ال رصعلا وأ رهظلا يف تناك
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 عنملا توبث يف انيفكي اًضيأ ردقلا اذهف «ءازجإلاو ةيافكلا ىلع لدي هنأ ملس اذإ ثيدحلا نألف :اًيناث امأو-

 ةءارق ىلع دئازلاو ؛يدتقملل ةءارقلا نم ماتلا نكرلا وه اذه نأ ىلإ ريشي ءازحإلاو ةيافكلا نأل ؛هيلع ةلالدلاو

 نوكي الف ؛عونمم رمأ عورشملا ردقلا ىلع دئازلاو مامإلا نم عقاولا هنكر ىلع دئاز رمأ يدتقملا لبق نم مامإلا

 ؛اهنع اعونمم وه نوكيف «متوملا بناج يف ةربتعملا ةءارقلا نم ءيش يف ةيافكلا هذه ىلإ رظنلا دعب يدتقملا ةءارق
 .هبناحج يف عرشلا هربتعا ام ىلع ةدئاز اهوكل

 هل ناكل أرق ولف هل ةءارق مامإلا ةءارق نإف ءاًعرش يدتقملا نم ةتباث ةءارقلا نإ :مامهلا نبا هلاق امبف :اًئلاث امأو

 يف نيتيقيقحلا نيتءارقلا عامتجا وه عونمملا نأ نم هيلع دري انهو .عورشم ريغ وهو «ةدحاو ةالص يف ناتءارق

 نأل ؛اهجوم سيل ةهحلا فالتحال ةيمكح ىرخألاو ةيقيقح اههادحإ نوكي ثيحب امهعامتجا ال ةدحاو ةالص

 هربتعا ثيح نم انقنأ ةيمكحت ةيقيقحلا تناكف (ع رشلا دنع هربتعم تراص تحيبأو خا وأ اذإ ةينسحلا ريومألا

 درم ال هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب ةيمكح تناك ةيقيقح اهومتلعج امل ةيسحلا هتءارق نألو «ةهحلا تدحتاف عرشلا

 نإو ةيرابتعا ةيمكح رومأ عرشلا رابتعا كلس ف اهطارخنا دعب ةيعرشلا رومألا نألو ءرابتعالا نع ةقيقحلل

 .يعرشلا رابتعالاب الإ اه دوجو الو ؛ةالصلاو عوصلاك رهاظلا بسحب ةيسح تناك

 اهدوجو طونملا ةيعرشلا رومألا دادع يف اطرخنم اًيعرش اًرمأ ناك ةيقيقح ةءارق عرشلا هربتعاو يدتقملا أرق اذإف
 نيتءارقلا عامتجا وه عونمملا نأ ىلع «ةهجلا تدحتاف اًضيأ ةيمكح ةيقيقحلا تءاجف «يعرشلا رابتعالاب اهتحصو

 يف اذوهعم هنوك مدع ىلع رودي عانتمالا نأ ىلع ءانب ةيمكحو ةيقيقح عامتجا الو :؛نيتيقيقحلا ال نيتيمكحلا

 عنملا ىلع هل ةلالد الو ؛ءازجإلاو ةيافكلا هانعم نأ ملس ولو .مهفاف نيريخألاب ال لوألاب قلعتي امنإ وهو ع رشلا

 ةروصلاو ةداملا ثيح نم ةربتعملا ةدودحملا ةيعرشلا رومألا نإف ؛هتءارق زوجي ليلد نه قالطإلاو زاوجلل دب الف

 ثيدحب جاجتحالا امأو «ةلسرملا ةزاجإلاو ؛ةيلصألا ةماعلا ةحابإلا اهيف يفكي ال نيعم صاخ ددجتب نيتددجتملا

 .بيرق نع هرك دنسف هه تماصلا خرب ةدايع

 يدتقملا أرق ولف ءاهنع فلخو يدتقملا ةءارق نع ضوعو لدب مامإلا ةءارق نأ ىلع لد ثيدحلا نألف :اًعبار امأو

 زوجي ال امك «ىرت امك زئاج ريغ وهو ؛هنع ضوعملاو ضوعلاو ؛هنم لدبملاو لدبلاو ءفلخلاو لصألا عامتجا مزل اًضيأ
 لمح دق يقهيبلا مث ؛كبيري كش انهه سيلو ؛ءكوكشملا ءاملا دنع الإ امهنم لكب رهطتلاو مميتلاو ءوضولا عامتجا

 ؛«صصخم الب صيصخت اذهو «ةروسلا نود ةحتافلا ةءارق ىلعو «مامإلا فلخ ةءارقلاب رهجلا كرت ىلع ثيدحلا اذه

 دلمأ هيلإ اهشاةراشإ ةلو هظافلاب هل ىلعت ال لواتع دوصقلا نمفانو «لعارع ىيدكلا ةودص نع دعو

 - امهيف صخش رهخب ئيعم امف «مامإلا ةياور هب دهشي ام ىلع رصعلاو رهظلا ةالص ةعقاو ةعقاولاو فيك



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب "4.6 ةالصلا باتك

 ؟ىدنقملا رهجيب كنظ ظ امف اًرهج مامإلا امهيف أرقي الو 5 هللا لوسر قلع فلحخ ةءارقلاب -

 ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا بأ نع ةيواعم نع ديز نع نوراه نع 'هننس" يف يئاسنلا هجرخأ ءادردلا بأ ثيدح :اهنمو
 نم لحر لاق ءمعن :لاق ؟ةءارق ةالص لك يفأ هللا لوسر لكس :لوقي هعمس ءءادردلا يىبأ نع يمرضحلا

 لاق «مهافك دق الإ موقلا مأ اذإ مامإلا ىرأ ام :لاقف ءهنم موقلا برقأ تنكو يلإ تفتلاف .هذه تبحو :راصنألا

 نكي مل نإف :"ريدقلا حتف' يف ماجملا نبا لاقو «ءادردلا يبأ لوق وه امنإ أطخ 25 هللا لؤسر نه اذه : يئاسنلا

 ةءارقب ديفي مث «ةءارق ةالص لكأ ف 2 5 يبا نع عورتلا نك كي ملف ءادردلا يبأ مالك نم لب 5225 يبنلا مالك نم اذه

 * هللا لوسر نم عمس ءادردلا ابأ انيأر دقو :يواحطلا لاقو 325 يبنلا نع هيف هدنع ملعل الإ يدتقملا نع مامإلا

 .مومأملا ىلع هدنع نكي ملف ءاذه لثم كلذ يف

 نكي وفيك" ةيعامج ةلاسملا وكل (غوفرملا مكح يف فوثوج رهخ © : يبنلا مالك نم سيل هنأ ملس ول ةلمجلابو

 2 يبا نع ةهعامسو هنم ملعل الإ هنع هتياورو هنم هعامس دعب 22 هللا كوس :كييدحح «للاصتل عاورشلا» وبأ

 .مهفأف عءارتما الب امه ةءارقلا ءافتنا معيف عةيرهجللاو ةيرسلا نع ةقلطم ةمامالاو ؛ةروصلا هده صيصختلاب

 لقي مل هنأب ئطقرادلا هلعأو ء[8 :مقر 77/١ ]"مامإلا فلخ ةءارقلا نع مهاهنف اذك ةروس ئجلاغُي يذلا اذ نم

 هيقلش يلربقلا نيس خاوي :هلوق يأ ىهنلا ةظفل ةيظوفحم يف مالك موصخلل ةلمجلابو .ةاطرأ نب ١ جاجح ريغ اذكه

 ةقب ةب جتحم هنإ :ًال وأ لوقن انكل هب جتحب ال هنإ :اولاقو «ةاطرأ نب جاجح ىلع رودي قيودا نذل 4 ؛مامإإلا

 ء[١ ١١8 :مقر | ةعباسلا ةقبطلاو ةسمانخلا ةبترملا نم "”بيرقتلا" 35 هلعج لاجرلا تاععضا هلدعو هقلو «قودص

 ةلالدلا فقوتي ال يهنلا ىئيعم نأل ؛انرضي الف فذحلا ةبجاو لب ةظوفحم ريغ يهنلا ةظفل نأ ملس ول هنأ :ايناثو

 عطلا طمن ىلع ةراشإلا قيرطب هيلع لاد هنإف ؛ةحلاخملا ةظفلب لصاح ىعملا اذه لب ؛يهنلا ةظفل دوجو ىلع هيلع

 دروس 5 اهدعي نأ روصتي ال 25 يبلل ةحلاحملا نإف ؛ةرهاظ هيلإ ةراشإإلاو ,ةحارصلا نم غلبأ وهو «ضيرعتلاو

 .عنملاو يهنلا ئعم وه اذهو (ةحيبق ةعنشتسم ةمومذم لب

 فلا دبع قع ىسوم نع ليئاربفإ ىيرط نم دمع جرحا تلريره 5 مع داقأ نب هادش نيدشا دبع ةيدح ءاهيمو
 هاور ام ىلع اًدنسم هنوك ف اوملكتو «لاسرإلا ثيح نم نيثدحملا نم نوبصعتملا هححصو ءامهريغو ئطقرادلاو

 ملس ولف ءاضيأ هلاصتا حيحصت نايب مدقت دقو ءاًعوفرم رباح نع هللا دبع نع ىسوم نع ةرامع نب نسحلاو «مامإلا

 هنأ :ةصقلا نايب ىلع لمتشم لصفم ثيدح لسرملا اذهو هب جتحي امث اندنع ليسارملاف ؛لسرملا وه حيحصلا نأ

 - ؟ئترمعغ م :لاق ىلص نأ املف : هيلي يذلا هزمغف :هفلحخس لحر أرمف :لاق ءرصعلا قف 2325 هللا لوسر ّمأ



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب 9 ةالصلا باتك

 هتءارق نإف ؛مامإ هل ناك نم :لاق دي : يببلا هعمسف «هفلخ أرقت نأ 500000

 ىلع هلمح نكمي الو «؛لصتملا دنسملا يف اهانركذ ىلا هوجولاب ةءارقلا ةهارك ىلع لدي ام ثيدحلا اذهو «ةءارق هل

 :اهنمو .معز ام ىلع ةيرهجلا صوصخ يف ال ةيرسلا يف ةءارقلا عنم ىلع لديو ؛مدقت ام ىلع رهجلاب ةءارقلا

 قيرط نم "هبطوم" ف دمحم هاورو ؛نابح نبا هحّحصو ؛«ةعبرألاو يعفاشلاو كلام هجرحخأ ةريره يبأ ثيدح
 أرق له :لاقف «ةءارقلاب اهنا قواك نم كا لا :اعوفرم ةريره يبأ نع ةميكأ نبا نع يرهزلا نع كلام

 نع سانلا ىهتناف «نآرقلا عزانأ يل ام :لوقأ نإ :لاقف :لاق !هللا لوسر اي انأ :لجر لاقف دحأ نم مكنم يعم
 ١١١[. :مقر «407/1] كلذ اوعمس نيح ةالصلا نم هب رهج اميف دك هللا لوسر عم ةءارقلا

 قلاب بهذم قفاوي هرهاظب ناك نإو ثيدحلا اذهو «ةقث ةميكأ نباو دانسإلا ديج هنأل ؛هيف فيعضتلل هجو الو

 اذإ اًضيأ ةيرسلا يف روصتي وهو «ةبذاجملاو ةعزانملا وه هاركتسالاو عنملا أشنم نأل ؛نعمملا رظنلا دعب انديؤي هنكل
 امأو ,مكحلا معي ةلعلا مومع دنعف ءوندلاو برقلا دنع عمسي يرسلا توصلا نإف ؛هيلي نمم مامإلا برقب ناك
 اًضيأ هب نيلئاقلا نألو «ةفلاخملا موهفمت انلوق مدعل ؛اندنع هل موهفم الف «ءثيدحلا يف ةيرهجلاب ةالصلا صيصخت

 وه امنإ انجاجتحاف ءانهه دوقفم اذهو «صن ةلالد يأ ةقفاوم موهفم وأ «سايق عقوم كلذ نوكي ال نأ هيف اوطرش

 نبا لوق نم ناك ءاوس «خلإ "ةءارقلا نع سانلا ىهتناف" :ثيدحلا يف درو امال نآ رقلا عزانأ يل ام :ُهك هلوقب

 .ةريره بأ لوق نم وأ ,باهش
 يف يناقرزلا هلقن ام ىلع هعم اوؤرقيو «ةءارقلاب هودرفي ال نأ هل مهتعزانم نعم نإ :ةيفنحلا لبق نم لاقي دقو
 ةالصلا يف يدتقملا ىلع قداص ىعملا اذهو «نيفنصملا ضعب هلاق امك يحابلا ديلولا بأ نع "أطوملا حرش"

 ريرقتلا ىلع ةعزانملا :لاقي ال .عزانتلا نعم وهو «هعم أرقي لب ةءارقلا يف مامإلا درفي ال هنإف ٍءاضيأ ةيرسلا
 مكدنع مكحلاو ءارهاظ كانه ةعزانم ال هنإف ؛ةيرسلا يف مامإلا نع اًديعب يدتقملا ناك اذإ روصتي ال لوألا

 ؛دراوملا صوصخ ىلإ رظنلا مدعو «ةرئادلا عيسوتو ؛ةلعلا درط مكحب كلذ لوقن انأل ؛دعبلاو برقلا يف ءاوس

 اًديعب ناك اذإ ةيرهجلا يف ةءارقلا نع متعنم امك ةيعرشلا ماكحألا ةماع يف عرشلا ةلكاش وه امك بابلل اًدرط

 نيبتسي انهه نمو ءالصأ رخآلا توص امهدحأ عمسي ال ثيحب ثيحب اًديعب دعبلا ناك اذإ كانه ةعزانم ال هنأ عم اًضيأ

 ةةيلرقلاب ماعلا رهخج دنع ةطارقلا عقم ةنيسملا تيكاسألاو .قيألا نم تياثلا 4 ةلاقلان ىلخ لومي الا هلأ
 نأل كلذو ؛مامإلا تاتكس دنع ةيرهجلا يف اهعنم الو «ةيرسلا ةالصلا يف اهعنم ال هدنع توكسلا بوجوو
 .انررق ام ىلع كلذ عيمج نم رهظ دق ةيرسلا يف عنملا

 دنع ةيرهجلا يف ةءارقلاو .باتكلا مأ ةءارق اهيف روصتي ال سفنتلاب ةحارتسالا وأ «نيمأتلل ةفيفخلا ةتكسلا

 - 2 «تانكسلا نع ًالضف حانتفالا ةتكس ريغ اندنع ةتباث ريغ اهسفن يف تانكسلا نأل ؛ءيشب سيل تاتكسلا



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١ ةالصلا باتك

 ؛ةعوفرملا نئسلا يف انمالك اذه تبفت اهنإف ءاّموبُت ملس ولف «ةحتافلا ةءارق ناعست ثيخب نيتليوطلا نيتتكسلا وأ -

 ناعم جرش" يف يواحطلاو :"اطوملا يف دمحم اهجرخأ ةريثكف «نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلا امأو
 عفان نع كلام قيرط :اهنم ءاهاتفلسأ دق ةفلتخع قيرطب يواحطلاو دمحم هجرخأ روف رمع نب رثأ :اهنمف «"راثآلا

 اذهو .مامإلا عم أرقي ال مةدرمع نبا ناكو «مامإلا ةءارق هبسحف مامإلا عم مكدحأ ىلص اذإ :رمع نبا نع

 «هتءارق هتفك مامإلا فلخ ىلص نم :رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع قيرط :اهنمو .ةيرهجلاب هيف صيصخت ال

 يف دمحم اهجرخأ .مامإلا ةءارق كيفكت :لاق هنأ :رمع نبا نع نيريس نب سنأ نع نمحرلا دبع قيرط :اهنمو
 .اهديعن الف رمألا اذه تاضراعم ةبوحأ ترم دقو ءًالضأ اهيف مالك ال ديناسألا ةديج قرط هذهو ؛"هئطوم"

 :ماماإلا فلخ أرقي ال رمتع نبا ناك : لاق ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع ىدملا ديز نب ةماسأ قيرط نم هجرحأ مث

 قودص «يددملا ديز وبأ مهالوم يثيللا ديز نب ةماسأ :"بيرقتلا" يفو «هيف ملكتم ةماسأ قيرطلا اذه يفو

 نع هجرخأ دوعسم نبا رثأ :اهنمو .رخألا قرطلل ادضاعم ادهاش دعي رثألا فعض ملس ولف |" :مقر] مهي

 ,مامإلا فلخ ةءارقلا نع دوعسم ن د هلأ نع لئس لاق (لئاو يبأ نع رمتعملا نب روصنم نع ةنييع نب نايفس

 .الصأ نقي دلو روض الل ةةاقسألا ةيحح قرط اذه تامآلا كلذ كيقكير ةلمغ ةالعلا نفاق ةكصنا لاق
 ناك هللا دبع نأ :ن ميق نب ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح نع يشرقلا حلاص , نب نابأ نب دمحم نع هجرخأو

 يف أرق هدحو ىلص اذإو «نييرخألا ف الو نييلوألا ف هيف تفاخي اميفو «هيف رهجي اميف مامإلا فلخ أرقي ال

 نابأ نب دمحم وه دائسإلا اذه يف هيف ملكتملاو ءائيش نييرخألا يف أرقي ملو ؛ةروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا

 .هليدعتو هقيثوت ححارلاف دامح امأو ,يفعمجلا

 ةالصلا يف نإف ؛ةءارقلل تصنأ لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع لئاو يِبأ نع روصنم نع يروثلا نايفس نع هجرخأو

 بوجو نم همورن ام تابثإ ف حيرص رثألا اذهو ءالصأ هيف مالك ال ديج دانسإ اذهو :مامإلا كيفكيسو الغش
 نأب هيلع جاجتحالا عم اهنع يهنلاو عنملا نمو «ةيرهج وأ تناك ةيرس «مامإلا فلخ ةءارقلا قلطم دنع توكسلا

 ةءارق نع مامإلا ةءارق ةيافك ىلع ءانب اهيلإ ةجاح الو .لاقلاو ليقلل هيف لاحم ال زيرعلا هللاب الغش ةالصلا يف

 .هوجولا نم انمدق ام ىلع انركذ ام ىلع لدي اًضيأ ةيافكلا ظفلو «ةبارتسا الب اهنع اعونمم نوكيف «يدتقملا

 نأ :نالجع نب دمحم انربخأ ؛ءارفلا سيق نب دواد نع "هئطوم" يف دمحم هجرحأ 5 باطخلا نب رمع رثأ :اهنمو
 ابي رز اواو يبيت يتزساوايي ينال تح جا :لاق باطخلا نب رمع

 :لاق هنأ يواحطلا هجرخأ امك كيرش نب ديزي ةياورب هنع يور امو «ىفخي ال امك ةءارقلا نع يهنلاو عنملا

 - تدك نإو :لاقف ؟كفلخ تنك نإو :حبلقف ءارقا :ىل لل لاقف (مامإلا فلخ ة ةءارقلا نع باطخلا نب رمع تلأس



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ؟.ه ةالصلا باك

 اذه :الوأ لوقن هدنس ةدوج ميلست دعب مث ؛هدنس يف رظنيلف .تأرق نإو :لاق ؟تأرق نإو :تلقف ؛يفلخ -

 :مامإلا فل ةءارقلا عنم ف ةدراولا حاحصلا ثيداحألا مغارب هظافلا حيرصيو ءئيطاب عاطقناب عطقنم ضراعملا

 «قالطإلا ىلإ ارظن حيرص ةفلاخملاق ءاهزوجي هقالطإب اذهو ءاقلطم ةءارقلا نع عبمت اهقالطإب اهإف ؛باتكلا يفانيو

 مايق الب دب ريغ دراوملاو لماحملا فالتاب قيبطتلاو «ةروهشملا ةنسلاو باتكلا ةفلاخمل ؛لوبقم ريغ اذاش نوكيف

 .مالكلا ف ةفراص ةنيرق

 صوصن مومع ىلإ اًرظن ةءارقلا زوجف ءدروملا اذه ف ةيآلا دورو الو «عنملا ثيداحأ الوأ هغلبي مل هلعل هنأ :اًيناثو

 زيوجتلاب هتاف امل ايفالت عيرقتو رجز غلبأب اهيلع رجزو اهعنم هتغلب امل مث ؛ةنسلاو باتكلا نم ةءارقلا ةيضرف
 دحأ لكل ةمولعم ةالصلا ف ةءارقلا ةيضرف نإف ؛سكعلاب ملعلا روصتي الو ءقالطإلا نم هنع ردص امل اكرادتو

 روصتي الف «نيلسرلأ ,ةباوإ جراعم ىلع نيدعاصلاو نيدشارلا ءافلخلا نع ًالضف «ةباحصلا نع الضف نيملسملا نم
 هغلب مث ٠ عا الولع هن :لاقي يح انهه ةحتافلا صوصنل ركذ الو ؛عنملا صوصن دعب ةيضرفلا صوصن هغلب نأ

 1 .باتكلا ةحتافب ةءارقلا زيوت

 دعس دلو ضعب قريخأ ؛يبدملا ءارفلا سيق نب دواد نع ”"أطوملا" ف دمحم هحرحخأ صاقو يبأ نب دعس رثأ :اهنمو

 دانسإلا اذه يف سيلو ؛ةرمج هيف يف مامإلا فلح أرقي يذلا نأ تددو :لاق ادعس نأ هل ركذ هنأ ءصاقو يأ نب

 ؛حصي ال عطقنم هنأ ربلا دبع نبا همعز ام ىلع هيف ريض الو ءدوادل هنع يورملا ةلاهجل ؛عطقنم هنأ ريغ ءيش اًضيأ

 اذه دوحو يف ءارتما الو «تاقثلا نع يوري ةقث يوارلا نأ ملع اذإ اندنع لوبقم عطقنملا نأ اتدنع ررقتملا نأل

 ييدملا نياو يحاسلاو يئاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو نيعم نباو دمحأو يعفاشلا هقثو سيق نب دواد ٍف فصولا

 مهريغو معطم نب ريبح ىلوم عفانو رمع نبا ىلوم عفانو ملسأ نب ديزو ديزي نب بئاسلا نع يوري مهريغو

 قح ةءارقلا عنم ةدش ىلع لدي اضيأ رثألا اذهو ؛مهريغو عيكوو ناطقلا ىييو كرابملا نباو ناتايفسلا هنع ىور

 .رانلا نم ةرمح همق يف نوكي نأب اهيحاص دعوأو «ريكنلا ديدش اهيلع ركنأو :حيبقتلا دشأ اهحبق

 حرش" يفو :ييعلا لاقو ءرحح هيف يف :لاق هتأ الإ "هفنصم" يف قازرلا دبع هاورو :”ةيانبلا"و "ريدقلا حتف" قو
 دمحم هحرخأ هللا دبع نب رباح رثأ :اهنمو .هل ةالص ال مامإلا فل أرق نم :صاقو يبأ نب دعس نع :"تاليوأتلا

 مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم :لوقي هللا دبع نب رباج عم هنأ :ناسيك نب بهو نع كلام قيرط نم "ًأطوملا" يف

 ؛هلثم رباج نع بهو نع كلام نع نعم نع قاحسإ قيرط نم يذمرتلا هاورو «مامإلا ءارو الإ لصي ملف ؛نأرقلا
 أرقي مل نمل ةالص ال 0 يببلا لوق نيعم :لاقف لبنح نب دمحأ امأو :اًضيأ لاقو :حيحص نسح ثيدح اذهو :لاقو

 - مأب اهيف أرقي مل ةعكر ىلص نم :لاق ثيح هللا دبع نب رياج ثيدحب جتحاو هدحو ناك اذإ باتكلا ةحئافب



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب "1 ةالصلا باتك

 ره »# خذ ظخ ا ظخ خا ظا ههل # 8 يت ا طظذا  ه خ8 طش ها وه نش ري تا 8 8# 8 #4 © 98 هن 5 # ا "8 © 3# 3 #> 8 2# "8 ا 4 ف تي 8 © #8 8 8 # # 8 اخ طا نط طا نط 9# ك4 ا ظا كك نط طش ظ طا غل دل سه طش صه ظا دت8 خ -" طه لا  د

 : "25 يبلا لوق لوأت 25 يلا باحصأ نم لحجر اذهف :دمحأ لاق ؛مامإلا ءارو نوكي نأ الإ لصي ملف نآرقلا -

 نم "راثآلا ناعم" يف يواحطلا هعفر فوقوملا اذهو ءهدحو ناك اذإ اذه نأ باتكلا ةحافب أرقي مل نمل ةالصح ال

 ىورو :'ةيانبلا "و ”ريدقلا حتف" فو ءاعوفرم رباج نع بهو نع كلام نع مالس نب ىيحب نع رضن نب رحب قيرط
 يك و رهاظ عنم اذهو ؛تفاح لإ الو ءرهج نإ ءامإلا فلجت رقت ال :لاق «رباج نع "هفنصم" يق ةبيش ىبأ نبا

 ,ةهاركلا هبتارم ندأ رهاب

 عامإلا و ارقأ : سابع نبذل تلق *لاق ماج يىبأ نع ةملس نب دارج قيرط 2 يك واحطلا هجج رخخأ 6-2 سابع نبا رثأ :اهلمو

 نب رباحججو تباث نب كيزو رمع نبا راثأ :اهنمو .ةيره اللب عانتماو «ةيرم اللب هاركتسا انضيأ اذهو ال :لاق ؟يدي نب

 حيرش نب ةويح نع بهو نب هللا دبع نع سنوي قيرط نم "راثآلا ياعم حرش" يف يواحطلا اهجرخأ هللا دبع

 أرقي ال رمع نبا ناكو : ئييعلا لاقو عمامقفأ نباو يعلا هرك ذ .ةالصلا نم عيش ف مامإلا فلاح ارقت ال :اولاقف

 25 هللا لوسرب ءادتقا سانلا مظعأ ناكو مامإلا فلح

 بن وشعي نب هللا دبع مامإلا خيشلل "رارسألا فشك باتك" نع ىيعلا هلق ام ىلع ةباحصلا نم ةرشع راثآ ءاهنمو

 يأ نب يلعو تاقشع نس تكامثعو باطخملا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ : يهنلا دشأ مامالا ضشلجخ ةءارقلا نع ل وهتي

 رم نب هللا ديو «تباث نب دكيزو 3 وععبسمم لوب هللا ديع و .صاقو يلأ نب دعس ة فقوع نب نمح لا تكيف ف :بلاط

 ةياحصلا ةلجأ ءالوهو هيل عحاريلف عاش نم هنع لوقنملا باتكلا كلذ نم بلطي دنسلا رثكذو . سابع نب هللا كبعغ ه

 .ةرشبملا ةرشعلا نم كلام نب دعسو نمحرلا دبعو :ةلدابعلاو «ةعبرألا ءافلخلا :مهنم مهئاسؤرو

 فل أرق نم :لاق .:د# يلع لوق نم قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا جرخأ دقف ست بلاط يبأ نب يلع رثأ :اهنمو

 حسي "يأ :لاقو «قيرط نم يطق رادلا هجج رجنأ و .دهاشلاك دعي و ءاهدعاسيو اهديؤيو عرجخأ اراثآ كدضاعت نأ نم

 وقد دفجإوبل يلع رع يراصنألا ىليل يأ نب هلأ دبع ديري اده : 'ءافعضلا باتك" 2 كايح نبا لاقو .ةدانسإ

 طقف مامإلا فلخ ةءارقلا كرت اوراتحا امنإ ةفوكلا لهأو ؛هقالبخ ىلع نيملسملا عامجإ هنالطب ف ىفكيو «لطاب

 نأ تبلأو هدر غلبأب عامجإلا بايب ف مامها نبا هيلع درو .لوهجت لحجر اذه ىليل يلأ نباو كلذ اورج م مفأ ال

 مامإلا فل ةءارقلا مهزيوجت نم نييفوكلا ىلع ةضحم ةيرف اذهف ءالصأ اهوزوجي الو ةءارقلا نوعنم نييفوكلا

 - .حابتسم هراكنإو هلقع ىصتقم رباكم هركنمو ؛حارقلا باوصلاو حارصلا قحلا وه اذهو ؟عامجإلا نيأف
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 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ش 03068اا ةالصلا باتك

 ةنسلاو باتكلل افلاخغ نوكي ذئنيح هنأل ؛رهجلا ةالض يف نوكي نأ لمتحا حص ول اذه :ربلا دبع نبا لاقو -

 ليلدلا نع ئشان ريغ لامتحا اذه نأل ؛ليصحتلا نع لاخ مالكلا اذهو هذ ىلع نع تباث ريغ وهو فيكف

 ىلع ءاقبإلا يف ال ةيرسلا يف زيوجتلا عم ةيرهجلاب صصح ول مزلت امنإ ةنسلاو باتكلل ةفلاخملاو هل ةربع الف
 .هّرغ ىلع انهه هانكرت لقتسم رخآ ماقم يف هيلإ دوعنسف هتلاهجو ىليل يبأ نبا يف مالكلا امأو :مومعلا
 عم ةءارقلا نع اًديز لأس هنأ راسي نب ءاطع نع هدنسب ةوالتلا دوجس يف ملسم هجرحأ هذ تباث نب ديز رثأ :اهنمو

 :لوقي «تباث نب ديز عمس هنأ ءاطع نع يواحطلا هجرخأو .[577 :مقر]ءيش يف مامإلا عم ةءارق ال :لاقف ءمامإلا

 :مسقم نب هللا دبع نع رمع نب ركب نع حيرش نب ةويح نع اًضيأ جرخأو .تاولصلا نم ءيش يف مامإلا فل أرقي ال
 .رم ام ىلع تاولصلا نم ءيش يف مامإلا فلخ أرقي ال اولاق اًرباجو تباث نب ديزو رمع نب هللا دبع لاس هنأ

 تباث نب ديز نب دعس نب ىسوم نع ديز نب دمحم نب ورمع نع سيق نب دعس نب دواد قيرط نم دمحم هجرخأو

 .هل ةالص الف مامإلا فلح أرق نم :لاق هنأ ؛.هدح نع هثدحي

 ديز نع يور اع ضراعم هنإ :نبلا دبع نبا لاق ام :لوألا :نيهتحوب هيلغ ةروأآو «"ةيانبلا" ف نسا هركذو

 .ةءارقلا كرت نم هنع يور ام داسف ىلع لدي هنإف ؛هيلع ةداعإ الو ةمات هتالصف مامإلا فلخ أرق نم تباث نب

 .هلثم حصي الو ءضعب نع مهضعب عام“ دانسإلا اذه فرعي ال هنأ ةءارقلا ةلاسر يف يراخبلا هركذ ام :يناثلاو

 نوك مدع الإ ةداعإلا بوجو مدعو ةمات ةالصلا نوك نم مزلي ال هنأل ؛ةضراعم ال هنأ :الوأ لوألا نع باوجلاو

 :205 هلوق امأو «ةداعإلا بجوي ال ثيحب ناصقنلا ياني ال وهو ءهجو نم ةالصلا ةحصو ءاّمزال اًضرف كرتلا
 :25 هلوق يف نولوقيو ؛باتكلا ةخحتافب الإ ةالص ال :3ك5.هلوق ق لوقن امك ةلماك هل ةالص'ال هانعم "هل ةالص ال"

 يفن نإف «كلذ ريغ ىلإ قبالا دبغلل ةالص الو «دجسملا يف الإ دحسملا راح ةالص الو ءمسي مل نمل ءوضو ال

 كد قورافلا رمع رثأ يف هانمدق ام :ايناثو «ىفخي ال امك تارواحملا ف ضيفتسم عئاش قلطملا نم لامكلا

 ىلع بير الب ةحيحص هنع ةياورلا نأل ةانيور ام صوص داسف ىلع لدي الف ةضراعملا ملس ول هنأ :اثلاثو
 وأ «نييعتلا ىلع ال نيتياورلا ىدحإ داسف ىلع لدي امنإو ؛ملسم هجرخأ دقو فيك دمحمو يواحطلا هجرحخأ ام

 ذئنيحو «ةضراعملا يف هودروأ يذلا دنسلا يف مالكلا نع رظنلا عطق عم اذه اًرخآ هل ةراتخم امهدحأ نوك ىلع

 .ةشقانملا ةرئاد عستي

 ءعاطقنالا عفرو «لاصتالا ةحص يف روهمجلا دنع يفكي ىقللا ناكمإو ةرصاعملا نأ :الوأ ىاثلا نع باوجلاو

 ناكمإو ةرصاعملاو ؛ثيدحلا لوبصأ يف اقع ررقت امك روهمللا دبع بال يراعبلا ددشت وه امك ىقللا توبثو

 - ' .دنسلا لاصتا توبث يف انيفكي وهو «ديز نيبو هنيبو ءىسومو رمع نيبو ءرمعو دواد نيب ققحتم انهه ىقللا
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 ال دوهشملا نورقلا يف اميس ال تاقثلا نع يوري ةقث يوارلا ناك اذإ اندنع رضي ال رهاظلا عاطقنالا نأ :اًيناثو -

 نب ريكب قيرط نم أطوملا يف دمحم هجرخأ ءدوعسم نبا باحصأ نم ليلحلا يعباتلا سيق نب ةمقلع رثأ :اهنمو.ريخلاب

 نب ريكبو «مامإلا فلخ أرقأ نأ نم ىلإ بحأ ةرمج ىلع ن ضغأ نأل :لاق «ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ نبع رماع

 نبا لاقو «نيعم نباو ةعرز وبأو يئاسنلا هفعض هفعض اذكو ؛ىرخأ هفعضو ةرات دمحأ هقثو «هيف فلتحا دنسلا اذه ف رماع

 :مكاحلاو دعس نبا لاقو .هثيدح بتكي نمم وهو ءاركنم انتم هل دحأ ملو «ةليلق هتاياورو ةياورلا ريثك سيل :يدع

 هلبقن ال مهبملا فيعضتلاو «[4077 :هقر] "بيذهتلا بيذت" نع لقن اذك تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ةقث

 .مهتيك زتو نيلدعملا ليدعت ءازإب رسفي مل ام

 رمتعملا نب روصنم نع سنوي نب ليئارسإ نع "أطوملا" يف دمحم هجرحأ يعخنلا ميهاربإ ءاهقفلا لضفأ رثأ :اهنمو
 :هلوق يف يراقلا لاق «تاقث لاجر مهلك ءالؤهو ؛مهتا لجر مامإلا فل أرق نم لوأ نإ :لاق :ميهاربإ نع
 ةباحصلا ةلجأ نع ةفوقوملا راثآلاو ةعوفرملا رابخألا نم ذبن اذهف «ةعمسو ةعدب ىلإ بسن يأ لوهحا ةغيصب "مقا"
 :تباث نب ديز نع يورو ءابارت ةوف علم مامإلا فلح أرق نم نسإ خ :"ةيانبلا" 1 ئييعلا لاق «نيعباتلاو

 : يخلبلا نعو «ثه ةباحصلا نم ةدغ لوق ف هتالص دسفت :يجورسل ١ لاقو ؛هل ةالص الف مامإلا فلح أرق

 ."نآرقلا مءاكحأ" يف يزارلا كلذ ركذ هنانسأ رسكي نأ بحتسي :ليقو «بارتلا نم همف ًالمب نأ يب

 اعامجإ هامس :"ةيانبلا" ف ئيعلا لاق «ةباحصلا عامجإ هيلعو :هلوقب "ةيادهلا" بحاص هب لاق ام ىلعف عامجإلا امأو

 مهنم «ةباحصلا رابك نم اًرفن نينامث نع ةءارقلا عنم يور دقو ءاندنع اًعامجإ ىمسي هنإف ؛رثكألا قافتا رابتعاب

 تبث عامجإ :لوقن وأ اقباس هنع هانلقن ام لقن دعب لاق مث ؛ثيدحلا لهأ دنع مهيماسأو ةثالفلا ةلدابعلاو ىضترملا

 ثيدح لقن هعنمي ال داحألا ثيدح لقنك هفالخب ضعبلا لقن هعنمب الف ةل فاح هفلاخكم دعي مم اذهو ءداحألا لقنب

 ثيداحألاو باتكلا رهاظو ةماعلا لوقل قفاوم هنأل ؛انلق ام حجرت نيرمألا لقن تبث امل مث ءهل ضراعم رخآ

 .عامجإلا متف ءاّنباث فلاخملا عوجر نوكي نأ زوجيو «ةروهشملا

 .اًيتوكس اعامجإ ناك .ه59 ةباحصلا رفوت دنع مهيلع دحأ عر عتب مو ؛ةروكذملا ةرشعلا يش تبث امل لوقن 0

 ديو ءمظعألا داوسلا اوعبتا :25 هلوقب ةيهقفلا عو ٍهرفلا يف مظعألا داوسلا عابتا انل يفكيف عامجإلا مدع ملس ولو

 مامإلا نأ وهف لوقعملاو سايقلا امأو .مهفاف «تايداقتعالا فاللخغ ع عورفلا يف عطقلا بحي ال ذإ ؛ةعامجلا ىلع هللا

 نماض مامالا : 0 هلوق مومعو ةقباسلا ثيداحألا هيلإ ريشت ام شط هل نيدتقملا خرم لس ةءارق هتءارق نمضتي

 ,راثآلاو رابخألا ىضتقم وه ام ىلع مامإلا ةءارق نمض يف ةنومضم هتءارق نوك تبثي مل هسفنب يدتقملا أرق اذإو
 - نيدتقملل امزال دهع امع عنصلا اذهبي يدتقملا لزعنيف مهآرق هتآرق نيمضت نم عرشلا هررق ام ةمغارم مزليف



 مهل دهعتو ررقت امع هتحرد طحنتو «هتبترم لزنت نأ نم لقأ الو ؛مهقانعأ هب دلقتو ءكلذك مه ثيح نم -

 يف هودروأ امو ءلوألا بهذملا باحصأ لئالد نم نآلا يرطاخل حنس امب ذبن اذه ءاّهيزنت وأ ءاّمرحت هركيف
 صوصخ يف تدرو ثيداحأ ةدع يه مهفونظ يشانمو مهماهفأ ذحآمف يناثلا بهذملا باحصأ امأو .مهرافسأ

 ةيضرف ىلإ رظنلاو .ةنسلاو باتكلا يف ةءارقلا عانتما ىلإ رظنلا عم ةداملا صوصخل رهجلا ظفل اهيف دروو «ةيرهجلا

 اقلطم عقو نإو ءاهتنالاو عانتمالا اولمحف مامإلا فلخ اميوجو نم درو ام ىلإو ءاقالطإ وأ اًمومع ةحتافلا ةءارق
 ؛ةيرهجلا يأ دروملا اذه صوصخ ىلع ننسلا ةماعو باتكلا يف

 ةزوحلاو «ةيهانلا ةعناملا صوصنلا نيب اقيفوتو اقيبطت ةيرسلا ةدام صوصخ ىلع ةءارقلا يف قالطإلاو زيوجتلاو
 نم ةباحصلا ضعب نم مهغلب املو ءطمنلا اذهبي قيبطتلا نم مشوقعو مهؤاراآ هتضتقا ال كلذ يف نيدلقم ةبجوملا

 اهسوؤر نم اهانلصأتساو يشانملا هذه انقهزأو ججحلا هذه لاثمأ انضحدأ دقو «قيرطلا اذه اوراتخا مهأ

 تاياورلا نأ ىلع انهه هدوجو مدع عم اهدادتعا نمو «ةفلاخملا موهفم دادتعالا مدع نم قبس اميف اهلوصأو

 .اًددع رثكأو ءانايبو ةلالد حرصأو ىوقأو ءاّدانسإ دشأو دوجأ ةقلطملا

 مومع :لوألا وحنلا ,نيوحن ىلع عونتم وهف لقنلا امأ ءلقعو لقن مهراثيإ أشنمف ثلاثلا بهذملا باحصأ امأو

 ثحب يف ّرم ام ىلع ءادتقالاو ةمامإلاو دارفنالا ةدام صوصخ ريغ نم ةحتافلا ةءارق ةيضرف ف ةدراولا ثيداحألا

 هنأ اًضيأ تفرع دقو «ةيضرفلا ىلع هب اولدتسا ام لك مدقت اميف انلطبأ دقو ءاهتيضرفو باتكلا مأ ةءارق بوجو

 هللا قب امك اكراق ديني صدقا ةإق ةايمومس قرط عطقي ال انهه ةءارقلا مدعف ملس ولو ؛رابخألا كلتل مومع ال

 ةوقلا يف ةبجوملا يواست رابخألاف ملس ولو «مومعلا هب رسكني بح مومعلا كلذ نم اًصوصخم وه سيلف مامإلا
 ٍيَظ هدنع ماعلا نأ نم يعفاشلا بهذم ىلع اميس ال ةحارصو ةلالد اهنم ىوقأو .فعضلاو ةحصلاو ؛فعضلاو
 يف كردملا اهنم صح امل :لوقنف ءاضيأ قيرطلاو توبثلا يف لب ةلالدلا يف ةيعطقلا ملس ولو ءاهيعطق صاخلاو ةلالدلا
 .ةينظلا داحآلا رابحأب اهنم يدتقملا صيصخت نكمي كلذ دعبف ءضعبلا اهنم اصوصخم ةينظ ةماع تيقب عوكرلا

 دتعي ام اهنم سيلو اًضيأ ةيرهجلا يف مامإلا فلخ ةءارقلا صوصخ يف ةدراولا ثيداحألا صوصخ :يناثلا وحنلاو

 هب نولوصي ام وهف تماصلا نب ةدابع ثيدح الإ هحدق ىلإ ةجاحلا سيسم دتشيو «هنع باوجلا ىلإ تفتليو «هب

 يقهيبلاو نابح نباو ئيطقرادلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ؛نئسلا باحصأ هاور هيلع نوهابتيو نورحافتيو
 هححصو ؛مكاحلا هموقو «يباطخلا هداجأو ءهلاجر قثوو «نيطقرادلاو يذمرتلا هنيسحو ءمهريغو مكاحلاو

 نع قاحسإ نب دمحم قيرط نم :قرط ثالئب هاور دواد وبأف ,مهريغو ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو «يقهيبلا

 - 8# هللا لوسر ًارقف هرعفلا ةالسع. يف 25 هللا لوسر لل انك :لاق قابس نغ عيبزلا نب ةومحم نع لوحكم



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ١٠" ةالصلا باتك

 :لاق !355 هللا لوسر اي اذه ؛معن :انلق ؟مكمامإ فلح نوءرقت مكلعل :لاق غرف املف ؛ةءارقلا هيلع تلقثف -

 نع لوحكم نع ءالعلا نب هللا دبعو زيزعلا دبع نب ديعسو رباح نبا قيرط نمو .ةدابع نع عيبرلا نب دومحت
 نأ هنكمي الو ةءارقلا نع عناملا باتكلا مومع ضراعي همومعب هنأ :لوألا :هوجوب هنع باوجلاو .اعوفرم ةدابع

 .هب ربتعي الف يعطقلا باتكلا صض راعي

 ىلع عنملا مدقتل مدقيو : مامشأ نبا لاق ؛هيلع عنملا ثيدح حج رتي لإ عاما هل ناك نم :ثيدح ضراع ادإ هنأ :ناثلاو

 اضراعت اذإ هنأ :ثلاثلاو .حصأ لإ مامإ هل ناك نم :عنملا ثيدح نإف ؛دنسلا ةوقلو «ضراعتلا دنع قالطإلا

 اذإ وأ ءسايقلا ىلإ انعجر اضراعت اذإ هنأ :عبارلاو .هيلإ انبهذ ام ىلع انتماعو ءمهرثكأو ةباحضلا راثآ ىلإ انعجر

 ةدابع ثيدح نم حيحصلا نأ :سماخلاو .قبس امك انل دضاعم وهو «هيلإ انعجر اضيأ راثآلا تضراعتو اضراعت

 هده ةدايَز امأو [باتكلا ةحتافب أرقي م نمل ةالص ال :اعوفرم ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع يرهرلا قيرط وه

 .اب دتعم ةحيحص ديناسأب تبثت الف قرطلا هذه ةصقلا

 :نييعلا لاق «سيلدتلا الإ هيف سيل :يوونلا لاق ءسلدفم وهو ءراسي نب قاحسإ نب دمحم هيفف :ل وألا قيرطلا امأ

 :لاقو ءدمحأ هفعضو «كلام هبذك دق هنأ عم نييدحما عيمج دنع هثيدحب جتحي ال نالف نع :لاق اذإ سلدملا :انلق

 نأ دهشأ :ناطقلا ىيي نع "نازيملا" نع لقنو .ءيشب هل ىضقي ال :يزارلا ةعرز وبأ لاقو ءهنع ثيدحلا حصي ال
 «سلدي قودص :"بيرقتلا" يف لاقو ءباذك :يميتلا ناميلس لاق " رثألا نويع" نعو ءباذك قاحسإ نب دمحم

 يبهذلا راتخم وه امك نيبذكملا بيذكت قوهزو «هقيثوت قاحسإ نبا يف ححجارلا نأ يقب نكل ءردقلاو عيشتلاب يمرو

 «رارق نم اهل ام ضرألا قوف نم تثتجا ةئيبخ ةرجش لثمك راه فرج افش ىلع بيذكتلا ءانب ذإ ؛هيلإ ىعصيو .عمسي

 .ةمطاف نع هثيدحت دصق وهو

 يئاسنلا هيلإ اوبسن امك ةعدب ريغ عيشتلا نأ عم هعروتو هتحجه قدص دعب الصأ جراح ريغف عيشتلاب هيفر. اقأو

 ناك ولو ءالصأ ةيفنحلا دنع حرج ريغ وهف سيلدتلا امأو ."دئاقعلا حرش' يشاوح يف هانررح نمم امهريغو مكاحلاو

 هيلع هعبات دق قاحسإ نبا نأ ىلع سيلدتلا نعط عفتريف .؛ثيدحتلا ظفل هيف ذإ ؛يقهيبلا هجج رخأ ام عوفدمف ب

 بيذق" يف هلقن امك لوهجمب وهو ءدومحم نب عفان هيفف :يناثلا قيرطلا يف امأو .لوحكم نع هريغو دقاو نب ديز

 لاقو فرعي ال يواحطلا لاقو ؛لوهجب هنأ ربلا دبع نبا نع 'يقنلا رهوجلا" نع لقنو «ربلا دبع نبا نع 'بيذهتلا
 ص روتسم سدقملا تيب ليزن يندملا يراصنألا ةعيبر هدحج مسا :لاقيو ؛عيبرلا نب دومحم نب عفان "تيرا" ف



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب 81 ةالصلا باتك
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 "بيذهتلا بيذهت" نع لقن «ةدابع نم عمسي مل ًالوحكم نأ هيفف ثلاثلا قيرطلا يف امأو 7١7[. :مقر]ةثلاثلا نم -
 ملو رباجو ةريره يبأو ةفيذحو ءادردلا يبأو ةدابع نع ةباحصلا نم ةعامج نع لوحكم ىور ؛يزارلا ركب يبأ نع

 ةباحصلا نم دحاو نم عمسي مل هنإ :لاقيو «سنأو دنه يبأو ةلثاو نم لوحكم عمس يذمرتلا نع لقنو ءمهنم عمسي

 نيثالثو عبرأ ةنس تام ةدابعو ؛ةسماخلا ةقبطلا يف [1875 :مقر] "بيرقتلا" يف هلعجو ؛[١51 :مقر]مهنم الإ

 ؛ةثلاثلا ةقبطلا نم اًضيأ هند يلع دهعل نيكردملا نأ عم هاقال ول ةسماخلا نم نوكي فيكف هذ ىلع ةافو لبق

 سيل ثيدحلا اذهل ةيئانثتسالا ةلمحلا نيعم نب ىجحي لاقو «ةعامجو دمحأ هفعض ثيدحلا نإ :يعليزلا ْنَع الن :ليق

 .كلذب ةدنس

 ىقتري نأ نم لزنأ الو «ثيدحلا ىوقتي عامتجالابف ثالثلا قرطلا فعض ضرف ول ثيدحلا نأ ىقب نكل :ثلق

 ةبالق يبأ نع يعازخلا دلاخ نع دمحأ هج رخأ ام :اهنم ءدهاوش هدشيف اًضيأ فعض هدعب يقب ولو «نسحلا ىلإ

 لعفنل انإ :اولاق ؟أرقي مامإلاو مامإلا فلخ نوؤرقت مكلعل :اعوفرم يباحص لجر نع ةشئاع نق نب دمحم نع

 ام :اهنمو .نسح هدنسو | سس ا باتكلا مأب مك دحأ أرقي نأ الإ اولعفت الف :لاق «كلذ

 نع ةبالق يبأ قيرط نأب يقهيبلا هفلاخو «نيظوفحم نيقيرطلا معزو هوحنب سنأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأ
 ؛ةيفنحلا لوصأ ىلع حصي ال ةدابع نع لوحكم يف عاطقنالابو ؛دومحم يف ةلاهجلاب حرجلا مث «ةظوفحم ريغ سنأ

 ذخألا نأ "حرصلا" يف اندروأ امو :هانمدق ام نسحألا باوجلاف «قرطلا ددعتب ربحا احرج امهنم لك ناك ولو

 .ةحتافلا بوجو قرطلا هذه تبثي الو «دمتعملا وه طوحألاب

 هيف كرتشيف ناكرألا نم نكر ةءارقلا نأ "ةيادمل" بحاص هركذ ام :لوألا ءناهجو هل ركذي دقف لقعلا امأو

 يف كارتشالا مك يف ناكرألا يقاب ىلع ةءارقلل سايق اذهف «ناكرألا رئاس يف ناكرتشي امك يدتقملاو مامإلا

 كارتشالا نكل اكرتشم اًنكر ناك نإو ةءارقلا نأو «لبقي الف ضنلا ةلباقم ف سايق هنأ هنع باوحلاو ءبوج ولا

 اذإو :225 هلوقل ؛متوملا قح يف اهدنع تاصنإلاو اهعامتسا ةهجو ؛مامإلا قح يف ةءارقلا داجيإ ةهج :نيتهحب انهه اهيف
 .اهيف نيكرتشم انوكي يح هسفنب ةءارق هل نكي مل هنإف ؛عوكرلا يف كردملاب ضوقنم سايقلا اذه نأو ءاوتصنأف أرق

 لوغشم ريغ الطعم ناك عمتسي الو أرقي مل اذإ رسلا ةالص يف مومأملا نأ فينضتلا بابرأ ضعب ةركذ ام : يىناثلاو

 ةءارقب اًمكح ائراق لعج امل هنأ :هنع باوجلاو ؛ليطعتلا نود ةدابعلا عضوم ةالصلاو ؛عامتسالاب الو ةءارقلاب ال

 دعبو «ةيرسلا يف مامإلا فلخ ةحتافلا يدتقملا ةءارق دعب اًضيأ مكيلع مزلي روذحملا اذه نإو ءالطعم نكي مل مامإلا

 اهلمتحب رابتعألاو ةيآلا نع ةيعفاشلا لبق نم باجي دقو .الظغتم ىقبي دهشتلا قءاعدلاو ةالضلاو دهشتلا' ةءازق

 -قلطملل دييقت هنأ :هنع باوجلاو .مامإلا تاتكس ىلع وأ ؛ةيرسلا ىلع هلاثمأ و ةدابع ثيدح لمحبو «رهجلا ىلع



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب 1 ةالصلا باتك

 .نآرقلا ينجاخت وأ
 يوارلا نم كش

 ءرصعلاو رهظلا ةعقاو "مامإ هل ناك نم" :ثيدح دروم نأو زئاج ريغ نيطاب ىعطقلا دييقت نأو هيف ةنيرق الب -

 نأ الإ رباج رثأ هيلإ ريشيو «درفنملاو مامإلا ىلع ةحتافلا ةءارق ربخس لمحب امي لمعلا نكمي هنأو ؛ءلمحلا اذه ديفي الف

 .دمحأ مامإلا هب لمعو «مامإلا ءارو نوكي
 مأ ةءارق فقوتي فيكف مامإلا ىلع ةبجاو ريغ تاتكسلا نأو ؛«مامإلا فلحخ ةءارقلا يف ةدابع ثيدح درو

 ول اهنأو «ةتباث ريغ تاتكسلا نأو ؟ةحتافلا يدتقملا أرقي نيم مامإلا تكسي ملا ولف «يدنقملا ىلع ةبحاولا باتكلا

 لع دقت. "ةقلابلا هللا ةحح" يف امك ةءارقلا وأ «ةحتافلا دعب سيفنتلا وأ «نيمأتلل ةفيفخلا ةتكسلا تتبثل تتبث
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 جادحخ يه جادح يهف باتكحلا ةخافب اهيف ارقي م ةالص ىلص نم :اعوفرم ةريره يلا ثيدحب ةيعفاشلا لبق نم

 ع 3

 اي :لاقو «يعارذ زمغف :لاق ؛مامإلا ءارو نوكأ اًنايحأ نإ

 ةيضقلا هذه ىلعف «ةالصلا نيع ةحتافلا نأ ىلع لدي وهو ميسقتلا ثيدح يور مث .كسفن يف امي أرقا !يسراف

 !ةريره ابأ اي :تلق :لاق مامت ريغ جادخت يه

 ضعب ف هيفو ؛نآربقلا عزانأ يل ام :ثيدحمو هريغ ف هريغو "هئطوم" ىف دمحم هحج رخأ ءاضرف نوكت نأ بجي

 .ةحئافلاف دب ال ناك نإ تاياورلا

 ثيدحلا نم عوفرملاو ءاندنع ةجحب سيل وهو يوارلا مهف ةريره يبَأ مهف نإو ؛هوحولا نم رم دق ام باوجلاف
 ةبترم ف نكميف «ددختم اه دح الو ةغلابملا ىلع لومخم ميسقتلا ثيدخو ؛قبس امك ةيضرفلا ىلع لدي ال

 مامت اذه ةقياضم الف «مامإلا ةءارقب ةحتافلا ةءارقب اًمكح ئراق يدتقملاف ةيضرفلا ملس ولو .اًضيأ بوحولا

 ئقفو نإ ةلقتسم ةلاسر ف هيلإ دوعنسو ؛مارملل اًميمتت لاقملا نم اذبن هيف انبنطأ مامإلا فلح ةءارقلا يف مالكلا

 .مالعلا زيزعلا قفوملا امه
 ةداتق نع ةبعش قيرط نم دواد وبأ جرخأ [ضفاخلا عزنب بوصنم نآرقلاو «هيف ئطلاخت يأ| :ثارقلا ينجاخم

 لاق :دواد وبأ لاق غ[87/ :مقر] اهينحلاخ مكضعب نأ تفرع دق :لاق «لجر :اولاق ؟أرق مكيأ :لاق غرف املف

 نبا لاقو هب رهج اذإ كلذ :لاق ؟نارقلل تضنأ ديعس لوق سيلأ ةداتقل تلقف :ةبعش لاق :ةثيدح يف ديلولا وبأ

 .هنع ىهه ههرك ول :لاق ههرك هنأك :ةداتقل تلق :لاق :هئيدح ىف ريثك

 تصنأ نأ ملسن الف «هريغ نع الضف ةجح سيل يوارلا يباحصلا لوق نإف :ةجحب سيل يوارلا ةداتق لوق :لوقأ

 سيل هنع ىمن ههرك ول :هلوقو .ههركي مل هنأ ملسن ال اذك و ءهب هيف دييقت ال هنإف ؛رهجلا تقوب صوصخم نآرقلل

 وهف كلذ نم معأ دارأ نإو ؛ةهاركلل مزال هنأ ملسن الف حيرصلا دارأ نإ ؟يهنلاب دارأ اذ ام لئاقلا نأل ؛ليلدب

 .ةيانكلا ظفلب يمه هنإف ("اهينخلاخ" :هلوقب انهه تباث



 مومأملل مامإلا ةءارق ةيافك نايب ب ةالصلا باتك

 ,قبطت انك :لاق «كلام نب دعس نع هثدح نمع روفعي ىلأ نع ةفينح وبأ 1 ١-

 صاقو يبأ 1 غ1

 ةمئألا هجرخأ ثيدحلاو «هتينكب روهشم ,يفوكلا يدبعلا نادقو [دقاو وأ نادقو همسا] :خإ روفعي يبأ نع

 نع ديلولا يبأ نع يرابلا هاورف ؛هنع ةبعش ةياورب اعوفرم دعس نع دعس نب بعصم نع روفعي يبأ نع مهدانسإب

 نيب امهتعضو مث «يفك نيب تقطف «يبأ بنج ىلإ تيلص :لاق ءدعس نب بعصم تعمس :لاق «روفعي يبأ نع ةبعش

 71٠[. :مقر]بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ انرمأو «هنع انيهنف هلعفن انك :لاقو «يبأ ناهنف «يذخف

 بابلا قو :لاقاء[؟/ همقر] "بكترلاب اوالطتقا مك عدس بتتزلا نإ" :باطظخملا نب: نع يتقمزإلا ةحيرفغأو
 رمع ثيدح :يذمرتلا لاق ,دوعسم يبأو ةملسم نب دمحمو دعس نب لهسو ديسأ يبأو ديمح يبأو سنأو دعس نع
 فولتشا اا ءمهدعب نمو «نيعباتلاو 9 يببلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ؛حيحص نسح ثيدح

 ؛ملعلا لهأ دنع خوسنم قيبطتلاو ؛نوقبطي اوناك مهنأ هباحصأ ضعبو دوعسم نبا نع يور ام الإ كلذ يف مهنيب
 انثدح «ةبيتق انثدح :"بكرلا ىلع فكألا عضن نأ انرمأو ءهنع انيهنف كلذ لعفن انك" :صاقو يبأ نب دعس لاق

 .اذمي دعس هيبأ نع دعس نب بعصم نع روفعي يبأ نع ةناوع وبأ
 ثيدح هيبأ نع بعصم نع روفعي يبأ نع ةبعش نع صفح ةياورب ثيدحلا اذه هجارخإ دعب دواد وبأ جرخأو

 هيعارذ شرفيلف مكدحأ عكر اذإ" :لاق هللا دبع نع دوسألاو ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا ةياورب دوعسم نبا
 يف يوونلا لاق .[838 :مقر] "كي هللا لوسر عباصأ فالتخا ىلإ رظنأ نأكف :هيفك نيب قبطيلو ؛هيذخف ىلع

 دوعسم نبا الإ قيبطتلا ةهارك و «نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو ةنسلا نأ ةفاك ءاملعلا بهذمو انبهذم :"ملسم حرش"

 .هَذ دعس ثيدح وهو «خسانلا مهغلبي مل هنأل ؛قيبطتلا ةنسلا :نولوقي مهنِإف .دوسألاو ةمقلع هيبحاصو

 ةحيحصلا رابخألاب اًعوفرم يورم هنع يهنلاو «ةرهاظ ةحيرص هخسن ةياورو ؛خوسنم قيبطتلا نأ تملع انهه نمو

 يف دوعسم نبا ليذب كسمت فيك هنأ نيديلا عفر يف ةفينح يبأ ىلع دروأ ام دري ال اذه ىلعف .ديناسألا ةديجلا

 يف ال ًالصأ عفرلا كرت يف تبني مل خسنلا نإف «قيبطتلا يف هب كسمتي منو «ةباحصلا رئاس كرتو «عفرلا كرت

 اذإو .انمدق ام ىلع هخسن روصتي ال لب «ةيانكو ةحارص افيعض وأ اًحيحص فوقوملا يف الو ؛عوفرملا ثيدحلا
 حصو ارهاظ خسنلا تبث دق هنإف ءانهه ام فالخب رم امك كرتلا يف طايتحالاف ؛هل درم ال اًعطق نيرمألا الك تبث

 ف رمأ لكل هثيداحأو هباتكو هلوسرو هللاب لب «هباحصأو دوعسم نباب نمؤن مل نحنف هل درم ال اًحيرص يهنلا
 .مهفاف «ةيدوعسم ةئس هنأل ال ةيوبن ةنس هنأل الإ كرتلا يف هب كسمتن ملو «هباب

 دعس نب بعصم وه :نمع .نيتبكرلا اممب ذحأي الو هيذخف نيب امهلسريو هيدي مضب نأ وه قيبطتلا :قبطن انك

 .بتكلا رئاس يف امك



 عيمستلا ىلع اع مامإلا ءافتك ا نايب 0 ةالصلا باتك

 ع وك رلا ىف اهذحأب

 [عيمستلا ىلع مامإلا ءافتكا نايبز]
 | مامإلا نع ءاطع لأسي ةفينح ابأ تيأر :لاق ةحلط نب عبسلا يىبأ نبا -5

 ا ا نب

 مث «كلذ لوقي نأ هيلع ام او :لوقيأ ءهدمح نمل هللا عمس :لاق
 اًضيأ ماسالا

 555 000 0 0 8ٍ00000050212د 25 نيبلا انب ىلض :.5 رمعع نبا نع ىور
 هلوق ىلع ؟لذلدعسا ءاطغع

 .اًحوسنم قيبطتلا راصو ,عوكرلا يف بكرلا ذحأب انرمأو قيبطتل أ نع انيهت يأ :انرمأ مث

 هل ىغبني الف هيلع ةرورض أل :هيلع ام .دوربا نب عببسلا يأ نبا ."دوقعلا" قو : عبسلا يبأ نبا

 يقرزلا عفار نب ةعافر نع هريغو [344 :مقر] يراخيلا ىور [اذكه هدنسم يف ددسم هحرخأ] :خإ رمع نبا
 انبر :هءارو لجر لاق .ددمح نمل هللا عمس :لاق ةعكرلا نم هسأر عفر املف ؛ 2 يببلا ءارو يلصن اًموي انك

 نئينالثو ةعضب :تيأر :لاق ءانأ :لاق ؟ملكتملا نم :لاق فرصتا املف «هيف ا اًبيط اريثك اذمح دمخحلا كلو

 7٠١[ :مقر] دواد وبأو 99١[ :مقر] يئاسنلاو [؛4١4 :مقر] يذمرتلا هاورو ؛لوأ اهبتكي مهيأ افوردتبي اكلم
 .اكلم رشع انثا :يذمرتلا ظفلو 59 :مقر] أطوملاو

 فاو نم هنإف .دمحلا كل اتير :اولوقف ؛هدمح نمل هللا عمس :مامإلا لاق ! :اعوفرم قيرط ىف ةريره لأ نع يورو

 انبر :لاق ءودمح نمل هللا عمس :لاق اذإ 25 ناك :اًعوفرم قيرط فو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق هلوق

 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ رمع نبا ثيدح يف تباث واولا تابثإب ”دمحلا كلو انبر" :هلوق مث .دمحلا كل

 ءواولاب :لاق "انبر" :لاق نم :دمحأ نع "هحيحص" يف نكسلا نبا ركذو ؛"ةناوع بأ حيحص" يف اهطاقسايو |/؟
 يف يوونلا لاقو «ةدئاز واولا نأ ءالعلا نب ورمع يبأ نع يعمصألا لقنو ءاهريغب :لاق ءانبر مهللا :لاق نمد

 .دمحلا كلو كاندمحو كانعطأ انبر يأ ةفطاع اهأ لمتحي :"بذهملا ح

 نأ ملعا «عفار نب ةعافر نع هجام نباو يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ هاور ثيدحلاو :يراقل لاق :خإ ائب و
 .عيمستلاب لوقي ال مومأملا نأ مهرثكأو ءامهنيب عمجي درفنملا نأ ىلع اوقفتاو «ةفلتخم ةمئألا نع انهه تاياورلا

 مامإلا نع انبهذم ف روهشملاو ءامهنيب , عمجي هنأ انتمئأ نم نيبحاصلاو يعفاشلا بهذم رهاظف مامإلا يف فلتخاو

 لاثمأب نيلديسم ديمحتلاب مؤلاو عيمستلاب يفتكي مامإلاو «عمجي درفنملا نأ دمحأو كلام بهذم يفو ؛مظعألا

 ءامإلا ىلع صصخحلا مسق 25 هنإف «"ةيادهل" بحاص هلاق ام ىلع ةكرشلا يفانت ةمسقلا نإف «رابخألا هذه

 - ىطعي الو ؛:ةصح يف ناكرتشي الف ؛ديمحتلا ةءارق ةصح يناثلاو ؛عيمستلا ةءارق ةصح لوألا يطعأف ؛مومأملاو



 ةدجسلا ةيفيك نايب ١" ةالصلا باتك

 دمحلا كل انبر :لحر لاقف ءهدمح نمل هللا عمس :لاق ةعكرلا نم هسأر عفر املف
 عوكرلا

 اهاق يذهب ملكتملا اذ نم :لاق 75 يببلا فرصنا املف «هيف اكرابم اًيط اًريثك اًدمح
 ردصملل قلطم لوعفم

 ةعضب تيأر دقل دقل «قحلاب ئثعب يذلاوف لاق هللا يبن اي انأ :لجرلا لاق ا

 ةملكلا ىلإ نودعي

 | ةدجسلا ةيفيك نايب |

 ١- ىبلا ناك :لاق ءرجح نب لئاو نع هيبأ نع مصاع نع ةفينح وبأ 25

 ةيببلا 225 هلوق يف ليق امك رعآلا قحح:بصقي الف :هظح امهنع لك ىلع رفو دق هنأل ؛رخآلا بيصن امههدحأ -

 يف اًدرفنم هنوك ىلع لل هنع ةعوفرملا ةيلعفلا عمجلا ثيداحأ نولمحيو ؛هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ءيبعدملا ىلع
 نم ىليل ىبأ نبا ةياور ف لل دنع قرر ١ ديا قب راشلالا قب قييطلا و عسل :ةيلوتلا ؛لفاونلا

 .اقافتا ضرفلا أرقت ال ىلا ةريثكلا تادايزلا

 ثيدح وهو هب متؤملا لوقو ديمحتلاب مامإلا لوق مدع ىلع حابر يبأ نب ءاطع لالدتسا لحم اذه :خلإ هللا عم
 ةريره وبأو سنأ هاور «دمحلا كل انبر :اولوق «هدمح نمل هللا عمس :مامإلا لاق اذإ :25 هلوق يلوقلا تيدحلاو :يلعف
 4١١«( :مقر ملسمو ءال35 «ا/؟ :مقر يراخبلا| هيلع قفتم ةريره يبأو سنأ ثيدحف «ديعس وبأو ىسوم وبأو

 هجرخأ ديعس بأ ثيدحو «دمحأو هجام نباو يئاسنلاو 4٠4[ :مقر] ملسم هحرخأ ىسوم يبأ تلح [11

 دقو «هاجرخي مل نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ء«ديعس ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع "هكردتسم" يف ملكاحلا

 .هقفلا بتك دهشملاو اذه «ةمامإلا عوضوم فالح وهو «مامإلا ديمحت لبق عقي مومأملا ديمحت نأب بولطملا ىلع لدتسي

 اذكه :ةفينح وبأ .لوبقلا جرادم ىصقأ يف هنوكل هللا ىلإ :اهععف ري .راحلا طسوتب ىمكح لعاف رورحملا :هيف

 .هنع ةفيلح نب ةذوه هاور

 2 هللا لوسر تيأر" :لاق ؛رحح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع ةياورب اًضيأ يذمرتلا هجرخأ ا مصاع نع

 يف يلع نب نسحلا دازو :لاق ([ "4 :مقر] "هيتبكر لبق هيدي عفر ضمك اذإو «هيدي لبق هيتبك ر عضي دجس اذإ

 بيرغ ثيدح اذه :لاق ؛ثيدحلا اذه الإ بيلك نب مصاع نع كيرش وري مّْلو :نوراه نب ديزي لاق ءهثيدح

 هيدي لبق هيتبكر لحرلا عضي نأ نوري ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ءكيرش ريغ هاور اًدحأ فرعن ال نسح

 -دواد وبأ هجرخأو ءرجح نب لئاو هيف ركذي لو ًالسرم اذه مصاع نع مامه ىورو .هيتبكر لبق هيدي عفر ضف اذإو



 ةدجسلا ةيفيك كايب "1 ةالصلا باتك

 .هيدي لبق هيتبك ر عضو دجس اذإ

 نب رابخبا دبع نع ةداجحا نب دمخم , نع مامه قيرط نمو «هلثم اًعوفرم لئاو نع هيبأ نع 5111

 لاق .هافك عقت نأ لبق ضرألا ىلإ .ةاتيك و م :لاق ةالضلا ثيديح ركذفا ةاعوفنرم ةيبأ نع لئاو

 ىملع ربكأو :ايهرحأ كتيدح يو ءاده لثع 0 يبنلا نع هيبأ نع ةسيلقا قون مصاع ئددح «قيفش انين لج : مامه

 .[878 (4178 :مقر] هذخف ىلع دمتعاو ؛هيتبكر ىلع ضف ضف اذإو ةداحج نب دمحم ثيدح يف هنأ
 ناو لابح ناو ةمعر حخ نباو (ملسم لع ىلع :لاقو "هك سقس" ُّق مكاحلاو هئجام نباو يئاسنلا هاورو

 لاق .كيرش هب درفت :يقهيبلاو ئيطقرادلاو دواد يبأ نباو :يذمرتلاو يراخبلا لاقو ؛"مهحاحص" يف نكسلا

 هزدبع يأ دهاش هلو .حصأ هلسرأ نم ةياو ر :يمزاحلا لاقو ءالسرم هيبأ نع مصاع نع مامم هعبات امعإو : يقهيبلا

 طخما مم :كيفو عةثيلح قف سنا نع لوجألا مهاع نع ثايغ نب صفح قيرط ع يقهيبلاو مكاحلاو طقرادلا

 ثيدحلا ةلمجلابو .لوهجم وهو ؛راطعلا ءالعلا نب ليعامسإ هب درفت :يقهيبلا لاق بيدي هاتبكو تقيسف ريبكتلاب

 ةذوه هجرحأو «ةنع مامإلا ةياور تيأر دقف ءطلغ كيرش ريغ مصاع نع هوري مل : لاق نم لوقو *:تلق 000

 .اًضيأ جيرختلا بابرأ هل هبنتي مل هنأ بجعلاو ؛ةفيلخ نب

 طوبملا ف بيترتلا اذه ىلإ اوبهذ دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ مهنم ةمئألا رثكأ نأ ملعا خا هيعبكز عضو

 وبأ هحب خخ ؛هيتبك ن لبق هي كاي عصضيل و عريعبلا كل امك كربي اف مك دحأ دجس اذإ :اعوفرم ةريره يأ نع يور

 هتالص يف كربيف | ركنا كبس | 8 :مقر] يذمرتلاو 4 :هقار| دواد يبأل ةياور فو . 64 :مقر] و

 فيلق رغيف ةبيربتأ هيك نات اا ناك مس رمع نبا نع يور امكو « لسا كرب

 د ا 00 سا

 . هلام 5 ع 6 5 ب
 ليعس نب ىبجي هفعض يربقملا ديعس نب هللا دبع و 25 يببلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس نب هللا دبع

 عضن انك" :لاق هيبأ نع صاقو ا سرب بسس ومس ثيدخلا اذه :ليق هنألو (ةريغ ناطقلا

 .عوفرملا يزاوي ال فوقوملا نأ :يناثلا نعو .ةميزخخ نبا ل قس كول او عضو 0 ع ربو

 لاقي دقو ,هوحتسم طافخل نسل سن ا هكاسر عمو ينط خيا ع ف كرش راب دبع قرط يف سلا

 صعب ىلع بلقنا هرخأ ثيدحلا انه نأ ب هللا و- يل رهظي يذلاو : "اق اقرملا" يف يراقلا ىلع لاقو (ةتع

 .ءلئاو ثيدح دضاعي سايقلا ىضتقم وه ام ىلع برقلا بيترث مت .هيتبكر لبق هيدي عضي ال ناك هنأو ؛ةاورلا

 :مييفاق اقرا اهي نسايقلا ىلإ ريسلاب مكه اطر ضراعفلا دحبف



 ةدجحسلا ةيفيك نايب ١" ةالصلا باتك

 .هيتبك ر لبق هيدي عفر ماق اذإو

 225 يلا باحصأ نم اري ولأ .سفي# نيا نع سواط نع اةقييح قبآ أ : /

 يتلع هنأ :رمع نبا نعو «هيدخف ىلع دمتعا ضف اذإ اةظكع هنأ : لئاو ثيدح ٍيفو :مامحلا نبا لاق :خاإ ماق اذإو

 ىلع دمتعا ةكِلَع هنأ :هنع يور ام نيبو هنيب قيفوتلاو ءةالصلا ف ضمن اذإ هيدي ىلع لجرلا دمتعي نأ ىف

 لاقو ءضرألا ىلع دامتعالاب سأب ال :يواحطلا لاق دقو ءزاوجلا نايبل وأ ءربكلا لاح ىلع هلمخحب امإ ءضرألا

 .هنع هللا ديبع نب ىحي نب ليعامسإ هاور اذكه :ةفينح وبأ .لضفألا يف فالخلا : ناولحلا

 يذمرتلاو 28٠05 6١١[ :مقر] يراخبلا هجرخأ [دوادك ةيملعلاو ةمجعلل فورصم ريغ :خلإ سواط نع

 ,ع رانيد نب ورمع قيرط نم مهاوس نمو «ةتسلا ةمئألا نم مهريغو [885 :مقر] دواد وبأو [؟07* :مقر]

 فكي الو ءءاضعأ ةعبس ىلع دجسي نأ دي يبلا رمأ" :قيرط يف يراخبلا ظفلو ءاَعوفرم سابع نبا نع سواط

 فكن الو ؛مظعأ ةعبس ىلع دجسن نأ انرمأ" :لاق :قيرط يفو ؛"نيلجرلاو «نيتبكرلاو «نيديلاو «ةهبجلا :اًبوُث الو اًرعش

 ىلع دجسأ نأ ترمأ :اًعوفرم سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع بيهو قيرط نمو "بوث الو اًرعش
 بايثلا فكن الو :نيمدقلا فارطأو وقالو ءنيديلاو «هفنأ ىلإ هديب راشأو «ةهبجلا ىلع :مظعأ ةعبس

 نمو ؛هبوث الو «هرعش فكي الو ؛مظعأ ةعبس ىلع دحتسي نأ هي يبلا رمأ :ورمع نع رخآ قيرط نمو ءرعشلاو
 8 :مقر] ابوث الو ارغش كفكأ ال مظعأ ةعبس ىلع دجحسأ نأ ثيرمأ :اعوفرم هل رتغآ قيرط

 سابعلا هيبأ نع جرخأو ؛حيحص نسح ثيدح اذه :سابع نبا ثيدح جارخإ دعب [ 3 :قر| يدمرتلا لاق

 فاتبكرو ءهافكو «ههجو :بارآ ةعبس هعم دجس دبعلا دجس اذإ :لوقي هتك هلل لوسر عم هنأ بلطملا دبع نب

 نسح ثيدح سابعلا ثيدح :لاق مث قو ديعس يبأو رباجو ةريره يبأو سابع نبا نع بابلا فو :لاق «هامدقو

 .ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو (حيحص

 ثيدح نم "هدنسم" يف ىلعي وبأ يضاقلا هجرخأو 84٠[2 :مقر] بارآ ةعبس :ظفلب هنع دواد وبأ هجرخأو
 هذه عضو بوجو ىلع ةلاد ةدايزلا هذهو .,"صقتنا دقف عضي مل اهيأ" :هيف دازو .ظفللا اذهي كلام نب دعس

 ضعب يف سابعلا ثيدح يف دوجوم "بارآلا" ظفلو «كردملا ةوقل رهاظلا وهو هضارتفا وأ ءدوجسلا يف ةعبسلا

 دنع عقي مل هنأ 'ملسم حرش' يف ضايع هركنأو ؛مكاحلا هكردتسا اذلو ءضعب نود 'ملسم حيحص" خسن
 يقهيبلاو ,"هقيقحت"و "هعماج" يف يزوجلا نباو ؛"عمجلا" يف يديمحلاو فارطألا باحصأ هازع نكل هحخويش
 يف ظفللا اذه ملعن ال :رازبلا لاقو ؛"هماكحأ" يف قحلا دبع هركذي ملو ءهل ملسم جارخال "ىقتنملا" يف ةيميت نباو
 سواط نإف سايع نبا هنأ رهاظلا :سابع نبا .رم امك دواذ يبأ دنع هنبا ثيدح يف دوجوم هنكل سابعلا ثيدح

 .ةياورلا يف لودع مهلك يد ةباحصلا نإف كشلا يف ريض ال :ةريغ وأ .رخأ بتك ديناسأ هب دهشيو هنع يوري



 ةدجسلا ةيفيك نايب /1١« ةالصلا باتك

 8 ف لد دجسي نأ د5 00 2 يحوأ :لاق

 يم ا

 نا اببح

 1 2 ا 24 و هيديو هتهبج + يقل هيب ىلع دسنب هاما 2 تيا

 [45 :مقر] "فنألاو ةهبجلا" :ملسم ةياور يف عقوو :غا] كتي .هنع حامرلا نب رمع هاور اذكه :ةفينح وبأ

 يف يدع نباو :"هننس" يف ئطقرادلا اذكه هجرخأ ثيدحلاو ؛ةعبس عومجملا نكي مل الإو ءادحاو اًوضع اتدعو

 رازبلاو :"امههيح يحض" ّى مكاحلاو كابح نباو ةعيرألا ةةيرأو عدي ملكتم هدنس يف فيرظ بايفس وبأو ”ةلماك"

 اذإ تاك" :اًعوفرم ديمح 5 كيو لوعا دف "هحيحض" ىف ةعرح نبا جرخأو عهعفر سابع نبا ةبيدح نم "ةقسم 0

 35 :مفر "ا "هيبكدم ودح هيفك عضوو عةيبلج نع هيدي ىو ضرألا نم هتهبجو هفنأ نكمأ دجس

 .[ مله 5 :مقر] "هيذححف نيب جرف دححس اذإو' :هيفو ."ضرألا وع" :هل وق لود دواد ىف ةآورو

 ,[؟517/ :مقر ]7/+231١ لإ "ةلبقلا لبق هعباصأ هجو دجس اذإ ناك" :ءاربلا ثيدح نم يقهيبلا ىورو
 أ :مقر ىوقلك] "عرشلا صاصق ىلع هتهبحج ىلعأب كيسي" :انغوفارم رباجج ثيدح نم يئطقرادلا جرخأو

 "هطسوأ" ف ىناربطلا هجرخخأو ؛«كورتم :يئاسنلا لاقو ؛يوقلاب سيل :نيطقرادلا لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع هيفو

 دقو (هيف مهيو هييشلا# ثدحي ظفحلا يدر :لاقو يهب نايح نبا هلعأو (م رم بأ نب ركب وبأ هيف ءرخأ هجو نم

 اذ | ا 5 ا ١
 1بقتلا ع ا اذا ايلا مف : حاف تش || وه ”مهدشقلا َ كيلا هعأ جح ةدحعتسلا ؟ 1 َ 5 1

 ايف ميسا 5 30 ؛ تسبست هس 3 تل ١ 0 مه ذل ةهبحج 5 نا ا 7 0 + 0 حا * ءاضع ةرعنتس و 3 .29

 9 نايع نبا :ثيدح نم "هريبك" يف ياريطلا جرخا «ةالصلا تميقا اذإو ؛رامجا يمر دنعو ؛عمجبو ؛ةفرعبو ؛هورخاو . ا 1 م | 0 68 ا تأ و
 ع ع ا

 .نيديلا عفر يف تسلل ةيلم ىو 11 مقر 0489/11]

 هللا هقرحأ ضرألا نم هنم ائيش نكمي ل نم «نيمدقلا رودصو «نيتبكرلاو هن فكلاو ؛ةهبخحلا ىلع دوجسلا :دروو

 ضرفلا ردق يف اوفلتخاو .ققحملا هلعلو ,بوحولل ديفم وهو ءرمع نبا نع ارنا يف ئطقرادلا هجرخأ «رانا
 :ىلاعت هلوق نأ يف وأ ؛يوغللا هانعم يف فالتحالا امإ فالخلا أشنم لعلو ءاهتقيقحو اهنكر وهو ؛ةدجسلا نم
 حلصي له قالطإلا ريدقت ىلعو ؟قلطم وأ لمحب وه له ؛ةدجسلا ةيضرفل يعطقلا تبثملا وهو «باودُجساَوإ»
 ؟ال وأ باتكلا ىلع ةدايز دحاولا ربح

 قح يف لمجب هنأ ىلإ وأ ءرذع الب هكرت زوجي الف «ةغللا يف ةقيقح ةهبحلا عضو يف هنأ ىلإ انم نابحاصلا بهذف

 فالخب اهفايب نع ولخت ال تاياورلا نإف ؛ةيرورض ةهبجلا نأ ثيح نم هل انايب ثيدحلا قحتلاف ءفنألاو ةهبجلا

 بهذو .رذع الب اهعضو كرت زوجيف ءاضيأ ءاضعألا حيرشت نم دافتسي امك ةقلخلا يف ا عباتلاك اهإف («فنألا

 - ثيدحلا قحتلي الف «ةقلطم لب ةلمجم تسيل ةيآلاو «ةغل هجولا عضو يف ةقيقح ةدجسلا نأ ىلإ امهخيش مامإلا
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 اهودح ودي أه وأ ءضرألا ىلع هج ولا نم ناك عرج يأ عضوب ةهدحسلا ةيلغ قلطي ام ندأ يفكيف ءاش ناين

 ةيالا نم صخيف ةدجسلا ضرف ةيلحم نع نقذلاو دخلا جرخأ عامجإلا نأ الإ اًريبك وأ اًريغص اًريثك وأ ناك اليلق

 .ةدجسلا انّه تحص تناك امهتيأ ةدجسلل الحم امهنم لك فنألاو ةهبجلا ىقبيف ءاعامجإ

  ةغيض يف فالتخالا نأ ىلع غءاتب بدنلاو بوحولا ق كرتشم ةثأل امإ «بدنلا يلع لومخم كيلا ف ىمألاو

 قيفوتلا ةرورضل ؛معألا ئعملاب بدنلا ىلع لمحيو «ةقيقح بوجولل هنأ ملس ول هنأل وأ رمألا ظفل يف ال رمألا

 عةلاحم ال هضعب هب ديرأف عرذعتم هحج ولا لكب وهو (هحج ولا ىلع دوجس هب ىرومأللا نألو «ثيدحلاو ةيالا

 :ثيدحلا يف يراخخبلا نم رم ام هيلإ ريشي هنألو ؛ةهبجلاب دجس ول امك ًالثمتم ناك امي دجس اذإف :هضعب فنألاو
 .ركذلا يف اهيلع راضتقالاب "ةفنأ ىلإ ةيديب راشأو"

 دحاولا ربخعو .قلطم هن أ لل وأ ءاضرف امهنم لك نوكيف هل اًنايب ثيدحللا قحتلاف « لمحب هنأ 9 يعفاشلا بهذو

 2 وعي وبأ ىور لقو .انباحصضأ نم ركز هيلإ بشدو ؛يعفاشلا ىلوق كح اذهو «باتكلا ىلع هدايز حلصي

 عم ضرألا ىلع ةفثآ عضي ناك :هعفر لئاو نبأ نع رابجلا دبع ثيدح نم "ةمحعتم" ُّق يناربطلاو  ةهكقتسيع"

 "نيبحلا بيصي ام ضرألا نم هفنأ بيصي ال نمل ةالص ال" :سابع نبا ثيدح نم ئطقرادلاو ؛"هتهبح

 نم ةأرما 2 هللا لوسر رصبأ :تلاق ؛ةشئاع قريد نم ئطقرادلا جرخأو «تاقث ةدنسو 0 :مفر 4/11

 ضرألاب هفنأ عضي مل نمل ةالص ال هنإف ءضرألاب كفنأ يعض !هذه اي :لاقف ءضرألاب اهفنأ عضت الو يلصت هلهأ

 3 :مقر ,؟4/1] كنهبحح عم

 ءخِإ "حبدي اف" :لظفل امأو ةقفلا بنك .طسبلا لحم و «بابلا اذه ف ةفلتخم امهنع تاياورلاف دمحأو كلام امأو

 ! ىلع اي :لاق :اعوق رم هيبأ نع ةدرب يبأ ثيدح نمو سقف يلع نع ثراحلا ثيدح نم ئطقرادلا جرخأ دقف

 مكار.تتنأ الو «بنح :.تنأو :قآرقلا أرقت ال ءىسفنل هزكأ ام قلل هركأو.. ىبسفنل ىضرأ ام كلا ىضرأ ىإ

 ميعن وبأ هدئس يو | :مقر غ8/1١١] رامحلا حييدت خبدت الو «كرعش ضقاع تنأو ىلضصت الو ءدحاس تنأ الو

 حبدي ذاق | مكدحأ عكر اذإ.:هعفر هارأ :لاق ةديعس, يأ تيدنح نم.ربخآ هحو نم اًنظيأ هحرخأو .باذك يعخنلا

 .فيرطب هوفعض و ؛ةدايزلا ريغ هنتمو مامإإلا دانسإ وه اذهو ؛هبلص مقيل نكلو ؛رامحلا حبدي امك ا

 هرهظ د عكر اذإ ناكف'" :هيفو ؛اعوفرق ةصباو نع ةدجام نبا فىورو ؛ "يدلل تقرع 2 كديبنع وبأ هركذو

 :لاقي ”ةييبرخغ" يف يورهملا لاقو ؛يرهوحجلا هلاق ةلمهملا لادلاب ' حيبدتلا"و 5 ”فعسألا غءاملا هيلع بصض ول نيح

 ءعضولا 5 ئيدملا ناو ليها هبسسل «ديز نب ةحلط ب لولعم ةصباو ثيدحو «ف رعغأ ةلمهملاب وهو ةمجعملاب

بأ هاورو يباربطلا هج رخخأو
ا ورق اهكيساومأ 58 دواد و

 5 ىأ رب



 ةدحسلا ةيفيك نايب ا ةالصلا باتك

 حّبدُي الف عكر اذإو .هعضوم وضع لك عضيلف مكدحأ دجس اذإو «هيمدق مدقمو
 ديدشتلاب ةدجسلا يف هعقوم ىلع

 .رامحلا حيبدت

 / 2 هللا لوس لاق :لاق ةرضن ىبأ نع كايفس يبأ نع ةفينح وبأ بأ ا و

 هت ل
 ىف :لاق :ةياور يفو .هبلص دمي الف مكدحأ دجس اذإ :ةياور يفو .هيلحرو «هيتبكرو

 .هد وجمس ف هبلص لحرلا دمي نأ هك هللا لوسر

5 5 || 

 ترما 0 هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ةيركسنرع ةفينخ وبأ -511
 سابع نبا ىلوم

 .اًبوث الو ءاًرعش فكأ الو ,مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ

 لاق :لاق ءان#د رمع نب هللا دبع نع ميَحّس نب ةلبج نع ةفينح وبأ -5

 «متاح وبأ هحّجر لسرملاو «ءاربلا نع هنع 'هللع' يف ٍنيطقرادلا هركذو «يلع نع هنع دمحأ هلصوو ءالسرم ىليل -
 نويل ثيدح نمو «؟نسح امهدئس و هدرب نأ تتيدح نعو (دوعسم يأ ثيدح نم ١ 5 ناربطلا هج رخخأ و

 ني نكحلو هب وصي و ةسأر  صخشي 5 :اعوقرم ةشئاع ثيدح نم ملسم دنعو :فيعض امهدنسو سابع نباو

 .[ 4 :مقر] "ل1

 عمجج يو ؛فيحصن ةمجعملا لاذلاب :ليفو :هرهظ نم ضفخأ نوكي يح هسأر عيطاطي نأ :حيبدتلا :حبدي الق |[ : 558 7 00 2 توا ع " ع ا م ا سيصل مهمل ش
 أطأط اذإ اًحيبدت حبد :ليقو ؛هرهظ نم ضفحأ عوكرلا يف هسأر ئطأطي يأ ةالصلا يف حبدي نأ ىف :"راحبلا 5 7 1 3 5 دا ا ' ع 0200 3 ل ؛ لا

 طسب اذإ حبد : راتخملا قو «فّحص دقف لادلا مجعأ نمو مانس هنأك هطسو عفتراف هانثأ اذإ هرهظ حبدو عسر

 ثيدحلا :ةرضن يبأ .اًضيأ ةمجعملاب :ليقو هلامهإ روهشملا : حيبدت .ةيتيلأ نم اطاطخملا دشأ هسا أطأطو .ةرهظ

 . كيعس ويأ يباحصلا لعلو « لس رم

 ,هنع دمحم نب ديعس هاور اذكه :ةفيتحخ وبأ .ضبملاب لح رات ةدحسلا نوك مدع لحفل :تاسنآلا نإف

 . نيديلاو ةقنأ نإ ةنلين ناش :يراخبلا دازو ,يئاسنلاو يدذمرتلاو ناحخيشلا هب مج ل لوسرو لاق

 سنا نع ةتسلاو رباح نع هحجام نباو يدمرتلا ةاور يع اسا . كنق يئاطلا دواد ةهاور اذكه خا ةقينح وبا



 رجفلا يف توبقلا مدع نايب 5 ةالصلا باتك

 بالا تاق يعرج لغرف لاق نايع نحا 25 هللا لوسر
 ضرألاب نيعارذلا قاصلإاب ةدجسلا يف ظ

 [رجفلا يف توبقلا مدع نايب]

 5 ىبلا نأ :ةوعسم نيل نع ةمقلع ع ميعاربإ نعداع نع ةفيخ ونأ 5

 :لاق «لبش نب نمحرلا دبع نع يمرادلاو [١١١؟ :مقر] يئاسنلاو [877 :مقر] دواد وبأ ىور :خلإ ىلص نم
 ."ريعبلا نطوي امك دجسملا يف ناكملا لجرلا نطوي نأو ؛عبسلا شارتفاو :بارفللا # رقت نع 94201: لوسر نق

 طسيي الو .دوجسلا يف اولدتعا :اعوفرم سنأ نع امهريغو ناخيشلا ىورو «ةلمهملا نيسلاب "عبسلا سارتفا" :ةياور فو
 اذإ :اعوفرم ءاربلا نع ملسم ىورو ؛[135 :مقر ملسمو «8717 :مقر يراخبلا] بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ
 كيقفرم عفراو ءكيفك عضف تدجس

 :هيلع قفتملا قو .ء[434 :مقر] "ترحل هيدي نيب رمث نأ ةممي :تءاش ول دحس اذإ 5 ينلا ناك" :ةنوميم نعو

 ١51٠ :مقر يراخبلا] "هيطبإ ضايب ودبي ّىنح هيدي نيب جرف دجس اذإ" :اعوفرم ةنيحب نب كلام نب هللا دبع نع

 يلع نب مدآ نع يروثلا نايفس نع "هفنصم" يف قازرلا دبع ىور دقو :يراقلا لاقو .[435 :مقر ملسمو ٠
 عبسلا طسب طسبن ال يحخأ نبا اي :لاقف (يعارذب ضرأألا نع ىقاحتأ ال ىلصأ انأو رم نزلا نار :لاق «يركبلا

 طسبت ال :اعوفرم هحّحصو مكاحلاو نابح نبا هاورو «[؟3171 :مقر ]١7١/7« كيعبض دبأو «كيتحار ىلع

 هدوجس يف حنجي :اًعوفرم ةنيحب نب هللا دبع ثيدح نم "نيحيحصلا" نع لقنو .كيتحار ىلع معدأو عبسلا طسب
 .[وورعن يقر. مسم] ةيطيإ يشرب فرم وع
 رفعح يبأ ثيدح نم ةدعو | :مقر ىولك] ىطقرادلا هاور ام امأو :يراقلا لاق م دوعسم نبا نع

 ؛ناميلس نب مصاع نع تبث ام. ضراعمف «ايندلا قراف تح حبصلا يف تنقي دك هللا لوسر لاز اه نسنأ نع يزازلا

 كي هللا لوسر تنق اع ءاوبذك :لاقف حبصلا يف تنقي لزي م 25 يبلا نأ نومعزي اموق نإ فاو :لاق

 :لاق «ناحطلا دقرف نب بلاغ نع يناربطلا هاور ام هديؤيو «نيكرشملا ءايحأ نم ءايحأ ىلع وعدي اًدحاو اًرهش

 .[5317 :مقر 27 45/١ ] ةادغلا ةالص يف تنقي ملف نيرهش سنأ دنع تنك

 هللا عمس :لوقي ام دعب حبصلا ةالص نم ةرخآلا ةعكرلا يف تنقي ناك هنأ :ةريره ىبأ نع "يراخبلا" يف ام امأو

 هيلع هنأ ثيدحلا لهأ ضعب هراتخا امك :لزاونلا تونق ىلع لومحمف ءرافكلا نعليو «نينمؤملل وعديف ءهدمح نمل

 حيحص دنسب نابح نبا هجرخأ ام هيلع لديو «تاياورلا نيب عمجلل رهاظ هجو وهو «لزاونلا يف تنقي لزي م
 فيكو "اذه موق ىلع وأ موقل وعدي نأ الإ حبصلا ةالص يف تنقي ال كي هللا لوسر ناك" :لاق «ةريره يبأ نع
 5 هيبأ نع يعجشألا قراط نب دعس نب كلام يبأ ثيدح حص دقو ةيرهج ةبتار ةنس تونقلا نوكي



 رجفلا يف تونقلا مدع نايب 1 ةالصلا باتك

 سان ىلع وعدي هدب الو كلذ لبق ري مل ادحاو اًرهش الإ طق رحفلا يف تدقي
 هذ ونف ِق ءاغدلا تاونق

 .نيك رشملا نم
 م هادع طرفل

 0 تنقي مل هنأ 55 يبا نخ ديف نأ نغ ةيلطع نما ةفينجس روبأ -38

 قوعلا دعس نب

 قرأ يئاسنلا هاور (ةعدب انا 0 اي :لاك ف .اتلدتي 0+ لت قلما تيلصو سو طوس عب تيلصو

 نبا لظفل هلظفلو ؛ جحصم نع ثيدح : لاقو |[ :مقز] يدذمرتلاو از 4 :مقر] ةحجام نباو ١[

 نامفعو رمعو نكي ىأو 26 هللا: لوسر كلخ :كيلص.دق كنإ 1!تبأ اي :يأل .تلق :لاق «كلام. يأ نع ةجاف

 اًضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأو «ثدحم نب يأ :لاق ؟رجفلا يف نوتنقي اوناكأ نينسو سمخ نم اًوحن ةفوكلاب يلعو
 .رحفلا ف نوتنقي ال اوناك مهنأ :نامثعو رمعو ركب يبأ نع

 ؟حبصلا ُِق 0 يبلا تنقأ كلام نب نضلا لئس :لاق «ني ريس نب كدمح نع يراخبلا ىور | ليبعس يلا نع

 كلام نب سنأ لئس لاق مصاع نع جرخأ مث ءاّريسي عوكرلا دعب :لاق ؟عوكرلا لبق تنق وأ :ليقف ءمعن :لاق

 كنأ كنع يربحأ انالف نإف :لاق «هلبق :لاق ؟هدعب وأ عوكرلا لبق :تلق ؛تونقلا ناك دق :لاقف «تونقلا نع

 :مهل لاقي اموقن تنعي: تاك“ ةايآ ارهش جوكرلا دعب 5 هللا لوسر .تنق امنإ :بذك: لاتف «جركرلا العب :تنلق

 تدقف ءدهع 25 هللا لوسر نيبو مهنيب ناكو .كقلوأ نود نيكرشملا نم موق ىلإ الئ .نيعبس+ ءانهز ءارقلا

 ء[15 د هدو أ يقرأ هيلع صدي اًريبق 28:هللا لوسر

 ناك" :هجام نبا ظفلو ء[4145١ :مقر] "هكرت مث اًرهش تنق" :دواد يبأ ظفلو دحام نباو دواد وبأ هاورو

 ةريره أ تع في ابو :مقر] "كرت مث اًرهش برعلا ءايحأ نم ىح ىلع وعدي خبصلا ةالص يف تنقي

 ةعكرلا نم هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ ةالض لق“ ردح 3 عسل ليسو ردا قدا اراد رمصلاو ريفا 3 بان

 جرخأو ١447[« :مقر] "هفلخ نم نمؤيو ةّيصْعو ناوكذو لعر ىلع ميلس نب نم ءايحأ ىلع وعدي ةرخآلا
 ! ا :مقر] ”رجفلا ىف توبنقلا ن لع 2 هللا لوو بع" :ِتلاق عةملس مأ نع هجام ن نأ

 يق تونقلا يف انأن نيباب انهه عضو يدمرتلاو ؛يراقلا حرش نع هانلقن ام يعجشألا كلام بأ قراط نب دعس نعو

 يبأو سنأو يلع نع بابلا يفو :لاق ؛برغملاو حبصلا يف تونقلا يف اًعوفرم ءاربلا ثيدح هيف جرحخأو ءرجفلا ةالص
 تونقلا يف ملعلا لهأ فلتخاو :لاقو (هنسح و هححصو ؛يرافغلا ةضّحَر نب ءامبأ نب فافح و سابع نباو ةريره

 -  لوق وهو ءرجفلا ةالص يف تونقلا مهريغو 25 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب ىأرف «رجفلا ةالص يف



 رجفلا يف توبقلا مدع نايب 5711 ةالصلا باتك

 م هاه سا ها شاش شاش ياش هس هب #8 عا 8 خا 8 شاش هك هه ده هلا 8 هنا #ا ذ ضف هظ ها ه8 © هه هلا 6# ه# ن5 سه دن © هش هك #8 ظاه 2# نط هه 6 هه نه ه8 #6 © 8 8# هه ه8 هاه نظن شاد ضخ نفخ ا ن6 #8 8# ها ه8 هه اه

 مامإللف ةلزان تلزن اذإف «ءنيملسملاب لزنت ةلزان دنع الإ رجفلا ف تنقي ال :قاحسإو دمحأ لاقو فقالا دب

 ثيدح اذه :لاقو «نيقيرطب كلام يبأ ثيدح هيف جرخأو «توبقلا كرت يف اًبابو :نيملسملا شوي وعدي نأ

 نإو ءنسحف رجفلا يف تنق نإ :يروثلا نايفس لاقو ؛ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ,حيحص نسح

 :مقر ]2١5/0 رازبلا جرخأو .رجفلا يف تونقلا كرابملا نبا ري لو ؛تنقي ال نأ راتخاو ءنسحف تنقي مل

 يضاقلا كيرش ثيدح نم مهلك يواحطلاو [4917+ :مِقر ]59/٠١: يناربطلاو ةبيش يبأ نباو |[ 8
 اًرهش الإ حبصلا يف كك هللا لوسر تبقي مل" :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميفاربإ نع باضقلا ةزمح ىنأ نغ

 عةيلع سانلا ركنأ حبصلا يف ثنق امل هنأ : ىلع نع ج رخأو :يراقلا لاقو «"هدعب الو هلبق تنقي مل ءهكرت مث

 .انودع ىلغ انرضتقسا :لانقف

 ةئأ :ديزي نب دوسألا نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ ان ريخأ :نسحلا نب دمحم لاقو

 رابغ ال دنس اذهو :مامحلا نبا لاق ءرجفلا يف اتناق هري ملف ءرضحلاو رفسلا يف نيتنس باطخلا نب رمع بحص

 نم نمؤيو «هب رهجي حبص لك 30 هلعفل ةبتار ناك ول ذإ ؛ةبتار ةنس نكي مل تونقلا نأب عطقي هانركذ امتو «هيلع

 لقنك لقني نأ هليبس ناك لب «فالتخالا اذه ققحتي مل ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ كلام هلاق امك هب رسي وأ .هفلخ

 ,باتكلا لهأ ةبراحم دنع تنق هنأ هد قيدصلا نع يور دق معن «تاعكرلا ددعو اهنتفاخمو ةءارقلا رهج

 ةلزانلل تونقلا نأ انل ئشني اذه نأ الإ هيبراحمو ةيواعم ىلع ةيواعم ةبراحم يف ىلع اذكو ؛رمع تنق كلذكو

 .ثيدحلا لهأ نم ةعامج لاق هبو ؛.خسني مل رمتسم

 25 هللا لوسر ثتونق نأ ربخي دوعسم نبا اذهف :لاق هنأ هنع لقنو ,دوعسم نبا نع يواحطلا ثيدح ئيعلا لقنو

 وه نكي ملف ءاخوسنم تونقلا راصف ؛ءكلذ كرت ناك دق هنأو هيلع وعدي ناك نم لجأ نم ناك امنإ ناك يذلا

 مهريععأ مث هتك رمع خيبادللا دبع 26 هللا لوسر نع اًضيأ يور. نم دحأ ناكو.هكنقي كك لا لؤسر كعب نم

 مهنإف ْمُهَيذَعُي وأ ْمِهبَلَع بوُتي أ ءْيَش رَأْلا نم كَل سيل هلي هللا لوسر ىلع لزنأ يح كلذ خسن لجو زع هللا نأ
 (7١/:نارمع لآ) 4َنوُمِلاَظ

 ناكو :كنقي نم ىلع. ركنيب ناك و ..225 هللا لوسر. دعب تنقيب وه نكي ملف ءاضيأ اًصوسبم رمج نبا دنع كلو راضف

 هب تنقي ناك ام نأب هئيدح يف يربخأف ءركب يبأ نب نمحرلا دبع د هللا لوسر نع تونقلا هنع ىور نم دحأ

 نأ ٌءْيَش رمألا َنِم َكَل َسِيَلِ :هلوقب كلذ خسن لجو ّرع هلل نأو ؛هيلع وعدي ناك نم ىلع ءاعد 5 هللا لوسر

 :لوقأ .رجفلا يف تونقلا كرت بوحو اًضيأ كلذ يفف (18١:نارمع لآ) (َنوُمِلاظ ْمُهَنِإَف ْمُهيَذعُي ْوَأ ْدِهِبَلَع َبوُد
 - عالطالا ءاش نم ؛مهريغو يواحطلاو مامهلا نباو ٍئيعلاك ءانباحصأ وثدحم هافوتسا دق ليذلا ليوط ماقم اذه



 رجفلا يف توبقلا مدع تايب 7 ةالصلا باتك

 .فاناس لا ىلإ تنقيب. ل. مث :ناوكذو ةّيِصَع ىلع وعدي اًموي نيعبرأ الإ
 تيقوت | ىفنلا .ديبأت برعلا نم لئابق ا د

 يف لك هنم تونقلا رودص نأ انهه ماهفالا بحاولا لمما ردقلا نكل مهرافسأو مهربز ىلإ عجربلف ليصفتلا ىلع -
 :ةلزانلا دنع الإ كلذ نكي ملو هك رتو هححسن توبثلاو ةحصلا ب هنم برقيو هل درم ال حيحص تباث رجفلا ةداضص

 دسلا ثيداحأ هيلع تالاهتو :ةريثكلا ةحيحصضلا ثيداحألا هب حرصيو «قطني امك هريغل ال ءادعألا ىلع ءاعدلاو

 لمح هيلع و ءاهريغو تاك ردتسملاو مجاعملاو تافئصملاو نيتاسملا نم هراثآو ءاهريغ نابقعأ هيلع ل رفاظت و «حاحصلاو

 ايي ةعب رآلاو نححيححمتفل حي جي وسلا قيداصأ هك دهشي اهك ةيفاضإلاو «تيقوتلا اذه رع قالطإإللا قي داححأ

 ىناثلا وه رهاظلاو ؟الءأ هريغو دمحأ . بهذ امك 8 ىنلا دعب ةلزانلا دنع مكحلا اذه ىقبي له هنأ مالكلا ىقب

 نوثدحملا هجرخأ امو ؛ةروكذملا ةيآلا لوزن ف ثيداحألا نم ريثك نم هريغو يواحطلا هاور ام لوألا :نيهجوب
 ىلع رصتقيف «ةريغ ؟ قىدعت الو ؛يأرلاب كردي كيل امم انه لأ ::ىاعلاا .تاونقلا خب نم هريغو هللا دبع نع

 ةنسلا نيب ددرت اذإ رمألا نأ ىلع هدعب ةزاجإلا ةحارص انل ققحتي مل ام هلعف ىلع ئرتحب الو :25 هدهعو هنامز

 .مرحما بلغ حيبملاو مرحما نيب راد اذإو ؛هكرت ىلإ ريص هوركملاو ع ورشملاو ةعدبلاو
 ةريره يىبلأ ثيدح نم يراخبلا ج رحخخأ امل ؛رهمجللا امهرهظأ ءهمدعو تونقلا رهج يف نيلوق ةيعفاشلل نأ ملعا 5

 ةدمح نمل هللا عم :لاق اعرق (ع وك رلا دعب تق :«لجأل وعدي وأ عدحأ ىلع وعدي نأ دارأ اذإ ناك" :اعوفرم

 نم انضيأ هلا ديشيو ؛"قللذي ره" :ةءرقغأ قو 2[ 285+ ةمقرإ لإ انالف جنا مهللا ؛دمحلا كل انبر مهللا

 ميلس نم ءايحأ ىلع وعدي" :هيفو ءاعوفرم سابع نبا ثيدح نم مكاحلاو ١[ 4547 :مقر] دواد وبأ هحرحأ
 . هياوغ نم نمؤيو' :هيفو ءخإ

 اوعدا# :ىلاعت هلوق وهو «باتكلاب اولمع ةيفنحلا نكل .كلذك اندنع يأ رتولا تونق نوكي نأ ىغبني اذه ىلعو

 ٍفو اهيف لصألا هنأو «راكذألا يف ءافخإلا ىلع عامجإلا رقتسا دقو :«(55 :فارعألا) كب ةّيفخَو 5 اعدضت 2

 بحتتسيف «لزاوتلا يف يذلا تونقلا نيب قرفلا نكمي هنإ :"يبعفارلا جيرخت' ف رجح نبا ظفاحلا لاق دقو :ةيعدألا

 هب رهتج ةنأ ىلع لدي اها راجعألا نفاع م ذإ بار وه يذلا توا نيو ههراو انك“ هيف رويدا يش يف سملف ؛

 :ناك رآلا ف لاقت لا راك ذألا ناسك ريسي ةنأ سايقلا لب

 ىلع ةلاد هوجو انل ةلمجلابو «"اذحاو ارهش الإ" عقو ةباحصلا نبع تاياورلا أ فو :إ اًموي نيعبرأ الإ

 يف اًضيأ دمحم هحرخأ دقو ؛هيلإ راشملا خسنلاو مئادلا كرتلا ىلع لادلا دوعسم نبا ثيدح :لوألا ءانبولطم

 دانسإ اذه :مامهلا نبا لاق . هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح نق قيرط نم ".راثألا :بساقك"

 ةريلقلا بحاهال قفدالاا ندع صعأ مو ةزاصحلااو ةراقسأ قف 284] هوذلم هوعسم: نباو سيلص رابغ آل

 - .ينأي ام ىلع كلذ ريغو نيلعنلا



 رجفلا يف تونق مدع ؟ هن ةالصلا باتك

 حبصلا رمع نبا عم تيلص :هيفو «هريغو [19178 :مقر ]27١7/7 يقهيبلا هجرخأ رمع نبا ثيدح :يناثلاو -

 ءرمع نبا نم حيحص اذه :ىيغذلا لاق ءةباحصلا نم دحأ نم ظفحأ ام :لاقف ؟ثنقت ال :هل تلقف «تنقي ملف
 نايسن نإ وبلا هلاق امو .اًضيأ تاداعلاب لب راثآلاب ذحألا ف يوبنلا عابتالاو نانتسالا يف ملع رمع نبا اذهف

 نبا نايسن :يبهذلا لاق ام :هباوج .تبثأو ظفح نم ةياور يف حدقي ال ننسلا ضعب نع هتلفغ وأ ةباحصلا ضعب

 .ع ابتالا ديدش وهو كتي يبلل اًمزالم ناكو ءامئاد حبصلا ةالص ىلع رمتسي هنأل ؛ليحتسملاك كلذل رمع

 تاياور نيب قيبطتلا نكمي مل ول لمحتي نأ نكمي امنإ يباحصلا نم ةلفغلاو نايسنلا نأ :رخآ هحو نم هباوج :تلق

 ىلعو «ةلزانلا دنع تونقلا نوكل وه امثإ تابثإلا نأ انركذ امك رهاظلا وه لب نكمث انهه وهو «تابثإلاو يفنلا
 دقو رمع ثيدح :كلاثلاو .قرطلا يف اًمالك ماودلا تاياور ف نأ ىلع اًضيأ قالطإلاو ماودلا تاياور لمحي اذه

 يف ضيفتسم روهشم ةيوبنلا رثآملا عابتاو عئارشلاو دودحلا ةماقإ يف نيدشارلا ءافلخلا رهظأ نم وهو ءانم قبس
 (7/9١١؟] رحفلا يف تنقي ال ناك هَ رمع نأ :ريبح نب ديعس نع "هفنصضم" يف ةبيش يبأ نبا جرخأ دقو «كلذ
 كلس ول :لوقي هللا دبعو «هللا دبع تنقل رمغ.تنق ولو .ءثتنقي ال هللا دبع ناك :ييعشلا لاقو.ء[1348 :مقر

 ركب وبأ تنقي مل :ةداتقو ميهاربإ لاقو ؛هبعشو رمع يداو تكلسل اًبعشو اًيداو رمع كلسو ءاّبعشو اًيداو سانلا

 ديعس نعو ءاذه فرعن ال هللاو ءال :لاقف ءرجفلا يف تونقلا نع رمع نبا لئثس :بيرك نع يناربطلا ىور ام :عبارلاو

 :رمع نبا نع عفان نع يور ام :سماخلاو .ةعدب رجفلا ف تونقلا :لوقي سابع نبا تعمس ينأ دهشأ :لاق ريبج نبا
 نوميم نب ورمعو دوسألاو قورسمو ةمقلع ىلصو «اوتنقي ملف نامثعو رمعو ركب يبأو د هل د

 كلام نب سنأ دنع تنك :لاق دقرف نب بلاغ نع نابيش نع يور ام :سداسلاو .تنقي ملف هذ رمع .فلخ

 اع

 .قودص نابيش :ةعرز وبأ لاقو «هكرت امل هخسن هدنع تبثي مل ولو «ةادغلا و «نيرهش

 نيفطصملا نييدهملا نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا كرتو دك يبلا كرت يف يعجشألا كلام يبأ ثيدح :عباسلاو

 رودي «نيقيلاو قحلا ىنابمو نيطاسألا ءالؤمب يدتقن ال فيكف "ةعدب هنإ" :هنبال هلوقو «نيدلا ناكرأ رايخألا
 عابتا الإ انل امو «كرتلا ىلع ملعلا لهأ رثكأ نإ :يذفرتلا هب لاق ام :نماثلاو .نيملسملاو مالسإلا ىحر مهيلع

 رئاس يف ناكل ةنس ناك ول هنأ :عساتلاو .ةعامجلاو مظعألا داوسلا وهو «ةيهقفلا عورفلا يف رثكألاو روهمجلا
 .مهفاف «سيلف سيل ذإو .حاحصلا يف امك برغملا ةالص يف اميس ال «تاياورلا رثكأ هديفي امك ةالصلا

 تابثإلا نأل ؛مهدوصقمب حرصي ال مهثيداحأو «قارغتسالل يفنلا نأل ؛اندوصقم يف ةحيرص انثيداحأ نأ :رشاعلاو

 - لب «لزاونلا ىلع لمحي نأ نكمي كلذ نألو ءراذعألا نم رذعلو ؛هوجولا سم هجول ةدحاو ةرم دوجولا هيفكي



 ةدعقلا ةيقيك قابب "1 ةالصلا باتك

 [ةدعقلا ةيفيك نايب]|
 دانا دعت

2 
 هللا لوسر ناك :لاق ءرجح نب لئاو نع هيبأ نع مصاع نع ةفينح وبأ -6 5

 بيلك نب

 ٍ ف ليوطتلا ىلع لمحبي 5 نك هنألو ,ماودلا نم قرطلا صعب ُق درو امل ؛عمجج ملا وهو (رم انك رهاظلا وه 9

 :لحنلا) © ثم هلل اتناق# :ىلاعت هلوقكأ اهطاثمأ هوجو نأب ؛ةعاطلا وأ عوشخلا وأ .مايقلا لوط دو ةالصلا

 :هلوقو 4(" ١ !بازخسألا) وذي ن كنم تلقي ْنَمْو :هلوقو ,((5 :رمزلا) © :ليللا ًءانآ تناق وه ْنمأ# ةلرقو
 (؟5 :مورلا) #نوتناق هل لك لك :هلوقو ( 3 قاس 1١ 8 ىتلقا ميم ايف ناو (؟* 7. :ةرقبلا) يابا ب

 هوحج ولا هذهو عةلماك ةريكع كلت «كيداحلالا ق ةسيقتاسم.قاعلا ريكو تن ونقلا لوط ةاادصل لضفأ 0 هلوقو

 .مهفاف ةيرم لب ةلئاش مهتفكو «بير الب ةكسم هل نم لك دنع ةحجار انهه ةيفنحلا ةفك و ءاقباس انرك ذ ام ريغ

 مر ةهسيرك قولا قيرظ نم (ةدهرعلا دج روع ا 1 نس لئاو , ةنع يحخلبلا داعم وبأ ةأور اذكه : هشينح وبأ

 ىلإ تطأ :تلق ةيدملا ةتفدق" :لاق ةرجتك نب لأ يق ةيبأ نع بملك نب مصاع نع سيردإ نب هللا دبع

 هدحخف ىلع يعي قرسملا هدب عصوو نق رسيلا هلجر شرتفا :دهشتلل يعي سلج املف 0 هللا لوسر ةدلص

 نك .كمع هيلع لمعلاو سيحمل يس ثيدح اذه :يذسمرتلا لاق 7 :مقر| ”ةييمبلا هلججر بصن و يبس

 (هححصو يدعاسلا ديم ىبأ ثيدح ج رخأ مث : مث «ةفوكلا لهأو كرر اننا » نباو ير هلا نايفس لوق وهو ءملعلا له

 ءهكرو ىلع رخآلا هتلا يف دعي :اولاق ؛«قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ؛ملعلا لهأ صعب لوقي هب ف :لاقو

 ظفل ظفحيلو .ةيميلا بسصنيو ان ريييبلا هلجر لع لوألا دهشتلا 2 دعمقي :| ولاقو ليم يأ ثيذدحت يا

 .انهه "ملعلا لهأ ضعب ," ظفلو لوألا ف ' 'ملعلا لهأ رثك

 مدق «ةرخآلا ةعكرلا يف سلج اذإف" :ظفلب ةثالثلاو [87/8 :مقر] يراخبلا هجرحأ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحو
 عبرتي رمع نب هللا دبع ىري ناك هنأ :هللا دبع نب هللا دبع نع يراخبلا جرحأو ؛"ىرخألا بصنو ىرسيلا هلحر

 بضنت نأ ةالضلا ةنس امنإ :لاق رمع ني هللا دبع نقاهنف سلا ثيدح ذقموي انأو هئلعفف «نسلح اذإ ةالصلا يق

 ملسم جرخأو "ل :مقر] نالمحت ال يالجر :لاقف ؟كلذ لعفت كنإ :تلقف «ىرسيلا ئثتو نئميلا كلحر

 قيمبلا ةلغبر ا سو ملا هلجر شرتفي ناك" :هيف و نييك تدع ون بك ةشئاع نع ءازوجلا أ

 قفقورو نك رتسيلا كلل ر ىلع سلججاف تنيسلعع 15[ : ىبارعألل لاق 2 5 :عفار نب ةعافر ثيدح نم لا نعاونداو

 سلجيو «ةلبقلا اهعباصأب لبقتسيو «ئميلا مدقلا بصنت نأ ةالصلا ةنس نم :لاق هنأ :امكت رمع نبا نع يئاسنلا

 3 .ديئاسألا ةديحح ثيداحأو::ةريثك تاياور ابهه اهاثمأو هذهف ؛[١١ 53 :مقر] ىرسيلا ىلع
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 ك5 دسم دم ممم هععم»» همسي هميدرمم غقال حرص اةقيعخ وبا ت15

 نيتدعقلا يف شارتفالاب نولوقي هباحصأو ةفينح وبأف ءةدح ىناع لزق ةعبرألا نم مامإ لكل انهه نأ ملعا مث -

 يبأ ثيدحب اًكسمتم ةيناثلا يف .كروتلابو «ىلوألا ٍق شارتفالاب لوقي يعفاشلاو «ملسمل ةشئاع ثيدح يف امك

 لوقي دمحأو «ةيفنحلا دنع امك امهيف شارتفالا ةيكلاملا ضعب دنعو :«نيتدعقلا ف كروتلاب لوقي كلامو ءديمح

 ةيفنحلاو :نادهشت هل اميف ةيناثلا ف كروتلاو ىلوألا يف شارتقالابو ؛دحاو دهشت امل ةالض يف اقلطم شارتفالاب

 نم ةفيملا هذه. ىلع ناك 26 ةسولحو .دهشتلا يف ةنس هنإو «ثيداحألا نم ريثك يف شارتفالا ءاج دق هنإ :نولوقي

 قشأو دشأ هانرثآ يذلاو سولجلا اذهو ءىرحألاو ىلوألا ةدعقلاب دييقت ريغ
 فعضلا ةلاح ىلغ لمي ةريخألا ةدعقلا يف كروتلا نم درو امو ءاهدشأ يأ اهرمحأ لامعألا لضفأ :درو دقو

 نبا ثيدح يراخبلا هجرخأ ام دمحم جرخأو .ريسيتلاو ليهستلا امل مئالملاف ءليوط اهيف دوعقلا نإف ؛نسلا ربكو

 نبا ظفل نإ :لاقي دقو ؛هنع رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام قيرط نم رمع
 كرولا ىلع سولجلا عم درحملا نثلاب تاياورلا ضعب ف رسف دق لب ءىرسيلا ىلع دوعقلا ىلع لدي ال لمحب رمع
 نبا نع هللا دبع نب هللا دبع نع مساقلا نع ديعس نب ىخي نع يواحطلا هعع رخعأ امك و 2 ىجي + الماوع" يف امك

 .انباحصأ نم يواحطلا هلمح هيلعو "كلام أطوم" حارش هلمح هيلعو ءرمع

 ةنس نم" :رمع نبا نع هللا دبع نب هللا دبع نع مساقلا نع ىِحِي قيرط نم رمع نبا نع يئاسنلا هجرحأ ام هدري :تملق

 حجرأ اذهو ١١535[« :مقر] "ىرسيلا ىلع سولجلاو «ةلبقلا اهعباصأب هلابقتساو ؛ىميلا مدقلا بصنت نأ ةالصلا

 وأ هيلإ ةنسلا هذه غولب لبق ناك هلعل كلذ هلعف نأ ىلع لعفلا ىلع اًيضاق ًالوق هنوكل ؛يواحطلا هجرحأ ام
 ربكلا ةلاح ىلع هلمحو .هداهتجاب ةنسلا هذه هيلع حجر مث «ديمح يبأ ثيدح هداهتجا يف ًالوأ ححجرت نكلو «هدعب

 ؛ليق امك رخآ ليلد ىلإ انلمح اذه ىلع جاتحي الف ؛نكمأ ام ضوصنلا نيب اقيبطتو اقيفوت انلمح امك ةنادبلاو

 ,كروتلا ال عبرتلا وه رذعلل هبكترا ام نأ درو ام فلاخي هنأ دري ىح ءرذعلا ىلع اذه رمع نبا لعف لمحمن الو

 يدابمو فيفخلا رذعلا يفف «نيتقو فالتحاب ناردع- هيرتعي نأ نكح رسمغ نبا نآل ؛اضيأ هيف ريض ال هنأ ىلع

 تكف كيما هرم ألا اهقروكو لئاوو ةشئاع ثيدح مث «عبرتلا راتخما هتدشو هتوق دعبو ؛كروتلا راتحما ربكلا

 مومعلا وه رهاظلا نأل ؛دراو ريغ تادعقلا عيمج يف هنوك ىلع لدت ال اهنإ :لاقي امو ءانركذ ام ريغ قيفوتلا

 .مهفاف «تاديقملا ضعب دوروب ديقتي الو :هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأل ؛صوصنلا قالطإب



 دهشتلا نايب 0 ةالصلا باتك

 نك :لاق 9 هلا لوس هنهع نلع.نلصوي ءاسلا نك لقي لس هنأ صنعا نبأ خرغ

 .نزفتحي نأ نرمأ مث «نعبرتي

 [دهشتلا نايبز
 دهشتلا انملعي ناك :5 يبنلا نع ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ ١-

 .نارقلا نم ةروسلا ملعي امك

 5 هللا لاوس افملع :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ -4

 .دهشتلا ئيعي ةالصلا ةبطخ

 523ة ,ةملس نب قيقش لئاو يبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -9

 :  501م ١

 امتالص يف سلمت ءادردلا مأ تناكو :اقيلعت [دهشتلا ف سولجلا ةنس باب] يراخبلا جرخأ :خلإ رمع نبا نع
 تناك نإو :زافتحالاو كروتلا قيرطب ةأرملا سولج ىف "ةيادحلا" بحاص لاقو :ةهيقف تناكو ءلحرلا ةسلح

 ةاعارم نأل :نييعلا لاق  .امهرتسأ هنأل ؛نمبألا بناجلا نم اهيلجر تجرخأو «ىرسيلا اهتيلإ ىلع تسلح ةأرما

 لماحم امل تبلط «ةدعقلا ةئيه يف تاياورلا تفلتخا اذإ :لاقي نأ نكميو .ةدعقلا ةينس ةاعارم نم ىلوأ رتسلا ضرف

 كروتلا تاياورو «لحرلا ةدعق ىلع شارتفالا تاياور انلمحف «لقعلا ىضتقم بسحب اهيلع لمحلا ميقتسيو حصي

 دقو ؛مهفاف زاوحلا نايبل وأ ؛نمتدعق نايبل وهف لاحرلا نم هريغ وأ 722 هنم يور امو ءرتسلل ءاسنلا ةدعق ىلع
 . "ةياقولا حرش ىلع ةيامحلا حرص" يف ةأرملا ةدعق قح يف رابخألا باب نم اًضيأ اًيعمس اليلد اندر وأ

 هحيرخأ :قاحسإ يأ ..نهكاروأ نلغ تاسلاج نيوثسي :كرفتحي .ةغل نلغ.لغاف وأ ريمضلا نم لدب :ءاسنلا

 نمحرلا دبع نبا :مساقلا نع .افوقوم هنع ءاطع نع يواحطلاو هنع سواط نع يقهيبلاو ؛هعفر سابع نبا نع ملسم

 .دايز نب نسحلاو يقابلا دبع نب ركب وبأو رفظملا نبا مامإلا نع هاور اذكه :ةفينح وبأ .دوعسم نب هللا دبع نبا
 .يقهيبلاو ئطقرادلاو ةتسلا هاور :كاق“ نع

 لقنلا بابرأو ؛ثيدحتلا لهأ نم قيقحتلا لهأ دنعو ؛ةيفنحلا دنع ربتعملا دوعسم نبا دهشت اذه :لئاو ىبأ نع

 ءقيقش نع شمعألا نع ميعن يبأ قيرط نم يراخبلا هجرخأف ءمهريغو مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور «لقعلاو
 -  نالف ىلع مالسلا :ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا :انلق 5 يببلا فلح انيلص اذإ انك :هللا دبع لاق :لاق



 «تاولصلاو هَل تايحتلا :لقيلف ىك دنحأ ىلص اذإف .ءمالسلا وه هللا نإ :لاقف د هللا لوسر تفتلاف «نالفو

 اهومتلق اذإ مكنإف «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ءهتاكربو هللا ةمحرو ىببلا اهيأ كيلع مالسلا ؛تابيطلاو

 مث .هلوسرو هدبع اًدمخم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءضرألاو ءامسلا يف حلاص هلل دبع لك تباصأ

 ,مالسلا وه هللا نإف هللا ىلغ مالسلا :اولوقت ال :هيفو :؛ثيدحلا لمألا نع ئيي نع ددسم قيرط نم هج رخأ

 نالف ىلع مالسلا «هدابع نم هللا ىلع مالسلا :انلق :دوعسم نبا لوق نم :هلوأ يفو «خلإ تايحتلا :اولوق نكلو
 87١[. :مقر] نالفو

 :هرخآ يفو هللا دبع نع قيقش نع شمعألا نع ناميلس نع ىيي نع ددسم قيرط نم قرطب دواد وبأ هجرخأو
 نع قاحسإ يأ ٠ نع كيرش نع قاحسإ نع ميمت قيرط نمو ءهب وعديف هيلإ هبجعأ عءاعدلا نم مك دحأ ريخختيل مت

 درمخلا نيب عيموب نيد هللا دبع نيرط دو هللا دبع نع لئاو يبأ نع عماج قيرط نمو هللا دبع نع صوحألا يبأ
 هللا دبع ديب دخأ كي 25 هللا لوسر نأو هديب ذخأ دوعسم نب هللا دبع نأ ئثدحف «يديب ةمقلع ذأ :لاق ءمساقلا نع

 نإ ؛كتالص تيضق دقف ءاذه تيضق وأ اذه تلق اذإ :شمعألا ثيدخ ءاعد لثم ركذف ؛ةالصلا يف دهشتلا هملعف

 .اهاكرأب ةريخألا ةدعقلاب ةالصلا مامت هيفو غ[478 :مقر] دعقاف دعقت نأ تكش نإو ءمقف موقت نأ تئش

 هيف دازي نأ هركي دوعسم نب هللا دبع ناكو :لاق مث «هللا دبع نع لئاو يبأ نع لحم نع "ًأطوملا" يف دمحم هجرخأو

 .فرح هنم ضقني وأ فرح

 :لاق «[785 :مقر] هللا دبع نع ديزي نب دوسألا نع قاحسإ يبأ نع يروثلا نايفس قيرط نم يذمرتلا هجرخأو

 ءهجو ريغ نم هنع يور دق دوعسم نبا ثيدح :لاق مث «ةشئاعو ىسوم يبأو رباجو رمع نبا نع بابلا فو

 نمو 55 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو ؛دهشتلا يف 225 يبنلا نع يور ثيدح حصأ وهو
 سابع نبا ثيدح جرخأ مث ؛ءقاحسإو دمحأو كرابملا نباو يروثلا نايفس لوق وهو «نيعباتلا نم مهدعب
 وحن ريبزلا يبأ نع ثيدحلا اذه يساؤرلا ديمح نب نمحرلا دبع ىور دقو :لاقو «هبرغتساو هحّحصو هنّسحو
 .دعس نب ثيللا ثيدح

 ثيدح ىلإ يعفاشلا بهذو «ظوفحم ريغ وهو «رباج نع ريبزلا بأ نع ثيدحلا اذه يكملا لبان نب نميأ ىورو

 يف اوفلتخا دق سانلا نإ !هللا لوسر اي :لاقف ني يبنلا أر هنأ فيصح نع هدنسب ىورو «دهشتلا يف سابع نبا
 ؛دوعسم نبا ثيدح دهشتلا يف يدنع ثيدح حصأ :رازبلا لاقو ؛دوعسم نبا دهشتب مكيلع :لاقف ءدهشتلا

 رهشأ الو «ديناسأ حصأ الو «هنم تبثأ دهشتلا يف اًعوفرم يور ملعن الو ءاقيرط نيرشعو فين نم هنع يور
 5 ؛دوعسم نبا دهشت ىلع سانلا عمتجا امنإ :ملسم لاقو .قرطلاو ديناسألا ةرثكب اًرفاظت دشأ الو الاعر



 ثيدح :مامإإلا ىلهذلا ىجحي نب دمحم لاقو :ةئاحسمأ فلتحخا دق هريغو ءاضعب وياعع فلاخي ال هباحضأ نأل -

 دهشتلا ىف تعم ام :لاق ةديرب نع "ييبكلا هنيعحم" يف يناربطلا جرتخأو « هعلا ل يف يور ام حصأ دوعسم نبا

 :يئاسنلل ظفل فو «مالسلا فيرعتب تاياورلا قا 2 .[ 1 4 :مقر 0١© :] ةوعسفم نبأ ةييتع عع ةسحأ

 هنأب سابع نبا دهشت هرايتخا يف يعفاشلا رذتعاو ءاضيأ نيكدتلاب "كيلع مالس" :ياربطلل ظفل فو ,؛ انيلع مالس"

 هريغ نم اظفل رثكأو عمجأ هدنع وهو احيحَص هعمسو اعساو ةآر

 ملسم هب رخخأ دقو سابع نبا دهشتو ءدوعسم نبا دهشت :ةباحصلا نم ةدعل ةديدع تادهشت انهه نأ ملعا 3

 ةحجام نباو يئاسنلاو د وهاد وبأو وجلس هج رخأ .ىس وم نقل دهشتو عةججام نباو يئطقرادلاو يدمرتلاو يعفاشلاو

 ةعامج هفعضو "هك ردتسم" يف هححصو «مكاحلاو ىناربطلاو هجام نباو يئاسنلا هجرخأ رباج دهشتو «ياربطلاو

 تاقث هلاجر مث «يقهيبلاو ةبيش ن حرب بروشعي هقعض و «ير راحتيلا : نع هأطخو ' 'هللع" يف يدذمرتلا هاورو عظافحلا نم

 كلام هجرخأ باطخلا نب رمع دهشتو «ريبزلا يىبأ ف تبّثأ وهو «ثيللا هفلاخ امل لبان نب نميأ نم هيف أطخلا نكل

 د واد وب هحج رخخأ رمع نبا دهشتو «يبطقرادلا هلاق امك رمع ىلع فوقوم وهو ؛يقهيبلاو , مك اجلا هاآورو ,"أطوملا" ف

 ِْق راذبلا نب نشأ ( ةبعش نع يدع أ مبا هعفر ىلع هعبات : لاقو .ةدانسإ محبس و ئطقرادلا هاورو يواحطلاو

 لاقو عه وحنب يدع نبا هج رخخأو رم ام. دودرم وهف «يلع نب رصن الإ ةيعش نع ةعفر انو ملعأ ايأ :لاقو 5 ادد دف

 مل ةقاع ةياسيلا يبأ ثيدح فعضي ةبعش ناك" :نيعم نبا لاقو «هفرعأ ال :لاقو «ةركنأ هنإ :دمحأ نع بلاط وبأ

 هياقياتلو يس لا فاو ةيقكاح كيش مافوغنيم ركب يىبأ نع رمع نبا نع وه امنإو ءائيش هنم عمم ام هنأ

 "هللغ" يطقرادلا هحج رو «مساقلا نب نم يعرلا دبع نع كلام هفقوو ءاعوفرم سا يف كايفس نب ن :رسحلاو

 ةأور "7 كدهشت و «ثيدحتلاب حرص هنكل «قاحسا و يف نأ هنو نم يقهيبلا هأدرو «ةفيعضلا هتدعاق ىلع

 يتلا نع يدهنلا تثيدح نم "طس وألا مجعملا" 8 ينياربطلا هج رخعأ دن 32 ىلع دهشتو ؛« فقيعض كنسي دواد وب 1

 تاغباسلا :تامغانلاو تايكازلاو تاحئارلاو تايذاغلاو تاولصلاو هلل تايحنلا" :ظفلب اعوفرم هد هه ىلع نع

 ةنع ثراحلا 8 قاحسإ يبأ قيرط نم هيودرم نبا ةزيج. وأ امه هش هنكل ؛فيعض هدنسو ؛ 1 تارهاطلا

 "طس وألا"و نكت 5 يناربطلا هج رخأ ريبزلا نبا دهشتو ؛"هريغلف ثبحخ امو هل وهف باط ام" :هيفو ءافوقوم

 هفعض الو فيعضب سيل :تلق «فلاخ دقو اميس ال فيعض وهو :ظفاحلا لاق «ةعيش نبا هب درفت :يناريطلا لاق

 نبا دهشت لثم "ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ةيواعم دهشتو ءدمحأو كلام :نامامإلا هقثوو "هبيرقت" ف هسفنب وه
 اهلك كتاولص يف اهلق" :دازو دوعسم نبا دهشت لثم رازبلاو يناربطلا هجرخأ ناملس دهشتو ءنسح دنسب دوعسم
 - هلثم اًعوفرم هنع قاربطلا هجرخأ ديمح يىبأ دهشتو ءفيعض هدنسو ؛"افرح اهنم صقنت الو ءاقرح اهيف دزت الو



 دهشتلا نايب له ةالصلا باتك

 قو هللا ١ ىلع ماسلا لوقن 25

 قيدصلا ركب يبأ دهشتو «تابيطلا لبق واولا طقسأو «تابيطلا دعب "هلل :تايكازلا" :هيفاو .«شيعبط كنسب .-

 :بنكملا يف تايبصلا ملعي امك ربتملا ىلع دهشتلا مهملعي ناك" :ظفلب افوقوم "هفنضم" يف ةبيش .يبأ نيا هحرأ
 هدتس قو «ءاوس دوعسم نبا دهشت لثم ركذف :[؟٠1953 :مقر «١/550]"تابيطلاو ؛تاولصلاو هلل تايحتلا

 ةياور نمو ؛نسح دنسب اًعوفرم هنع هل "دهشتلا باتك" يف هيودرم نب ركب وبأ هحرخأ نكل ,هوفعض يمعلا ديز
 .ةورف يبأ نب قاحسإ هيف ءفيعض دنسب اًضيأ اعوفرم هنع رمع نبا

0 | 

 5 يببلا فلح انيلص اذإ انك :لاق: ةدوعسم نب هللا دبع نع

 ةريره يبأ دهشتو ,حيحص دنسب هحرخأ سنأ دهشتو ؛نسح دنسب هيف هيودرم نبا هجرخأ هللا ديبع نب ةحلط دهشتو

 ةملس مأ دهشتو «سابع نب لضفلا دهشتو ءحيحص دنسب هجحرخأ ديعس يبأ دهشتو ؛حيحص دنسب هجرخأ
 ةعوفرملا مهثيداحأ جرا يأ ءاهحرخأ قوأ يبأ نب هللا دبع دهشتو «ةعيبر نب بلطملا دهشتو «ةفيذح دهشتو
 لاق «هنع هجرخأ مذ ىلع نب نيسحلا دهشتو ؛براقم اهضعبو «لاقم رحاوألا ديناسأ يفو ؛باتكلا كلذ يف هيف

 فو ةفوقوم اهضعب اًيياحص نورشعو ةعبرأ اهاور تادهشتلا هذهف 5 يبنلا دهشت هنإ :ه5# يلع دهشت يف
 .بتكلا يف ةروكذم اهوتم ظافلأو اهديناسأو «لاقم اهرثكأ داتسإ

 ثيدح حصأ هنإ :يذمرتلا هلاق ام :ل وألا عهوجج وب هريغ دهشت ىلع حجار هدهشت نأ ملعا خل هللا دبع نع

 هلاق ام :ثلاثلاو .نيعباتلاو ةباحصلا نم رو ملعلا لهأ رثكأ دنع ةيلع لمعلاو ءهلاق ام :ئاثلاو .دهشتلا ف يور

 نع يور ملعن الو ءاهجو نيرشعو فين نع يور ءدوعسم نبا ثيدح دهشتلا ف يدنع ثيدح حصأ رازبلا
 .ديئاسألا ةرتكب اًرفاظت دشأ الو الاعور رهشأ لاو ءادانسإ حصأ الو فيم تبثأ 2ك هللا لوسر

 هريغو ءاضعب مهضعب فلاخي ال هباحصأ نأل ؛دوعسم نبا دهشت ىلع سانلا عمتجا امنإ :ملسم هلاق ام :عبارلاو

 .دهشتلا ف يور ام حصأ دوعسم نبا ثيدح :يلهذلا ىجحي نب دمحم هلاق اه :سماخلاو .هناحصأ فلدعا كق

 .دوعسم نبا دهشت نم نسحأ تعمس ام :لاق بيصخلا نب ةديرب نع "ريبكلا" يف ىناربطلا هاور ام :سداسلاو

 مامهلا نباو يعليزلا هركذ ام : نماقلاو .ردان وهو :ىعمو اقل هيرته ىلع ةنعلا ةمئألا قفتا دق هنأ :عباسلاو

 لوسر اي :هل تلقف ءمانملا يف دعي 5 يببلا تيأر :لاق هنأ فيصخ نع هدنسب جرخأ يذمرتلا نأ رجح نباو ئيعلاو

 .[7؟89 :مقر] "دوعسم نبا دهشتب كيلع" :لاقف ءدهشتلا يف اوفلتخا دق سانلا نإ ! هللا

 دنع امك ناملسو ةيواعمك نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج هدهشت يف هقفاوو ةيرم الب حيحص هعفر نأ :عساتلاو

 ذخألاو ميلعتلا يف ديكأتلا هيف نأ :رشاعلاو .مهريغو ديمح يبأكو «يقهيبلا دنع امك ةشئاعكو «راربلاو يناربطلا

 :ةمقلع لاقو «يديب ةمقلع ذحأ :ميهاربإ لاقو «يديب دامح ذحأ :لاق ةفينح ابأ نإ :ئيعلاو مامحلا نبا هلاق امك

 - نم ةروسلا ئملعي امك دهشتلا ئملعو «يديب دعي هللا لوسر ذخأ :دوعسم نبا لاقو ءيديب دوعسم نبا ذخأ



 هبتاره لقأو «42! تايحتلا لق :ةتلع هلوق وهو عرمألا ةغيض هيف نأ :رشع يداحلاو .انيلع ذحأي ناكو ءنآرقلا <

 3 ماللا نودب مالسو قارغتسالل وهو ماللاو فلألا هيف نأ :رشع يناثلاو .بابحتسالا

 هللاو ىفف ؛مسقلا يف امك هلايخ ىلع ءانث لك ريصيف ؛مالكلا ديدجتل يهو واولا ةدايز هيف نأ :رشع ثلاثلاو
 هلوق يف ميلعتلا نووسا :رشع عبارلاو .ثالث ناعأ ميحرلاو نمر لاو هللاو | يفو «ةدحاو نيمي ميحرلا نمحرلا

 هو لق امك هب مامتلا قلع هنأ 00 سماخلاو .نارقلا نم ةروس ئملعي امك دهشتلا ئملع

 وقت ديد ةرازلا ناك إب اني نس هيبتا ةنقئازلا سيل" ييسابس لبو, اوت دداسوب ل ماعلا ان ىلاح لوف
 يف دمحم مالك نم رهاظلاو «ةهاركلا ةياور اهنيب نم راتخا ةفلتخم ةيفنحلا دنع تاياورلا لعلو ءامرحت اهوركم
 .ةيفنحلا رثكأ تاملك هيلإ ريشيو ؛ةيلضفألا ف فالتخالاو «زاوجلا مهقاياور ةماع نمو ؛هريغو "ًأطوملا'

 25 هللا لوس ريتم ىلع.سانلا ملع هقض ركب ابأ أ وزب نإ دب اهنا :واعمسفلا نفع ل :رشع سداسلاو
 مساتدقت ::رشغ نماقلاو .ءاماث ا ءاناصقن هريغ دهشت ف 7 هيتس ياسا .دوعسم نبا دهشت

 ةالصلا لك لمشي ماع تايحتلا نأ :رشع عساتلاو . ىلوأ مالكلا 7 يف حودممل

 ةقفاوم :نورشعلاو .اهريغو تاولصلاب ةصصخم نوكت اهمدع دنعو «واولا دوجو دنع كلذو «ءاهريغو
 دحأل اًرابتعا حاتفتسالاك واولاب نوكيف ابلاغ ةالضلا يفرط دحأ يف عورشم دتمم ركذ هنأل ؛سايقلا

 ( يف لامجإلا ةلازإو هلل

 دج برطضم سابع نبا ثيدحو ؛فقو الو بارطضا هيف سيل هنأ :نورشعلاو يداحلاو .رحآلاب نيروكذملا
 .دوعسم نبا ثيدح لاحر عيفاكت هلاجر الو .ءنتملا يف

 ."نيحيحصلا" نم ءيش يف هذخأ ام سيلف اركنم هذخأي يعفاشلاو ءافرعم مالسلاب ملسم دنع يورم وه مث
 ظفل قفاويل ؛ماللاو فلألاو واولاب هنوك ىلع مهيلع هضرع نيح هباحصأ هللا دبع دهشأ هنأ :نورشعلاو يناثلاو

 اذيعو «ثآرقلا فورس ظلمت امك كيفعلا هللا تييح وح ظفحت انك“ :ديرب: ني نمحرلا دبع لاق 25 هللا لوسر

 مث ؛هريغ دهشت ىلع هدهشت حيحرتل اهجو نورشعو نانثا هذهف ؛هريغب هلثم دحوي الو ؛هطبض ةياغ ىلع لدي
 .اندنع ةردقب دوعقلا ضرفلا انإَو ءنضرف ريغ ةريخألا ةدعقلا قف ولو دهتشتلا

 :دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقت انك" :هيف ذإ ؛ةوعسم نبا ثيدحب هتيضرفل موصخلا لدتسي دقو

 هب لدتساو ؛هاحّحصو ىقهيبلاو نيطقرادلا هجرخأ ,"خلإ ليربج ىلع مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا

 ف ربلا دبع نبا لاق ؛هقاسو دهشتلا باجيإ يئاسنلا هيلع بوبو «ريخألا دهشتلا ةيضرف ىلع يعفارلا
 حالطضا كلذ نأ :باوجلاو .لوبقم ةقثلا درفت نكل ,"ضرفي نأ لبق" :هلوقب ةنييع نبا درفتو :"راكذتسالا"

 ؛ضرف ال اندنع بجاو وهف بوجولا ديرأ ول هنأ ىلع ءانيلع ردقي نأ لبق هانعمف ءريدقتلا هانعم لصأو :ديدج



 دهشتلا نايب و ةالصلا باتك

 05 يبلا انيلع لبقأف :"ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا" :هدابع نم ةدايز :ةياور
 ءتاولصلاو هلل تايحتلا :لقيلف مكدحأ دهشت اذإف «مالسلا وه هللا نإ :لاقف

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاك ربو هللا ةمح رو ىلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو

 مهنأ :ةياور يفو .هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا

 لاقف هللا لوسر ىلع مالسلا ؛ليربج ىلغ مالسلا هللا ىلع مالسلا :نولوقي اوناك

 تاولصلاو هلل تايحتلا :اولوق نكلو هللا ىلع مالسلا :اولوقت ال 2 هللا لاوس

 .ديهشتلا ركنا لإ ثتابيلطلاو

 :انيلع :ةياور ىفو ءدهشتلا رخأ ىلإ تايحتلا ملم 25 هلا لوسر نأ :ةياور و

 مالسلا :ةالصلا رخخأ يف انسلج اذإ لوقن ٌدكُي يبلا عم انيلص اذإ انك :لاق :ةياور فو

 لوسر لاقف «ةكئالملا نم مهيّمسن «هتكئالم ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلا هللا ىلع

 .تابيطلاو «كاولصلاو لل تتايحلا كل قو «اذك | ىلوقعال :8اهألا

 ناك :لاق ,.دوعسم نبا نع همقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح اوايف

 نعو «ههجو قش ىري يح هلل ةمحر و مكيلع مالسلا «هنيمي نع ملسي دي 6 هللا لوسر

 ا .كلذ لثم هلام نعو و و هدحخ- ضايب ىري ىح :ةياور فو ,ءكلذ لثم هراسي

 كلملاو مالسلا وه ةيحتلا :يوونلا لاقو «ةيلاملا تابيطلاو «ةيندبلا تاولصلاو ؛«ةيلوقلا تادابعلا :خلإ تايحتلا

 تاملكلا :تابيطلاو .لفاونلاو ضئارفلا :تاولصلاو .ميظعتلا فانصأ :تايحتلا :ليقو .ةايحلاو ةمظعلاو ءاقبلاو

 مث انثلاو ةيحتلا دعب مهيلإ يدهيو فحتيف كولملا يديأ نيب مدقت نم ةدعاق ىلع اذهو «لامعألا رئاسو ةبيطلا

 يف ىرج ام ىلع مالكلا ءاقبإ ىلع امإ ءادنلاو «ةمالسلاو ريخلاب هل ءاعد يبنلا ىلع مالسلاو «للذتلاو ةمدخلا
 .ةيفوصلا هب ظفلتي امك ملاعلا هئارو يف هنأب ريشن وأ «ةدابعلا يف اميس ال نينمؤملل نيعلا بصن هنوكل وأ ؛ج ارعملا

 .ةلأسملا يف تابثإلاو بابلا ثيداحأو جيرختلا نم قلعتي ام قبس دق :ناك لاق



 .ةالصلا فضحت نايب ؟ م ةالصلا باتك

0 
 م هللا. لوسر .ناك :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ ١- يلا

 دوعسم نبا

 .نيتميلست هراسي نعو «هنيمي نع ملسي

 |ةالصلا فيفخت نايب]
 هغسما ني هللا كب هلاك يسال نع ةايصح نه ةقوع 7 0

 تذأ مدقت :لاقف (ىبأف ل ذغملا بحاصل ناللف اي مدعت : نول وقي رلمحف لا
 دوعسم نبا مهيلع مدقتلا نع ظ

 ةعبرألا هجرخأ [كلام همعز امك ةدحاو الإ :نيتميلست .دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب :ببئاقلا نع
 نابح نباو 11١4[ :مقر هجام نباو ء١15 :مقر يئاسنلاو «445 :مقر دواد وبأو 25955 :مقر يذمرتلا]

 هجرخأو «هوحن دعس نع [5/7 :مقر] ملسم هاورو ؛يذمرتلا هححصو هجولا اذه ريغب ١53٠[ :مقر 575*2/ه]
 ءرمع نباو ةلثاو نع يقهيبلا مث يعفاشلاو ءقلط نع دمحأو ةفيذح نع هجام نباو ؛رامع نع نيتميلستلا يف نيطقرادلا

 ءاربلا نع ئيطقرادلاو ءىسوم يبأ نع هجام نباو «لئاو نع دواد وبأو «ةرممس نب رباج نع ملسمو

 ؛لجر 775 يبلا ىتأ :لاق ءيراصنألا دوعسم يبأ نع هريغو [184 :مقر] هحام نبا جرخأ :خلإ هللا دبع ناك

 75 هللا لوسر تيأر امف :لاق ءاهيف انب ليطي امل ؛نالف لجأ نم ةادغلا ةالص يف رخأتأل ين !هللا لوسر اي :لاقف

 ؛ زر وجتيلف سانلاب ىلص اه مكيأف ؛ نير متم نجح نا !سانلا اهيأ اي :لاقف عءلذئموي هنم انضطغ دشأ ةظع وم ُِق طق

 نعو :"ةالصلا متيو زحوي 22 هللا لوسر ناك" لاق كللاغ نب يوب نعو ؛ةجاخلا اذو ريبكلا و فيعضلا مهيف نإف

 «ىلصف انم لجر فرصناف «مهيلع لّوطف ءءاشعلا ةالص هباحصأب يراصنألا لبح نب ذاعم ىلص :لاق رباح

 : يببلا لاقف عذاعم هل هلاق ام هربخأف 2 يبلا ىلع لحد نيب كلذ غلب املف «قفانم هنإ :لاقف «هنع ذاعم 0

 ١ ا - ١ 56 1 هاو * 8 2 5

 3! ايلئا # ا6ئدحل نم 2 تلفاز قسشأ ةعمسسشس اه ؛اشاحضو سمعا أ قاف سانلاب كتسلستا د ! داعم اي اناتق نوت لا كي ارث
 اة ف 8 و ا ا را ى ذد ري

 0 أن | و و 2-5 لا 0 أ 2 ا ا | 5

 أي رمق 0-2 احا 59

 !نامقع اي :يىل لاق ؛فئاطلا ىلع نرتأ نيح 525 يبنلا ّيلإ دهع ام رخآ ناك :لوقي صاعلا يبأ نب نامثع نعو

 رخخآ قيرطب هجرخأو «؛ةدجاع دو كيعبلا ميقسلا 8 ريب كل «فيق ل ؛مهفعضأب سانلا ردقفاو عةذاصلا 9 ز واحب

 دقف «مهلضفأ ناك هنأل ؛صخو خ1 تنأ مذلقت تصف باقي نو هائلا نا نوت ثيداحأ جرخأ مث ءارصتخم

 - مكنيب اميف مكدفو مهإف ؛مكرايخ مكتمئأ اولعجا :درو دقو «ةعبرألا ءافلخلا دعب ةباحصلا هقفأ هنإ :ليق



 ةالصلا فيفخت نايب "مو ةالصلا باتك

 املف ءدوجسلاو عوكرلا متأ ةزيجو ةفيفخ ةالص ىلصف ؛مدقتف ,نمحرلا دبع ابأ اي

 ةءارقلا ف ةرضتخم

 25 هللا لوسر ةالص نمحرلا دبع وبأ ظفح دقل :موقلا هلا. وعلا

 لوسر ىلع لحد هنأ :ديعس ىنأ نع رباج نع نايفس ىنأ نع ةفينح وبأ ١7-

 هيلع دحسي ريضتح ىلع ىلصي ةدنحوف دو هللا
 ع نلزص ىلا 5 ِ

 وأ ادعاق ىلص 226 هللا لوبسر نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح ونبأ +5
 حابر يلا نب جاد ديلا أ

 .انبتحمو اًمئاق

 (يراقلا يلع) .مث5 رمع نبا نع يقهيبلاو ئطقرادلا هاور امك ءمكبر نيبو -
 اهامكإو ةالضلا يف زاجيإلا باي. يف يراخبلا ىئور :ةفيفخ ةالض .دوعسف نبا هللا دبع ةينك :نمحرلا دبع ابأ

 .ليوطتلا كرتو زاجيإلا ثيداحأ جرحأ اًضيأو 7١5[2 :مقر] "اهلمكيو ةالصلا زجوي" :اعوفرم سنأ نع
 :مقر| يراخبلاو ٠0١"[ :مقر| كلام ىور دقو :هللا لوسر ةالص .ةءارقلا يف ةالصلا ةفخ ف :ظفح دقل

 سانلل مكدحأ ىلص اذإ :اعوفرم ةريره يبأ نع [87* :مقر] يئاسنلاو [744 :مقر] دواد وبأو *٠[
 (يراقلا يلع) .ءاش ام لوطيلف هسفنل هكدحأ ىلض اذإو ءزيبكلاو ميقسلاو فيعضلا مهيف نإف :ففخيلف

 أ :رباج نع .عفان نب ةحلط يراقلا ةخسن فو :نايفس يبأ نع :هنع سنوي نبا هاور اذكه :ةفينح وبأ

 نع ةيواعم يبأ نع بيرك يبأ قدرات نم هجام نبا هجرخأ :خلإ ديعس يبأ نع .هجام نباو يذمرتلاو ملسم
 نينمؤملا مأ ةنوميم نعو «ريصح ىلع 25 76 هللا لودر ىلس :لاق «ديعس يبأ نع رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا

 ىلع ةرصبلاب وهو سابع نبا ىلص :لاق رانيد نب ورمع نعو «ةرمخلا ىلع يلصي 2 هللا لوسر ناك :تلاق

 ءا ا الا :مقر|هطاسب ىلع يلصي ناك 2 هللا لوسر نأ هباحصأ ثدح مث ءطاسب

 ماقف ءمه ريصح فرط هل اوحضتف :هيفو «يراصنألا مخضلا لحرلا ثيدح نم سنأ نع دواد وبأ هاورو

 وهو انل طاسب ىلع يلصيف ءاًنايحأ ةالصلا هكردتف ميلس مأ روزي هني ناك :اًعوفرم سنأ نعو «نيتعكر ىلصف
 انك :لاق سنأ نعو .ةغوبدملا ةورفلاو ريصحلا ىلع يلصي 35 هللا لوسر ناك :ةريغملا نعو .هحضنت ريصح
 دحسفا ديولا طسب ضرآلا نم ههبجو نكماذآ اندحا عطعسي مل اذإف:ءرخا ةدس يف 96 هللا لوسر غم ىلصن

 .[1651 :مقر] هيلع



 صضيرملا ةالص نايب 5 ةالصلا باتك

 . | .. ١ !/ و |

 | ضيرملا ةهالصض كابي

 نم ائبتحم ىلص 8 هللا لوسر نأ يسلت نع نايقبم قأ نع ةقيدس وبأ تارالاو

 لسرم ثيدحلاف يرصبلا عفان نب ةحلط

 نيع عجو

 ضيرملا ف ةفينح ىبأ ىلإ تبعك هلال اطلت يبل ركل وبا لقا س5
 ناسارخخ نم دلب

 نب دمحم نع نري يلإ بتكف ؟ةالصلا تقو يف هب لمعي فيك علقع بهذ اذإ
 ءامغإلاب

 ركب وبأ هعمو 25 يلا ينداعف تضرم :لاق ل دبع ني رباعع نع رددكتملا

 *5 هللا لوسر أاضوتف «ةالصلا تءاجو ىضرم يف ىلع ىمغأ دقو ءامهرمعو

 ام لص :لاق مث !رباج اي تنأ فيك :لاقف 0 نما ىلع بضو
 ءوشولا و

 وت نأ ولو تعطتسا
 دوجسلاو 5 ف اًمئاق وأ ادعاق

 عبرتلا درو دقو «ةلفانلا - ءرذعلا ةلاح ىلع لومحم ءابتحالاو دوعقلاو ؛نيديلاب وأ بوثب نطبلا ىلإ قاسلا مض :ائبتخحم
 هل نكل «دواد يبأ د ينال هلعأو ٠ ,مكاحلاو نابح نباو نيطقرادلاو يئاسنلا هجرخأ اعوفرم ةشئاع ثيدح يف

 .يراخبلا هقلعو افوقوم سنأ نعو «هوحت اًعوفرم ريبزلا نبا نع يقهيبلا هاورو «يقهيبلاو ةعزخ نبا هجرحخأ اًعباتم
 هجرخأ هانعمو ؛,"يلع يمغأ دقو" :دواد يبأ ظفلو :«يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هحرخأ :لإ دمحم نع

 ىلعي وبأو «تاقث هتاورو يقهيبلاو ؛رباج ثيدح نم رازبلاو ءنيصح نب نارمع ثيدح نم ةعبرألاو ؛يراخبلا

 .هوحن رمع نبا ثيدح نم يناربطلاو «رباج نع رخآ هجو نم "هدنسم" يف
 ؛ادعاقف عطتست مل نإف ءاّمئاق لص :اعوفرم نيصحلا نب نارمع نع ١777[ :مقر] هجام نبا جرخأ :خلإ لص

 ."عحّو وهو هنيمي ىلع اسلاج ىلص" :اعوفرم لئاو نعو «بنج ىلعف علعتست مل نإف
 اذإ :لاق هيلع اياب بارع كا ع ظل دنخ رسايل جاسم ريما :2! تعطتسا ام لص

 نع يفنحلا ركب يبأ نع "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلاو رازبلا جرخأو ءهسأرب أموأ دوجسلا ضيرملا عطتسي مل

 ءاي ىمرف اهذحأف ةداس ا هأرف اًضيرم ذاغ هك هللا لوسر نأ :رباج نع ريبزلا يأ نع يروفلا نايفس

 - كدوجس لعجاو ؛ءاقإ موأ الإو «تعطتسا نإ ضرألا ىلع لض :لاقو هب ىمرف هذحأف :هيلع ىلصي اًدوع ذخأف
- 



 ضيرملا ةالص نايب فض ةالصلا باتك

 نم :اعوفرم هثيدح نم اًضيأ ىورو ةرمع نبا نع ٍقاربطلاو ءرباج نع ىلعي وبأ هاورو ءكعوكر نم ضفحخأ -
 ريب#

 هعوكر نكيلو راع .فىكسب اع عمتك ىلا عفري الف عطتسي م 2 بل «دجح سيلف دحجسي نأ يكب عاطتسا

 حارش هركذ امك افوقوم ةملس مأ نع همأ نع نسحلا نع يقهيبلا ىور كلذ لثمو هسأرب ئموي هدوجسو
 .افوقوم سابع نبا نعو :"ةيادحلا'

 قيرط نم يروثلاو ؛هنع ردكنملا نبا قيرط نم مامإلا هاور رباج ثيدح :ثيداحأ بابلا يف :تعطتسا ام لص
 ف يقهيبلاو ."هدنسم" يف رازبلا هحرخأ .خلإ "ةداسو ىلع يلصي هآرف اًضيرم داع" :اعوفرم هنع ريبزلا يبأ

 هج رخأ امل ؛هسفن ةلفغب :الوأ دودرم اذهو .يفنحلا ركب وبأ الإ يروثلا نع هاور هملعن ال :رازبلا لاق ”هتفرعم"

 3--ب "هللع" يف متاح يبأ نبا هدروأ ام :اًيناثو .هوحن يروثلا نع راطع نب باهولا دبع قيرط نم اًضيأ
 «ةقث يفنحلا ركب ابأ نأل ؛دودرم اًضيأ اذه هلوقو .هعفر طلغو «هفقو بّوِص هنأ :يروثلا نع ةماسأ يبأ ةياور

 .نانلا هعبات دقو فيك ؛هرضي مل هعف رب درفت

 دحسي نأ عطتسي مل نإف ءادعاق اهالض عطتسي مل نإف :.عاطتسا نإ امئاق ضيرملا ىلصي :هعفر هيف ىلع ثيدحو

 كإف «ةلبقلا لبقتسم نمبألا هبنجج ىلع ىلص ادعاق ىلصي نأ عصتسي ل كإف هغوكر نم ضفخأ هد وجس لعج و ءأم وأ

 ١[ :بقر ة؟/؟] ينطقرادل هحرخأ «ةلبقلا ىلي امم ةالجرو اًيقلتسم ىلص نمبألا هبنج ىلع ىلصي نأ عطتسي مل

 "اًضيرم هباحصأ نم الجر داع" :اًعوفرم رمع نبا ثيدحو .فيعض ثيدح :يوونلا لاقو ءفيعض هدنسو
 هتلان نإف ءادعاق ىلص ةقشم هتلان نإف ءامئاق ضيرملا يلصب :اًعوفرم سابع نبا ثيدحو ؛ياربطلا ةحج رفخأ .هركذف

 .فعض نيدنسلا يفو وه هجرحخأ حبس ةقشم هتلان نإف ؛ءامإ هسأر ئمؤي امئان ىلص ةقشم

 هجرخنأ ءمتعطتسا ام هنم اوتأف ءىشب مكترفأ اذإ :اعوفرم ةريره ينأ ثيدح مومع هذشي صوصخلا اذه مث

 هجرخأو «"هوتأف" :ةياور ف "هدنسم" يف دمحأ دنعو ١771[« :مقر ملسمو 1/7848 :مقر يراخبلا] ناخيشلا

 هل سنأتسيو :متعطتسا ام هوبنتحاف ءىش نع مكتيف اذإ :ظفلب ©70١[ :مقر غ75/9١] "هطسوأ" يف ياربطلا

 هريغ وأ كلملا دبع نأ :ىحضلا يبأ نع رباج نع "هعماج" يف يروثلا هحرحخأ امو ءمتعطتسا ام هللا اوقتاف :هلوقب

 لأسف «كافق ىلع اًيقلتسم مايأ ةعبس يلصت :اولاقف ءهنيع يف ءاملا عقو دقو «دربلا ىلع ءابطألاب سابع نبا ىلإ ثعب

 .يقهيبلاو مكاحلا هجرخأ قيرطلا اذهيو «هاتهنف اد ةشئاعو ةملس مأ

 ةريره يبأو ةشئاع ىلإ لسرأف :هيفو ؛هنع عفار نب بيسملا نع شمعألا نع رذنملا نباو ةبيش يبأ نبا هحرحخأو
 اذهف .امهوادي ملف هينيع كرتف :لاق ؟ةالصلا يف عنصت فيك ةعبسلا هذه يف تم نإ :لاق مهلكف :لاق ءامهريغو

 هنأ معز وأ ؛هغلبت مل وأ «ةيلكلاب دوعقلاو مايقلا رذعت ىلع ثيداحألا لمح وأ «هنم عروتلا ىلع لومحم هلعل هلك

 .كلذ وحن و «ةالصلا ءادأ ال ةاوادملا ءاقلتسالا ىلع فوقوملا امنإو «مايقلا ىلع رداق



 ضيرملا ةالص نايب "م ةالصلا باتك

 «نينم وم ا مأ ةشئاع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع 5 ع دامح نع ةفينح وبأ 7 ١-

 ابأ نإ :ليقف «سائلاب لصيلف ركب ابأ اورم :لاق هو هللا لوسر ىلغ ىمغأ امل ؛تلاق
 مش اًمامإ كتبلا لهأ اي ١

 .هب مكرمآ ام اولعفا لاق ءكماقم موقي نأ ه هركي هسفنب وهو رصح لحجر ركب
 نسا نا :ةياور باو

 «نينم وم ا مأ ة ةشئاع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ هسا 3

 :هل ليقف «سانلاب لصيلف اق: ركب ايأ اور ' :لاق دقو هللا لوسر ىلع ىمغأ امل :تلاق

 ملعلا يف ةمألا رايح ةمئألا نإف ؛ةينيدلا رومألا يف ةباحصلا ةلمج ىلع د هل رهاظ لضف هيف :خلإ ركب ابأ اورف

 :لاق ثيح .ههجو هللا 8 ىلع انديس هن فارتعا .دقو: ال فيك ةيليضفتلاو ةعيشلا ىلع دارو ,عرولاو هقفتلاو

 نم نيملكتملا روهمج بهذ انهه نمو ءاننيد رمأ يف انيلع دك يبلا هرثآ دقو ءانايند رمأ يف انيلع هرثون ال فيك
 تابوثملا هب دارملاو «بابرألا بر دنع لزنملا برقو «باوثلا ةرثك يف ءافلخلا نيب بيترتلاب ليضفتلا ىلإ ةنسلا لهأ

 ىلع ام هب قلعتي امث ةوبنلا ةباينو ريبلاا و 07 عفرو «نيملسملاو مالسإإلا عفنو ةيمالسالا قباوسلا نم ةلضاعلا

 تكابسلا نطابلا قيقر بلقلا قيض :رضح .انهه رظنلا ةعوطقم ةصاخلا تايصوصخلاو «ىربكلا ةفالخلا دصاقم

 .رارطضالا يف ةءارقلا نع

 قرطب يراخبلا هاورو مهتافنصمو مهديناسمو مهننسو مهحاحص يف ةمئألا هجرخأ ثيدحلا هذه :ركب ابأ اورم
 نب ةزمحو كلام نب سنأو ىسوم يبأو ةشئاع نع ةفلتخم ديناسأ نم باوبأ ةدع يف ةبراقتم تارابعو «ةددعتم
 ؛لئاسملا نم هوجو ثيدحلا اذه فو ؛ةتسلا حاحصلا يف ةياورلا هذه ظافلأ ةماعو «كلذ ريغو هيبأ نع هللا دبع
 «لضفلاو ملعلا لهأ وه اًضيأ ىرغصلا ةمامإلاب قحألا نأ :يناثلاو .هريغ نم ةفالخلاب يأ ركب ايأ نأ ةاهنحأ

 .ركب يبأ نم أرقأ ناك يبأك ةباحصلا ضعبف الإو ءأرقألا ال بابلا يراخبلا هب مجرت امك

 دعاق كك يبلاو امايق اوناك موقلا نأ :تاياورلا ن ضعب يف امك دعاقلا مامإلا فلخ مئاقلا ةالص زوجي هنأ :ثلاثلاو

 رهاظلاو ءركب يبأ ةمامإ ريدقت ىلع لوضفملاب هؤادتقا زوجي لضافلا نأو 3 5 ىببلا وه مامإلا نوكي نأ ريدقت ىلع

 هب رجز امك هيلع رحزي هنأو :عرشلا هب مكح ام فالح ىلع رارصإلا يغبني ال هنأ :عبارلاو .ةفلتخم ةعقاولا نأ
0 

 ةنيكإ نع مامإلا ءادخجب نوحي نأ روح ارا 8 يدتقملا نأ : سماخلاو .اهييعلك ف هأ ؛ةصقفح وأ ةيمئاخغ 0 ييبلا

 .ماحد ذالا ف و مامإلا ريكا ايو 27 اًريكم نوكي ن ا روح يدنتقملا نأو عةهراسي نع اي

 هجام نباو يدمرتلاو عرمع نبا نع يراخبلاو ع ىس وم ىبأ نعو «ةشئاع نع ناجييشلا هأهر طظفللا انه :خإ اورم

 .ديبع نب ملاس نعو «سابع نبا نع هجام نباو ؛ةشئاع نع



 ضيرملا ةالص نايب ”سوا 0 ةالصلا باتك

 ابأ اورم :لاقف ءكماقم موقي نأ هركي وهو رصح لحجر ركب ابأ نإ !هللا لوسر اي
 .رركو فسوي تابحيوص اي سانلاب لصيلف ركب

 مل كك ىبنلا نأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 ةشئاعل لاق ةالصلا ترضح املف «عجولا نم فخ هيف ضبق يذلا ضرملا ضرم

 نأ كرمأي ٌددكك هللا لس نأ رقي يبأ ىلإ تلسرأف «سانلاب لصيلف ركب ابأ يرم

 يف 2 هللا لوسر ىرأ ال م ينأو قيقر ريبك خيش ينأ اهيلإ لسرأف «سانلاب يلصت
 ءرمع ىلإ لسريف 25 هلا لوسر دنع ةصفحو تنأ يعمتجاف «كلذل قرأ هماقم

 رمع ىلإ لاسرإلاب نالوقتف

 تعمل را سعيت

 يدون املف «سانلاب لصيلف ركب ابأ يرم فسوي بحاوص نتنأ : 07 ةوضو لاقف
 26 هللا لوسر لاقف :ةالصلا ىلع ىح :لوقي ونهو نذوملا 25 يبلا عمس ةالصلاب

 ناذألاب

 :لاق ردع يف تنأو سانلاب يلصي نأ ركب ابأ ثرمأ دق :ةشئاع تلاقف «نيوعفرا
 داقرلا طاسب نم

 هبار نينثآ نيب ثمفوي :ةشئاع تلاق «ةالصلا يف 1 تلعج هنإف /يودنرأ

 رخأتا 79 < ةمامآلا ماّقم نع 5 هلاعن قفخب هثيجمت

 ك وبأ ربكيو ءربكي هءاذح 7 يبنلا ناكو رك يبأ راسي نع ه5 يبا م
 هل اًمامإ نوكيل ظ

 ملسم هوحن جرخأ :ةفينح وبأ .فسوي بحاوص نتنأل نكنإ تاياورلا رثكأ يفو «تابحاص ريغصت :تابحيوص
 ةبتع نب هللا ديبع نب هللا دبع ثيدح نم اضيأ ناخيشلا هاورو ءاهنع دوسألا نع ميهاربإ قيرط نم هجام نباو
 يفو :ناَداخت .سابعلاو يلع امه نيلجر يأ :نينثا نيب .ةالصلا روضح ىلإ ةحاحلا امف :رذع يف .سابع نبا نع
 يهو ءدحألا وأ تبسلا موي رهظ اذه :خلإ ركب وبأ ربكيو .اطوطخ اهيف ناشقني يأ ضرألا يف ناطخت :ةياور
 نينثالا موي حبص ركب يبأ فلخ اهالص يلا ةالصلاو ءيلعو سابعلا نيب اهيف جرخ ام امأ ءاهالص ةالص رخآ
 .ىلعو لضفلا نيب جرح اًمومأم اهالص ةالص رخآ



 ةمامإلا نايب "54 ةالصلا باتك

 كلت ريغ سانلاب ىلص ام مث هغررف يح ركب يبأ ويكتب سانلا ركيو كل ينلإ بكد
 5 قح عجَو 7 0 يبنلاو مامإلا ركب وبأ ناكو «ضبق ة:ى- ةالنضلا

 ل تاولصلا يف كلذ دعب

 [ةمامإلا نايب |

 يبارعألاو «دبعلاو ءانزلا دلو موقلا مؤي :لاق ,ميهاربإ نع هيبأ نع دامح -

 .نآرقلا أرق اذإ

 25 وه مامإلا لب ؛نيمامإ ةحص مدعل ؛سانلل اًمامإ ناك ركب ابأ نأ هانعم سيل :نيمشلا لاق :خلإ ركب وبأ ناكو

 اهمؤي ةشئاع ناكو «'ىلوملاو دبعلا ةمامإ باب" :هلوقب هباب يراخبلا محرت دق :2! ميهاربإ نع .غلبملا ركب وبأو

 يهأرقأ مهمؤي - يببلا لوقل ؛ملتحي من يذلا مالغلاو :نارقألاو «يغبلا دلوو .فحصملا نم ناوكذ اهدبع

 ةعاطإ يف ردنا تيدعحو ؛ةقيذح 0 ليوق اس ةمامإ هب 0 ةلغ ريغب ةعامجلا نم ينل عنك 3 فلا فاتك

 هةقااحتسا ملعت تنأف 5 ءأرقأ ا مدع نتع ه- .- 5 ةمامإو ىرجافو وب 5 لقشلجغ 0

 دوحجو عم لوضفملا ةمامإ زوجي كئنيحو كك وبت ةوزغ لف 0 ىلع دوحو عم ةنيدملا ةمامإ ِى موتكسم مأ 5

 .ثيدحلاو هقفلل مهحح ورش ل 2 ؟؛ ةيفنخلا هرك ذ ارك تباثب ٠ سيل وأ ةحئ وسلمف غلابلا ريغلا مالغلا ةمامأ امأو ؛«لضافلا

 ١  | : 0 5 5أ 58 ! ٍِط 5 8 5 أ 1

 هل لديو ( يعبات لوف وهو "راثآلا بابك“ يف دمحم جب جا [عوفرملا مكح 5 ةيلع فوقه ]| ا ميهاربإ نع

 ناربطلا .هجرخأ «مامإ لك نفل لصو نومأ لك ءطأ :هعفر ذاعم نع لوحكسمس :تيدحس» :اهنم «قيذاحأ

 أ ا و 3 5 525 + ماا هلا .ء 9 2 ىو ,
 :اعوفرم سنا ثيدح :اهنمو اندكَتَع حرج ريع حاطقنالا نكل . عطقنم َهَْيَع لوحكمو | :مقر ابا :]

 5 :مقر] دواد وبأ هحج رخخأ وتر .ةياور فو ؛" ىمنعأ وهو سانلا موي هتاوزغ ضعب يف موتك مأ ن لا ناعما"

 100-- ْق ىلعي وبأو نا ةدينحسرما" ق نابح نبا هحجج رخخأو «ىتهعأ وهو مخ يلصي ْناَكَف : ظفلب رم هاهرو [؟ 51

 :ةشئاع كثيدحب نر "ةيحعما" ُِق يناربطلاو

 موتكم مأ نبا فلحتسا :هعفر سابع نبا ثيدح نم ئنسح دنسب ١ 2١ه :مقر ارو [١ يباربطلا هاآورو

 رفاس ادإ ناك" :طظفلب يدقا ولا كبش كنست ةنيح نس هللا كلب ثيدح ل قلك «ةنيدملا رهأ ا اهريغو ةالصلا ىلع

 1 .مامإلاو نذوملا داحتا رهظي هبو "مهب يلصيو ميقيو نذؤي ناكف «ةنيدملا ىلع موتكم مأ نبا فلختسا



 ةعامجلا ةالص ةليضف نايب ظ2ظئظ”ٍغ(آا ةالصلا باتك

 يعل

 ىلص 525 يبلا نأ :سابع نبا نع ةمركع نع مثيلا نع ةفينح وبأ ١١-

 لحجر عم يأ

 [ةعامجلا ةالص ةليضف نايب]

 لوسر لاق :لاق ؛ءيردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ةفينح وبأ -5

 22د ب 1 101116 3 ا صام 010 89ج هج عموم 22ت2تذ_بذ-ب-ذ-ذد 7“ هللا نإ 25 هللا

 "25 يبلا دهع ىلع ىمعأ وهو ,ةمطخ يب هموق مي ناك هنأ" :يمطخلا ريمع نب هللا دبع ثيدح :اهنمو -

 "هفنصم" يف غبصأ نب مساق هقيرط نمو ؛"هخيرات" يف ةمثيخ يبأ نباو «"هدنسم" يف نايفس نب نسحلا هجرخأ
 حرش" يشاوح يف اهانجرخ ةلولعم تناك نإو رجافو رب لك فلخ اولص :ثيدح قرطب اًضيأ هل سنأتسيو
 . 'ةياقولا حرش ىلع ةيامحلا حرص" يفو ."دئاقعلا

 نوتأي اوناك مهنأ" :ةكيلم يبأ نبا ينربخأ ؛جيرح نبا نع ديمحلا دبع نع يعفاشلا هجرخأ ام دبعلا يف عقوو

 وبأو ."ةشئاع ىلوم ورمع وبأ مهمؤيف «ريثك سانو ةمرخم نب روسملاو ريمع نب ديبعو وه يداولا ىلعأب ةشئاع
 ركب يبأ نع ماشه نع عيكو نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هحرخأ ام هضراعي نكل «قتعي مل ذئنيح اهمالغ ورمع
 :مقر ]2177/١ "فحصملا يف ناضمر يف اهمؤي ناكف ءربد نع اهل اًمالغ تقتعأ ادد ةشئاع نأ" :ةكيلم يبأ نب

 .هقر ةلاح هتمامإ نع تكاس هنأل ؛ةضراعم ال :لاقي نأ الإ يراخبلا هقلعو .حيحص دنس اذهو 1

 ىلإ تيلص" :سابع نبا نع هانعمب يئاسنلا هجرخأ :لجرب ىلص .هنع ملاس نب صفح هاور اذكه :مثيلا نع
 يف ةروكذم هبنح نع هتماقإو ء[١84 :مقر] "دك ىنلا بنج ىلإ انأو ءانغم لضت انفلخت ةشئاعو 35 ينلا بنج
 رثظ ةجيدخو ىلع ةالص ةصق نوكي وأ ؛هفلخ ميلس مأ همأو سنأ ةالص ةصق اذه نوكي نأ نكميو "نيحيحصلا"
 ةاذاحم نأ ىلع مامإلا لدتسا هبو «نهادحإ ةأرمالاو مهدحأ لجرلاف «يئاسنلا دنع هل "صئاصخلا" يف امك هفلخ

 ءاندنع هوركم فصلا فلخ دارفإلا نإف ؛لجرلا فلحخ اهماقأ امل هالول هتالصل ةدسفم ةالصلا ف ةأرملا لجرلا

 .نيتيلبلا نوهأ هنوكل الإ روذحملا اذه بكتري ملف ءدمحأ دنع دسفمو

 همأ ميلس مأو سنأ ةعقاو هلعل نكتسملا ىلع فطع :ةأرماو .عوطتلا وأ ةبوتكملا يف يبنلا فلح يأ :هفلخ

 ةورع نب ماشه قيرط نم هحام نبا هجرخأ :خلإ هللا نإ .هنع مساقلا نب رشب هاور اذكه :ةفينح وبأ .اهريغ وأ
 امي هللا هعفر ةجرف دس نمو ءفوفصلا نولصي نيذلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ :اعوفرم ةشئاع نع ةهيبأ نع

 -ِ هاور دقو :يراقلا لاقو .ننسلاو حاحصلا يف ةريثك ثيداحأ فصلا لصو يفو ([19465 :مقر] ةجرد



 ةعامجلا ةالص ةليضف نايب <34 ةالصلا باتك

 .فوفصلا نولي نيذلا ىلع نوُنصُي هتكنالمو

 رجفلا دهش نم :525 هللا لوسر لاق :لاق « سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -7
 حابر يبأ ن

 مكاحلاو 1١514[ :مقر ,5710/] نابح نباو [145 :مقر] هجام نباو ١5555[ :مقر ارز دمحأ -
 :مقر] يئاسنلا فور دقو ؛ةحجحرد اك هللا هعفر ةحب ىف لس نيه :تدازو عةشئاع نع ١[ م: لباب :مقر]

 هعطق افص عطق نمو للا هلصو افص لصو نم :اًعوفرم رمع نبا نع [/1/4 :مقر ء١/777] مكاحلاو |[

 دقو «بكانملاب ةاذاحملاو 5 فوفصلا لصوبو «ءالؤه ىلع هللا نم ةمحرلا لاصيإ وه ةالصلاب دارملاو .هلل

 .ثيدحلا بتك ىلع ربع نم ىلع ىفخي ال امك مهتفالخ دوهع يف ةعبرألا نودشارلا ءافلخلا اهتعار
 :مقر| "هنتس" يف هجام نباو [؟547“ :مقر 51/5(2] "هدنسم" يف دمحأ هجرحأ ظفللا اذهب ثيدحلا نأ ملعا مث

 نع [775 :مقر ]25814/١: "هكردتسم" يف مكاحلاو ١١514[ :مقر ؛ه7ا//ه] "هحيحص" يف نابح نباو [

 «فوع نب نمحرلا دبع نع هجام نباو «ءاربلا نع مكاحلاو هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاورو «ةدايز عم اًعوفرم ةشئاع

 .لوألا فصلا ىلع نولصي :ظفلب رباج نع "هدنسم" يف رازبلاو ءريشب نب نامعنلا نع "ريكا يف يناربطلاو

 يبأ ثيدح نم "طسوألا" فو «ديز نب هللا دبع ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلا هحرحأ :فوفصلا نولصي
 «هبرغتساو ”هدنسم' يف رازبلا هاورو ءهفعضو سنأ ثيدح نم يذمرتلا هجرحأ :خلإ دهش نم .ه#د ةريره

 هوفعض شايع نب ليعامسإ هيفو «"هننس" يف روصنم نب ديعس هجرخأو هب رمع نع سنأ نع هجام نبا ةاورو

 .هفعضو "هللع" يف يطقرادلا هركذو «يندم نع هتياور يهو ؛ماشلا لهأ ريغ يف

 ةعامج يف اًموي نيعبرأ ىلص نم :اًعوفرم سنأ نع رخآ قيرط نم "ةيهانتملا هللع" يف يزوجلا نبا هذروأو
 يوتا

 «نالوهجم بوقعيو اًركب نأب هلعأو «قافنلا نم ةءاربو راغلا نمم ةءارب هل تثيتك :ءعاشملا ةهالصو رجقفلا ةالص

 يف ىليقعلاو "ريبكلا" يف يناربطلا هجرحخأ لماك يبأ ثيدح لثم رابخأ ف _- كاردإ لضف يف مث

 ءهيلع دهتعملاب سيل :دمحأ وبأ لاقو «لوهخم ةدانسإ :يليقعلا لاق "هانك" يف مكاحلا دمحأ وبأو ."هئافعض"

 ابقعلا يلي دباس بى ةذاصلا هوفصو ءدوفص ءيىش لكل :اعوقرم ةريره يبأ ثيدح لثمو

 - ءةأاضري سالفلا نكي يالا لاق نكل نكحسلا نب نسحلا الإ هيف نسيل و6 ةفقسفا يف رازبل أ| هاورو "هباتك"

 يبأ ثيدح لثمو «هوفعض ةرامع نب نسحلا هيفو «"ةيلحلا" ف ميعن وبأ هاور ؛هلثم قفوأ يبأ نبا ثيدح
 008 5 5 : ِ 1 5 , 2 5 2ك تاو | از هع ' يا 5 ليلا” ل 1 و

 ىف ةبيس 5 نبا هجج رخخأ هيلع اوطفاحف :؛ىنوالا هريبجحتلا هالعصلا ةفئا لاو عفشنا ع ىش لكل لإ :هعفر ءادردلا

 .لؤهجم هديسو 1١7٠| :مقر :؟١1/1/1] "هقدضم 0 5
 رمع نع سنأ نع هجام نبا ىورف «نئسلاو حاحصلا يف نومضملا اذهب ةريثك ثيداحأ يف :2إ رجفلا دهش نم

 0-8 ا 1 كس ١ || < ا | سب سس | 35 2 | 2 َ 5 ١ :. 5-6 ١
 هع أمتع انك هل هلزا بن عاشعلا ةهالايص نم ىل والا هةرعذ رلا كد وشل 0 ةلِ نيعب را ةرئاق# لحسو ّق يامي نبه :اعوفرم



 ءاسنلل جورخلا ةصخر ع م ةالصلا باتك

 كل هلا نم هءاربو «قافنلا نم ةءارب :ناتءارب , هل تناك ةعامج يف ءاشعلاو

 امقالص

 حابر يبأ نب

 ةءاوبر ؛قافنلا نم ةءارب هل بتك ةعامج ىف ءاشعلاو ودل ةالص ىلع اًموي نيعبرأ

 لسكلا ىلع لماجلا هب اًداتعم نوكي يح

 .كرشلا نم

 [ءاسنلل جورخلا ةصخر]
 225 يبلا نأ :رمغ نبا نع ينعشلا نع ميهاربإ نتغ دامت“ نع ةفينخ وبأ 118

 ليبحرش نب رماع دا - و ناميلس يلأ نبا

 2ظ2111300137111116ك10101010101001011010107 1 1 ءءاسنلل ءاشعلاو ةودغلا ةالصل جورخلا يف صخر

 :مقر] يئاسنلاو 8 5 :مقر] دواد وبأو م :مقر قة :/هز دمحأ فورو 8 :مقر] راثلا نه ه

 هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق «نيقفانملا ىلع تاولصلا لقثأ نيتالصلا نيتاه نإ :اعوفرم بعك نب يبأ نع [84*

 :ناتءارب هل بتك ىلوألا ةريبكتلا كردي ةعامج هيف اًموي نيعبرأ هلل ىلض نم :هظفلو ءاعَوفرف سنأ نع يذمرتلا

 دجسم يف ىلص نم :ظفلب ركاسع نباو يقهيبلا هاورو :لاق 55١[« :مقر] قافنلا نم ةءاربو ءرانلا نم ةءارب
 1 0 - 2 1 حدو دن هع ١ 7 1 1 |[ تا | ا

 .راملا ءبه ةهعارب هل كللا 52- 8 هلأ ةعك' لا هن نقل 2 كلما ضيعت ١, ةرعامج
 اننا

 ا م

 نم ةءارب :ناتءارب هل بتك احابص نيعبرا مامإلا عم ىلوآلا ةريبكتلا كردا نم :سنأ نع خيشلا وبأ هاورو
 :لاق «بيطخلاو يدع نيأو قازرلا كي نع ةياورلا ُق مالكلا دارس اذكهو «قاشنلا نم ةءاربو عراسلا

 .ىلوملا وه هللاو «ىلوألاب ابلاغ امهريغ ىعار امهاعازر نمو «لساكتلاو لغاشتلا تقو امهأل ؛ركذلاب اًصحخو

 #«َساَنلا نو ءاَرْي# :ىلاعت هللا لاق امك ءايرلا يأ ىفخلا وهو قافنلا نم لصاحلا :كرشلا نم ةءاربو

 .ام25 رمع نبا نع دهاجم نعو ملاس نع يرهزلا نع ناخيشلا هاور :ةفينح وبأ 5١ ١(. :ءاسنلا)
 لالب, نع ملسم جيرخأ دقن «رابخألايف يووم نوحضللا اذع نيعو «ةريثك ثيداحأ نهصيحرت يف :خلا صخر

 هللاو :لالب لاقف ءدجاسملا نم نهظوظح ءاسنلا اوعنمت ال 6 للا هللا لوسر لاق :لاق :ةيبأ نع رمع نب هللا دبع نب

 :لاق هيبأ نع ملاس :ةياور فو «نهعنمنل : تنأ لوقتو هللا لوسربلاق :لوقأ :هللا دبع هل لاقق يرهعتمتل

 نهعمتل هللاو :لوقتو 6 هللا لوسر. نع كريخأ :لاقو.ءاطق هلفع هبس هتعم# ام ايم هبسقا هللا كبح هيلع“ ليقأف

 لاَمف غدجاسملا اوتأي ْنَأ هلأ لجر نعنع 5 :اعوفرم رمع نَا نع دهاجي نع لمحأ ج رخأو 441 :مقر]

 - هملك امف ءاذه :لوقتو 225 هللا لوسر نع كثدحأ :هللا دبع لاقف ءنهعنغ انإف :رمع نب هللا دبعل



 ءاشعلا ىلع ءاشعلا ميدقت نايب "4 ةالصلا باتك

 .اذه لوقتو ك5 هللا لوسر نع كربخأ :رمع نبا لاقف ءالغد هنوذختي اذإ :لجر لاقف
 تيدا ءازإب

 |ءاشعلا ىلع ءاشّعلا ميدقت نايب]

 اذإ :2 25 هللا لوسر لاق :لاق ه«ةللاس عب سنأ نع يرهزلا نع ةفينح وبأ 5" ١-

 ملسم نب دمحم

 .:عاشعلاب |وءدباف نذؤملا نذأو. ءاشعلاب يدون

 رضح اذإ هماعلب ةالصلل م

 :ءاسلعلا لاقو :ةينفلاعو ةقسلا كرت لحأل نلولا كاركع هيفو :[4377 قر. د7/؟] تام نح هللا دعاس

 ناك اًضيأو «نامزلا داسفل اننامز ف هوركم وهو «بيطتت ملو نيرتت مل ىلا ةاهتشملا ريغلا زئاجعلا يف اذه نإ

 ءراشتنالاو عويشلل نامزلا اذه يف هيلإ جاتحي الو ؛عئارشلاو ؛ماكحألا بسكو ؛ملعتلل ادصق نهجورحخ
 نها ليوا نقسفلاو

 .حلاس ةياؤرب ف امك رمق هللا دبغ ني لالب هلعل ؛دهاجم ةياور يف امك اًدقاو نوكي نأ لمتحي :لجر

 لاق «ثنؤملا عمج ةغيصب الغ» . هنذحختي نم نوأت "اللا :يدسرتلا قو. | نهم ورخ قا سائلا يأ] :ةاغد هنوذختعي

 : تصح الغد «دجسملا يف ةالصلا ريغ اًرمأ نهدامحإو هت دع نع اسوا نيكو : ”يسملا توق" يف يطويسلا

 اعادت و اركم الغد ." 'ةياهنلا" يف اذك هيف داسفلا لهأ نمكي وهف «هترثك و تبنلا كابتشاو «فتلملا ريثكلا رجشلا

 .خإ رمع نبا هربزف هدعب ملسم دنعو :كربخأ .ةليحو ةكبشو
 وئاص وك دحأ و ة:ةضلا تمنقأ اذ ةدنق يناربطلا دازو ناخيشلا ةعيرخلأ نسنأ ةيدع عيداحأ هيف خخ! ىدون اذإ

 انعم ةشئاع ةيدحو ؛ةاحرخأ هوحتي رمع نبا ثيدحو ىكئاشع اولجعت الو :برغملا ةالص لبق ءاشعلاب ادبيلق

 !ايفيلتس" قا لعب وبأ يضاقلاو دمحأ هجرخأ ةملس مأ ثيدحو .برغملا ةالصض اولضت نأ لبق :ةيفو ءهاحجرخأ

 كلسب "هلطس وأ" ُق هج رخخأ ةريرش أ ثيدحو ؛يناربطلا هج رخخأ سابع نبا ثيدحو "ةمحسعم" ّق يناربطلاو

 اسس اورو رفألا يلم ةيدسو دع
 ءاشعلاب اوهدباف ةالصلا تميقأو مك دحأ ءاشع عضو اذإ :اعوفرم رمع نبا نع ناخيشلا ىور 4 يدون اذإ

 ةءارق عمسيل هنإو هنم غرفي ىح اهيتأي الف ةالصلا ماقتو ماعطلا عضوي رمع نبا ناكو «هنم غرفي نيح لجعي الو
 ءادتبا دنع وه :ليق «ناثبخألا هعفادي وه الو ءماعطلا ةرضحب ةالص ال :اعوفرم ةشئاع نع ملسم ىورو «مامإلا

 نع يور ام هضراعي الف ةالصلا يف هب هبلق لغشي الثل ؛عوجلا ةبلغ دنع وأ :هعايض ةفاخمو هيلإ جايتحالاو ماعطلا
 مدع ىلع وأ ةالصلا تقو جورخ ةفاخم ىلع امإ لومحم هنإف هريغل الو ماعطل ةالصلا اورخؤت ال :اعوفرم رباح

 .هدنع رضحي نأ يغبني ال هنأب هراضحإ مدع ىلإ عجري يهنلا : ليقو ؛هترضح برق عم ماعطلا روضح



 ءاشعلا ىلع ءاشعلا ميدقت نايب "4 ةالصلا باتك

 :هيبأ نع رباج نب دوسألا وأ ,دوسألا نب ؛ رباج نع مهيملا نع نع فيس وبأ 1
 11 هاور '

 مث ءاولص دق سانلا نايري امهو دك ىبنلا دهع لع اميقريي 3 يطلا الع قيل كا

 نأ نايري مهو دجسملا نم ةيحان ادعقف ةالصلا يف 5 هللا لوسر اذإف كفيلا انتأ

 .امهل لحت ال ةالصلا
 عارفلا دعب

 دعترت امهصئارفو اممب ءيجف ءامهيلإ لسرأ امهآرو هللا لوسر فرصنا املف

 كلذ امتلعف اذإ :لاقف «ربخلا هاربخأف 20 (عء يش امهرمأ يف ثدح نوكي نأ ده
 عارقلا ربع كرتلا اذه نع امهييدعت يف

 اًضرف اهادع نيملسملا ةعامجل ةكراشم

 ل ع! ةعفري مشيا نع :اولاقف ٠ مثيطا نع ةفينح
 اندتع ريتعم لسرم وهف

 مكاحلاو :مقر] يئاسنلاو [د75 :مقر] دواد وبأو ١١5[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ :خلا رباج نع
 هعم تيلصف هجح 525 يبلا غم : تدهش :لاق ؛دوسألا نب ديزي نع دمحأو 845٠[ :مقر ٠“ 1 يقهيبلاو

 :لاق ءهعم ايلصي م موقلا ىرخأ يف نيلجرب وه اذإف ءفرحتنا هتالص ىضق املف «فيخلا دجسم يف حبصلا ةالص

 يف انيلص دق انك انإ !هللا لوسر اي :الاقف ؟انعم ايلصت نأ امكعنم ام :لاقف ءامهصئارف دعرت امُب ءيجف ءامك ىلع

 وه اذهو «ةلفان مكل اهإف ؛مهعم ايلصف ةعامج دجسم امتيتأ مث امكلاحر يف امتيلص اذإ ءالعفت الف :لاق ءانلاجر

 وه ضرفلاو يناثلا وه لفنلا نأ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهو ءربخلا نم ثالثلا صختف «رابخألا هب درو امك لوألا

 ف امك هيبأ نع دوسألا نب ديزي نب رباج وه هلعل :دوسألا نب رباج .سايقلا وهو بهذملا وهو «لوألا
 .خيشلا ةمجرت يف امك دوسأ نب ديزي هنأ ديزي نب دوسألا ف كش دقو «يذمرتلا

 دواد وبأو «898 :مقر يدذمرتلا] ةثالثلا هجرخأ : هيبأ نع .مسالا ظفح يف يوارلا نم كش :خا دوسألا وأ

 هلسحو لإ "تديش" :لقفلب ةيبأ نع دوسألا نب ديزي نب رباح كثيدح- نم [م 5 :مقر يئاسنلاو هاله :مقر

 هوحن ىورو «نابح نباو ىلعي وبأو ٍيندعلا هجرخأو ؛.حيحص :لاقو ,"هكردتسم" يف مكاحلا هجرحأو يذمرتلا
 «ةلفان كل افإف لضف مهعم اهتكردأ نإف ءاهتقول ةالصلا لص :هعفر رذ يبأ نع ملسم ىورو ."أطوملا" ف كلام

 لاؤسلل :امهيلإ لسرأ .هوحنب يئاوسلا رماع نب ديزي نع دواد وبأ جرخأو ؛[54/ :مقر] هوحن دوعسم نبا نعو
 .فتكلا نيب ام محل :امهصئارف ١ ةالصلا مدع نع



 ةعمجحلل لاستغالا نايب "45 ةالصلا باتك

 |ةعمجلل .لاسشتغالا ناييإ

 :ظفلب اهنع ةورع ثيدح نم ملسم هجرخأو ءاهنع ةرمع نع ىي ثيدح نم اًضيأ ناخيشلا هجرخأ :ىيحي نع
 مهنم جرخيف «رابغلا مهبيصيو ءابعلا يف نوتأيف «يلاوعلا نمو محلزانم نم ةعمجلا موي نوباتني ىن انلا ناك"

 بوجو مدع ىلع لدي اذهو ءسابع نبا ثيدح نم دواد وبأ اهحرحأ ةلصفم ةصقلاو 5 قرأ حيرلا
 وهو :يضاقلا لاق :راضمألا ءاهقفو فلخلاو فلسلا نم عاملعلا روهمج تهدم وهو عةنس وه امعإو ةعمجلا لسغ

 .هباحصأو كلام بهذم نم فورعملا

 دع نيلتملا نيا هاكحسو ءرغاظلا لهأ لاق ةبو «ةياحضلا ىضعب نع ةوكح فلسلا نم ةفئاط:نع يك ببوجولا مث
 نبا ثيدح مهتجحو .كلام ىلإ "ةيادحلا" يف هازع انهه نمو ؛كلامو يرصبلا , يااا نحول ةاكحعو كلام

 اك [ م44 :مقر ملسمو نلالحكل :مقر ةر يراخبلا] ناحيشلا هحب رخخأ ١ لستغيلف ةعمجل ف د [ :اخاوقرم رمع
| 

 لاقو ؛ةثام ثالث اوغلبف رمع نبا عفان نع هاور نم ةدنم نب مساقلا وبأ لغو «ةريثك قرط هلو ءنابح نباو

 ةباحصلا نم رمع نبا ريغ هأور نم ةدنم نبا دعو ءاسفن نيرشع و ةئام اوغلبف عفان نع هقرط تعمح :ظفاحلا

 .اًيباحص نيرشعو ةعبرأ اوغلبف
 تن دع بحجا ةرهري ذأ لسع :ظفلب هعفر ير نأ م . ع[ 5 :مقر ملسمو ابا :مقر يراحبلا] ناحتيشلا ةهافرو

 اما

 2 دوا خلا دنع و عرعايأ هر دعا ية اهب نأ 0 اك ادع هلل نحح , ةعف ةعقر هريره نأ نع هايورو ؛ يلعخع لك
 ا ايح 2-5 ايس >6

 ىلع يوونلا هحّحصو رباج ثيدح نم يئاسنلا هجرحخأو «ةعمجلا موي كلذو .'هراثآ" ٍف يواحطلاو اهملقسم

 ام ىلع هرقأ رمع نأل ؛نذ رمعو نامثع ةصق ْف ملسم هحرخأ ثيدح ؛«ثيداحأ روهمجلل مث ءملسم طرش
 ىلإ ريشم ةعمجلا موي متلستغا ول :ثيدحو ؛هومرلأو هكرت امل بجو ولو «دقعلاو لحلا لهأ ةعمجلا راضحو «هلعف
 .لمكأو لضفأ ناكل :هريدقت ذإ ؛بوجولا مدع

 ريغ نارق هديؤيو ءبجاو ىلع كقح :لوقت امك بابحتسالا يف يوق هنأ "تبتحجاو" :هلوق ئعم :يباطخلا لاقو

 :تسع و اهبق ةعمجلا موي ًاضوت نم :ثيدحو «يردنخلا نع ملسم دنع امك بيطلا سمو ؛كاوسلاك هل بجاو

 يف دمحأو يئاسنلاو هححصو [191 :مقر] يذمرتلاو [8514 :مقر] دواد وبأ هحرخأ ءلضفأ وهف لستغا نمو
 نم [13703 :يقرا 35/١ ] "نس" يف يقهيلاو |5055 وقر ؛575/1] "هفنصم" يف ةبيش ىبأ نباو "هدنسم'

 ديزي نع هجام نبا هجرخأو ءمكاحلاو يذمرتلاو يراخبلاو ٍنيدملا نبا راتخم هنع هعامسو ؛ةرمس نع نسحلا ثيدح
 - .ريسي هنكل اًضيأ لاقم هيف رخآ هجو نم رازبلاو يواحطلا هجرخأو ؛هوحنب اعوفرم سنأ نع هوفعضو «يشاقرلا



 يطقرادلا لاق «هنع ةداتق نع ديعس نع ماوعلا نب دابع هاورو ءرخآ هجو نم "هطسوأ" يف يناربطلا هحرحخأو

 هجرخأو «ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع هريغو عيرز نب ديزي ةياور باوصلاو هيف مهو هنإ :"هللع' يف
 :قيعش هنأ لذا ركب ىبأي "هلماك" يدع نبا هلغأ ةزيرغ يأ كيد نم "هدتسم" قف رازبلا

 ليز نب ديسأب ناطقلا نبا هلعأو ؛هوحنب هعفر يردخلا نع "هننس" يف يقهيبلاو ؛"هدنسم" يف رازبلا هجرخأو
 تاقثلا نع يوري :نابح نبا لاقو «ريكانم هل :يحاسلا لاقو «باذك :نيعم نبا نع يرودلا لاق «لامجلا

 :نيعم نبا نع دينجلا نبا لاقو .هنع جارخإلا هيلع بيع نمم وهو ؛يراخبلا هل جرخأ دقف اذه عمو ؛تاركنملا
 ؛كورتم :يئاسنلا لاقو هيف نوملكتي اوناك :متاح وبأ لاقو ءبذك ثيداحأب ثدحي هتعمسف دادغبب هتيتأ باذك

 هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو ءفعضلا هتاياور ىلع نيبتي :يدع نبا لاقو ؛ثيدحلا قرسي :نابح نبا لاقو

 لاقو «ةياورلا يف يضرم ريغ ناكو :بيطنخلا لاقو :هوفعض :الوكأم نبا لاقو ؛ثيدحلا فيعض :نئطقرادلا لاقو

 .ثيدحلا اذه هريكانه نمو :يجاسلا لاقو ءاهيلع عباتي مل ثيداحأب ثدح :رازبلا

 دنس ةحص رضي ال اذهو «هريغب اًنورقم اًدحاو اثيدح هل ىور امنإ هنأب يراخبلا ىلع داريإلا نع بيحأو
 ,"هفنصم" يف قازرلا دبعو "هئافعض" يف ديمح نب دبع هجرحأ دقو .نارقلاب ةيوقتلا لصحت امنإ ةحيحص ثيدح

 ضعب فو ء"هدنسم" يف رازبلا هاورو «ةلولعم ةفلتخم مهديناسأو «رباج ثيدح نم "هلماك" يف يدع نباو
 يف يناربطلا هجرخأو «فعضم دنسب ديعس يبأ ثيدح نم "هدنسم" يف قاحسإ هحرخأو .عاطقنا كيناسألا

 يف سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاورو «ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم "هباتك" يف يليقعلاو ."هطسوأ"
 .مكحلا نم هيف تعمتجا اميف ةوق تثدحأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ ةفيعضلا راثآلاو :لاقو «هبرغتساو "هنئس"

 .نسح كيدحلا يؤونلا لاقو
 ءاضيأ يباطخلا هاكحو .يعمصألا هلاقو ءيرهزألا هاكح ةنسلا تمعنو ذخأ ةنسلابف "تمعنو اهبف" :هلوق نيعمو

 ذخأ ةضيرفلابف :ليقو «لسغلا ةنسلا نأل :لاق ,:ةصخرلا تمعنو :دماح وبأ لاقو ؛ةلصخلا تمعنو :هريغ لاقو

 نسحأف أضوت نم :اعوفرم ةريره يىبأ نع ملسم هاور ام ةلدألا ىوقأ م ظفاحلا هلقن ةضيرفلا تمعنو

 ءايأ ةثالث ةدايزو ءةعمتللا ىلإ ةعمجلا نيب ام هل رفغ تضنأو عمتساف :ةعمتلا ىتأ مث ءوضولا

 :ةشئاع تلاق" :تلاقف ؟ةعمجلا موي لسغلا نع ةرمع لأس هنأ 50 ب ع :ىجحي نع

 هاورو ؛[٠3 :مقر] "متلستغا ول :مهل ليقف ءمهتثيه يف اوحار ةعمجلا ىلإ اوحار اذإ اوناكو ءمهسفنأ ةنهم سائلا ناك

 «سابع نبا ثيدح انههو ءاضيأ ةورع قيرط نم ةشئاع ثيدح اوجرخأو «قيرطلا اذهب هريغو [8517 :مقر] ملسم
 - نم ةعبس هاور رخأ ثيدح انههو ؛ةيرهاظلل افالمع لسغلا بوجو مدع ىلع لدت اهلاثمأو ثيداحألا هذهو



 ةعمجلل لاستغالا نايب "4 ةالصلا باتك

 اوخطلتو اوقرع لقو نسا نك لوحوري اوناك :تلاق ءةشئاغ نع ةرمع نع
 اعارذ اوناك رلا ف نوبهذي نساتلا ع قيدصلا .تنب

 رامغ يدا | ناك :ةيادر 1 «لستغيلف ةعمجلا فل جار نب ةمه ليقف منيا

 مترضح اذإ :55 هللا لوسر لاقف :ةيارتلاو قرعلا مهلا ثوحورب اوناكو ؛مهضرأ
 .اولستغاف ةعمجلا

 نأ :رمع نبا نع عفان نع مهلك رشب نب دمحمو روصنملاو ةفينح وبأ -3
 رمتعملا ن بأ هلعل

 .ةعمجلا ىتأ نم نيلغ ةحسللا موي لسعلا لاق 25 هللا لوسر

 قرط انيفوتسا لقو « لضفا دهف لاستعا نحو ءتمعن ايبف كروهيدلا م هن اضون نم :يدمرتلا ةححص و .ةباحصلا -

 ."ةياقولا حرش" ىلع انيشاوح يف هيلع امو هل امو ثيداحألا هذه لاثمأ

 ءنيحيحصلا 2 وحلو "متلستغا ول" :مش ليقف : ور يسجخ ل عرفظملا نبا هج رخخأ .ةورع :"دوقعلا" فو :ةرمع

 قرعلا مهباصأ يأ : :2] اوقرع دقو .ةيف أم هيف و ةلعلا لاوزب هلاوزل ؛مكحلا خسن خ*خسن ىلع هب هب لدتساو : ظفاحلاا لاق

 نم ءاملعلا روهمج بهذ وهو عهلصأب هيوحجو مدعو ةعمجلا| لسع بندت 11 ريشه ثيدحلاو .خاسوألاب نتنملا

 يىكحو .هباحصأو كلام بهذم نم فورعملا وهو :ضايع يضاقلا لاق راضمألا ءاهقفو ءفلخلاو فلسلا

 «كلام نع رذنملا خ نبا هاكحو رهاظلا لهأ لاق كب ه عةباحصلا ضعب نع هوكح فلسلا نم ةفئاط نع هبوحعو

 امك اًحيرص "ةيادهلا" بحاص طلغ مدع حص هبو ءيوونلا لاق اذك كلامو يرصبلا نسحلا نع يباطخلا هاكح و

 .ةروهتكملا رابخألا مهتجح و «كلام ىلإ بوج ولا هوزع ف هحارش ضعب همعز

 لحلا لهأ مهو ةعمجلا اورضاحو رم هرقأو نامثع ةهلعف ادإ كامثعو رمع ةصق ثتيدح :ال وأ روهمجلا هةجحو

 ةديبحتح ثيدح وهف ( تسعل اهبف أاضوت 0 : تيل :ايناثو .هومرلأل ابحجج و ولف ةباحصلا رباكأ ويد ذإ ؛دقعلاو

 ىلوأ ناكل :هريدعت نأ ؟كب وحج و مدع لأ ةريشم ةغيصلا هذهو ؛ةعمجلا م هب ا عا ول :ثيدح :اثلاثو .يوونلا

 نهعدت ال عبرأ لاصخب ةريره ابأ اي كيصوأ :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم 'هدنسم" يف ىلعي وبأ جرخأو ءلضفاو
 .ةعارزلا بابرأو ثارخلا مه :رامع درو ك3 م هي لسعلاب تليلخع 0 ديا غَيف اذبأ

 هجرخأ :ةفينح وبأ .ةلعلا عفرل خستنا مث ,خسولا عفدل :اولستغاف .ةيفيصلا ةريهظلاو ةريجحلا نم :قرعلا مهطلاخي

 دازو هنع هجام نباو يدمرتلا ةحب ىشأ :رمهمع نبا نع . مه يل ادددف" ّق هللا دبع نب رب وبأو ورسحخ نباو رفظملا نبا



 ةعمجلا تايوتحم نايب 14 ةالصلا باتك

 [ةعمجلا تايوتحم نايب]

 موي ربنملا دعص اذإ 225 يبنلا ناك :لاقن ةرمعب نبا نع ةيطعي نع ةفينحس وبأ 14:
 دواد وأ ةخب رخخأ

 رمألاو ءانباحصأ نم دايز نب نسحلا هيلإ بهذ امك ؛مويلا ال ةالصلل وه امنإ لسغلا نأ ىلإو ءفلكم لك -

 هيلإ يمؤي دق جوس امإو ؛عرشلا يف ررقت دكؤم تباث رمأ هنأ نيعم يف بوحجولا نيعم ذخأب لوأتم امإ لوألا

 نسحأف أضوت نم :اعوفرم ةريره يبأ نع هريغو [٠5١١:مقر] هحام نبا جرخأ دقو ؛سابع نباو ةشئاع ثيدح

 صحفلا يف 9 مالكلا انيصقتسا دقو ءءوضولا ةيافكل ديفي وهو ءهل رفغ تصنأو اندف ةعمجلا ىتأ مث ءعوضولا

 . ةياقولا حرش" ىلع انيشاوح يف راثآلاو رابخألا نع

 هارأ غرفي ىح ربنملا دعص اذإ سلجي ناك نيتبطح بطخي" :اًعوفرم رمع نبا نع دواد وبأ جرأ :خ! سلج

 تقو ةبطخلا لبق ةسلج هذهو ؛[917١٠ :مقر| "بطخيف موقي مث ؛ملكتي الو سلجي مث ءبطخيف موقي مث «نذؤملا
 ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ هلوأ ةعمجلا موي ءادنلا ناك" :ديزي نب بئاسلا نع يراخبلا ىورف «يناثلا ناذألا

 .[417 :مقر] "ءاروزلا ىلع ثلاثلا ءادنلا داز سانلا رثكو نامثع ناك املف ءرمعو ركب يبأو 25 هللا لوسر دهع

 يف يوونلا طلغو ءروهمجلاو يعفاشلاو كلام بهذمو انبهذمو ءهدوعص لوأ سولجلا بدن هيف :خلإ سلج

 .ةياور ف كلام ىلإ هازعو ؛ةفينح يبأ انمامإ ىلإ هبدن مدع ةوزع
 بئاسلا ثيدح يفف ؛قحاللا لوألا امأو ؛قباسلا لوألا وهو «بيطخلا يدي نيب يناثلا ناذألا لبق يأ خإ سلج

 نامثع نأ ركنأ هنأ :ءاطع نع يعفاشلا ىورو «"هدنسم" يف قاحسإو ءملسمو يراخبلا دنع امك نامثع هداز هنأ

 ,جيرج نبا نع "هفنصم" يف قازرلا دبع هاور اذكو ةيواعم وه امنإ هب رمأ يذلاو ريكذت وه امنإ هلعف يذلاو «هثدحأ

 سانلا اوعدي ناك امنإ الك :ءاطع لاقف :لاق «نامثع ةنيدملاب ناذألا داز نم لوأ :ىسوم نب ناميلس لاق :لاق

 384٠[. :وقر.عا# ]٠4/6 دحاو ناذأ ريغ نذوي الو قاعد

 هجام نبا هجرخأ :"ملس ربنملا دعص اذإ ناك" :هعفر رباج ثيدح يف اًضيأ ربنملا دوعص دنع مالسلا درو دقو

 دجسملا لخد اذإ" :اعوفرم هنع "هطسوأ" يف يناربطلا هجرخأ رمع نبا ثيدح يفو ءفيعض وهو ١١١9[ :مقر]

 يدع نبا هاورو : مهيلع ملسف ؛سانلا ىلإ هجوت ربنملا دعص اذإف ءسولحلا نم هربنم دنع نم نع ملس ةعمجلا موي
 :لاقو «ناطقلا نبا هب هلعأو «هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع :لاقو ؛يراصنألا هللا دبع نب ىسيعب هلعأو "هلماك" يف

 ءاطع قيدح يقو .درفنا اذإ اهب جس ال هيلع غباتي ال ام عفان نع. وري :نابح نبا.لاكو «كييذحلا ركنم اًذإ وهف
 -  قازرلا دبع هحرخخأ ءوكيلع مالسلا :لاقف :ههجوب سانلا لبقتسا ةعمجا موي ربنملا دعص اذإ :اعوفرم ًالسرم



 ةعمجلا تايوتحم نايب "تو ةالصلا باتك

 دي هللا فيع لاس هنأ هثدح الجو نأ 'ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 14١-

 ىلب :لاق ؟ةعمجلا ةروس أرقت امأ :هل لاقف ؛ةعمجلا موي 255 يبلا ةبطخخ نع دوعسم

 12111 2ك اا ا

 ةعمججا موي ريتملا دعص اذإ :هعفر اًضيأ لانس رم يبعشلا ثيدح قو (حيحص كنس وهو (هنع جيرحج نيا نع د

 نبا هجرخأو مرثألا ةأور يهن ولعفي كامثعو رمعو ركب وبأ ناكو ةيكيلع مالسلا :لاقو يههحجج وب سانلا لبقتسا

 .نسحللا نع هثيدح ل هني نأ قحأ وهو «لاّقم هيفو :دلاع هيف دحوم " هفنصم ' يفيق نأ

 امهالك انههو ءرخآ دنسم وأ رخآ لسرمم داضتعالاب ةيعفاشلا لاثمأ دنعو ءاقلطم ةلوبقم ةيفنحلا ننع ليسارملا مث

 'لاق : قيس سلج و نتبطح 2 :هعفر عوكألا 5 ةملس نع اغاللب يعفاشلا ىور دقو .نادوج وم

 قح «حارتسملا ىلع ملج مث ملس مث ءامئاق حارتسملا يلت ىلا ةجردلا ىلع ىوتسا : و ئئثدح يذلا ىكحو

 يف نكل «هب لمعلا يغبني اذه ىلعو «ةيناثلا بطخف ماق مث ءسلج مث بطخف ماق مث «ناذألا نم نذؤملا غرف

 .مالكلا قللذا نع مالسلا يقبف «مالسلا يف اًمالك ع ورفلا

 نيب اميف ءاعدلاب ظفلتلا عنمو مالكلا مدع ىلع ليلد هيفو .هظفح ةهج نم هوفعض ربكملا يىرمعلا هللا دبع هيفو

 سلجيف ادبي ناك :اغالب اعوفرم حيحص دنسب يرهزلا ليسره نم ”ةليشا رفا يف دواد وبا ج رخأ دقو .نيتبطخلا

 ئح ةيناثلا ةبطخلا بطخف ماق مث ءاريسي ائيش سلج مث «ىلوألا ةبطخلا بطخف ماق نذؤملا تكس اذإف :رينملا ىلع

 (ربنملا ىلع مئاق وهو ؛ءاهيلع اكوتف اًضع ذحأ ماق اذإ ناكو :يرهرزلا لاق ءىلصف لزن مث هللا رفغتسا اهاضف اذإ

 ؛دواد يبأ دنع نسحلا نع لزني ال لوألا نأ عم ,نادضاعتم ناثيدحلاف .كلذ نولعفي «نامثعو رمعو ركب وبأ ناك مث

 .عضاوم ف هريغو ي وونلا هققح امك هيلع هتوك

 حرصو ةعامج هنع هاور اذكه راثآلا يف دمحم هجحرخأ| :ةقيح وبأ .نذؤملا غرفي ىح دواد يأ دلعو ا

 وه هلعل :الجر نأ .ةمقلع نع ميهاربإ نع :لاقف ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا قيرط نم هتياور يف ورستخ نب

 ةبطخلا يف مايقلا يف :2! ةبطخ نع .ةمقلع نع هنع شمعألا نع هجام نبا هجرخأ امك سيق نب ةمقلع

 :مقر] يئاسنلاو ١ ١[ هع :مقر] دواد ويَأ [م51 :ميقر] ملسم هج رخخأ عةرمج نب رباح ثيدح :ثيداحأ

 نبا ثيدحو .[857 :مقر ملسم] هاحرخأ ,"امئاق بطخي ناك" :هعفر هللا دبع نب رياح ثيدحو 414 ١[.



 ةبطخلا يف ةيواعم سلج يح ؛سولجلاب امهنيب نولصفي امايق نيتبطخ ةعمجلا موي نوبطخي اوناك مهفأ ءرمعو ركب يبأو -
 هجرخأ ثيدحلاو ,ربك وأ فعضل لعف امنإ نوكي نأ لمتخي يقهيبلا لاق ءاّمئاق ةيناثلا ف بطخو ءاسلاج بطخف ىلوألا

 ناك :اعوفرم هنع يناربطلا دنعو .مدقت امك بئاسلا ثيدحو «ةمأوتلا لوم حلاصو «دمحم نب ميهاربإ هيفو :يعفاشلا

 موقي مث ,دعقي مث اًمئاق ةعمجلا موي بطخي ناك" :اعوفرم سابع نبا ثيدحو ءامهنيب سلجي نيتبطخ ةعمجلل بطخي

 ,"مهديناسم" يف رازبلاو يلصوملا ىلعي وبأو ءهل ظفللاو [173707 :مقر ء١/757] دمحأ هجرخأ ؛,"بطخيف

 دوعسم نبا ثيدحو ١١1١57[. :مقر ]2775١/7 "ةسلخي امهنيب لصفي نيتبظخع ةعمجلا موي بطخي ناك" :رازبللو

 ,ةعمجلا موي ربنملا ىلع سلجيف جرخي ناك" :اعوفرم بطاح نب ديعس ةمجرت يف "ةفرعملا" يف ميعن وبأ ىورو رم امك
 مم مأ نإ نمر دعوا نعل ين هنأ :ةرجع نب بعك ثيدحو ."بطخي ماق غرف اذإف «نذؤملا نذؤي مث

 اَهْيلِإ اوضفنا اوهل وأ ةَراَجت اًوَُأَر اذإَو :ىلاعت هللا لاقو ءادغاق بطخي تيبخلا اذه ىلإ اورظنا :لاقف ءاذعاق بطخي

 .[8514 :مقر] ملسم هحرخأ ١١( :ةعمجلا) «ًامئاق َكوكرَتَو

 ملف :هيفو «رباج ثيدح نم [877 :مقر] سنو [3175 :مقر] يراخبلا هجرحأ دقف ةباحصلا ضاضفنا امأو
 يطقرادلا هجرخأو «يقب نميف تنك :لاق ؛هنع "هحيحص" يف ةناوع وبأ هجرحأو لدحر رشح انثا الإ مهنم قبي

 باحصأ هفلاخخو ؛مصاع نب يلع هب درفت فيعض هدنسو ؛"ًالجر نوعبرأ الإ قبي ملف" :ظفلب [5 :مقر «4/1]

 ركب وبأ نيقابلا نم ناكو :دازو ءرباج ثيدح نم يلجبلا ورمع نب دسأ ةمجرت يف يليقعلا جرخأو هيف نيصح

 لالبو - ورمع نب دسأ نم كشلا - رامع وأ «ةديبع وبأو ديعسو دعسو ريبزلا ةحلطو «يلعو نامثعو رمعو

 .الجر رشع دحأ ءالؤهو ءدوعسم نباو

 هاور يذلا خيشلا نع هللا دبع نب دلاخو ميشه هاورو :لاق «ربخلا يف جردم ديدعتلا اذه نأ ىلإ يليقعلا راشأو

 ءوس نم اذه :تلق .ةياورلا دسفيف ءهيف سيل ام ثيدحلاب نولصي موق ءالؤهو :لاق ءكلذ ركذي ملف ءدسأ هنع

 هنأ ملعا مث .ةصاخلاو ةماعلا اهفرعت ةفورعم ةيلهاجلا نونظ انتمئأب مهونظو :ةيفنحلا ةمئأ نم وهو ءدسأب هنم نظلا

 :ذل وأ ةيعفاشلا هنع باجأو .ماودلا ف ربتعم ءادتبالل ربتعملا ددعلا نأل +قنيعتم ريغ نيعبرألا رابتغا نأ ىلع هب لدتسا

 ةبطخلا ناكرأ مهريغ روضح لامتحاب :الاثو .ةالصلا ىلإ مهدوع لامتحاب :اًيناثو .ماودلا يف رابتعالا كلذ ىلع عنملاب

 .ةيعم ٌةدمعأ ىلإ ةدنتسم الو «رمأ ىلع ةدمتعم ريغ تالامتحالا هذه نكل «نوعبرألا مب لمكي ةالصلاو

 ةنئم هتبطحخخ رصقو لجرلا ةالص لوط نإ :رامع ثيدح نم ملسم هج رخأ دف (ةالصلا لوطو ةيطخلا رِصق امأو

 ةزمه اهدعبو ميملا حتفب :ةنثملاو .[859 :مقر] اًرحسل نايبلا نم نإف ؛ةبطخلا اورصقاو ةالصلا اوليطأف :ههقف نم

 -يف مكاحلاو ١[ 70:مقر 2751/4] "هدنسم" يف رازبلا جرحأو .ههقف ىلع ةمالع يأ ةددشم نون مث ةروسكم



 ةعمجلا تايوتحم نايب ”"ه؟ ةالصلا باتك

 .«اًمئاق كوك رَتَو اهيل اوضفنا ًاوهل ْوَأ ةَراجت اَوَأَر اذِإَو# هيلع أرقف :لاق
 011 عملا 1 008

 سوي نب :بوقعي نع قوكلا ليعافسإ نب دمحم نب.دهمحأ نع ةفينح وبأ -1

 ,دواد يبأ دنع هوحنو ,"بطخلا راصقإب انرمأي ناك" :اًعوفرم رامع نع ١٠١7[ :مقر «475/1] "هكردتسم" -
 :دصقلاو .[86 :مقر] "اًدصق هتبطحو اًدصق هتالص تناك" :اعوفرم ةرمس نب رباح ثيدح نم ملسم جرخأو

 .ةليوط الو ةريصق ال اهنأب دصقلا رسف نكل ؛دحاو لآملا لعلو ءطسولا ةكرخم

 ةعمجلا اندهشف :هيفو ءثزح نب مكحلا ثيدح نمض يف دواد وبأ جرخأ دقو ءّرم دقف سوقلا ىلع ؤكوتلا امأو
 هيف نمسح هدنسو ءأ١ : 5 :مقر] ةفيفخ تاملك ةيلع ئنأو للا لوحي (سوق وأ اضع ىلع امك وتم ماقف عهعم

 ءاربلا ثيدح نم اًرصتخم دواد وبأ جرخأ دقو «ةميزخ نباو نكسلا نبا هحّحصو رثكألا هقثو «شارخ نب باهش
 كسلا خا حك - ناربطلاو دمحأ هاورو ١١[( 45 :مقر] "هيلع بطحف ءاّسوق ديعلا موي يطعأ" :هعفر

 نم يعفاشلا ىورو «ريبزلا نباو سابع نبا ثيدح نم ةيوبنلا قالخألا يف "هباتك" يف خيشلا وبأ هوحن جرأو
 .هيف:فلتخم كيل هيفو «"هترنع ىلع دمتعي ناك" :اًعوفرم ءاطع لسرم

 نع شمعألا قيرط نم هحام نبا جرحخأ دقف «ةبطخلا تقو ادعاق وأ امئاق هنوك نع يأ :خلإ يبنلا ةبطخ نع

 كوك تَوأ» أرقت امأ :لاق ؟اًدعاق وأ اًمئاق بطخي 725 يببلا ناكأ :لئس هنأ ؛هللا ديع نع ةمقلع نع ميهاربأ

 امكو ءرمع نبا ثيدح نم رم امك ةريثك ةبطخلا يف همايق ثيداحأو ١١١8[ :مقر] ١١( :ةعمجلا) ©امئاق
 ةرمس نب رباج ثيدحكو 5٠04[ :مقر] "ربنملا ىلع ىوتسا اذإ 5 ناك" :اًعوفرم هللا دبع نع يذمرتلا ىور
 دقف اًسلاج بطخي ناك هنأ كأبن نمف ءاّمئاق بطخيف موقي مث ءسلجي مث اًمئاق بطخي" :اعوفرم ملسم هجرخأ

 .[8557 :مقر] "ةالص يفلأ نم رثكأ هعم تيلص هللاو دقف ءبذك

 :لاقف'انعاق“بطتت مكحلا نب نيا هلا لص :اًضيأ ملسم هجرخأ ةرجع نب بعك ثيدحكو

 تب كلوت اهلا اوضفنا ١ وهل وأ هر اجت 1و راذإو : ىلاعت هللا لاق دقو اذعاق بطخي ثيبخلا اذه ىلإ اورظنا

 مواد مديضو ب سبام بايب ب سيول يواسي 141 :مقر] 0١ :ةعمجلاو

 ؛ةيواعم اًدعاق بطخ نم لوأ نأ :"يرابلا حتف' نع لقنو «نطابلا ثبح نع ئبني رذع ريغ نم 25 يبلا هيلع
 ىلع دحأل ةجح الف ءبطخيف موقي مث اًنكاس سلجي ةبطخلا يف مايقلا هيلع قش امل نامثعو .هنطب محش ةدايزل

 .اسلاح ةيطخملا

 نع ملسم هاور] :دمحأ نع .يراخبلا يف امك ةراجتلا ةلفاق ةيؤرب نوقابلا رفنو رشع انثا يقبو :ةراجت اوأر اذإو

 - نب دمحأ نع يدهنلا دشار نب لوخم نع هدانسإ :يراقلا حرش ةخحسن قو [سابع نباو يلعو ةريره يبأ



 ةعمجلا تايوتحم نايب ؟ ه٠ ةالصلا باتك

 .نيقفانملاو ةعمجلا ةروس ةعمجلا موي أرقي ناك

 ريشب نب نامعنلا نع ملاس نبا بيبح نع هيبأ نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ © ١-

 55 ....... ؛ىلعألا كبر مسا حبس ةعمجلا مويو نيديعلا يف أرقي ناك هنأ :دلي ىبلا نع

 نع ةفينح وبأو ؛ديعس نب ميهاربإ نع ةدانج يبأ نع دايز نب فسوي نب بوقعي نع يفوكلا ديعس نب دمحم -

 ملسم نع لوخم نع مامإلا دانسإ وه دانسإلا اذه لعلو ؛خلإ ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع دشار نب لوخم
 سابع نبا نع ديعس نع ملسم نع لوخم نع ةناوع يبأ نع ددسم قيرط نم دواد وبأ هجرخأ امك «ديعس نع
 لب ءاذانسإ سيل لوألاو «ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي ام باب يف اًضيأ ةعمجلا رجف ةءارق هيف دروأو ءاعوفرم

 دوقع" يف هدانسإ تيأر مث «دنسملا ةخسن خاسن نم ريثك وهس رهاظلا كلذ عم نكل «لوخم ءابإل نايب وه

 اذكه :لاق «ثيدحلا سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع دشار نب لوخم نع ةفينح وبأ :"رهاوجلا

 هذهو «لوخم نم مامإلا دانسإ نأ ملعي اذميو :هنع قراخم نب نيصح ةدانج يبأ ةياور نم ةحلطو ورسخ نبا هاور
 .دمحلا هللف ءاقباس هب بظ وه اذه ناكو :مهضعب وأ عماجلا ىلإ مامإلا نع ةاورلا ءامسأ ةدئازلا ءامسألا

 ورسخ نبا هاور اذكه :ةفينح وبأ .رجفلا ةالص يف ةدايزب يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ :سابع نبا نع

 يراقلاك ضعبلا ىلع هيتشيف هدج ىلإ بسني دقو رشتنملا نب دمحم نبا :ميهاربا نع .يراحبلا الإ ةعامجلا هجرخأو
 دمحم نب ميهاربإ قيرط نم هجام نباو يذمرتلا هاور :هيبأ نع .ةرسيم نبا هنأ ةراتو ةدحوملاب رّشبملا نبا هنأ معز ةراتف

 بدنج نب ةرمسو دقاو بأ نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ءاعوفرم نامعنلا نع ملاس نب بيبح نع هيبأ نع رشتنملا نب

 كبر مسا حبس ةعمدلا يفو نيديعلا يف أرقي" :اعوفرم ريشب نب نامعنلا نع ملسم جرحخأ :خ! أرقي ناك .سابع نباو

 .ثيدحلا اذه يف اًضيأ مامإلا هاور امك [80/ :مقر] "ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو ىلعألا

 ةريره وبأ انل ىلصف ةكم ىلإ جرخو «ةنيدملا ىلع ةريره ابأ ناورم فلختسا :لاق عفار يبأ نب هللا ديبع نعو
 أرقي 28 هللا لوسر تع :لاقف «نوقئانلا كيلادع اذإ ةرحآلا قو «لرألا ةيصملا قةعسلل ةروس ره ةعمتللا

 ابأ تكردأف :هللا ديبع لاق :هيفو ١١١4[ :مقر] ةحام نباو 4١5[ :مقر] يذمرتلا هاورو «ةعمجلا يف اممك

 ءامم؛ي أرقي 35 هللا لوسر تعمس ينإ :ةريره وبأ لاقف «ةفوكلاب امه أرقي يلع ناك نيتروسب أرقت :تلقف ؛ةريره
 ةعمجلا يروس هحجام نبا ىورو «ينالوخلا ةبنع يبأو ريشب نب نامعنلاو سابع نبا نع بابلا فو :يذمرتلا لاق

 يف يئاسنلاو دواد وبأ هاورو ؛هنع "هحيحص" ف ملسم هحرحأ :خلإ أرقي ناك .ريشب نب نامعنلا نع ةيشاغلاو
 .اعوفرم ةرمس ثيدح نم "هحيحص" يف نابح نباو «"امهننس"



 ةعمجلا تايوتحم نايب ١ ه4 ةالصلا باتك

 .ةيشاغلا ةيدح .كاقأ لهو

نع قراط نك رب نع ةفينح وبأ 1 ١-
 0 هللا ا لوسز لاق :لاق 5 نبا 

 ني نبأ

 اعيش ديرك لقيا

 هللا لوسر لاق :لاق «ةريره بأ نع نسحلا نع مثيهلا نع ةفينح وبأ 5 ١-
 يرصبلا بيع نبا با

 .ربقلا باذع ىقو ةعمجلا وي اننام نم

 ١ ا -

 111 ع

 ذل

 يبأ نع ركاسع نبا ىورو :هللا رفغي .دقاو يبأ ةياور يف امك اضيأ رمقلاو فاقلا ةروس هنع ىوري دقو :كانأ لهو
 4 ع - 3 - 8 ب د 5 2 "2 ََ 8 تت

 هديأاش ؟سخسلحح , لا دلشال ار مسن ال دبع نوال رشعيف (كعستلا ويه سيما م اول بح رعت نى اهنع الأ ل :اعوفرم ةريرش
 ١ - هين اذه 2

 يقهيبلاو (هنيسحع و يايا ةبقرإ يدمرتلا ةكرعلا | خا تام نم (يراقلا) .' احلطشصبي يح نيدش ىخأ ب شن

 ىفو' : ظفل يو 7 هقلا ةنمق هللا داق و اللا ةغفمخلاأ هليل . ةقوجعا م نب تناوط ةلنشنف وه ىف : كعفر ورم نبا ثيلدح نم

 تومت ةملسم وأ ملسم .ماام :اًعوفرم السرم ءاظع درع "لاهعألا لتاضف" قف هيوحر نب ديبح هجرحأو :"ناعفلا
 | | 5 ا ب ا ا ا ا 2 . | ا( :

 ليش اهل كاي اهلا لق هع ج أح اه 6 كاد ديا انيمي ل 3 ةكليفيا 0-5 ملا ع هفقن تدع ٠ 0 مف احا !١ ارع 5 ه ل ةرهورو_خةع َظ اللب ترق يمو_خاح «ءةيفس

 41١[( + :مقر 3/7 ملا باذع ىقو ةعمجللا عي تام نم :هعفر نسا نع ”هدتسم" يف كو وبأ برخأو

 هل متخ ةعمجللا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم :لاق ؛دلاخ نب ةمركع نع "ربقلا باذع باتك" يف يقهيبلا ىورو

 هركذف .ورمع نبا نع مهريغو ايندلا يبأ نباو يقهيبلاو هنسحو يذمرتلا جرخأو «ربقلا باذع يقوو .نامبإلا متاخب
 .مويلا اذه يف رجست ال منهج نأل ءهللا دنع هل اهععواطخلا قتشكتا هنأ هتمكحو :يذمرتلا ويكحلا لاق ؛«هوحنب

 هتذاعسسل اليل ناك اًدبَع هيف هللا ضبق اذإف .مايألا رئاس يف لمعي ام افاطلس هيف لمعي الو ءاهباوبأ هيف قلغتو

 هوي تومي ملسم نم ام :هيفو ءاًعوفرم ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأو :خلإ تام نم .هبآم نسحو
 نم ةعيبر عام مدعل ؛لاضتالا مدعل ؛يذمرتلا هيف حدقو ١١154[: :مقر] ربقلا ةنتف هللا هاقو الإ اهتليل وأ ةعمجل

 .هيف ريض ال ةقثلا نع عاطقنالا نأ ىلع لئاضفلا يف ةربتعم فاعضلاو ؛ورمع نب هللا دبع

 متخ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم" :يموزخملا دلاخ نب ةمركع نع هجام نبا هاور ثيدحلاو :ةعمجلا موي

 ."ربقلا باذع يقوو ناميإلا متاخب



 نيديعلا ةالص نايب 1 ؟ هه ةالصلا باتك

 [نيديعلا ةالص نايب]
 ءاسنلل صخر :لوقت ةيطع مأ عمس نمع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح ويأ علو 5

 ينراخلا ةأور

 دقل يح دحاولا بوثلا ف ناحرخت ناركبلا تناك دقل يح نيديعلا ىلإ جورخلا يف

 .نيلصي الو نوعدي سانلا ضرع يف سلجتف جرخت ضئاحلا تناك

 يف ءاسنلل صخري ناك :تلاق «ةيطع مأ نع ميركلا دبع نع ةفينح وبأ ١-
 ثماطلا ناك نإ :تلاق :ةياور فو ءىحضألاو رطفلا نم نيديعلا ىلإ جورخلا

 لوسر انرّمُأ :تلاق :ةياور فو «نيديعلا يف وعدتف ءاسنلا ضرُع يف سلجتف ج رختل

 52000 دسم شيل صقل كاوق رظفلا ريو رجالا موو ج رخُن نأ 225 هللا

 هللا .عامإ | وعنمت 3 :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم درو كقو ؛ىلصملاو دحجاسملا نهروضح ةزاجإ ةبف :خا لوقت

 ةميزخ نباو [ هده :مقر] دواد وبأ دازو 5 :مقر ملسمهو عنق ماو :مقر يراحتبلا | ناخيشلا هج رخخأ هللا لفعا ىف

 ده هاآورو "تولاغت نحب رخيلو :"انهيرحوويس" ف اة :مقر ةهمقلهز كابح نباو ١[ 5 :مقر قعر ]

 تدهش اذإ :اعوفرم هللا دبع ةأرمآ بنيز ثيدح نم ملسم ىورو ؛دلاخ نب ديز ثيدح نم نابح نباو

 ب يببلا كردأ ول :تلاق ءةشئاغ رثأ نم ناخيشلا ج رخأ 3-5 [4 4+ :قر] ابيط نس "كلف كدحماسملا نك ادحإ

 نم ْن ورخخأتملا عنم اذلو ء[ :مقر ملسمو 2815 :مقر يراخبلا] دجاسملا نيهعنمل هذعي ءاستلا تثدحأ انه

 .اوريغت دق سانلا نأ ؛هركيف مويلا امأو «تقولا كلذ 5 ةصخن رلا :ينالديصلا لاقو ؛«نهروضح

 .اقباس رم دق ههجوو هلحم و :نعسلاو: ساحيسلا يف ةيورمبابلا اذه يف ةيطع مأ ثيداحأ 1 كل لوقت

 2 00 م هادا 5 اك . 1 5 : 1 د
 الإ ديع موي ف هلهأ نم اذمعأ عدي داكي ال لك هللا لوسر ناك" :لاق رباح نعو م! ناركبلا تناك

 (نيديعلا ىلإ جورخلا قاطن تاذ 5 ىلع قح :لاق هوه قيدصلا 5 يبأ نعو (ركاسع نبا هحج رخخأ :”ةحسرخأ

 :للرص ١ ع 5 5 0

 هنع اهلك اهتياكحف 725 يبلا ركذت مل نإو ةيطع مأو :يثراحلا لاقو «[075 :مقر «7/7] ةبيش يبأ نبا هاور

 تيأرأ :ةيطع مأ نع هريغو هجام نبا ىور امك دحاو بابلج يأ :دحاولا بوثلا .ةريثك رابخأ ف كلذ تبث

 .مهئاعد يف نوك رشي ثنوملا عمج ةغيص :لوعدي .اكابلج نم اهتخأ اهسبلتف :لاق ؟بابلجع اهلل نوحي ال نهادحإ

 هتانبل يح :ءاسنلل صخري .ةيمأ وبأ وه «قراحملا يبأ نب :ميركلا دبع .ورسح نباو رفظملا نبا هاور :ةفينح وبأ
 .سابع نبأ قع ةحام نبا ىوراسك 8 هئاسنو



 نيديعلا ةالص نايب ١" ةالصلا باتك

 أي :ةأرما تلاقف :نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيو (؛ةالصلا نلزتعيف ضيخلا امأف

 انفال نم اهعنأ اهسلثا "لاق" ؟باباج اال سيل انادجإ تناك اذإ ]هللا لوسر
 نيدلا وأ ييشلا ف

 25 يبلا نأ :فذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يدع نع ةفينح وبأ -

 .ائيش اهدعب الو ةالصلا لبق لصي ملف ىّلصملا ىلإ ديعلا موي جرخ
 عم انيلص :لاق ةكللام خف سنأ نع .ردكنملا نب دمحم نع ةفينخ وبأ - 8

 .نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو اًعبرأ رهظلا هك هللا لوسر

 ركبلا جرخن ىح ديعلا موي جرخن نأ رمؤن انك" :ةيطع مأ نع ةصفح قيرط نم يراخبلا هجرخأ :خإ ضيخلا اماف

 مويلا كلذ ةكرب نوحجري «مهئاعدب نوعديو «مهريبكت نربكيف سانلا فلخ نكيف ءضيحلا جرخن بح اهردخ نم

 ."رودخلا تاوذ قتاوعلا جرخن نأ انرمأ" :ةياور يفو «[375 2317١ :مقر] "هترهطو
 .هجام نبا هجرخأ هوحنب يردخلا ثيدحو «ناخيشلا هجرخأ هثيدح «ةريثك رابخأ هيف :خلإ سابع نبا نع

 رمع نبا ثيدحو «نيتعكر ىلص هلزنم ىلإ عجر اذإ ةياور يفو «'هدنسم" يف دمحأو «'هكردتسم" يف مكاحلاو
 ؛ يفعجلا رباح هيف رخخآ هحججو نم "هلطس وأ" يف يناربطلا هاورو ءمكاجلاو دم“أو هححصو يدذدمرتلا هةر هوحنب

 اهلبق لصي مل :اهيف عفر هل ةصق يف + يلع ثيدحو ؛عيكوو ةبعشو يروثلا هقثو لب طلغ هنكل كورتم :ليق
 .ىلصملا ىلع روصقم عنملا ةلمجلابو ,'هدنسم" يف رازبلا هجرخأ ؛كرت ءاش نمو لعف ءاش نمف ءاهدعب الو
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تباث نب يدع نع ةبعش قيرط نم ةتسلا ةمئألا هجرحأ :خلإ سابع نبا نع

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هحام نباو ؛حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح يذمرتلا لاقو ءاعوفرم
 ديعلا لبق يلصي ال' :اعوفرم ديعس يبأ نعو 5 :مقر] "ديع يف اهدعب الو اهلبق لصي مل" :اعوفرم هدح

 هتالص دعبو ءديعلا لبق اًهيزنت لفنتلا ةهاركب ةيفنحلا تلاق انهه نمو ؛"نيتعكر ىلص هلزنم ىلإ عجر اذإف ءائيش
 ىلع هصرح ةياغ عم *5 هلعف مدع نأ كش الو ءمامحلا نبا ةرابع هيلإ ريشي امك تيبلا ف ال ىلصملا يف اًضيأ

 ىلوألا فالح ىلإ هيزنتلا لآم نإف ؛ةيعيرحتلا ةهاركلا ىلع لدي مل نإو ؛ةهاركلا نم ردقلا اذه ىلإ دشري ةالصلا

 هريغو يعفاشلا نأ عم ةيفنحلا ىلع نودروي امثإ ضعبلا نأ بجعلاو «ةيفنحلا بهذم راظن تاهبش انهه دري الف

 .يذمرتلا ةرابع هيلإ ريشي هنم لوقلا اذهو ,همالكل نوضرعتي الو «ةهاركلاب لئاق اًنضيأ
 ةنييع نب نايفس نع ةبيتق قيرط نم يذمرتلا هجرخأ :خلإ سنأ نع .هريغو ىلصملا يف ديعلا ةالص لبق :لصي ملف

 -  ةنئيدملاب رهظلا يببلا عم انيلص" :لاق كلام نب سنأ اعمس امهنأ ةرسيم نب ميهاربإو ردكنملا نب دمحم نع



 رفسلا يف رصق تايب ؟ ها/ ةالصلا باتك

 [رفسلا يف رصق نايب]

 ,دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -2

 هيلع نوديزي ل رمحو ركي وأو :نيتعك ار رفسل لا يف ىباضي كي هللا لوسر ناك :لاق

 ايهلبق الو امهتتاللمع .يف

 :ليقف يأ هنأ :هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 0١-
 وعسم ن ١

 تأ ةاتأ 1

 ة ا ءاعب رآ قف نامثع ىلص
 لل سو تافعنبا

 يبأ نب ىيي قيرط نمو ؛حيحص ثيدح اذهو :لاق ء[5 45 :مقر] "نيتعكر رصعلا ةفيلحلا يذبو ير د
 ةيادوسلا اهاوووب عسسل نيوقتو .. لابن فقالا يدل وو 26 يبلا عم انج رخ" :لاق هنع يمرضحلا قاحسإ

 .نيقيرطلا نم اًضيأ

 نمح لا دبع نع ميهاربإ نع شمعألا نع دحاولا دبع نع ةبيتق قيرط نم يراخبلا هجرحأ :خلإ هللا دبع نع

 مث ,عجرتساف دوعسم نب هللا دبعل كلذ يف ليقف ,تاعكر عبرأ نيم. نافع نب نامثع انب ىلص :لوقي ديزي نب
 نب رمع عم تيلضو ؛نيتعكر قم قيدضلا ركب يبأ عم تيلصو ؛نيتعكر ئيم.اللُك هللا لوسر عم تيلص :لاق
 نع ددسم قيرط نمو ١١85[+ :مقر] ناتلبقتم ناتتتكر تاعكر عبرأ نم يظح تيلف «نيتعكر نم. باطخلا

 عمو «نامثعو رمعو ركب يبأو «نيتعك ر نع 25 ى وبلا عم تيلص :لاق هللا دبع نع عفان نع هللا ديبع نع ىيجي

 .اهمتأ مث هترامإ نم اًردص نامثع

 ىلع دزي ملف 5 هللا لوسر تبحص يفإ !يخأ نبا اي هيف ذإ ؛هرهاظ هيفاني ام رمع نبا نع هجام نبا ىور نكل

 «نيتعكر ىلع دزي ملف رمع تبحص مث «نيتعكر ىلع دزي ملف ركب ابأ تبحص مث هللا هضبق يح رفسلا يف نيتعكر
 لعلو ؛ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل هللاو ؛هللا مهضبق تح نيتغكر ىلع دزي ملف نامثع تبحص مث

 ىلإ هتفالخ مايأ ردص يف هبحصو «ةالصلا همامثإ نم نامثع لاح نم هريغ هيلع فقو ام ىلع فقي مل رمع نبا
 .ةالصلا هيف رصقي ناك كامز

 ىلصف 5 هللا لوسر عم تححح :لاقف ءرفاسملا ةالص نع لكس هنأ :نيصحلا نب نارمع نع يذمرتلا جرخأو
 «هتفالخ نم نينس تس نامثع عمو «نيتعكر ىلصف رمع عمو ؛نيتعكر ىلصف ركب يبأ عم تججحو «نيتعكر

 زاوج يف ةمئألا فلتحاو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «[4514 :مقر] نيتعكر ىلصف نينس نامث وأ
 تبهذو «لمكأ وهف «هيف ةعزعو لصأ هنأ ىلع ءانب هزاوج ىلإ يعفاشلا بهذف «ال وأ رفسلا ةلاح يف ةالصلا مامتإ

 محل تدرو ءرصقلا وه ةميزعلاو لصألا نأ ىلع ءانب مامتإلا يف متملا ةءاسإو ءاّميرحت هتهارك ىلإ ةمئألا رثكأو ةيفنحلا
 انهرك كدش قيفلحلا



 رفسلا يف رصق نايب "ه8 ةالصلا باتك

 رك فا عمو «نيتعكر 0 هللا لوسر عم تيلص نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف

 ةيعابرلا يف

 ؛تاعكر عبرأ هعم ىلصف «نامثع عم ةالصلا رضح مث ,نيتعكر رمع عمو ؛ نوعك ر
 دوعسم نبا 2 !| لاق

 70007 "و عةفالخلا :لاق اع رأ تيلص مث ؛«تلق ام تلقو تعجرتسا :هل ليقف
 مامتالا اذه يف انعط

 نامثع لعف لوؤي دقو ءائيسم متملا نوكو مامتإلا نع عنملا ىلع ةيفنحلل ليلد عاجرتسالا اذه :خلإ هلل انإ :لاقف
 مهيريف «عئارشلاو ماكحألا ليصافتب مه ملع ال نيذلا بارعألا نم ريثك مسوملا يف عمتجي ناك هنأ :اهنم :هوجوب

 نع هب زرتحاف «هب نولضيف ءضرفلا وه نيتعكرلا نأ اونظل اهرصق ولو «عبرألا هذه وه ضرفلا لصأ نأ مهملعيو

 .اًيرحت ال اهيزنت اهوركم هنوك دنع وه امنإ كلذ نأ :رهاظلاو «نيتيلبلا نوهأ راتحاف ؛ىمظعلا ةيلبلا هذه

 مدع يف رمع ثيدح هغلبي لو «نآرقلا رهاظ وه امك فوخلا لاخحب اديقم ةالصلا رصق وه نامثع داهتجا نأ :اهنمو

 لوأتي ناك هنأ :اهنمو .يعفاشلا يأر وه امك رصقلاو مامتإلا زاوج نم ةشئاع هارت ام ىري ناك هنأ :اهنمو «دبيقتلا

 نامثع لعف :ةلمجلابو «تاياورلا ضعب يف هنع يورم اذهو ؛ةماقإلاو نطوتلا نري رخ ربع لفأتل نا كرو ؛كانه هلهأتب

 ةمئألا هجرخأ سنأ هاور ام :لوألا :مهكلسم ىلع ةهيجو لئالد ةيفنحلل مث .ليوأتلا نم هوجولا ضعب يف الإ انفلاخي ال

 ءانب نامثع هلعف ام ىلع دوعسم نبا راكنإ نم يور ام :يناثلاو .ردكنملا نب دمحمو ةرسيم نب ميهاربإو ىيي قيرط نم
 .هجو هيلع هراكنإل نكي مل هيف روذحم الولو ءانقض نيخيشلاو ك5 ىيلا ةريسل هتمغارم ىلغ
 نامثعو رمعو ركب يىبأو نيتعكر ئم 25 يبلا عم تيلص هللا دبع نع هريغو يراحبلا هاوراام :كلاغلاو

 ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع نايفس قيرط نم يراخبلا هجرخأ ام :عبارلاو .اهمتأ مث هترامإ نم اردص
 تلقفب :ئرهزلا لاق ..رضحلا ةالصض تاو رفسلا ةالص :ترقأفا ؛ناتعكر تيضرف اه لوأ ةالصلا :تلاق

 "وههحاحص" يف ةمئألا هحرخأ ثيدحلاو .نامثع لوأت اه تلوأت :لاق ؛متت ةشئاع لاب امف :ةورعل

 هل ةميزع عبرألا ناك هنأ ال ةيلصألا هلاح ىلع قاب يرفسلا ضرفلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو ؛"مهننس"و

 ريخأتلاب عونمم وهف رضحلا يف رهظلا عبرأ ىلع نيتعكرلا ةدايزك هيلع ةدايزلا اذه ىلعف ءهنم ةصخر هذهو
 .ت وافت الب اذكف ةالصلا نع جورخلا نع

 تاولصلا ةيضرف دنع نكت مل ةشئاع نأ ىلع هريغو سابع نباك ةباحصلا نيب هيف فلتخم رمألا اذه نإ :ليق امو

 فاالخي .ةمئألا هححصو امهريغو نيحيحصلاك حاحصلا نقكلا ف يورم ثيدحلا اذه نأ :هباوجف ؛هملعت يح

 الإ هيلإ قرطتي ال امه اذهو فيك ؛كلذب اهملعل اطرش سيل ضارتفالا تقو اهروضحو ءاهريغ نع يور ام
 دوو بق ام :سماخلاو .اعامجإ لوبقم يباحصلا لسرم نأ ىلع «عوفرملا مكح يف فوقوملاف ؟عامسلا

 ةقيرط ىلع امني رمعو ركب يبأو 25 يبلا لعف ىلع لدي وهو «قبس دقو نيصحلا نب نارمع نع هريغو



 ةلحارلا ىلع ةالصلا نايب ؟ هو ةالصلا باتك

 .ىنمب اًعبرأ اهمتأ نم لوأ ناك وز :لاق

 [ةلحارلا ىلع ةالصلا نايب]

 كل ينم مدع نرف هلا بحص هل ظ نع دامح نع وبا | ةكم ا دبع أ دهاجم امح .اع ةفينح وبأ 1١- ه
 اهيلإ اهنع اعجار هراص-ي دنا ىف

 تيارأ ب يو :لاق ؛ةيمأ نب ىلعي نع هريغو [| 64 :مقر] :دواذ 0 :سداسلاو -

 بهذ دقف ١١١( :ءاسنلا) «اوُرفك نيل مكي نأ تف نإ :لجو ّرع هللا لاق امثإو «ةالصلا سانلا راصقإ

 اب لجو رع 3 قدصت ةقدص :لاقف 6 هللا لوسرل كلذ تركذف ؛هنم تبجع امث تبجع :لاقف «مويلا كلذ

 ةعمجلاو «ناتعكر رفسلا ةالص . رمح ىلع افوقوم ىلعي قيرط نم هةحجام نبا ظفلو عيهتقدص اولبقاف يكيلع

 هنع ةرجع نب بعك قيرط نمو ل٠ :مقر] د25 دمحم ناسل ىلع رضق ريغ مامت ناتعكر ديعلا و «ناتعكر

 كي دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعكر ىحضألاو رطفلاو «ناتعكر ةعمجلا ةالصو «ناتعكر رفسلا ةالص :افوقوم

 نم اًذوخأم هقفلا لوصأ يف روكذم ثيدحلا اذهبي بهذملا ىلع لالدتسالا قيرطو «ةيمأ نب ىلعي ثيدح جرحأ مث
 .اهوبقو ةقدصلا ظفل

 نيتعك رلا ىلع ىلع دزي مل ةنيدملا هذه نم جرح اذإ ص ناك" :اعوفرم رمع نبا نع هجام نبا هجرحأ ام :عباسلاو

 نوكيف ءةدك م نيتعكرلا ةينسل ثروم وهو ءرخأ ثيداحأ اهو «ةيوبنلا ةبظاوملا ىلإ ريشي :ي اذهف «"اهيلإ عجري ىح

 هيلإ ريشي ام ىلع نيديعلاو ةعمجلا يعكر ىلع ةدايزلاك ةعونمم ةنونسملا ةدودحم ا ةدابعلا ىلع ةدايز امهيلع ةدايزلا

 يف و مكيبن ناسل ىلع ةالضلا هللا ضرتفا :لاق سابع نبا نع دهاجم نع هحرخأ ام :نماثلاو .رمع ثيدح
 .رضحلا ةيلصأ نم هنع يور ام ضراعيف «هسفنب امهنم لك لالقتسا ىلإ ريشي هب الور وزتتكريرغسلا قو اكيرأ ريضملا

 اهلك ثيداحألا لب (ةفيعض و ةنسحو ةحيحص تاياورلا نم ءيش يف مامتإلا هنع تبثي مم 0 ييبلا نأ :عساتلاو

 ةياغ ىلع اًعلوم ةدابعلا ةديزم يلع اًصيرح هنوكف يءةرصق ف هرصح ىلع ةئلامتمو (ةرصق ىلع ةرفاظتم

 وأ (ةرشع ةماقإ ىلعو «فوخلا نم نمألا لامك ىلع مامتإ مدع عم هنيع ةرق ةلاصلا اميس ذي ؛ءاهيف قارغتسالا

 ناخيشلا هجرخأو .دامح نع امهالك دامح نب ليعامسإ نعو ؛هنع مهجلا نب ديعس هاور اذكه :خإ ةفينح وبأ

 نع ددسم هاورو «هلثم عفان نع نايفس يبأ نب ةلظنح قيرط نم يواحطلا هاورو «يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 لبق ناك هنأ وأ ءرطملاو لجولاك رذعلا ةلاح ىلع لومحم ةلحارلا ىلع راتيإلا يف يراخبلا هاور امو ءهوحن ةعزق
 هنع عفان قيرط نم يراخبلا جرخأ دقف ءرتولا يف ةفلتخم رمع نب هللا دبع نع تاياورلا :خل ! دهاجم نع .هبوجو

 ع« 0 نمو للم :مقر] هلعفي ناك دي يبنلا نأ ربختو «ءاهيلع رتويو ؛هتلححار ىلع يلصي رمع نبا ناك :لاق



 ةلحارلا ىلع ةالصلا نايب "و ةالصلا باتك

 ناك ثيح ىللابي ام رفاسم وهو ءليللا نم هتباد ىلع يلصي رمع ن :دفللا دبع ناق :مل اس نع يرهزلا قيرط -

 يلصي ال هنأ ريغ اهيلع رتويو هجوت هجو يأ لبق ةلحارلا ىلع حبسي 5 هللا لوسر ناكو :رمع نبا لاق :ههجو
 دوا يع ربا عمت لاق ناب هب كيعس قىيرظ 2

 ثيدح :لاقو «سانتع' نيا قع بابلا قو 58 ا 1 'هعماج" ليبين يف دمحم هج رخأو

 لهأ ضعب لوق وهو ءضرألا ىلع رتوأف لزن رتوي نأ دارأ اذإف ؛ةلحارلا ىلع لحجرلا رتوي ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو
 نع ةفينح يىبأ نع "أطوملا" يف دمحم جرخأو ءاضيأ اهيلع رتولا هزيوحبو ةلحارلا ىلع هتالص تاياور هذه 5

 رتولا وأ ةضيرفلا تناك اذإف ءهب ته وت اينيأ هتلحار ىلع عوطتلا يلصي رمع نب هللا دبع ناك :لاق ءنيضح

 نيتعك رلا ىلع رفسلا يف ةبوتكملا ىلع ديزي ال ناك رمع نبا نأ :دهاجم نع ىنادمهلا رذ نب رمع نعو ءىلصف لزن

 اذإف ءضرألاب رتويف رجفلا ليبق لزنيو ؛ههجو ناك امنيأ ريعبلا رهظ ىلع ليللا يبحيو ءاهدعب الو اهلبق يلصي ال
 .ليللا ىحأ لزنم يف ةليل ماقأ

 هنإف ؛رتولاو ةبوتكملا الإ عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيو «ءامإ هسأرب ئمؤيو «ةنيدملا وحن هريعب ىلع اهلك

 لعجي و ةسارب عمؤي ههجعو ناك ثيح هلعفي 2 هللا لوتس ناك :لاقف كلذ نع هتلأسف ءامش لوي تاك

 ناك" رمتع نبا نأ :يعخنلا ميهاربإ نع يبضلا ةريغملا نع هللا .دبنع نب دلاخن نعو ؛عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا

 نعو «رتولاو ةبوتكملل لزنيو (ئمؤيف ةدحشلا ًارقيو عءامعإ ئم وي اعوطت هةهج و ناك ثيح هتلحار ىلع يلصي

 لرن رتوي نأ دارأ اذإف ؛عوطتلا ىلص هتلحار هب تهجوت امنيأ ناك :لاق رم نبا نع عفان نع ناوزغ نب لضفلا

 .هلاجر لبق نم هيف فعض ال ديج دانسإ اذهو ءرتوأف

 رتويو ؛هتلحار ىلع يلصي ناك هنأ :رمتع نبا نع عفان نع نايفس يبأ نب ةلظنح نع يواحطلا ىورو :يراقلا لاقو

 ناخيشلا هجرحأ ام امأو :هلوقب هفالخ نم هنع يور امع باحأ مث :كلذ لعف ىينلا نأ ينعزيو «نضزألاب

 هنأ :هنع باوجلاف «ريعبلا ىلع رتوي ناك ةّتِلع هنأ :رمع نبا نع ٠:/[ :مقر ملسمو ١١948 :مقر يراحبلا]

 رطملاو نيطلا رذعل ةبادلا ىلع ىلصي ضرفلا نأ ىلع قافتالاو ءرذعل كلذ نوك زوجيف ءامل ٍموِمَع ال لاح ةعقاو

 ص .اذه هبوحج و لبق ناك وأ عووحن و



 ةلحارلا ىلع ةالصلا نايب 93 ةالصلا باتك

 ناك هنإف عرتولاو ةبوتكملا 0 ام  ئمؤي ةنيدلا لبق هتلحار اع رعت نبأ يصف «ةيينلا
 ةضي رفلا دوجسلاو عوك اهبناج يأ

 :ىل لاقف عةنيدملا 1 يجو هتحار ىلع هتالص نع هتاف : لاق «هتد نع امه لزن

 . را ا

 رتويو هتلحار ىلع ا ناك ةثأ انه اذانسإ رمع نبا نع دتسأ ام دعب نأ ي واحطلا رع لقنو -

 لالدتسالا متي الف «بابلا ثيدح فالخ وهو :لاق ءيلصي ناك كلذك ُنعَي هللا لوسر نأ معزيو «ضرألاب
 مدع لصألا نأ كلذ نايبو «ةلحارلا ىلع هزاوج مدع يضتقيف سايقلاو رظنلا هجو امأ :نيثيدحلا نيذه دحأب

 وهو «هتلحار ىلع رفسلا يف هيلصي ال نأ كلذ ىلع رظنلاف ؛مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق ضرألا ىلع رتولا زاوح

 .دعب نم مكحأ مث «رتولا رمأ ظلغي نأ لبق نوكي ةلحارلا ىلع دك هرانيإ نأ زوجيو لوول يش
 مولعملا نأ يناثلا ئبمو ءانل دضاعم وهو سايقلا ىلإ راثآلاو رابخألا ضراعت يف ريصملا نأ ىلع لوألا باوجلا ئبمو
 تركو تداز 3 «ةيفيك و ةسك تافيفخت هلئاوأو مالاسإإلا ىدابم 2 ناك لق هنأ ةيعرشلا ماكحألا جردت 0

 امك (نيدلا لمكأو ماكحألا تمكحأو تددشتو تحسن مث ؛كلذ ريغ و مالسلا درو ةريثكلا لاعفألاو تاعك رلا

 راتيإلاب احعوسنم ضرألا ىلع راتيإلا بوجو نوكي نأ نكمي ناك نإو «نيديلا عفر خسن نايب يف مامهلا نبا لاق
 سانلا هدروأ ام هيلع دري الف ؛ةلحارلا ىلع

 مدع انتبثأ هانتبثأ اذإو «يأيس ام ىلع رابخألاب هتوبثو ءرتولا بوجو نايب يف هلامكب حقنتي ثحبملا اذه :لوقأ

 ضنئارفلا يف ال ننسلاو لفنلل لماشلا عوطتلا يف يف وه امإ هزاوحج نأ ىلع قفتا دق امل ؛ةلحارلا ىلع هزاوحج

 ةككحقلا كئاسألاب تبت اذا هنأ ملعا :خا امهه لرني ناك .مهفاف يوقلا رذعلا دنع الإ تابجاولاو تنابوكلاو

 ةدم ليوط رفس يف ةريثك اًرارم رتولل رمع نبا لوزن ةددعتملا قرطلاب مهريغو عفانو نيصحو دهاحم نع ةريثكلا

 هبوجو ذئنيح نكي مل هنأ الإ رتولل قيرطلا ىلع هلوزن ف راسي نب ديعس ىلع هراكنإو هرحز نكي مل هنأ رهظ

 هرمأ ماكحإ لبق ةلحارلا ىلع ٌدْي هراتيإ الإ هغلب نكي لو :ديدشتلاو ديكأتلا يف هرمأ ظلغ هغلب الو مدفع امض

 ةباحصلا نم هريغ نم هبوجو يف ةوقلاو ةدشلا ىلع ةيصانلا ةحيحصلا رابخألاب هغلب اذإف :هيلع هرحزف

 ؛رارفلا هنم ام ىلع رارقلا الإ نكي مل الإو .«هسفنب هرثآ كلسملا اذه كرت هيلع ةلادلا رابخألا نم 2 كي قايسا انك

 هلوزن مدع نوكي نأب سكعلا روصني الو (44 :ةرقبلا) «ْدكَسْفْنَأ َنْوَسْنَتَو َربْلاِب َناَّنلا َنوُرُمأَنَأأظ كانه قدصيو
 كلذو ؛هل لوب ناكف «هرمأ ةدشو كب وحج ف هل رهظ كلذ لبقو ؛ةباحصلا نم هريغ نع رابخاإللاب هرمأ ةفح نيج

 ةلحارلا ىلع راتيإلا زاوج مدعو «هبوجوو هرمأ ةدش ناك فيكف ؛هتلحار ىلع رتوي © هأر هنأ هسفنب ىور هنأل
 .بانطإلا ةفانم ىرحأ اهك رت انيأر رخأ هاووحج و هلو ءهرمأ ةفخ هل رهظ مث ؛قباسلا نامزلا ف هدنع اًنباث



 رتولا بوجو نايب 5 ؟ ةالصلا باتك

 أ رتولا بوحججو نايب]

 عدتها قاع اه باهي هيهكمم جس تاور طرا و ف هوم ف هثدح نمع «يدبعلا روفعي ىلا نع ةقينح وبا 700

 نادقو 5

 الإ نتملاو دنسلا قايس ىلع اوقفتاو .لدعلا ةحلطو ينائشألاو ورسح نباو رفظملا نبا هاور اذنك 1 ةفينح وبأ

 يأ لع ورسخت نس ةياور فو :خا هتدح نمع | وعيطأو | وعمساف رثولا هااص مك ذاز هللا لا :ظفلب هدنعف ؛ءةحلط

 ءاهيلع اوظفاحف ءعرتولا يهو ةالص مك داز هللا نإ :ظفلب 3 يببلا نع ورمع نب هللا دبع نع لحجر نع روفعي

 نب رصن ىورو ءورمع نب هللا دبع نع دهاجب نع روفعي يبأ نع :لاقف «ةفينح يبأ نع قورسم نب دمحم ىورو
 نبال ةياور فو ,دهاج ةياور لثم هعفرف .لوقي ةريره ابأ عم نمع «روفعي يبأ نع :لاقف «ةفينح يبأ نع بحاح

 نيبت هبو «ثيدحلا ةريره يبأ نع ريثك يبأ نب ىخي نع روفعي يبأ نع هللا ديبع نب حصان نع ةفينح وبأ :ورسح
 .يئاسنلا قوس ةعبرألا هج رخخأ ثيدحلا اذهو ءبجاح نب رصن ةياور يق عقاولا مهيملا

 ريخ ىهو ةالصب مكدمأ هللا نإ :هعفر ةفاذح نب ةحراخ ثيدح نم يدع نباو يناربطلاو ٍئطقرادلاو دمحأ هاورو

 نع دئرم ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي قيرط نم يناربطلاو هيوهار نبا هجرخأو .رتولا يهو :معنلا رمح نم مكل
 بكل ىهو , رتولا مغتلا رقع دف كل ريخس ىه هاللص مك داز هللا نإ :ظفلب .هاعفر رماع نب ةبقعو صضاعلا نب ورمع

 دشار نب هللا دبع نع ديزي نع :الاقف قاحسإ نباو ثيللا هفلاخ :ظفاحلا لاق ءرجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف

 ملكتو «يئاسنلا هقثو ءيرصم دشار نب هللا دبعو «ظوفحملا وهو «ةفاذح نب ةجراخ نع ةرم يبأ نب هللا دبع نع
 .ضعب نع مهضعب عام ف يراخبلا

 لاق «مكاحلا هجرخأ ةرصب يبأ نع صاعلا نب ورمع نع ميمت يبأ نع ةريبه نب هللا دبع نع ةعيهل نبا هاورو
 يئطقرادلا هاورو «ةريبه نبا نع نيديج نيهجو نم يناربطلاو دمحأ هجرحأ لب «ةعيش نبا هب درفني لو :ظفاحلا
 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يطقرادلا هجرخأو ءهوحن سابع نبا ثيدح نم يناربطلاو
 .نسح هدانسإو ؛يردخلا ننع "نييماشلا دنسم" يف ىناربطلاو

 هلاوقأ رخآآ وهو «بحاو هنأ هنع ىمسلا دلاخ نب فسوي ىورف رتولا يف مامإلا نع ةياورلا فلتخا هنأ ملعا مث

 وه :"يعليزلا نييبت"و "ةيانعلا"و "طوسبملا" فو .حصألا وه :"يفاكلا"و "ةيناخلا" يف لاقو .'طيحملا' ف هححصو
 ذخأ هبو «ةنس هنأ هنع ميرم يأ نب حون ىورو «رفز ذحأ هبو ءضرف هنأ هنع دامح ىورو ؛هبهذم نم رهاظلا
 تبثي ل هنأ قحلاو :مامهلا نبا لاق «اليلد ةنسو ءاّملع بجاوو المع ضرف هنأ امهنيب خياشملا قفوو «هابحاص
 يف امك .بتاورلا ننسلا دكأ هنكل ءامهدنع اليلدو اًداقتعاو المع ةئس وهف «هايفنف ءامهدنع بوجولا ليلد

 .ةياورلا رهاظ يف اًضيأ اههدنعو :هدنع هؤاضق بجيو «"عئادبلا"



 رتولا بوجو ثايب شياو ةالصلا باتك

 1 00 هللا لوسر لاق لاك ,رمع نبا نع

 دواد وبأ هثيدح جرحخأ ةفاذح نب ةجراخ ::59 ةباحصلا نم ةدع نع يورم ثيدحلا اذه :خلإ رمع نبا نع
 ١١48[ :مقر ]١//44« "هكردتسم" يف مكاحلاو [5517 :مقر] يذمرتلاو ١١74[ :مقر] هجام نباو !١[ 8 :ىنقوإ

 1١85[ :مقر ]5٠١/4, "همجعم" يف ياربطلاو [٠8:مقر ]27/١ "هننس" يف ئيطقرادلاو ."هدنسم" يف دمحأو

 هلا هلْ رتولا يهو ؛معحتلا ربت منيف مكل ريخ ىه ةالضصب مك دمأ هللا نإ :لاقف 0 هللا لؤسر انيلع جرخ :لاق

 .دانسإإلا حيحص ثيدح لاقف مكاحلا هححصو ؛رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالض نيب اميف مكل

 يدع نبا هاؤر هنأ :يناثلاو .بيرغ ثيدح ةفيذدح نب ةحجراخخ ثيدح :يدذمرتلا لاق هنأ :لوألا :هوحوب ضرتعاو

 هلعأ هنأ :ثلاثلاو .ةياور عي ضعب نم ءالؤه ضعب عامس فرعن ال :لاق هنأ يراخبلا نع لقنو ."لماكلا" يف

 باوجلاو .هفعض هنأ ئيطقرادلا نع لقن هنأ :عبارلاو .دشار نب هللا دبعيو قاحسإ نباب "قيقحتلا" يف يزوجلا نبا

 حيحص ثيدحو «بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لوقي امبرف ؛ةحصلا يفانت ال ةبارغلا نأ :لوألا نع
 ام ىلع ىئيببم هنأ :يناثلا نعو .رضم ريغ وهف يباحصلا نع يعباتلا درفتل ؛هاجرخي حلو :مكاحلا لاق ؛بيرغ

 .ىقللا ناكمإب ءافتكالا روهمجلا دنع حيحصلاو «ىقللاب ملعلا نم يراحخبلا هطرتشا
 نويع ىلع عالطالا نم ىفخي ال ام ىلع هليدعتو قاحسإ نب دمحم قيثوت ححارلا هب قوثوملا نأ :ثلاثلا نعو

 دشار نب هللا دبعو «هريغو ٍيذمرتلا ةياور يف امك بيبح ىبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا هعبات دقف ملس ولو «رثألا

 نع يرصب يمور اذهو ءديعس يبأ نع يرصم وهف ئطقرادلا هفعض نمو «لاجرلا بابرأ هقثو امك ةقث قودص
 هب ضري مل ام ىلع ءانبف :ةعطقنم ةجراخ نع هتياور نأ ىلإ يراخبلا راشأ هنأ نم "بيرقتلا" يف هلاق امو «ةجراخ

 .تاقثلا يف نابح نبا هدع اذه هللا دبعو «ىقللاب ملعلا هطارتشا نم روهمجلا

 "همجعم" يف يناربطلاو ,"هدنسم" يف هيوهار نب قاحسإ امهثيدح جرخأ رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمعو

 عولط ىلإ ءاشعلا نيب اميف مككل يهو «رتولا معنلا رمح نم مكل رب يهو ةالص مكداز لجو رع هللا نإ :اًعوفرم
 0 هنأ :ةدحج نع ةيبأ نع :بيعنش نب ورمع نع ئطقرادلا هثيدح ج رخأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو عرجفلا

 سابع نباو «[ :مقر «*1/7] رتولاب انرمأف ةالض مكداز هللا نإ :لاق مث ؛هيلع ئثأو هللا دمحف انعمتجاف انرمأ

 مك داز .هللا نإ :لاقف اًرشبتسم ٌو يبلا جرخ :لاق "همجعم" يف .ئاربطلاو «"هنتس" يف ئظقرادلا هئيدح جرخأ
 .فعضتسا نم هيفو ١١5607[« :مقر ]25517/١1 رتولا يهو ؛ةالص

 ةرصب ابأ تعمس :لوقي صاعلا نب ورمع قيرط نم"كردتسملا' يف مكاحلا هنيدح جرحأ يرافغلا ةرصب وبأو
 ةالص ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولضف «رتولا ىهو ؛ةالض مكداز هللا نإ :لوقي هُو هللا لوسر تعمس :لوقي يرافغلا
 9 :نيهجوب هنع باوحلاو «ةعيط نباب يبهذلا هلعأو ,مكاحلا هنع تكسو ما مقر تيم: ] حبصلا
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 ف يناربطلا دنع رخآ اًقيرط هل نأ :ىناثلاو .ةقباسلا ثحابملا ف رم انه ىلع ملسم يف هل جرم ةقث هنأ :لوألا -

 أمث دنع رخآ اقيرظاف :ميح يبأ نع ةريبه نبا نغ دير نب ديعس نع كرابملا نبا رع دع عنا ف دمحأو ا ةيح#

 "كلام بئارغ" يف ٍنطقرادلا هثيدح جرحأ رمع نباو «هب ةريبه نبا نع ميعن نب ريصن نع دعس نب ثيللا نع
 نإ !نيااتلا انهيأ اي :لاق مث ءةيلغ ىتاودألا دمحف :ءرينملا دعست «يادر رع ههسو اًرع هلك هللا لوسر جرح :لاق

 يف يناربطلا هثيدح جرخأ يردخلا ديعس وبأو «فعضتسا نم هيفو «ءرتولا يهو ءمكتالص ىلإ ةالص مكداز هللا

 نسح هدانسإو ؛رتولا يهو «ةالص مكداز هللا نإ :اًعوفرم "نييفانشلا دنسم" هباتك

 ىوقتي ضعبلاف ءاهعيمج فعض ملس ولو ؛ةديج اهضعب نكل فعضتسا نم اهضعب يف ناك نإو قرطلا هذهو
 يف مالكلا وه اذه ءجاجتحالا ةلباق هريغل حيحصلا وأ نسحلا ةجرد غلبت قرطلا ةرثكب فاعضلاو ءرخآ ضعبب

 ءانتعالاو «هنأشب مامتهالا ةياغ :لوألا :هوجوبف ثيدحلا نتمب رتولا بوجو ىلع لالدتسالا امأو .قرطلا جيرخت

 كايبو «ةباحضلا عامتجاب رمألاو هيلع عءانثلاو لإ بييحللا ديهمت و «ربنملا دوعصو ءهحولا رارمحا ىور قي ةئاكمب

 .اهنتسو ضئارفلا لكاوش نم هلك اذهو «كلذ ريغو ءمعنلا رمح نم ةيريخلا

 ورمع قيرط يف امك رمألا ظفلب وأ «ةرصب يأ قيرط يف امك رمألا ةغيصب ةحرصم قرطلا ضعب نوتم نأ :يناثلاو
 "هكداز" :ظفل نه ذوحعاأم :ثلاثلاو .ةرورضب الإ هنع لدعي الو :بوجولا يف ةقيقح رفآألاو ةبيعش نب

 دال دمع
 ## يبل م

 .اش ةياه ؟ي انغذل ؛لفاونلا يق ايا ددعلا ه روصخ اذ ؛تابجا ولا ّق قفحت امتأ ةدايزلاو 3 يك كا *لاق هنأ :يباثلاو

 ١ ىلإ هفاضت امنإ ننسلاو :ىلاعت هللا ىلإ ةدايزلا كتاشأ هنأ :ل وألا :هحج وأ ةنالث هلو ءمكداز نعم "يكدمأ"و

 ةبه بهو اذإ هنمث ف داز :لاقي ال ءهيلع ديرملا سنح نم ناك اذإ ققحت امنإ ءيشلا ىلع ةدايزلا نأ :ثلانلاو

 ءابجاو راصف ؛يعطق ريغ ليلدلا نأ الإ «دئازلا اذكف ضرف هيلع ديزملاو ؛عاب اذإ ةبهلا ىلع داز :لاقي الو «ةأدتبم

 جرخل ابجاو كاك ولو هومل ةمزال ريغ هنأ ئلع لدي ةالصب مكدمأ :اتقع هلوق نإ :يباطخلا هلاق ام طقس اذمهكيو

 :اًضيأ يور دقو :لاق ؛مالكلا نم كلذ وحن وأ ءمكيلع ضرف وأ ءمكمزلأ :لوقيف مازلإلا ةغيص ىلع هيف مالكلا

 مكدمأ دقف ءاهيف رتو ال عفش تاولصلا لفاون نأ كلذو «لفاونلا نم ةدايزلا هانعمو «ةالص مكداز دق هللا نإ

 .رتولا وهو ةأيهلاو ةروصلا كلت ىلع لبق اهولصت اونوكت مل ةالص مكدازو «ةالصب

 ىلع ةلمحع اهظافلأ ضعبب رمع خباا نع هر لح نمع روفعي يأ نع مامإإلا ةياور 3 ىلع رهاظ طوقسلا هجوو

 ملستن 9 مل رضم ريغ ةقثلا ةياور 2 عاطقنالاو :كيلَع ضرتفا هللا نإ :ع هلوق وهو («ضارتفالاو مازلإلا ةغيص

 .ربدتف «ماقملا اذه ف يراقلاو ئيعلا هلاق ام رك اذه عموزللا مدع ىلع "وكدمأ" ةلالد



 رتولا بوجو نايب ظ؟_حكه ةالصلا باتك

 «رتولا مكدازو مكيلع ضرتفا هللا نإ :ةياور فو ءرتو وهو «ةالص مكداز هللا نإ
 رمع نبا نع تابوتكملا ىلع

 ورمتغ نب هللا دبع نع لحجر نع روفعي يبأ نع :ظفلب "هدنسم" يف ورسح نبا هجرخأ اذكه ل هللا نإ

 نع :ظفلب ةفينح يبأ نع قورسم نب دمحم هاورو ءاهيلع اوظفاحف رت ولا يىهو ةداص يلك قأز لإ 0 يببلا نع

 عمس نمع «روفعي يبأ نع ظفلب مامإلا نع بجاح نب رصن هاورو ءورمع نب بيب وعوسف يبأ

 نب حصان نع ةفينح وبأ :ورسح نبال ظفل يفو ,دهاجم ةياور لثم هركذف تي هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ

 .ةريره يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع روفعي يبأ نع هللا ديبع
 دعب رضي ال فالتخالا اذهو ,ىيي وه ةريره يأ ثيدح يفو ,دهاجم وه ورمع نبا ثيدح يف مهبملا نأ رهظف
 ةخسن يف دنسلا ظفلو «ةمجرتلا يف هانركذ امك هيف ملكتم هنإف ؛ةياور يف حصان ريغ مهلك تاقث مهو «ةاورلا ةقث

 بتك نم رهاظلاو ءصاعلا نبا يأ ورمع نب هللا دبع وه اهلك "رهاوجلا دوقع" ظافلأ فو رمع نبا اندنع دنسملل

 الإ ةعبرألاو يدع نباو يناربطلاو ئيطقرادلاو دمحأ هجرحأ ثيدحلا مث .اًرغصم ال اًربكم هللا دبع نب حصان لاحجرلا

 يبأ نب ديزي قيرط نم ناربطلاو هيوهار نبا جرخأو ءروكذملا ظفللاب هعفر ةفاذح نبا ةجراخ ثيدح نم يئاسنلا

 .انركذ امي رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمع نع دئرم ريخلا بأ نع بيبح
 نع ةرم يبأ نب هللا دبع نع دشار نب هللا دبع نع :الاقف قاحسإ نباو ثيللا هفلاخو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم مهضعب عامس يف يراخبلا ملكتو ؛يئاسنلا هقثو يرصم دشار نب هللا دبعو «ظوفحملا وهو «ةفاذح نب ةجراخ

 رار ماخا هدوعا ع يبأ نع صاعلا نب ورمع نع ميمت يبأ نع ةريبه نب هللا دبع نع ةعيف نبا هاورو «ضعب

 صخت لئالدو اصوصن رتولا بوجو ىلع ةفينح يبأ مامإلل نأ ملعا .ريثك هقثو دقو ءاندنع جتحم ةقث اندنع ةعيمل
 مكتالص رخآ اولعجا :اًعوفرم رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع قيرط نم يراخبلا هاور ام :اهنم ءاصوصحخ هب
 .بوحجولا رمألا رهاظو ءارتو ليللاب
 بويأ يبأ نع ١١5٠[ :مقر] هجام نباو ١7١[ :مقر] يئاسنلاو ١47١[ :مقر] دواد وبأ هحرحخأ ام :اهنمو

 ثالثب رتوي نأ بحأ نمو «لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نمف ؛ملسم لك ىلع قح رتولا :اًعوفرم يراصنألا

 نإف ؛دكأتملا يموزللا توبثلاو بوجولا وه قحلا ظفل رهاظو «لعفيلف ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو ؛لعفيلف

 نع هريغو دواد وبأ هجرخأ ام :اهنمو .هيلع قحتسا نم ىلع قحلا بحاص قحت ١ ىلإ هةاذأ بحي اح قوقحلا

 قح رتولا ءانم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا ءانم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا :اعوفرم هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع
 .[1 258 ةىقوأ] اقع سيلفا نوي 1 قمتف

 ؛تباث بجاو يأ "قح" :هلوقو ؛هححصو "هكردتسم" يف مكاحلاو دواد وبأ هاور :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق

 اميس الو ءبحاو وأ ضرف كرات قح يف الإ اذه لثم لاقي الو .ديدش ديعو اهنأل ؛ثيدحلا ةيقب هيلع ليلدلاو

 - ١ .ننسلا قح يف تأي مل تاديكأتلا هذهي مالكلا اذه لثمو «تارم ثالث مالكلا يف راركتلاب دكأت دقو



 رتولا بوجو نايب لع ةالصلا باتك

 لبق اورتوأ :اًعوفرم ديعس يبأ نع امهريغو ١١84[ :مقر] هجام نباو [754 :مقر] ملسم هجرخأ ام :اهنمو -
 .يئاسنلاو يذمرتلا هاورو «ةفراصلا نئارقلا نع ةقلطم رمألا ةعيص قالطإ نم ذوخأم لالدتسالاو | وحبصت نأ

 نع مان نم :اًعوفرم هريغو [477 :مقر] هجام نبا هجرخأ يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع ثيدح :اهنمو

 هجوو «[475 :مقر] يذمرتلاو ١48١[ :مقر] دواد وبأ هاورو ءهركذ وأ حبصأ اذإ لصيلف هيسن وأ رتولا

 ديز نب هللا دبع نع ةبيتق قيرط نم يذمرتلا هجرخأو «ءادألا بوجو ىلع عرف ءاضقلا بوجو نأ :جاجتحالا
 :يدذمرتلا لاق «[557 :مقر] حبصأ اذإ لصيلف هرتو نع مان نم :لاق 1 يبلا نأ :ةليمزتع ةيبأأ نوع ملسأ نب

 .لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو

 لاقف «نورتوي ال ماشلا لهأ دجوف ؛ماشلا مدق لبح نب ذاعم نأ هدنسب ةيبأ نع دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ام :اهنمو

 8 هللا لوسر تعمس عن :لاقف ؟مهيلع كلذ بجاوو :ةيواعم لاقف ؟نورتوي ال ماشلا لهأ ىرأ يل ام :ةيواعم

 نع دوسألا نع رازبلا جرخأ ام':اهنمو ءرجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب ام اهتقوو ءرتولا يهو ةالص يبر ٍنداز :لوقي
 .هيحوت الاب بولطملا يف ضن وهو :يراقلا لاق اذك ءملسم لك ىلع بحاو رتولا 25 يبلا نع هللا دبغ

 ؛هنم فرط ىلإ دوعن مث هب لالدتسالا قيرطو ءاهيلع امو اهل امو هتاجيرخت تقبس دقو ؛ةدايزلا ثيدح :اهنمو
 هجرخأ .رماع نب ةبقعو ءصاعلا نب ورمع ثيدح قيرط يف نمحرلا دبع نب ةرق نيعم نب ىحِي فعض :لوقنف
 نب دئرم ريخلا يبأ نع بيبح نب ديزي نع نمحرلا دبع نب ةرق نع زيزعلا دبع نب ديوس نع هيوهار نب قاحسإ
 .اًعوفرم رماع نب ةبقعو صاعلا نب ورمع نع ينزيلا هللا دبع
 «يرصبلا يرفاعملا ليئربج نزو ةيناتحت مث ةحوتفم ةلمهم. ليئويح نب نمحرلا دبع نب ةرق :'بيرقتلا" يف لاقو
 هب دتعي امم يهو «بتارملا ةسماخ يف هلعج دقف 054١[. :مقر] ةعباسلا نم ريكانم هل ءقودص «ىيي همسا :لاقي

 .هضعب هقئوو ؛'مهحاحص" يف امهريغو ةناوع وبأو نابح نبا هل جرخأ دقو «ةسداسلا فالخب عباتم الب لوبقم

 نع ةمركع نع هنع يناربطلاو وه هجرخأ سابع نبا ثيدح قيرط ف نمحرلا دبع نب رضن ٍنيطقرادلا فعضو

 هانعم, وه ام ةدضاعمب ىوقتي ثيدحلا نم فيعضلا نكل ءاكورتم "بيرقتلا" يف ورمع ابأ هلعحو سابع نبا
 . "كلام بئارغ" يف هجرخأ رمع نبا ثيدح يف نوبلا يبأ نب ديمح فعضو
 دعب هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح قيرط يف يرازفلا يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم فعضو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع جاجح نع رمحألا دلاخ يبأ نع ةبيش يبأ نبا دنع رخأ قيرط هلو ؛هجارخإ

 يقابو «نسحلا ةجرد نع لزني ال كلذ عمو ءجاجح يف ملكت دق نكل «دانسإلا حيحص وهو ءاعوفرم هدج

 قرطلا ددعتبف اهعيمج فعض ملس ولو «ةنسح وأ ءاهريغل وأ ءاّقاذل ةحيحص يهف «اهيف مالك ال قرطلا
 8 :نسحلا ةحجرق ىلإ غلبت اقرت



 مك ذاز ىلاعت هللا نإ :لاق د هنأ حيحص دنسب مكاحلاو يقهيبلا جرخأ هنأي نتملاب جاجتحالا قيرط ىلع دروي مث -
 اذه ىلع رصحني ال انليلد نأ :باوجلاو .رجفلا ةالص لبق ناتعكر يهو الأ :معنلا نم ريخ يه مكتاولص ىلإ ةالص

 هدارفناب اهضعب وأ «هدارفناب اهنم دحاو لك ال ؛بوجولا تبثت اهعومجمم اهلك لئالدلا هذه ةلمحلابو «ثيدحلا

 يعكر يف امك ددشتلاو ظلغلا ةياغ ىلإ هغولبو ةينسلا رمأ دكأت ىلإ رمألا غلبي اهضعبو ءاهنم لك ال «هيلع لدي

 .ننسلا رئاس فالخب «ضرفلا ةيعبتب اهئاضقب انرمأو «ةدك ملا ننسلا رئاس نم دكآ امهانلعج اذلو ءرجفلا

 ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع شايع نب ركب يبأ قيرط نم يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلا هجرخأ ام :اهنمو

 رثاو هللا نإ :لاقأ و 35 هللا لوسر. نس نكلو ةيوتكملا مكتالصك متحب سيل رتولا :لاق ههجو هللا مرك ىلع نع

 :لاق مث «سابع نباو دوعسم نباو رمع نبا نع بابلا فو :يذمرتلا لاق «نآرقلا لهأ اي اورتوأف رتولا بحي

 :لاق «يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع هريغو يروثلا نايفس ىورو .نسح ثيدح يلع ثيدح
 نمعرلا دبع انثدح ناد كلذ انقدعع :5هللا لوسر اهكس ةنس كلو: «ةبوبكملا ةالضلا ةعيهك معجب سيل رتولا"

 قاحسإ يبأ نع رمتعملا نب روصنم ىور دقو «شايع نب ركب يبأ ثيدح نم حصأ اذهو «نايفس نع يدهم نب

 .شايع نب ركب يبأ ةياور وحن

 نم رهاظ لالدتسالا هجوو .ثيدحلا نم ٍيتأيس ام ىلع يلع نع مصاع نع قاحسإ يبأ نع مامإلا قيرط اذهو
 احم توك 5 للا لوسر اهدس ةبس هلق“ عمو ءابجاوو امتح هنوك يفن نم انهه مهوتي امو ءرمألا ةغيص

 لاهجلاب ال هب ملعلا لهأو هظافحو ءنآرقلا لهأب هصيصخت نمو «رتولا بحي رتو هللا نإ :هلوق نم ابجاو ال ابوبحم
 ءمتحلاو بوجولا سفن وه سيل -ههجو هللا مرك- هرثأ يف بولسملا يفنملا نألف ؛لوألا امأو .ءيشب سيل هلك

 هديؤي لب اندوصقم ياني ال وهو ؛ةيعطقلا ةيضرفلا يف تابوتكملا بوجول هتلئامع. ديقملا بوجولاو متحلا وه لب
 «يفنلا نايب نايبلا ماقم يف هنوكل نايبلا اذه نإ :انلق وأ ءيعفاشلا مامإلا ةقيرط ىلع ةفلاخملا موهفم انيرجأ ول

 .اًيحاو وكيف ةاهلغم الا تايوبكملا نم: بيرق هلأ ىلإ وشم اًضيأو
 تارابعلا فو «تارواحملا يف مهمالك يف عئاش وحنلا اذهو «ةنسلاب هبوجو تبث ام ةنسلا نيعم نألف ؛يناثلا امأو

 نمو هنم معأ يه لب اًيحتسم هنوك ىلإ رمألا دوقي ال ةيبوبحملا قلطم نألف ؛ثلاقلا امأو ءريثك اًضيأ ةيهقفلا

 عيمج نارقلا لهأب دارملا نآلف ؛عبارلا اهأو .ةيوبخع ةاهيلع ترق ءهبلإ بودتم رومأ اهلك األ ؟ةتسلاو بنحاولا

 نولوتم «هيهاونب نوهتنم «هرماوأب نورمتؤم ,هماكحأل نوداقنم هب نونمؤم «نآرقلا لهأ مهلك مهإف «نينمؤملا
 نم هجام نبا هجرخأ امك دوعسم نبا نع يور امو «هليصافتب نيملاعلاو .هظافح صوصخ ال هتوالتو هظفحب
 - .هريغ ىلع ةجح سيل يباحصلا يأرف :ملعلا لهأب صيصختلا
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 لق *هللا دبع لاقف ؟ وه بجاوأ 0 « نأ لاس الجحر نأ هقلب ةنا يس م هآور ام اميل

 اًنوبلا تبث دقو نوكي ال شيك هنأب ماا يي 0 نيالا

 رئاسك ةيعطقلا مق يقيل ؛هبوجو ةحارصب لقي مو ؟صخش نع فلخت ريغ نم مئادلا يقافتالا طمنلا اذهك

 يفنو عدل ةيلمعلا ةبضرفلا ىلإ عامبإ وهف :نيدلا ناك را هي لمع ؛لمعلا يرورص يلمع ضرف وه لب «تاب وتكملا

 .ةيعطقلا ةيداقتعالا ةيضرفلا

 5 : 1 : اهلا م ا ها : 21 اا
 نأ يواحطلا رفعجب وبا ظفاحلا رك ذو . ةيانملا 8 ئيعلا لاق ؛هئامضش ب وحج و ىلع كقعنا عامجإلا نا :اهنمو

 عامجإلا داقعتا 3 ةيلغع عرف هنإف ئادألا باوجج وب الإ بحي هل ءايغقل ملأ و .ةياحصلا نم عامجإ رتولا ءاضق بوحجو

 يراقلاو يدخل حارش مالكو :"يدمرتلا" يه دافتسي 5 يلع هيف اًملكتم ناك لإو ةئايق باووحج و لح

 رمألا اذه ىلإ مهفالتحا دعب نوفلاخملا عجري وأ داحآلا قيرطب عامجإلا اذه لقني نأ زوجي نكل (مهريغو

 رتولا ىهو ةالص جك داز هللا نإ . رم نشأ ( نع مامإلا ةيا 5 حرش يف يراقلا هلاق ام :اهنمو .مهفاف يقافتالا

 اهيلع ةظفاحملاب ضخ ثيح 5000 فيولا اذه ناكو جرتاولا يه ىطس ولا ةالصلا نإ :ليق لق ؛اًييلغ اوضفاحف

 77 :ةرشبلا) 4 ىطْسَولا ةالَصلاَو ِتاّولصلا ىلع اوظفاَحل :هناحبس هلوق قبط

 .ءضئارفلا نم ةجرد نودأ هنأ هيف مهفالتحا عم اوقفتا :لاق هنأ :شمعألا ركب يبأ نع نئييعلا لقت هنأ ملعا مث

 ةين نودب زوخي الو ءايسان وأ اًذماع كرتلاب اهواضق بخيو «ةثلاثلا ةعكرلا يف ةءارقلا بحتو ؛هدحاج رفكي الو

 نمل تاملك انهه مث .حالسلاب مهلتاق كرتلا ىلع نيرصم اوناك نإف «ةالصلا يف ةيئ هتفكل ةنس ناك ولو ءرتولا

 اضن اهلئالد وأ قوعدلا نيع يف حدقلاب بوج ولاب لئاقلا ىلع درلا وأ ةيعضلا هضايلا :ةريج نم هبوجو ملسي ال

 ُِق رثولا 2 نقلا امهملعي , كتيح نميلا 5 ةمعب ُِق داعم ثتيدح :اهنمو .ىبارعألا ثيدح :اهنم ءاسايقو

 ىلع هراكنإ يف هو تماصلا نب ةدابع ثيدح :اهنمو .رتولا يف ةلحارلا ىلع هتالص :اهنمو ؛ةالصلا تابوتكم

 .امهريغو يمرادلاو دواد وبا هجرخأ ام ىلع رتولا بوجوب :هلوق يف دمحم يبأ
 رافكإ مدع نم هيف نئسلا راثآ روهظ :اهنمو «ناضمر مايق نايب ف رتولا مكيلع بتكي نأ ةفاخم ثيدح :اهنمو

 عرت ولا 7 وطت يكل نهدف ضئارق. ىلع نه ما نا 0 :انعوفرف سابع ن :نأ ةماكج :اهنمو هل نيذأتلا مدع و عةدحاحجب

 :اهنمو : هق سلقتسما ِق مكاحلاو ١ هاك 6 :مقر ما هلة وه" 2 كيخأ هج رخخأ «ىحضلا هاللص و يرجفلاو

 لوقلا :لمحملا باوجلاو ءاضيأ رخحفلا ةنس يف ةدايزلا دورو :اهنفو .ءارسإلا ةليل تاولصلا ةيضرف ف سنأ ثيدح

 - يف امك ابوتكم بجاو لك سيلو ءاهيف فلتخملا تابحاولا لب ءتابوتكملا نم هنوكب لوقن ال انإف ؛بجوملاب



 رتولا بوجو نايب ك4 ةالصلا باتك

 ءرتولا يهو «ةالص مكداز هللا نإ :ةياور يفو «رتولا ةالص مكداز هللا نإ :ةياور فو

 .اهيلع | وظفاحف
 هد ايلع تلأس :لاق ةرمض نب مصاع نع قاحسإ ىبأ نع ةفينح وبأ ١- ه4
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 يف ةدايزلا ثيدحو «ةلحارلا ىلع ةالصلا امأو ءوهسلا قددجسو ءرطفلا ةقدصو «تيملا لسغو «نيديعلا ةالص -

 ءاندوصقم سابع نبا ثيدح ياني الف ٍءاضيأ يعطقلا ضرفلا ريغل عوطتلا لمشي دقو ءاممياوج رم دقف رجفلا ةنس

 0 هدارم نأ وأ «يبارعألا ثيدح يف جحلا بوجوك نيتعقاولا نيتاه دعب هبوجو نأ :يئاثلاو لوألا نع لصفملا باوجلاو

 سيل هنأب اًيرصت هيف نأ ةدابع ثيدح نعو «ةدح ىلع صاخ تقو اهنم لكل ىلا تاولصلل نايب ذاعم ثيدح يف

 يأف «يمرادلا يف امك يباحص اًضيأ دمحم ابأ نأ ىلع هب لوقن نحنو ؛ةيضرفلا ةيعطق ف سمخلا تاولصلاك اّبجاو
 .يفانلا ىلع مدقم تبثملا اضيأو «ةجحب سيل يباحصلا يأر نأ ىلع هيلع ةدابعل ناححر

 سمخلا تاولصلا ةيضرف نع هبوجو رحأت ىلإ ريشم هسفن "ةالص مكداز" :ثيدحلا ظفل نأب ءارسإلا ثيدح نعو

 ثيدح نعو «كلذ دعب ةريثك ءايشأ مرح دقو ١48( :ماعنألا) كَنَلِإ ّيِحوُأ ام يف ُدِجَأ ال لق :ىلاعت هلوق يف امك
 ةفاخملا ثيدح نعو «قيعلا هلصف امك نوحورجب هقرط يفو هركنم بيرغ وه :يبهذلا لاق ءفيعض هنأب سابع نبا

 رتولا هل لاقي دقو ءاهعومجم بوجوب لوقن الو ؛رتولا عم دجهتلا وهو «ليللا ةالص عومجم ىلإ ةعجار ةيبوتكملا نأ

 ننسلا نيب ةكرتشم يه لب «نئسلاب راثآلا كلت صاصتخا عنم ننسلا راثآ روهظ نعو «ثيداحألا يف امك اًضيأ
 يف ليصفتلاو ءاذه اهانفلسأ امك بوجولا ىلإ ةينسلا نع هجرخي رخأ راثآ رتولل لب ةيعطقلا ريغلا ةينظلا تابحجاولاو

 | .اهريغو ؛"راثآلا يناعم"و "ريدقلا حتف"و "ةيانبلا"

 (71727 :ةرقبلا) 4 ىطْسْولا ٍةالصلاَو ٍتاَولَصلا ىَلَع اوظفاَح# :ىلاعت هلوق يف امك رتولا بوجو هيف :اهيلع اوظفاحف

 رتولا تكرت ينأ بحأ ام :لاق هنأ :باطخلا نب رمع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع دمحم جرخأو

 ميهاربإ ليسارمو ؛هرهاظب اًضيأ ثالثلا نيب لصفلا مدعو ءارهاظ بوجولا ديفي وهو «معنلا رمح يل نأو ثالث

 اذكه :ةفينح وبأ .ئييعلا هطسب امك ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغو ةفينح يبأ لوق بوجولاو «ةربتعم

 .رم اميف هجيرخت قبس دق «يعيبسلا :قاحسإ يبأ .هنع ريبزلا نب هللا ديبع هاور
 «نوراه نب ديزي انثدح "هدنسم" يف ديمح نب دبع ةاورو خلإ يغبني الف :ظفل ريغب ةعبرألا هحب رخأ :حلا ايليع :تللان

 ديؤيو «هوعدت الف ةنس هنكلو «ةالصلاك متحب رتولا سيل :ظفلب ءهب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةبعش انثدح

 :مقر ]44/1١ مكاحلاو [11415 :مقر] دواد وبأو [؟؟:54 :مقر ةفا//ه] .دحأ ةحيريغأ ام تؤحيولا

 - 2 «حيحص :مكاحلا لاقو ءانم سيلف رتوي مل نمف قَح رتولا :ظفلب ءهبيأ نع ةديرب نبا ثيدح نم [1



 رتولا بوجو نايب "ا ةالصلا باتك

 ىغبني الف 25 هللا لوسر ةنس نكلو الف ةالصلا قحك امأ :لاق ؟وه قحأ رتولا نغ
 > زوجي الف اهلثم ايعطق اضرف سيل وع يبحاوأ يأ

 .هكرتب نأ قييم

 هدنع يكتعلا نأ :يراخبلا نع لقنو «ةديرب نبا نع يكتعلا هللا :كيبنع قيرط نم "هنت" يف يقهيبلا هجرخأو -

 "ءافعضلا باتك" يف هلاعدإ يراخبلا ىلع ركنأو ,ثيدحلا حلاص وه :متاح وبأ لاق :انلق ءريكانم
 وه :لاقو ءءافعضلا يف بينملا ابأ هركذل ؛يراخبلا ىلع ركني متاح وبأ ذخأو ءهريغو نيعم نبا هقثو دقو :تلق
 لاقو «تابولقملاب تاقثلا نع درفني نابح نبا لاق نكل ءهب سأب ال يدنع وه :يدع نبا لاقو ءثيدحلا حلاص
 ميلف راوي ملا نمعفا ق - رك اولا ضر همييأ نيكتةديرب نبا نع هيدح ردوم هر ىلا بريس : يئاسنلا

 يح

 الإ ةعبرألاو "هحيحص" يف نابح نباو دمحأ جرحأو .ئطخي قودص "هبيرقت ف رحح نبا لاقو ءانالث اهلاق م
 .دوعسم نبا نع "ةدنسم" يف رازبلا ىئورو ءملسم لك ىلع بحاو قح رتولا :هعفر ب يبأ نع يذمرتلا
 م :هعفر ةريره يبأ نع دمحأ ىورو (هيف فلتخم يفعجلا رباج هدنس يفو ءملسم لك ىلع بحاو رتولا :هعفر
 .فعضي امث هدئس و ءانم سيلف رثاوي م

 دبع نع رذ نع ديبز نع مامإلا قيرط نم ةحلطو رفظملا نباو ئرقملا اهحرخأ مامإلا نع ةياورلا هذه نأ ملعا مث
 يئاسنلا دنعو ؛«يواحطلا هج رخخأو "تانك ر, تاللك مرن ناك" : ظفلب ءاعوفرم د وعسم نبا نع ىربأ ب وضعرلا

 :مقر] "رتولا يعكر يف ملسي ال ناك" :ظفلب هتعفر :ةشئاع نع ماشه نب دعس نع ىفوأ يبأ نب ةرارز قيرط نم
 نبا ركذو غ[١٠1١١ :مقر «5 ]47/1١ "نهرحآ يف الإ ملسي ال ثالثب رتوي ناك" :اهنع مكاحلا هاورو [

 ءىلعو ءرمع مهنم ءنهرخآ يف الإ ملسي ال ثالثب رتولا مهنع يور ةباحصلا نم ةعامج "ديهمتلا" يف ربلا دبع
 .سنأو ءيبأو عديزو «دوعسم نباأو

 نع ىربأ نبا نع رذ نع ديبز نع هنع ورسح نبا هاور دف «نتملاو دنسلا اذهي دنسملا اذه يف ثيدحلا اذه امأو

 ذح

 لاقو ؛دمحأو يئاسنلا هجرخأو ءيواحطلا هجرخأ اذكهو ,دوعسم نبا اوركذي ملف ةعامج هنع هاور ,دوعسم نبأ
 نم رهاظ هنكل ,دجن مل نإو رذ ةينك رمع ابأ نأ نيبت اذميو ءرتولا يف ةءارقلا يف ىوري ءيش حصأ اذه :قاحسإ
 نبا نع ريبج نبا نع نيطبلا ملسم نع لوخم نع اًضيأ مامإلا هاورو ءدوعسم نبا طقاسلا نأو «هنبا رمع نوك
 .هنع يواحطلاو هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأو ورمع نب ناميلس هنع هاور ؛هوحنب هعفر سابع
 .سنأ نع مكاحلاو يئاسنلا هجرخأ يلع ءزعي ملو ىحضألاو. رت ولاب 525 .ترو :هكرتي نأ



 تاعكر ثالث رتولا نايب 0/١" ةالصلا باتك

 | تاعكر ثالث رتولا نايبإ

 25 ناك :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ١ هه

 اهيآ اي لق"ب ةيناثلا يفو "ىلعألا كبر مسا حبس" لوألا يف ارقي ثالثب رثوي
 يف أرقي 2 هللا لوسر ناك ةياور يفو :"دحأ هللا وه لق"ب ةئلاثلا قو "نورفاكلا

 ةيناثلا فو «"ىلعألا كبر مسا حبس"و "باتكلا مأ"ب رتولا نم ىلوألا ةعكرلا

 هللا وه لق"و «باتكلا مأ"ب ةئلاثلا فو ؛"نورفاكلا اهيأ اي لق"و «نآرقلا مأب
 .ثالاغب رتوي ناك 225 هللا لوسر نأ ةياور لاو "دحأ

 الإ ملسي ال :هيف ءامهطرش ىلع هححصو اهنع مكاحلا هجرخخأو هنع ىسوم نب لضفلا هاور اذكه :ةفينح وبأ
 رمأ رارقتسا دعب وهو ماودلاب نذؤي :ثالغب رتوي .ئطقرادلاو نابح نبا اهنع هحرحخأ :ةشئاع نع .نهرخآ يف
 الإ امي راتيإلا حصي ال ةدحاولا ةعكرلا نإ :ءاملعلا نم دحأ لقي مل هنأ هباحصأ نع يوونلا هلقن ام طقسف «رتولا

 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع ضافتسا دقو ؛حيرص أطخ وهو ءامهعبات نمو يروثلاو ةفينح وبأ
 الإ ملسي ال اًنالث هنوك نم زيزعلا دبع نب رمع نع يور كلذ لثمو «ةدحاولا ةعكرلا ئزحجي الو «؛ثالثب ررقت هنأ
 .هيلع ةنيدملا ءاهقف قافتاو ءنهرحآ يف

 جرخأ :رتوي ناك .عامتجالا ال لدبلا ليبس ىلع ثالثلا هذه لعلو «نيتذوعملاو :ةياور ينو :خإ لق'ب
 موقي رمع نبا نم هقفأ ناك رمع نإ :لاق مث «رتولا يف نيتعكرلا ىلع ملسي ناك رمع نبا نأ :نسحلا نع مكاحلا
 يبأ نع ةركب يبأ نع يواحطلا ىورو «مكاحلا هنع تكسو ١١4١[« :مقر ؛4 41/11 ةيناثلا يف الإ ملسي الو
 ؛«برغملا ةالص لثم رتولا نأ 285 هللا لوسر باححصأ انملع :لاقف ءزتولا نَع ةيلاعلا ابأ تلأس :دلاخ يبأ نع دواد

 نبا جرخأو «نهنيب اميف مالس الب اًنالث رتولا ىلص هنأ سنأ نع تباث نع هاورو «راهنلا رتو اذهو ليللا رتو اذه

 ,50/؟] اهنم رخآ يف الإ ملسي ال ثالث رتولا نأ ىلع نوملسملا عمجأ :نسحلا نع ورمع نع صفح نع ةبيش يبأ
 نب ديعس مه :نيعباتلا ةعبسلا ءاهقفلا نع هيبأ نع دايز بأ نب نمحرلا دبع نع يواحطلا جرحأو «[18515 :مقر
 هللا دبع نب هللا ديبعو «ديز نب ةجراخو «نمحرلا دبع نب ركب وبأو دمحم نب مساقلاو «ةورعو :بيسملا
 .اهرخآ يف الإ ملسي ال ثالث رتولا :اولاق مهفأ راسي نب ناميلسو

 ٍق يراخبلا ركذ دقف «ثالثلا وه ححرألاو ءرتولا ددع يف ةفوقوملا وأ ةعوفرملا تاياورلا فلتخا دق :ثالغب

 - نأ وجرأ ؛عساول د نإ فلاولقبا ناورقوي انك رخأ فمان انيآرو ةلاقادتأ كييف نب مساقلا نع "هحيحص"



 تاعكر ثالث رتولا نايب "0 ةالصلا باتك

 25 ناك هنأ :السرم رقابلا دمحم رفعج يبأ نع ةفينح يبأ نع "أظوملا" 2 دمحم جرخأو «سأب هنم ءيشب نوكي ال -

 ءرتولا تاعكر ثالثو ءاعوطت تاعكر نامث ةعكر ةرشع ثالث حبصلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام يلصي

 ؛ةديبع يبأ نع ةرم نب ورمع نع يدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع نعو رم امك رمع نعو ؛رجفلا ٍتعكرو
 :بنرغملا ةالضصك ةاضيأ رغغآ قيرطب ةاورو «بنرغملا تالكك كالاث رئولا :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق

 «ثالثلاب نذؤي هيبشتلاو «برغملا ةالصك رتولا :سابع نبا لاق ءاطع نع ثيل نع ميهاربإ نب ليعامسإ نعو

 تأزجأ ام :لاق ءدوعسم نبا نع ميهاربإ نب نيصح نع فسوي يبأ ميهاربإ نب بوقعي نعو «لصفلا مدعبو

 نوكي ام نوهأ :هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ةزمح يبأ نع يفنحلا ميلس نب مالس نعو ءطق ةدحاو ةعكر

 ةشئاع نع ماشه نب ديعس نع قوأ يبأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نعو «تاعكر ثالث رتولا

 .رتولا يعكر يف ملسي ال ناك :اعوفرم
 ؛ثالثو رشعو «ثالثو نامثو ؛ثالثو تسو «ثالثو عبرأب رتوي 25 ناك" :اغوفرم ةشئاع نع دوادإوبآ ىوزاو

 نبا نع ينسلا نباو يئاسنلا ىورو ١5717[« :مقر] "ةرشع ثالث نم رثكأب الو ءعبس نم صقنأب رئوي نكي حلو

 نعو ءامهطرش ىلع :لاقو ؛مكاحلا هاورو ؛"نهرخآ يف الإ ملسي الو ثالثب رتوي 75 ناك" :اًعوفرم ىربأ
 :اًعوفرم اهتغ يئاسنلا ىور. اذكو ؛"نهرخآ يف الإ ملسي ال .ثالثب رثوي دق هللا لوسر ناك" :تلاق :ةشتاغ

 نوملسملا عمجأ :لاق ءنسحلا نع هدنسب ةبيش يبأ نبا فنصم فو «[173/ :مقر| "رتولا تعكر يف ملسي ال"

 . 5 :مقر 3ىملا] نهرخأ ىف الإ ملسي ال ثالث رتولا نأ ىلع

 ىلع حيحص :لاقو « هكر دتسم' يف مكاحلاو ؛'هحيحص" يف نابح نبا اذكو «ةشئاع ثيدح نم ةعبرألا جرخأو

 "صالخإلا"و ؛ةيناثلا يف "نورفاكلا"و «ىلوألا يف "ىلعألا كبر مسا حبس" ةءارق نم هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هدنسب يواحطلا ىورو «نييلوألاب ةثلاثلا لاصتا هرهاظو «ةثلاثلا يف نيتذوعملاو

 نب نمحرلا دبع نب ديعس ثيدح نم هلثمو ؛خلإ "ىلعألا كبر مسا حبس"ب ىلوألا يف أرقي ثالثب رتوي :اًعوفرم

 .يلع نع هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلاو وه هجرخأو ءاعوفرم هيبأ نع ىزبأ
 ليللا رتو :ُتك هللا لوسر لاق :لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع يقهيبلا مث [؟17/9 2١ :مقر] ئطقرادلا ئورو

 ىلع ٍئنبم وهو ءرتولا ثيلثت يف انبهذم دييأت ىلع اًسايق انهه دروأ يواحطلا مث «برغملا ةالص راهنلا رتوك ثالث

 ةدحاولا نم راتيإلا نم يور ام :لوقن مث «رابحألاو راثآلا ضراعت دنع هيلإ ريصملا نم لوصألا يف ركذ ام
 يبأ نبا ةياور نم تفرع امك ثالثلا ىلع رمألا ررقت دقف ةدعنب امأو ءرتولا رمأ رارقتسا لبق وهف عبسلاو سمخلاو

 - يف اهنع يهنم ءاريتبلا نأ ىلع يواحطلاو نيعلاو مامهلا نباك لصألا اذه ناكرأ ةيفنحلا دّيشو «هريغو ةبيش



 نب نمحرلا دبع نع رمع يبأ نع «يمايلا ثراحلا نب ديبز نع ةفينح وبأ 5

 اهيأ اي. لق“و .«”يلعألا كابر مسا حبيس“ هرقو-يف رقي ك6 هلا لوسر ناك لاق هز
 2 أرقي ناك 2 يببلا نأ :ةياور يفو «ةثلاثلا يف "دحأ دلا وه لق'و ؛ةيناثلا يف "نورفاكلا

 عي "اورفك نيذلل لق" ةيناثلا فو ؛"ىلعألا كبر مسا حبس" ىلوألا ةعكرلا يف رتولا
 ."دحأ هللا وه لق" ةثلاثلا فو «دوعسم نبا ةءارق يف اذكهف «' ةويلكا اهيأ اي لق"

 تع لق يأ .

 ثالغب رتوي ناك :ةياور يفو ."دحأ هللا اوه لق" ةثلاثلا يفو ؛"نورفاكلا اهيأ اي" لق ةيناثلا

 ."هللا وه لق"و ؛"نورفاكلا اهيأ اي لق"و ؛ "ىلعألا كبر مسا حبس" اهيف أرقي تاعكر

 لوسر لاق لاق :ييعس يأ نح ةرطا يأ نع انيس ىلإ نع ةقيح بأ تارد#
 ردخلا يدبعلا كلام نب رذنم يباهش نبا فيرط 0

 .رتولا ف لصف ال :5 هللا

 ءرسفملا ىلع لمحي لمحملا :لوقن مث ؛ءعفشلا نع اهلصف دنع ءاريتب ةدحاولا نوك يف ةيرم الو ء.حاحصلا رابغ راد

 اعمتجا اذإ مرحناو حيبملا نأ ىلع «قيقحتلا بابرأ هررق امك لصولا نم يور ام ىلع لمحي لصولا نع تكاسلاف

 اممب ئزتجي ال امهنع يهنم لصفلا ةروص وأ ةدحاولاو ءلصولا عم ثالثلا ءازجإ ىلع اوقفتا دقو :مرحنا بلغ

 .مهفاف ءماقملا اذه يف هوطسب امك مهريغو ةعبسلا ءاهقفلا هرثآ دق ةلصتملا ثالثلاب راتيإلا مث «راثآلا نم ريثك يف

 ءانتخسن يف امك دوعسم نبا اوركذي ملف ةعامج هنع هاورو هنع ورسح نبا هاور اذكه :ديبز نع ةفينح وبأ

 .رتولا يف ةءارقلا يف ىوري ءيش حصأ وه :هيوهار نبا لاقو ءدمحأو يئاسنلاو يواحطلا هجرخأ اذكهو
 .ميم فلألا دعبو ةيتحتلا ءايلاب : يمايلا

 بتكلا يف امك بعك نب يبأ طقاسلاو لسرم هلعلو ءريغص يباحص .هلل دبع نزو «ةينك رمع وبأ :رمع يبأ نع
 يف اذه ءةحلطو يرقملاو رفظملا نبا مامإلا نع اهاور :ةياور يفو .اعامجإ لوبقم يباحصلا لسرمو رخألا

 نب ناميلس هاور :لاقو ءهعفر سابع نبا نع ريبج نبا نع نيطبلا ملسم نع لوحف نع مامإلا ةياور نم "دوقعلا"

 ف لصفي ال يأ :لصف ال .يواحطلاو هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ :تاعكر ثالثب .هنع ورمع
 .ةقباسلا ةيشاحلا يف ترم هتاجيرغآو «مالسب ريخألاو عفشلا نيب رتولا



 رتولا تقو نايب ؟ ا ةالصلا بانك

 [رتولا تقو]

 :لوقي 525 هللا لوسر تعمس :لاق ءرمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -

 نمحرلا ةاضرم روحسلا لك َْ «ناطيشلل ةطخسم ليللا لوأ رتولا

 دوعسم يبأ نع يلدجلا هللا دبع يِبأ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -9
 اًعساو نوكي يكل هرخآو هطسوأو ليللا لوأ 25 هللا لوسر. زتوأ لاق «يراضنألا

 لعجيلف ليللا مايقل عمط نم اك نا دب (نلصأ كالط يأ نيملسلا ىلع

 نب ةبقع نع يلدملا هللا دبع يبأ نع ةياور يفو :لضفأ كالا :نإف «يلبللا رسعأ يقأ ةزرثو
 لوأ اًنايحأ رتوي 25 هللا لوسر ناك :الاق اممنأ انك يرعشألا ىسوم يبأو رماع

 .ئيولسملا ةعس توكيل هرخآو هطسوأو ليللا

 [وهسلا قدجس نايبإ
 :دوعسم ن دب للا كينغ نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 سيق كل

1 

 يبخل نع « :ظفلب اعوفرم ١ ١[ ا :مقر هجام نباو .؛ هده يقر قالمرتلا] .نفسل |[ بتاحصأ هاأور :ليللا لوأ

 ليللا رجخخأ نف رتويلفق ؛ لينلا رخغأ نم موقي نأ 32975 عم ونهو هل وأ وم رت ويلف ليللا رخخأ نم ظفعسي ال نأ مكتم

 روحسلا لكأ يف نأ :سنأ نع درو دق :روحسلا لكأو لضفأ يهو ؛ةروضحم ليللا ربخآ يف نآرقلا ةءارق نإف

 .ننسلا يف روحسلا ريخأت مهريغو سابع نباو دعس نب لهسو ةريره يبأ نع يورو ؛ةكرب

 نع نوراه نب ديزي نع ةبيش يبأ نبا هجرخأو ورسح نباو ينانشألاو رفظملا نبا هنع هاور اذكه :خ ! ةفينح وبأ

 يبأ نب ثراحلاو دمحأو عينم نب دمحأو يسلايطلا دواد وبأو يلصوملا ىلعي وبأو ءهب دامح نع يئاوتسدلا ماشه

 .رمع نبا نعو ؛ةشئاع نع قورسم نع "هحيحص" يف يراخبلا هانععو "مهديناسم" يف ةاسأ
 ةشئاع نع ننسلاو جاحصلا يف يورم هلك اذه :رتوأ لاق .ليلح يباحص ةبلعت نب ورمع نب ةبقع :ذوعسم يبأ

 نكل ورمع نبا وه هلعل [دوعسم يبأ ريغ رخآ يباحص اذه] :رماع نب .ةداتقو دوعسم يبأو رباجو يلعو
 .رماع ىلع ناقفتم يراقلا حرش ةحخسنو ةدوجوملا ةخسنلا



 وهسلا ّىندجس تايب "ا ةالصلا باتك

 غرف املف «صقن وأ دازف رصعلا امإو رهظلا امإ .ةالص ىلص 25 هللا لوسر
 اذإف نوبت انهك وسلا «لاق ؟كتتيسنت مأ ةالصلا يف تدحأ هل ليقف ملسو

 ؛اهيف دهشتو وهسلا قدجس دجسو «ةلبقلا ىلإ ههجو لّوح مث ءيوركذف تيسنأ

 .هلامش نعو هنيمي نع ملس مث
 وهسلا قدجس دعب

 :دوعسم نب هللا دبع نع امهريغو 5 :مقر ملسمو 40١«( :مقر يراخبلا| ناخيشلا جرحأ :خ! ةالص ىلص

 نحس اتسع :تيلع اولا هلاك انهجلاك ةةدلملا ىن ديزأا همك ليش ءاكمع ريظلا ىلهال# هللا لوس أ

 كاش اذإو ؛نورك لف تيسن اذإف «نودست امك“ ىسنا كلكم ركب انآ انتإ :لاك :ةياور:قو عءملس ام دعب نيتدجس

 نم قرط نم دواد وبأ هاورو نيتدجس دجسي مث ؛ملسيل مث ؛هيلع متيلف باوصلا رحتيلف هتالص يف مكدحأ

 روصنم قيرط نمو «نيخيشلا ثيدح وحن وهو ١١١5[« :مقر] هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع مكحلا قيرط
 ؛خلإ ميهاربإ نع شمعألا قيرط نمو ء«ريسي صقنو ةدئاز ةدايز هيفو ءمامإلا ةياور وحن وهو ؛خلإ ميهاربإ نع

 نمو «شمعألا وحن نيصح قيرط نمو «نيتدجس دجسف «لوحم مث ,نيتدجس دجحسيلف مك دحأ ىسن اذإف :هيفو

 .نيخيشلا ثيدحك رصتخم وهو «خلإ ديوس نب ميهاربإ نع هللا دبع نب نسحلا قيرط

 وهسلا باب يف نئسلاو حاحصلا نم امهريغو "نيحيحصلا" يف يورم هثيدحو «نيديلا يذ ةياور انهه تدرو دقو

 دجسي هنإ ثيح نم :لوألا :نيهجو نم انهه مالكلاو «ةدايزلاب وهسلا يف هللا دبع ثيدحك ناصقنلا ةهج نم
 نم ةيفنحلا بتكلا يف هنع غورفم ثحبملاو «نيئيدحلا يف تباث اذهو ءاعيمج ناصقنلاو ةدايزلا ف وهسلا تدجس
 .ثيدحلاو هقفلا حورش

 امك دوعسم نبا نع يور ام هديفي امك خسن مث نيديلا يذ ثيدح درو نيح اًحابم ناك مالكلا نأ :ياثلاو

 هنإف ؛اًدمع ال اًوهس مالكلا زاوج نم يعفاشلا هب لوأ ام ميقتسي الو «مقرأ نبا ديز نعو اًضيأ مامإلا هيوريس

 امو ؛ةداعإلاب مهرمأي ملو :ةباحصلا نم هريغو نيديلا يذ مالك يف مقتسي مل 5 يبلا مالك يف هتماقتسا ضرف ول
 «بير الب اهود اهدسفأ همامإ ةالص نود هتالص يف عقو اذإ دسفملا نإف .هفعض ىفخي ال مامإلل عبات يدتقملا نإ :ليق

 زوجي ملكتملا ريمض عمجو ءرخآ يباحص نع هتياور زاوحل ؛مدقتملا خسنلا ياني ال مالسإلا رحأتملا ةريره يبأ ةياورو
 .(48 :ةرقبلا) كيَنوَعْرَف لآ نم ْمُكاَنْيَجَن ْذِإَوإ» :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ءفرعلا هب دهشي امك اًضيأ كارتشا ريغ نم

 اًعوفرم نابوث نعو ءألعف اًعوفرمو افوقوم دوعسم نبا نع هجام نبا هجرخأ مالسلا دعب وهسلا دوجس :ملس مث

 .يعفاشلا ىلع ةجح وهو الوق



 ةوالعتلا ةدجس نايب "ا ةالصلا باتك

 | ةوالثلا ةدجس نايب]

 نأ :يرعشألا ىسوم يبأ نع يرعشألا ضايع نع كام نع ةفينح وبأ ١-
 باج نب

 ."ص"يف دجس ٌدككُص ىبلا

 | ةالصلا يف مالكلا خسن نايب]
0 

 :دوعسم نب هللا دبع نع | . يئاو نأ نع ميهاربإ ,نع .دامح نع ةقينس وبل -5

 يل ري ملف ىلصي وهو لق هللا لوسر. ىلغ لس ةشيخلا ضرأ نم مدق اب ةلآ

 نع رذ نب رمع نع مامإلا قيرط نم "مهديناسم" يف هقيرط نم ورسح نباو ينانشألاو ةحلط هجرحأ :ةفينح وبأ

 دواد وبأ هاورو ءاضيأ يراخبلاو «تاقث هلاجرو يئاسنلاو .هوحن هعفر م5 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هيبأ

 نع لسرم هثيدحو مرضخم هنأب متاح وبأ مزجو يباحص :ضايع نع .رخآ هجحو نم هنع دمحأو ؛يردخلا نع

 .يردخلا ديعس يبأ نع دعس نب هللا دبع نب ضايع نع يمرادلا هاور .ةطساو الب يبنلا
 ةدجس :لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم يراخبلا قىور | الع دوادب ءادتقا ص ةروس يف يف يأ] :صض ل

 :سابع نبال تلق :دهاجم لاق :ةياور يبو ءاهيف دجسي 0 يببلا كييأر دقو ؛دوجسلا مئازع خف «ثتسيلا نص

 0 :ماعنألا) كْهدَتقا “هادهبف# ىتأ يح (65 : ماعنألا) 8 نامُيلس و دواد هر نمو :ا قف ؟ص 5 وتلا

 :دبغتلا ىلع ءادتبا هب رمؤي امم سيل هنأ ةوحسلا متازغ :هلوق نيعمو همه يادفقي نأ رمأ نم د25 مكين رمأ :لاقف
 يئاسنلاو دواد وبأ هاورو «تابجاولا نم وهف ضئارفلا نم سيل :هانعمو «دوادب ءادتقالاو ركشلا قيرطب بجو لب

 تضف كلدذدك تابجاولاو ضئارفلا لك لب «بوجولا يفاني ال يب ةبوتل هنأ ببسلا ةتايبو ؛ديعس يبأ نعو هنع

 .بوجولا ديفي ام ىزملا هللا دبع نب ؛ ركم فأر نع دمحأ ىورو «معنلا ىلع اخف

 .اًعوفرم هللا .ديع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا قيرظ نم اذه وحن هريغو يراخبلا هاؤر :خلإ ميهاربإ

 هنع امهريغو ناخيشلا جرحأ ءاهيلإ ةرجهلا دعب يشاجنلا دنع نم ةشبحلا ضرأ نم اًعجار يأ :خلإ ةشبحلا ضرأ

 ءانيلع دري ملف هيلع انملس يشاجنلا دنع نم دو اعنا ة ءانيلع ٌدريف ةالصلا ف وهو 225 ىببلا ىلع ملسن انك :لاق

 مالسلا خسن ىلع ليلذ اذهو ءالغشل ةالصلا ف نإ :لاقف ءاتيلغ ٌدرتف كيلع ملست انك !هللا لوسر اي :انلقف

 مالسلا در هتلمج نم يذلا ملكتلا نأ دوصقملاو «ةيدوبعلا يف قارغتسالاو ةاجانملا لحم امنأ نم ةالصلا يف مالكلاو

 - يف نابح نبا هاورو «ةالصلا يف اوملكتي ال نأ ثدح هنأ :هظفل فو «ذواد وبأ هحرحخأ ءاحوسنم راص حابملا



 مالكلا خسن نايب ها ةالصلا باتك

 ةمعن طخس نم هللاب ذوعأ :ةوعسم نبا لاقا كلك هللا لوسر فرضنا املف ؛مالسلا

 ةالصلا يف نإ :لاق «لع ٌدرت اح كيم السلب لاق ؟كاذ امو "1 لاق هللا
 ا اداب

 ةباحصلا رشعم

 ناك :تلاق ؛ةشئاغ نع 585 نع فاي نع دامح نع ةفينح ويأ تا
 كي زي نب

 .يلع عقاو بوثلا بناجو «هبنج ىلإ ةمئان انأو ليللا نم ىلصي ٌدكي 5 ىبلا

 يف ملكتن انك :مقرأ نب ديز نع [374 :مقر ملسمو «43784 :مقر يراخبلا| ناخيشلا هجرخأو «"هحيحص"'
 انرمأف /١7(« :ةرقبلا) © نيتناق هلل اوُموقَو» :تلزن ىح ةالصلا يف بناج ىلإ وهو هبحاصل لجرلا ملكي ةالصلا

 .هلك هنع يهنمف وهسلاو دمعلا نم معأ مالكلاو ؛مالكلا نع انيفو ءتوكسلاب
 ءاهريغ وأ ةحلصمل ناك ءاوسو ءاهريغ وأ ةجاحل ناك عاب ةالصلا يف مالكلا ميرحت هيف :خإ ةشبحلا ضرأ نم

 كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو «ةأرما ول تقفصو لحجر ناك نإ حبس هوحنو لخادل نذإ وأ هيبنت ىلإ جاتحا نإف

 ثيدحلا ؛ةالصلا ةحلصمل زوجي :يعازوألا مهنم ةفئاط تلاقو «فلخلاو فلسلا نم روهمجلاو ,دمحأو يعفاشلاو

 لوق وهو :لاقو «يوونلا هلقن «ةيعفاشلا دنع اهلطبي ال اهيف سيل هنأ ناظلاو يسانلا مالك امأو «نيديلا يذ

 ةداتقو يبعشلاو نسحلاو ءاطعو ةورع هيخأو ريبزلا نباو سابع نبا لوق وهو ؛فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج

 هنع نيتياورلا حصأ يف يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو «نيثدحملا عيمجو دمحأو يعفاشلاو كلامو يعازوألاو
 .هنم بضغ هنأ هنم انظ :دوعسم نبا لاق .مقرأ نب ديزو دوعسم نبا ثيدحل الفاس نأ ايمان مالكلاب لطبت

 .32و هئامسأ نمو هللا ةمعن هنإف ؛هلوسر يأ :هللا ةمعن

 ه5 دوعسم نبا نع هجام نباو دواد وبأو ناخيشلا هاور الغشل ةالصلا يف نإ :هلوقو :ةالصلا يف نإ

 ىلصي' :امهظفلو ءامهريغو [517 :مقر ملسمو 71 :مقر يراخبلا| "نيحيحصلا" يف جرخم :خإ ليللا نم

 بلكلاو ةأرملا نأ :يور ام خاستنا ىلإ ريشي اذهو «"ةزانحلا ضارتعاك ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم انأو ليللا نم
 فصلا يدي نيب ناتأ ىلع لبقأ سابع نبا نأ نم سابع نبا ثيدح نأ امك «ةأرملا باب يف ةالصلا عطقت رامحلاو

 «رامحلاو ةأرملا يف ددرت دمحأ نأ ريغ عطقي ال كلذ لك نأ ىلع اوعمجأ ةمئألاو «رامحلا باب يف كلذ خسن ديفي

 .ةشئاع ثيدح يف هّدر نتأيسو ؛بلكل | يف عطقلاب مكحو

 .ةرابعلا رهاظ وه امك هراسي وأ هني نع وأ ءرخألا تاياورلا رهاظ وه امك هيدي نيب يأ :هبنج ىلإ
 ."ىلع هضعب بوث يف ىلص" :اهنع دواد وبأ هاور :يلع عقاو



 ءيش ةالصلا عطقي ال ام يف نايب "0 ةالصلا باتك

 اذإ ةالصلا ىف رس ٌهكك هللا لوسر نأ :رمع نبا نع عفان نغ ةفيتح وبأ ١4-
 .ءاسنلل قيفصتلاو لاحرلل حيبستلا ءيش هيف مان

 [ءيش ةالصلا عطقي ال ام يف نايبإ
 امع ةشئاع لأس هنأ :ديزي نب دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -6
 نوعطقي رونسلاو بلكلاو رامحلا نأ نومعزت !قارعلا لهأ اي :تلاقف ؟ةالصلا عطقي

 هبنح ىلإ ةمئان انأو يلصي د5 يبلا ناك ؛ تناسسا اع انا ري عصرا 4 ةالصلا
 ءاسنلا رشعف

 بجوي ردان رمأ نيدتقملا باصأ اذإ يأ :خلإ مهيان اذإ .هوحن رمع نبا نع عفان نع هحام نبا هاور :عقان نع
 [1ْ 885# :مقر] دواد وبأو *2١7١ 5 ١5١[ :مقر| يراحخبلا هاور ثيدحلاو ؛هريغ وأ مامإلل هيلع عالطالا
 00 لهس حيغ اوج رخأ مث ؛"لاحرلل حيبستلاو ءاسنلل قيفصتلا" *لظفلب دعس نب لهسو ةريره يبأ نع امهريغو

 7 .ايينالا اهيأ اي :هيفو ءةالصلل ركب يبأ مدقتو جايا دحبسم إل فاو نب ورمع ئب نيب اميف 525 هحالصإ ةصق
 ,. كيلا هنن ١احيبس 3 قيل لا رئابيخا ا م وع هنا 5 هل 3 ايهسملل -+ فقيبشمل / 05 ١ + سستل اب ع :ليشأ نأ ىل "اتقن | ف | ىش قيناذلاع كا يحل . | + ذيإ "ع ا 1 كحل ا ا 1 1

3 2 -َ -_- - 5 

 .فكلا ىلع فكلا ب زر :قيفصتلا

 نم ىبلق فو :لاق ءدوسألا بلكلا دمحأ دنعو «ةثالثلا اهعطقي مهضعب دنع اوفلتخا م ةالصلا عطشب امع

 ثيداحألا اولوأتو ءاهريغ الو يه اهعطقت ال ءفلخلاو فلسلا روهمجو ةثالثلا ةمئألا لاقو ؛ءيش ةأرملاو رامحلا

 انأو يلصي .كتالص عطقت الو ,نكمأ ام راملا عفدا يأ :أرذا .رورملاب ةالصلا عطق ف :ممب انومتنرق .هوح

 07٠١[, :مقر] "ةلبقلا نيبو 35 يبنلا نيب تنك" :اًعوفرم ةشئاع نع ةورع قيرط نم دواد وبأ جرحأ :خلإ ةمئان
 ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم ىهو ليللا نم هتالص يلصي ناك :قيرط قو «ضئاح انأو :تلاف اهتسحأو :ةبعش لاق

 .ترتوأف اهظقيأ رتوي نأ دارأ اذإ يح هيلع كتر يذلا شا لا يناع او

 ةضرتعم انأو يلصي 75 هللا لوسر تيأر دقل بلكلاو رامحلاب انومتلدع ام سكب" :تلاق اهنع مساقلا قيرط نمو
 ةبلك و ةرامح تيرس جاو نبأ نع ناتألا ثيدح جب رخأ 5 ةملس يبأ قيرط نه اذكهو 00 هيدي نئي

 ا وبأو 55 ىطقراكل ا 553 نامثعو ةفيذحو رامعو ىلعو ةمامأ يبأو سنأو رمع

 .مهريغو يواحطلاو



 فوسكلا ةالص نايب ؟ ا/ 8 ةالصلا باتك

 [فوسكلا ةالض نايبإ

 تفسكلا :لاق هللا ميغ نع ةمقلغ نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -5
 دوعسم نب

 :لاقف ءبطحف دك هللا لوسر ماقف دكُك هللا لوسر نب ميهاربإ تام موي سمشلا 3 . هللردص ب ىه  هللطح ا 5
 ةيطبقلا ةيرام نم

 متيأر ادإف هتايحل الو امعأ تروم نافسكفت : ال هللا تايآ نم ناتيا رمقلاو سمشلا نإ

 لون 3 :فيسكلا انمهمأ ىلجني وجع عةوحبسو ةاوربك و هللا اودمحأو اولصف كلذ

 نباو «ةرمس نع مكاحلاو دمحأو «رباج نع ملسمو «ةشئاعو سابع نبا نع ناخيشلا هاور :دامح نع ةفينح وبأ
 ثيدح نم امهدنع هوخنو دوعسم يبأ نع ناخيشلا هاور خلإ "سمشلا نإ" :هلوقو «ربنملا دعص هنأب يئاسنلاو نابح
 ؛ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح نم ملسملو ءرمع نبا ثيدح نم يراخبلا دنعو ؛ةريغملاو ةشئاعو ىسوم يبأ
 يبألو ء[75851/ :مقر ءال8/] "مكتالص لثم يما :هيفو ؛هنع نابح نبالو «ةركب يبأ ثيدح نم يئاسنللو

 .سابع نبا نع "هطسوأ" يف ىئاربطللو ؛ةصيبق نع دواد

 يف مالظإ :فوسخلاو فوسكلاو «يشاجنلا دنع نم هيلإ ةادهملا ةيطبقلا ةيرام نبا وه :2إ ميهاربإ تام موي

 نيب رمقلا ةلوليحب وأ ؛قحلا وهو عرشلا هب قطني امك هدابع فيوختل هتئيشمو هتدارإو هللا مكح درجمب. امإ نيرينلا

 ةفسالفلا دنع امهجراوخ زكارم تاكرحب فوسخلا يف امهنيب ضرألا ةلوليحبو ,فوسكلا يف ضرألاو سمشلا
 ءرمقلا ف فوسخلاو سمشلا يف فوسكلا لامعتسا ةغللا ف روهشملاو «ضعبلا همعز امك هريغو ميظع تومل ال

 .لك ف لك لامعتساب ةطلتخم انهه تاياورلا نكل
 ةبطخلا يفو ؛ةدحاو ةعكر يف ةسمح ىلإ هددعتو عوكرلا ةدحوو «ةءارقلاب ءافخإلاو رهجلاب تافالتحا انهه مث

 ؛ةيفنحلا لبق نم يواحطلاو مامهلا نباو ئيعلا ثحابملا هذه قوتسا دقو ءرمقلا فوسنخل ةعامجلاو ءامه ةالصلل

 يئاسنلاو يراخبلا هجرخأ :خ! سمشلا نإ :لاقف .مهكلسمل ةتبثملا راثآلاو مهصوصن جارخإو مهبهذم تابثإو

 نبا ىور دقو ءرمع نبا نع يئاسنلاو ناخيشلاو ؛دوعسم نبا نع هجام نباو يئاسنلاو ناخيشلاو ؛ةركب يبأ نع
 هقو. .شسكتاف اهارخ نع ةانس اعين هللا ةنظنع نمءامهدحلأ ىأرااذإ رسقلاو. نسسقلا نإ :اعوفرم نأ قع راخفلا

 فوسحخ يف ةالصلا درو :خلإ اولصف .ةفسالفلا فنأ مغر ىلع فسكلا ببس ىلعو امه حورلا ىلع ةلالد
 رمقلا وأ سمشلا تفسكنا اذإ ناك" :هعفر ريشب نب نامعنلا نع "يبكلا" ف يناربطلا ج رخأ دقق .ءانطيأ رمقلا

 . يلجنت ىج ىلص



 فوسكلا ةالص نايب ”/د ةالصلا باتك

 ف ءوي سمشلا تفسكنا :لاق ءرمع نبا نع هيبأ ٍنِع ءاطع نع ةفينح وبأ -

 ماقف ؛ميهاربإ تومل سمشلا تفسكنا :سانلا لاقف 25 هللا لوسر نب ميهاربإ تام

 مث ,همايق ردق هعوكر ناكف عكر مث ؛ كريب ال .هنأ نبك نيح «اليوط امايقأ 225 ىببلا

 نيب هسولح اناكف سلع مث هدايقا يدق دحس مث هدعوكر باق هبايق اناكف هبأر عفر

 لثم لعفف عةيناثلا ةعك رلا ىلص مث ؛هسولج ردق دجس مث ؛هدوجس ردق يا حسلا

 ملأ :لوقي وهو عهانعمسف هؤاكب دتشاف .ىكب اهنم ةدجسلا ١ تناك اذإ يح كلذ
 ةدحسلا نم هعارف دعب

 .ههجوب مهيلع لبقأو فيتا. دهطق سنان رش هيبويا انو مطل نأ يبدعت

 تايم («ةسماخلا ن .مه طلتخاا ق ودص ,يفوكلا يفقث معلا تئاتسلا هيأ :لاقيو لمع وبأ تئاسلا 1 ءاطع وه : ءاطع

 يباحص يدنا ةمامث نب ديعس نب ديزي نب بئاسلا هوبأو ع :مقر | "بيرقتلا" يف اذك" :نينالاثاو تنس ةئيح

 ؛ةيناثلا نم ةقث ءاطع دلاو «يفوكلا ديز نبا وأ كلام نب بئاسلا :"بيرقتلا" فو «يراقلا هركذ ام ىلع ريغض

 .لاححرلا ىلإ هجوتلل هليذ رمشي مل يراقلا لعلف

 يسوم أو ىلعو يبأو رباجو سابع نباو ءاممأ و ةشئاغ نع نفسلاو حاحصلا تاهكضأ هأوهر 8 ريمه ن ا

 نباو ةشن اع م يقفل تاياور كو ءاذحاو الإ نكي 4 ةعك رلا ِق عوك رلا أ كنف رهظي : 0 عفر 5 .مهريغو

 لاجرلا ىلع فشكأ لاحلا نإ :لاقي دقو ؛ةسمحو ةعبرأو ةثالثو نينثا عوكرلا ددعت يور ءامهريغو سابع

 ددعتلا ورب 5 ول ميغتسي امعإ اذهو (عامإلا نم مكرقو ظفحلاو لمعلا هوف م رظنلاب نايبصلاو عابسملا 3 ةيوسلاب

 نعو «نيتدجسب تاعك ر سمح دف يأ نعو «تادجس عبراب تاعكر تيس رباج نع يور دقو ؛لاجرلا نع

 .تادجس عبرأب تاعكر نا سابع ن : نأ ثيلوح 2-7

 ل رهاظلاو «ةسمخلاو ةعبرألاو ةثالثلاو نيعوك رل || ف اتاو ور ةبرطضم ددعتلا يفاجأ ثإ :ةيفنخلا تلاق

 مداصم ديعب ةنس ةرشع يف هددعتو «ةياور يف هل ددعتلا وري حلو عةرم الإ ةنيدملا يف 0 هنامز يف عقي م قيس : تا ب 8 : 0-5 كي ل 5 8ك . 2 لا '

 وش ددعتلا ةياور اسبس :ليقو «قالطإلا تاياورو سايقلل قفاوملاو ةكاصلا 2 دوهعملا 5 رمألا انلمحف ؛ةداعلل

 كلانس انك تبن ةنسحو ةحيحص كيداحأ ا غعامشا نبا خيشلاو ؛(فوفصلا 5 ماحدزالا هدي ةابتشالا

 هذه ةده نب اوشا ةظحاالم بسس وأ ةدملا بسم يأ :هعوكر ردق .ددعتلا ثيداحأ 32 ملكتو ؛ةيفنحلا|

 ؟ شن :لافنألا) 5 مهيف تنأو يهب لعمل هللا 01 ام و8



 فوسكلا ةالص نايب 81 ةالصلا باتك

 نافسكي ال ةدابع امنع هللا فوخم هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ :لاق مث

 نم تيندأ نئتيأر دقلو «ةالصلاب متيم تللنك ناك اذإف «هتايحل الو دحأ تومل
 ةفوخملا رومآلا لثم ٠

 تيندأ ئتيار دقلو :تلعف اهرجت ناصغأ نم ائصغ لوانتأ نأ تعش ول يح ةنحلا

 تيب قراس :ةياور يفو «هللا لوسر قراس تيأر دقلو «يقتأ تلعج ىتح رانلا نم
 رانلا يف راثلا نم تسع رش

 .هنجحمب ٍجاَجحلا قراس عّدعَد نب دبع اهيف تيأر دقلو ءرانلاب بذعي هللا لوحسو
 جاحلا عمج

 مارب ووو اسم ءالأ ارنا اهيا نيأر دقو
 اياب ف ي

 عورزخجب و اب وبكتم 5 ا ذي

 ؛هنجحم. جاجحلا قراس عدعَد نب كبع تيأر دقل :هيفو ءهوحن ةياور يفو

 ةيملا تير "5 نإ :ئراسبلا ددع سابع نبا ةياور فو :خا تيناآقأ .ةيلهاجلا لهأ ةدقتعا ام ىلع :نافسكي الل

 تاتي ول يح ةنجلا ئم تيد .كقل ”ةعتاسس نبا كلغ. تكي يف تنب ءامسأ نعو ا[ :مقرإ دوشقنع اهنم تل وانتف

 *لاق هنأ تيسح :عفان لاق ءمهيف انا و ابر يأ :تلف قيح راثلا نيه تندو ا اهفاطق ٠م فاطقب 0-2 اهيلع

 يه الو ءاهتمعطأ يه ال اعوج تتام يح اهتَسْبَح :اولاق ؟هذه نأش ام :تلقف ءاه ةره اهشدخت ةأرما تيأرو

 .نضرألا نافع نع لكأت انهناسرأ

 ١١84[ :مقر] دواد وبأ جرخأ [.مكيلعو ىلع اهبخ يقتأ تلعج :يراقلا حرش ةخسن فو] :خإ تلعج ىتح
 "اًنوص هل عمسن ال طق ةالص يف انب ماق ام لوطأك انب ماقف ىلصف"' ا م رووا

 ةدحو هيفو «ثيدحلا "انب دجس مث" :لاق ."اًنوص هل عمسن ال طق ةالص يف انب عكر ام لوطأك انب عكر مث" :لاق

 نع يئاسنلاو "لئامشلا" يف يذمرتلاو دواد وبأ ىور :ليقو «ةفينح يبأ بهذم وه امك ةءارقلا ةتفافغو عوكرلا

 وهو «بئاسلا نب ءاطعل «هاجرخي ملو :لاق هحّحصو مكاحلا هجرخأو رم ام وحنب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 .ةرخأتملاو ةمدقتملا هتاياور نيب دمحأ قرفو ءرشب يبأ عم يراخبلا هل جرخأو ءءاطعل هنم قيثوت

 ةحخخسن فو [ةمدألا نم نوللا ءارمس] :ةيريمح ءامدأ .ةعتمألا اب قلعتت ةديدح اهسأر يف ةحوعم اصع :هنجحمب

 اهيازع انوا مضي. :ظزألا قطاف .نميفن نم ةلييت: لإ يوت هلؤأأ ريباك يو ةليوزم وامن ةييراقلل جرف
 :ةياور فو :يراقلا لاق :امئارشحو ."ةياهنلا" يف اذك ءمهو وهف تابنلا سباي وهو ةلمهملاب يور ةفارنحي

 هنوكل وأ يورملا ليوأتب ةياورلا هذه يف :هيفو اًشطعو اعوج تتام بح اهتطبر ةره اهشدخت ةأرما تيأرف
 .ءانلاب اردصم



 ةراختسالا ةالص نايب "1 ةالصلا باتك

 اذإ ناك :ةياور يفو .ئجحم. قلعت امنإ :لاق دحأ هآر اذإو بهذ يفخ اذإ ناكف
 ةب بهذي

 .يبجحمب قلعت امإ :لاق هيلع رهظ اذإو ءهب بهذ ءيش هل يفخ
 هريغ نع

 |ةراحختسالا ةالصإ

 ناك لاف رفيع لإ نع ةياس ليز نع نيج علل نا ليف و ا
 نمجرلا دنع ن « نأ هللا دبع نبا 5

 ناك :لاق لق نو دي دال د ميهاربإ نع دامح نع ةفينح ا
 قو «نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك رمألا ف ةراخعسالا انملعي 25 هللا لوسر

 2 ََي
 ١ ا ا | ميغ 1

 هوعام هماعلام هع هاه 1668688 8812868788151 884 2 كان وه: ةادمدمكوا عدوكم جا ااا لااا ا ا اعنا الا ةعم لاق "لزق :ةياور

 هاورو ؛هنع رفظملا نباو ورسح نبا هجرحخأ هلوطب ثيدحلا :ينجحمج .هريغ نع هب ايفتخم هنوكل عاتملاب :يفخ اذإ
 لاق «بئاسسلا نب ءاطع لجأ نم هاحج رخب مو حيحص :لاقو مكاحلاو ةبعش قيرط نم يئاسنلاو يدذمرتلاو دواد وبأ

 هاور ام نأ :لصاحلاو ءرشب يبأب اًنورقم يراخبلا هل جرخأو عةقن :بويأ لاقو .ءاطعل هنم قيتوت وه :مامهلا نبا

 ةبعش ف كلذ ماماإلا ىف نيدلا يفت رصح حصي الو ءرهاظلا نيعتملا وه لب :تلق .اعامج مدقاو امهنم ربكأ

 مكحلا نب مساقلا هاور اذكه :ةفينح وبأ .ةمدقملا يف هانمجرتو مهنم قحأ هنارقأو هلاثمأو مامإلا لب «نينايفسلاو

 .ةلغم رباح نع د واد ىبأ دنع و (نفنطع يئاسنلاو يدمرتلا هج رخأ :ةريره ىلأ , كنع

 نب دمحم قيرط نم يراخبلا هاورو : سلا ِق رازبلا هج رخأو ؛هنع شايع نب ليعامسإ هاور اذكه :ةقينح وبأ

 57 رباح نع ردكنملا

 هاورو «هلوطب رباج نع ةعبرألاو يراخبلا هاور :ثيدحلاو ءاهريغو ةالصلاب اهقيرط يأ :+! ةراختسالا انملعي
 حرش ف اذك ةفلتخم تاياورب بويأ يأ نع مكاحلاو «يردخلا ديغس يبأو دَح ةريزه يبأ نع نابح نبا

 نم ةروسلا انسلعي انك“ دانيل“ رومألا يف ةراختسالا امتع :هريغو قزاخبلا دتتع. ربات :ثكيدح لاو + يراقلا

 هلوصحب ئتعملا نأشلاب متهملا عوقولا ردانلا ّمهملا رمألا :هب دارملاو ءثيدحلا رمألاب مكدحأ مه اذإ :لوقي نآرقلا

 هرضو هعفن ْق ددرتي اًحابم نوكي نأ دعب كلذو .داتعمللا برشلاو لكألاكال اهلاثمأو ؛ةراجتلاو ةرامعلاو رفسلاك

 .ةصاخلا هتلاحو هتقول اًئييعت هل راختسي اضخم اًريخ ناك ولو .هرشو هريخو



 ىحضلا ةالص تنايب ”؟ ل ةالصلا باتك

 ءنلزع
 م ,ةضيرفا خ نم نيحكر عكولو اوتيل ار #0 لوسر

 مداوي دوهيسوب 1

 م اذه ناك نإ مهللا هيبريقلا مالها تل تنأو ءردقأ 6 يق ءملعأ 6

 8 دازو هيف يل كرابو يل 3 رسيف «يرمأ اع 3 يل !ريدخشلاو (يشيعم 2 يل أريح

 هلجآو يرمأ لجاع فو يعد بلو
 , كب ىنضر مث ناك ثيح ريخلا يل ردقاف ةريغ ناك نإو :ةياور

 ا يحضل ا ةالصأ

 ا ا 25 ىبلا نأ :ىناه مأ نع حلاص يب أ نع ثراحلا نع ةفينح وبأ -
 تايزلا ناوكذ

 هيمسيو :رمألا اذه .ملعت تنك نإ :رباج ثيدح يفو :كاك نإ مهللا .ميظعلا كلضف رباج ثيدح يفو :كلضف نم

 نكد تا ثيدح فو :ةريغ ناك ب 00 :يف ةرسيف ند ساس

 ةرم يبأ نع "يراخبلا" ل لا هاور اياب .- * تب 4 ئناه / نع

 ؛[؟"هال :مقر] "تاعكر نامث ىلصف ماق هلسغ نم غرف املف" :هب افحتلم: دحاولا بوثلا يف ةالصلا باب يف اهنع

 نمز 5 تلاع :لاق «ثراحلا نب هللا دبع نع "هدجام نيا تش" قو « ىحض كلذو :عئناه ءأ تلاَق :هرخخأ قو

 2 ىبلا ىعي اهالص هنأ ينريخي اًدحأ دجأ ملف ىحضلا ةالص نع نوفاوتم وأ نورفاوتم سانلاو نافع نب نامثع
 ١713[. :مقر] "تاعكر نامت اهالص هنأ ئتربحخأف ئناه مأ ريغ

 ةحبس ىلص حتفلا موي 58 هللا لوسر نأ" :عيناه مأ نع سابع نبا ىلوم بيرك قيرط نم "دواد يبأ ننس" فو

 ام :لاق «ىليل يبأ نع "يذمرتلا عماج" يفو هيفو .["51 :مقر] "نيتعكر لك نم ملسي تاعكر نامث ىحضلا
 يف لستغا ةكم حتف موي 5 ىبلا نأ تركذ اهإف ؛ءيناه هأ ريغ ىحضلا ىلض دك يبنلا ىأر هنأ دحأ انربخأ

 ىلص هتيأر ام تاعكر نامث حبسف :هتياور يف يذمرتلا لاق دعب نهالص دحأ هري ملف ,تاعكر نامث ىلصو ءاهتيب

 ءحيحص نسح ثيدحع اذه :لاق 9 | ء :مقر| دوجسلاو عوك رلا متي ناك هنأ ريغ اههنم فحأ طق ةاللص

 ىحضلا ةالص يف سنأ ثيدح جرخأ ام دعب لاقو .عئناه مأ ثيدح بابلا اذه يف ءيش حصأ ىأر دمحأ ناكو

 دبع نب ةبتعو ةمامأ يبأو ةشئاعو رذ يبأو رامه نب ميعنو ةريره أد ف يطب بجي وهج



 ىحضلا ةالص نايب 14 ةالصلا باتك

 داز «هيف ىلصف دحاو بوثب اعد مث ؛هيلع هّبصف ءام اعدو «هتمال عضو ةكم حتف موي
 يوارلا هندب ىلع لستغا يأ 7 ,

 .احشوتم ةياور يف

 اهيف ةنفح يف هب أف ءامب اعد مث ,ةكم حتف موي هتمال عضو ُدنَص يبلا نأ :ةياور فو
 ةريبك ةفحص

 لاق ؛نيتعكر ىلص مث ءهب حّشوتف بوثب اعد مث ؛ «لستغاف بوثب رتتساف .نيجعلا زبخ

 اعدو «هتمال ةكم حتف موي عضو 505 يب تلا نأ : ةيادر فو .ىحضلا ي يهو :ةفينح وبأ
 هتالص يأ

 يُذ ىلأ ثيدح دواد ىبأو عهسفنب ليعس يلأو ةريره يبأو رد يبأو ءادردلا يبأو ئناه م مأ ثيدح ج رخخأ 7

 ءنيقيرطب ةشئاعو راه نب ميعل و ىلهابلا ةمامأ يبأو نهجلا نسل وب داعم ثيدح رخآ ئعم.و .لرحخ

 تاعكار باسم ميار نا ةشئاعو 0 ثيدح هجام نباو رم نب رياح ثيدحو

 ع مَ 2

0 

 ىلإ افا سمشلا داع نم قاس ددعتملا وه روهشملاف الا وأ 3 م ريغ يشل ةالص نأ أ تلاعب

 هنأ ملعا مث ؛ةدحاو ةالص امهنأ يولهدلا ثدحملا قحلا دبع خيشلا ققحو .هفصن ىلإ هنم ىحضلاو ؛راهنلا عبر

 3 راتخملا وهو ءافابحتسا ىلع رثكألاو «ىحضلا ةالص يف راثآلاو رابخألا ترك

 نأ ىلإ ةريثك ىحضلا يف ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا نأ يقارعلا نيدلا يلو خيشلا نع "بهاوملا" نع لقنو

 :نيلسرلاو :ءايبتألا نم نيقباسلا ةالص اهغإ : ليفو «ي ونعملا رتاوتلا دح لا ملص انا :يربطلا ريرج نب دمحم لاق

 اهكأ قحلاو ؛ءاملعلا نم ةعامج اههركو ؛ةعدب انكإ :ةباحصلا صعب لاقو ؛«ثيداحألا صعب ّق هيفن قى وري لف و

 يلا 2 امأو ؛عبرلا دعب ةالصلا ىف هلك اذهو عدحاسملا 2 اهيلع ةبظاوملا رابتعاب ةعدب اوك نع ةعلن ةسعبل

 .هيلطي خيشلا لو اذك «ضعبلا دنع ةدكؤم يهف كانه القتسم رجفلا دعب سلجي نأ دعب ىدؤت

 نيجع يأ مالكلا ب ولقم نم هنأ رهاظلا :يراقلا لاق :نيجعلا ربخ , حتتفا :حرشلا ةحكلسل يو :ةكم حف

 خسولا وعم ناتح وتغم نيتمجعم داضو واوب نيجعلا رضاو : : مامالا كانانعم" يو .نيجع رْثأ اهيف :نئعملاو زيخلا

 :ليفو تل لعدة ايتا لس ل حتفلا ىلع ركشلا ةالص اكإ :ليق :نيتعكار ىلص ع .ةلاسغلاو

 دواد وبأو عض يقرا منسم هاور امك ىحضلا ةالص امكأ قحلاو (ةكم حتف مامتها يف هتاف بزح ءاضق ا

 و ريسخخ نبا هج رخخأ ثيدحلا اذهو «كلذ ىلع ةرفاظتم ظافلألا هذه لثمو «ىحضلا ةحبس :ةظفلب [! ؟5 :مقر]

 يذمرتلاو اح حس كنسي نارخلا هللا ليغ يأ نع يئاسنلا هج رخأو ؛"وهديناسم" 2 لدعلا ةحلطو نانشألاو

 .رذ يبأ ثيدح نم "امهيحيحص" يف نابحو ةميزخ انباو ئناه مأ نع دهاحجم نع هجام نباو

 بتكي ملو ىحضلا ٍتعكرو رتولاب ترمأ :هعفر ان سابع نبا نع "هدنسم" يف دمحأ جرخأ :ىحضلا يهو



 ليللاب 75 يبنلا ةالص "مه ةالصلا باتك

 اف ةمطاف هترتس

 لخد اذإ ناك دي يبلا نأ :ةشئاع نع لجر نع مئيهلا نع ةفينح وبأ 0١-

 .ليللا ىحأو ءرزيملا دش رخاوألا رشعلا لخد اذإو «مانو ماق ناضمر رهش

 ةماع موقي 28 دللا لوس كام :لاق قرشا نع هاو نع ةنيص بأ تاو

 امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دق سيلأ :هباحصأ هل لاقف .هامدق تمروت يح ليللا

 .اًروكش اًدبع نوكأ الفأ :لاق ؟رحخأت

 [ليللاب دو ىبلا ةالص]
 99 0 5 0 ف ع 7

 2201 تناك ليللاب 55 يببلا ةالص نا :رفعج يبأ نع ةفينح وبأ ١07-

 يراخبلا هاور ثيدحلا :خلإ لخد اذإ .هحرش ةداعسلا رفس يف روكذم ىحضلا ةالص ليصفت :اًعبرأ ىلص
 ناك" :ظفلب اهنع ١53[ :مقر] يئاسنلاو ١707[ :مقر] دواد وبأو ١١175[ :مقر] ملسمو ٠١75[ :مقر]
 «يراقلا لاق اذك «"ررئملا ّدشو ءهلهأ ظقيأو ؛ليللا ايحأ ناضمر نم رجاوألا رشعلا لحد اذإ 25 هللا لوعر

 نع دوسألا نع ميهاربإ نعو ؛"رخاوألا رشعلا يف هلهأ ظقوي ناك" :اعوفرم هححصو يلع نع يذمرتلا جرخأو
 ميهاربإ نع هجام نبا هاور اذكو ؛هححصو «"اهريغ يف دهتجي ال ام رخاوألا رشعلا يف دهتجي' :اعوفرم ةشئاع
 ظقيأو «رزيملا دشو ليللا ايحأ رشعلا لحد اذإ" :اًعوفرم ةشئاع نع قورسم قيرط نمو ؛ةشئاع نع دوسألا نع
 .ةريخألا ةرشعلا لضفو ءردقلا ةليل كاردإل هلك اذهو :"هلهأ

 ةبعش نب ةقالع نب] :خل! دايز نع .ليذلا ريمشتك اهل هدادعتساو ةدابعلا يف هداهتجا نع نيك هرازإ :رزيملا دش

 ةريغملا نع دايز نع رعسم نع ميعن يبأ قيرط نم يراخبلا هجرخأ [.يذمرتلاو يئاسنلاو ناخيشلا هجرخأ
 ١١7٠١[: :مقر] اروكش اًدبع نوكأ الفأ :لوقيف :هل لاقيف .هاقاس وأ هامدق مرت ىح ىلصيل وأ موقيل" :اعوفرم

 عءهامدق تمروت يح 25 هللا لوسر ماق" :هظفلو «ةريغملا نع دايز نع نايفس نع ماشه نع هجام نبا هجرخأو

 ء[١ 898 :مقر] اروكك ادبع نوكا أ ذلفأ : :لاق :رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق ! هللا لوسر اي :ليقف

 نب يلع نب دمحم :رفعج يبأ .هدجو هوبأ وأ رباج هلعل طقاسلاو لسرم :خلإ ةفينح وبأ .هوحن ةريره يبأ نعو
 .رقابلاب بقلملا نيسح



 ليللاب 0 يبلا ةذاص "مك ةالصلا باتك

 . رجفلا اتعكرو ,رتولا تاعكر ثالث نهنم ,ةعكر ةرشع ثالث

 | عقد :مقز] يدمرتلاو 4١*١[ :مقر] دواد وبأو ١417| :مقر] يراخبلا هجرخأ 0 ةعكر ةرشع ثالث

 ةشسئاع كاس هنأ هربخأ هنأ «نمحرلا دبع نب ةملس نأ :مع يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع كلام قيرط نم مهريغو

 ىلع هريغ ىف الو «ناضمر يف ديزي هك هللا لوسر ناك ام" : تيلاقف ؟نايطنعرو ف 5 هللا لوسرر ةالبص تناك نيك

 مث نفوطو نهنسح نع لئست الف اعبرأ يلصي مث ؛نفوطو نهنسح نع لأست الف ءاعبرأ يلصي ةعكر ةرشع ىدحإ
 لاق يبق ماني الو. نامانت_ىيع نإ :لاقف ؟رتوت نأ لبق مانتأ اهللا لوس ايا :حلتقفا :ةشئانع تلاق مالت يلصي

 .حيحص نسح ثيدح اذه :ىدهرتلا

 يف 2 يبلا نع يور ام رثكأو :يذمرتلا لاق ءدجهتلا تاعكر ددع يف ةفلتخم ثيداحأ انهه 575 هنع يورو
 انثدح ؛ةبيتق انثدح «تاعكر عست ليللا نم هتالص نم فصو ام لقأو ؛رتولا عم ةعكر ةرشع ثالث ليللا ةالص

 نم لصي مل اذإ لك ىبلا ناك" :تلاق ؛ةشئاع نع ماشه نب دعس نع قوأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةناوع وبأ

 ."ةعكر ةرشع َيِنُث راهنلا نم ىلص هانيع هتبلغ وأ ءمونلا كلذ نم هعنم ليللا

 ثالث نم رثكأ وري ملو ءاضيأ سمح هنع يورو ؛عبسو ؛عستو «ةرشع ىدحإو «ةرشع ثالث هنع يور ةلمجلابو
 ثالثب ةراتو «رتولا نم ةعكرب ةراتو ,حصألا وهو امفودب مهضعبو .رجفلا تعكر عم اوذخأ ضعبلاف «ةرشع
 امك ليللا ةالص عيمج ىلع اهضعب ف رتولا قلطأو ءاهضعب ف دعي ملو تاياورلا ضعب يف رتولا بستحاو «هنم
 داك له دجهتلا نأ يف فلتحاو هراهنلا ةالض رتوي برغملا نأ امك ليللا ةالض رتوي رتولا نأ :ههحوو «ىفخي ال
 دقو قي هيلع تيقبو :ةمألا نع تحسن هتيضرف نأ :راتخملاو ؟خسن مث ةفألا ىلعو هيلع وأ كي هيلع اًضرف

 .اهيلإ عجار ءاش نم مهحورش يف حارشلا لاق اذك هعضوم يف كلذ ققح
 «ننسلاو حاحصلا نع انجرخأ ام ظافلأ هيلإ ريشيو ءرتولا ثيلثتب حيرصت اذه :2إ رتولا تاعكر ثالث

 لَ ىف نإ :لوقي وهو ءأضوتو كاوستف ظقيتساف 2 هللا لوسر+ دنع كقر هلأ ؛ نيابغ نبا نع ملسم جرخأو

 عوكرلاو مايقلا امهيف لاطأ نيتعكر ىلضف ماق مث ؛ةروسلا متع ىح ١314( :ةرقبلا) #ضرألاَو ِتاَواَمَسلا
 أرقي .اضاينيو كادمإ نيكل يلا ا اكتم تارم ثالث كلذ لعف مث ؛خفن يح مانف فرصنا مث .دوجسلاو

 :نامثغ لاق ءرتوأ مث :هيفو ءكلذ نم لوطأ هنع دواد وبأ هجرخأو ([/77 :مقر] ثالثب رتوأ مث «تايآلا ءالؤه
 .تاعكأ ر .تاللعب

 رتوي نكي ملو «؛ثالثو ةرشعو ثالثو نامثو ثالثو تسو ثالثو عبرأب رتوي ناك" :اعوفرم ةشئاع نع جرخأو

 :لاق يب نغشلا يمانع. نع قاحسإ يبأ قيرط ن :ه ةحجاش نبا جرحأو ."ةرشع ثالث نم رثكأب الو «عبس نم صقنأب

 ليللاب ن نامت ءةعك ار ةرشغع ثالث :الاقف ليللاب ض6 هللا لوسر ةالض نع رمعع نب هللا كيعو ريابح هيدللا كليع كلاس

 - .رجفلا دعب نيتعك رو ثالثب رتويو



 رجفلا ةنس نايب ” م11 ةالصلا باتك

 أ رجفلا ةنس نايب |

 رمع نبا يقل ام :لاق نارمح نع رمقألا نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -8
 كلر نب

 الا نبظاوت لارا وا ]نر وهج ايا :موي تاذ لاقف «نارمح اًسلحم سانلا برقأو الإ طق
 انم واذت و انهزالت رمع نبا

 ينإف ناتنئا امأ :لاق (نمحولا يع انآ اء لجأ :لاقف ءاريخخ :قلسفتلا كيرتق' كتنأدو
 ” ناتلضتغ يأ انتمدحن نم الضاح

 :لاق.ءانو رغكي 28 هللا لوسرب كسبت# قاف ءامي كرمآ اف «ةدحاو امأو ءامهنع كل كانأ

 اًنيد الإ نيد كيلعو نيو ال *لاقا ؟ءهحرلا كغ ايأ اي ثالثلا لاصخلا كلت يه ام

 ٠ امل ادن ايا جوي كب عسب دة بأ انا نس يقسم لو زم اج اي

 هئاضمل ايفاو

 يذلا ملا اذه ريغ كتعمسل اقافو ءازح

 ةبغرلا يابسأ "هر

 (رفوأو رثكأ هيف ةيداجألا 0 ل مه 00

 ءسابع نباو ةشئاع نع يور اميف ىرت امك «تاعكرلا نم ددع هل رقتسي نكي مل ام دعب رتولا رمأ رقتسا هيلعو
 مهريغو ةريره يبأو ئهجلا دلاجت نب دياز ةيدعأ لضفلا نعو «ثيداحألا بطق ليللا ةالص باب يف امهثيدحو

 ةحاح ال امث اهلك ىلإ قرطتي ال امب تاياورلا كلت يف فلكتي دقو هاّيشاف افالتخا رتولا ددع يف تفلتخا فيك

 ةياور ف امك اهامز ىلإ اهدعب ل ماني نكي حلو ءامي امهيرقل ؛ليللا ةالص نم نادعت دق رجفلا اتعكر مث «هيلإ

 دعب امفوكب امه حرصي دقو ؛نئسلاو حاحصلا يف تاياورلا نم ريثك فو ءامضد رقابلا دمحم ماهإلا نع املا

 دعب:الإ :كايدوت ال امهفأ ىف :فالج ال ةلمابو «كلذ ريغ ىلإ نيناذألا وأ نيئادنلا نيب امُهَوك' وأ هرجفلا نيبت

 ' .يبطتسلا نرتنلا ميلا جرلط
 افورعم هنوك نكمو :يراقلا دنع امك لوهجملا ةعيصب : يقل اه .يعازخلا ديز نب رمقألا نب هللا دبع : رمقألا نبا

 كلت ظفل الب ؟يه ام :حرشلا ةخسن يفو :ثالثلا لاصخلا .عئاشلا وه امك ابئاغ نارمح ىلإ هريمض عاجرإب

 دقو ءرصبلا يف ءايرلاك عمسلا يف وهو ءاهنم ذوخأملا عيمستلا نم وأ: عةعمسلا نم :نعمست الو .ثالثلا لاضخلا

 سابع نبا نع اًعوفرم [1985 :مقر] ملسمو دمحأ هاور امك "هب هللا ىأر ايأر نمو ؛هب هللا عمم عمس نم" :درو
 .ةعمسلاو ءايرلا دصقي هلعفي ام سانلا هثيدح عمس نم :ئعللاو



 رجفلا ةنس نايب ”مىم4 ةالصلا باتك

 ناك ام :تلاق .ةشئاع نع ريمع نب ديبع نع ءاطع نع ةقينح وبأ -١/ه

 حابر يبا نب
 12111111 1 1 1116 221111 ... ءيش ىلع د5 هللا لوسر

 لفاوتلا نم ءيش يف هتيأر ام :ظفلب [7؟4 :مقر علسمو .1173 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأ :ةفينح وبأ
 نع يراخبللو ءادهاعت هنم دشأ :ظفل يفو «رجفلا لبق نيتعكرلا ىلع هنم ةدهاعم دشأ :ظفل فو ءهنم عرسأ

 ةالص لبق نيتعكرلا كرت هرأ مل" :اهنع "هطسوأ" يف يناربطللو ء[59١١ :مقر] "اًدبأ امهعدي نكي مل" :ةشئاع
 .[7451 :مقر] "مقس الو ةحص الو ءرضح الو رفس ف رجفلا

 قيراط نم اًننيأ اهعريخو [976 !ةمقر ميس :مقر يراخبلا] ناخيشلا هاور :لإ هللا لوسر ناك اه

 يعكر ىلع هنم اًدهاعت دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع 2 2 ىلا نكي مل" :تلاق ةشئاع نع ريمع نب ديبع نع ءاطع

 دقو «ةظفاحملا ةدهاعملاو ء[١ ؟ 5 5 :مقرإ "حبصلا لبق نيتعكرلا ىلع هنم ةدهاعم دشأ" :دواد يبأ ظفلو ."رجفلا

 :ليق بح ءاهدكآو ننسلا ىوقأ ىهف ءاهيف ةددشم رجفلا ةنسل ةدكؤم ةفوقوملاو ةعوفرملا رابخألا تدرو

 ىلص مث ؛ءاشعلا ىلص" :اًعوفرم ةشئاع نع رجفلا تعكر ىلع ةموادملا يف يراخبلا جرحأ دقف ءاضيأ امبوجول
 ةرشع ثالث يلصي" :اهنعو "اًدبأ امهعدي نكي هلو «نيئادنلا نيب نيتعكرو ءاسلاج نيتعكرو تاعكر ىنامث

 ام دعب نيتفيفخ نيتعكر يلصي ناك" :رمع نبا نعو «'نيتفيفخ نيتعكر حبصلاب ءادنلا عمس اذإ يلصي مث «ةعكر

 نم دواد وبأ جرحأو «ننسلا رئاس نايب نمض يف ةباحصلا , ع جوجو ه1“ ء59١١ :مقر] "رجفلا علطي
 سبع

| 

 :اًعوفرم ةريره يبأ نعو «امهتلم 0-2 امهتتسكأ و اسهتعكا رل تيحبضا 5 رك ١ ,تحبضا ب :اعوفرم لالب ثييدح

 اذإ ناك" :اًعوفرم رمع نبا نع هجام نبا جرخأو ء[5594١ ١٠751 :مقر] ليخلا مكتدرط نإو امهوعدت ال ط

 .هينذأب ناذألا نأك ةادغلا لبق نيتعكرلا ىلصي" :اًعوفرم رخآ قيرط نم هنعو ؛"نيتعكر ىلص رجفلا هل ءاضأ

 ("ةالصلا ىلإ موقي نأ لبق نيتفيفدخخ نيتعكر عكر حبصلا ةالصل يدون اذإ ناك :اعوقرم رمتع تنبأ ةضافتح ةزعاو

 نيتعكرلا يلصي" :اًعوفرم د: يلع نعو :"ةالصلا ىلإ جرخ مث ؛نيتعكر ىلص أضوت اذإ" :اًعوفرم ةشئاع نعو

 ١١, 41١4841١454١١44 ١١47[. 47 :مقر] "ةماقإلا دنع

 دعبو «برغملا دعبو ؛هدعبو .«رهظلا لبقو ءرجفلا لبق :سمخ ةمئألا رثكأ دنغو اندنغ ةدكؤملا نئسلا نأ ملغا مث

 ءاشعلا عفش اهدعبو ءاهعفش وهو اهدعب رهظلا ةنس اهدعبو «برغملا ةنس اهدعبو ءرجفلا لبق ام اهدك آو ءءاشعلا

 ءرهظلا لبق ةنس ددع ف يعفاشلا انفلاخ و «ناتيواستم اهدعب امو اهلبق ام :ليقو ءاهلبق رهظلا ةنس اهدعب و ءاهدعب

 :اهنم «ثيداحأ :انلو ءنئسلاو حاحصلا باحصأ هجرخأ اعوفرم رمع نبا نع يور ام ىلع ءانب ناتعكر هدنعف

 لبق يلصي ناك" :اعوفرم بويأ يبأ نع دوو ميهاربإ نع رماع نب ريكب نع "أطوملا" ف دمحم هجرخأ ام
 ع  ةعاسلا هده يف جدلا ةاسسلاا بلا وبآا كلا اقف ءكلذ نع يراضنألا باويأ و بأ هلأسف «(تلاز اذإ اعب نأ رهتلا

 اة
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 عئرق نع دواد وبأ هاورو ءال :لاقف ؟مالسب نهنيب لصفيأ !هللا لوسر اي :لاقف «لمع اهيف يل دعصي نأ بحأف -

 ظفل فو ١77١[« :مقر] ءامسلا باوبأ نمل حتفت :ميلست نهيف سيل رهظلا لبق عبرأ :لاق اًعوفرم بويأ يبأ نع

 :لاقو .دواد وبأ هفعض «بّتعم نب ةديبع نم هيف فعضلاو ١١51[« :مقرإ "ميلستب نهنيب لصفي ال" :هجام نبا
 بيرقتلا" يف لاقو «ثيدحلا اذهب هنع تثدحل ءيشب ةديبع نع تثدح ول :لاق «ناطقلا ديعس نب ىحي نع ئغلب

 يفو 4١7[( :مقر] يحاضألا يف دحاو عضوم ىوس يراخبلا ف هل ام ةنماثلا نم هرخآب طلتخاو ؛فيعض

 .رثكأو هفيعضت نم ححرأ هقيثوتو «يلجبلا رماع نب ريكب نم مهوتي ام الإ فعض ال :دمحم ثيدح

 ةشئاع نع هيبأ نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ةبعش قيرط نم هريغو يمرادلا هجرخأ ام :اهنمو

 اذهي دواد وبأ هاورو ١[« 579 :مقر] "رجفلا لبق نيتعكرو رهظلا لبق اًعبرأ عدي ال 5 هللا لوسر ناك":اًعوفرم
 نع ددسم نع دواد يأ دانسإب يراخبلا هجرخخأو ١١[ 5 :مقر] "ةادغلا ةالص لبق نيتعكرو" :هظفلو .دانسإلا

 ام :اهنمو .ةبعش نع ورمعو يدع يبأ نبا هعبات :لاق ءاعوفرم ةشئاع نع هيبأ .: ميهاربإ نع ةبعش نع ىيب
 عماج ثيدح وهو «ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع هريغو ١١0١[ :مقر] دواد وبأو ١[ :مقر] ملسم هاور

 ؛"نيتعكر يلصيف لحدي مث «سانلاب يلصيف جرخي مث ءاعبرأ رهظلا لبق ييب يف يلصي ناك" :هيفو «بتاورلا نئسلل
 .ةحصلا ثيح نم امهيف مالك ال ناثيدحلا ناذهو

 هيلإ بأ ناك 225 هللا .لوسر ةالضايأ ةشئاع ىلإ نأ لسرأ :لاق ةةيبأ نع سوباق نع ةحام نبا ةاوراام :اهتمو

 دوجسلاو عوكرلا نهيف نسحيو «مايقلا نهيف ليطي رهظلا لبق اعبرأ يلصي ناك :تلاق ؟اهيلع بظاوي نأ
 لبق عبرألا هتتاف اذإ 225 هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع هريغو وه هاور ام :اهنمو

 ىلع ظفاح نم :اعوفرم ةبيبح مأ نع هريغو يذمرتلا هاور ام :اهنمو ءرهظلا دعب نيتعكرلا دعب اهالص ءرهظلا

 .هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ رانلا ىلع هللا همرح اهدعب عبرأو رهظلا لبق تاعك ر عبرأ

 :لاقو «رهظلا لبق سمشلا لوزت نأ دعب اًعبرأ يلصي :اًعوفرم بئاسلا نب هللا دبع نع يذمرتلا هاور ام :اهنمو
 ةنس ىلع اهلمحم ثيدحلا اذه لاثمأو خاص لمع اهيف يل دعصي نأ بحأف ءامسلا باويبأ اهيف حتفت ةعاس اهإ

 هكلس ام ىلع رجفلا ىعكرل حبصلا لبقو ةادغلا لبق :ظفل يف امك رهظلا لبق :ظفل رهاظ وه امك ءرهظلا

 [١5؟4 :مقر] يذمرتلا هجرخأ ام :اهنمو .يراصنألا بويأ يبأ ثيدحب جتحا "أطوملا" ف دمحم انمامإ

 ةالص يف نهلثمي بسحت لاوزلا دعب رهظلا لبق عبرأ" :اعوفرم باطخلا نب رمع نع "ناميإلا بعش" يف يقهيبلاو
 هو و سل لئاّمشلاَو وسلا نع هلالظ يفتي :أرق 8 ”ةفاسلا قللت هل حبسي وهو الإ ءيش نمهامو «رحسلا

 -ِ .(48 :لحنلا) هين ِورخاَد



 :مقر| يئاسنلاو ١55٠[ :مقر] دواد وبأو 4١5[ :مقر] يذمرتلاو [748 :مقر] ملسم هاور ام :اهنمو -
 دم :225 هللا لوسر لاق::تلاق «ةييبح مآ نع يرابلا هيجرخي و ىيهريغو [13 51 :يقر] هجام نياو 4 ١[

 اندفع 595- ء+ع لا : - أ 0 أ 2-2

 دعب نيتعك رو ءاهدعب نيتعك رو .رهظلا لبف اعبرا :ةنحب ف تيب هل نب ةعكر ةرشع نس ةليلو عوي ف ىلض

 نت ىلع رباث نم :اعوفرم يور دقو ,حيحص نسح ثيدح بابلا اذه يف ةبيبح مأ نع ةسبنع ثيدحو «برغملا

 :برغملا دعب نيتعك رو ءاهدعب نيتغك رو ءهرهظلا ابق تاغك كر عبرأ :ةنحجا ىف اتيبا هل هللا ئب ةنسلا نم ةعكار ةرشع

 نباو ىسوم يبأو «ةريره يبأو ةبيبح مأ نع بابلا فو :يذمرتلا لاق ءرحنفلا لبق نيتعك رو ؛ءاشعلا دعب نيتعك رو
 ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دق دايز نب ةريغمو ؛هجولا اذه نم بيرغ ثيدح ةشئاع ثيدح :يذمرتلا لاق «رمع

 .ةظففاح- لبق نم
 لبق ىلصي 7255 يبنلا ناك" :لاق ؛يلع نع ةرمض نب مضاع نع قاحسإ ىبأ نع يذمرتلا هجرحأ ام :اهنمو

 ثيدح ىلع كثيدح :لاقو عةبسبح مأو ةشئ ةشئاع نع بابلا قو ا: لاق [17 نقرأ " :نيفعكو اهدعب و ءاًعبرأ رهظلا

 ثيدح ىلع ةرمض نب مصاع ثيدح لضف فرعن انك :لاق «نايفس صب يطبرلا ظوريرلا 3 وس

 ىلصي نأ نورانخي مهدعب نمو 25 ىبلا باحضأ نم ملعلا لفأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق مث «ثراحلا

 ةالص :ملعلا لهأ ضعب لاقو ؛قاحسإو «كرابملا نباو «يروثلا نايفس لوق وهو ؛تاعكر عبرأ رهظلا لبق لجرلا

 .اذه دمحأو يعفاشلا لوقي هبو «نيتعكر لك نيب لصفلا نوري ئثم ئئثم راهنلاو ليللا

 نم يذمرتلا هركذ امج رخآلاو ءرمع نبا ثيدحب لالدتسالا :امهدحأ ءيعفاشلل نيهجولا نع باوجلا يقب دقو
 جاوزألا اهتورف تيبلا يف عبرألا ىلضي ناك هك هنأ :لوألا نع باونلاف ءىنئثم ئثم راهنلاو ليللا ةالص :ُهثُك هلوق

 يلا عبرألاب ملعي ملو ءرهظلا ةنس رمع نبا امهنظف ءدجسملا ةيحت نيتعكرلا عكر دجسملا لخد اذإو «ةرهطملا

 تضراعت اذإ رابخألا نأو ؛لاوزلا ءيف ةالص اهنظ هنكل ؛عبرألا ىلع اًعلطم نوكي نأ نكمي هنأو «تيبلا يف اهالص

 دوجولا وه ةدابعلا يف طايتحالا نأو ,يذمرتلا نع هانلقن امك عبرألا ىلع مهرثكأو «ةباحصلا راثآ ىلإ ريص

 «تويبلا يف اهعوقول ؛رمع نبا نم بابلا اذه نم فرعأ جاوزألا نأو ءانلق اميف وهو «يفنلاو مدعلا ال ؛توبثلاو

 .اًضيأ يوارلا لبق نم حيجرتلا رهظف «هنم 232 هيلع لخدأو ءهنم هقفأو رمع نبا نم ملعأ اًيلع نأو
 ميلستلا هيف يفن هنأل ؛هلصأتسيو ليوأتلا اذه ىفني بويأ يبأ نع دواد يبأو دمحم ثيدح نأ :يناثلا نع باوجلاو

 تاقثلا نأو ءهوفقو مهضعبو .هوعفر مهضعبف «؛ثيدحلا اذه يف هيلع اوفلتخا ةبعش باحصأ نأو «نيتعكرلا ىلع

 ثيدحلا اذه :لاق يئاسنلا نأو ؛"نيحيحصلا" يف امك راهنلا اوركذي ملو ليللا ةالص اوركذو رمع نبا نع هوور

 - هنأو ؛مالكلا اهركذب لوطي ةلع هيف نأ الإ تاقث هلاجر :لاقو "ثيدحلا مولع" يف هاور مكاحلا نأو ءأطح يدنع



 رجفلا ةنس نايب ل ةالصلا باتك

 .رحفلا عكر ىلع هنم ةدهاعم دشأ لفاونلا نم
 ةاعارم

 وأ آًموي نيعبرأ 225 ىبنلا تقمر :لاق ءرسنغ نيل نرخ مقام نخ ةقينح وبآأ -

 ."نورفاكلا اهيأ اي لق"و ؛"دحأ هللا وه لق"ب ب رجفلا يعكر يف أرقي هتعمسف ءارهش

 اًعبرأ ليللا ةالص اهنع ىور اذكو ؛تاعكر عبرأ ىلصف ؛ءاشعلا دعب اهاتأ دو هنأ :اًعوفرم' ةشئاغ نع قوز ه

 يف/ ىلعيب وبأ اهنتغ ةجربخأ انك ميلستا الب اًعيرأ ,نسشلا اةالبص 88 دنع. ور. هنأو :يبلستا الب اًيئافو اكسو

 لك سأر ىلع دهشتلل سلجي هنأ وأ ,ةدح ىلع لفنلا نم عفش لك نأ ثيدحلاب ديرأ هنأو ءاعوفرم "هدنسم"

 نيتعكر لك ىلع دهشتي ئثم ئثم ةالصلا :اعوفرم سابع نب لضفلا نع يذمرتلا هجرخأ ام هديؤي نيتعكر
 .ارسب هنم بيطأ ابطر اذه لثم اذه :خ ! لفاونلا .[885 :مقر]

 [11:44 :مقر] هحام نياو [417 :مقر] يذمرتلا هحرخأ [هتالص يف هتدهعتو هيلإ ترظن] :خإ يبنلا تقمر
 اهيأ اي لق"ب رجنفلا لبق نيتعكرلا يف أرقي ناكف ءاًرهش لي يبلا تقمر :اًعوفرم رمع نبا نع دهاجم قيرط نم

 ةريره يبأ نع مزاح يبأ قيرط نم هجام نباو ١557[ :مقر] دواد وبأو ؛"دحأ هللا وه لق"و ؛"نورفاكلا
 هللا دبع قيرط نم هحام نباو ؛"دحأ هللا وه لق"و ؛"نورفاكلا اهيأ اي لق" رحفلا لبق نيتعكرلا يف أرق :اعوفرم

 يعكر يف امم أرقي امه ناتروسلا معن :لوقي ناكو ءرجفلا لبق نيتعكر يلصي :اعوفرم ةشئاع نع قيقش نب
 نبا ثيدح جرخأ ام دعب يذمرتلا لاقو /١١54[« :مقر] "نورفاكلا اهيأ اي لق"و ."دحأ هللا وه لق" رجفلا

 ثيدح رمع نبا ثيدح :لاقو «ةشئاعو ةصفحو سابع نباو ةريره يبأو سنأو دوعسم نبا نع بابلا يفو :رمع

 كثيدح سائلا دنع فورعملاو ءدحأ يبأ ثيدح نم الإ قاحسإ يبأ نع يروثلا ثيدح نم هفرعن الو «نسح

 ةقث ظفاح يريبزلا دمحأ وبأو ءاضيأ ثيدحلا اذه ليئارسإ نع دمحأ كايايب دقو «قاحسإ يبأ نع ليئارسإ

 قيل نو لل ديعت نب دست همعاو ةزي نزلا دع أ نمااطتح نحل اذهل كب أر ام :لوقي ارادنب تعمم :لاق

 .يفوكلا يدسألا
 اميل ل لأ انعم فان اَنَمآ رجفلا عك فكر يف 25 هللا لوسر ارقي ناك ام اريثك نأ :نابغ نبا نع ةواق وبأ جرخأو

 لآ) ©نوملشسم انَأب َدَهْشاَو ِهللاب انَمآ# ةرحآلا ةعكرلا فو «ىلوألا ةعكرلا يف هذه :لاق ةيآلا هذه ١75( :ةرقبلا)

 لآ) باَنْيلَع لوتأ امو للاي انَعآ "لق :رجفلا يعكر يف أرقي 5 يبنلا عمس هنأ ةريره يبأ نعو 5 :قأجتع

 عَم اًنبتكاف َلوُسَرلا اَنْعَبتاَو َتْلَرْنَأ امي اَنَمآ اَنْبَرإ» :ةيآلا هذه تلا ةعكرلا يفو ؛ىلوألا ةعكرلا يف (864 :نارمع
 ١١( 9 :ةرقبلا) 4ميِحَجْلا ٍباَحْضَأ ْنَع لاس الأ يلتو اريخي قصاب كابلَب' أ انإط» وأ (87:نارمنع لآ) «َنيِدِهاشلا

 ١3!(. :مقر] يدرواردلا كش



 ءاقعلا ةبس ناب "04 ةالصلا باتك
 علا

 الإ

 1 بارخ نب

 .ضيبتو سمشلا علطت يح هناكم نع حربي مل حبصلا
 مقيو لزي مل

 | اشعلا ةنس ناين |

 .ردقلا ةليل نم نهلثم نلدع دجسل ١ نم جرا نأ لبق تدق و ميرا هلشعلا

53 
 عا

 نم : مات هلل ١ لوسر لاق :لاق ( رمع جنيبأ نم» هييبززان# .نرع .ةفيدج قبأ 98

 راند ن 0

 ظ باتكلا ةحتافب ىلوألا يف أرقي ميلستب نهنيب لصفي ال ءاشعلا دعب اًعبرأ ىلص

 رباج نع [ 5 :مقر ىذمرتلا| ةيالثلاو اة يو ملسهو مك احلا ةأور ثيدحلا :يراقلا ل اق :خإ حربي م

 البقتسم نكي ملا ن مولا اذه لعلو . سمشلا علطت نيح هالصم يف سلج ةادغلا ىلص اذإ ناك 2 هلأ :ةرع# نب

 ةالصلا دعب ةلبقلل ًالبقتسم سولجلا : ليقنو لف دنع ينور امك“ ىئاقلا ىلإ البقتتسم وأ ءراسيلا فا قيميللا لب ةلبقلل

 بح هللا لويس وسر سلاخت تنكأ : هرم نب رياك تلقا : : لاق كاريس نع [١؟ 3 5 :مقر] دواد وبا حرخاو هدو راب

 ةالصل 2 ماق تعلطا اذإف ءسمشلا عبصت يح ةادغلا هيف ىلص يذلا هالصم نم موقي ال ناكف ءاريعك معل :لاق

 حيرش قيرط توي وبأ جرحأ :خإ ءاشعلا كعب ىلص وق ريم ب ىأ حمر ىلإ اهعافتر اب : ضيبت و .قارشإللا

 لخدف طق ءاشعلا ع كالا لدبر ىلعاوا :تلاقف كك هللا ل وبر ةاليع عع [هملاض اس :لاف ؛ةشئاع نع عيناه نب

 عيت لب عةدك ملا ةبتاورلا نم تسيل عبرألا 5 يا[ يقول "تاعكار ا وأ تاعكر عبرأ ىلص الإ ىلع

 اهيلع بتر امث رهظلا دعب ةدئازلا عبرالا ئرجي امك ةدك ولا عفشلا نع عبرألا هذه ىرحو :ةلفانلا دئاوزلا ننسلا

 .هيف افلتخم ناك نإو مامهلا نبا هراتخا ام ىلع اهدعب رهظلا ةعفش نع رابخألا يف ةبوثم ريثك

 ءاشعلا ىلص ام" :هتعفر اهنع يئاسنلا دنع و اا قد 7 ةشئاع نع دواد وبا هاون حرجا م ءاشعلا دعب

 7 يحيا 5 يناربطلاو 0 امهيدتسم" 2 رازبلاو ليخأ دلعو "تاعك عبرأ اهدعب ىلص لإ ىلع لخ دف طق

 نع "هنيس" يف روصنم نب ديعس هاورو «سابع نبا رمت سس يس أ عكر ءاشعلا ىلص

 اذإ
3 

  5 5شالا 1 345 ا 3 " 5 ا ا 7 1 ١ َض . - لاا لاك 35 ِظ ١ 5 ١ . روت رم 1 | !4 -

 عبرأ لثم بوثلا يف نيواس :نهلثم نلدع ع يقف ”4بببابو يئاسنلاو ءاهيلع افوقوم ىقهيبلاو ءردقلا



 ءاشعلا ةنس نايب ١4 م ةالصلا باعك

 ةئلاشلا ةعكسرلا ىو «ناحدلا لا محو باتكلا ةحتئافي ةيناثلا | ةعك رلا يفو ةدحسلا ليزنتو

 نأ ا اشو داخل هكا يب رووم نيستا

 اها اوك

 .رمع نبا نع افوقوم يورو «ربقلا
 عوفرملا مكح يف وهو اضيأ

 525 هللا لوسر ناك :لاق «سابع نبا نع دهاجب نع مكحلا نع ةفينح وبأ -

 0 .نيتعكر رهظلا دعب يلصي
 يف اولص لي هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نبا نع عفان نع ةفينخ وبأ ١-

 .اروبق اهولعحت الو ,مكتويب

 58 هللا لوسر ىلص نيأ الالب تلأس :لاق ءرمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -
 حابر نبا

 + . ناجل اوتيل هن هيت 825 كو لاا قالا فلا اه هات ه4 8814 نادال تورو قو واط ها 1 ؟ىلص مكو ,ةبعكلا يف

 حتفلا موي اهلخد اذإ

 .ةدجسلا ليزنت ملا :تاياورلا ضعب يفو ؛ةدجسلا ظفل الب ليزنت :حرشلا ةخسن يفو :ةدجسلا ليزنتو

 ةعفش ةينس :رهظلا دعب .ذاقنإلاو ظفحلا يأ ةراجإلا نم :ريجأو .ةعافشلا لوبقم لعج يأ ديدشتلاب :عفشو

 هجرخأ :خلإ يف اولص .ةيوبنلا ةبظاوملا اهيلع تبث :نيتعكر .بتكلا يف ةحيحصلا رابخألا نم ريثك يف ةيورم رهظلا
 ؛مكتالص نم مكتويب يف اولعجا :اعوفرم رمع نبا نع عفان قيرط نم تويبلا يف عوطتلا باب يف يراخبلا
 هوجرخأ نورخآلا ةمئألا اذكو «بويأ نع باهولا دبع ةعبات :لاق ١017([ :مقر] اروبق اهوذختت الو

 .ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب

 نانلا اهيأ اولص ::هعفر تباث نب .ديز نع |[ :مقر ملسم ؛1١١5 :مقر يراحخبلا] ناخيشلا هحجرخأ :مكتويب

 يف هتالص نم لضفأ هتيب يف ءرملا ةالص" :ذواد ىبأ دتعو + ةبوتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ةالض ريح نإف ءمكتويب ىف

 هجرخأو .هححصو يذمرتلا اذكو «مامإلا ظفلب ةبيش يبأ نبا هاورو ء[١١ 515 :مقر] "ةبوتكملا الإ اذه يدجسم

 اذكه :خلإ ةفينح وبأ .د ئهجلا دلاخ نب ديز نع يناربطلاو ةبيش يبأ نباو ءرمع نبا نع ةتسلا هاورو ءاضيأ يئاسنلا

 :يراقلا لاق :خلإ ةبعكلا يف .سابع نباو ةماسأو رمع نبا نع ناخيشلا هجرخأو ءهنع نعم نب مساقلا هاور

 - ددعت ىلع لومحم امإ وهف ءاهيف لصي ملو ةعبرألا هيحاون يف ربكو ةبعكلا لحد 25 هنأ :سابع نبا ةياور فو



 ءاشلا ةفق تان ١ 4 ةالصلا باتك

 ىلع كاذ ذإ تيبلاو «ةبعكلا باب نايلت نيتللا نيدومعلا يلي امث نيتعكر ىلص :لاق
 لكقيح داودسملا 5 اعوطت

 .ةدامصأ ةكش
 نيظطاسأ

 ناميلس يأ ن

 اقف ةقتاسكر جير أ ةمكلا يف ىلص : :لاقف ايلا عرب هيك يبا ةالص
 قرأ 1و : دولا ةجح وأ حتفلا ماع اهف وح ف هيف .ىلض

 كابض ةرارلسيلالا غرم بهذ 3 5 هعم ثععبف :لاّمقف «هيف اد يذلا ناكملا
 اهئاذحت سيلا تب ميول رمع نبا

 قرم ” ةلخختلا ١ لصأ

 .ةعذجلا تحن ىطسولا نا رسما ٍنارأف ف ها يعم ثمبف هديف ىلص يذلا تاكملا قرأ

 هريغ وأ رمع نبا

 نا 2 ثلا عديم فَيَك ريميل تلق لاق لا وقص نب هلللا لمع نع :قانلا 6-5 مدشقم تتنثملا وأ «لوخدلا -

 ِق ىلص د هنأ :ةرمادسأ نعو «مهريغو يواحطلاو لعس نباو دواد وبأ ةاور «نيتعكر ىلص :لاق ؟ةبعكلا لخد

 ثينأتلا :نيتللا ا .راجنلا نبا ةاور «نيتعكر تيبلا يف ىلص 725 يببلا نأ :رمع نبا نعو ءدمحأ هاور «ةبعكلا

 .قرطو ظافلأب 5 سابع نبا نع يطقرادلاو يناربطلاو ءرمع نبا
 لخد 55 هنأ :هنع ناخيشلا هاور امك 25 يلا عم لخدي مل رمع نبا نأ ملعا :يراقلا لاق :خ ! هلاس الجر نا ١ ع أ ىيدع ادع قا اي ا ع1 ا ءسض راد |2[1 ىءف ا 1

 ناحل ذلدلب تلأسف ءاهيق فكم هيلع اهقلغأف حاير نب لالبو يف بجحلا| ةحياط نب كامثعو ةماسأو وه ةيعكلا

 ناكو ئةعا را ةديمعأ ةثالثو 6 ةنيط نع نيدومعو «ةراسي نع ادومع لعج :لاّمف 9 د هللا لوسر عنص اذاَه ع

 دواد وبأو |[ :منقر] يراخبلا ىورو «هنيب مامإلا ثيدحو هلمجأ "يلف م ةالطسعأ ةقلم ىلع ذئموي تيبلا

 اني رمأف عةشآلا هيفو .تيبلا لابي نأ ىبأ ةكم مدق امل 5825 هللا لؤسر نأ" :سابع نبا نع 7.١[ 717 :مقر]

 اوملع دقل .هللا مهلتاق 0 يببلا لاقف .مالز لا امهيديأ قو المال ثلا ماع ليعامسإو ميهأ ربإ ] ةروص جرخأف (ثتخجرخأف

 'هيف لصي و جارخخ و يبا يحاوت ّى زيكف :نتميبلا لخد 5 :طق اك امسقتسا اه امنكأ

 نأ عم سابع نبا ثيدح نم حصأ ةماسأ ثيدح نأل ؛يانلا ىلع مدقم تبئملاف الإو ؛ددعتلا ىلع لمحي نأ الإ
- 

 قبس امل فايف ةريهاظاو ْ

 نإو ءاريغض ناكو 25 هعم نكي مل هنأل ؛؟سابع نبا فالخب اًريبك هنوكل ؛طبضأ وهو 226 هس ناك ةنفاسأ

 اًيفاك هنوكل ؛هرك ذا اه.انهنه انيفكاو '"نيضخلا ق :ييداعأ كل ١ انه شبا كليلعفا نيغملا ثيححملا ادرج طنا هفدنوأ

 .نيتعكر :عفان نع ةياورلا فو :تاعكر عبرأ .مهفاف انفلاخ نم ىلع جاجتحالاب ايفاو انهه قلعتي امم



 هيوبأل طرفلا ةعافش هه ةالصلا باتك

 اهيوبأل طرفلا ةعافش]
 25 هللا لوو هلاك :لاق «هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -65

 ألا بيصخلا نب دئرم نب رفظملا نياو:يئراخا هارو

 داق رآ ةرمخ لاق كدللا للص للا لص الإ هلأ نب 0 ا لا
 نوكسف مضو امهحتفب . يسال

 .نانثا وأ 325 لاقف

 ةياللث هل توم ملسمه نم امه :ظفلب دبع نب ةبتع نع هحجام نباو ملسم ةاور ثيدحلا 8 هللا لوسر لاق

 (يراقلا) "0 :مقر| لخد عاش اهيأ نم ةينامثلا ةنحبا بباويأ نم ه وملت هلا دخلا | وعلبب / دل ولا نم

 هسمتف دلولا نم ةثالث نيملسملا نه دحال تومع ال :اعوفرم هريره يبأ نع يذمرتلا هجج رخخأ 2 تيم نم ام

 ًقضح هل اوناك كسحللا اوغلبيب مل 'ةثالث :مدق نم :اًعوقرم ةوعسم: نبا نعو :[1 ٠+ :مقرإ مسقلا ةلحت الإ رانلا
 هلجن دأ ّيمأ نسم ناطرف هل ناك نم :سابع نبا نعو ؛ثيدحلا نينا و 2 لاق «نينئا تمدق :رد وبأ لاق ءانيصح

 عميلس مأو دبع نب ةبيتعو «كلام نب بعك و ؛ذاعمو ءرمع نع بابلا قو :يدذمرتلا لاق .ثيدحلا ةنجللا امك هللا

 نب ةرقو .«ديعس يبو ىرماع نب ةبقعو « سابع نباو «يعجشألا ةبلعت يبأو .دوعسم نباو عرذ يبأو نها و ءرباحجو

 .حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح :ةريره يبأ ثيدح جارخإ دعب لاق مث «ينزملا سايإ
 نع يئاسنلاو « درفملا بدألا" يف يراخبلاو «هيبأ نع ةديرب نبا نع مكاحلاو ملسمو دمحأ هاور :خ] ع لاقف 5 "ا ) : 1 ى] ث هللطخ ؟دو

 اًباجح هل نك دلولا نم ةثالث اهل تام ةأرما امبأ :ظفلب :هعفر ديعس يبأ نع "هخيرات" ف يراخبلا هحج ىحأو سنأ

 هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبسو هللا الإ هلإ ال نازيملا يف نهلقثأ ام خب خب :درو دقف ريبكلا دلولا يف امأو ءرانلا نم

 "ةتتس" 2 يئاسنلاو «نابوت نع "ونعم ُِق راوبلا هجج رخخأ 6ةبستحايف لسنا عرملل قوتي هلاضلا دل ولاو 55

 ةمامأ يبأ نع ”هدلفست" ّئ دمحأو «ىملسلا يبأ نع 0 لكس 2 مكاحلاو يا يف نابح نباو

 نم ةثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال :هعفر ةريره أ فيدح ءاهنم (ةريثك رابخأ هيف تدرو هنأ ملعا ا لاقف

 ع"ةفتضم" ِق ةبيش ا نباو "هدتسم" 5 دمحأو "هئطوم" ُِق كلام هج رخأ غمسَقْلا ةلخ الا راثلا هسمتلا دل ولا

 ظفل فو ؛"لامعألا لئاضف يف هيوحبز نب ليمح و ؛ مهعماوج يف هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراحبلاو

 اه تومج ةأرما نم نكنم ام :اعوفرم ءاسنلا ظعو ةصق يف يردخلا ثيدح :اهنمو .ثنحلا اوغلبي م :ةدايز ملسمل

 هجرخأ «نانثاو :525 لاقف «نانثا ىل ثام هنإف «نانثاو :ةأرما تلاقف ءرانلا نم اًباجح اه اوثاك الإ دلولا نم ةثالث

 .يئاسنلاو هيوحجنز نب ديمحو ةبيش يبأ نباو دمحأو |5717 :مقر ملسمو 2٠١١ :مقر يراخبلا] ناخيشلا
 عارذ وبأ لاق عرانلا نم انصح هل اوناك ثلا اوغلبي م دلولا نم ةيالأث مدق نم :هعفر دوعسم نبا ثيدح :اهتمو



 هيوبأل ظرفلا ةعافش كك ةالصلا باتك

 زي و 2 3 2 يق ََت 3 3 5 1 كفاح 5 5

 اغإ ةركلو ءاذحاو ا :لاك ادحاو تمدق دقل :ءارملا ليس بعك نب ىبأ لاقف «نعنبا 5 لاق «نيننا تيملف -
 "0 طا دا

 دببعو هيوحنز نب ديمحو ةبيش ىف نباو يذمرتلاو هحام نياو .”"هدتسم" قف دمحأ هجرخأ «ىلوألا ةمدصلا دنغ كلذ

 مرح دلولا نم ةثالث نفد نم :اعوفرم هتضق يف ةلثاو ثيدح :اهنمو ."هبعش" يف ىقهيبلاو ."هريسفت" ف ديمح نب

 ةنج نجتسا كقل :هعقر صاعلا يبأ نب تاسع فنيدح :اهنمو "روبكلا يم" 2 ناربطلا هحج رخأ ؛رانلا هيلع هللا

 5 |١ وم" 52 رازبلاو يناربطلا هج رخخأ عالسالا فق هبلض نم ةنالث هيدي: نيب فلس لجر ؛ :اثلا + ةنيصخ
 ف اح

 1796 :يقز

 هل اوناك ثنحلا اوغلبي هل دلولا نم ةثالث هل تام نم»:كلذ اندالوأ نع انسفنأب ىخس :هعفر ريبزلا ثيدح :اهنمو

 نبا يف تنأ ةأرما ةضق يف اعوفرم ةمقلع نب ريبز ثيدح :اهنعو ؛"هدارفأ" ف يطقرادلا هحجرخخأ ءراثلا نم اًباجح

 : محم < ُق ىناربطلاو هلت 5 رازبلاو + ةعيش" 2 روصنم نب ديعس هج رخخأ ءاهيداك اراظتحلا ت ارظتحا

 دشل :اعوقارم ةيالث تنفد ةأرما ةصق ف ةريره يبأ تثيدح :اهنمو ةماعلا 5 ةريرش يبأ ثيدح :اهلنمو

 .[ 135 :عقر] ملسمو ١1417[ :وقر ؛85/©] ةبيش ىأ نبا هحرحأ هرانلا نم ديدش راظح ترظيحا

 ةنج ةلااوتاك الإ ههبسحيف دلولاا نم اةنالث نيملسلا نم دحألا ةيوم ال :ةففر يملسلا رضنلا نأ ثيدح :اهنماو

 سنأ ثيدح :اهنمو :[3517 :مقر] "أطؤملا" ف كلام هحريغأ نانثا وأ :25 لاق ؟نانثا وأ :ةأرما تلاقف ءراثلا نم
 م ||

 عرانلا نيب و هنيب ايآجيح اولاك ثنخلا اوغلبي / ل ولاا ةيف ةيالثا هل تام نم :اعوفرم ريبزلا نبا توم ةضصق 5

 اًيَسِقع اًرباص هدلو نم ةئالث مدق نم :افوقوم ةشئاع ثيدح :اهنمو ع" ةقيضيشم" يف يربلا نيسحلا وبأ هج رخخأ

 ةصق يف ةريره آ ثيدح :اهنمو ء|١ ١/7 :مقر مدوعإ ةبيش أ نبا هج رخخأ ءرانلا نم هللا نذإب هوبجح

 , دلولا سه ةثالد هل ثت ول كبع ١ أف *لاق : كيف و .خإ هللا خدا ! هللا لوسر اي:ءاعدلل ةلئاس امل نباب اا ةأرما

 ."تايشحولا هيلاوع" يف ميعن وبأ هجرحأ ءرانلا نف هدلو نم اًويضع هنف وضع لكب هللا رتس الإ ثدحلا اوغلبي

 دقف يل هيقبي نأ هللا عدا !هللا لوسر اي :تلاق اهل نباب ةيئاج ةأرما ةصق يف اعوفرم يباحص لحجر ثيدح :اهنمو

 « ايببسس رباع 1 راثلا قري + فلا ا وعلمي / لل ولا نم ةيدلي هل كاف نه :هعفر ريشب نب نمر دبع ثيدح
 ف

 هيف ىل هللا عدا ! هللا لوسر اي * اه نبا ِِق تلاق :ةأرما ةصق ف ةيراصنألا ءاججر ثيدح :اهنمو .ىناربطلا هحج رخخأ

 مث ءاهنع نيريس نيا قيرط مه كسلا نبا هج رخأ :ثيدحلا مالسإلا يف تلخد ذنم ةثالث يل تام هناف عةك ربلاب

 - ثلا اوعنبي / مالاسالا 8 ةيالث اه تام ةأرما اع :اعوفرم راصنألا نم ةأرما نع هقيرط نم هج رخخأ



 هيوبأل طرفلا ةعافش "و07 ظ ةالصلا باتك

 دلولا نم ةنالث هل تومع سانلا نم ملسم نه اه :ةعفر سنا ثيدح :اهنمو .واثلا نم اراظح ترظتحا دقف -

 :مقر] يئاسنلاو |[! :مقر] يراحبلا هج رخأ مهايإ هتمحر لضفب ةنحللا هللا هلحدأ الإ ثدحلا اوغلبي ١

 نك ادحاإل ت وش 2 ياسعلا ظعو ّق اعوفرت ةريرش يب ثيدح :اهنمو .[- :بقر] هدجام نباو ١[ ما

 درعا نناعلا وأ :لاق ها لوسر اي .قافثا لأ: نينم ةأربا :تلاقق نقفنللا تلخو الإ جوسعحتش دلولاا نمةلألث ا
 ةلخخ دأ ما 7 ناطرف هل تام يَ :هعفر سابع نبا ثيدح :اهتمو .ميعن وبأو يئاسنلاو 1 :مقر] ملسم

 ؟طرف هل نكي مل نمف :ثلاق ةقفوم اي طرف هل تام نمو :لاق ؟طرف هل تام نمو :ةشئاع تلاق «ةنجلا هللا
 يف يذمرتلاو ء["38٠ :مقر ]4/١**2 "هدنسم" يف دمحأ هحرخأ :يلثع اوباضي نل يمأ طرف انأف :لاق ئفأ

 ."هبعش" ق ىقهيبلاو ء[57١١1 :يقر] "هعماج"

 أي :اولاقف ,مهايإ هتمح لضفب ةنخا هِّنلا امهلخدأ الإ ةئالب امج قوتي نيملسم نم ام :هعفر ذاغم ثيدح :اهنمو

 ني ديمو دحأ هحرخأ ةركلنس امك طقسلا ركذ هدعيو هكنيدحلا اًدخاو وأ «نانثا وأ :لاق ؟نانثا وأ اهللا .لوسر ّ

 هللا مدقي ةنمؤم الو نمؤم نم ام :هعفر ةسيتع نب ورمعع ثيدح :اهنمو ."مهديناسم" يف ديمح نب دبعو هيوحنز
 ثيدح :اهنمو .ناربطلاو دمحأ هجرجتأ ءمهايإ هتمحر لضفب ةنحلا هللا هلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي مل هيلح نم ةئالث هل

 ."ةيلخلا" يف ميعن وبأ ةخ وغأ ,نيعفشم و نيعفاش شرعلا تحن ةمايقلا موي نيملسملا يرارذو :هعفر قا يأ

 نب ديمح هحرخأ «ةنجلا مك هللا لخدي مهفوكو «ةنحلا صيماعد راغصلا نوك يف :اًعوفرم ةريره بأ ثيدح :اهنمو

 .ميعن وبأو ملسمو هيوحبز
 نبا هحرحأ «نينثالا وذو :لاق ؟نينثالا وذو !هللا لوسر اي :لاق «ةثالثلا وذ بجوأ :هعفر ذاعم ثيدح :اهنمو

 موي نوكي نأ كرسي امأ :هنبا تام لحر يف هعفر سنأ ثيدح :اهنمو ١١88٠[. :مقر 275/9] ةبيش يبأ
 امه تومي نيملسم نم ام :هعفر ةريره يبأ ثيدح :اهنمو ."هننس" يف روصنم نب ديعس هجرخأ :؛كئازإب ةمايقلا

 لس

 1 . 2 1-0 -ج 5 8 2 1 , 2 / ِء ١ 8 ١ تام 5

 باوبا نم باب ىلع لونوحيو :لاق يهتم ر لصعب ةنجا مهي وباو هللا مهلخ دا ال ثنخل | اوغلبي من دلولا :يه كن الأن

 هللا اضفب دك وأو ين ةنحلا اولخدا :مهل لاقيف ءانوبأ ءيجي ىح :نولوقيف «ةنحلا اولخدا :محل لاقيف ءةنجلا 1 ١

 موي 5 عوج الإ قفيتنلا | وةعببب " لافطأ ةيالاو امش تا ومن ئقملسم نس ام :اعوفرم ةبيبح- ثيدح :اهنمو يهتم راو

 يف يردأ الف :نيريس نبا لاقف ءانؤابأ يح :نولوقيف ؛ةنجلا اولخدا :محل لاقيف «ةنحلا باب ىلع اوفقي يح ةمايقلا

 .معن :تلاق ؟تعمسأ :ةأرملل ةشئاع تلاقف ءمك ؤابأو يتنأ اولخعدا : يف لاقيف ةئلاشلا وأ ةيناثلا

 دعس نبا هجرخأ «نايفس يبأ ثنب ةبيبح مأ :ياربطلل ةياور فو ءيبأ جوز لهس تنب هذه ةبيبح :يطايمدلا لاق

 55 .اهنع نيريس نبا نع "هدديبحص" ف :ةيببلا نباو يحي" 32 يناربطلاو "هتاقبط" 5



 ةيوبأل طرفلا ةعافش "0 0 ةالصلا باتك

 :لاق كك ىبلا نع ماشلا لهأ نم لجر نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ -5

 .ياوبأ لحدي ىح ال :هل لوقيف «ةنحلا لخدأ :هل لاقي اًِطنبحُم طقسلا ىرتل كنإ
 نمحرلا دبع نب دمحم نع يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس نع ةفينح وبأ -

 3 قلت الإ ع للا ١ 4 دلو نه 35ه هل 5 وتب ملسمه به اه :هعفر يدنا دبع نو هبعام هيلع :اهنمو -ح

 .ميعن وبأو ياربطلاو 0 3 مكر هححام نباو قمع هج رخأ :ءاش اهيا ٠مم ةينامثلا ةنحا با وبأ ري

 جاع الإ حتفتس ةنججا با وبأ بف ايان أت نأ بت انمأ :هنبا هد لامي سملا قوق راب نب ةرق ثيدح :اهنمو
 ورح

 ف يقهيبلاو .هحّحصو مكاحلاو يناربطلاو هيوحبز نب ديمحو دمحأو ةبيش يبأ نبا هجرخأ «ثيدحلا كل حتفب
 يبأ قي هج رخخأ ةهانعمم ةليرب ثيدح :اهنمو «دعس نبا ةكيرخخأ هوحنب ةرق نب ةيواعم مع ثيدح :اهنمو . نهشلا"

 .ءازجألاو جيراخختلا بابرأ اهدروأ ةريثك ثيداحأو راثآ بابلا اذه يفو «"ءازعلا" يف ايندلا

 نع "مهديناسم" يف ديمح نب دبعو هيوحنز نب ديمحو 1١5١47[ :مقر .551/5] دمحأ هجرحأ :خلإ طقسلا
 وأ ! هّللا لوسر اي :اولاقف عمشايا هدم امش 0-- دلل اههلحخدأ هل هل امش ل وتب ةتهويامستل نم ايه :هعفر داعم

 اح" و

 اة

 1 ثار رمل 25 رججيل دهشلا لآ ةديب ىبسعل شدا 1 :لاق مت ءانحعاو 1 :لاق ءاذحاو وأ :اولاق نانا أ :لاق ©؟نانئا

 لإ :هعفر د 32 ىلع نع" هبعش يف يقهببلاو ١[ 5 :مقر| ةحباش نبا ةييبت نأ قبأ ةعجيراو ٠ ةثيستحا اذإ ةيدلا

 مح 3 ١ تحل 70 تحبش فد تان 5-0 اجأ دأ هلن ' ] ه_يلقحا يطا ضضسلا ابي : ايف عراتلا قا هب "1 اذا دب ١ ملح ريل د شسمع
 هذيلا

 اه - رينا

 طقشسلا لا :هعفر شينح نب لوس نع 5 :مقر ع5 "ةطسوأ" يف يناربطلا هج رخأو عةرجلا امهلخخ دي

 | 3 ا ا [ ٠ يف

 ريم نب كديبع نع ايندلا يبأ نبا هج رخأو 7-2 وبا .لرخ دي يح . ل هقب ؛ لخخ دا : هل لامي ةنجلا تنأي ىكع انطنصخح ريل

 . "هفتصم' ' يف هيف قازرلا دبع هجرخأ ام حاكتلا يف ركذنسو ءهوحنب افوقوم يثيللا

 حتفو ءاحلا نوكسو ميملا مضب ئطنبحملاو ؛هقلخ ضعب ىري ام :رهشأ رسكلاو نيسلا ثيلثتب :خل طقسلا

 ةبلط ع انتما عنتمملا وه :ليقو ؛ءيشلل ئطبتسملا بيق ا :لدبي زمهف ءاطظلا ريسك ف نونلا نوكسو ةدح وملا

 ؛ةديح نب ةيواعم نع ٠١[ . 5-5 ع١ ةاقا 7 'ريبكلا" ُُق يباربطلا هأور ثيدحلاو .ءابإ حاتم يا .ءاعداو

 ى لنع ا 8 . أ
 .. لاهنت هاقعا باب كا !ةتصنص طفشسلاب ١ مح بلا يحال رثاكف لىلإف ؛ عءبكلت 3غ بيبححم رم ميل 2 ٍِِح 5 عا ومسا :هظفل و

 عكاوياتو تلا ةنحجا اخعذااةهل لاقتف ءقاوياو !بار اي :لوقف قنا .لجحوا 1 1 أ مم 1 201 | تدع 5 ١ ١ < 1 تسير ه5
 رت 8 ان - - رص 7 : 2

 3 ١ نيت ٠ 5 0 - 3 ع دق 2 لا 7

 ءرك امسع نبا هج رخأ عءمحخضصا رفا ل مضاف :هحطاقسا | يرعخ :ةعفر ةاريارط يبا ثيدحل :كتمسل بدنيو :ياوبا

 ! . 8 20 و اال تك ع ٍِ / . ١ دب هلا 000 ١
 لوهجم دانسإإلا ادله :ةقينح وبا . هتخخيشمه يف ةرسيه هحج رخخا لإ هللا اعني ضقسلا اوم“ :هعفر سنا ثيدحو

 .رسكتو ميملا حتفو لادلا رسكب :يقشمدلا .مامإلا نع ةاور ءالؤهو «ديعس نب ىيي نع هاور مامإلا الإ ٍئظو



 زئانجلا -_- نايب ل ١ ةالصلا باتك

 عل |
1 

 ىانمل#

 كلام نب ةعيبر نب يراصتألا

 ىلاعت هللا لاق اريح هقح يق سانلا لوقيو ارش هنم ملعي هللا و دبعلا هتناه اذا

 يملعوس لغو يديص ىعيو هايس ابطا اهني : هتكئالمل
 يدبعل يأ

 لوسر لاق *تلاق عيناه مأ نع حاص يبأ نع : ليعامسإ نع ةفينح وبأ -1

 تاي ارو 4 نأ نب

 .هل روفغم وهف هل رفغي هللا نأ ملع نم : . 22 هللا

 |[ زئانحجلا ماكحأ نايب]

 271 22ش” 7 7009190190212 وصنم نع ةفينح وبأ تا رايز

 لإ :ليقو ءرهشألا وهو ةيناثلا ءاتلا حتفب ىوريو -نيس امهنيب نيئاتلل نيتمضب- رتست ىلإ بوسنم :يرتستلا

 :ىلاعت هلوق ئيعم ىلإ ريشي اذهو :يراقلا لاق :تام اذإ (يراق) .نافوطلا دعب عضو روس لوأ اهروس
 عوكالا نب ةملس نع يناربطلا ىورو ١(« 4 :ةرقبلا) «سانلا ىَلَع ًءاَدِهش اونوكتل ًأطَسَو ةّمأ دك انلَعَج كلذك و

 هللا ءادهش متنأ :اعوفرم

 يدوي واع :يملع .اهيلإ عجار

 هرفغاف ابنذ تبنذأ !بر :لاقف اينذ باضأ اًدبع لإ "اي ةريره يبأ

 بابلا اذه يفو .[1159 :مقر 7؟/9/] ءامسلا ف هللا ءادهش ةكئالملاو ءضرألا ف

 ا ريشي اهردهل نأ نيديغ ىلعأ ةهبر لاقف عيل

 ١ 0100-5 ع 5 : - : 2 ب " اع دع 5 10 98 ها 3

 م ةرقخعاف رجخأ ايند تينذا !هيسار :لاقف ءابنذ باصضصا 3 عدللا ءاش اه اتحمل ا ؛ ىادامععل ِ انا رضلع هلي ذيع ل 6 انسسل :كلا

 380ج طك 2 4 5 ١-5 1 --0_ 75 أ د 6 9 1 5 اما / "3 2 50-0

 :لامكف امند تاضا 2 ع هللا خانم سس هي 37 2 ؛ يدع اسمن قع كن دحايو السل دلا 32 3 ابر قل لا زرق دن ملقا : لاف
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 ءاثالث ىدبعل ترفغ هب ذحايو بنذلا رفغي ابر هل نأ ىدبع لع : :لاقف +4 هرفغاق رقعأ ابثذ :تبنذا !يبر

 هب دارملا سيلو «ةبوتلا ىلإ عوجرلاو «ةيصعملا يف عوقولا نم ةفورعملا هتداع ىلع بترم اذهو ء«ءاش ام لمعيلف
 .نيعملاو قفوملا هللاو ,"نيصحلا نصحلا" حرش يف هتنيب امك ةفلاخملاب ةحابإلاب رمألا

 نب ديبع نع روصنم نع ديز نب دامح نع ةدعسم نب ديمح قيرط نم هجام نبا هحرخأ :خلإ روصنم نع

 نم هنإف ؛اهلك ريرسلا بناوحب لمحيلف ةزانج عبتا نم :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق «ةديبع يبأ نع ساطسن
 - ةعبرألا هبناوج ذأ وه ةنسلا نأ ىلإ ريشي اذهو ؛[١ 417/8 :مقر] عديلف ءاش نإو :عوطتيلف ءاش نإ مث «ةنسلا



 زئانحلا ماكحأ ع ةالصلا بنان

 نأ ةنسلا نم لاق دنأ .ةفوهسم .نيأ نع سللعسي قب ديبع رع دعت ين ؛ لاس نع
 ن تلا رسب

 .ةلفان وهف كللذ ىلع داز امف اهق.هريرسلا بئاردج لمح

 ةزانحل

 222111171 :يعادولا نب ةيطعع يلأ ن رخ ودلال ني ىلع سصئااقيتح ربأ -8

 مامشأ نباو ٠ ئيعلا طسبو «ءهقفلا ف كلذ لصف دقو «يعفاشلا هيلإ نيل اب دنقل ردزالا قس يانا اصلا نع

 يراقلا حرش نه كلذ نه فرط ىلإ دوعنسو ؛ "ةيادحلا" يتحرش يف قيداحألا ن .م كلذ

 .عفرلا مكح يف يباحصلا نم ظفللا اذه :خلإ ةنسلا نم .يثوكلا مهالوم يعجشألا ينافطغلا عفار :ملاس نع

 هيفو «ةريبك نوعبرأ هل رفغ «ةعبرألا ريرسلا بناوجب لمح نم :اعوفرم ةلئاو نع ركاسع ىور دقو :يراقلا لاق
 لمح ةئسلا نأ ىلإ ءامعإ هيفو «ةئيطخلا ةرافك ةوطخ لك نوكيل ؛ةوطخ نيعبرأ رايتخا نم انمدق ام ىلإ ةراشإ

 ةلباقلا ةفوقوملا ثيداحألا ضعبب لدتساو «هعابتأو يعفاشلا هراتخا امك «نيدومعلا نيب ال «ةعبرألا اهبناوجب ةزانجلا

 :مقر 241/1 ] ةبيش يبأ نبا ىور دقف ءاهنع دوصقملا ف حرصأو ءاهنم حصأ ثيداحأب ةضراعم اهنأ عم ليوأتلل

 نغ ءاطع .يأ نع .ميشه انثدح :"امهيففصم" يف 107٠0[ :مقر ]601١7/9 قازرلا دبعو ١[ 1١/ا/
 .ةعبرألا ريرسلا بناوخت لمحف ؛ةزانحج يف رمع نبا تيأر :لاق ؛يدزألا

 ةزانحلا لمح نم :لاق «ةريره يبأ نع مزهملا وبأ ينربحأ ءروصنم نب دابع نع يروثلا ينربخأ قازرلا دبع ىورو
 اوبهذ ام فالح 23 هللا لوسر نع حص دق مث .[151/ :مقر «5117/*] هيلع يذلا ىضق دقف «ةعبرألا اهبناحي

 يبأ نع ساطسن نب ديبع نجا رضعتملا نب روصنم نع ةبعش انثدح «ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع ىور دقف ء«هيلإ

 نب دمحم ىورو «ةعبرألا ريرسلا بناوجب ذخأيلف ةزانجلا عبتأ نم :لاق هدد دوعسم نب هللا دبع هيبأ نع ةديبع
 هجام نبا هاورو «ةعبرألا اهبناوجب ةزانحلا لمح ةنسلا نم :لاق ءرمتعملا نب روصنم انثدح «ةفينح وبأ انربخأ نسحلا

 ؛فلسلا ضعب نم ققحت نأ هفالخ نأو «ةنسلا نم هنإف ؛اهلك ريرسلا بناوجب ذحأيلف ةزانحلا عبتأ نم :هظفلو
 .بطاخم لكل ماع باطخلا : امحت نأ .هنييعت رظانملا ىلع بجي ال ضراعملف

 نع ثيدحلاو «ةياور يف امك تاوطخ رشع بناج لك ةعبرألا بناوجلا لمح نم ركذ ام ىلع يأ :كلذ ىلع

 مهفلاخو ؛نسحلا نب دمحمو «يقابلا دبع نب ركب وبأو ءورسح نباو ,يثراحلاو ؛ميعن وبأ هاور قايسلا اذهب مامإلا
 ديبع نيب دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ابأ لحدأ نكل .ظفللا اذهب "مامإلا دنسم" يف هجرحأف «يرقملا نبا كلذ يف
 قازرلا دبغ ج رخأو ,"هفنصم" ف ةبيش يبأ نباو ,"هننس" يف هحام نبا هجرخأ اذكهو ءدوعسم نباو ساطسن نب

 لمح نم :ظفلب ةريره يبأ نعو «ةعبرألا ريرسلا بناوج لمح هنأ :رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا اذكو «"هفنصم" يف

 ننادمحلا ورمع نب :رمقألا نب .ةنسلا امي لمكي ىلا ريخلا ىلع ةدايز :ةلفان .هيلع ىضق دقف ةعبرألا اهبناوخم

 .لسرم ثيدحلاو «ةيناثلا نم ةقث ء«رماع نب كلام همسا ,ينادمحلا يعادولا :ةيطع يبأ .قوكلا عزاولا وبأ يعادولا



 ئانحلا ماكحأ "5 ةالصلا باتك

 .اهري ل نيح ريكي ملف «تدرطف امه رمأف «ةأرما ىأرف «ةزانج يف جرخ 5 هللا لوسر نأ

 اًماهذل اراظتنا ةزانجلل اهرسك و ميحلا حتفب

 هوكذ باطنخلا نب رمع نأ :دح :دحاو ريغأنع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -
 تاقثلا :

 اهيلع ربك ةزانج رخآ اورظنا :مهل لاق «ريبكتلا نع مهأسف 52 بلا باحضأ عبج
 ةزانخلا يف ددع

 .اًعبرأ اوربكف 'رمع لاق مي ضبق عيح اًميرأ ريك دق هونحوت 138 يبلا

 يفوت يأ هحور

 ءاسن نأ لبا د هيئات زبلقل ىأ ني دلطنألا ا "انيلع مزعي مل و زئانحلا عبتن نأ انيمن'
 1 ص
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 و ةحلط ةهأور اذك .بيرق دهعلا نإف ؛ (نهعد 225 هللا لوسر لاقف (نهدرطي لا رمع دارأف «ةزانج عم 0و

 يبأ نع مكاحلاو هجام نباو ١809[ :مقر] يئاسنلاو دمحأ هجرخأو ءهنع فسوي يبأ نع ديلولا نب رشب قيرط

 .[رمع اي نهعد ؛ ظفلب ةريره

 رجا زئانخلا عابتا رف ةاستنل سبيل :اعوفوم رت نبا ع ا ف يقهيبلا جرخأو ءاهدرطب يأ :انك رمأف

 ١48/1١١ ] بيصن ةزانجلا يف ءاسنلل سيل :هعفر سابع نبا نع "ريبكلا" يلا م مايا * :مقر :57/4]

 هدنسب ورسخ نباو «هنع ينانشألاو يثراحلا هاور [.راثآلا يف هوحتن دمحم جرحأ] :ةفينح وبأ ١١8.05[. :مقر
 .الوطم يلع نع نيريس نبا نع مثيلا نع هنع
 ( ةقيعض اهلك ةددعتم ه وحج وب ثيدخلا يفرز : يقهيبلا لاقو «سابع نبا نع يناربطلاو يقهيبلا هج رخأ :اعبرا ربك

 يب اي مكتنس هذه :اولاقو ءاعبرأ اوربك متاع مدآ ىلع اولص امل ةكئذاملا نأ :سابع رق نع قفورو نجيسملا نب

 ةلمجلابو ء«بعك نب يبأ نع "هننس" يف يقهيبلا هاورو «"ةيلحلا" يف ميعن وبأو "هكردتسم" يف مكاحلا هاور !مدآ

 يطقرادلا هاورو ؛تاريبكت عبرأ هتالص رحآ ناك مث :هيفو ءسابع نبا نع "ناهبصأ خيرات" يف ميعن وبأ ىورو

 ربكو عهنبا ميهاربإ ىلع ىلص" :هعفر سنا نع دعس نباو ىلعي وبأ قىورو (ةفيعض هقرطو كابح نياق مكاحلاو

 لأ نب "رس تكانقيليس نع "اك كسلا" ف ربلا ليغ نباو «يردخلا نع 00100 2 رااويلا هاو جرخأو ؛"اعبرأ هيلع

 هابي بمب يأ عا هر او وس ياسو يا ولأ نإ ع يأ ياسو

 ةزانجلا يع 75 هللا لوشر ى :دوعسم نبا لاقو «سمخ ناميلا نب ةفيدح نعو ؛ثالث ف: :نيريس ل نع
 فلخ ىلص ولو «هتالص لطبت مل عبرألا ىلع داز نإف ؛مامإلا ربك امأو ءربكف اًعبرأو ءاًسمحو ءاًعبسو ءاًعست

 . عبس ىلإ عباتي هنأ :لنهجأ نعو .ةدايرلا يف عباتي م عبرا واخ دازف مامإإلا



 تييملا ءاعد ا ةالصلا باتك

 | كيلا ءاعدأ

  1١يبنلا نأ :ةريره ىبأ نع ةعلس يأ نع ع ن نع نابيش نع ةفينح وبأ 525
 فوع نب نمح لا دبع نبا < يبأ نبا .نمحرلا دبع نيا

 000000 انبئاغو اةدهنمو ءانتيمو اني رفغا مهللا :تيملا ىلع ىلص اذإ لوقي ناك
 ميمعتلا دوصقملا

 ,"نيصحلا نصحلا" يف ثيدحلاو :يراقلا لاق :خ! ىلص اذإ .هنع مكحلا نب مساقلا وبأ هاور اذكه :ةفينح وبأ

 ثيدح فو ماو نبا لاق +25 ةريره يبأ نع مكاحلاو نابح نباو دمحأو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 اندهاشو ؛ءانتيمو انيحن رفغأ مهللا :لاق ةزاتخلا ىلع ىلض اذإ 26 هللا لوسر: ناك لاق: هيبآ نع ء ىلهشألا ميهاربإ

 ١4/85[. :مقر] ىئاسنلاو ١١714[ :مقر] يذمرتلا ةاور ءاناثنأو انركذو ءانريبكو انريغضو ءانيئاغو

 :مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا :هيف دازو 35 يبنلا نع ةريره يبأ نع نمخرلا دبع نب ةملس وبأ هاورو

 :مالسإلا ىلع هفوتف انم: هتيفوت نمو :قرعأ يفو. هوحن دواد: يبأل ةياوز قو. :ناميإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نيمو
 مالك ىهتنا هلو انل رفغاو :ةدايزو ىهدعب انتفت الو :يئاسنلا ةياور يفو .هدعب اننضت الو عه رجأ ايم رحت ال مهللا

 هيلع دازو «نامبإلا ىلع هفوتف انم هتيقوت نمو «مالسإلا ىلع هيحأف انم هتيبحأ نم مهللا :دمحأ دازو .يراقلا يلع
 يناربطلا هجرخخأ ثيدحلاو ؛هدعب انلضت الو هرجأ انهرحت ال مهللا :ناعإلا دعب يذمرتلاو ["؟١0 :مقر] دواد وبأ

 هللا ةةازوب ءنسح دتسب [5*117:مقر, 70/9] "ظسوألا"و [7511١مقر 2179/10] "ريبكلا همحتعم" يف

 «ةزانج ىلع ىلص اذإ ناك" :هعفر فوع نب نمحرلا دبع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم "تايعلخلا" ينو
 نبا لاقو. :مالسإلا ىلغ هفاتف هتيفوت نمو «اناثنأو انركذلو ءانريبكو انريغصلو .ءانتاومأو انئايحأل رفغا مهللا :لاق

 ل ظافحلا : لاقف «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك ىبأ نبا ىجحي ثيدح نجح أ تلاس "هللع" يف متاح يأ

 «نايفس ريغ ةريره يأ ركدذب ةلضاوي الو انف 2 يهنلا نع ةملس وبأ :نولوقي امنإ ءةريره ابأ نورك ذي

 ةملس يبأ نع ىيي نع يعازوألا قيرط نم دواد يبأو "يذمرتلا عماج" نع ءيجيس :تلق .لسرم هنأ :حيحصلاو

 ءاضيأ ةفينح وبأ هلصو دقو «نايفس هلصوب درفتي ملف ءالوصوم ةريره يبأ نع
 ةدايز وهف ءهيف فاك نايفس درخم نأ ىلع ؛ةودق كيهانف «تابثألا ظافحلا تاقثلا ةمئألا ءالؤه هيلع قفتا اذإو

 اذه نأ عم «ةملس يبأ ليسارم اميس ال ؛:ةجح اندنع لسرملا نأ عم ؛,ثيدحلا يف ةجح مامإ ظفاح ةقث نم ةلوبقم

 نع هلقن «قأي ام ىلع دهاوشو تاعباتم هلف ءاضيأ قرطت دق انههو «فاعضلا اهيف لبقت لامعألا لئاضف نم

 يلهشألا ميهاربإ يبأ نع ريثك يبأ نب ىبحي نع يعازوألا قيرط نم يذمرتلا هجرخأ :لإ اني رفغا مهللا .يذمرتلا
 - «اعوفرم ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىيي نع يعازوألا قيرط نم امهريغو دواد وبأو وه هجرحأو ءاًعوفرم هيبأ نع



 .اناثنأو انركذو ءانريبكو انريغصو

 | قبف و دحللا نايبأ

 ا 2 يبلل دحلا : لاق هيبأ نع هديرب نبا رع ةمقلع نع ةفينح وبأ أ 7
 ناميلس دئرم نبا

 مهللا :مالسإلا ىلع هفوتف اتم هتيفوت نمو ؛نامتإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا :ةدايز دواد يبأ ةياور يفف -

 ةتيفزت' نيمو. ماللسإلا لع هيسأآف ان ةقييحأ نم. مهللا ةديقاةاؤإو :يتةمرتلا لاقو.ءهدعب انلضت الو. هرحبأ انسرحت ال

 .كلام نب فوعو رباجو ةداتق يبأو ةشئاعو فوع نب نمحرلا دبع نع بابلا يفو :لاق «نامتإلا ىلع هفوتف ائم

 نع يلهشألا ميهاربإ يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع اذه يف تاياورلا حصأ :لوقي هنأ يراخبلا دمحم نع لقنو
 هل رفغا مهللا :اعوفرم كلام نب فوع نع هوجرخأ امك ؛تيملل ءاعدلا يف تيور اًضيأ رحأ ظافلأ انههو .هيبأ

 اذه يف هتيحصأ لقنو هححصو 5”*٠١[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ «بوثلا لسغي امك دربلاب هلسغاو ءهمحراو

 ءهلخدم عسوو هلزت مركأو ءهنع فعاو هفعاو :همحراو هل رفغا مهللا :ملسم ةياور يفو «يراخبلا نع بابلا
 ؛هراد نم اًريخ اًراد هلدبأو ءسندلا نِم ضيبألا بوتلا تيقن امك اياطخلا نم هقنو «دربلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو

 يفو «رانلا باذع نموأ .ربقلا باذع نم هذعأو «قنحلا هلخدأو :هجوز نم اًريخ اجوزو ؛هلهأ نم اًريخ الهأو
 .[951 :مقر] رانلا باذعو ربقلا ةئتف هقو :ةياور
 :كتمذ يف :نمحرلا دبع لاق «ربقلا ةنتف هقف كاتمذ ف نالف نب نالف نإ مهللا :اعوفرم ةلئاو نع دواد وبأ جرخأو

 تنأ كنإ «همحراو هل رفغاف مهللا .قحلاو ءافولا لهأ تنأو هرانلا باذعو ريقلا ةنتفا نم هقف «كراونج لبحو
 دواد وبأ هج رخخأ ةريره ىف نع تكاورم ثيدح فو :ح انحلجا نب ثاورم نع نمحرلا دبع لاق «جيح رلا روفغلا

 اهرسب ملعأ تنأو «ءاهحور تضبق تنأو ؛مالسإلل اهتيده تنأو ءاهتقلحع تنأو' ءاهر تنأ مهللا :اعوفرم

 .[؟؟7١ :مقر] هل رفغاف ءاعفش انكج ءاهتينالعو

 نأ ملعا ءيباحصلا يىملسألا بيصحلا نب ةديرب وه :هيبأ نع .هنع ردصي ام لامتحال ركذ وأ ؛ميمعت :انريغصو

 نم لضفأ دحللا نأ انبهذمف ؟قشلا وأ دحللا :وه ام ربقلا يف بحألا لضفألا نأ :لوألا ؛نيفلتخم نيماقم انهه

 ١٠١[« 548 :مقر] انريغل قشلاو انل دحللا :اعوفرم سابع نبا نع يذمرتلا جرخأ دقو :يعفاشلا انفلاخو .قشلا

 ثيدح سابع نبا ثيدح :ىسيع وبأ لاق «رباجو رمع نباو ةشئاعو هللا دبع نب ريرج نع بابلا فو :لاق

 نب دعس نأ :صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع ملسم جرخأو .فعضلا ثروت ال ةبارغلاو ؛هجولا اذه نم بيرغ
 2 هللا لوسرب عنص امك ءابصن نبللا ىلع اوبصناو ءاذحل يل ودحلا :هيف كله يذلا ضرملا يف لاق صاقو يأ

 00 :مقر]



 قشلاو دحللا نايب ” .٠ ةااصلا باقك

 ل م ف - م . -_

 .ابضن نبللا هيلع بصنو ,ةلبقلا لبق نم ذحأو

 مل و ربقلا ىلإ انيهتتاف ءراصنألا نم لحجر ةزانج يف 25 هللا لوسر عم انجرح :لاق ؛ءاربلا نع دواد وبأ جرخأو -
 3 رك تالا 57 ا 3 : ها اه 0 كباس ءاا 5 ,ه ا

 ةورع نع ةنسلا حرش يف جرخأو "ا يقرأ هعم انسلح» و ةلبقلا لبقتسم 35 ييبلا سلجف «دعب دحلي

 قشلاو انل دحللا :اعوفرم لجبلا هللا ديع نب ريرحجج نع هحججام نبا قىورو م هللا لرووسرل دحلف عدحلي يذلا

 .[ د6 قا رمل
 ءامهيلإ ثعبنو انبر ريختسن :اولاقف ء.حرضي رخالاو دحلي لحجر ةنيدملاب ناك 55 يبنلا يفوت ام

 هللا لوسر تام امل" :ةشئاع نعو 6 يببلل | ودحلف ىدحللا بحاص قبشف ءامهيلإ لسرأف فانك رك عبس امهيأف

 لوسرل دحلف «دحالللا ٍءاجف ءاعيمج دحاللاو قاقشلا ىلإ اولَسَرأف ءاهوجخن ةملك وأ ءاّتيم الو اح 2 هللا لوسر

 :لاق سنأ نععو

 نب ديعس نعو ءثيدحلا "هللا مسسب :لاق ؛هدحل ّق ةةببملا عضو اذإ" :اعوفرم رمع نبا نعو م نفذ مت 0 هللا

 .هعقر مث «ثيدحلا هللا مسب :لاق ءهدح ف اهعضو.املف ةزانج يف رمغ نبا كَرضح. لاق بيسملا

 ذحخآلا نوك لاخ ةلبقلا لبق نم تيملا ذخأ يأ ؛ةلبقلا لابقتسا وه له ربقلا هلاعدإ يف لضفألا نأ :ىاثلاو

 هنأ :يفر ات اك تحسب .ناثلا ىلإ يعفاشلاو ؛لوألا لإ انبهذف ؟ ريقلا لفسأ نم هذخخأ يأ :لسلا وأ ؟اهل ذاقتسم

 قو :لاق.ء[١١1 817 :مقر| "اعبرأ هيلع ربكو ءنآرقلل عالق اًهاَمَأل تنك نإ !هللا كمر :لاقو ةلبقلا لبق نم هذخأف لإ

 ثيدح سابع نبا ثيدح :ىسيع وبأ لاق ءهنم ربكأ تباث نب ديز وحأ وهو ءتباث نب ديزيو رباح نع بابلا

 . امس لسي :مهصعب لاقو ةلبقلا لبق نم ربقلا تيم ا لحخدي :لاقو ءاذه 9 ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو ( نسح

 لاصيإ يف :اهنم اصوصخ «,ةرخآلاب ةقلعتملا رومألا هذه ىف اميس ال «نكمأ ام يعاريف ؛مظعم ةلبقلا بناج نأ :ثلاثلاو

 رمألا الهه 2 رابختألا نأ :الوأ هسأر لبق نم دي لس هنأ نم هأور اهع باولو ؛ىلاعت هللا يدي سب روضحلا ىلإ كسلا

 دنع حيجرتلا نأ ىلع لسلا ثيدح ضراعت لابقتسالا ثيداحأف ؛يردخلا ثيدح نم تفرع امك :ةضراعتم ةفلتخم

 نأ ؛بناجلاا كلذ 5 ةيعس 2 يببلا ةرجبح 2 نكي مل هنأ :ايناث و .ةلبقلا تاج حجج رم وشو «سايقلا بتناخ ضراعتلا

 5 يراقلا حرش نم قوتسم الوق انهه لقنتسو «ةرورضلل هب لمعف عرادجلاب قصلم هربق

 كيزي نب ةهرمع قيرط نس "هئافعض" ف يليقعلا و ء”هلماك" 52 يدع نبا هج رخأ تيدحلا اده :خا ةلبقلا لبق نم

 - ؛ةيلع عباتي هي ريخألا :لاقو ؛هنع يناذارلا نحخألاو ؛ هرمع فنعضل هافعض دقو هي لنارم نب ةمقلع نع ىلا



 :هريغو نيطقرادلا لاقو .ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاقو «ءيشب هئيدح سيل :ىجي لاق «ةدرب وبأ وه اذه ءورمع مث -

 ءمامإلا نم ةعباتملا هذي ربجنيف «ظفحلا ءوسل ريسي هفعض نكل ءادذج هاهوف ءاذه ةدرب يبأ نع دواد وبأ لئثسو «فيعض

 .كيعس يبأ ثيدح نم كلذك يدع نبا هج رخأ و؟مامإلا نم اًردق لجأو ىوقأو قث وأ عباتم يأو

 ءرمعو ركب يبألو 25 يبلل دحلأ :متذ رمع نبا نع عفان نع كلام نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا جرخأ دقو
 :السرم اًعوفرم ميهاربإ نع دامح نع "هليسارم" يف دواد وبأو ةبيش يبأ نبا ىورو «ديناسألا حصأ نم اذهو
 الابقتسا لبقتساو ةلبقلا لبق نم دحعأ ههعفر: يردتلا نعاهحام نبا ىورو ءالس لسي ملو ةلبقلا لبق نع لدا
 ناكو «ثيدحلا فيعض :دمحأ لاقو «فيعض هثيدح بتكي :متاح وبأ لاق «يقوعلا دعس نب ةيطع هدنس فو

 .ةيطع ف ملكتي ميشه
 :ةعامجو يئاسنلا لاقو ءءاوس يدنع برح نب رشبو «نوراه وبأو «ةيطع :لاق ىي نع يئيدملا نبا ىورو

 عم وهو :يدع نبا لاقو ؛لئام :يناجزوجلا لاقو ءنيل :ةعرز وبأ لاقو ؛حلاص :نيعم نبا لاق نكل «فيعض
 دمتعي يذلاب سيل :دواد وبأ لاقو ءبجعتلا ىلع الإ هئيدح بنتك لحي ال :نابح نبا لاقو «هثيدح بتكي هفعض

 يبأ نع عضاوم يف هثيدح يذمرتلا نسح دق :انلق ءلكلا ىلع اًيلع ناكو «ةجحب سيل :يجاسلا لاقو ءهيلع

 .هب جتحي ال نم سانلا نمو «ةحلاص ثيداحأ هلو «ىلاعت هللا ءاش نإ ةقث ناكو :دعس نبا لاقو .ديعس

 ىلع سابع نبا ربك هنأ :ةبيش يبأ نبا جرحأو ؛سانلا هلج هنع ىور ؛عيشتلا يف ولغي ناك :رازبلا ركب وبأ لاقو
 دنسب "هفنصم" يف قازرلا دبع هجرخأو ١١85[: :مقر ؛غ١//17] ةلبقلا لبق نم هلخدأو ءاعبرأ ةيفنحلا نب دمحم

 يور امك هيف برطضم هلاخدإ :لسلا ثيدحب يعفاشلا لالدتسا باوج يف يراقلا لاق .ذخأن هب :لاقو :حيحص

 ناَميلَس يبأ خب دام نع :"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا اذكو : ليسارملا" ف دواد وبأ ج رخأ دقتف «هفالخ يور كلذ

 .ًالس لسي ملو ةلبقلا لبق نم ربقلا لخدأ 575 يبنلا نأ :يعحنلا ميهاربإ نع
 ةلبقلا لبق نم ذخأ هنأ" :ديعس يبأ نع "هننس" ف هجام نبا هجرخأو ءفرعي ىح هرشب عفرو :ةبيش يبأ نبا دازو

 لد هنأ :سابع نبا نع هنّسحو ١٠١1[ :مقر] يذمرتلا ةاور ام هديؤيو ١581[« :مقر] "ًالابقتسا لبقتساو
 هيلع ريكو «نآرقلل ءالت اًهاَوأل تنك نإ !هللا كمحر :لاقو ةةلبقلا لبق نم هذخأف ءجارس هل جرسأف اًريق اليل

 :مقر ]١8/7« ةلبقلا لبق نم هلخدأو ءاعبرأ ففكملا نب ديزي ىلع ربك اًيلع نأ :ةبيش يبأ نبا هجرخأ امو .اًعبرأ



 ريقلا ف لاوتسلا م ةالصلا باتك

 |ربقلا يف لاؤسلا]
 ١- هللا لوسر لاق :لاق ةدابع نب دعس نع لجر نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 85: هالو ّ

 دوقع" يفو :ةمقلع نع .ديناسألا حصأ وهو «ةفينح يبأ نع تارفلا نب رماع هاور اذكه : : لرابط لاق :ةفينح وبأ

 وه اذهو 25 يبلا نع 55 هللا لوسر باحصأ نم لجر نع ةديبع نب دعس نع دئرم نب ةمقلع نع :"رهاوجلا
 يف نكي ملو «ةدابع نبا دعس نع لحر نع دئرم نب ةمقلع نع :يراقلا حرش ةحسن ٍقو :لجر نع .رهاظلا
 ورسخ نب دمحم نب نيسحل "مامإلا دنسم' فو :اهشماه يف ليقو هل اًبيوصت اهاندزف "ةمقلع نع" ةظفل انتحخسن
 .كلام نب دعس نع هثدح نمع «ةمقلع نع يخلبلا

 نع دئرم نب ةمقلع نع باوصلا :ذاتسألا يراخبلا بوقعي نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأل "مامإلا دنسم" فو
 نب دعس نع دئرم نب ةمقلع نع :هايور ةيعشو شسعألا نإف 25 يببلا باحصأ نم لحجر نع ةديبع نب دعبس

 هاك 8 يبنلا باحصأ نم لجر نع :لاقو «ءاربلا ركذي مل ةفينح ابأ نأ الإ ؛يبزاع نب ءاربلا نع ةديبع

 .مامالل اًدنسم رشع ةسمخ هيف عمج يذلا "ديئاسملا عماج" يف بيطخلا يمزراوخلا دوعسم نب دمحم ديؤملا وبأ

 ءاعوفرف يباحص لجر نع ةديبع نب دعس نع ةمقلع نع :هنع هاور «تارفلا نب رماع وه ماماإلا ن هع ي وارلا 3

 هنأ ةياورلا ف حرص هنأل ؛رضي مل اًضيأ رسفي مل ولو «ءاربلا وه مهبملا لجرلا نأ رهظي هريغو شمعألا ةياوربو
 قاسو :ههجو ىلع ثيدحلا ظفح ةقث تارفلا نب رماعو ؛ثيدحلاو ةياورلا لودع مهلك ةباحصلاو «يباحص

 دواد وبأ هاورو ءصقنو ةدايز عم ليوط ثيدح نم "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو «ءاوتسالا ىلع ديناسألا

 .اًرصتخم هحام نياو ىئاسنلاو دواد وبأ اذكو «ةبيش يبأ نباو عينه نب دمحأو يسلايطلا

 يأ ثيدح نم ايندلا 5 نباو يقهيبلاو هنسحو يذمرتلاو نسنأ ثيدح نم ناخيشلا عمرا نيكلملا_ ثيدح 3

 نوعبس هربق يف هل حسفيف :اًضيأ هيفو لإ ريكن :رخآلاو ركم :امهدخأل لاقي «ناقرزأ نادوسأ :هيفو «ةريره

 يف نابح نباو ؛"هطسوأ" يف يناربطلاو ؛"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هوحن جرخأو هيف هل روني مث .نيعبس يف اعارذ
 تاريخا لعفو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا ةياقو نايب عم هثيدح نم يقهيبلاو ,'هكردتسم' يف مكاحلاو ,'هحيحص'

 نع يراخبلا فو :يعراقلا لاق «قيعملا برق ىلع هوحنب ايندلا كل نبا اونو ءسانلا ىلإ ناسحاللاو فورعملاو

 هللا لوتسر اسم أو هللا الإهلإ الإ نأ فنهشي ربقلا يف لئس اذإ ملسملا :لاق 2 هللا كوسا ةيبواع ةيدفاولا

 ف :تتباثلا لؤقلاب اوم نيذلا ُهّنلا تّيكيول :هل وق قللدف
 انين د

 ؛[4555 :مقر] (؟0 :ميهاربإ) كَوَرِعآلا ىِفَو اًيندلا ٍةاّيَحْ
 رج

 -  ربقلا باذع يف تلزن :لاق 4تباثلا ٍلْوَقْلاب ومآ َنيِذْلاَسا َتَيعُيه :لاق كك يبلا نع "ملسم حيحض" يفو



 ربقلا يف لاؤسلا م ةالصلا باتك

 ؟كيبن نمو :لاق ؛هللا :لاقف ؟كبر نم ”لاقف :ةسلحأف. :فللملا هاتأ :ةربقا ف نهؤملا
 ةينثتلا يفاني الف هسنح ” حلاصلا

 نم هدعقم ىريو هربق يف هل حسفيف,: لاق (مالسإإلا +الاق ؟ كانو امو :لاق «كيمخم "لاق
 هماقم ةطغضلا دعب هل عسوي د يبا

 لضملاك يردأ ال !هاه د ؟كبر نع *لاقف .كللملا ةايملكأ اًرفاك ناك اذإف عةنجلا|

 دقافلاك جوت املك نوعا رم تيم ا

 رتل باق ةلورشفلا و

 .[؟١/810 :مقر] 4(تباقلا ٍلّوَقلاب اوُنَمآ يذلا هللا ت تتثيو» كلذف دمحم ىو ؛ هللا ىر :لوقي ؟كبر نه :هل لاقي نيحع

 لقأ ضعبلا انكلع ةدفسلا لق هيلع ارعمتاو ةنيفملا بضع ترئاوت دقو. يللا يب ةر# كلذ. .ى تيداحاألاو

 .لازتعالا بهذم هبهذم مامإلا نأ :ةلزتعملا نم معز ام لطب انهه نمو .ةعدبلا
 لاقي «؛ناقرزأ ناذوسأ ناكلم هاتأ ءمكدحأ :لاق وأ «تيملا ربق اذإ :اعوفرم ةريرهق ىبأ نع يذمرتلا هاور ثيدحلاو

 هللا :فبع ره: :لاوقي ناك اام ؛لوقيق 9 رلااذذنخ أ لوقت تدت# انع :نالاوقيفا ءريكتلا رعآلاو زكا انفاديعأل

 هل حسفي مث ءاذه لوقت كنأ ملعن انك دق :نالوقيف ءهلوسرو ةدبع اًدمحم نأو هللا ذلإ هلا ال نأ دهشأ عةلوسمارو

 مث :نالوقيف ءمهربخأف يلهأ ىلإ عجرأ :لوقيف ءمث :هل لاقي مث هيف هل روني مث ,نيعبس يف اعارذ نوعبس هربق يف
 عع -لاق (ةفاَعب ناك نإو ءكلذ هعجضفم نم هللا هثعبي يح ؛هيلإ ةلتهأ بأ الا هظقوي ال يذلا سورعلا ةمونك

 مأتلتف هيلع ىمقتلا :ضرألل لاقيف ءكلذ لوقت كنأ ملعن انك ذق :نالوقيف ءيردأ ال هلقم تلقف' :نولوقي سانلا

 ١١17١[. :مقر] كلذ هعجضم نم هللا هنعبيي يح اًبذعم اهيف لازي الف ؛هعالضأ فلتختف ؛هيلع

 يبأو ةشئاعو رباجو سنأو بويأ يبأو بزاع نب ءاربلاو سابع نباو تباث نب ديزو ىلع نع بابلا يفو :لاق

 .بيرغ نسح ثيدح ةريره يبأ كثيدح < سيع وبأ لاق ءعريقلا تاذع ف 0 يببلا نع اوور مهلك ديعس

 نالوقيف ؛ةناسلجيف «ناكلم هيتأيف :نمؤملا لاخ يف هيفو «ءليوط ثيدح يف ءاربلا نع "هدنسم" يف دمحأ ةجرخأو

 ثعب يذلا لجرلا اذه ام :هل نالوقيف «مالسإلا نيد :لوقيف ؟كنيد ام :نالوقيف هللا ىبر :لوقيف ؟كبر: نم :هل

 يدانيف «تقدصو هب تنمآف هللا باتك تأرق :لوقيف ؟كلمع امو :هل نالوقيف هللا لوسر وه :لوقيف ؟مكيف

 ةنخلا م1 انأب هل | اوحمتفاو .ةنحلا نم هوسبلا و. «ةنحلا نم هوش رفاق ءيدبع قدص نأ ؛ :ءامسلا نم دانم

 !هاه ةاه :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف :هناسلجيف عناكلم هيتأيو ؛.ةدسجج ف هحور داعتف :رفاكلا اا فو

 ؟.كيف كعب: يذلا قر اذه ام :هل نالوقيف ءيردأ ال !هاه هاه :لوقيف ؟كنيد ام :هل نالوقيف ءيردأ ال

 راثلا ىلإ اًباي هل اوحتفاو :ءرانلا نم هوشرفاف بذك نأ :ءامسلا نم دانه يدانيف «يردأ ال !هاه هاه :لوقيف

 :[ ١/817 ةيقر ةمال/



 . خرم هدعقم دراي عةربق ةيلع قيضيف ب لضملاك يردأ أل !هاه هاو

 ملاظلا لا اضيَو ١ ةرعألا فو ايئدلا ةاَّيَحلا نوف : تباثلا لوقلاب اوُنَمآ نيِذلا هللا ت تي
 0 همملا 1 توملا لبق ف ئاسللا زازقالا ىف

 .لالضالاو الا

 ربقلا يف 2 يبنلا نع يناه مأ نع حاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح بأ حارق

 كلما َكَنْيَع نارقلا ةءارفو «نانحلا ف تاجردو (ىلاعت و كرابت هللا نع :لاّوس ثالث
 هنو هيوم

 [همأ ةعافشل كو ىبلا ناذفتسا]
 26 ىبلا غم انهرخ :لاق' ةةيبأ نع ةديرب نربا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -

 نبا جرفإ أ بفن تسل عيا لقا ينكي وسوي نس :همأ ربق ,ىتأف ةزانج يف

 ءاكبلا ةدشل همأل اًركذت اهنفد دعب

 2 ةرايز.يف يبر تنذأتسا :لاق ؟فلنكي اه اهنا: لوسو اي ةلابقلاب ديال يس كم

 ينأ هببس قنا سبل أ

 .درو امك هيلع ةضورعم اًهوك 9 6 6-5 ا :اهادحإ «لاصح ثالث ىأ تاما ثالث

 .يراقلا ناسلب هتءارق دعصتي وأ ؛كلملا ناسلب :خ2إ نارقلا ةءارقو

 نذأ .دنقف ؛؛روبقلا 5 رأي انزل مك اي :هعفر هديرب هيبأ نع ناميلس ن :جحاةمقلع نع اًضيأ مامإلا ى ورو : ةقينح وبأ

 يف نابح نبا هجرخأو ل نَح ذايز نب نسحلا هاور اذك ءا حجه اولوقت الو ءاهوروزف ؛ةيبأ رب ةرايز ىف دمع

 هللا دبع نب دمحم و ئثملا نب دمحم نع [3171/ :مقر] ملسمو «ةدانج نب ملسم نع ىلماخما هاورو ءاذكه "هحيحص"

 فا رخت نب يطع نوع ةناوع وبأو مدا نب دمحم نع م :مقر] يئاسنلاو عةبسش يبأ خرب ركب ىبآو ريك نبا

 كيف :هعفر هيبأ نع ةديرب نبا نع راثد نب براحم نع ينابيشلا ةرق نب رارض انثدح «ليضف نب دمحم نع مهتتس

 :مقر مم1/1] توملا مك رك ذت اهإف :دازو نينثأ نع مكاحلا هج رتعأو «فيدحلا اهورورف روبقلا ةرايز نع

 1 :مقرإ 651/65] ةع اهملر مل | نإف :دازو ةملس مأ نع ياربطلا هجرخأو [
 .ىيل .نذأق ىمأ ربق روزأ .نأ يبر تنذأتسا :ظنفلب ةريرغ يبأ ثيدح نم ملسم هحرخأ :ةمقلع نع ةفينح وبأ

 0 .[1175 :مقر| توملا مك ركذت اهإف ءروبقلا اوروزف
 5” كر



 همأ ةعافشل دي ىبلا ناذئكتسا م, ةالصلا باتك

 ىبأف ةعافشلا يف هتنذأتساو يل نذأف ع دمحم مأ ربق
 اهمالسإ ل ١ رامضإلا ماقم راهظإ

 ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم يذمرتلاو ؛ةريره يبأ نع هحام نب راو دواد وب أ هاور :يلع ىبأف

 نسح مث ؛ةملس مأو ةريره يلأو «سنأو عدوعسم نباو ؛ديعس يبأ نع بابلا فو :لاق ءاعوفرم هيبأ نع ةديرب نب

 امهتوَم ىلع هبا لدتسي امم هلي هيبأو همأ قح يف درو امث هلاثمأو ثيدحلا اذه نأ ملعا مث .ةديرب ثيدح ححصو

 ءرفكلا نم ثيداحألا هيطعي ام رهاوظ ىلإ نومدقتملا بهذف .امهقح يف ءاملعلا فلتخاو ؛مالسإلا ريغ ىلع

 لئاسر هيف يطويسلا نيدلا لالج فنصو هيف اوغلابو هيلع اورصأو «رانلا يف نيدلخم ريغ امهأ نورحأتملا تبثأو

 هيف فنضو ءرافك الل ليذلا رمش يح يراقلا يلع هب صري مو «راثآلاو رابحألا نم لئالدلا هيلع دروأو «ةلشتسم

 «طوحألاب نيذخآلا دنع بدألا ماقم وهو فيك رايخألا دنع هل يغبني نكي مل امث وهو «رارصإلا ىلع ةلقتسم ةلاسر

 .راصألا كلب ىلع نيواطاو
 كلسم وهو عايحاإلا كلسم :ةيالث ال انيببف امهبيذعت مدع كتابا ف مهو مهيلع رفكلا قاللطإ نورحأتملا عنم

 نم صوصختم هب ةصاخلا هتايصوصخ ةلمح نمو 55 هب ضوصخم وهف هثيداحأ ححص نم مهنمو ( فيعض

 نق نافاس ورينا تسول ةئايس ويمن ةلايإأ يلق الدب انيق نويت ةلوروىألا قاميإ سفن متع ىلع ةلاذلا صويمل

 «بذعي ال دناعملا ريغلا رفاكلا نأو .ديحوتلا ىلع ناك اذإ ةرتفلا كامز بيذعت مدع كلسمو ؛«صوصلنلا تامومع

 ةيميها ربالا ةيفينحلا ةميدقلا ةلملا ىلع امهوك كلسمو («ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأو

 ءامهتامأ مث هب انمآف امهايحأ ىلاعت هنإ اولاق مهإ :"ةداعسلا رفس حرش" يف يولهدلا ثدحملا قحلا دبع خيشلا لاق

 اذه يف نورخأتملا عنم لقو اذه لبق تناك رافغتساللا رع عففاو ةرايزلا ةصق :اولاقو عهثيدح اححص مهضعبو

 ُِق ركذ امنأ :هتمح رت ام "تاعمللا ةعشأ" ىف و نكع مدآ ا 2 هئابأ عيمج ىلع لب ءامهيلع رفكلا قالطإ بابلا

 نأ و َنيِذلاَو ّيِلِل ناك اَمإ :ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لزن :مهضعب لاقو « نيمدقتملا ةقيرط هلاثمأو ثيدحلا اذه

 :ةرقبلا) © ِميَحَجْلا ٍباَحْصأ نع لاس لَو :هلوقو 1 :ةبوتلا) ) © ىّبْرق 5: ىلوأ اوناك وَ مي يق شمل اوقف

 ا

 ىلع امهفأ امإ :ةنالث قرط هتابنإ ف مهو مدآ ىلإ عك 25 هتاهمأو هئابآ عيمج لب ءامهمالسإ اوقبثأ دقف نورخأتملا امأو

 525 هدي ىلع ىلاعت هللا امهايحأ امهنأ اهإو «ةوبنلا نامز لبق ةرتفلا يف اتامو ةوعدلا امهغلبي مل امهنأ امإو ءميهأ ربإ نيد

 هنأك ملعلا اذهو «قرطلا ددعتب ةوئسحو هوححص دقف هتاذ ف فعض نإو امه هئايحإ ثيدحو عفي انمأف هئاعدب

 ؛هيأد ظحاليو ل كعب يل ال هيسرط الا السل فكيقا عمصلا طوصملا باثا عي 18ش

 - يف كلذب حرص دقو «فقوملاو رشحلاو ربقلا يف اهنع لأسي ام ةلأسم هذه تسيل كلذ عمو 5 هبادآ ظفاحيو



 كيف ةعافشل 2 ىبلا تادَحَسا 5 ةالصلا تاثكإ

 هعم قلطناو قلطناف هل نذأف .همأ ربق ةرايز ا هبر 25 ىبلا نذأتسا :لاق :ةياور فو
 ةرايز باب راجتسا ةديرب : نع

 فكمف يبلا ىطعو توبلسلا كاخمف هربقلا نسمه بيرل ىلإ ارهتا تبع ةوعاسملا

 .4» رمع هل لاقق . يندد 1 هن علو هالي دعت تايوط

 انيلإ هح وت ءاكبل

 1 اكن 7

 0 يببلل ةمحر نوملسملا ىكبو ا اسوا

 ةقفش و اًهرفغل

 ةديرب نب هللا دبع نع هاثدح امهأ دامحو دئرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ ١5-

 ءاهوروزف اهوروزت نأ روبقلا نع مكتيف ثق :لاق هنأ 0 يبنلا نع ةيبأ نع

 .ارجه اولوقت ال

 ةفينح يىبأ بهذم هنأ لقن امو ."راتخملا ردلا" ىلع ةيشاحلا يف يماشلاو يواطحطلاك اًضيأ ةيهقفلا حورشلا -

 هيف ددرتم اًضيأ هيلإ ربكألا هقفلا ذانتسا نإو «مامإلا ىلع سوسدم هنإ :ليقف :"ربكألا هقفلا" يف هركذ ام ىلع
 .يواطحطلا ةرك هامك

 يف :ليقو ؛بلاط ىف كن :ليقو 515 :ةيروقلا) با ونَمآ َديِذلاَو يبنلل ناك اًمإ» هيف لزن :ليقو هلا تبيكبف

 .ورسحخ نباو يثراحلا هنع هاور اذكه :خل! ةفينح وبأ .امهريغ
 نع ىلماحماو يئاسنلاو «ةديرب نبا نع مكاحلاو نابح نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور :خلإ هللا دبع نع

 :اعوفرم هيبأ نع ةديرب نبا نع براحم قيرط نم دواد نبأ ةياور فو :خا مدي تدك .ةديرب نبا نع براحم
 - ةمقلع قيرط نم يذمرتلا ةياور يفو 15188 :مقر] ةركذت اترايز يف نإف ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيف

 ءاهوروزف هنهأ ربق ةرايز ف دمحم نذا دمف ىروبقلا هرايز نع مك فعرف تنك اقيم ةنبأ نع ةديرب نبا نع

 ةبراقتم ظافلأب دوعسم نباو ةشئاعو ةريره يبأ نع هجام نبا هج رخأو 1 .ه5 :مقر] ةرخآلا ركذت اف

 ءاهريغو ايندلا ءانفو «ماظعلا يلبو «توملاو ةرخآلا ركذتو .بلقلا ةقر بجوت عامجإلاب ةبحتسم روبقلا ةرايز نأ ملعا
 نم ريثك هركنأف .مهنم 0 ءايبنألا ريغب دادمتسالا امأو «ةنسلا هب دروو «تاومألل رافغتسالاو ءاعدلا اهيف ةدمعلاو

 ربق" :يعفاشلا لاق ءلامكلاو فشكلا لهأ دنع رقم ققحم رمأ وهو «ءاهقفلا ضعبو ةيفوصلا خياشملا هتبثأو «ءاهقفلا

 .ثيدحلا حورش يف هريغو قحلا دبع خيشلا ماقملا لصفو اذه «"ةباجإلل برحم قايرت مظاكلا ىسوم

 ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو ءروبقلا تاراوز هللا نعل :فورعملا عوفرملا ثيدحلل روبقلل ءاسنلا ةرايز ف فلتحاو
 - صخر املف «روبقلا ةرايز ف 525 يبلا صحري نأ لبق ناك اذه نإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو ؛حيحص نسح



 رؤبقلا ةرايز دنع ءاعدلا ملأ ةالصلا باتك

 اذإ 225 يبلا ناك :لاق .هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -

 مكب هللا ءاش نإ انإو «نيملسملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا :لاق .رياقللا ىلإ جرح
 هريغ + لق رباقملا يأ

 .ةيفاعلا مكلو انل 4 7 ,نوقحال

 ؛نهعزج ةرثكو نهربص ةلقل ؛ءاسنلل روبقلا ةرايز هرك امنإ :مهضعب لاقو ؛ءاسنلاو لاجرلا هتصخر يف لخد -
 اهريعو ا اةيريقملاعلا' يف امك زاوحلا وه ةيفنحلا ءاهقفلا دنع دمتعملاو

 نع موسي ماسمو ءاعوفرم ةديرب نع هجام نباو يئاسنلاو «ةريره يبأ نع ملسم هجرحأ :خلإ ةمقلع نع
 .افوقوم دعس نع ةبيش يبأ نباو ءاعوفرم مهلك يلع نع يارطلاو ؛سابع نبا نع يطوف ؛ةشئاع
 لهأ مكيلع مالسلا :رباقملا ىلإ اوجرخ اذإ مهملعي ناك" :اًعوفرم ةديرب نع "هحيحص" يف ملسم هاور :هيبأ نع
 .[418 :مقر] "ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن ؛نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو ءنيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا

 دروأ [.ةديرب نبا نع اضيأ دمحأ هحرخأو ؛ةريره يبأ نعو «ةشئاع نعو ؛هنع ملسم هاور] :خلإ ءاش نإ انإو
 .برقلا ثيح نم وأ «ناميإلا ىلع توملا يف اكش وأ ءاكربت
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 ةقدص فورعم لك نأ نايب فل ةاكزلا باتك

 ةاكرلا باد

 [زاكرلا نايب]
5 

 ام زاكرلا :2 4 هللا كوسو لاق :لاق: ءرمع ,قبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -4
 حابر يبأ نب

 .ضرألا ف تبني يذلا نداعملا يف ىلاعت هللا ةزكر

 [ةقدص ف ورعم لقا نأ نايب

 0 مح :ةضدمللا لوسر لاقأ ؛ :لاق «رباج نع ءاطع نع ةفينح وبأ -8
 حابر يبا نبا

 سمخلا زاكرلا يفو] :خإ هزكر ام زاكرلا .هوحنب ةريره يبأ نع "هننس" يف يقهيبلا هاور :خلإ رمع نبا نع
 ةيدحلا :"أطوملا" يف دمحم لاق [.كلامو يعفاشلا بهذم وه امك ةاكزلا نداعملا يف نأ ال انبهذم وه امك

 ملاعتا هللا هقلغ يتلا لاملا"لاق ؟ناكرلا امو !هللا لوسر اي لقا سمنخلا زاكرلا ف لاق 5 يببلا نأ فورعملا

 ءانئاهقف ةماعو «ةقينح كل لوق وهو : سمخلا أاهيفف لداغملا ةذه لف نش رآلاو ثا ةامسلا قلخ م نب ضرآألا 5

 ."ضرألاب تبني يذلا زاكرلا" :اًعوفرم ةريره يبأ نع "ةفرعملا" يف يقهيبلا جرخأو
 :يراخبلا لاق «ةيلهاجلا نيفد ىلع ىعفاشلاو كلام هلمح روهشملا ثيدحلا يف سمخلا هيف يذلا زاكرلا نأ ملعا

 : 25 يببلا لاق دقو ءزاكرب ندعملا سيلو سمخلا هريثكو هليلق يف ةيلهاجلا نفد زاكرلا :سيردإ نباو كلام لاقو

 ةفينح وبأ هلمحو , ةيسره» نيتئام لق نه نداعملا نم زيزعلا ليغ نب رمع ذحخأو ع« سمخلا زاك ىلا لو رابج ندعملا ِق

 هحجب رخخأ ام هديؤيو ءةغلل ضيضختلا مدعل قفاوملا وهو :نيفدلاو ندعملا معي هنأ ىلع ءاهقفلا رثكأو هباحصأو

 هيف سشيلف ملس ولو :عطقنم هنأل ؛مالك هيفف .يبزملا ثراخلا نب لآؤلب .فيذح امأو اهيل دمحم هركذو ( يقهيبلا

 ضقان امو ,725 لوسرلا نع ةياور هيف سيل هنأ ىلع ةاكزلا الإ اهنم ذخؤي ال هيف امنإو ةاكزلا ذحأب 535 هنم رمأ

 هنأ ةكسمو بل يذ ىلغ ىفخي الو ؛ءيشب سيلف خلإ لاق دقو :هلوق نم هركذ اهو ءةفينح ابأ يراخبلا هب

 .هبولطم نم ءيش ىلع هل هيف ليلد ال

 :هل ةياور يفو «ةريره يبأ نع يقهيبلا هاور هنيعب ثيدحلا :يراقلا لاق | ةئلئملاب ةححسن يف و «نوبنلاب اب| خا تبني

 ؛سابع نبا نع هجام نبا هاور ثيدحلاو ؛"تقلخ موي ضرألا يف هللا قلخت..يذلا ةضفلاو بهذلا زاكرلا"
 1 | نع
 تىيرو | اك

 رلا يف :اعوفرم دوعسم نبا نع رباج نع "طسوألا" يفو «ةبلعث بأ نع "ريبكلا" يف يناربطلاو 595 يني



 ريغلل ةيده ةقصلا نوك 9 ةاكزلا باتك

 .ةقدس ريققو نيغ ىلإ هللعق:فاورعم لك

 أريغلل ةيده ةقدصلا نوك ]|

 قّدصُت :تلاق «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 .ةيده انلو :ةقدص امل وه :لاقف كي ىبلا هآرف ؛محلب ةريرب ىلع

 لك" ظفلب دوعسم نبا نع يناربطلاو ءرباج نع "عماجلا" ف بيطخلا هاورو :يراقلا لاق :خلإ فورعم لك
 دمحأو «رباج نع 10001 :مقر] يراخبلاو |[ :مقر ,"+./*] دمحأ ىور دقو 2"هتعنص فورعم

 ديمح نب دمحأ دازو ,"ةقدص فورعم لك" :ةفيذح نع [غ3 47 :مقر] دواد وبأو [||١٠٠ه :مقر] ملسمو

 ملسملا ءرملا هب ىقو اهو تاس يقيس بل ديس 1 مسي كيخا| :رباج نع مكاحلاو

 يفو ("ةيضعمو ناينب يف ةقفن الإ نماض هللاو ءاهقلح - هللا ىلعف ملسملا اهقفنأ ة ةقفن لكو «ةقدص هب هل بتك هضرع

 ."ةقدص فورعم لك" :سابع نبا نع يقهيبلا ةياور

 :مقر] يراخبلاو ١4947[ 706 :مقر (*8/.5] "هدنسم" يف دمحأ هحرخأ "ةقدص فورعم لك" :ظفل :تلق

 فورعم لك" :هظفلو ؛ةفيذح نع [431417 :مقر] دواد وبأو ٠٠١5[ :مقر] ملسمو دمحأو ءرباج نع 0١

 "ريبكلا" يف يتاربطلاو «رباج نع "هعماج" يف بيطخلا هجرحخأو .مامإلا ظفلك "ةقدص وهف ريقف وأ ٍنيغ ىلإ هتعنص
 يف ديمح نب دبع هجرخأ رم امك خلإ "ملسملا قفنأ امو :ةقدص فورعم لك" :ظفلو ءاعوفرم دوعسم نبا نع
 "نافهللا ةثاغإ بحي هللاو «هلعافك ريخلا ىلع لادلاو ؛:ةقدص فورعم لك" :ظفلو «رباج نع مكاحلاو ,"هدنسم"

 .سابع نبا نع "هننس" يف يقهيبلا هجرخأ
 نبا اذك و:ءاهتع دوسألا قيرط نع يذدمرتلاف ةةقسلا ةحرخأ تيدحلاو ةةريغو يثراحلا هاور اذكه :خاإ دامح نع

 .القتسم ًعزج ثيدحلا اذه قرط يف ةعامج نب زعلا عمج دقو ءاهنع مساقلا قيرط نم نوقابلاو ءانهه امك هجام
 ف ثيدحلا :يراقلا لاق ءامل ةالوم كتناكف ءاهتقتغأ ةشئاعل ةيشبح وأ ةيطبق - يه :خلإ ةريرب

 ءمحلا اهيف ةمربلا رأ ملأ :#كع لاقف ءمادإ نم مهدنع ام هنأب رذتعاو ءزبح هل مدق لع هنأ :هيفو ؛«"نيحيحصلا"

 : ةيبزحويخرب دو وضرب با ياسو يجيوج سبأ سس ينيب يوروبا

 كلذ فالح اونظ مهو «ةيده اهلكأ هل لح ةقدصلا هيلع قدصتملا كلم اذإ هنأ يهو ةنس نايب دارأف «ةبه وحنب

 ؛ةقدص امل وه :هلوقف هيدل نم هولهج ام مهل نيبتف ؛هيلع هب نورثأتسي ال مهنأ هملع عم هيلإ هومدقي مل مهآر ذإ

 مكح نم لقتنا هل هايإ اهئادهإب محللا اذه نإف «ةيرابتعا ةيثيح فالتحاب ةيرايتخا ةيونعم ةلدابم هيفف ةيده انلو

 - .اهنع هثرو وأ ءاهنم هارتشا ول امك ةبحلا مكح ىلإ ةقدصلا



 * ه عه عه عه © هس اه هش اه ها هل © اه نه 6 نه ه# ها © #ا © © #ا©ا ا-89 © ا © 0# 0©#-©#© 8 08# هل فه ظاُشا ض9 # © ## نا # # هل اه # © ك# ه# © © 028# ض6 198# © #1 8 © #1 » © هاذه © # ه9

 لهأ هلعج نإو ؛ةفاضإلاك وه لب «ةبه دعي يح اًكيلمت ال ةحابإ ناك اذه نأ :ثيدحلا ةصق نم رهاظلا ':تلق -

 كيلمتلا وه عونمملا مث «هيف ةيرابتعالا تايثيحلا فالتحخاب يعرشلا رظنلا يف نيعلا فالتخا ليثمت ف ان لوصألا
 ضوع الب كيلمتلا ماسقأ نم قدصتلا نإف «كلاملا كلم ىلع مهعافتناو ,مهضبق ال مشاه ئبو ءئغغلا نم ةقدصلل
 زوحتو عسوت انهه ةيدهلا قالطإو «تارافكلا يف امك هنع بونت دق تناك نإو ةحابإلا فانصأ نم ال ةقدصلاك
 .ءاينغألا نم مكاقدص مهكيلمت زوجي امك ءاينغألل مهيلع قدصتملا ءارقفلا فييضت زاوح ىلإ ىرت الأ

 4 دلع دع دج دج



 موصلا ةليضف نايب مل موصلا باتك

 امرصلا البشت نايبإ

 تيزلا عئاب حاير ا .

 9 ل :ىلاعت هللا لوقي دو هللا
 ؤ ةملكملل ةيسبلا هرجأ هتقشم باسحب

 جماع ألا لير لل بلا يتعب نع اص يبأ نو ليعامم] نع ةفينح وبأ
 نأ لع نبا

 2/0 هعوج ىلع ل وأ كلذ لبق يقل 3 لاعفألا

 نكس نازل يل ني يع وخ هيأ ني يفارق نع هوس بأ 1 ء
 نوكيسفا بسك

 ,مويلا اذه :اًيهويعيلل كموق رم :ءاروشاع موي ياعسل نوه لجل لاق. 199 للا لاوسر
 ةنس ةرافك هنإف مرخما نم رشاعلا يعبات اديمح نأل لس رف

 .اومعط دق اوناك نإو لاق ارمعلم متفإ :لاق

 مئاصلا مف فولخلو :اودازو ءهلوطب [4771 :مقر ]5١١/48« نابح نباو ةتسلا هجرخأ :خلإ ةريره يىبأ نع

 يئاسنلاو ١١31[ :مقر] ملسمو [/11/4 :مقر ء؟77/9] دمحأ هحرخأ هوحتي كسملا حير نم هللا دتع بيطأ

 .اعوفرم ديعس يبأو ةريره يبأ نع [؟؟14١ +457١ :مقر]

 اهاثمأ رشعب ةنسحلا فعاضي مدآ نبا لمع لك :اعوفرم ةريره يبأ نع امهريغو ناخيشلا هجرخأ :مدآ نبا لمع لك
 ناتحرف مئاصلل ؛ ؛نيلقعأ ن م هماعطو هتوهش عدي عدب يزجأ انأو يل هنإف موصلا الإ :ىلاعت هللا لاق «فعض ةئام ةعبس ىلإ

 ناك اذإف ؛ةنج مايصلاو ءكسملا حير نم هللا دنع بيطأ هئاصلا مف فولخلو «هبر ءاقل دنع ةحرفو ءهرطف دنع ةحرف

 بابلا فو 4 :مقر] يذمرتلا لاق ءمئاص أرما نإ :لقيلف هلتاق وأ دحأ هباس نإف ؛ثفري الف مكدحأ موص موي

 .ةيصاصخلا نب ريشبو رصيق نب ةمالسو ةرجع نب بعكو دعس نب لهسو لبج نب ذاعم نع

 لمع لكف «نمؤملا نوصح نم نصح وهو «ةنج رد :هظفلو «ةمامأ يبأ نع يناربطلا ىورو :يراقلا لاق
 ةريره يبأ نع ' ناعإلا بعش" يف يقهيبلا ىورو "هب يرجأ انأو يل مايصلا هللا لوقي «مايصلا الإ هل هبحاص

 يلجأ نم هبارشو هماعط عدي ؛هب يزجأ انأو يل وه :ىلاعت هللا لاق ؛هيف ءاير ال مايصلا :اعوفرم
 .موصلا ىلع لمح نإ هثحابم نيع نمو «هقالطإ ىلع عوجلا لمح نإ موصلاب قلعتي امم اذه :هراحما بنتجاف

 - قلاخلا دبع هاورو ؛يراصنألا بويأ يبأل لاق دلك يببلا نأ :ديمح نع "لدعلا ةحلط دنسم" فو :خلإ مهفإ لاق



 موصلا ةليضف 88 0 موصلا باتك

 0 م سل ص الل
 ءاج يذلل لاقو ءاولكأف هن اححصأ رمأف :«بترأب كك © هللا لووتسر يأ :لاق ءافكق رمع

 :لاق «عوطت :لاق ؟كموص امو :لاق ءمئاص نإ :لاق ءاهنم لكأت ال كل ام :امك

 تعم :لاق ,نمحرلا دبع نب ديمح ينربخأ :لاق ؛يرهزلا نع نايفس قيرط نم "همجعم" يف يفنحلا تباث نب <
 ؛لكأي الف لكأ ناك نم :لاقف يلاؤعلا لهأ ىلإ لسرأ 2 هللا لوتس رب تعفي :لوقي نايقس يبأ نب ةيواعم

 اد

 ةعيحصضا' قواقع باو ا ١ :مقر :/8/4] "هدتسم" يف دنمحأ ةحرخأو «هموض متيلف لكأ نكي مل نو

 ٠ :لاقف «هثعب 25 يبنلا نأ :ةثراح نب ءامسأ ثيدح نم "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو [5518 :مقر «587/4]
 مهموي رخعآ اومتيل :لاق ؟اومعط دق مقدحو نإو :تلق «مويلا اذه اوموصيلف كموق

 :هتعفر ذوعم تدب عيبرلا ثيدح نم هوحن اجرخأو ,عوكألا نب ةملس ثيدح نم يئاسنلاو ناخيشلا هحب رخخأ و

 انئايبص مّوصنو «.هموصن كلذ دعب انكف" :هيفو .«ثيدحلا "راصنألا ىرق ىلإ ءاروشاع ةادغ لسرأ"

 3 يف يباحصلا نم طقاسلا نأ رهظ انركذ اميو غ[١١*75 :مقر ملسمو 4١57٠ :مقر يراخبلا]"راغصلا

 يبنلا نأ :عوكألا نب ةملس نع يراخبلا تايثالث ف روكذم ثيدحلاو :يراقلا لاق .هذ ةيواعم وه ماهإلا

 ؛"لكأي الف لكأي مل نمو ءمصيلف لكأ نم نأ" :ءاروشاع موي سانلا يف يداني ًالجر ثعب
 فو ؛"ءاروشاع موي مويلا نإف ؛مصيلف لكأ نكي مل نمو .هموي ةيقب مصيلف لكأ ناك نم نأ" :ةياور يفو
 ضرقا امله دنع انلهاضيو ةءاروشاع مري مايصن انهعو انرمأي 95 ناك" لاق ةرم“ نب رياخ نع "يلسم حيصص"
 ملعأ هللاو «تايثالثلا حرش يف مالكلا انطسب دقو «همصي مل ءاش نمو ءاروشاع ماص ءاش نم :لاق ءناضمر
 رفظملا نبا هاور اذكه :مئيحلا نع .تقولل ةمرح مهموي ةيقب اولكأي ال :اومعط دق .تايفخلاو تايلجلا قئاقحب

 ثيدحلاو «رامع نع ةيكتوحلا نبا نع ةحلطو رفظملا نبال ةياور فو ؛لدعلا ةحلطو يعالكلاو ورسحخ نباو
 نار نبا هيلإ راشآو 2"”ناعإلا بعشا' ْق يقهيبلاو : ار كعييسرم"" ف 00-0 نأ ند ثراحلاو ةيوهار نبا هج رخأ

 د5 ةريره يبأ نع يئاسنلا هلثف ىورو ("ةحيحض" يف
 ّيلا رهشلا نم رشع سماخلاو ءرشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا :ضيبلا ةثالثلا مايألا ق تمص الهف يأ : ضيبلا الهف

 نتسلاو حاحصلا يف ةريثك قيداعأ اهموصب 2 هدايتعاو هنانتساو هبابحتساب درو دقو (نس و اهموص بحتسا

 ركل ان أ :ةرشع ثالث صفق انالث رهشلا : قف تعبه اذإ :هعفر 1 يبا ثيدح نم درو دقو ءاهنم بلطيلف ءاش "ريف
00-7 

 لأ

 - نبأو  ةيديس" 2 يئاسنلاو ع" هعماج" ُِ يذمرتلاو : ةدكسم 2 لجأ هحب رحخأ «ةرشع سمخخح و ؛ةرشع



 موصلا ةليضف م1 موصلا باتك

  -7١هللا لوسر تعفت :لاق :لاق ءرمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ 225
 رانيد نبا

 ؛ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث :ضيبلا َرغعلاب كيلعف اًمئاص تنك نإ :هعفر هثيدح نمو ؛"هحيحص" يف نابح -

 «هتحابإ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهو ؛هيف فلتخمف بنرألا لكأ امأو .[؟ 471 :مقر] يئاسنلا هجرخأ «ةرشع سمخو

 زاوج ةلأسم امأو «مامإلا دنسمل هحرش يف مالكلا هيف يراقلا لاطأ دقو .هقفلا يف هوققحو «ةيفنحلا بهذم وهو

 ؛ةيفنحلا هيلإ بهذف «هئاضق بوجو يف فلتخا نكل ؛هيلع قفتمف اهريغو ةفايضلا لاثمأل لفنلا موصلا راطفإ

 «نيتمئاص ةصفحو انأ تنك" :ةشئاغ ثيدح هيلإ ريشي ام ىلع لقنلاو ءمضوصأ يف ررقت ام ىلع لقعلا هدضاعيو

 هانيهتشا ماعط انل ضرعف نيتمئاص انك انإ !هللا لوسر اي :ةصفح تلاقف «هنم انلكأف ؛هانيهتشا ماعط انل ضرعف

 .بوحولا رمألا رهاظو هناكم رخآ اًموي ايضقا :لاق ءهنم انلكأف

 طقسي ال بوجولا نإف ؛ةجاح هنع لاؤسلل نكي مل اذه ىلع هنأل ؛ديعبف اًرذن وأ ءاضق ناك هنأ لامتحا امأو

 م مهرابك صخأ اميس ال ةباحصلا نأ عم ريدقتلا اذه ىلع لعفلا اذه ىلع امهددهو امهرجزل 5 هنأ ىلع لاخحب
 درحب ال ءبعص رذعو ةديدش ةرورضل الإ ةعبرألا ناكرألا نم اصوصخ ضئارفلل نيدسفم نيضقان اونوكي

 ءامظع نم امهريغو ئيعلاو مامهلا نبا اهنع غرف دق اهاثمأو ةلأسملا هذهو «هباجعإو هذاذلتساو ماعطلا ءاهتشا

 .اهيلإ عجاريلف ءاش نم هب مالكلا لوطن ال ثيدحلاو هقفلا حورش يف ةيفنحلا

 يراحبلا] ناخيشلاو 4551١[ :مقر 24/7] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلا :يراقلا لاق :خلإ رمع نبا نع

 الب نإ :ظفلب رمع نبا نع [5727 :مقر] يئاسنلاو «[707 :مقر] يذمرتلاو ء[347١١ :مقر ملسمو «ه7
 ناذأ هك دحأ نعتمي ال :ظفلب دوعسم نبا نع مهل ةياور يفو هوتكم ءأ نبا نذؤي يح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي

 مكمئان هبنتيلو ,مكمئاق عحجريل ليلب نذؤي هنإف ؛هروحس نع لالب

 :ناذألا باب يف اًعوفرم رمع نب هللا دبع هيبأ نع ملاس نع يرهزلا باهش نبا ةياورب يراخبلا يف :خلإ الالب نإ

 :هل لاقي قح داني ال ىمعأ احر ناكو :لاق ؛ءوتكم مَآ نبا يداني تح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الاداب نإ

 نذؤي ناك الالب نإ : موصلا باتك يف ةشئاع نع دمحم نب مساقلاو رمع نبا نع عفان ةياوربو ءتحبصأ تحبصأ

 :مساقلا لاق ءرجفلا علطي ىح نذؤي ال هنإف ؛موت مأ نبا نذؤي ىح اوبرشاو اولك ص هللا لوسر لاقف «ليلب

 .[31 559 117 :مقرإ] اذ: لرتيو اذ ىقري نأ الإ امهيتاذأ.نيي نكي لو

 نامثع يبأ نعو «ةشئاع نع مساق نعو ءرمع نبا نع عفان نعو «هيبأ نع ملاس نع باهش نبا نع :ملسم يفو
 هنإف ؛هروحس نم لآالب غادن :لاق وأ :لالب ناذأ مكنم اًدَحأ نغني ال :اًعوفرم هللا دبع ظفلو ءدوعسم نبا نع

 - " كلام نع "هثطوم" يف دمحم هاورو ١٠١37[« :مقر] مكمئان ظقويو ؛مكملاق عجريل يداني :لاق وأ «نذؤي



 ةماجحلاب راطفإلا خسن تايب شلل موصلا باتك

 .ةالضلا تّلح دقو نذوي هنإف ؛موتكم مأ نبا يداني نبح اوبرشاو اولكف ليلب

 [ةماجحلاب راطفإلا خسن تايب |

 20 ءاروسلا وبأ :هل لاقيو ,راوسلا يبأ نع ةفينح وبأ . ١-
 ءادوسلا يبأ دوقعلا فو م يي

 ىح يداني ال موتكم مأ نبا ناكو :لاق «هلثم ملاس نع يرهزلا نع هنعو رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع -
 يداني موتكم مأ نبا ناكو «سانلا روحسل ناضمر رهش يف ' ليلب راب يدان لالب ناك :دمحم لاق ءتحيبصأ :هل لاقي
 عفدنا انهه نمو يم وتكم مأ نبا يداني تح اوبرشاو اولك :25 | لوسر لاق كلذلف ءرجفلا عولط دعب ةالصلل

 لع نقيا ع حبصلل نيناذأ بابحتسا هيفو :لاق اهو ءرجفلا هسا حبصلل ناذألا زاوج هيف نإ :يوونلا لاق ام

 0 هللا لوسر نأ ؟لالب نع دادش نع دواد وبأ هجج رخخأ ام ائبهلم ديؤي امثو ,عولطلا لو هعولط لعب رخألاو رجفلا

 ءاضرعاةدي دَهَو ءاذكه رجفلا كل نيبتسي ىح نذوت ال :لاق

 دق دبعلا نإ الأ :يدانيف عجري نأ 0 يبنلا هرمأف ءرجفلا عولط لبق نذأ ًالالب نأ" : رمت نبا نع هحرخأ امو

 رجفلاب نذوملا نذأ اذإ ناك 225 يبنلا نأ :ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع يقهيبلاو يواحطلا هجرخأ امو «"مان
 هركذ امل رابخألا هذه ف ةضراعم الو ؛حبصي ىح نذؤي ال ناكو دجسملا ىلإ جرح مث ءرجفلا يعكر ىلصف ؛ماق
 .ةيلعفلا ىلع حجرأ يهو «ةيلوق انثيداحأ ضعب مث .هنع يه مث «ءادتبا ليللاب حبصلا ناذأ نوكي نأ زاوحلو ني دمحم
 يف نسحلا نب دمخم هاور اذكش ؛ لإ رمع نبا نع رمقألا م ب يلع نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" يفو :ةالصلا تلح

 يشرتلا] ةعبرألاو ١٠١347[« :مقر ملسمو 25١17 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرخأو :«لدعلا ةحلطو "راثالا'
 نؤذؤي امنإ هنإف ؛هروحس نم لآلب ناذأ مكدحأ نعنمب ال :ظفلبو ءظفللا اذهب [1727 :مقر يئاسنلاو 3١37« :مقر

 احا

 مكمئاق عجريلو مكمئان هبنيل

 نبا هجرخأ دقو ؛مامإلا نع امهالك داور يىبأ نباو براحم نب حابصلا نع يثراحلا هاور اذكه :خ2! ةفينح وبأ

 يف يثراحلا هاورو ظفللا اذه سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ةبعش نع عيكو قيرط نم 'هاقتنم يف دوراجلا
 انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح «يزورملا نامثع نب ريمع نب لضفلا نع اًضيأ مامإلا قيرط ريغ نم ”هدنسم'

 ,مامإلا نع هاور مهضعبو ءمرحم وهو :لاقو .هقاسف رضاح وبأ انثدح «يملسلا داوسلا يبأ نع ماوعلا نب دابعلا

 مسالا لوهجم مهدارم لعلو ءاولاق اذكه لوهجم اذه ءادوسلا وب أ نكل «لوألا بااوصلاو ءراوسلا ىبأ نع :لاقف

 *١١١[ :مقر ملسمو 2١55/8 :مقر يراخبلا] ناحيشلا هاورو ؛ ينال ةبسنب هدحأ مل قإو «نيعلا لوهجم ال

 ةكم نيب مجتحا" :يذمرتللو .,"مئاص وهو مجتحاو ءمرحم وهو مجتحا" :هعفر ,دنسلا اذه ريغب سابع نبا نع
 راوسلا وبأف .ديدشتلاب :راوسلا ."مرحم مئاص وهو" :ظفلب هنع مسقم نع يواحطللو ."مئاص مرحم وهو ةنيدملاو
 .ناتقث امهالكو يفوكلا يدنهلا نارمع نب ورمع ءادوسلا وبأو «يرصبلا ةرثع نب ةمادق نب هللا دبع



 ةماجحلاب راطفإلا خسن 15 موصلا باتك

 50 للص ا 4 . ظ
 وهو ةحاقلاب مجتحا 225 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع رضاح نبا نع يملسلا وهو

 صاقلا تكامثع

 قو ,مئاص مرحم وهو «ةحاقلاب 6 هللا لوسر مجتحا :لاق :ةياور ىفو (مئاص

 .هاطعأ ام ائثيبخ ناك ولو هرجأ ماكسحلا ىلطعأو مهعتحا 25 يبلا نأ :ةياور
 امارح

 :لاق ام دعب 75 يبنلا مجتحا لاق «سنأ نوع ةايفس أ نبع ةقيبيس وبأ -7 -

 .مووسطاو مسامحلا رطل
5220 

 و لعل[ 5 هلا لوو ل دا -" .1/

 :, باهس نب

 اليبرغ يعرشرلا

 ءاحلاو فاقلاب :ةحاقلاب .ديناسملا عماج يف اذكو ذاتسألا دمحم هللا دبع يبأ دنسم يف اذك لذحلا وهو :يملسلا

 :اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع ١374[ :مقر] يراخبلا ىور :خلإ مجتحا .ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ةلمهملا
 ةماجحلا نوهركت متنكأ :كلام نع سنأ لثس :لاق يتانبلا نعو 2'مئاص وهو مجتحاو :مرحم وهو مجتحا'

 نع ركذيو «حلوي الو جرخي امنإ رطفي الف ءاق اذإ :افوقوم ةريره يبأ نعو ءفعضلا لجأ نم الإ ال :لاق ؟مئاصلل
 نبا ناكو ءجرخ امم سيلو لخد امث موصلا :ةمركعو سابع نبا لاقو ءحصأ لوألاو ءرطفي :لاق هنأ ةريره يبأ

 مقرأ نب ديزو دعس نع ركذيو ءاليل ىسوم وبأ مجتحاو «ليللاب مجتحي ناكف ؛هكرت مث مئاص وهو مجتحي رمع
 نع نسحلا نع ىوريو «ىهنن الف ةشئاع دنع مجتحن انك :ةمقلع مأ نع ريكب لاقو ءامايص اومجتحا ةملس مأو

 ليق «هلثم نسحلا نع سنوي انثدح «ىلعألا دبع انثدح :شايع لاقو ؛موجحن او مجاحلا رطفأ :اعوفرم دحاو ريغ
 :ليقو «خوسنم هنإ :ليقو «راطفإلل اضرعت اهعأ روهشلملا ةليؤأتو .ملعأ هللا :لاق مث ءمعن :لاق 0 يببلا نع :هل

 .كلذل ةضراعم رخأ ثيداحأ انههو «ةماجحلل موهفم الو «ةبيغلل كلذ ناك

 :مقر] يذئمرتلا هجرخأ :"كيبخ ماجحلا بسك" :ينور امو [.ةمرحلا نع ٌدو .هلاعفأ هزنتل] ع ناك ولو

 يواحطلا لامو «هيزنتلا ىلع روهمجلا هلمح ؛ننسلا باحصأ هاور ؛"هبسك نع ماجحلا ىن 325 هنأ'و
 .نيعباتلا رباكأ نم عفان نب ةحلط :نايفس يبأ . -+.يضيأ دينيح

 ءسنأ نع ديمح نع هانعم يراخبلا جرخأو ءهنع يطساولا نسحلا نب دمحم هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 لاقو «تاقث هلاجرو ؛"مئاصلل ةماجحلا يف صخر" :هعفر ديعس يبأ نع يئاسنلاو «هنع تباث نع يواحطلاو

 .ةقثلا نم لوبقم عفرلا نكل ءفوقوم باوصلا :يذمرتلا



 اًبنج حابصإلا نايب مل  موصلا باتك

 .اسنأ ركذي ملو «مئاص
 ةنيبعا

 هوصلا يف ابنج حابصإإلا نايب]

 2 هللا لوسر حبصي ناك *تلاق (ةشئاع نع ءاطع نع ةفينح وبأ سال و4

 .ههوض متي م :مالدحا ريق نم ابنج
 ,ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ -83

 ةبانج لسغ نم ءام رطقي هسأرو رجفلا ةالص ىلإ جرخي 525 هللا لوسر ناك :تلاق
 9 1 3 ا

 .امكام غب ج 2

 ناك ::كتلاق ؛ةشن الاع نع دووسلالا نبع يعاب نع داس عب اليست يأ 5

 25 .ىبلا ناك هدانسإبو ءامئاص لظيو : طققي همر رجفلا ىلإ ج جرخمي د5 هللا لوسر
 اراش ىفقبي لسغلا عاف

 .تاضمر َّق هءاسن لبقي

 ةلبقلا نم

 هاور [.قرط نم يواحطلاو «ةتسلا هجرخأ] :ةفينح وبأ .ناطيشلا نم مالتحالا نأل ؛عامجل لب :مالتحا ريغ

 ع قاحساإ لأ نع يواحطلاو غةانعع ةتسلا هج رخخأو ,مامالا لع كايب نب جرف قيرط لص اذكه ورمسحخ نبا

 5١ه :مقر يراخبلا] ةعشلا بفكلا باحضأو كلاف هاور :خا ةشئاع نع 1 ةشئاع نع مهلك ةكيلم يبأ

 وهو رجفلا ةكردي ناك" :ظفلب ةملس مأو :ةشئاع نع [|اا/و :مقر يذمرتلاو ١٠١١3« :مقر ملسمو 65

 .عامجإلاب هدسفي ال ةبانحلاف ا موصيو لستعغي 5 هلهأ نم بنج

 هنأ تيدا نم ملعو ,مالتحالا نع ظ رفح د هنأ ؛ ق ريسفت فطع "عامج"و :هلوق :خا ةيانج لسغ نم

 موصلا ءاقبب ةحرصم بابلا اذه يف ثيذاحألاو ءءام رطقي هسأرو :اهوق هيلإ ريشي امك رجفلا عولط دعب لستغ
 ىور :خلإ ةءاسن لبقي .حرشلا يف يراقلا هركذ امك ءاملعلا نم ذوذش الإ كلذ فلاخي ملو «ةبانجلا دوجو عم

 - ١ «مئاص وهو هجاوزأ ضعب لبقيل" :اًعوفرم ةشئاع نع ةورع هيبأ نع ماشه نع ١5177[ :مقر] يراخبلا



 موعلا ف ليغتلاةصخر_ ل لاك ااا لا ضاق
 لوسر ناك :ةشئاع نع قورسم نع ييعشلا رماع نع مثيهلا نع ةفينح وبأ ١-

 .ةلبقلا يعي متاح هو اهبدعو نم :بيصي 8
 اك 25 يببلا نأ :ةشئاع نع نوميم نب ورمع نع دايز نع ةفينح وبأ -5 تلد 2 5 1 يوك ع

 ةقاللع نبا

 .مئاص وهو لبقي
 الفن وأ اضرف ءاسنلا

 جرخ :لاق ءكلام نب سنأ نع يثريصلا بيبح نب مثيلا نع ةفينح وبأ <

 اضم ىتأ يح ماصف «ةكم ىلإ ةنيدملا نم ناضمر .رهش نم انّلَحم نيتليلل 55 هللا لوسر

 ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نعو ؛"مئاص وهو اهلّبقي ناكو" :ثيدح يف ةملس مأ نعو ,"تكحضف -

 باشلل ةهاركلا نم ةيفنحلا هلاق ام أشنم وه اذهو «"هبرإل مككلمأ ناكو ءمئاص وهو رشابيو لبقي" :اعوفرم

 .ريبكلا خيشلا نود

 نم يواحطلا هاورو ملسم هحرخأو رماع نع دامح نع ورسخ نبالو «رماع نع لجر نع راثالا فو :مثيشا نع
 دمحأ هاور :هللا لوسر ناك .مئاص وهو انهوجو نم عنتمي ناك ام :اهنع دوسألا نع ينادمحلا قاحسإ نبا قيرط

 نع لحجر هلأس التِلَع هنأ :ةريره يبأ نع ديج دانسإب دواد وبأ ىورو :خلإ ورمع نع .اهنع ةعبرألاو ناخيشلاو

 اذه :مامحلا نبا لاق ءباش هامه يذلاو خيش هل صحر يذلا اذإف ؛هاهنف ءرحآ هاتأو هل صرف ؛مئاصلل ةرشابملا

 .الف الإو ؛هوركمف نمأي ال ناك اذإ هنأ نم هانربتعا يذلا ليصفتلا ديفي

 ةيواعم نب نابيش نع يواحطلا هاورو ؛هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا هجرحخأ :خلإ ةشئاع نع

 نيسحلا نب يلع قيرط نمو «ةشئاع نع ورمع نع ديعس نب ىيي نع ثيللا قيرط نمو «دايز نع ليئارسإو
 "25 هنم هبرإل كلمأ مكيأو" :اهنع ريخألا يو ءاذمي اهنع مهلك دمحم نب مساقلاو ريبزلا نب ةورعو
 :هيف هنأ الإ ءاذكه مامإلا نع ميهاربإ نب يكم قيرط نم "تايعلخلا" يفو ءورسح نبا هاور اذكه :مثيشا نع

 يواحطلاو رباج ثيدح نم ملسم هجرحأو ءاذكه اًضيأ ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو ءهعم سانلا رطفأو رطفأف

 .ديعس يبأو ءسابع نباو «رباج ثيدح نم
 «قاضمر يق جرح هلك يبلا نأ" :سايع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ةيعش نع ىئاسنلا هحرأ ل1 نينليلل

 موسعا :مقر| "هباحصأو وه رطفأو ءبرشف «نبل نم حدقب أ مث ءاديدق ىتأ ىح ماصف
 دينك بفاس و004 ناظقإ وم معآ كااياور انهو ىاةكممو ىتأ ىح رطفأ مث" :هيلاوب «ىايغ نإ نع دقاج نع

 -مهنمف «ةيلضفألا يف اوفلتاو ءرطفلاو موصلا نيب ريخم رفاسملا نأ ىلع روهمحا قفتاو «كلذ ريغو ميغلا عاركو



 رفسلا يف راطفإلا ةصخر نايب قفا موصلا باتك

 .ةكم ىتأ نيح اًرطفم لزي ملف رطفأف «دهجلا هيلإ سائلا اكشف ءاّديدق

 [رفسلا يف راطفإلا ةصخر نايب]

 ءماصف ةكم ديري ناضمر يف 25 ىببلا رفاس :لاق «سنأ نع ملسم نع ةفينح وبأ -71 1
 لاس نبا ال ناسيك ن : نأ

 ىلإ ىهتنا يح ماصف ناضمر يف ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرح :ةياور فو .هعم سانلا ماصو

 يفو (ةكم نيل نوع ارطفم لزي ملف ءرطفأف ,دهجلا| هيي فلا الن يفرط يي

 اذإ ىح نوملسملا ماصو ماصف ةكم ديري ناضمر ف ف 25 هللا لوسر رفاس 1 :ةيادر

 :نوملسملا رطفأو رطفأف عام اعدف ؛دهجلا| نيملسملا نعي اكش قيرظلا ضعبي ناك

 ىلع موصلا لضف نم مهتمو ؛«رطفأف تئش نإو مضف تئش نإ :ثيدح ىضتقم وه امك لصف الب امهاوس نم -

 ءانبهذم وهو هيلع يوق نم قح يف موصلا لضف نم مهنمو ؛ثيداحألا ىلع ءانب هسكع مهضعبو ءاقلطم رطفلا

 ءماص :لاق ؟325 هللا لوسر لعف فيك ضايع يبأل ليقف «يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف امل ؛يعفاشلا هيف انقفاوو

 ,ماصف «هراتخاو هححري هيلع ردق نم نإف ءرطفملا انمو مئاصلا انمف «فيقاحلأ هبلإ ريقي اضيأو عشب مهقحأ ناكو

 وأ ةوقلا وهو .ححرمل الإ حجرتت ال ةيشملا نإف ؛رطفأف تئش نإو ءمصف تش نإ :هلوق اذكو «ءالف ال نمو

 .هقفلا حورش يف ةروكذم ةيلقعلا هوجولاو ,«فعضلا
 ؛لادلا را فاكلا حتفب ديدق ريغ رخآ عضوم ديدكلاو «ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ريغصتلاب وه :معإ اديدق

 لمعلا يف 75 هتفلاخم مهنكمي مل ثيح ةلاحلا كلت يف موصلا ةهج نم ةقشملا يأ اهحتفو ميل ا مضب "دهجلا"و

 ف ام ىلع نافسعو ديدق نيب يذلا ءاملا وهو فاكلا حتفب ديدكلا يأ :قيرطلا ضعب .ةميزعلا كرتو ةصخرلاب

 .يراقلا لاق اذك «"يراخبلا"

 لاق :خلإ هللا لوسر رفاس .[4775 :مقر] "رهشلا سا نيع ارطفم لزي ملف رطفأ" :يراخبلا يفو :لزي ملف

 .ناضمر نم نولخ رشعب ةنيدملا نم حتفلا ةوزغ يف جرح 72 هللا لوسر نأ يزاغملا بتك ف روهشملاو :يوونلا

 يلوق دحأ و «رطفي نأ هل ناضمر يف موصلا تيب نم نأ ىلع نيثدحملا ضعب هب لدتسا :خإ ءامب اعدف

 .مهلو هل ةلصاحلا ةقشمللو ءودعلا ىلع يوقتلل رطفأ هنأ ىلع لومحم كلذ نأب روهمجلا هنع باجأو «يعفاشلا



| 1 

 لاصولا موصو تمصلا موص نع يهنلا نايب "5 موصلا باتك

 [لاصولا موصو تمصلا موص نع ىهنلا نايب]

 نأ :هريره يبأ نع ءاثعشلا يبأ نع مزاح يبأ نع يدع نع ةفينح وبأ ت15
 تبان نبا

 ىه :لاق هفاريزع يبا نع رساهملا نع يح نع ناين منع ةقينح وبأ هال 5
 ركع نبا 2 نمحرلا دبع نبا ةحلط هنع هاور اذكه

 هلاطع ا

 ىراصنلا هيبشت هب دصق اذإ

 .يراقلا هلاق امك يبراحملا يفوكلا دوسألا نب ميلس :ءاثعشلا يبأ :فاوكلا يعجشألا ناملس :مزاح يبأ

 .ىراصنلا موصك اًضيأ ريخلا نع توكسلاو تومصلا هيف مزتلي : كل هلا موصو

 :هل ليقف ءلاصولا نع ىمن' :اعوفرم رمع نبا نع عفان نع كلام نع "هئطوم" يف دمحم ىور :لاصولا موصو

 ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يلأ نع كلام نعو «ىقسأو معطأ نإ مكتكيههك تسل نإ :لاق ؟لصاوت كنإ
 اذهيو :دمحم لاق ؛مهننسو مهعماوجو ؛مهحاحص يف ةمئألا اهجرخأ لاصولا يف ثيداحأو ؛كلذ وحن اًعوفرم

 كني ةفينح يبأ لوق وهو ءائيش ليللا يف لكأي ال موصلا يف نيموي نيب لجرلا لصاوي نأ وهو «هوركم لاصولا ءذخأن

 ةمحرلل يهنلا نأ مهنم اًمعز هزاوج ىلإ ةفئاط تبهذ هوركم وأ مارح وأ زئاج هيف اوفلتحا مهفأ ملعا «ةماعلاو

 ضعب نعو «هريغو ريبزلا نباك ةباحصلا ضعب نع كلذ لقنو ؛ةشئاع ثيدح هب حرص امك فيفختلاو ةقفشلاو

 ىلع ّصنو «هزاوج مدع ىلع روهمجلاو «ىميتلا ميهاربإو ريبزلا نب هللا دبع نب رماعو رمعم نب هللا دبعك نيعباتلا
 .رحسلا ىلإ راطفإلا ريخأت دمحأ زوجو «ةيميرحت اهنأ حصألاو ,دمحأ ريغ ةثالثلا ةمئألا هتهارك

 يو «ديعس يبأ نع يراحبلا هب درفتو ؛سنأو ةشئاعو ةريره يبأ ثيدح نم ناخيشلا هج رخخأ :لاصولا مهوص

 امنإ :دازو ءةيصاصنخلا نب ريشب نع اذمت |[ .ت :مقر 3؟ة/ة] "ةيدفسفا 2 دمحأ هاورو ءةدايز امهثيدح

 :مقر] ليللا ىلإ موي تامص الو «مالتحا دعب متي ال :هعفر ىلع نع دواد وبأ ىورو «ىراصنلا كلذ لعفي

 .رباج نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هحرخأف لاصولا يمن امأو م7



 كشلا مويو قيرشتلا مايأ مايص نع يهنلا نايب 0200387 4 موصلا باتك

 نيا“ |[تلشلا موي قيرشفلا مايأ مايص نع ىهنلا]

١ 

 25 هللا لوسر نأ يس نتا عسا نووإإلا دب ع ا راح
 يردخلا روع نيا هلع هرسحم ن ءيأ هاور اذكه

 يذلا مويلا مايص نع ىش 2 ' هللا لوستو..فأ .كب 9 ؛قيرشتلا مايأ ةثالث مايص نع ىف
 روك ذملا ةدئست عبارلاو تلاثلاو يناثلا

 .ناضمر نم هيف كشي

 «برشو «لكأ مايأ اهإف «مايألا هذه يف اوموصت ال الأ" :ظفلب سابع نبا نع يناربطلا هاور :خلإ هللا لوسو نأ

 ."ةدنسم" يف ىلعي وبأ هاورو «هوحن دلاخ نب ديز نعو ؛«"برشو لكأ مايأ نم مايأ" :ةريره يبأ نعو "لاعبو

 .هوحن بعك نعو «ةشيبن نع ملسم دنع هلصأو

 هام نياو [؟1848 :مقر] ىئاسنلاو [585 :مقر] يذمرتلاو [؟84*9 :مقر] دواد ؤبأ ىور :خلإ هيف كشي

 دقف هيف كَشي يذلا مويلا ماص نم :لاقأ ءرساي نب رامغ نع ١547[ :مقر :5/9؟] يمرادلاو ١.48[ :مقر]

 ليل يف هريغو باحسلاب لالحلا مغ نم ال وأ ناضمر نم نوكي نأ لمتحي موي كشلا مويو «مساقلا ابأ ىصع
 ةمئألا رئاس رثكأو ةثالثلا ةمثألا دنع راتخملاو .هموص يف اوفلتخاو «نابعش نم نيرشعلاو عساتلا راه يضم دعب

 رطفيو «صاوخللو موصلا هيف داتعي يذلا هموي قفاو نمل اندنع بحتسيف ؛عوطتلا ةينب الإ هركيو ؛ماصي ال نأ
 بستحيو «كشلا موي كلذ سيلف ةلع ءامسلا ف ناك ول هنأ ىلإ ةعامجو دمحأ بهذو «راهنلا فصن دعب مهريغ

 .كاضمر نم هم وص

 ناك لحجر الإ نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال :ظفلب ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور :تاضمهر نم

 مويو ؛مويب ناضمر لبق موي موص نع ىمن" :ظفلب يقهيبلاو «[8١١؟ :مقر ملسم] همصيلف اًموص موصي
 :مقر دواد وبأو 45 :مقر ىتدمرتلا] "مهئنسأ ف ةعب لا هقوررو د4 قيرريشتلا مايأو «ىحضألاو ءرطفلا

 مكاحلاو [ مهره :مقر م١ /م4] نابح نباو م[ :مقر هجام نباو 5١8« :مقر يئاسنلاو 9:45

 ."امهيحيحص" يف

 ضعب ىحنتف ةيلصم ةاشب يتأف «هيف كشي يذلا مويلا يف رامع دنع انك" :رفز نب ةلص قيرط نم يطقرادلاو
 نم مهوو :رامع نع ةلص لاقو :لاقف «يراخبلا هقلعو ( مساقلا ابأ ىصع دقف كشلا موي ماص نم :لاقف موقلا

 ,رطفلا مويو ءىحضألا موي ةنسلا نم مايأ ةتس نع ىمن" :ةريره يبأ نع "هدنسم" يف رازبلا هاورو ءملسم ىلإ هازع

 .اًدهاش حلصي هنكل ءفيعض هدنسو :"ناضمر نم هيف كشي يذلا مويلاو ؛قيرشتلا مايأو



 هرذنب ءافيإلاو فاكتعالا نايب ما موصلا باتك

 [هرذنب ءافيإلاو فاكتعالا نايب]
 نأ ترذن :باطخلا نب رمع لاق :لاق ءرمع نبا نع عفان نع ةفينح وبآ 14

 رمع نبا ىلوم
 :لاقف 22 هللا لدم ر كلاس تملسأ املف «ةيلهاجلا يف مارحلا دجسملا يف فكتعأ

 كروب قرأ

 .هجام نباو مصاع يبأ نبا هوحن ىور :خلإ رمع نبا نع .ةيواعم نب ناورم هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 ملسمو 5١417( :مقر يراخبلا] ناحيشلا هجرحأ [.هوحن دارفألا يف رمع نع ئطقرادلا هاور] :خلإ فكتعأ
 قكتعي نأ هسفن ىلع لعتم هنأ" :اممل ظفل يو «"ةليل مارخلا دحسملا يف فكتعأ نأ" :ظفلب ١١07[ :مقر

 يفو ؛موصيو فكتعي نأ هرمأف :ظفل يفو ؛موصأو فكتعأ :ةدايزب يناربطلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو «"اًموي

 .فيعض وهو ؛هيف موصلا ةدايزب درفت لفون نب هللا دبع هدنس
 .هوحن طارفإلا يف رمع نع ئطقرادلا هاور :تلأس

 اد د6 د



 جئلاو جعلا جحلا نأ نايب 0 0 - جحلا باتك

 علا. هعلا محلا نأ قاب
2 0 5 

)( 4# 
 دارأ خه : 25 هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ 55

 هل رفغَتسا نملو .هل روفغم جاحلا" :55 يببلا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -

 . مرحما خالسنا ىلإ

 5 هللا لوسر لاق 15 هوعسم نا نعي نع بر نأ اضع ول 13

 + ادن 2 هاهم ةلاهماو ةلعزا 210110 ةاكاف فام دق :جيحعلاف علا امأف ُيشلاو ٌييعلا جحلا لضف
 هلامعأ

1 3 

 (111/1] "هكردتسم" يف مكاحلاو ١757[. :مقر] دواد وبأو ١854[« :مقر ]235114/١1 دمحأ هاور :ذلإ ةفينح وبأ

 :مقرإ لضفلا نع هحام نباو نابع نبا نع [8419/+ :مقر قة :فربكلا ننسلا] يقهيبلاو ١1145[« :مقر

 "ا :مقر ,ىرالاطم] لضفلا ياابو سابع نبا ثيدح نم حيحص : :مك اجلا لاقو |[ م

 :يقهيبلا داز ءلجعتيلف جحلا دارأ نم :ظفلب سابع نبا نع يمرادلاو ١[ 7 :مقر] دواد وبأ هجرخأ :لججعيلا

 فهس وي 5 بهذ انهه نمو م :مقر 0 ةحجاح 0 نضام نبع هل رضرعي اه يرو آل - دحأ نإف
- 

 .هيبأ نع ةديرب نبا طوقس رهاظلاو ءالسرم :ةمقلع نع .روفلا ىلع هبوجو ىلإ انف

 هحججام نبا ىور . ايران [هوحنب ةريره يبأ نع يعش ' يف يقهيبلا ةاوز] :خإ روفغم ج ح اجا

 دمحأو 00 كل دش رقع د و رشعتس ١ كإو ؛وضا انهكبأ ه وعد كا هللا دقو ,انمعلا 3 احلا :اعوفرم ةريره يأ نع ٠

 2 ا
 ؛ وهشغش كل 1 عهدك احخ كد نأ

 لبق كلل رفغتسي نأ هرمو ؛هحفاصو هيلع جلسف جاحلا تيقل اذإ :اعوفرم رمع نبا نع دفا" وف 7 هس

 .يقابلا دبع نباو نسحلا هنع هأور :خلإ ةفينح وبأ 51/١[. :مقر (59/؟] هل

 عيا اي ادا لاو اهب ؛ لاقف ءرخآ ماقو ءتعشلا جاحلا اعدام صعتو نبا نع "ةنسلا حرش" يف هاور :خلإ جعلا

 ركب يبأ نع يقهيبلاو «[555/8 :مقر] رمع نبا نع يذمرتلا هاور :يراقلا لاقو ؛خلإ جنلاو جعلا :لاق ؟ ليضقأ

 5 حلا ناليس وه :"جثلا"و ء[30/8 :مقر ]2١3/9 دوعسم نبا رق ضيرباو ليكن :مقر :47/ه]

 - ىلعي وبأو ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلاو ؛"راحبلا عمجم" يف اذك «ةيبلتلاب توصلا عفر وه :"جعلا"و ءيحاضألاو



 سانلا تاقيمو مارحإلا لحم نايب 0 اطنخ جحا باتك

 ."يدحملا رحنف جشلا امأف :ةياور يفو .مدلا جنف :لاق ندبلا جف جشلا امأو

 [سانلا تاقيمو مارحإلا لحم نايب]
 :لوقي فه رمع نب هللا دبع تعمس :لاق اعفان نأ ىحي نع ةفينح وبأ م

 اذكه هنع رفز هاو

 ,ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ له ' :لاق ؟لَهلا نيأ !دللا لوس اي لاق لجو مق
 هتاقيمو مارخحإلا لحم

 ."َنّرَق نم دحب لهأ لهيو ةفّحمحلا نم ماشلا لهأ لهيو «قيقعلا نم قارعلا لهأ لهيو

 [50١ه :مقر «570/1] ركب يبأ ثيدح نم مكاحلاو ؛هجولا اذهبي "امهيدنسم" يف ١١1[ :مقر - ]٠١8/1«

 .فيعض يزوخلا ديزي نب ميهاربإ هجام نباو يذمرتلا دنس يفو «عاطقناو ؛يدقاولا هيفو ههحححصو
 يقهيبلاو ١558[ :مقر :570/1] مكاحلاو ١975[ :مقر] هجام نباو ؛رمع نبا نع يئاسنلا هاور :خلإ جشلا امأو
 .[3:085 :مقر 219/9] دوعسم نبا نع "هدنسم" يف ىلعي وبأو ءركب يبأ نع [4734/8 :مقر «47/0] "هننس" يف

 ةاحيعلاا ور 8 لهللا ني .يراضنآلا ديت نيب ىيعدتكل ةعرعلا ةحبسا يف امك تاطقلا ديعتم نب قفا
 نرق دحب لهألو «ةفحمجلا ماشلا لهألو :ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل دلك هللا لوسر تقو" :لاق احح سابع نبا نع

 ناك نمف «ةرمعلاو جحلا ديري ناك نمل نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نه نهف ؛ململي نميلا لهألو «لزانملا
 :مقر ملسمو 2١1575 :مقر يراخبلا] "اهنم نولهي ةكم لهأ تح كاذكو كاذكو ءهلهأ نم هلهمف نهنود

 :لاقف ؟هللا لوسر اي لف نيأ نم :لاق الجر نأ رمعع نبا نع عفان نع بويأ ةياورب يذمرتلا هاورو ١(

 نب هللا دبعو هللا دبع نب رباجو سابع نبا نع بابلا فو :لاق ؛[١87 :مقر] خلإ ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ لهي
 .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ء.حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح :ىسيعويأ لاق رمع

 قرع تاذ نم بيرق عضوم وهو :قيقعلا قرشملا لهأل تقو' :اعوفرم سابع نبا نع يلع نب دمحم نع يورو
 عضوم «ءاحلا نوكسو ميحلا مضب :ةفحجلاو «ةنيدملا نم اهتتس وأ لايمأ ةسمخ ىلع عضوم :ريغصتلاب ةفيلحلا وذو
 نوكسو ماللاو ةيناتحتلا ءايلا حتفب :ململيو ,فئاطلا برقب عضوم :فاقلا حتفب لزانملا نرقو «ةنيدملاو ةكم نيب

 كلام قيرط نم يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو ؛ليلق ءيشب غبارلا نود ةفححلا :يراقلا لاقو ,عضوم نيرركم ميما
 نع كلامو ةبعش قيرط نمو «كلام نع بهو يبأ نع سنوي نع يواحطلا هجرخأو ١515[« :مقر] عفان نع

 دبع نب يلع نب دمحم قيرط نم يذمرتلاو دواد يبأ دنع يليقعلا ظفلو ؛ململي ركذ اهلك يفو «رانيد نب هللا دبع
 .براقم هدنسو «سابع نبا نع سابع نب هللا

 .ىلع ريب :ة ةماعلا دنع هل لاقي فورعم عضوم :ةقفيلخلا ىذ

 .ذئموي قارع نكي مل رمع نبا نع يورو «قرع تاذ نم بيرق :قيقعلا



 سانلا تاقيمو مارحإلا لح نايب اق جحلا باعك

 نب رمع نأ :ديزي نب دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ١١-
 «تاقيملا ف الإ | ' وقري اف جحلا مك : هيف كارأ نم :لاقف سانلا بطح باطخملا

 ةيفيلعألا ىف اهلهأ ريغ نم اهي رم نمو «ةنيدملا لهأل © 5 مكيبن اهتقو يل تيقاوملاو
 مارتحإلا عضاوم

 لهألو ءْنْرَق اهلهأ ريغ نم امي رم نمو دحن لهألو «ةفْححلل امي ّرم نمو ماشلا لهألو

 ا يا ا ا قارعلا لهألو ملمْلَي اهلهأ ريغ نم امي ّرم نمو نميلا

 .ماطسيب نب جايشاو دايز نب نسحلا هنع ةأور اذكهس ا ةقينح وبأ

 نم نطقرادلاو قاحسإ هاورو 85*١5[: :مقر] رمع نبا نع عفان نع يراخبلا هانعم جرحأ :ديزي نب دوسألا

 نع ملسمو «بارطضا هيفو ؛ قيعض ددانتساو ٠ :مقر "نش ا نن هوخحن هدج نع ةهيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط

 .ءارلا حتفب يهو «سيوأ اهيلإ بسن يلا ةليبقلا ريغ :كرق /١١[. :مقر] رباح نع ريبزلا يبأ

 ال 25 ىلا تيقوت قارعلا لهأل قرع تاذ تيقوت نأ ىلع لدي امهالك اهلبق امو ةياورلا هذه :قارعلا لهألو

 ننس يعامجإ رمع نم يداهتجا هلأ ةيعفاشلا نم هريغو يوونلا مزجف هيف فلتحخاو ؛يرمع يداهتحجا تيفقوت

 ناذه حتف امل :رمع نبا نع هاور اه وهو :'يراخبلا حيحص" يف حيرص هنأب لدتساو يك وبل تيقوت ال ةباحصلا

 نإ انإو ءانقيرط نع روج وهو ءانرق دحب لهأل دح 525 هللا لوسر نإ !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف ءرمع اوتأ نارصملا

 يئيعلا دنع حصألاو ١57١[« :مقر] قرع تاذ مهل ّدحف مكقيرط نم اهوذح اورظناف :لاق ءانيلع قش انرق اندرأ

 «لهملا نع لاشي هللا كبنع نب رباج عم هنأ ريب رْلا يبأ نع ملسفم ىور ال ( يك وبل تيفوت هنأ :ةيفنحلا نم هريغو

 يدنا لهي :لاق 2 يببلا عي هارأ :لاقف (ىهتنا مث تعمس :لاقف

 جتحي ال يوون ميول قرع تاد مره قا رعلا لهأ لهم هيفو ,25 يتيلا ىلإ جفر ةببسجأ تعيس :ةياور يفو

 ةياورلا باب يف نظلاو «نظ أ نعمت ” بسلا" :هلوق نأب روهمججا هدر ؛هعفرب مزجي م هنأل ءاعوقرم ثيدحلا اذح

 2 8 هللا :لوسربقا" :ةاع نع مساقلا نع 55 :مقر| يئاسنلاو ١[ اعف مقرا دواذ وبأ قورااطو ,نيقيلاك

 املو ل[ قرأ دب نسا هج رخخأو (رخألا تيقاوملا هدايز 0 طفل كو َ "قرع تاذ قارعلا لهأل تقو

 «ثيدحلا لهم :لاقف 3 3 ؛ هللا .لوصو انيطنع :لاق رباح نع ريبزل | يبأ نع هريغو [١ة ١1ه :منقر | هجام نبا هاور

 هعفر يف ددرت ال اذهو عملك ونهب ليف وللا : لاقو «قفآلل ههجوب لبقأ مث قرع تاذ نه قرشا لهأ ل اهم ه :هيف ف

 00 ىف رازيلا هج رخخأ اذكو «يوبنلا تيفقوتلا كلذ قفاوو «هيأرب هتقوف رمع كلذ غلبي ال نأ نكميو تاب

 .يراقلا لاق اذك ءرمع نبا نع عفان نع قازرلا دبع هرخأ اذك و ءسابع نبا نع



 مرحما سابل نايب م 0 جحلا باتك

 .قرع تاذ سانلا رئاسلو
 2 قرشملا لهأ نم

 [مرحما سابل نايبز

 [هللا لوس اي :لاق الجر نأ :رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةفينخس وبأ -4

 ؛ءابقلا الو و الو .,صيمقلا سبلي ا" :لاق ؟يايقلا نم 7 سبلي اذام
 عابعلا اذكو

 نالعن هل ب 59 نمو «نارفعز وأ «سرو هّسّم ابوث الو ءسنربلا 3 لييارسف الو
 بيط عون بيطلا بحاص يأ طيخملا ةلمجلابو

 لاجرلا نم

 .' ويملكلا ورع لقسأ امهعطقيلو نيا ىئاوف
 نيلعنلاك انوكيف

 هيف نكل رباح نع ريبزلا يبأ قيرط نم »١١4[ :مقر] ملسم دنع عقو قرع تاذ تيقوت :سانلا رئاسلو
 نم يطقرادلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو ءفعض هيفو ءددرت ريغب هحام نبا هجرخأو :«"ثيدحلا عفر هبسحأ"

 هلعأو ءرمع نبا نع عفان نع كلام نع قازرلا دبع قيرط نم قاحسإ هجرخأو ءورمع نب ثراحلا ثيدح
 نباو جيرج نباو بويأ عفان باحصأ كلذكو «تيقوتلا اذه يف مهلك كلام باحصأ هفلاخ هنأب ئطقرادلا

 مل هنأ ريبزلا يبأ ثيدح يف يوونلا هلاق امو ءامهريغو رانيد نب ورمعو ملاس رمع نبا باحصأ كلذكو «نوع

 عفرلا مكح هلو «نيقيلا نع بوني ةياورلا يف نظلاو «هنظأ هانعم "هبسحأ" :هلوق نأب يقارعلا يلولا هّدر عفرلاب مزحي
 يوونلا هحّحصو ؛حيحص دنسب يئاسنلاو دواد وبأ هاور ةشئاع ثيدح هيفو «يأرلا هيف غوسي ال ثيح نم انعبا

 نأ ئطقرادلا هب هلعأ امو ةلسرم ءاطع نع نسح دنسب يقهيبلاو يعفاشلا هاور دقو ؛يههذلاو يطرقلاو اضن

 ماشلا لهأل تقو هنأل ةلفغ هنإ :ربلا دبع نبا هلاق امبو ءحتفيس هنأ ملعي ناك هنأب دودرمف هتمز يف حتفت مل قارعلا

 .دحب نرق يزاوي ناتلحرم امهنيب ةكم يقرش نم عضوم :قرع تاذ .رفك راد ذئموي اهلك ماشلاو ةفحشلا

 ١/5( 54 مقر دواد وبأو 1 :مقر ملسمو 2١55457 :مقر يراخبلا] عهنع عفان نع ةتسلا هجج رخأ :رمع نبا

 نب رمع نع [؟١/95] يواحطلاو [1973 :مقر هحام نباو 2877 :مقر يذمرتلاو 2157794 :مقر ىئاسنلاو

 نب نايفس نعو «رمع نبا نع عفان نع كلام نع ملسم هاور :خلإ سبلي اذام .قرط هلو ؛عفان نع بويأو عفان

 جيب دا يعز نابل تفي رم ىبلا نعت تنزع حق قت نع قالاج نع هيأ ىف ماس نع يرهزلا نع ةنييع

 نع ريبزلا بأ نعو «دانسإلا اذهب رانيد نب ورمع نع ةبعش نعو «سابع نبا نع ديزني رياح, قعو ءرمع نعديز

 .قرطب هريغ هحرخأ اذكهو 61١1١178 4!١١1[« :11١1/ا/ :مقر] ارضتقعو ةلوطع ةيراقتم ظافلأب رباح

 .ىلنأ وأ اركذ مرحما ناك ءاوس :كارفعز .هنم هسأر بوث لك وأ ؛ةليوط ةوسنلق :سنربلا



 امرحم بيطتلا مكح نايب م6 جحلا باتك

 لاق :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ةفينح وبأ -6
 0 : 5 : 1 1 .هللاينع َّس

 ."نيفح سبليلف لاعن هل نكي مل نمو «ليوارس سبليلف رازإ هل نكي مل نم :25 هللا لوسر
 رم امك امهعطقيلو

 [امرحم بيطتلا مكح نايب |

 :رمع نبا خلا خلاق ؛هيبأ نع :تنملا نب ميهاربإ نع ةفينح وبأ س5" 15

 ءابيط ضنا 0 نأ نم ل 7 انارطق حّضنأ حبصأ نأل :لاق 0 بوعي
 0 5 ِء 1 .

 : يف فوطي مث 5 يبلا بّيطأ تنك :ةياور يلو ءامرح نعت
 ميبصأ يأ ةشئاع يأ

 .رخخأ ةريثك قرط نم يواحطلاو ١١175[« :مقر] رباج نع ريبزل ١ يل قيرط نم م ماعم ةسيرملا :ورمع نع ةفينح وبأ

 .هلجر يف هب لعني ام :لاعن .ارازإ لعميو سفير الباق نكت مل اذإ :ليوارس

 ءامإلا نع فسوي وبأو نارمع نب يفاعملا ىورو «ناخيشلا هيلع قفتا امم وهو «'مهديناسم" يف دايز نب نسحلاو
 ءاذكه ميهاربإ نع ةناوع يبأ قيرط نم يواحطلا هحرخأ دقف هركذ عم امأو ءرمع نبا رك ذ الب ةشئاع ثيدح

 نع دنسلا اذمي مامإلا نع نسحلاو ورسخ نبا ىورو :["34/1] ةشئاع ىلإ هينب ضعب رمع نبا لسرأف :هيفو
 نع ةحلطو ؛ينانشألاو ؛يعالكلاو 6 و ريسسحل نبا ثيدحلا اذه ىورو لإ "بيطلا ضيبو لإ رظنأ ناك" :ةشئاع

 يكن سس نيمو بباب هايج حست مالا

 نب نمحرلا دبعو ءاهنع يا حسب ءاهنع ء كوسم نم سدقلا 1 نعو «اهنع دوبنألا نفت ميهاربإ
 ثيدح دانساب رتمنع ن هدا فرخ هيلا 1 هيبأ نع رشتنم نب دمخم نب ميفاربإ نعو ءاهنع هيبأ نع دوسألا

 رثأ ءاقب يف ةقياضم الو ء[917١١ .1١١9٠ ؛«49١١ :مقر] رصتخم قيرطو نيلوطم نيقيرطب هوحن هنتمو ءمامإلا

 نبا لوقو اهثيدح- نيب ضراعت الف عغةشئاع ثيدح ىضتفم وهو (هذعب هي هلبق بيطت اذإ مارحاإلا دعب بيطلا

 وضعلا دعب هرثأ ىقبي بيط لامعتسا ىلع رمع نبا مالك لمحي نأب نيتياورلا نيب عمجلا نكمي :يراقلا لاقو رمع

 .ضفنأ ( يأ ةمجعملا داضلا حتفب :ح :ضتلا لع هلعف فاللخب

 .(5 ٠ :ميهاربإ) يٍناَرِطق نم هلي اَرَس 8 :ىلاعت هلوق ىلإ ةهراشإ .[لميألا ةراصع رسكف حت -تفب | :انارطق



 امرحم بيطتلا مكح 0 ع ٠ جحلا باتك

 اولي نأ هباحصأ رمأ 727 يبنلا نأ :رباج نع ريبزلا يأ نع ةفينح وبأ -
 ف يانبع أ

 .ةرمع اولعجيو .جحلاب مهمارحإ نم

 55 هللا لوسر رمأ ال :لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -4
 مأ ةصاخ انْلأ اترمع نع انريخأ املا لوسو اي :كللاع نب ةقارس لاق عادولا ةجح يف
 . "كيألل كك :لاق ,دبألل

 ىهو ةعتمتم يهو تمدق اهنأ :ةشئاع نع لحجر نع مثيلا نع ةفينح وبأ 8

 .[4 ٠5/1 ] هوحن سنأ نع يواحطلاو ؛[8١71١ :مقر] اذكه ملسم هحرخأ :خلإ يبنلا نأ
 .ةنسلا كلت يف وأ ؛ةباحصلاب صوصخت وأ ءروهمجلا دنع خوسنم مكحلا اذه :خإ مهمارحإ نم

 نايب. ف ًالوطم هللا دبع نبا رباج ننع نيسح نب ىلع نب هسهيربع يتسم هير كيفما الع :2إ ةفينح وبأ
 مكنم ناك نمف ؛ةرمع اهتلعجو :يدهلا قسأ حل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا نأ ول /5لال هيفوإ ؛جادولا ةهح

 مأ اذه انماعلأ !هللا لوسر اي :لاقف ءمشعج نب كلام نب ةقارس ماقف ؛ةرمع اهلعجيلو لحيلف يده هعم سيل

 «"دبأل دبأل لب ال ن ترم جحلا يف ةرمعلا تلحد :لاقو ءىرخألا يف ةدحاو هعباصأ دي 5 هللا لوسر كّبشف ؟دبأل

 .نامزلا وأ سانلاب صوصخم وأ ,.خوسنم ةرمعلاب لالهإلا بوجو :يراقلا لاقو

 نع رباج نع :لاق نكلو «تاقث هلاجرو 1١4[ :مقر 27/87/7] قيرطلا اذهي ئيطقرادلا هجرخأ :خلإ ريبزلا يبأ
 5/8٠05[ :مقر] يئاسنلا هجرحأو ؛ةقارس هل لاق امل كلذ لاق هنأ ليوطلا هثيدح يف رباج نع ظوفحملاو «ةقارس

 نم يواحطلا ىورو «عطقنم هنإ :ليق ةقارس نع سواطو ؛ةقارس نع سواط نع [1511 :مقر] هجام نباو
 :هعفر ةقارس تعم ةربس نب لازنلا تعمس دارزلا ةرسيم نب كلملا دبع تعمس ؛يدوألا ديزي نب دواد قيرط
 لاقو «نيعم نباو دمحأ هفعض دواد :هيفو «عادولا ةجح يف نرقو :لاق ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد

 لاقو ءفيعض :دواد وبأ لاقو «يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو ءهنع ناثدحي ال يدهم نباو ىيي ناك :سالفلا

 .ءيشب سيل نيعم نبا نع يقرودلاو نامثعو يرودلا ىورو «ةقثب سيل :يئاسنلا
 نم جحلا ر رهشأ يف ةرمعلا نأ ةيلهاجلا معزي امل اعفد جحلا رهشأ يف اهفايتإو «ةرمعلاب جحلا خسف نم :خلإ أ 0

 .ةنسلا هذه يف ةباحصلل يأ :انلأ ندا ردن رجف



 امرحم بيطتلا مكح قب جحلا باتك

 تمدق اهنأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ٠- -

 .اترمع تشفرف 25 يبنلا اهرمأف ءضئاح يهو ةعتمتم

 تيمدق اهفأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 2-5

 اذإ يح جحلا تفنأتساو ءاقرمع تضفرف تي هللا لوسر اهرمأف ءضئاح يهو ةعتمتم
 . .نمحرلا دبع اهيحأ عم ميعنتلا ىلإ ردصت نأ و هللا لوسر اهرمأ اهجح نم تغرف

 مبذ د هللا لوسر نأ :ةشلاغ نع لجر نع مئثيهلا نع ةفينح وبأ ا

 .ةرقب ةرمعلا اهضفرل

 ص ىببلا نأ :ةشئاع نع شارح نب يعبر نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ دن
 1 رومع نبا

 .امذ.4 علا اهظفري رمآ

 باب"و ؛"ضيحملا نم اهلسغ دنع ةأرملا طاشتما باب يف ضيحلا باتك" يف يراخبلا هجرخأ :خ! يبنلا اهرمأف

 باهش نبا نع "ءاسفنلاو ضئاحلا لق فيك باب يف كسانملا باتك' قو .'ةرمعلاو جحلاب ضئاحلا لق فيك
 نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نع يئاسنلا ىورو 7١4 ١557[« :715 :مقر] ةشئاع نع ةورع نع
 !هللا لوسر اي :تلق ةبصخلا ةليل تناك املف «تيبلاب فطأ ملف تضحف :ةشئاع تلاق :هيفو ؛ثيدحلا اذه ةشئاع

 ىيهذاف :لاق ءال :تلق ؟ةكم انمدق يلايل تفظ تنك ام ءَأ :لاق ,ةجحب انأ عجرأو ءةجحو ةرمعب سائلا عحري

 ةددعتم قرطب ملسم هحرخأو ١/٠7[« :مقر] اذكو اذك ناكم كدعوم مث ؛ةرمعب يلهأف ميعنتلا ىلإ كيعأ عم
 :تلاق هنم رخخأ قيرط ىيفو «رقبلاب هقاشنا نع و هللا :لوسر ىحضو :تلاق ءاهنع دمحم نب مساقلا قيرط يفف

 :اهيحأ تب ةرمغ قيرط قو. هرقبلا هلاسن نع ل هللا لوسر ىدهأ :اولاقف ؟اذه ام :تلقف ءرقب محلب انبتأف
 .[7١؟١١ :مقر] هجاوزأ نع 725 هللا لوسر حبذ

 ب تضاح امنإ :ملسملو ١75١١[ :مقر ملسمو 2١555 :مقر يراخبلا| ناخيشلا هجرخأ :خلإ ةشئاع نع

 :مقر| خلإ "تضاح ح تيبلاب فطت ملو تمدقف ةرمعب تلهأ اهأ" :اهنع هدنعو «؛ةفرعب ترهطف .فرس

 يئاستلاو ء( :مقر] رباج نع ملسم هجرخأ :خلإ ةشئاع نع لجر .اضيأ ربامع نع هصرحاو +[

 .[١ا/١ا/ :مقر 519/1١1 ةريره يبأ نع مكاحلاو



 لالحلا ديص مرحما لكأ نايب قون 0 جحلا باتك

 !هللا يبن اي :تلاق اهنأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ - 4

 :لاقق ركب. ىأ نب نمخرلا دبع 26 ىبلا رمأف ,ةجحب ردصأو ةرمعو ةجحب سانلا ردصي

 .ةبقعلا نطبب اهرظتنأ ينإف «يلع لجعتل مث ءاهنم غرفتل مث لهتلف «ميعنتلا ىلإ امب قلطنا

 [لالحلا ديض مرج لكأ نايب]

 ك1 ديب نيلعلا» ريع دم ننال نب الا قب دمع نيمالاوس لإ نيا
 ّىح مئان 25 هللا لوسرو ؛مرحما ةلكاف لالا اةديضي كيبض محل انركاذت :لاق

 محل يف :انلقف "؟نوعزانتي اميف' :لاقو هللا لوسر ظقيتساف ءانتاوصأ تعفترا

 هلو اهرت :لاق «مرحما هلكأيف لالحلا هديصي ديص

 ١١١١| :مقر ملسمو ل55٠ 515 الا“ :مقر يراحبلا] قرطو ظافلأب ناخخيشلا هحجج رخخأ :+ ! ةشئاع نع دوسألا

 نب نسحلاو رفظملا نباو يقابلا دبع نب ركب وبأو ينانشألاو ورسخ نبا ةفينح يبأ نع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 قيرط سس رجس 0 د "5 نى بيانو صح نيس ديس يق دايز

 ا ا د يا بل

 نبا هاورو 4١[(« :/1] يببلا ىلإ هعفر مث هلكأف هيدي نيب مدق ةحلط ظقيتسا املف ءعروت نم انمو «لكأ نم

 .[" 81/٠ :مقر 2558/9] "ةحيحص" يف نابح

 نمحرلا دبع نب ذاعم نع ردكنملا نب دمحم نع جيرج نبا نع :هل ظفللاو «هريغو يئاسنلا ىور خا ةحلط نع

 عروتو انضعب لكأف «دقار وهو ريط هل ىدهأف عنومرحم نحنو هللا ديبع نب ةحلط عم انك :لاق هيبأ نع يميتلا

 هجرخأ :يراقلا لاقو 18١1[« :مقر] 2 هللا لوسر عم هانلكأ :لاقو ؛هلكأ نم قفاوف ةحلط ظقيتساف ءانضعب

 .هتراشإو مرحخا ةلالد مدع طرشب كا :مقر 794 ١:ص] ”راثالا يف دمحم

 اوركذي لو ىقابلا دبع نباو ورسح نباو رفظملا نباو لدعلا ةحلط هنع هاور اذكه :خلإ ردكنملا نب دمحم

 .[1137 :مقر ملسفو ءا87* :مقز سرا نومرحم مهو هولك :لاقف" :ظفلب نيخيشلا دنع وهو ءردقلا



 هلتق مرحملل زوجي ام نايب ١ جحا باعك

 عرش لالح موقلا ف سيل ينل باحسأ نم طهر يف تجرخ ٠ :لاقوي حاف يبأ نع
 ةهرشع ل وذ ةيعارتع

 ا رع او تاو هدا دلك يليرع داس هنع تغدو
 اوركنأ
 أهلتق مرحملل روجي ام نايب]

 مرا لتقي" :لاق ٌهثك هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ و ا ا

 نإف :مامحلا نبا لاق ؛ثيداحألا نيب ؛ب ًاقيفوت ؛مكرمأب مكل داصي وأ :هانعم اعوفرم رباج هاورو :خل! ةدانق يبأ

 يورم اذه :ذ ! ةداتق يأ .ةضراعملل اعقدااذع ةلمحم .نكيلق قم يلا قوكي نأ ةريقل قاسنإلا لمع ق: يلاقلا

 نشمي 3 كالو. اورق جرع يعسأل مةرتكل ننسي للا 3في ديراب دقيتس ىلع ددرع ةعارتر اهسومسلا ف
 .مكرمأب مكل ديصي لوؤي وأ ءانيل هلاجر
 :مقر يذمرتلا] نئسلاو ؛[95١١ :مقر ملسمو 4١81 :مقر يراحبلا] حاحصلا باحصأ هاور :خلإ تجرخ

 «ةداتق يبأ ىلوم عفان نع [5097 :مقر هحام نباو غ857١ :مقر دواد وبأو «١58؟5 :مقر يئاسنلاو 4

 فو هيبأ نع ةداتق ىبأ قب هللا دبع نعو (هنع راسي نب ءاطع نعو «ةداتق يبأ نع سابع نب دمحم نأ ىنفاو

 «لالح هداص اذإ مرحملل ديصلا لكأ زاوج ىلع ليلد ثيدحلا اذهو «ةماعنلا ماقم شحولا رامحلا ظفل مهاياور

 وبأ هاور ام نيكسمتم هل ديص ول هل لحي ال هنأ هريغو يعفاشلا همعز امك ال هريغل وأ مرحنا لجأل هداص ءاوس
 لا قيفص لاق هلآ هاعوفرع باس نع [؟ مالا :مقر] ىئاسنلاو ء[845 :مقر] يذمرتلاو ء[857١ :مقر] دواد

 لاخلا عئاوم نع مهلاس يح محل هلت بجي مل 5 هولأس امل مهنأل كلذو ءمكل داصي وأ ؛هوديضت مل ام لالح مكل
 ولف ءاذإ اولكف :لاق ءال :اولاق ؟اهيلإ راشأ وأ ءاهيلع لمحي نأ هرمأ دحأ مكنمأ :205 لاقف ؟ال مأ ةدوجوم تناكأ

 هولخ دنع مكحلاب بيجيل عناوملا نع صحفتلا يف اهنم هنع لأسي ام كلس يف همظنل مهل داصي نأ عناوملا نم ناك

 مب ردقي وأ ؛هيلع مدقيو «رباج ثيدح ضراعيف ءاعنام مهل دايطصالا نوك يفن يف حيرصلاك ىعملا اذهو ءاهنع
 :رباج ثيدح يف لوقي لب «ءكلذ فالخب ةتسلا بتكلا يف امهريغو "نيحيحصلا" يف وه ذإ ؛هتوبث ةوقل هيلإ لؤي
 .ءكللي يراقلا لاق اذك «نيل هيف نم هلاحر يف اذكو :عاطقنا ةركخأ ىلإ "ديضلا محلا"

 يراخبلا] ناخخيشلا هاور :خل! مرحما .ورسح نباو رفظملا نباو يثراحلا هنع هاور اذك :خلإ عفان نع ةفينح وبا
 ركذف "حانج نهلتق يف مرحلا ىلع سيل باودلا نم سمخ :ظفلب هثيدح نم /١١9[ :مقر ملسمو 2١875 :مقر

 :ظفلب 775 يبنلا ةوسن ىدحإ ينتثدح :هنع رخآ هجو نم |[ :مقر| ملسم دنعو «ةيحلا ركذي ملو ةرآفلا

 - ١ [478 :مقر] يذمرتلاو ١[ 848 :مقر] دواد يبألو «ةيحلا اودازو .هركذف "روقعلا بلكلا مرخما لتقي'



 ةبدب نارا

 [مرحملل جورتلا نايب]

 ل5 ذلا لوسر جوزت :لاق «سابع نبا نع ريبج نبا نع كام نع ةفينح وبأ -
 كيعبس | ابنرخ نب

 .مرحم وهو ثراحلا تبب ةنوميم

 بارغلا يمريو ؛يداعلا عبسلاو «ةأدحلاو ,روقعلا بلكلاو ؛ةقسيوفلاو ءبرقعلاو «ةيحلا مرحما لتقي" :ديعس يبأ نع -
 «ةرأفلاو «ةيحلا :مرحملا نهلتقي سمح" :ةشئاع نع [70.1 :مقر] هجام نباو ١879[ :مقر] يئاسنلا دنعو ؛"هلتقي الو

 :هيفو ؛هعفر بيسملا نبا نع قازرلا دبع دنعو ؛"هليسارم" يف دواد يبأ دنعو ؛"روقعلا بلكلاو ؛عقبألا بارغلاو ةأدحلاو
 ."دسألا روقعلا بلكلا" :ةريره يبأ نع "هننس" يف روصنم نب ديعس جرخأو ([8584 :مقر ؛454/4] بئذلا
 عبرأ :ةشئاع نع مساقلا نع ملسم ىفف «ةفلتخم تاياور ددعلا يفو «ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور :خل! ةرأفلا

 نع بيسملا نب ديعس نعو «روقعلا بلكلاو «ةرأفلاو «بارغلاو «ةأدحلا :مرحلاو لحلا يف نهلتقي قساوف نهلك
 ةياور يو ءايدحلاو «روقعلا بلكلاو «ةرأفلاو ؛عقبألا بارغلاو ؛ةيحلا :مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف سمح :ةشئاع

 نم ىلع حانج ال :هيفو ءرمع نبا هيبأ نع ملاس ةياور يف اذكو «ةيحلا ناكم برقعلا دعو سمح :اهنع ةورع

 :مقر] اعيمج ةيحلاو برقعلا :اهنع ةياور فو :ةصفح نع هيبأ نع ملاس ةياور يف اذك و «مارحإلاو مرحلا يف نهلتق
 مرحلاو لحلا يف نهلتق زاوج ىلع ءاملعلا ريهامج قفتاو ءتسلا هيلع صوصنملاف :يوونلا لاق 4464

 يف نوكي امو ؛نهيف ىيعملا يف اوفلتحا مث ؛نهانعم يف ام لتقي نأ مرحملل زوجي هنأ ىلع اوقفتاو «مارحإلاو
 نم دلوتم وه ام الو لكؤي ال ام لكو «لكؤي ال امم نفوك نهلتق زاوج يف عملا :يعفاشلا لاقف «نهانعم
 زوجي ذؤم لكف ؛تايذؤم نفوك نهيف ئيعملا :كلام لاقو هيلع ةيدف الو ءمرحملل زئاج هلتقف هريغو لوكأم
 ام لك :ليقو ء«فورعملا بلكلا وه :ليقف ءروقعلا بلكلاب دارملا يف ءاملعلا فلتخاو ءالف ال امو .هلتق مرحملل
 يف يذلا وهف :هلوقب عقبألا بارغلا رسف مث «ةغللا يف اروقع ابلك ىمسي عابسلا نم سرتفم لك نأل ؛سرتفي
 يضاقلا هاكح ةصاخ فورعملا بلكلا اذه :ليقف ؛بلكلاب يأ هب دارملا يف اوفلتخاو :لاق مث ضايب هنطبو هرهظ

 حرش] هدحو بئذلا ىلع بلكلا رفز لمحو «بئذلا هب اوقحلأو ءحلاص نب نسحلاو «ةفينح يبأو «يعازوألا نع
 .دمحم نب رضنلا هنع هاور :خ ! كامس نع ةفينح وبأ 881١/١[. ملسم حيحص

 :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلاو اه#ذ سابع نب هللا دبعل ةينيعلا ةلاخلا وهو :ثراحلا تنب ةنوميم

 نباو 218717 :مقر يئاسنلاو .1844 :مقر دواد وبأو ؛ 847 :مقر يذمرتلاو 215٠١ :مقر ملسمو ,« 8

 - ةفوكلا لهأ نم مهريغو ةيفنحلل رهاب عطاس ناهربو رهاق ليلد وهو ؛مهريغو ؛مهبتك يف ١575[ :مقر هجام



 مرحملل جورتلا نايب اقل 9 جحلا باتك

 8 مها اه 8# يذخ ا سا صا اا اا ا ا ولا ا اق قل ا الا ا ا#ا#س ا اا #ا # # ال ا0820ه# قل 9# ا 9# ل لا # ا# ا

 لطبأف «فالتخا اذه يف ءاج دق :"اطروملا" قا كمفم لاق ؛ يلج غو ةيعفاشلا ىلع مرحما حاكن زاوج يف -

 0 هللا لوس نابع نيبدللاكيع ووو حاك قارعلا له أو ةكم لهأ زاجأو مرا حاكن ةتيدملا لهأ

 ؛سابع نبا نم ةنوميم 35 هللا لوسر جورتب ملعأ نوكي نأ لع نين نن ال.برع وهو تنيراكا مب ووو
 نم ةماعلاو ؛ةفينح يبأ لوق وهو ؛لخي نح سمع الو لبقي ال نكلو ءاسأب مرحما جوزتب ىرن الف ءاهتخأ نبا وهو
 ةنوميم جورت 55 يبلا نأ :د5# سابع نبا نع ةمركع نع ماشه نع [847: مقر] يذمرتلا جرخأو انئاهقف
 دنع اذه ىلع لمعلاو حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاق مث ؛ةشئاع نع بابلا يفو :لاق (مرحم وهو

 1 «سابع نبا نع 0 نع بويأ نع هجرخأ مث ؛ةفوكلا لهأو يروثلا نايفس لوقي هبو ءملعلا لهأ ضعب
 يبلا نأل ؛ةنوميم 725 يببلا جيورت يف اوفلتحا :لاقو تحسيس مث «سابخنبا نع مع ءاثعشلا يبأ نع رانيد نب ورمع

 فرسب لالخ وهو اه قبو ؛عرخم وهو اهجيورت رمأ رهظو ءالالح اهجوزت :مهضعب لاقف ,ةكم قيرط يف اهجوزت
 :مقر| ملسم هجرحأو «فرسب تنفدو 5 هللا لوسر امي ئب ثيح فرسب ةنوميم تتامو «ةكم قيرط يف

 .سابع نبا نع ءاثعشلا يبأ نع ديز نب رباح نعو «سابع نبا نع ءاثعشلا يبأ نع ورمع نع ٠
 نب ديزيو «عفار بأ ثيداحأ ىلع امرت ةتوميم 265 هسوزع ف نيايع نبا .كيادعح ارهشر انباكصأ نأ ملعا

 هتيطخخو مرحملا حاكن نع لوقلاب يهنلا يف نامثع ثيدح ىلعو ءالالح اهايإ هجوزت يف مهريغو «ةنوميمو ؛مصألا
 هنإف :ذكنيح اريغص ناك نإو «هتواكذو ؛هظفحو «هتهاقفو «هتبارق برقو «هناقتإو يوارلا طبض لامك ىلع ءانب
 لاجر نم ريثك ىلع ةثونألا عم ةشئاع ححرت اذلو :خئاشملا ءاربكلا نم هقفأو نقتأو ظفحأ نسلا ثيدح بر

 :هوجوب حيحجرتلا اذه ىلع نوفلاخملا ضرتعاو «ةيلوجرلا فصو عم مهئاربك ىلع لب ؛ةباحصلا

 وهو 25 هللا لوسر انهحورت انكأ'" :ةصنقلا بحاب ىهو ؛(ةنوميم نع يور دق هنأ :- اهاوقأ وهو - لوألا

 دواد وبا 1 هحج رجخ
 بحاص نأ كش الو ؛مهريغو ىلعي وبأو ١5٠١[ :مقر] ملسمو 84١[: :مقر] يذمرتلاو *١847[ :مقر]
 نب ديزي كلذكف اضع رم ةنوجيه صا بأ نابع نيا نوك ناك ولدا :يناثلاو . .هتحمأ نبا نم هلاحب ىردأ ةصقلا

 يف نايواستم امهنكل لضفأو هنم ملعأ ناك نإو سابع نباو ءالالح اهجوزت 5 هنأ ىور وهو اهتخأ نبا مصألا
 .هريغو ]474/١[ يواحطلا اهجرخأ ديزي ةياورو ؛ةبارقلا
 هجرخأ امك ءامهنيب اريفس ناكو «لالح وهو اهجوزت هنأ ربخأ 725 هللا لوسر ىلوم عفار ابأ نأ :ثلاثلاو
 نباو ؛[8١4ه :مقر «44؟/9] نابح نباو «[؟١71141 :مقر ؛597/7] دمحأو هنسحو 84١[ :مقر] يذمرتلا
 .ةريغ نم اني ىردأ ةعقاو يف لوسرلا نأ كش الو «قمب رج

 ع .مرحم وهو اهجوزت هنأ يف مهو سابع نبا نأ :بيسملا نب ديعس نع دنسأ دواد ابأ نأ :عبارلاو

 ا 0 ةكس نم انعجر نأ دعب" :ةياأ هر قو (؛ 'كقارتسي نال اح نحنو نيجوزت" :ةياور فو 2 لالح



 مرحملل جوزتلا نايب 00 1 جحلا باتك

 نوكيف «ةكم ىلإ انها ناك هنأ ف فلتحا امنإو ءءاضقلا ةرمع يف ناك ةنوميم جيورت نأ كش ال هنأ :سماخلاو ع

 «لاجرلا غلبم غلبي مم اريغص كاذ ذإ ناك سابع نباو «لالخالا ةلاخ يف نوكيف ءاهنم اعجار وأ ؛فارحإلا ةلاح
 اذإ اميسال همعو داعبتسا عفدل نايب لب «هنأشل طخ هيف سيلو ؛هرغضل ؛ةعقاولا هذهل هظفح ةلقو «همهو دعبي الف

 عمرحلا ف يأ ا :هلوق ئععم نوكي نأ نكمي هتياور ةحص ريدقت ىلع هنأ :سداسلاو .ةنوميمو عفار وبأ هفلاح

 :مارحلا رهشلا يف لعادلا ىيعمب مرحملا ءيخي دق هنأ :عباسلاو .اضيأ ئعملا اذه يف مهفرغ يف لمعتسي رحنا نإف
 .انهه دارملا وه نوكي نأ لمتحيف
 انباحصأ ةدعاقلا هذهب ذخأ دقو «يلعفلا ثيدحلا ىلع مدقم يلوقلا ثيدحلا نأ :لوصألا يف ررقت دق هنأ :نماثلاو

 ىيعمب. هيف مرحملا نوكو «هريغ ةياور ىلع هحجرتو هتوقو سابع نبا ةياور توبث دعبف ؛عضاوملا نم ريثك يف اضيأ
 .يلوقلا عنملا ثيدح هيلع مدقي هل مومع ال هنأ عم وهو «يوبنلا لعفلل ةياكح هنإ :لاقي مارحإلا بحاص
 ءانباحصأ لبق نم سابع نبا ةياور ناححر هوجو نم انررق امب هوجولا هذه نع باوجلا جارختسا نكمي :لوقأ
 نأ :هوجولا هدج نع يلا باوضات «ىرخألا حيجرت دوجوب يفتنت ال نيتياورلا ىدحإل حيجرتلا هوجو نإف
 ناحجرل هوجو اضيأ مكلو انتياور ححرتل اهوجو انل نأ :مكثيدح حيحرت هوجو انملس ام دعب رمألا ةياغ

 «ةباحصلا لاوقأ ىلإ عجري وأ «مارحإلا يف ةمرحلا مدع وهو ؛ءلصألا ىلإ رمألا لؤيو اطقاستي نأ امإف ءمكتياور
 نم امأ ؛سابع نبا ثيدح ححرتب ضاق وهف راثآلا ىلإ عوجرلا دعب وأ ءالوأ سايقلا ىلإ وأ ؛مهنيب هيف فلتخم وهو
 .تابثإ مارحإلا ةياورو يفن لالحإلا ةياورو «يقانلا ىلع مدقم تبثملا نألف ؛ةياورلا ثيح
 نم لصألا ىلإ عوجرلاو باحصتسالا درجمب لب «ةفرغملا ليلد ىلع يفنلا ةياور يف يوارلا دمتعي ال نأ انهه نكميو
 :مرحملل امرَغ قوتكي يح ءاظرلا نعم ُْق سيل حاكنلا نآلف ؛نئملاو ةناوبللا كبح + نم امآو.ءامريغ نكي. مل هنأ قبيح

 امم هنأ ىلع ءانب ناك ول حاكنلا ميرحت نألو ءزاوجلل انايب هلي هلعفو :ةبطخلاك ل هجرت رفا .قررتكي نأ رمألا ةياغ

 وهو سمللاو ةلبقلا هيعاود نم معن ؛هيلإ اهئاضفإل امارح مارحإلا ةلاح اهتئراقمو ةجوزلا ةيعم ناكل ءطولا ىلإ يضفي
 يورم سابع نبا ثيدح نأ :لوألا :هونجو لوألا نعف «باوجلا يف ليصفتلا امأو ءدمحم لاق امك اضيأ اندنع عونم
 وبأو 2847 :مقر يذمرتلاو 14٠١ :مقر ملسمو 2١871 :مقر يراخبلا| ةتسلا حاحصلا فو ؛"نيحيحصلا" يف

 ؛بابلا اذه يف ثيدح حصأ وهو ءاهريغو ١57685[ :مقر هجام نباو ء747ا/ :مقر يئاسنلاو ء1844 :مقر دواد

 .اهثيدح نم ىوقأ ةياورلاو دانسإلا ةوق ثيح نم هثيدحف «يراخبلا هجرخي مل هنإف :ةنوميم ثيدح فالخب

 ديزي نع ةرازف يبأ نع هيبأ نع ريرج نب تنك نع روصنم» نب نر بجو :يناثلاو
 امب ب لا ةلظلا يف اهانفدو «فرسب تتامو «ءالالح امي نبو «لالح وهو اهجوزت هلك هنأ" :اهنع مصألا نبا

 مصألا نب ديزي نع ثيدحلا اذه دحاو ريغ ىورو ءبيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق مث ء[845 :مقر] "اهيف
 . لالح وهو ةيوميم جوزت 226 يبا نأ :السرم



 ُُق نكل ةقل :”تيرقتلا ُِق لاق .يدزألا هللا دبع نب ديز نب مزاح نب ريرجج اهثيدح دانسإ ِِق نأ :ثلاثلاو -

 نم ىوقأ لاحرلا نأ :عبارلاو 41١١[. :مقر ]2178/١ هظفح نم ثدح اذإ ماهوأ هلو ءفعض ةداتق نع هثيدح

 وهو ةداملا صوصخ امأو «ةداملا صوصخ ىلإ رظن اللب نيستا ىلإ رظنلاب اذه ىقفلاو ناقتإلاو ظفحلا ف ءاسنلا

 ةريرق يأ تيدح *اقهتن خا تادضاعمو دهاوش ةياورلا هذهل نأ :سمانخلاو .مومعلا اذه دك وي اضيأ سابع نبا
 انلادسح ا 5

 جوزتا *:تلاق «ةشئاع نع قورسهم نع "ةللسملا 2 رازبلاو |[ ءقكع/1] "راثآلا ناعم" ُُق ي واحطلا
| 

 هج رخخأ كف ةشئاغ فيدح :اهنمو مر وهو ةئوميم

 ."مرحم وهو هئاسن ضعب 576 هللا لوسر
 اهنكلو «ةنوميم حاكن تدارأ امنإ :يليهسلا لاقو ؛مهتياورب جتحي تاقث مهلك ثيدحلا اذه ةلقنو :يواحطلا لاق

 مهظفحأو ةباحصلا ءاهقف ربكأ نم امهالك ةشئاعو ةريره وبأو ءاضيأ يقهيبلاو نابح نبا هحرخأو ءمست مل
 ةوق' يح نم: مصألا نبا ةياور ىلع احجار بولطملا ىلع ًالقتسم ًاليلد حلصي امهنم لك ثيدح ءيهنقتأو

 .مصألا نبا ثيدح ىلع سابع نبا ثيدحل احجرم لعجي نأ نم لقأ الو ؛يوارلا ةهاقفو ؛لاجرلا ةقاثوو ءدنسلا

 :هل لاق ثيح يرهزلا هب محفأو ءمصألا نبا ثيدح ىلع سابع نبا ثيدح رانيد نب ورمع هب حجر ام :سداسلاو

 'ريدقلا حتف" يف مامهلا نبا هلقن امك سابع نبا لثم هلعجتأ هيبقع ىلع لاوب يبارعأ مصألا نبا يردي امو
 نباو سابع نبا يثيدح نيب ةضراعملا نكر ماق هنأ انملس ول هنأ :عباسلاو «[4/8/5] "ةيانبلا" يف يعلاو ء[17*/٠]

 .رخخأ تادضاغماهل نأ عم نيعم حيحب رتلل ناك هرابتعاب هاتحجر نإف 07 هزم ىوقأ سابع نبا ثيدحف عمصألا

 ىلا دوقعلا رئاسك ةضواعم دقع هنأل ؛انعم وهف سايقلا ىلإ انرصو ؛ضراعتلل طقاستت اهانكرت ول انإ :نماثلاو

 ؛اندضاعي سايقلا نأ :عساتلاو .مارحإلا ببسب دوقعلا نم ءيش عنتعي الو ؛هريغو يرستلل ةمألا ءارشك امب ظفلتي

 سفن داسفإ ف هرثأو ءءطولا وهو هب دوصقملا وه ام ةلزنم لزني نأ هتياغ ناكل هتمرح انضرف ول حاكنلا نأل
 .حاكنلا داسف يف ال مارحإلا داسفو ءازحلا باجيإ يف ءطولا ريثأت نإف ؛هسفن دقعلا نالطب يف ال جحلا

 ىلإ مث «ةباحصلا لاوقأ ىلإو ءضعبلا دنع سايقلا ىلإ ريص ناتنسلا تضراعت اذإ هنأ لوصألا يف ررقت دق هنأ :رشاعلاو

 نأ نم لقأ الف هتوقو سابع نبا ثيدح ةحص يف ةيرم ال هنأل ؛نيتنسلا ضراعت ف بير الو ءرخآ ضعب دنع سايقلا
 رمع ناك ولف «ةفلتخم مهلاوقأف ةباحصلا لاوقأ ىلإ انرظن اذإف «ةلوميمو عفار يبأو مصألا نبا ثيدحل ايكراعم ضرفي

 ول حاكنلا نأل ؛اندعاسي وهف ارخآ سايقلا ىلإ انرص اذإو ءانعم دوعسم نباو سابع نباف ,مكعم متمعز ام ىلع يلعو
 .دقعلا ىلع يراطلاك ءاقبلاو ءادتبالا يف يوتسي دقعلل يفانملا نأل ؛مارحإلا نايرطب ًاقباس ةحوكنملا دقع لطبل حصي مل
 يف امك ناقيرفلا هيلع قفتاو «تاياورلا ةماع ف وه امك يراطلا لحلا امإ ؟اذام لحلاب دارملا نأ :رشع يداحلاو

 - تابثإلا ضراعيف ؛هليلدب فرعي ام سنج نم يفنلا نكل ةيفان تناك نإ سابع نبا ةياورف «ينازاتفتلل "حيولتلا"



 «فان ديزيو تبثم سابع نباف «تاياورلا ضعب يف امك يلصألا لحلا امإو ؛يوارلا هقفو دنسلا ةوقب ححريو -
 لب هلاحي ىردأ ةصقلا بحاص نأو .ةصقلا ةبحاص ةنوميم نأ انملس انإ :رشع يناثلاو .يفانلا ىلع مدقم تبثملاو

 لاح يف لب «حاكنلا لاخي ىردأ نوكت بح جوزتلاو ءحاكنلا ةصق ٍف سيل مالكلا نكل اضيأ ةصقلا لاخحب
 ملعأو ىردأ امئاد فيرشلا ههجو ىلإ نيرظانلا راضحلا لاحرلا نأ هلاحب ةياردلاو ملعلا يف رهاظلاو :مارحإلا
 رمألا ةياغف «نامزلا كلذ يف ًامئاد هيلإ ةرظان تناك اهنأ ملس ولو .هقفأو نقتأو ظفحأ مهتيب نم سابع نبآو «هلاح
 نأ ىلع ةقالعلا هذهل هيف لخدم الو «جوزتلا ىلع ال ةنياعملاو رظنلا ىلع رادملا نأل ؛نيفوصوملا لاحرلل اهتاواسم

 .ًالؤلح رجآا ثقوب قب كقرسي انف يب 25 هتاف ءادوقفن تاك هنأ مليم دقو «لويعدلاو :ءانبلاب ىسااإ ةسيالملا ةدش
 .هقفتلاو ناقتإلاو ظفحلاب قارتفالا امنإو ءراضحلا قح يف ءاوس يهو ؛ةرضحلا ىلع رمألا بم ةلمجلابو
 نم ريت ى هتلكاعو ةعيود: ره امج ةزميم: لاح نع اذنه ىور اضيأأ سابع نبا نأ رهاظلا نأ :رشع كلائلاو

 فاالخب «اقافتا لوبقم يباحصلا لسرم نكل ثيدحلا لسريو «ةطساولا هذه طقسي ثيح ثيداحألا نم هتايورم

 ءيبصألا نباب سابع نبا اولباق تيح ًاضيأ اهريغو ةيقنحلا لوصألا بتك نم رهاظ اذهو ءمصألا نباك يعباتلا
 ناححرلا مث ؛ءامهنيب كرتشم فصو اهنع لمحتلا لصأ نأ رهاظلاف ءاهنيبو هنيب ال هقفلاو ظفحلا يف امهنيب اونزاوو

 .اهسفن اهنع مصألا نبا ةياورل اذه ىلع ناحجر الف ءاهنع يوارلا كلذ ىلع هسفن يف نعمل اهنع يوارلا اذه يف
 ةضراعملل اكاض":هنوك نع لري ال هتزقو هححصب سابع نبا تيدحاذا قادحأل ةيرهاألا نأ رع عيارلاو

 ءامي ءانبلا ىلع ةنوميمو ديزي ثيدح يف جوزتلا ظفل لمحي نأب ةقفاوملا نكميو «قيفوتلا ىلإ وه امنإ ذئنيح ريصملاف
 يف وأ «مرحلا يف لوخدلا ىلع سابع نبا ثيدح يف مارحإلا لمحي نأب ال ةيداعلا ةيببسلا ةقالعب ازاحب لوخدلاو
 .قرطلا نم ريثك يف ثيدحلا ظافلأ حئارص هنع وبني ام ثيدحلا تافيرحت نم كلذ ريغو «مارحلا رهشلا

 وأ ؛سابع نبا ثيدحي نودتغي ال ةيعفاشلا نكل «نيغملا اذه ةدارإ ىلع ناقفتم نيقيرفلا نأب :اهنع باجي دقو

 كلذ نوصخي وأ ؛مارحإلا يف اهجيوزت رمأ رهظ هنأ ثيح نم وأ «بيسملا نبا هلاق امم اذحأ مهولا هيلإ نوبسني

 "يراخبلا" يف هنأبو ؛مرحلا يف نكي مل 25 هنأبو «ةيوغللا ىلع ةمدقم ةيعرشلا ةقيقحلا نأبو «ةلاسرلا ةرضحب
 .لالتس ىهوب انج عوز# لئاقلا لوق هب. عقت ساتع نبا نأبو ."لالح وهو اهب بو" :[41558 :مقرز
 هلوقك «ةقلطملا ةينآرقلا صوصنلا قافو ىلع هنأل ؛لوبقلاب ىرحأو حجرأ سابع نبا ثيدح نأ :رشع سماخلاو
 ةحابإ بجوت كلذ ريغ و «(*؟:رونلا) كك ىَماَيَأْل اوسلو 3 :هلوقو ((7:ءاسنلا) 4 ّباط ام اوُحكناف# : ىلاعت

 باوحلاو ءريدتو مهفاف «زئاج ريغ وهو «دحاولا ربخب باتكلا ىلع ةدايز مارحإلا مدع طارتشاف ءاقلطم حاكنلا

 سابع نبا نأل ءاضيآ ةبارقلا هبئاب يف انهه نييواستم اسيل امهف اهتخأ نبا ناك نإو مصألا نب ديزي نأ :ىاثلا نع

 - ؛معلا نبا سيل هنإف ءمصألا نبا فالخب ن5 يبنلا مع نبا وه كلذك اهتح“ نبا هنأ امك هنأل ؛نيجوزلا بيرق
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 ءظفحلاو .هقفلاب و ءامي لب «ةبا رقلا درجع هنأ هب ديرن ال ناحجرلا نأو .مِضأِب سيل ,نم' ىلع ىفخب ال امك -

 نم دحاو ف جّرخي مل هنأ :لوألا :هوجوب ثلاثلا نع باوجلاو .لضفلاو «لقعلاو «طبضلاو «ناقتإلاو
 ثيدح ىوس هيف يذمرتلا لقي مل اذلو ؛ةحصلا ةجرد غلبي ملف «نابح نبا حيحص يف يور نإو ا ةقفيكعأاا

 ةهج نم: سابع نبا فيدخل اضراعم علصي ال وهن ةلمتبابو ءرطم نع ذا ريغ .هدتسأ ادحأ ملغ الو :لاق «نسح
 قارولا رطم هاورو ؛لصتم ريغ بابلا اذه ف كلام ثيدح نأ :ربلا دبع نبا نع لقن ئيعلا نأ :ياثلاو «دنسلا

 الف «نينس ثالثب راسي نب ناميلس ةدالو دعب عفار يبأ ةافو نأل ؛قارولا رطم نم طلغ وهو :لاق ؛هلصوف
 هفعضو :لاقو «قارولا رطم فعض 1 يق نب يح نع لقت هنأ :قلاقلاق .| إد :ةيانبلا | عامسلا روصتي

 .هثيدحب جتحي نمم سيل مهدنع رطمو :يواحطلا لاقو ءدمحأ

 هنوك نأل ؛سابع نبا ثيدح ىلع عفار يبأ ثيدح ايشيأ حجرتي الف دنسلا ةوق' نع رظنلا انعطق ول انإ :عبارلاو

 لاجب ال حاكنلاو جوزتلا ةعقاو وهو «هيف ريفسو لوسر وه ام لاخحب الإ ىردأ هنوك مزلتسي ال لوسرو اريفس
 امنإو «نايعلاو رظنلاب همدعو مارحإلا لاح يأ لاحلا هذمي ةياردلا ف مهلك نووتسم راضحلا | لب 5 يبلا سفن

 جورزتلا لمحب امهنيب قيفوتلا نكمي هنأ :سماخلاو .عفار يبأل ال سابع نبال يهو «هقفلاو طبضلا ةوقل هيف ناحجرلا

 .ضراعتلا دنع ىلوأ وهو ءازوخت رم ام ىلع ءطولا ىلع
 نع نايفس ان «يدهم نب نمحرلا دبع انث ,راشب نبا انثدح :لاق دواد ابأ نأ :لوألا :نيهجوب عبارلا نع باوجحلاو

 لحجرلاف ؛مرحم وهو ةنوميم جيوزت يف سابع نبا مهو :لاق بيسملا نب ديعس نع لجر نع ةيمأ نب ليعامسإ

 هوفتي نيعباتلا نم وهو بيسملا نب ديعسل ام :ىناثلاو «ةياورلا هذي دتعي الف ءلوهحجم بيسملا نب ديعس نع يوارلا

 ف وه نمو ؛ةيطختلاو طيلغتلاب مهطبضأو ءمهاكزأو , مهئاهقف هقفأو «ةباحصلا لضافأ نم نآرقلا نامجرت قح يف

 هذه ةياردلا يف اميسال نيدشارلا ءافلخلا دعب 5 ظفحأو طبضأو هقفأ وهو «سابع نبا ءازإب بابلا اذه

 نحنو لاجر مه نيعباتلا قح يف لوقي وهو «ةفينح يبأ ىلع ةجح يأ هلوق نأ ىلع .نيحوزلا هيبيرقل ةلماعملا

 .ةباحصلا لاوقأ ديلقت يف فالتحالا امنإو «ىوتفلا يف مهمحازن نحنو «لاجر

 نم ريثك نم هقفأو ىكزأو نقتأو ظفحأ هرغص يف وهف ًاريغص ناك نإو هنأ :لوألا :نيهجوب سماخلا نع باوداو
 لك هل اعد: دقو: فيك «ءامظعلا نينسملاو ءاربكلا نيرمعملا نم ظفحأو هقفأ نسلا ثيدح برو ؛خياشملاو نابشلاو ءاربكلا
 اننانسأ سابع نبا كرذأ ول :رمع لاقو ؛هملع ةعسل ربحلاو رحبلا ىمسي ناكف ؛هقفتلاو نآرقلا يف مهفلاب هرغض ةلاخ يف

 هتخوخيشو هبابش ىلإ هرغص ودب نم هبقانمو هبئاجعو «[؟4.34 :مقر ]253٠03/١ "بيرقتلا" يف امك دحأ انم هرشع ام

 طلغلاو مهولا ىلإ سابع نبا بستني فيك و ؛هربك ىلإ هرغص نم هيف ام ىلع علاطملا امب علطي لاجرلا بتك ب ةروك ذم
 - .امهريغو ةشئاعو ةريره يبأك ةباحصلا ءاهقف نم ريثك هيف هدعاسو هقفاو دقو «هعابتأو بيسملا نبا هب هوفت نإو



 رهاظلا لب «تباث ريغ اذهو .ءطسوت الب هدهاشو هنياع ام ىور هنأب عطقلا بجو ول هجوتي اغغإ اذه نأ :ىباثلاو <

 امهعفديو امهحيزي هنأ :عباسلاو سداسلا نع باوجلاو .اهريغ وأ «ةنوميم هتلاخ نع كلذ ىور هنأ انفلسأ ام ىلع

 .قبس اميف هوجولا يقاب رم دقو ؛"لالح وهو امي ئبو «مرحم وهو اهجوزت" :"يراحبلا" ةياور يف ام

 نم تبثو لهأ "مرحم وهو امي جوزت 25 هنأ" اوور نيذلا :يواحطلا لاق هنأ :لوألا :هوجوب نماثلا نع باوبلاو

 ءاهقف مهلك ءالؤهو «ديز نب رباجو ةمركعو دهاجمو سواطو ءاطعو ريبح نب ديعس لثم سابع نبا باحصأ

 مهتاياورب ىدتقي ةمئأ ءالؤهو ؛حيجن يبأ نب هللا دبعو ينايتخسلا بويأو رانيد نب ورمع مهنع لقن «نيدلا
 الو «ديز نب رباجك الو «رانيد نب ورمعك سيلو ءبهو نب ِهْيَبن هاور امنإف ءنامثع ثيدح امأو ]١/457[.

 ءركأذ نم .رانيد نب وربع ييظروببلا ملعلا ني نم عضوم اضيأ هيبُل الو ةشئاع نع قورسم نع كلذ قفاوي نمك

 ريبج نب ديعسك أطبضو اهقف كلذ سابع نبا نع ىور نمك اوسيل هريغو نامثع نع ةاورلا نإ :مامحما نبا لاقو
 مههقفو ةاورلا طبض ةوقب حيجرت اذهف ء[174/* :ريدقلا حتف] ديز نب رباجو ةمركعو دهاجمو ءاطعو سواط و
 .خيديلا عقر بايب يف رم امك هيفتقلا ةلكاشتم وها ام قلع
 كلام ةياور درو «مرحملا حاكن نع يهنلا يف نامثع ثيدح يراخبلا فعضو :'"ةيانبلا" يف ئيعلا هلاق ام :يناثلاو

 نم "يراسلا داشرإ" يف نالطسقلا لاقو ءيراخبلا هلاق فيعض هثيدحو :"زنكلا حرش" يفو «.[48/ه] هبهذمو
 ]١95/1١١[. ةجح مزلي الو ءبهو نب هيبن هدانسإ ف نأل ؛يراخبلا هلاق فيعض نامثع ثيدحو :ةيفنحلا لبق
 ىدعتيو ةمألا معيف 25 هب صاصتخالا مدع لعفلا يف لصألا :لوقن كلذ لك نع ظحللا انلزع ول انإ :ثلاثلاو
 هههقفل ؛سابع نبا ثيدح ححجرتيو «نايواستم ناضراعتم يلوقلا ثيدحلاو وهف ءصاصتخالا ليلد مقي مل ام اهيلإ

 ىلوأ هتمأو :ةصخر اذهو اميسالو ءقبس امك ةريزغلا ةسيقألاو «ةريثكلا نآرقلا صوصنل هتقفاوملو ؛هطبضو
 .هتمأ ىلع ضرفي مل ام هيلع ضرف اذلو ؛قشألا لمح ىلع هتوقو ؛مهتجاحو مهفعضل ؛صخرلاب
 هنإف ءءطولا ىلع حاكنلا لمحب كلذ نكميو «قيفوتلا نكمأ ام سابع نبا ةياور طاقسإل هجو ال هنأ :عبارلاو
 ليوأتب ريكذتلاو ءاهجوز اهأطي تح ةمرحملا نكمي الو «مرحملا أطي ال يأ ةيفنحلا دنع دقعلا يف زاحم هيف ةقيقح

 ىلع لمحلاف ؛ءطولا يف زاحم هنأ ملس ولو ؛"حتفلا" يف امك نيكمتلا ىلع حاكنإلا لمح يف ةقياضم الو ءصحخشلا
 ثيدحلا نإ :لاقي نأ هحوألا نأ ةقباطملا هحو يف يباطخلا نع يئيعلا هلقن ام : :سفاخلو .قيبطتلا ةرورض ىلوأ زاحملا

 ىلع وأ :مامهلا نبا لاقو :هينخأ ةيطعخ ىلع ةيطخلا نع ُددكُك هيه يف امك هيزنتلل نوكي ىهنلاو ءادرحب ىهنلاب يورم

 هبلق لغش بجوي كلذ نأل ؛ةحكنألا دوقع ةرشابم نع لغش يف مرحما نأل كلذو ؛لئالدلا نيب اعمج ةهاركلا يف

 بلطل سفنلا هبنت نمضتيو «تاعامتجاو ؛ةوعدو «تادوارمو «ةبطخ نم هيف امل ؛ةدابعلا يف ناسحإلا نع
 */١75[ :ريدقلا حتف] ."بطخي الو" :هلوق لمحم اذهو ؛عامجلا



 نوك ديؤي اذهف هيرنتلل "بطخي الو" :هلوق يف يهنلا نأب اوحرص ةيعفاشلا نأ انلق امل رخآ هجو رهظ انهه نمو -
 :نآرقلا اذهب هنم رهاظلا وهو :هقوس قفو ىلع مالكلا ماظتنا ىضتقم وه ام ىلع كلذك اضيأ "حكني ال" يف يهنلا 7

 ام لك عفدنا انهه طسبلا ضعب انطسب امو (يهنلا ىضتقم يف امهفالتحا نينراقتملا نيلوقلا يف دعبتسملا نمف الإو

 نأ :لوصألا يف ررقت ام ىلع ءانب حاكنلا نالطب عفدي نأ نكمي :دبعلا لوقيو ؛فلاخملا لبق نم ةيفنحلا ىلع ليق

 نم حاكنلاو «هنيعل ال هريغل حبقلا ىلع لمحيو ءاهدك ؤيو اهققحي لب «ةيعورشملا يفني ال ةيعرشلا رومألا نع يهنلا
 .مهفاف ؛لعفلا ةهارك رمألا ةياغ لب ؛مارحإلاب حاكنلا لطبي الف ةيعرشلا رومألا

 :مقر دواد وبأو «847 :مقر يذمرتلا| ةعبرألاو ١5٠١[ :مقر] ملسم ظفل اذه :ثراحلا تنب ةنوميم
 ما وع قررط ةرشع سمخ نم ىاربطلا هجرحأ دقو [ < ه :مقر هجام نباو .5/1/ :مقر يئاسنلاو :«14

 هاؤرو ؛[5101١١ 411913 ككام5* نام كك 51 ل1417 11731 1ك :مقر] سابع

 هحرخأو «ةنوميم مسي ملو 50 نع "ةادتسف" يا رازيلاو ء[اما :مقر 3 7/] ةريره يبأ نع ئيطقرادلا

 نأ" :سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا نمحرلا دبع نع ةريغملا يبأ نع "جحلا باتك" يف "هحيحص" يف يراخبلا

 نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس نع ليعامسإ نب كلام نع "حاكنلا باتك" يفو :"مرحم وهو ةنوميم جوزت 55 يبا

 ةمركع ةياور نم ءاضقلا ةرمع يف هاورو ؛"مرحم وهو 5 يبلا جوزت" :سابع نبا نع ديز نب رباج نع رائيد
 .[175/ 651١5 :1411ا/ :مقر] "لالخ وهو اهي قبو" :دازو «يعازوألا ثيدح ظفلب
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 وصلا مرو

 :سابع نبا نع ءاثعشلا يبأ رباج نع رانيد نب ورمع نع جيرج نبا نع يئاسنلا هجرحأو 4 ةنوسيب جاوزت 298 هنا 2

 نب دامح نعو :"مرحم وهو جوزت" :اعوفرم سابع نبا نع رباج نع ورمع نع ءاطعلا دوا نعو "نامرحم امهو
 . مرح وهو ةنوميم جوزت" دنسلا اذهو «"نامرحم امهو ةنوميم جوزت" :سابع نبا نع دهاجم نع ديمح نع ةملس
 .[1841 354814١ 74178 237411/ :مقر] كلذك سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا نع ةريغملا يبأ نعو

 نبا نع مهتتس ديز نب رباجو ةمركعو ريبج نب ديعسو سواطو ءاطعو دهاحم قيرط نم يواحطلا هجرخأو

 :مقر| "مرحم وهو

 نبا ةلاخنو يلاخ تناكو ؛لالح وهو اهجورت 55 هنأ" :ةنوميم نع مصألا نب ديزي نع ملسم ىورو (5
 [841 ةمقر] يدمرتلا ىورو "ةكم نم تيعجر نأ دعي" :"هييسم" يف ىلعي وبأ دازو ؛[١411١ :مقر] "سابع

١ 

 :هلوق ف سابع نبا مهو :لاق بيسملا نبا نع دواد وبأ ىور نكل ]474/١[« سابع

 رائيد نب وهرمع نع كايقس نع يعفاشلا سيردإ نب دمحم نع يرملا ميهاربإ نب ىنيبع ىور :انلق ءنابح نباو ةكرزح



 مرحملل جورتلا نايب > نقتدر جحلا باتك
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 مهاياورب جتحي ءاهقق مهلك سابع نبا نع ةاورلاو هيلع يرهزلا تدكياو :ةرمأ فشعضو (« سابع نبا لثم -

 . مخ ىدتمي ةمئأ مهف «حيخن يبأ نباو «ينايتحخسلا بويأو «رانيد نب ورمع مهنم اضيأ كلذك مهنع ةلقنلاو ؛مهئارآو

 نم ةعامج هب لاق دقو «ءالؤهك هئيدحب جتحي نمم سيل مهدنع رطمو «قارولا رطم هاور امنإف ؛عفار بأ ثيدح امأو
 بأ لاق رطم :تلق ؛يواحطلا لاق اذك كج دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ مامإلا لوق وهو «نيعباتلاو ةباحصلا

 رطم نع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاقو ءءاطع نع هثيدلح فعضي ديعس نب ىبحي ناك :دمحأ نع بلاط

 يبأ تلأسف :لاق «ظفحلا ءوس يف ىليل يبأ نباب قارولا رطم ثيدح هبشي ديعس نب ىيي ناك :لاقف ؛«قارولا

 :تلقو : هللا كبح لاق « فيعض ءاطع ّى قارولا رطم :لاقو ؛ةصاخ ءاطع ُُق نيلبل يأ نبا نم هب رقأ ام :لاقف

 .ءاطع ثيدح يف فيعض :لاقف «رطم نيعم نب ىجحيل

 وه سيل :دواد بأ نع يرحآلا لاقو ؛ثيدحلا يف فعض هيف ناك :دعس نبا لاقو ءيوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو
 نع متاح يبأ نبا ىورو ءحلاص :ةعرز وبأ لاقو .حلاص نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ ىور نكل «ةجحب يدنع

 لاقو «هب سأب ال :ةفيلخس لاقو ؛لوصألا نود تاعباتملا يف ملسم هَل جرخأ نميف ملسم هركذو هيأرب ابجعم

 ظفاحلا هلقن اذك سأب هب وسيل : ا زينا لاقو هب سأب "ل :ةرم لاقو «قودص : ىلجعلا لاقو ءمهي قودص :يجاسلا

 ءالبنلا ةمئألا كلت ثيدحل حلصي الف انسح نوكي نأ هتياغ ءحيحصلا نم لزنأ هثيدح نوكي اذه ىلعف «رجح نبا

 سلو « سابع نب هللا دبعو («دوعسم نب هللا دبع لوق وهو : يسلب ي واحطلا رفعح+ وبأ ظفاحلا لاق «ثايثألا تاقثلا

 بويأو رانيد نب ورمعو رباحو ةمركعو دهاحبو سواط و ءاطعو ريبج نب ديعس لاق هبو 5 كلام نبا
 5 لو ع :اولاق :"”يراسلا داشرإ" فو "ا قارعلا لهأ بهذم وهو ( حي نجا عرب هلا دبعو ينايتحخخسلا

 ]985/١11[. نيعباتلا روهمجو ؛كلام نب سنأو سابع نباو دوعسم

 دحاو ربح نم رثكأ نينثا ربخو ءاهقيتع نبا وأ «ةنوميم قيتع راسي نب ناميلس هعم مصألا نب ديزي نإ :ليق امو
 الل هنأ :ايناثو «ةرهشلا غلبت م ام ةاورلا 1 حيحرت ال :الل وأ ل وقن هلك اذه نم تبثأ يه ىلا دامثع ةياور عم

 وبأو ةثالث لب نينثا انهه نأو حيج رتلا ملس ىل هنأ :اثلاثو «لوصألا يف امك ةدحاولا ةنسلا ىلع نيتنسلل حيج رت

 طبضأو ةققفأ عال ٌوه نم لحاو لك (ةشئاعو غةريره وباو « سابع نبا :ةأور ةئالث اًضيأ انههف عءةئالث ثلاث عفار

 يهو كامثع ةياور مكعم نأ امكو ءانتاور نم دححأ ةبترم غلاب ريع «يباحصو نايعبات مهو ءمكتنالث نم لضفأو

 ىلع حيجرت الف ةفلتخم مهلاوقأف :ةباحصلا امأو «ةسيقألاو نآرقلا صوصن انعم كلذك «ةفيعض لب تبثأب تسيل

 .ةيفنحلاك زاوجلا يراخبلا عينص نم رهاظلاو :ينالطسقلا لاق ءانعم الإ ةلمجلا



 ءاعدلاو رجحلا مالتسا تايب 75:5 جحلا باتك

 نأ :اهذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ 7075
 3 ىلأ نب

 .مرحم وهو مجتحا 225 هللا لوسر

 [ةويو هيي ءاضتنللاو ربل مالعملا تاز
 ءرجحلا مالتسا تكرت ام :لاق امن رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -4

1 

 سلس 0 هللا لوسر تتيبأرا كييف

 :لوقي 5 سابع نبا تعمج ع :لوقي ءاطع تعيس نيش لوأ . ةرممخ ل :لاق («كابفس نع يراتخبلا هج رخخأ م

 :مقر] امهنم هعمج هلعل :تلقف «سابع نبا نع سواط ئددح :لوقي هتعمم مث مرح وو و هلل نوسر مجتحا"

 نبا نع جرعألا نع هجرخأو «سابع نبا نع سواط و ؛ءءاطع نع ورمع نع نايفس نع :'ملسم" يفو 5
 0 وبأو *١١١[2 61507 :مقر] "هسأر طسو مرحم وهو ةكم قيرطب مجتحا 225 يبنلا نأ" :ةنيحب

 | نع ةمركع نع ماشه نع ديزي ن + نامقع لا كراقرس نناالطاو « بأ نع سواط و ءاطع نق و رت نرخ قايغس .ص

 "م : سنأ .نرغ ةداتق نع قازرلا دبغ نع دعخأ نغو ء'ادب ناك ءاد نم هسأر ف مرحم وهو مجتحا 7 2 بلا نأ" : سابع

 هج رخخأو امل ارماكب عارم :مقر| "هي ناك عحججو نم ءماقلا ريل: ناخب مرخ وهو بيس 9 هللا لوسر

 اور ولف نع ةداتق | نع رمعم | نعو «'هب ناك ينثو نم «مرحم وهو مجتحا" عوف داحج نع ريبزلا يبأ نع مع يئاسنلا

 .(8 دلال ثا 1 :مقر] هيدر طسو ةياور :ةئيحب نبا نع جرعألا نع ةمقلع نعو عمدقلا رهظ

 ف

 قيس عشت يت نإو هكلاذيو ردع هلدنات اةلمهكور سارلا يف هل اهزاونج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :يوونلا لاق

 كن وأ اضيرم مكني ناك مف :ىلاعت هلوق 'ةلأسملا ليلدو ل نإف .رعشلا علقي ةيدقلا هيلع ن . كل

 ءاطع لاق كب 00000 رسولا باسط زار لس هيدا ل : "ئيعلا يذأ

 نق ربوع اله رهاظب اوذحأو ؛قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ع ةقينح ري «يروثلاو ,يبعشلاو «قورسمو

 ' يفو (195:ةرقبلا) «ةّيدِفَف هس 0 5

 «كلام لاق هبو ءرمع نبا نع كلذ يورو «ةرورض نم الإ مرح - هوي :موق لاقو ءرعشلا عطقي مل ام :اولاقو

 87/١"[ ملسم حيحض حرش] ."هب ناك ررضب مجتحا 25 يبلا نإ" :لوقي ةاورلا ضعب نأ :مهتجحو

 .ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيي هنع هاور اذكه :خلإ عفان نع ةفينح وبأ
 :ةبراقتم ظافلأب [؟957 :مقر] يئاسنلاو [1535 :مقر] يذمرتلاو ١41/4[ :مقر] دواد وبأ هجرحخأ] :تيأر ذنم

 نع ىحي نع ددسم ثيدح نم يراخبلا هجرخأ [ةدايز هيفو ."هيزاغم" يف يدقاولاو ءهنع عفان نع ناخيشلا هاورو
 يبلا تيأر ذنم ءاخخر الو ةدش قف نيتك رلا نيذه مالتسا نقلك مث امأ لاق «رمغ ا سرع عفان نع هللا ليبع

 - ةكم مدقي نيح ٌدثُو هللا لوسر تيأر" :لاق هيبأ نع لاس نع يرهزلا نع يورو ؛[705١ :مقر] لإ "امهملتسي



 نيبو هنيب ءاعدلاو رجحلا مالتسا ظ م" ه ظ جحلا باتك

 نأ :دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -58 5١

 يقرزألا هحج رخغأ

 نعو ."ليثربج هدتغ تيل الإ قاحيلا عكرلا ىلإ تيهننا ام" :لاق 28 هللا لوسر

 اه" لل يامي نا ىلا نع رثكت هللا لوسر اي :ليق ني 4

 ةرك رلآ نهب | لوقي ناك 25 يبنلا نأ :رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ 85
 رائيد نبا

 هذ رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نعو :عبسلا نم فاوطأ ةثالث بخي ءفوطي ام لوأ دوسألا نكرلا ملتسا اذإ -

 اه :ةليطنا 98 لآ لوسر :كيأر ينأ الولو ؛عفنت الو رضت ال ءرجح كنأ ملعأل نإ هللاو امأ :نكرلل لاق

 نيذه مالتسا تلكرت ام :لاق رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ىحي نع ملسم جرخأو .هملتساف ؛كتملتسا

 نع فلاح. يأ نعو ةءامعر آلو ةدش.ي امهملتسي 28 هللا لوسر ثيأر.ةنم ةةوسألا رجحللاو ءقاميلا :نينكرلا

 2ك :لوسر«كتبآر فلم هتف رقااسالاقد مني لبق مث هديب رححلا ملتسي رمع نبا تيأر :لاق ؛عفان نع هللا ديبع

 ه5 رمعو سابع نبا نعو «نيقيرطب هيبأ نع ملاس نعو ءرخآ قيرطب رمع نبا نع عفان نع هوحن جرأو «هلعفي

 «'يراخبلا" يف امك نييماشلاو نييناميلا ةعبرألا ناكرألا همالتساب ةيواعم ىلع سابع نبا در اذهو ١١5778[« :مقر]

 دجسملاك ءارجه سيل مالتسالا كرت نأ ىلع «صنلا ءازإب سايق وهف ءامهل رجه امهكرت نأب :ةيواعم هب باحأ امو
 ىلع ؛مالتسالا يف رصحني ال ميظعتلا نإف ؛تيبلا ميظعتل رجه ال «مالتسالل رجه مالتسالا كرتو «ناكرألا نيب امو

 .ةشئاع ثيدح يف اه ىلع هك امهكرت اذلو ؛ميهاربإ دعاوق ىلع انوكي مل نييعاشلا قينك رلا نأ

 ”مالتسا :هل ليق رحتحلل اسمل ناك املف ::ةبينقا نبا:هلاق ةراححلا ىهو :نيسلا سكب: مالسلا نم لاعتفا مالغسالاو

 نومسي نميلا لهأو ءرجحلا ىلع مالس لعفلا كلذ نأل ؛يرهزألا هلاق ءةيحتلا وهو :اهحتفب مالّسلا نم وأ
 دنع اهيلع قفتم ةنس مالتسالا اذهو غ[7١؟5/4] قالطسقلل "يراسلا داشرإ" يف اذك "ايحملا" دوسألا نكرلا

 .دحأل اهيف فالخ ال «ةمئألا

 ام :525 هللا لوسر لاق :لاق امد سابع نبا نع خيشلا وبأ هجرخأ ام هديؤيو :يراقلا لاق :خلإ ليئربجو الإ
 يفو «ةنسح ايندلا يق انتأ انبر مهللا :اولوقف هب متررم اذإف ,ءنيمآ ىداني كلم هدنعو الإ ىاميلا نكرلاب تررم

 .راثلا تاذْع انفو عةلمستح ةرحألا



 سس ايندلا يف نق فقرر ؛لذلاو ,رقفلاو ءرفكلا نم كبذوعأ ئبإ مهللا"

 [ضيرملل ةلحارلا ىلع يعسلا نايبإ
 25 يببلا فاط :لاق سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ ا وم

 ع هيمو ها اس هوه هيون هيقوواو وعي يفهم ىلا هله كاهيو اه ههه الاف ناساو رمل اق والا

ٍِ 

 كعب :لاق بقانسلا ني..هللا دنع م : غ ةهيبأ نع ديبع نب ىحي نع بسيف ليس وبأ جرخأ 1 3 كابر يأ

 :مقر] رانلا باذغ انقو «ةنسح ةرخآلا فو :ةنسح ايندلا يف ابتآ انبر :نينكرلا نيب ام. لوقي 225 هللا لوسر
 هللا :لاق نمف ءاكلنم :نوعبس هب لكو :لاق للا وسو نأ :ةريره ره يأ نع ءاطع نع هجام نباو ء[ 15

 عراثلا باذتع انفو «ةئسسح ةرحخالا كو .ةدسح- ايندلا 8 انتا ادبر ةرخخالاو اننيللا ِق ةيفاعلا و وفعلا قللاسا

 اهضعب دّشي نكل «دانسإلا يف افاعنض انهضعي ناك نإو ءاعدلا ف ثيداحألا هذه لاثمأو «ثيدحلا نيمآ :اولاق

 .لامعألا لئاضف يف هب لمعي فيعضلا نأ ىلع .ناسح وأ حاحص اهضعب :اضيأو ءاضعب

 يف نسحلا نب دمحمو لتاقم وبأ هنع هاور اذكه :خ! ةفينح وبأ .برلا ريغ ىلإ جايتحالاو بلقلا رقف :رقفلاو
 .يبانشألا كنع اذكو تلقا ادق الاسرم كيعس ا 1 2 دمحمو لمع :مقر د: ضأ| نا

1| 

 دواد وبأو «855 :مقر يذمرتلاو ء1 7177 :مقر ملسمو ١501 :مقر يراخبلا] ةتسلا هجرخأ :سابع نبا نع

 :مقر] دواد وبأو ١717[ :مقر] ملسمو .هنع(15 م هجام نباو ء13514 :مقر يئاسنلاو ء81١لا/ :مقر

 ةبيش تنب ةيفص نع دواد وبأو ١717[« :مقر] ليفطلا يبأ نع ملسمو ؛هوحن يراخبلاو :رباج نع

 ةلعلا يذو ضيرملل سأب ال :"أطوملا" يف دمحم لاق :فاط ١174[. :مقر] ةشئاع نع ملسمو «[18374 :مقر]
 .[1/8/9] ريم انئاهقف نم ةماعلاو ةفيتح ىأ لوق وهو يلع ةرافك الو ءالومحم تيبلاب فوطي نأ

 نع ؛[017١ :مقر] يراخبلا هجرخأ [كاش :ظفل يللا ظلال :مقر) دواد وبأ هاورإ :خلإ هتلحار ىلع
 ريعب ىلع عادولا ةجح يف 3 يببلا فاط' :لاق نكد مس ام: بالا احلا

 جيرح نبا نع هجرخأو ا ١١175, :مقر] دانسإلا كلذب ملسم هاور هلثمو "نجحمم نكرلا ملتسي
 ؛هنجحم. رجحلا ملتسي «هتلحار ىلع عادولا ةجح يف تيبلاب 5 هللا لوسر فاط" :لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع

 نعو ؛سابع نبا نع هللا ديبع نع دواد وبأ هجرخأو ,"هوشغ سانلا نإف ؛هولأسيلو فرشيلو سانلا هاري نأل
 ىلع ىتأ املك :هتلحار ىلع فاطف .ءىكتشي وهو ةكم مدق هك هللا لوسر نأ" :هظفلو «سابع نبا نع ةمركع

 اهفاوط زاوج يف :ةملس مأ نع جرخأو «ليفطلا يأ نعو «ةبيش تنب ةيفص نعو ؛ثيدحلا "نجحمم ملتسا نكرلا
 سابع .نبا نع ةمركع نع نجحملاب مالتسالا ركذ ريغ نم يذمرتلا هاورو ءاهضرمو اهئاكتشا لاح «ةبكار
 - :اعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يئاسنلا هجرخأو 1١4174[« 1817/8 21881 ء3181/ال :مقر]



 لمرلا نايب مع جحلا باتك

 وصف .ةورملاو افصلا نيب 2 يبلا فاط :لاق :ةياوؤر يفو هنجحم ناكرألا ملتسي

 .هتلحار ىلع كاش

 [لمرلا نايب]
 وخلا نه امر 288 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ تالا 3

 ابر ىلأ نبا ورسح نبا هاور اذكه

 0 .رجحلا ىلإ

 :مقر] هذ رباج ثيدح جرخأو «"هنجحمب نكرلا ملتسي ريعب ىلع ةبعكلا لوح عادولا ةجح يف فاط" -

 نانكرلا :ناكرألاب دارملا مث ."نجحملا لبقيو" :هيفو ءليفطلا يبأو سابع نباو ةيفص ثيدح هجام نباو ع8

 فلسلا ضعب هبحتسا نإو «ناملتسي ال نييماشلا نينكرلا نأل ؛عمجلا نم دحاولا قوف ام ةدارإب نايناميلا

 راصمألا ةميأ تعمجأ :بيطلا وبأ يضاقلا لاق «ءاثعشلا يبأو «ةورعو «سنأو «رباجو «ريبزلا نباو «نينسحلاك
 اوعمجأو :ءفالخلا ضرقناو ؛نيعباتلاو ةباحصلا ضعبل فالخ هيف ناك امعِإَو :لاق ؛ناملتسي ال امهنأ ىلع ءاهقفلاو

 .يوؤدنلا لاق اذك ؛ناملتسي ال امهنأ ىلع

 نع هاور :خإ ةياور فو .يشملل ريعبلا اهفرطب كرحيو .هل طقسي ام بكارلا اهي لوانتيل ةحوعم اصع :هنجحمب

 هاور ذكموا السوم يعم تخا ةالتا نع | :مقر 257 5:ص] "راثآلا" يف دمحم هنع هاورو ءدحاو ريغ مامإلا
 حرش" يف ينالطسقلا همعز امك ةيعفاشلل ال ءرذع ريغب زاوحلا مدع يف ةيفنحلل ليلد اذه :هتلحار ىلع .يانشألا

 .السرم ءاطع نع :ةياور يفو :خلإ سابع نبا ]١53/4[. "يراحبلا
 نأ" :هللا دبع نب رباح نع رقابلا دمحم هيبأ نع قداصلا رفعح نع كلام نع "اطول" يف دمحم هجبرعأ :رجحلا نم

 حصأ :ليق لب ؛يوق حيحص دانسإ اذهو :[454 :مقر 27844/7] "رجحلا ىلإ رححلا نم لمر هني هللا لوسر
 رمع نبا نع ملسمل ظفللاو ( 5 :مقر ملسمو 2١5414 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف اجرخأو ؛ديناسألا

 جحلا يف فاط اذإ ناك" :قيرط يفو ؛ و ىشنمو اناث بخ لوألا ف فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك" يقم

 نع رمع نب هللا ديبع نع ملسم جرخأو «"ةعبرأ يشعي مث «تيبلاب فاوطأ ةثالث ىعسي هنإف ؛مدقي ام لوأ ةرمعلاو
 ,[1 83 ل ++ ؛قر] "اعبرأ ىتامو انالئارجحلا لإ نجخلا نم 88 هللا لوسر لهر": لاق رمع نبا نع عفان

 ,"فاوطأ ةثالث هيلإ ىهتنا ىح دوسألا رجحلا نم لمر" :هظفلو ؛هنع ىي ةياورب روكذملا كلام ثيدح جرحخأو

 ةثالث لمر" :هظفلو ءامهنع بهو نب هللا دبع نع رهاطلا يبأ ةياورب جيرج نباو كلام قيرط نم هجرخأ مث
 ءرمع نبا نع عفان نع "رجحلا ىلإ رجحلا نم لمرلا" :ثيدح دواد وبأ جرخأو :"رجحلا ىلإ رجحلا نم فاوطأ
 - عفان ثيدح يئاسنلاو .١89 ك5 :مقر] اعبرأ ىنشملاو ثالث لمرلا ف :سابع نبا نع ليفطلا 5 ثيدحو



 متلسلا بوبا هاا للا لالا
 | نيتالصلا نيب ْ ١ عمجلا نايب |

 رمع نبا نع ديزي نب ئناه نع بانج يبأ ةّيح يبأ نب ىيي نع ةفينح وبأ -65
 جير نبأ ىاحسص 5

 دفاع قع و ورق يهعم برغملا انيلصف ءماقأ ريو انلزن املف «تافرع نم هعم انضفأ :لاق
 ةفلدزم ا انلزن

 ىلإ رجحلا نم لمرلا يف :رباج ثيدحو هيبأ نع ملاسو ءاعبرأ يشملاو ءاثالث ببخلاو يعسلا يف :رمع نبا نع -
 ,حيحص نسح ثيدح رباج ثيدح :لاقو «[8517 :مقر] يذمرتلا هجرخأو ,[15414 755147 :مقر] رححلا

 نع ١575[ :مقر ملسمو ١5١07( :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" ف يور امو .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو
 نأل ؛رباج ثيدحل ؛خوسنم هنإ ]١١54/4[: ينالطسقلاو يوونلا لاق «نينكرلا نيب اميف يشملا يف سابع نبا

 ىلإ رجحلا نم لمر عادولا ةجح جح املف ؛ةكم حتف لبق عبس ةئس ءاضقلا ةرمع يف ناك سابع نبا ثيدح

 مدقيف ءفان سابع نبا ثيدحو «تبثم اذه :ليقو ءرخأتملا اذه ذحألا بجوف «رباج ثيدح يف امك رجحلا

 :لمرلاو ءاولمري ملو اوشم مهأ مهضعب نظف ءفخأ ناك نينكرلا نيب اميف مهلمر نأب عمجلا نكمي :ليقو هيلع
 رهو يشملا يف عرسأ اذإ انالمرو ًالمر لمري لمر نم اثالث لمر وهف :"عمجملا" يف «نيبكنملا ّره عم عارسإلا وه
 .بوثولاو ودعلا نود ىطخلا براقت عم عارسإلا وه :ةيعفاشلا دنعو «هيبكنم

 ملسم هجرخأو ءاذكه رمغ نبا نع ىئاسنلاو ١834١[ :مقر] دواد وبأو ١١77[ :مقر] ملسم هحرحأ :رجحلا نم

 دواد ابأ الإ [؟١9451 :مقر هحام نباو .73444 :مقر يئاسنلاو «851 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١777[ :مقر]

 غ1515١ :مقر يراخبلا] ناحيشلا ىئورو :[؟5865* :مقر «:هد/ه] را يىبأ نع دمحأو «هوحن رباج نع

 ىشمو انالث بخ لوألا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك :هعفز رمع نبا نع عفان نع ١751[ :مقر ملسمو
 .ىي ةينك نيتفيفخلا نونلاو ميحلاب :بانج يبأ .هوحت هنع ملاس نعو ءاعبرأ

 بيرك ثيدح يراخبلا جرحأ :لإ برغملا انيلصف . نسانلل اهمحم هقوكل قاوم ماو ةةسرونتلا مهاب :اعمج

 ةالصلا تميقأ مث ؛هلزنم يف هريعب ناسنإ لك خانأ مث ؛برغملا ىلصف «ةالصلا تميقأ مث" :هيفو ءاعوفرم ةماسأ نع

 لك «عمجم ءاشعلاو برغملا نيب عمج" :اعوفرم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدحو ."امهنيب لصي ملو ؛ىلصف
 عمجلا يف :افوقوم دوعسم نبا ثيدحو ءامهنم ةدحاو لك رثإ ىلع الو ءامهنيب حّبسي ملو ةماقإب امهنم ةدحاو
 ةناننأ نس بيرك ةيدح ملسم جرخأو 183[0/# م1309 :يقر] قر لإ راغآ مث نوعئاقاو نالثأت ميس
 رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نعو «هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدحو «ةديدع قرطب هنع ةورعو «هنع ءاطعو

 قاحسإ يبأ ثيدحو ءاعوفرم رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع ليهك نب ةملسو مكحلا نع ةبعش ثيدحو «هيبأ نع

 |“ نإ ووجب يقرأ عفرلا نإ ًاريبقتم اقوقويع رمبع نيا قنغ قيعس نغ



 رظتنن اندعقف هشارف ىلإ ىوا مث «هيلع بصف ءاعب اعد مث «نيتعك ر ىلصف مدقت م
 9 ظ ءاشعلل

 ءاشعلا :انلقف ؟ةالصلا يأ :لاقف «ةالصلا !نمحرلا دبع ابأ اي :انلق مث ءاليوط ةالصلا
 : نبأ ةين انامز ١ تيا رمع نبا ةينك

 :رمع نبا نع 'ةياور. قو .تيلص دقف 286 هللا لوسر ىلض امك مآ :لاقف ءةرعآلا
 امهنبب عمجلا نم ةفشاك ةفص

 .ءاشعلاو برغملا نيب َمَمَح ٌقعُو يبلا نأ

 برغملا ىلص" :اعوفرم هيبأ نع ماس نع يرهزلا ثيدحو «قرطب ةماسأ نع بيرك ثيدح دواد وبأ ج رخأو 9

 نب هللا دبع نع قاحسإ ىبأ ثيدحو ءامهنيب عمج ةماقإب :لاق (ةانعم رخآ قيرط نمو "اعيمج ةفلدزملاب ءاشعلاو

 :لاق ؟ةالصلا هذه ام :ثراحلا نب كلام هل لاقف «نيتعكر ءاشعلاو ءاثالث برغملا رمع نبا عم تيلص :لاق كلام

 عم انيلص :الاق كلام نب هللا دبعو ريبج نب ديعس نعو عمدحاو ةماقإب ناكملا اذه يف 5 هللا لوسر عم امهتيلص

 ءاعمج انغلب املف رمع نبا عم انضفأ :لاق ريبج نب ديعس نعو .ةدحاو ةماقإب ءاشعلاو برغملا ةفلدزملاب رمع نبا

 انينأ ني" :هيفو ءرمع نبا نع هيبأ نع ميلس نب ثعشأ ثيدح ىورو ؛«رخآ قيرط نم هجرحأ مث «ناكملا اذه يف

 ةالصلا :لاقف ءانيلإ تفتلا مث ءتاعكر ثالث برغملا انب ىلصف «ماقأو نذأف اناسنإ رمأ وأ ءماقأو نذأف ةفلدزملا

 *١58[. والا لو155 13171019375 19178 :مقر] "نيتعكر ءاشعلا انب ىلصف

 .[5.56 035.378 3.7 1/ 9.75 :مقر] ةدحاو ةماقإب عمجلا يف رمع نبا نع ديعس نع ةملسو ءاعوفرم

 ديعس ثيدح ححص اذكو هححصو ءرمع نبا نع كلام نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ ثيدح يدذمرتلا ج رخأو

 عمج نود برغملا ةالص يلصي ال هنأ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاقو «[888 «8/1 :مقر] رمع نبا نع

 ةراتحا يذلا وهو ءامهنيب اميف عوطتي مو ع«ةدحاو ةماقإب نيتالصلا نيب عمج - ةفلدزملا وهو - اعمج ىتأ اذإف

 .يروثلا نايفس لوق وهو «هيلإ اوبهذو ؛ملعلا لهأ ضعب
 دحاو ناذأ :ةيفنحلا بهذمو ءملسمو يراخبلا حارش اهافوتسا دق «ةتس انهه ةماقالاو ناقألا ناب ُْق لاوقألا نأ ملعا

 ندنص"و "ملسم حيحص" 5 رمع نبا تاياور ةماع هب قطني ام ىلع ءامهنم عيش ءاشعلل سيلو «برغملل هدحاو ةماقإو

 دنع سابع نبا ثيدح نم هوحن يورو «"ةبيش يبأ نبا فنصم" يف امك رباج تاياور ضعبو ءامهريغو "دواد يبأ
 ثيدح مهتجحو «ةماقإ ةالص لكل ناتماقإو دحاو ناذأ :ةيعفاشلا بهذمو .بويأ بأ ثيدح نمو «يناهبصألا خيشلا يبأ

 (ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ؛ملع ةدايز رباح عم نأ ؛نييلوألا نيتياورلا ىلع ةمدقم ةياورلا هذهو :يووبنلا لاق .ليوطلا رباج

 - 41/١[ :ملسم حيحص حرش] .دامتعالاب ىلوأ وهف «ةاصقتسم هك يلا ةجح لقنو «ثيدحلا ئتعا ارباج نألو



 نيتاللصلا نيب عمججلا تايب مهم جحلا باتك

 يل :لاق بويأ يبأ نع ديزي نب هللا دبع نع يدع نع ةفينح وبأ 55
 يراصنألا 59

 .ةفلدزملاب عادّولا ةجح يف ءاشعلاو برغملا 525 هللا لوسر عم

 امك اضيأ ةيفتحلا نيب. اهيف فلتتع ةلاسم هذه :تلق «ةماقإ اهل ةالض لك نأ ةدحاو ةماقإ :قبيدح لوانيو :لاق مت

 انل عازن الف مهبهذم نم حيحصلا وه ام نيعأ يعفاشلا هراتخا ام ةيقنحلا نم يواحطلاو رفز راتخاف «ةيعفاشلا نيب

 رفزل راتخملا لوقلا اذه حيجرت ىلإ ريشي , [1؟8/4] "هي ةيانبلا" يف اضيأ يعل | مالك و ,ةلأسملا هذه ف مهعم هب دتعم

 ةحص ف بايترا ال :لاقي نأ نكمي نكل 13١[ :5340/؟] "حتفلا" يف مامحلا نبا هححرو هديأ اذكو ءيواحطلاو

 نم ةرثكلاب حيحرت الو ؛حاحصلا نم نيتماقإلا تاياور رئاس ضراعتف (ةدحاولا ةماقإلا ف رمع نبا تاياور ضعب

 .مهفاف «ىلوأ نقيتملا لقألاب ذحألاف ؛بابلا اذه يف رمألا ددرت اذإف ءلوصألا ف امك ؛دحاو سنج

 نب دلاخ :بويأ ىبأ .سوألا نم ذحف ىلإ ةبسن يمطخلا :ديزي .يراصنألا تباث نب نابأ نب يدع وه :يدع

 يئاسنلاو [١؟810 :مقر] ملسمو ١7174[ :مقر|] يراخبلا هحرحخأ :لوسر عم تيلص .ةبلعت نب بيلك نب ديز
 كيب ذي نب هللا دبع نع تبان نب يدع نع ىبحب نع "أطوملا" يف ف دمحمو |[ الو 5 :مقر] ةجام نباو [ 6 ه :مقر |

 ."ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا عادولا ةجح ف عمج 5 هللا لوسر نأ" :يراصنألا بويأ يبأ نع يراصنألا يمطخلا

 ةدحاو ةماقإب دانسإلا اذنه تباث نب يدع نع امهالك ىليل يأ نب دمحم و ىفعجلا رباج قيرط نم يناربطلا دازو

 هدايزو ةيفنحلا تادي وم . نم ةدايزلا هذه ثيدحلا ادنهف دمحم. دسناو ىوقتو ربجبا هفعضب يفعجلا نم صقن امو

 انآ رماام ىلع ةلالدعننا يب يووتلا قرع امك" ةلريقم ةقئا

 رفعج نع ١107[ :مقر] "دواد يبأ'و ١5١8[ :مقر] "ملسم' ف يورم هللا دبع نب رباح ثيدح نأ ملعا مث

 ىلع نب دمحم و «ليعامسإ نب متاح :نايوار رفعج نع هاورو هللا دبع نب رباج نع رقابلا دمحم هيبأ نع قداصلا
 :دواد وبأ لاق ءاندعاسي دمحم ةياورف ءمهدعاس نإو متاح ةياورو ؛ ليولعلا هثيدح يف "دواد يبأ" يف ام ىلع «يفعمجلا

 ىلع نب دمحم هدانسإ ىلع ليعامسإ نب متاح قفاوو :ليوطلا ثيدحلا يف ليعامسإ نب متاح ةدعصأ كيوحلا اذه

 ْق مهنيبو انئيب فالخلا مث ؛"ةماقإو كاذب ةمتعلاو برغملا ىلصف'" لاق الإ رباج نع هيبأ نع رفعج 0

 .ةطوسبملا بتكلا يف روكذمو روهشم ؟رفسلل وأ كسنلل وه له نيتالصلا نيب عمجلا اذه ن

 ةماقإو ناذأب عمجم :هيفو ؛خلإ بويأ يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" يف ومر عم تيلص
 مهدنعو ءاذكه يناربطلاو قاحسإو ةبيش يبأ نبا هحرخأو ؛"هدنسم" يف ىقابلا دبع نبا هنع هاور اذكه ؛ةدحاو

 :ظفلب رخخآ هجو نم يناربطلا هاورو. «نيحكيشلا كنع هلصأو اههتيب حيبسي مو :ةسش يبأ نبا دازو .ةماقإب ةفلد زملاب

 رمع نبا نع قرط نم يواحطلا هجرخأو ءرمع نبا نع هانعم دواد وبأو
 - .بويأ ابأ كردي مل هنأل ؛لسرم ءاطع قيرط مث ]554/1١[.

 ةماقإو لحاو ن ناذأب ةفلدزملاب



 هتقوو يمرلا نايب مها جحلا باتك

 بويأ بأ نع ىمطخلا ديزي نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع ةفينح ةفينح وبأ بسال 217

 .ةدحاو ةماقإو ناذأب عمجب ءاشعلاو برغملا ىلص دك هللا لوسر نأ

 [هتقوو يمرلا نايب]
 لجع هنأ :225 ىبلا نع سابع نبا نغ نسحلا نع ةملس نع ةفينح وبأ -554خ

 ج0

 هيوهار نباو [50547١:مقر :777/] "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هحرخأ اذكه :لوسر عم تيلص -

 ناذأب :هيفو ءهوحن بويأ يبأ نع رخآ هجو نم يناربطلا هاورو ؛"نيحيحصلا" يف هلصأو «دنسلا اذهبي يناربطلاو
 .هانعم. رخآ هجو نم ملسملو «رمع نبا نع يراخبللو ؛ةماسأ نع هوحن نيخيشللو ؛ةماقإو دحاو
 :يراقلا لاق [سوألا نم ذخف ةمطخلاو ؛ريغص يباحص] هللا دبع .ىعيبسلا 0 ورمع :قاحسإ يبأ

 وهو 0"'ةدحاو ةماقإب عمجب ءاشعلاو برغملا ىلص 525 يبلا نأ" :سابع نبا نع خيشلا وب وب أ هاور ام لوألا ديؤيو

 ليلج يباحص دلاخ :بويأ يلأ .ملعأ هللاو «نيتماقإب امهءادأ مامحلا نبا راتخاو «نوتملا راتخمو بهذملا رهاظ
 .ةقباسلا ةيشاحلا ف ىناربطلا ةياور نم هانجرحأ دق :ةدحاو ةماقإو .يحرزخ ةييراصتا

 نع يراخبلا هجرخأ :لّجع .يرصبلا نسحلا وه وأ هللا دبع نبا وه وأ قوعلا دعس نب ةيطع نبا :نسحلا
 ادب ام هللا نوركذيف ؛ليلب ةفلدزملاب مارحلا رعشملا دنع نوفقيف ؛هلهأ ةفعض مدقي" :افوقوم هيبأ نع ماس نع يرهزلا

 كفلوأ ف ضخرأ :لوقي رمع نبا ناكو :لاق ء[583١ 4158 4151/5 1151/81 511/ 151/5 :موقر] "ىف

 سابع نبا نع ديزي نب يتكمملا هللا ديبع نعو «ليلب عمج نم ينثعب :لاق سابع نبا نع ةمركع نعو 35 هللا لوسر
 ملسم جرخأو ركب يبأ ينب ةشئاعو ءامسأ نع هوحنو ءهلهأ ةفعض قب ةفلدرملا ةليل يبلا مدق نم انأ :لوقي
 20319٠ 11591١ 1797 598 81940 ١[ :مقر] هذ رمع نباو سابع نباو ةبيبح مأو ةشئاعو ءامسأ ثيداحأ
 ةفلدزملا ةليل انمدق :قيرط يفو .هلهأ هفعض ف ةفلدزملا ةليل مّدق نمم انأ :قيرط يفف «سابع نبا ثيدح دواد وبأو

 21588 :مقر] ءامسأو ةشئاع ثيدحو .هلهأ ءافعض مدقي :هنع ءاطع نع قيرط يفو ؛بلطملا دبع نب ةمليغأ

 نو هع ءاطتع نع ورمغ نحو «سابع نبا نع هللا ديبع تيدح ىئاسنلاو غ[148* 5 قفل ع6
 .[ 03م6 سمع نسي»» 7.99 :وقر] ةبيبخ مأ ثيدحو فيخأ لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع نع شاشم

 سابع نبا نع مسقم ثيدحو «لضفلا ةدايز يف ًاشاشم أطخو سابع نبا نع ةمركع ثيدح يذمرتلا جرخأو
 نب ةملس نع مامإلا دانسإك سابع نبا ثيدح هجام هناا ةيلوألا ححص امك هحّحصو ؛[85* :85؟ :مقر]
 «ثيدحلا ؛عمج نم انم تارمج ىلع بلطملا دبع ب ةمليغأ انمدق" :ظفلب سابع نبا نع ينرعلا نسحلا نع ليهك
 ةدوس باب يف ةشئاع ثيدحو هلهأ ةفعض قف دك هللا لوسر مدق نميف تنك :سابع نبا نع ءاطع ثيدحو

 باحصأو «نوزجاعلا خياشملاو «نايبصلاو ؛ءءاسنلا :فيعض عمج "ةفعضلا"و 071|0 25.75 5.55 :مقر]
 ]4//١10[. "يراسلا داشرإ" ىف اذك ءةمحرلا لبق اومريل ؛اومدق ضارمألا



 ةكقلا هتيرذ و هئاسن فيعض عمج

 أ 05
 ناميلس .ىبأ نبا

 ."سمشلا علطت ينسف :مه لاقو .هلهأ ةفعض 525 هللا لوسر

 .ةبقعلا ةرمج ىمر خيحح ىبل  يبلا نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ تاكو

 5 يبلا نأ :سابع نبا نع ةياور فو

 هتقوو يمرلا تايب "مه ؟ جحلا باتك

 ءانسح امالغ ناك و سابع نب لضفلا فدرأ :
 بك رلا يفاةقلحت ةلطحب

 .هنم ةبيرق ظافلأب سابع نبا نع ينرعلا | نيستا يزعتةسلس جزع ةعئاعو نباو |" :مقر| يئاسنلا هاور :ةبقعلا ةرمجج

 يبأ ءامإإلا نع هاور ثيدحلاو ءادبلا ةرقنللا يف اذكو «ليلب عمج نم :هل وق ةدايز "يراقلا حرش" قو :ثعب

 و ؛ليلب' ماقم ”سلغب  :ظفلب ةييرألا ةع هجرخأو :"مهديئاسم" يف نسحلاو «يثراحلاو ءورسح نبا ةفينح
 ةشئاع نع دواد وبأو .:55 رمع نباو «سابع نبا نع ناخيشلا هانعم
 حبصلا لبق ةضافإلا فاوط زوجي ال امك ليللا يف هيمر زوجي ال هنأ ىلع انل ليلد هيفو :يراقلا لاق :مهل لاقو

 دعب الإ زوجي ال :يروثلاو يعخنلاو دهاجم لاقو «ليللا فصن دعب دمحأو يعفاشلا دنع زاحو كلام لاق هبو

 .يانشألاو رفظملا نباو ةحلط هاور اذكه :ةقينح وبأ .ثيدحلا رهاظب المع «سمشلا عولط

 يف مزح نبا هاورو :ةياور فو .هنع ديعس نع بيبح نع نايفس نع )440/1١( يواحطلا هاور :يبنلا نأ
 نع ءاطع نع جيرح نبا نع ي راخبلا هج رخخأ : لضفلا فدرأ .ةأانعمم ديحح كدنسب "عادولا ةجح بناتك"

 يرهزلا نعو ."ةرمجلا ىمر ىح ىبلي 1-2 هنأ :لضفلا ربخأف ءلضفلا فدرأ 525 يبنلا نأ" :امه5ُ سابع نبا
 لضفلا فذرأ م .ةفلدزملا 9 ةفرع نه 5 722 ,يببلا فذر كاك ديز ن "ب ةنفاسأ نأ رف سابع كيا نرخ هللا كيبع نع

 كليب : 1 5
 غا#514 لامه :مق د ةبقعلا ةرمج ىمر ىح ىبلي هج ىبلا لرف ل :الاق امهالكف :لاق ءئم ىلإ ةفلدزملا نم

 رحنلا م وي ةبقعلا ةهرمح ىمر َنيَح يبلي لوي ملف :يراحتبلا دنع هيلع افوقوم د وعسم نبا كثيدتع 2 5

 :لضفلا ن ص سابع نب هللا دبع نربخأف يسرك م لاق ؛ملسم دنع ةماسأ نع بيارلا :كييديح فو ءغ1387 :مقر]

 :هدنع ًاعوفرم لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع ثيدح فو ؛ةرمجلا غلب نبح يبلي لزي مل 25 هللا لوسر نأ

 .[١؟١8 :مقر] هدنع هنع رخأ قرط ف اذكهو «ةبقعلا ةرمج ىمر ىح يبلي لزي مل
 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ريبج نب ديعس نعو «لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع ثيدح يئاسنلا جرخأو

 هرمح ىمر ىح ىباي هعرسأ تلز انف. :ةيف ف «لضفلا نع سابع نبا نع دهاجت ثيدحو «ةرمحجلا.ا ىمهر ىح ىبل

 نع مهركلا دبع نعو «لضفلا نع | نينايغ نيا نيض كيعس عع سضاعو دعا# نعو هيبتا جطق حرر املف املف عةبقعلا

 لول و أ الربا وع وح ا ءوم :ىقرإ انسسر ةييرع ىرهلا نمو لإ "لزي مل" :هنع ديعس أل



 هتندب ىلع بوكرلا نايب موو جحلا باتك

 :ةياور ينو .ةبقعلا ةرمج ىمر بح ىبلف ؛ههجو فرصي 25 ىبلاو ءاسنلا ظحالي لعجف

 ورسم نيا ةاوراا نيمو هس ةسنلا هلا

 .ةبقعلا ةرمج ىمر نح ىّبلي لزي مل ُهلكُي يبلا نأ :هيحأ لضفلا نع سابع نبا نع

 [هتندب ىلع بوكرلا نايبإ

 يذمرتلا جرخأو «هيخأ لضفلا نع سابع نبا نع دهاجمو امد سابع نبا نع ديعس ثيدح هجام نبا جرخأو -

 نباو دوعسم نباو يلع نع بابلا يفو :لاقو .هحّحصو «[314 :مقر] لضفلا نع سابع نبا نع ءاطع ثيدح
 يمري يح ةيبلتلا عطقي ال جاحلا نأ :مهريغو دي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق «سابغ

 غلب ىح يبلي لزي ملف" :هلوق تحت "ملسم حرش" يف يوونلا لاق .قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو «ةرمجلا
 يعفاشلا بهذم اذهو ءرحنلا موي ةادغ ةبقعلا ةرمج يمر يف عرشي يح «ةيبلتلا مدتسي هنأ ىلع ليلد :"ةرمجلا

 لاقو ءمهدعب نمو راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامجو ءروث يبأو ةفينح يبأو يروثلا نايفسو
 روهمجو كلامو ةشئاعو رمع نباو يلع نع يكحو .عطقي مث ةفرع موي حبصلا يلصي بح يبلي :يرصبلا نسحلا
 قاحسإو دمحأ لاقو ءفوقولا يف عورشلا دعب يبلي الو «ةفرع موي سمشلا لوزت ىح يبلي هنأ :ةنيدملا ءاهقف

 عم حيحصلا ثيدحلا اذه :روهمجلاو يعفاشلا ليلدو «ةبقعلا ةرمج يمر نم غرفي نح يلي :فلسلا ضعب

 .[5 ١ه/1| ةنسلا عابتا نيعتيف ءاهتفلاخم يف نيرحالل ةجح 23 عهذدعب قي داحألا

 بيجيو ءامهبهذمل قاحسإو دمحأ هب جتحي دقف "ةبقعلا ةرمج ىمر بح يلي لزي مل" :ىرحألا ةياورلا يف هلوق امأو

 يعفاشلا يبهذم نيب يذمرتلا طلخ رهظ انهه نمو .نيتياورلا نيب عمجيل ؛يمرلا يف عرشي ىح دارملا ناب: هلع ردوهسجلا

 لوأ عم قدصي يمرلا نإف ؛ةيبلتلا عطق ىمر اذإف :يئاسنلا ةياور روهمجلا بهذم ديؤيو :لوقأ .ريثا» قاحسإو دمحأو
 ظ .ريخألا تاياورلا ظافلأ ضعب هدي وي اذكهو هب اموت ةييلتلاو ءاطوأ نم اندم عطقلا نوكيف ةاصح

 .قرط نم يواحطلاو ءدوعسم نبا نع دواد وبأو ؛هنع ةتسلا هجرخأ :سابع نبا نغ

 ماوس وأ وس هج رخأ :الجر ىأر 04٠*[. :مقر] ةييطلا عطق اعايواسع :هجام نبا داز :لزي م
 امنإ :لاق ءاهبكرا :لاق ؛ةندب افإ :لاق ءاهبكرا :لاقف :ةندب قوس الحوت فأر دقو يببلا نأ" :سنأ نع ةداتق

 قوسي لحرس هلق هللا ل لوسر نأ" :هدقف ةريرع يبأ نع دانزلا يب أ نع كلام نعو «"اثالث اهبكرا :لاق «ةندب

 يف وأ ةيناثلا يف كليو اهبكرا :لاقف ؛ةندب اهِإ :لاقف ءاهبكرا :لاقف ؛ةندب اُهإ :لاقف ءاهبكرا :لاقف «ةندب

 ديلا حم ةكلع ىلع ؛فرشأ تاك :ليقو :"يراسلا .داشرإ" يف لاق «[1 53٠ ة4 :وقر] "ةنلاقلا

 أ ةندبب" :اهضعب فو «"ةدلقم ةندب" :هقرط ضعب فو ءسنأو ةريره يبأ يثيدح ملسم جرخأو ء.[١5/4]
 ِ 11 اا ااا نقيا "خلإ نإو :لاق «ةيده وأ ةندب اَهِإ :لاق ءاهبكرا :لاقف «ةيده

 اذه



 هتندب ىلع بوك رلا نايب م ه جحلا باتك

 . اهبك را" :لاقف ,ةندب قوسي

 ليس
 ومي :لوقي 255 يببلا تعمس :لاقف ءيدحلا بوكر نع لئس هنأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع يورو -

 جرجخاو ءارهظ د وح تف ورعم اب انههمك را :هقرط صعب قو ءارهظ كم وح اهيلإ تقلا اذإ هش ورعملاب اهبلك وا

 اهبكراف كتندب ىلإ تررطضا اذإ" :لاق هنأ افوقوم هيبأ نع ةؤرع نب ماشه نع كلام نع "أظوملا" ف دمحم

 دواد وبأ جرحأو 5٠١[: :مقر 7//25837] قبس دق ام ةريره يبأ نع دانزلا بأ نع كلام نعو «حداق ريغ ابوكر
 م

 م 1 سنأو ةريره يبأ يثيدح يئاسنلاو 1١93٠ ١751[« :مقر] رباجو ةريره يبأ ثيدح

 هدهجحج دقو .كيف و

 يا ا :وقر| ضف ةريرش أ يثيدح هحجام نباو 5 ل 0116 :مقر] رباح ثيدحو ( "يشملا
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 :لاق «رباجو ةريره يبأو يلع نع بابلا يفو :لاقو .ههحّحصو 4١١[ :مقرإ سنأ ثيدح يذمرتلاو 44

 لوق وهو ءاهرهظ ىلإ جاتحا اذإ ةندبلا بوكر يف مهريغو 0 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق صخر دقو

 .هيلإ رطضي مل ام بكري ال :مهضعب لاقو ؛قاحسإو دمحأو يعفاشلا
 ضعبو ."دنسملا حرش" يف يراقلا مالك حيرصو اقع ”| يلا: ءاقلطم عنملاو اكلم بوجولا :لاوقأ انهه مث

 دنع بوكرلا يف بابلا اذه يف ائبهذمل يعفاشلا ةقفاوم "يراسلا داشرإ" يف ىنالطسقلا مالك رهاظو «نيرصاعملا

 قرف هنأ ةيعفاشلا نم مهريغو يوونلاو ينامركلاو يبيطلاو يذمرتلا مالك نم رهاظلا نكل ءاهريغ دنع ال ةجاحلا
 ىلإ ةغلابلا ةديدشلا ةرورضلاو ؛رارطضالا دح ةحجاحلا غلبت مل نإو ةجاحلا دنع هزوجي يعفاشلا نأب «نيبهذملا نيب

 ةدح ىلع امهوركذ بهاذملا اوركذ ثيحو «رارطضالا دنع الإ هزوجي ال ةفينح وبأو ءهنم بيرق وأ يشملا عانتما

 .ةجاح ريغ نم اهبكري الو «جاتحا اذإ اهبكري هنأ يعفاشلا بهذمو :يوونلا لاق ءيعفاشلا بهذمم ةطلاخم الب

 نم عقو ام لعلو 475/١[ ملسم حيحص حرش] .ادب هنم دخي ال نأ الإ اهبكري ال :ةفينح وبأ لاقو :لاق م
 ةجاخا ىئععم يف ربدتو حيقنتو صحفو ةالابم ةلق نم تردص ةلهاسمو ةحماسم نيرصاعملا ضعب هعبتو يراقلا

 ديؤم ءامهدورو عضومو امهظافلأو امهقوسو سنأو ةريره يبأ يثيدح رهاظو رباج ثيدح حيرص مث ؛ةرورضلاو

 .مهفاف «كلذ ريغو ؛ةكلملا دح ىلإ دهجلا ةدش يف هغولبو ءكخيوو «كليوو ءءاحلإلا ظفل نم ةيفنحلا بهذمل

 نباو 2750795 :مقر يئاسنلاو ,.15577 :مقر ملسمو 2١5/85 :مقر يراخبلا| ةتسلا هجرحخأ :خلإ ةندب قوسي

 ليست نما سفر سلا نع كسم دعو ءالوطم ةظاقلاب ةريرس ىأ قبح نم دوا الآ 4 [ظزم# يقر حام

 يراخبلا دنعو ؛[877١ :مقر] "دلل لأ قدرف اهنا :لاقف تدي انقل :لاقما نييك :لاققا ءفانم قاسي

 قيرط نم يواحطلا هاورو «ظافلأب قرط نم هنع ملسم هاورو «ةثلاثلا يف اهاق كليو اهبكرا :هل قيرط فو ءاثالث

 نمو «ةريره يأ نع ةمركعو يدهنلا نامثع يبأو ةملس يبأو نالجع نباو جرعألا قيرط نمو «هنع ةداتقو ديمح

 .[5 08/١ ] رباج ثيدح نم اذكو ءهوحن رمع نبا نع عفان قيرط



 ارت صفا اي اا يتصااااااااا
 [نارقلا ةيلضفأ نايب]|
 ... . ..هظلبقا :لاق دبعم نب يَبصلا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 5

 نكل «دبعم نب ّيصلا الو رمع كردي مل ميهاربإ [ارغصم ةيتحتلا ديدشتو ةدحوملا حتفو داصلا مضب] :يبصلا
 الإ ذخأي ال هنأ فرع نم لكو :هصن ام "ديهمتلا" لئاوأ يف ربلا دبع نبا لاق امك اقلط ةلوبقم ميهاربإ ليسارم

 ؛ينامكرتلا نبا هلقن .حاحص ميهاربإو نيريس نباو بيسملا نبا ليسارمف «لوبقم هلسرمو هسلدمف ةقث نع
 ,"مهنئس" يف 1917٠١[ :مقر] هجام نباو [؟9١1 :مقر] يئاسنلاو ١795[ :مقر] دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو
 يسلايطلا دواد وبأو قاحسإو [1554 :مقر ءا//١] دمحأو 5351١[« :مقر ]25١9/5 "هحيحص" يف نابح نباو
 :ظفلب دبعم نب ّيبصلا نع لئاو يبأ نع ١7934[ :مقر 2585/5] "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو اهيا ف
 تعنص اذامُف :اوركذي لو مهضعب هلوطو قلت قمل ةيدق :ةقها رمغ لاقف عم امه تللهأ

 نب يبَصلا نأ ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةملس نب دامح قيرط نم "ىلحملا" يب عرح نبا هاورز

 نع + ف يعخنلا ةياكح ربلا دبع نبا ركذ دقو ءامضرأ ةلسرم اذا هارررفلقق مامإلا امأو ءارضتق ةركلق

 ام ربخلا اذه يف نأل ؛هدنسم نم ىوقأ مامإلا لسرم نأ معز نم انباحصأ نم عزن اذه ىلإ :لاقو ءدوعسم نبا

 .كلذك يرمعل وهو ؛هديناسم نم ىوقأ يعخنلا ليسارم نأ ىلع لدي
 ني نايفس نع نامع نب ماشهو ةبيش ىلأ نب زكي نأ نع [؟٠817 :يقار] هحام نبا هاور فيدحلا :غلإ تلبقأ :لاق

 جحلاب تللهأف «تملسأف اينارصن الحر تنك :لوقي دبعم نب يبضلا نع لئاو يبأ نع ةبابل يأ نب ةدبع نع ةنبيع
 هريعب نم لضأ :اذهل الاقف «ةيسداقلاب اعيمج امهي لهأ انأو ءناحوص نب ديزو ةعيبر نب ناملس ئيعمسف «ةرمعلاو
 مث ءامهمالف امهيلع لبقأف هل كلذ تركذف هد باطخلا نب رمع ىلع تمدقف ءامهتملكب اليح يلع المح امنأكف
 .ةنع ةلآاسن قورسفو انأ تبعذ ام |ريدكف :قيقش لاق :هثيدح يف ماشه لاق 0 ىبلا ةنسل تيده :لاقف يلع لبقأ

 تللهأف .دهتجأ نأ لآ ملف «تملسأف ةينارصنب دهع ثيدح تنك :لاق يبصلا نع قيقش نع شمعألا ةياوربو

 نع ريرج نع ميهاربإ نب قاحسإ نع هريغو ١07١9[ :مقر] يئاسنلا هجرخأو ءهوحن ركذف ؛ةرمعلاو جحلاب
 ,داهجللا ىلع 0 تكف كسلا باق ايئاربفت ايلوقأ تنك :دبعم نب ىبصلا لاق :لاق «لئاو يبأ نع روصنم

 ينإ !هانه اي :تلقف «هللا دبع نب منه :هل لاقي يريشع نع ًالحر تيتأف يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدجو'
 امهعمجا :يل لاقف ؟امهنيب عمجأ نأب يل فيكف ؛يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدجو ينإو .داهجلا ىلع صيرح

 لعأ انأو ةلاحوتص نب كيزو ةعببر ب ناملس يقل بيذعلا تيتأ املف ءتللهأف ءيدحلا نم رسيت ام حبذاو

 صيرح انأو تملسأ إ !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف رمع تيتأف «هريعب نم هقفأب اذه ام :رخآلل امهدحأ لاف ءامه؟

 تدجو ىئإ !هانه اي :تلقف هللا دبع نب ميزه تيتأف «ىلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا تدجو ىنإو «داهجلا ىلع

 - «بيذٌعلا تيتأ املف ءامُب تللهأف ؛يدهلا نم رسيتسا ام حبذا مث امهعمجا .لاقف «يلع نيبوتكم ةرمعلاو جحلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب م" جحلا باتك

 ناغيش ايغو. ,ناحوص ني كيزو ةعيبر ني :نتاملسب :تررعف ءاجاح ةريوحلا
 هلوأ مضب ةرصنلاب ضرأ

 صضخشلا اذه ءامهلحأ لاقف ءةجحو ةرمعي كليبل :لوقأ قاعمسف :لاق «ةبيذعلاب
 يبصلا يأ 1 ءاعاد
 اذإ ئح تيضحف ؛ لاق ءاذكو انك نم لضأ اله : ىخالا لاقو (ةريعب نم 1

 كسانملاب لهجأ ي

 ةفشلا ليبعي احر 1-55 نيالا هدقبف دق د رييمأب تروم و تيضفق

 ةيحانلا ينهار جحا نه ترف

 ثيم رسأ نارقلا نم : ناكملا دعت ١

 :لرقأ ,قاعنسألا كاتعوم نب .كيروو. ةعيفرب قيإ كاملسي تنيرسق سن لو اعينتع امك
 عمجلا تدضق لب :ةلاييمل ا

 لضأ اله :رخألا لاقو «هريعب نم لضأ اله :هقوحأ لاقق اعف ةجحو ةرمغلا .كايبل

 تارقلل

 تبعضا# ٍنرمعل ًافاوط يل تيصم :لاق ؟اذاف تعنضف :لاقو أ اذنك و

 م اقاوط

 تيدش :رمع لاقف «هريعب نم هقفأب اذه ام : ىغالل انقدحأ لاّقف ٠ ا رة نب ناملس ييقل -

 .هلثم ركذف يببصلا انربخأ ”: ناك ا قيمش ن روصتم نع هدئاز نع بعضصضم نع قاحسإ نعو كك كيبن ةئسل

 دهاحجت نع ملسم نب نسح نع جيرخ نبا ةي داوربو( هاته اي" :هلوق الإ ةضقلا ةيلغ تضصصضقف هرمَع تنتأف :لاق

 نب يببصلا :هل لاقي بلغت يب نم الدعر.3 أ :لئاو وبأ ةملس نع قيقمش : هل لاقي قارعلا لهأ نم لحجر نع ةريغ و

 رمف ءاعيمج اممهي يبلي كلذك وهف ءاعيمج ةرمعو جحب ىَبلف ءجح ام لوأ يف لبقأف ءملسأف اينارصن ناكو «دبعم

 : 1 : 20 ين ا 00 ا ب َِ : ب / 3 8
 فلسا تنكف :قيقش لاق 58 فلسا ةنسحل تيه :لاقق هل كلذ ترك ذف «باطخلا نب رمع تيقل يح يبسفن

 لاق ,عدجألا نب قوس وب اك اداري هيلإ انفلتحا دقلف ؛هركذدتسن دبعم نب يبصلا ىلإ ع عدجألا با قو رسسماو ان 5-655

 ناو روت  كاافم دل اسبيادنوم أ هو أ رواد" اذه حرش يف يا ص

 روصنم ثيدح دانسإ حص اذإو : ليلا ححصو يقرع قرط نم يورو 0 كلمن ةعجل دش :لاف

 نأو. ءانارق ناك اهتلع هجح.نأ ىلع ةحضاولا ةلدألا دحأ اذهف نقف رمع نع يببضلا نع لئاو نأ قع لسعألاو

 حصأ ركب يبأ نع هجام نبا دانسإو ءامل درم ال ةحيحص ديناسألا هذهو .نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي نراقلا

 وه



 نارقلا ةيلضفأ نايب 000 "هال جحلا باتك

 أ نوع كان نمل ملل ١ لا هيلا لأ رق إن
 ةيوبل ةنسو لعف وهف يجح رخآ هل تنيب

 ,ةفوكلا ٠ تُمدقف (ةينارصنب دهع ثيدح تنك :زاق لبعم نب سلا نع :ةياور يثو
 نارا هلآ يبيازك

 هني عينا اعراج عب ديدي الاب للا بينتو م يسع ةنلطو يإ يبخل در

 قل طق عادي

 |[ :مقر] مليش ةياور ف امك ءرمع نم ناك اهنع عنملا نأ روهشملاو ؛ظوفحم ريغ اذه :يراقلا لاق :ةعتملا نع

 ؛هباحصأو هلعف دق 225 يببلا نأ تملع دق :رمع هل لاقف «ةعتملاب في ناك ىسوم ابأ نأ :[775 :مقر] ىئاسنلاو

 ىلع قافتا اذهف :مامحلا نبا لاق ءمهسوؤر رطقت جحلا يف نوعحجري مث ,كارألا يف نمي نيسرعم اولظي نأ تهرك نكلو
 ىلع يببصلا لعف ة ررق اذلو ؛مارحإلا نع اهيف ج رخُي ةعتم نع ناك امنإ رمع عنم ن نأ رهاظلا :تلق :ءاعتمم ناك ةقلع هنأ

 لمعلا ن وكي نأ ديري ناك وأ - ملعأ هللاو - معألا وه يهنملا نأ امهمهف ىلع اينبم ناك امهراكنإو ءمدقت ام

 عمجأف الإو ف هنم داهتجا اذهو «هريغب وأ قوسب امإ همارحإ نم هيف جرخي ال يذلا عتمتلا وأ نارقلا وهو «ءلضفألاب

 .اهلمكأ ىلع هَكِلَع هجح لمحو ةيتتديزلا اعإو ؛عتمتلاو اولا دارفإلا اوس ىلع كا

 هن اسر انساب م ا عسل ها دع اح تحب لق كلا باور

 -- تللهأ 1 سلا 1 لافت كلك ىبلا 55 ان اله وسي لولا نأ ىلإ راي م1 سي

 1 06 1 0 ع : . هلليص ع

 رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا نأ نم ةكم لهأ فرع ىلع ءانب ؛هجح لبق 225 هنع ردص ىهنلا نوكي نأ دعبي الو

 ا 1 3 ا 5 : ء هلليح :

 جحا ف ةرمعلا تلحد :لوقي ل لا لوسر تعم نا :لاق ءتاقث مهلك هَل ا و يف دمة ماسالا

 :قر»يراجتلا] "نيجيحسلا" ق امد هيرقي او .حامزلا ذبح ىف 46 ا كويسو لوقو :لاقا :ةفايقلا عروب لإ

 نع ىهني نامثع ْناَكف كام سعت نامثعو ىلع عمتجا :لاق هبيسلا . نو هيف نق | #0 :مقر ملسمو د 19

 عيطتسأ ال نإ :ىلع لاقف «كنع انعد :نامثع لاقف ؟هنع ىهنت ؛ .5 هللا لوسر هلعف 8 مأكل فير انم :يلع لاقف «ةعتملا

 امل ةليس ناك كلا لاسر نأ قو اذنهف ءاعيج امها لغأ كلذ ىلع ىأر املف املف «كلعدأ نأ



 نارقلا ةيلضفأ نايب م”هم 0 جحلا باتك

 ّىَصلا مدق املف ,نومدقتو رمع ىلع دقت :لاق .كريعب نم لضأ تنأل هللاو :هل الاق

 ؛ءيش نم لحي مل ,ايارح عحجر مث ؛هترمعل ةورلاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط «ةكم

 نيا يح هنن للحي مل امارخ ءاقأ مث ءهتجحل ةورملاو افصلا نيبو «تيبلاب ناهي
 ىعس يأ

 اوردص املف «تعتمل امد قرهأف ؛لحرحنلا موي اق“ انلط يصصم نم غرو ياقيرع

 هنارقل يا لخلا ذار 3 يأ

 دن انيسولا مم ناحوص نب اس ا ,مهجح

 ا قلا نم معأ

 افصلا يبو حباب كيتط  هميف يم لعأ ماو الرحب سعي رف ديقيسف وفا
 مدنا بسلا عودقلا فاوط

 :لاق .ءتللحأ م يمتلا امد تقرعأت ءرحنلا موي مارح تمقأ مث ؛قجحل ةورملاو
 يوارلا

 .بصلا يت

 .رصق وأ قل نيمارحإإلا نم تجرخ :٠ تللخأ م .عمجلا نم دحا ولا قوف اه ةدارإب ءامتنأ أ :لومدقتو

 هحيحص قف نابح نبا هاورو :يبصلا نع ةياور ينو .هل اريشبتو «ةينكو .هلعفل انيسحتن :خإ ةنسل تيده
 ةييش ع نباو يسلايطلا د واد وبأو هي وهأر ند قاحسإو ١[ 3 عفو ه1 دمحأو ءلعقا ١ :مقر ىاقلقأإ

 دمك م هرو ( حيحص ثيلدح !لرع يعش نب يبضلا ثيدحو : للعلا باتك" 2 يطقرادلا لاقو عهدي نسم" ِق

 هد باطخملا سس رمعل أ كلذ ىكاكف ؛ نايععس ىعس و نيفا وط فالف كرف لبعشس نب ىبصلا نأ : سلا 2 رسما نبا

 ]هر | قيعلل "ةيانبلا" ردك 38 كليبات تيادشت: لاق
 ,عتمتلا مك «لضفأ نارقلا نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذف «ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب اهيف فلتخم ةلأسملا هذه نأ ملعا

 ؛«يربطلا ريرج نبا اذكو ؛ةيعفاشلا ىفدقتم نم ولنملا نباو ز ورمل قاحسإ لأ ولا راتخم وهف هدارفإلا 2

 ؛ةيرهاظلاو تيدا لهأ نم ريثك و يهيوشار نب قاحسإو يروثلا لاق هبو (يىكبسلا نيدلا يفت نيرخأتملا نمو

 سابع نباو رمع نباو كلام نب ةقارسو نيصح نب نارمعو ةحلط يبأو ةشئاعو يلعو رمع نع كلذ يورو

 .لوق يف يعفاشلا لاق هبو «لضفأ عتمتلا نأ ىلإ :ةيكلاملا تبهذو .دمحأ لاق هبو ءلضفأ



 نارقلا ةيلضفأ نايب مهو جحلا باتتك

 : : : ع : .
 همن اة مه عقوق ع هه. ,جحلا نوديري ناحوص نب ديزو ةعيبر نب ناملسو وه جرح :لاق

 ىهتل نالت

 عاونألا نم لضفألا نأ :لوألا «لادجلاو ءارملا يميظع نيماقم يف ةيفنحلاو ةيعفاشلا نيب انهه ثحبلا مظعمو -

 ىحر هيلع رودي يذلاو وهيب ىربكلا ةك رعملاو ىمظعلا ةمحللملا وه ااذهو ؟ دارفإلا و أ نارقلا وه له ؟اذام ةيالثلا

 ىلع ةيعفاشلا اهلمحف «ءاهريغ هل ةجح ال ذإ ؛عادولا ةجح ُدكُي يبلا ةجح يه نيقيرفلا جححو نيفرطلا لئالد

 هريغو يوونلا مالك حيرصو .فاللتخالا ةياغ نوفلتخم كلذ يف ةباحصلا نم ةاورلاو «نارقلا ىلع ةيفنخحلاو «دارفإلا

 حض هنأب هحيجرت يف يعفاشلا بناج نم يوونلا جتحا مث «هريغ ىلع دارفإلا حيجرت يف يعفاشلا عم اكلام نأ يف

 :رباج امأف ؛مهريغ ىلع عادولا ةجح يف ةيزم مهل ءالؤهو «ةشئاعو سابع نباو رمع نباو رباح ةياور نم كلذ
 ىلإ. ةنيدملا نم 25 ىلا جورخ نييح نم اهركذ هنإف ع ادولا ةجح ثيدح ةياورل ةقايس ةباحصلا ةيسقعلأ نق

 .هريغ نم امل طبضأ وهف ءاهرخآ

 سنأ لوق حجر نع ىلع ركذأو ,عادولا ةجح يف هي يبلا ةقان ماطحب اذحآ ناك هنأ أ هنع حصف رمع نبا امأو

 يسع 236 يببلا ةقان تحت تنك ىنإو «سوؤؤرلا تافشكم نهو ءءاسنلا ىلع لخدي نينا ناك :لاقو .هلوق ىلع

 هر .نظان ىلع اهعالطا :كللذكو «فورعم 286 هللا لوسر نم اههرقف ةبفتاحانأو .جحلاب يبلي هعمسأ ءاهاعل

 يف هقفلاو ملعلا نم هلحمف سابع نب ا امأو .اهتنطف مظعو اههقف ةرثك عم «هتينالعو هتولح يف هلعفو ؛هرهاظو

 نم اهايإ هذخخأو :هريغ اهظفخي مل ىلا هلك هللا لوسر لاوحأ هظفحتو هثخب ةرثك غم فورغم بقاثلا مهفلاو نيدلا
 ىلع اوبظاوو «جحلا اودرفأ كك يبلا دعب هه نيدشارلا ءافلخلا نأ دارفإلا حيجرت لئالد نمو .ةباحصلا رابك

 مد هيف بحي اي دارفإلا نأ :اهنمو 7-22 ىلع لعف فلتخاو 75 نامثعو سعوا نكد وبأ لعف كلذك عةدارفإ

 ةمألا نأ :اهنمو «هريغو تاقيملا تاوفل ؛ناربج مد وهو «نارقلاو عتمتلا يف مدلا بجيو «هلامكل كلذو «عامجإلاب

 ناكف «نارقلاو عتمتلا مهضعب و عتمتلا امهريغو نامثعو رمع هركو «ةهارك ريغ نم دارفإلا زاوج ىلغ تعمجأ

 ثيدح وهو ءدبعم نب ىبصلا نع يورملا ثيدحلا اذه :اهنم «ةريثكف نارقلا ةيلضفأ ىلع ةيفنحلا لئالد امأو

 في يبلا هلعف «ةيوبن ةنس نارقلا نوكب هو رمع فارتعا حيرص هيفو ؛قبس امك ةيرم الب هاوقأو ءذانسإلا حيحص
 نب ميهاربإ نع هريغو ١١77[ :مقر] ملسم هاور ام :اهنمو .نارقلا يف نييعسلاو نيفاوطلا ةينس ىلإ اضيأ ريشيو
 ريمأ ثدحأ ام يردت ال كنإف ؛كايتف ضعبب كديور :لحر هل لاقف «ةعتملاب يفي ناك هنأ :هيبأ نع ىسوم يبأ

 تهركت نيكل هاستاو هلعف دق دك يبلا نأ تملع دق :رمع لاقف هلأسف دعب هيقل يح دعب كسنلا يف نيئمؤملا
 :اتراق ناك كي 9 ىببلا نأ يف حيرص اذهو .مهسوٌؤر رطقت جحلا ف نوحوري مك .كاينألا كنف قيس اولظي نأ

 يلع ةيقرغو ريغ ةسفم نع ىلا نارقلا نعع ال «مارحاإلا | نع لالحإلا اهيف ىلا ةعتملا | نع وه اغإ هيف ه5 رمع عنمو

 را راسا فرع



 نارقلا ةيلضفأ نايب و جحلا باتك

 12ج هظجضشا-9 ,جحلا ادرفأف ديزو ناملس امأو ءاعيخ ةرمعلاو جلا كرف ي بضلا اهأف :لاق
 ماربخإلا يتوارلا

 لاف اك رمأي دنعجم ىلع ناكو عةعتملا نع ,ىهني لاهم ناك قيعش نب هللا كب نع هريغو وش ةأور |نه :اهنمو -

 ؛لجأ :لاقف 0 هللا لاوساو عم انعتمت لق انآ :تهلع قل :ىلع لاق 5 ءةملك ةهجو هللا عر - ىلعل لامثع

 ىهني نامثع ناكف «؛نافسعب نامثعو يلع عمتجا :لاق بيسملا نب ديعس نع هج ربعأ و :نيفئامح انك انككلَو

 :لاقف ؛كنم انعد :نامثع لاقف ؟هنع ىهنت 25 هللا لوسر هلعف ف رمأ ىلإ ديرت اه :ىلع لاقف ؛ةرمعل || وأ ةعتملا

 يببلا لعف نأ يبلعو نامثع قافتا رهظ اذكو ءاعيمج امك لهأ «كلذ ىلع عفو نأ املف «قالعدا نأ عيطقما ا

 قس امك ايفر قف رمع فرتعا كلذب لب ءامهب لالهإلاب ةرمعلاو جحلا نيب ناك
0 33 

 لرني مو ءتام زال انين ايست اسا يما 5 هللا لوس نأ" فيس ربنا رسش ىوق ءاوو اع وسو

 د هع. 6ع

 يف 205 هللا لوسر عتمت ' :رمع نب | نع هاور اه :اهتمو ."هعم انعتمتو 25 يبلا عتق" :ةيأ و هر يفو «"همرحي ناآرق هيف

 نع ةورع نع ةاور ام :اهنمهو يا اهأ مث 6 معلاب لهأف :هيفو ؛«ثيدحلا ع جحلا 91 هياكاو عادو 101

 1 7 : ل ا ع ا حلا 3 : ١
 ع تبجوا دق نإ :لاق أ ل ثيدحلا ا( ساكس هللا ا نع تاددص "1 :لاقو

 يفق ٠ 5 هللا لوسر عنضااسك عنصأ :قرغأ يقو.ءهعم انأو 26 هللا لوسر لعق امك ثلعف :ةياور قو. ؛ةرمعلا "يبا
 عم اجح ثبحوأ دق ينأ مك دهشأ :حمر نب دمحم ةياور فو «ةرمع تبحوأ دق أ مك دهشأ نإ :ةبيتق ةياور

 «عماوجلاو ديناسملاو ننسلاو حاحصلا يف روهشملا وهو ءسنأ نع هوور ام :اهنمو .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو «يرمع
 هنأ ىلإ تغتلي ملو ؛«نارقلا زاوج ثيدحلا اذه يف :نيحألا مع نيا نكي عم حرش ف لوقي هنأ يوونلا نم بجعلاو

 نارقلا نوكيف 5 هللا لوسر هلعف ام لعف هنأ رهظي هنأل ؛مهفنأ مغر ىلع ةيلضفألا وهو ءزاوحلا قوف ام تبثي
 .ةيلضفألا ةهجج وهو 325 ىنلا هلعف ام

 نعو «سيق نب كاحضو ضاقو يىبأ نب دعس غمس هنأ :تراخلا نب هللا ديغ نب دمخم نع يذمرتلا ةاوراام ءاهتمو

 دعس لاقف «ىلاعت هللا رمأ لهج نم الإ كلذ عنصي ال :سيق نب كاحضلا لاقف «جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا ناركذي

 نع. ىغ دق باظفللا نب رسغ نإف :كاحضلا لاف ءيخأ ن :نأاان يتلق اه سنئب
 26 هللا :لوسر اهعنص دق ةدعس لاقف «كلذ.

 لهأ نم الجر عمس هنأ :هللا دبع نب ملاس نعو .حيحص ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «[87* :مقر] هعم انعنضو

 :يماشلا لاقف ؛ل راح يه : :رممح ن ةئ هللا ليغ لاقف .جحلا ىلإ ةرمعلاب ع مجمتلا نع رهع مب هللا دعا لأسب وهو غماشلا

 مأ غبتي يىبأ رمأ 26:1 راهو امس ىلا لاقل 3] تيثزأ هع نب هللا دبع لاقف ءاهنع ىف دق كابأ ن

 : :لارص ٠
 سواط 0 («حيحص نسسح ثيدح اده :فىديمرتلا لاق كح هللا 0 ا لجرلا ٠ لاف 0 725 هللا :لاوسرر رما

 ىو. :يدمرتل لاق «ةيواعم هنع ىمك نه لواو ةقامقعو رمغو ركب وب أو 35 هللا لوسر عتمت :لاق سابع نبا نع

 - 0 ..نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاق مت ءرمع نباو ركب يأ ةنبا ءامسأو دعسو رباجو نامثعو ىلع نع بابلا
- 



 نارقلا ةيلضفأ نايب سا جحلا باتك

 200700 ..... .«ةهل ربعي نه لظأ عشأ :هل الاق مث ءعنص اميف هنامولُي يبصلا ىلع البقأ مث

 فيك :لاق 5 هللا دعو هوم نوع نيلاظ يبأ نب ىلع عم تنك :لاق ءاربلا نع يئاسنلا هجرخأ ام :اهنمو -

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول" :هباحضأل لاقو «تنرقو يدها تقس قإف :لاق ؛كلالهإب تللهأ :تلق ؟تعنص

 نع هجام نبا هجرخأ ام :اهنمو .[؟07785 :مقر] تنرقو يدها تقس ئكلو ؛متلعف امك تلعفل «تربدتسا

 لزني ال ثيدحلا اذهو ء[؟١537 :مقر] ةرمعلاو جحلا نرق ٌدُي هللا لوسر نأ ةحلط وبأ نريخخأ :لاق سابع نبا
 .مامهلا نبا هلاق امك ءهيف فلتخا نم هلاجر نم ةاطرأ نب جاجح ناك نإو نسحلا ةجرد نع

 ول :رمع نبا لاق :هيفو ءرمع نبا نع يكملا راسي نب ةقدص نع كلام نع "ًأطوملا" يف دمحم هحرحأ ام :اهئمو

 ةليللا يىناتأ :هقذ رمع ثيدح نم حاحصلا يف ام :اهنمو .اعيمج ام لق نأ كترمأل تمرحأ نيح كعم تنك

 225 هللا لوسر تعم ةملس مأ نع يواحطلا هحرخأ ام :اهنمو .ةحخ .قف ةرمنع :لق :هل ليق :هيفو «ثيدحلا .ثآ
 :١59[ :مقر] دواد وبأ هاور ام :اهنمو .[5944 :مقر (5//581] اعم ةرمعو ةححب اولهأ !دمخم لآ اي :لوقي

 عبرأ هللا لوسر رمتعا" :لاق سابع نبا نع ةمركع نع [٠70*::مقر] هحام نباو 8١5[ :مقر] يذمرتلاو
 ."هتجح عم ىلا ةعبارلاو «ةنارعجلا نم ةثلاثلاو «لباق نم ةدعقلا يذ يف ءاضقلا ةرمعو «ةيبيدحلا ةرمع :رمع

 لمتحي ال نارقلا ىور نم نأ :اهنمو .تنرق :لاقو «تعتمت الو تدرفأ :تاياورلا نم ءيش يف الَتِثَع لقي ل هنأ :اهنمو

 هنإف ٠ ؛عتمتلا هنع ىور نمو ؛لاحلا لوأ ىلع لومحم هنإف ؛دارفإلا هنع ىور نم فالخب ءلمأتب الإ ليوأتلا هثيدح

 دياسأب اياحبس ركع ةعشب نع بواح قارقلا ةيلور 8( فايد واتسلا دساو للم لل رانسقالا ىلغ لوبض

 :لاق ةملس ىبأ نب هللا دبع نع"كردتسملا" .ىف مكاحلا ةججرتمأ ام :اهنمو .عتمتلاو دارفإلا ئياور فالخب «دايج

 كلهأ ةريود نم مرحت نأ :لاق (53١:ةرقبلا) ل ةَرْمَعْلاَو ّجَحْلا اوُمِتَأَول :لجو زع هللا لوق نع هند يلع ل اكس

 هم" ف يقهيبلا هاورو ءهاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو 8034٠[« :مقر ]١/0*2

 بدنلا هلقأو «نآرقلا يف هب ارومأم نارقلا ىلإ هب راشملا مامتإلا نوكيف ءاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يورو
 مهراثآو «سايقلا ىلإ وأ ةباحصلا راثآ ىلإ حيجرتلا ف ذئنيح ريصملاف ننسلا تفلتخا اذإ هنأ :اهنمو .ةيلضفألاو
 «فاكتعالا عم موصلا هبشأف «نيتدابعلا نيب اعمج هيف نأل ؛نارقلا بناج حجري سايقلاو «ةفلتخم اضيأ مهلاوقأو

 ا رو تاب

 يف رهاظلا فالتخاللا اذه عم عاونألا نم عون نم دك ىبلا ةجح لمحم نييعت يف اوددرتو اوبرطضا مه أ :اهنمو

 مرح مث ادق ال وأ نا دنا انفع انيك هولعجو ةيعفاشلا تفرتعاو «ةباحصلا رباكأ نم ثيداحألا حاحص

 هيلع رقتسا يذلا وه نارقلا مث «دارفإلاب عقو ًالوأ لالهإلاف ءانراق راصف .جحلا ىلع اهلخدأو كلذ دعب ةرمعلاب

 ىععملا دارأ عتمتلا ىور نمو «رمألا رخخآ دمتعا نارقلا ىور نمو ءرمألا لوأ ىور دقف دارفإلا ىور نمف ءرمألا
 - ةريعلا تألف :ةلوأ انآ .ادازفإ هل ًانازقا هج قوكي فرعا ةقزقلا بدق اذعو نيكسلاب قافتزالا رهو :يرغللا



 نارقلا ةيلضفأ نايب مد جحلا باتك

 دارفإلا نإف ءهددصب نحن يذلا ىعملاب ادارفإ سيل هنألف ؛ايناث امأو «لاوحألا لئاوأب ال ءرمألا هيلع رقتسا امي -

 ءااعفأ لبق ةرمعلا لالهإ دعب جحلا لالهإو ءاعم اعيمج امي لالهإلاو ؛ءاهقفلا فرع ىلع عتمتلاو نارقلل ميسق
 قمحتي امنإ دارفإلاو «"ريدقلا حتف' يف هركذ ام ىلع نارق اهلك هلاعفأ لبق جحلاب لالهإلا دعب ةرمعلاب لالهإلاو

 حيجرت ىلع هوجولا نع باوجلا امأو .ةرمعلا دعب ةيكم ةجحلا نكي مل اذإ رخآلا نع لالحإلا دعب امهدحأ لعفب

 ُِق اهك :ءافلخلا لعف اذكو ؛«تفرع اهك ةفلتخم سابع نباو ةشئاعو رمع نباو رباح تاياور نأ وهف :دارفالا

 504 35 ول نأ وهف الإ وأ امأ ريخألا هج ولا نع باوخلاو «باوتو لضف عد لب اربح مد نتي مدلاو ع" يدمرتلا"

 .عازنلا لحم وهو ءاباوث هتيرثكأ ىلع ال اطايتحا هذحأ ةيولوأ ىلع

 موصلا نيعباتلا و ةباحصلا نم ريقك هركو .ةهارك ريغ نم محللا عارتشا زاوج ا ورع ةمأللا نلف ؛ايثاث امأو

 دعب اضيأ ءوضولاو ءدصفلا دعب ةالضلا اودسفأو ءهدعب رصعلا تقو فاوطلا ينعك رو «عتمتملل قيرشتلا مايأ يف

 لاعفألا هله نم هزا وحج مو اعمجم هن وكل ؛اباوت رثكأو لضفأ عارشلا نوي نأ يغبنيف كلذ ريغ و ةهيقيقلا

 لاصتالا نوكي نأ يغبنيف ؛هيف فلتخم لاصفنالابو ءاقافتا زئاج ةلصتم تاعكر ثالثب رتولا مث ءاهيف فلتخملا

 .انباوج وهف مكباوج وه امف لضفأ مكدنع

 بجوي ال ٌدثُك يبلل اعنص هنوكب ف رتعا دقو ايس هيلعت لدي ليلؤو بيس الين لعفل صستس ةهارك ثألق ؛اثلاث امأو

 نودأو لزنأ افوك بجوي ال هد ىلع ةفالخ يف فالتحالا عوقو نأ امك «ةيعقاولا هتلزنم نع لعفلا كلذل الزنت
 الك نأ عم ةبطاق اهيلع اوعمجأو ءاهيف اوفلتخي مل يلا ةيسابعلاو ةيناورملا رئاسو ةيواعمو كلملا دبع ةفالح نم ةبترم

 هب دتعي ال ءداهتجالاب ناك اذإ اضصوصحت ىباحصلا رْثأ نلف ؛اعبار امأو دف ىلع ةفالحن فالخ :ةدشار ريغ اهنم

 َمَتَمَن ْنَمَف# :ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف روكذملا نارقلا ءازإب مدعلاك هدوجوف ؛ةينآرقلا ةيآلاو ةيوبنلا ةنسلا ءازإب
 .(1 8 :ةرقبلا) 4 ّجحلا ىلإ ٍةَرَمَعلاِب

 انهك (ةرمعلا ل جحلا خسف نع لب ؛عتمتلا نع الو نارقلا نع نكي مل هعبت نم يهو هنقضف هيش نألف ؛اسمهاخت امأو

 نع لب ءاقلطم عتمتلا نع الو نارقلا نع نكي مل هند هيف نألف ؛اسداس امأو .هباحصأ ضعب نع اضيأ يوونلا هلقن

 قيقحت وهو "مهسوؤر رطقت" :هلوقو ؛"كارألا يف نمي نيسرعم" :هلوق هيلإ ريشي امك «لالحإلا هيف يذلا عتمتلا
 ؛ىلوألا كرت ىلع ةيعفاشلا نم هريغو يوونلا هلمح هيض هيف نألف ؛اعباس امأو .اضيأ يوونلا هركذ امك «نيرثكألا
 .هلصأ نع ريخألا هحجج ولا اذه لمأتسي ا هنكل مهبهذمل اديؤم اديفم ناك نإو اذهو :مهبهذم ىلع هلوق اولمحو

 ةمالعلا مهنم «لوقعلاو ءارآلا درجمع نولسرتسي الو «لوقنلاو صوصنلا يف نورظني نيذلا 'ةيادهلا' حارش نأ ملعا مث

 نيدلا لامك ققدملا ماماإلاو ققحا خيشلا مهنمو ؛ةبأاد وه ام ىلع اهلئالدو ةلأسملا هذه لصفي ١ ئيعلا نيدلا ردب

 - ءاهدرسو ةلأسملا هذه قاس «رثألا ف ضوخلا قيقد «ربخلا يف ناعمإلا قيمع ؛رظنلاو روغلا ديعب وهف ءمامحلا نبا



 نارقلا ةيلضفأ نايب م جحلا باتك

 قسنو «قيشر مظن ىلع «قيقد رظنو ؛قيقح قيقحت يف هرد هلل يرمعلو ءاهدروو راحبلا هذه ف صاغو ضاخو
 ثتابصقل هزارحإو ءرايخألا لوحفلا كراعم يف هتاقيقحت ةماع ناك نإو هلثم نم هلثم الإ هيلع ديزملا نكمي ال «قينأ

 «بيرغ قئاش قئارو ءبيجع ءيشو «ةديرخ ةولحم ركبو «ةديرف ةرد هذه نكل ءكلذك رامضم لك يف قبسلا

 :هنايعو هرظن الإ بولقلا يلسي الو «هنايبو هفصو روصتي ال
 افصو ام لك يف اقباس كي نإو هصئاصخ يرطملا فصاولا كردي ال

 فطعي وأ هيلع مالكلا هوي نأ ًالضف هيدي نيب اكينت لوقي نأ هعسو امو ءهيتفش حنفي نأ مصخلل هدعب قبي م
 ايعس ىعسيو ًادحاو افاوط:فوطي وأ «نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي نراقلا نأ يناثلا ماقملاو .هيلإ ثحبلاو رظنلا
 ءاظعو سواط وب ةفئاعو هللا دبع نب رباجو رمح: نيا ادق لاقأ نمتو «:يوودلا.لاق ةةيعقاشلا .بهتع وهو ؟ادعاو
 نافاوط همزلي :ةفئاط تلاقو ءرذنملا نباو دوادو قاحسإو دمحأو نوشحاملاو دهاجمو كلامو يرصبلا نسحلاو

 ؛ةفينح وبأو حلاص نب نسحلاو يروثلاو دوسألا نب نمحرلا دبعو ديز نب رباجو يعخنلاو يبعشلا هلاق نمو ءنايعسو
 هن يلع نع اذغ ثيي'ال :رذلا نبا:لاق ءةوعسم نياو يلع نع كلذ يكحو
 هيوهار نباو «ةياور يف دمحأ و اكلامو يرهزلاو املسمو اسواط و نسحلاو نيريس نيا يا يئلاوب نم نيبعلا انعو
 نيسحلا نب يلعو يبعشلا رماعو يضاقلا ًاحيرشو ديز نب رباجو ادهاجم :ةفينح يبأ يقفاوم نمو ءاملاسو دوادو
 دامح نب نسحلاو ديزي نب دوسألاو يروثلاو دوسألا نب نمحرلا دبعو يعازوألا نمحرلا دبعو يعنلا ميهاربإو نيدباعلا
 نب رمع نع ىكحيو «ىليل يبأ نباو ةمربش نباو كلام نب دايزو ةبيتع نب مكحلاو ناميلس يبأ نب دامحو ةملس نبا
 .هريغو "ىلحملا" يف مزح نبا كلذ ركذ مو دوعسم نباو ىلع نب نيسحلاو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا
 الك يبلا فطي مل :اعوفرم هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يأ نع هريغو ١1715[ :مقر] ملسم هاور امب, ةيعفاشلا جتحاو
 «سابع نباو رمع نبا نع بابلا يفو :هجارحخإ دعب يذمرتلا لاق ءاديعاو افاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هباحصأ الو

 :اولاق ءمهريغو 0 يبنلا باحضأ ن ١ ب ماعلا لف ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو ءنسح ثيدح رباج ثيدح :لاقو

 هي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو ءقاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو ءادحاو. افاوط :فوطي ثراقلا

 رمع نبا نع عفان نع يذمرتلا هجرخأ امو ء: ةفركلا لف لهأو يروثلا لوق وهو «نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي :مهريغو
 .[44/ :مقر] ًاعيمج امهنم لحي قح امهنم دحاو يعسو دحاو فاوط هأزجأ :ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم :اعوفرم
 نب رمع هلعجو ءبهذملا يف حيرص وهو «دبعم نب يبص ةياور نم ثيدحلا اذه :لوألا :هوجوب ةيفنحلا جتحاو
 يف يئاسنلا هجرخأ «"حتفلا" يف هلاق ام :يناثلاو .ديزو ناملس مالو ؛هنسحتساو هبوصو «ةيوبن ةنس باطخلا

 عمج دقو يبأ عم تفط :لاق ةيفنحلا نب دمحم نب ميهاربإ نع يراصنألا نمحرلا دبع نب دامح نع "ىربكلا هننس
 - 2 هللا لوسر نأ هثّدحو «كلذ لعف ف ايلع نأ ثدحو ؛نييعس ىعسو نيفاوط امل فاظف ؛ةرمعلاو جحلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب قيل ظ جحلا باتتك

 .نسحلا نع هثيدح لزني الف :"تاقثلا" .يفف نابح نبا هركذ دقف ؛يدزألا هفعض نإو اذه دامحو «كلذ لعف -

 نع يعخنلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم انثدح «ةفينح وبأ انربخأ :دمحم "راثآلا باتك" نع هلقن ام :ثلاثلاو

 (ةورملاو افصلاب نييعس امط تيعغسو «نيفاوط امض تفطف ؛ةرمعلاو جحلاب تللهأ :لاق هذ يلع نع ىملسلا ريتا يبأ

 تفأ مل هتعمس تنك ول :لاقف «ثيدحلا اذهب هتثدحف ؛نرق نمل دحاو فاوطب يفي وهو ادهاحم تيقلف :روصنم لاق
 مقر 2777:ص] اممي الإ فأ الف هدعب امأو «نيفاوطب الإ
 .مض الب هسفنب ةجحلا وه ام ىلع انرصتقاو اهانكرت انأ ريغ نسحلا ىلإ يقترت ةفعضم ةريثك قرطب <25 يلع نع

 لاله نب ديمح نع ةبعش نع دواذ نب هللا ديرع اند ؛يدزألا ىنت نب دمحم نع ئطقرادلا نع هلقن ام :عبارلاو

 يور هنأ عم دنسلا اذه يف ةهبش الو :لاقو ء[76 :

 :لاق ء[7١ :مقر «5514/17] "نييعس ىعسو نيفاوط فاط 225 يببلا نأ" :نيصح نب نارمع نع فرطم نع

 كبمسل ِِق نئطقرادلا ىلع در 5 «"تاقثلا تناك" ٌّق لاح نبا هرخ 5 ذو عقل :ئطقر ءادلا لاق اذه قى نس دمحمو

 ام ةياغ هيلإ دنسأ اهو ؛ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو ؛هريغ ىلع ةدايز ركذ هنأب ءثيدحلا اذه صوصخ يف هيلإ مهولا

 .اذه لثم عقي ام اريثكف ءأطخلاب هفارتعاو هعوجر مزلتسي ال اذهو «ثيدحلا ضعبلا ىلع ةرم رصتقا هنأ هيف

 نباو ايلع نأ :كلام نب دايز نع مكحلا ل روصنم نع ميشه | نع ةبيش يبأ ن :رب ركب يبأ نع هلقن ام :سماخلاو

 نارمعو دوعسم نباو يلعو رمع ةباحصلا رباكأ ءالؤهف :لاق ءنييعس ءيعس ىعسي و نيفاوط ف وطي : نارقلا يف الاق دوعسم

 ام عم ةمدقتم مهتيادرو مهوق ناك هبشلدمو مهريغ ةيادر يهدم ةياور هيلإ | ويهذد 5 ضراع كإف «.نيصح نبا

 .امهنم لك .ناكرأ لعفي ناك هنأ ىرحخأ ىلإ ةدابع مض نم عرشلا يق رقتسا امم مهتياور و مهوق دعاسي

 لع يدرواردلا كب درشت :لاق ؛: ةقفيعض 5” رمع نبا نع يدهرتلا ةيأور نأ ىلع مهججح باوجب رهظ اذكو

 نأ يواحطلا نع ئيعلا لقنو ء.حصأ وهو «هوعفري مل و رمع نب هللا ديبع نع دحاو ريغ هاور دقو .ظفللا كلذ
 ظافخلا هاور اذكه :لاق ءهسفن نع رمع نبا نع وه امنإو :هعفرف يدرواردلا هيف أطخأ أطخ رمع نبا ثيدح عفر

 هنأ هنع حصو ؟اذه ف رمع نبا ثيدحب نوجتحي فيكف ال اضأ هللا ديبع نع يدرواردلاب نوجتحي ال كلذ عم مهو

 نيبو .نيفارطم يايييمنللو ديقللو يطا زا :لاق هلع جسوم عادوا صح يال دلل لوس رتل *لاق

 اقتهااب اعلا, اقيوط .كليألاب المل قالت ةرمعلاو جحلا نيب عمجا اهدار فينس يىبأ نع ئطقرادلا هاور امو

 :ىليلا ىلا نب ؛ نمحرلا دبع نب دما وع ىليل نبأ .قبا :يزوجلا نبا لاق "ل :مقر وقع 00 "فسار ةايط ةورقاو

 (ةدحاو ةفص ىلع امل فاط هانعمف هتحص انملس نئلو :ليق ءفيعض ةيطعو :'حيقنتلا" يف لاقو ءفيعض وهو

 يف اذك «قبس دق ام يلع دنسم يف "ىربكلا هننس" ف ئطقرادلا هاور امو «هريغو يبصلا نع يور ام ليلدب
 .ربدتف «"قييعلا"



 نارقلا ةيلضفأ نايب مدع جحلا باتتك

 :لاق «مدقأو رمع ىلع نومدقت :لاق «جيلاو ةرمعلا نع نينمؤملا ريمأ ىف دقو
 مكنيبو اننيب مكحيف

 مث ؛هترمعل ةورملاو اهيفلا نيب ىعسو :هترمعل تيبلاب فاطف ؛ةكم اولخد يح اوضمف

 لحي مل ءوه امك امارح ماقأ مث «ةورملاو فضلا نوب ينس م هيجبل كيبلاب تاطق واع
 هلاج ىلع يبصلا ي

 هلق اش ضدنا نم رسيتسلا انهم مصطن علا مون كاك اذإ .عيح هيلع ع عولا هل
 : "اح ناب

 ريمأ اي .كيزو ناملس هل لاف هكقف رمع ىلع اولخدف «ةنيدملاب اورموهكسل اوِضَق

 هدم هيف وو عدس عسير ويوتس ماع سوق ؟اذام ثتعنض :لاق ؛ةرمعلاو جحلاب نك يبصلا نإ !نينم ملا

 هتع تعغتف تنأو

 نأ ةرمش دج الا درع ني عقم تس دللاتم ند دع دإوردعو :ًالصعن هيف قيس جاع خس دع لإ يل قف
 رهشأ ريغ يف رمتعي نأ هترمعل متأو ,مكدحأ جحل متأ هنإف ؛مكترمعو مكجح نيب اولصفا :لاق باطنخلا نب رمع

 كلذ نوكيف .هلهأ ىلإ عجريو جحي مث .هلهأ ىلإ عجريو لحجرلا رمتعي :هانعم حيقنت ف "أطوملا" يف دمحم لاق ,جحلا
 ؛ةكم نم جحلاو عتمتلا نمو ؛ةكم نم ةرمعلاو ادرفم جحلا نم لضفأ نارقلا نكلو «نارقلا نم لضفأ نيرفس يف
 ,ةيكم هترمع تناك جحلاب درفأ اذإو ؛ةيكم هتجح تناك عتمت اذإو .هدلب نم هتجحو هترمع تناك نرق اذإ هنأل

 .انئاهقف نم ةماعلاو ةفينح يبأ لوق وهو «لضفأ نارقلاف
 ىلع دي يبنلا هعنص هنأو ءمهئالضفو مهئاهقفو ةباحضلا ءاربك نم قيقحتلا شرع ىلع نارقلا تبث دقو ال فيك

 نيلي نم رشع ةتس سنأ نع نارقلا ىور مرج نبا لاق «كلام نب سنأو بلاط يبأ نب ىلعو نارمع هاور ام

 ني هللا دبع ةيآلق وبأو «يرصبلا نسحلا :مهو ءاعع ةرمعو ةط الولع ناك هلي هللا لوسر ظفل نأ ىلع اوقفتاو

 تباثو «يراصنألا قاحسإ نب ىييو ءديعس نب ىيحيو ؛ةداتقو «ليوطلا نمحرلا دبع نب ديمحو ؛يمرحلا ديز

 ؛ملسأ نب ديزو ؛قاحسإ نب ىحيو «يميتلا ناميلسو «بيهض نب زيزعلا دبعو «يزملا هللا ديبع نب ركبو «قانبلا

 .يلهابلا ديوس وهو «ةعزق وبأو «ةداتق وبأو ءءامسأ وبأو ءملسأ نب بعصمو
 دعب جحلاب هتيبلت اوعمسو ؛دجسملا يف ةرمعلاب هتيبلت اوعمس نيذلا نأ لك هنارقر هدارفإ ق ةباحصلا فالاتخا هحجحوو
 مهفوكل ؛دجسملا يف هتيبلت اوعمسي مل نيذلاو «ةرمعلاب جحلا نرق هي هنإ :اولاق «ءاديبلا ىلع هتلحار ترقتسا نأ

 225 هخسف مث «ءاديبلاب اوعمسي لو دجسملا يف اوعمس نيذلاو ءجحلا درفأ :اولاق ؛ءاديبلا يف جحلاب هتيبلت اوعفمو نيبئاغ

 امه دهش مهنم لك و «عتمت هنإ :اولاق «ءكلذ ريغو ةفرعب فوقولا نم جاحلا هلعفي ام لعفو ؛ةرمعلا نم هغارف دعب
 هدنع ققحت ام دعب نارقلاب دهش هذ اسنأ نأل ؛انراق ناك ٌْكُي هنأ تبث لامتحالا اذه حص امل مث ؛هدنع حص

 نم معأ فرعلا كلذ يف عتمتلا نأ :رهاظلا لب ءلمتحملا نم ىلوأ ققحتملاب لمعلاو «لمتحم عتمتملاو درفملا ثيدحو
 .مهفاف «تاياورلا قيفوت يف عساولا“رظنلا دعب هققحي لب هيفاني الف «نارقلا



 نارقلا ةيلضفأ نايب 0 جحلا باتك

 تدع مث ,قرمعل ةورملاو افصلا نيب تيعس مث «قرمعل افاوط تفط ةكم تمق امل :لاق

 :لاق ؛؟اذام ةعنص 3 :لاق جحا ةورملاو افصلا ناب قةييعرس 3 ؛يجحل تسبلاب تفطف

 نم رشيتسا اه تمد رحعلا موي ناك اذإ يح «ىلع مّرح ءيش يل لحي م اهاروس طق

 يسوم 0 يس بم :لاق 1 دب وعلا

 (ءاطعو ةفينح يىبأ نيب ةاطرأ نب جاجحلا لحدأ مهضعب :يئراحلا لاقو ؛«ورمع نب دسأ هنع هاور اذكه :ةقينح وبا

 ةنع يراحبلا هج رخخأو «ةجح لدعت هيف ةرمع لإف «يقرمتعاف :ةيف ف (ةأرملا مسا رك كاب ةنع ملسم هج رخخأ ثيدحلاو

 مأ ةآوملا يي ( يعم ةدبح 4 هةمبيجع يضعغت كاضمر فق درمعشف :عرخفأ قيرط نم ملسمو ءاملعم رباح نعو ؛ ١ كنئيسر

 .رباحج ثيدح نم لوهجأ هاورو ةحح لدعت :يئاسنلا دنعو اتي | د مأ :يراخبلا كدنعو انيس
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 - راضنألا ل هارمهال "نت هللا لاوس لاق لاق سابع نبا نع ءاطع نع عسر نب نع ناخخيشلا دوج رتيعأ : لدعت

 اهج وزل هنباو نالف وبا هبك رف ؛حضان انل ناك :تلاق ؟انغق نيحججخ نأ كغم اه عد ئرسا كييف سابع نبا اها

 .لاق امث اوحن وأ ةجح ناضمر.يف ةرمع نإف ؛هيف يرمتعا ناضمر ناك اذإف :لاق هيلع حضنن احضان كرتو ءاهنباو

 ع" عاجلا جح باب" 5 هج رخخأ يراخبلا نأ ؛رهاظلا وه امك ءاطع ال جيرج نبا يسانلاو «يراخبلل ظفللاو

 هلاطم
 ؟ةييعا ن * قا كلَغَتَم اه :ةيراضتألا نايس مل لاق نةيح نم 2 ىببلا عجر امل :لاق سابع لا نع ءاطع نع ملعملا بيبح

 نمحرلا دبع نب ركب يبأ هالوم نع يمس نع كلام نع السرم "أطوملا" يف هنت ةهييزتلو :«ثيدحلا خلإ :تلاق

 :525 هللا لوسر ا لاقف «ىل ضرتعاف هتدرأو جحلل ترهجت تنك نإ :تلاقف 5 ىبلا ىلإ ةأرما تءاحج :ل وعي

 نريجحرلا كيع درب رعب ل نع لقعم مأ ةصق هوحلو دواد وبأ جرخأو ةجحك هيف ةرمع نإف ؛ناضمر يف يرمتعا

 ؛لقعم مأ هتدج نع مالس نب هللا دبع نب فسوي نع لقعم مأ نب لقعم نب ىسيع نعو ءاهنع ناورم لوسر نع
 قاحلإ باوثلا اذه 9 . سابع نبا نع هللا دبع نب ركب نع اهثيدح وح عةأرملا ا ريك يكفتب سابع نبا ثيدح جرخأو

 وهف «ةجح ئرحب ناضمر يف ةرمع :لقعم مأ ثيدح قرط ضعب يف امو :هلعف ىلع اثح و ابيغرت لماكلاب صقانلا

 .ةرمعلاب جحا طوقس دري الف برطضم قيرط

 هجام نباو دواد وبأو ناخيشلاو دمحأ هاورو :رباج نع هجام نباو يراخبلاو دمحأ هاور :مهضعب لاق :لدعت

 .يعم ةجحك ناضمر يف ةرمع :هظفلو سنأ نع يدع نبا هاورو ؛قيلط يبأ نع يناربطلاو «سابع نبا نع



 25 يبلا ربق ةرايز ةكيه ,سرقلاب دلقتلا ذايب م جحلا باتك

 [سوقلاب دلقتلا نايب]
 5 : دذلإ : : َ 9 4

 ةكم متف موي 226 ىنلا ناك :لاق ءرمغ نبا نغ هللا دبع نع ةفينح. وبأ +

 نابع ايتن سرك ًايلقم .ب .قرصقلا هقايلا وهو - ةاوس لآ :قوزأ رس ىلع

 .ربو نم ءادوس
 لبإلا فوص يأ

 2 ريغلا

 ربق يأت نأ ةتسلا نم :لاق اذ رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ "تهد

 :لوقت مث ءكهحجوب ربقلا لبقتستو عةلبقلا ىلإ كرهظ لعجيو ةلبقلا لبق نم ٌدك5ُ يبنلا

 .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 ."ةياهنلا" يف اذك داوس ىلإ ضايب هنول ام :لبإلا نم قروألا :قروأ

 حتفلا موي ةكم لخد"' :اخوقرم سنأ نع ١1[ 510 :مقر ملسمو ١847« :مقر يراخبلا] ناخيشلا ىور :ةمامعب

 :مقر] "مارحإ ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم حتف موي لخد" :اعوفرم رباج نع ملسمو ؛"رفغملا هسأر ىلعو

 نباو ثيرح نباو رمع نع بابلا فو :لاقو .هحّحصو ١775[ :مقر] رباج ثيدح يذمرتلا جرخأو
 .ةكم يف هلاتقك هصئاصخ نم همارحإ مدع مث «نيثيدحلا الك لئامشلا يف جرحأو ؛ةناكرو سابع

 "أطوملا" يف دمحم جرخأ [مهعبت نمو ةباحضلا ةنس يأ] :ةنسلا نم ."ريدقلا حتف" يف مامهملا نبا هلقن :عفان نع

 ؛هيلغ ىلصف دو ىبنلا ربق ءاج عرفس نم مدق قار دارأ اذإ كاك رمغ نبا: تأ :رانيد: قب هللا دبع َنَع كلاما َنَع

 :لاقف دك ىنلا ربق ىتأ رفس نم مدق اذإ ناك :قازرلا دبع ةياور فو «[3417 :مقر ]*/44١« فرصناو اعدو

 ٍنأي ءرثكأ وأ ةرم ةئام هتيأرو ءربقلا ىلع ملسي رمع نبا ناك :عفان نع ةياور فو !هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 قوتسم ثحبملاو «[7577154 :مقر «577/*] يبأ ىلع مالسلا ركب يبأ ىلع مالسلا ,يبلا ىلع مالسلا :لوقيو

 .رمع نبا نع قرط نم هريغو يضاقلا ليعامسإ هاور دقو «كسانملا يف



 حاكنلا ةبطخ نايب ملم حاكنلا باتك

 ص هللا لوسر انملع :يلاقا هللا دبع نعم ديب نبع يساقلا نفت اةقيبح ربأ دا تع
 آلم / ننام عال

 نس ١ رلا كفل نبأ

 ا لا ... 2.222.222... . ةجاحا ةبطخ
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 ْق :ليقو كل عش :ليفو ءازاحم دقعلا ىلعو ع ةقيقح عط ولا ىلع قلطيو (عمجلاو مضلا :ةغل وه :حاكنلا بابك

 لضفأ و وش و «نئسلاو ح حاحضلا ُّى ةاف وتس ةريثك قود اجعأ ةيلع عيفلعأو ةلضف ّق ترو دقو عةيع رش ةقيقح دقعلا

 دنع كلذ لك ؛ةهمدع دنع ةنس «ناقوتلا دنع بجاو وهو :ةثالثلا ةمئألل افالخخ ةدابعلل يلختلاو درجتلا نم اندنع

 .ءاجو موصلا هلق ٠ الف الإو ةقفنلاو رهملا ةنوؤم ىلع ةردقلا

 م لدعلا ةحلطو غةشع ييامحلا ديمحلا دبع قيرط نم رفظملا نباو ينراحلا هنع هاور اذكف :مساقلا نع هةقبح وبأ

 ىقابلا ديبع نبا هاورو ءاهادعتي "ال دوعسم نبا ناكو :ةرحخخأ قو خخ بطخي ناك :هلوأ يو هنع لاسح قيرط

 .يقهيبلاو مك احلاو يسل اايطلا دواد وبأو ةعبرألا هج رخخأ ثيدحلاو ع ةنع يه ولا دلاخخ نب دمحم قيرط نم هنع يعالكلاو

 مظنو ةوهشلا ءاضقو ةرشاعملاو نديتلا ِق هيلإ جاتحي ويشيتلا نذل ؛ةجاحلاب حاكنلا يعم امعإ ا ةحاخلا ةبطخ

 يدذمرتلاو [؟7117 :مقر| يئاسنلا هجرحأ ثيدحلاو ءردصملا مساب لوعفملا مسا ةيمست ؛لسنلا ءاقبإو تيبلا رومأ

 كدنعو «صضوخألا يأ نع قاحسإ يأ نع 1 ١ بآب :مقر| دواد وبأو 00 :مقر] هةحبام نباو ١ ١ ته :يقو|

 ةيطح م هللا لوبسر ايملع" : لاق دوعبسم نب هللا كيع نع ةديبع يلأو رهوتعألا يأ نع [؟١ #١ :مقر| دواد يأ

 دهشتلاو ؛ةالضلا يف دهشتلا 6 هللا لوسر انملع" :يدذمرتلاو يئاسنلا ظفلو .خإ انعم ك ةمقلاأ ةعيافلا

 نأ :ةجاحلا يف دهشتلا :لاق يئاسنل دنعو خل هللا تايحتلا ةالصلا ىف ديهشتلا :لاق :يذمرتلا لاق ء"ةجاحلا ف

 :لاق وأ «همتاوخو ريخلا عماوج 225 هللا لوسر َيوأ" :لاق ١[ 837 :مقر] هجام نبا دنعو لإ هنيعتسن هلل دمحلا

 نأ :ةجاحلا ةبطخو" :لاق مث ءخلإ "دن تايحنلا ةةالدصلا ةبظعخ ةعبانطلا ةبيطنغو ةؤليسلا ةيطخ ابملعف ريا حتاوف

 لثم د واد وبأ جرحخأو ١ خ٠ + :مقر] تن ايآأ ثالث أرقيو : :هلوسرو ةديع :هلوق دعب يئاسنلا لاقو ؛خلإ ١ "مّن يول

 .ىلوألا ىلع ةيناثلا ةيآلا متدقتب نكل 4 :مقرإ م امإلا ةياور

 هنأ الإ يئاسنلا لوق لثم 7-5 دمرتلا لاقو | :مقر| ماماإلا ةياور اسيل رك ىلع ثالاغلا 9 هدحجام راوي راشأو

 متاح نب يدع نع بابلا فو :لاق 91 :مقر] مامالا ةياور بينترت ىلع رثبع ةياورب يروتلا لوق نم اهرسف بايل

 ةاوزرو 385 يبلات :رغ هللا دبع نع ضرخألا ىإ نع قاعسإ ىأ نع صمعألا ةاوزبةرسع تيدح هللا دبع كتيدهف
 ا ظ56ً 00 ' 3 2 ع 8 ع 8 5

 2 ءامهعمج ليئا 5 نأ ؛ حيحص نييدخلا اكو 0 يببلا نع هللا دبع نع هديبع يلا نع قاحسإ يبا نع ةبعش



 2 13 2 م دوت فاو رظعو هعيعتلو هننس هلل محلا لأ :حاكنلا نعي

 تانمهملا يف ةياذها بلطن ان وومأ ىلع

 ضعب لاق دقو 25 يبلا نع دوعسم نب هللا دبع نع ةديبع يبأو ؛صوحألا يبأ نع قاحسإ يبأ نع :لاقف -

 دواد يبأ ةياور هديؤيو .ملعلا لهأ نم هريغو يروثلا نايفس لوق وهو «ةبطخ ريغب زئاج حاكنلا نإ :ملعلا لهأ
 2 0 + للربح 01 8 نا ف 5 '

 هيبأ نع تيلك نب مصاع نع يذمرتلا ىوراامل «انانتساو ابابحتنما دشأ هنكل 917١[. ::مقر] "دهشتي نأ ريغ

 نأ ىلع بيرغ ثيدح .هنكل ٠5 ١1١[ :مقر] ءامذحلا ديلاك دهشت اهيف سيل ةبطخ لك :اعوفرم ةريره يبأ نع

 هع يئاسنلاو رويس :مقر] هةحعام زي جرخأو ءرسكلاب ال مضلاب ةبطخلا يف دهشتلا موزل ثروي كلذ

 هلل كمحلا :لاق 5 ىبلا نأ" : سابع نبا نع ريبخح نب ديعس نع ديعس نب ورمع نع دواد نع |[

 ريورش نيف هكلاع ظرف ارق ةدايو ىيزالا ةيلشا يابت هيام :لاق مث .هلوسرو هدبع هلوق ىلإ هنيعتسنو

 :هلوق الو :ةدايزلا هذه ويبي سابع نبا نم ةيورملا ةيطخلا هذه يفو عمامإلا ةياور بلغ ةعبرألا ١ ةمئألا ةياور

 يق انيبقنأ

 ءانلامعأ تايكيس نمو 55 اا دس نم هللاب د وعن :هلوق هدايز هججام نبا ةياور فو «يئاسنلا ةي اور يف هرفغتسنو
 دق .نيببأ يأ

 .اهيلإ ةراشإ ةجاحلاو ءامهريغو جاكتلاو عيبلا لذم ءاهلك دوقعلا لوأ يف ةنس يعفاشلا دنع ةبطخلاو

 تالامكلا توبثب ةداهش هلل دمحلا نأل ؛ةداهش "هللا دمح" يمس امنإو «ةلقثملا نم ةففخم "نأ" هلل دمحلا نأ :هلوقو
 :ةبطخلا هل عرش اذلو ؛ةعاشإلاو نالعإلا وه حاكنلا يف هيلإ حومطملا مث «"تاعمللا" يف اذك «هل ةيلعفلاو ةيتاذلا

 :ذروو :فومكحا يأ ءاعوفرم ديزي نب بئاسلا نع "ريبكلا" يف يناربطلا هج رخأ .حاكنلا ايفل قرف دقو

 .دوسألا نب رابه نع "ريبكلا" يف يتاربطلاو ؛:"هدنسم" يف نايفس نب نسحلا هجرخأ .هونلعأو حاكنلا اوديسأ

 نبا ثيدح نم دروو ءاغوفرم ةححانس-م هأ نع ' هس ودرفا يا يسارا هيب رخأ | ةبطخلا اوفحأو حاكنلا اورهظأ :درودو

 "هحيحص" يف نابح نباو ؛"ريبكلا" يف يناربطلاو ؛"هدنسم" يف دمحأ هجرخأ ؛حاكنلا اونلعأ :هعفر ريبزلا

 نموا ]1717854 :مقرا 28٠ /5] "ةكردتسم" يف مكاحلاو ؛"ةيلحلا" يف ميعت وبأو [4 55 :مقر «0ع/وز

 يف يذمرتلا هحرخأ .«فوفدلاب هيلع اوبرضاو دحاسملا يف هولعجاو حاكنلا اذه اونلعأ :هتعفر ةشئاع ثيدح

 ١٠١895[. :مقرإ "هعماج

 رعاك ةبطخلا لبق بطاخلا نم ةبطخ :بطخ عبرأ حاكنلا يف بحتسملاو :"يراسلا داشرإ" يف لاق :ح اكنلا

 قرف يقولو .باجيإلا لبق يلولا نم :امهادحإ ؛حاكنلا لبق ناتبطخو «ةباجإلا لبق بيجحملا نم ةبطخو «ءاخلا

 نباو «ةناوع يأ حيحصتب ب نئسلا باحصأ نع ةبطخلا ركذ مث ؛لاب ٍيذ رمأ لك :ثيدحل ؛لويقلا لبق بطاخا

 هلسرأ :"هلوسر" :هلوق دعب يرزجلل "نيصحلا نصحلا" يف دازو ]475/١١[« دوعسم نبا نع اعوفرم نابح
 رضي الو .هسفن الإ رضي ال هنإف امهصعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم «ةعاسلا يدي ندي اريقطات ايي ةلعاب

 .هلو هب نحن امنإف ءهطححس بنتي ة .هلاوضر عبتيو .هلوسر عيطيو هعيطي نمه انلعجي نأ | هللا لاسقو ءاكيش هللا



 جورتلاب رمألا لايب 00 ا حاكنلا باتك

 هللا الإ ةلإ ال نأ .دهشنو ل يداح الف للضي نمو هل لضم الف هللا يدق نم

 نوع و 28 َقَح هلا لاول اوُنَمآ َنيِذلا اهيا اي اي هدبع ادمحم نأ فس
/' 1 1 . 8 

 0 اس ١ ش ١ 9 | ا | 20غ 0 2 لآ 2

 كرونذ وكل نفر كلغ 24 حلصي اديب ايةللاول قولا ايشناارثكأ نيذلا يه ا
 78 و ربنأ ك ريكا نيب“ 5 ريس

 2 يس 7 بل 22 ىلا - ع ّ كل ربح ع

 - «ًاميظع ازوف زاف دقف هل وسر ه هللا عطي نمو
 م١ ا. : بازحألا) :

 [جوزتلاب رمألا نايب] ع 3 1

 2201131111 1 ]101000007 اوجورت" : 2225 هللا لوسر

 .اهوعطقت نأ هوقتا يأ بصنلاب :ماحرألاو .ةلالخلا ركذ الب ريمضلاب هدهي نم :"يراقلا حرش" يف :هللا يدهي نم

 651١1١7 :مقر دواد وب أو 0 :مقر ا غ١١ ءه :مقر يذمرتلا] ةعبرألا هاور ثيدحلا ايدل ازوف

 دمحأ هاورو ءنسح :يذمرتلا لاقو ؛دوعسم نبا نع مهلك ةناوع وبأو مكاحلاو ١837[ :مقر هجام نباو
 نأ" :هظفل دلب ىقهببلا ةاورو ىفباع ملكتي مث ؛ 1 :هلوق دعب يمرادلا دازو .ةفلتخم ظافلأب ًاضيأ يمرادلاو

 :ظفلب ةحلطو .رثئاكم نإ :ظفلب ينامحلا ديمحلا دبع نب ىي هاور اذك :دايز نع ةفينح وبأ .ةبطخلا لوأ يف

 :مقر] يئاسنلاو أ ه٠ :مقر | د واد وبأ هج رخخأ ثيدحللاو (ةمايقلا هوب معلا مك هب اخف ىنإف ءاولسانت اوحك انت

 ةولولا اوهيورتا: ظفلب راسي نب لقعع ثيدع نف | 4 55 :مقر :5/95] "هعيحص" يف نابح نياو ["؟97

 نع يقهيبلاو ١8717[: :مقر] مكب رئاكم إف ءاوحكنا :ظفلب ةريره يبأ نع هحام نباو ؛خلإ ئإف ءدودولا

 اوستن ةلاسرم لاللقىرب .كيعس بع :قازرلا دلو ء[١ 68 ةيقرقا ا لإ نإف اوجورت :ظفلب ةمامأ

 عناق نباو «فلتؤملا يف ئطقرادلا ىورو 591١*١١[+ :مقر ؛77/5١] ةمايقلا موي ممألا مكب ىهابأ ينإف ءاورثكت

 ا( | ا ةأرما :ظفلي: تامعبلا نب ١ ةلمرح نع
 !١ ]| أ ف
 اضع كح داول ف

 1 ىإف كبلات "أ عاتبسسح أر يشأ نع هللا

 ([187 :مقر] مكب رئاكم إف اوحكلا :اعوفرم ةريره يبأ نع ءاظغ نع هجام نبا ىورو :ُُو هللا لوسر لاق
 .يراقلا هلاق اذك [ :مقر 1//17] ىراصنلا ةينابهرك اونوكت الو :دازو «ةمامأ يبأ نع يقهيبلا هاور

 ىلإ لجر ءاج :لاق راسي نب لقعم نع [5؟17١ :مقر] يئاسنلاو 5 .5. :مقر| دواد وبأ هحرخأ :اوجوزت
 - .ةيناثلا هاتأ مث «هاهنف ؟اهججورتأف دلت آل اهأ الإ «ءبصنمو بسح تاذ ةأرما تبضأ نإ :لاقف كك هللا لوسر



 جورتلاب رمألا ماا ش حاكنلا باتك

 0 0 رثاكم يف

 1 دو هم سمج مع 1 ةباعاس دس نسم ذاع 50 #03 تيارا ترآ رانا اسيا
 راكب لا

 ,*8/8] نابح نبا هاورو ءممألا مكب رئاكم إف ؛دودولا دولولا اوجوزت :لاقف ءهاهنف ؛ةئلاثلا هاتأ مم 5250

 ١774[ :مقر ء185/59] دمحأ هجرخأو .هحّحصو هنع [؟"585 :مقر 2177/؟] مكاحلاو [ 1.55 :مقر

 نع ىهنيو «ةءابلاب رمأي 2 هللا لوسر ناك :لاق ءسنأ نع هححصو [4 أمي ,978/9] نابح نباو
 يف قاربطلا هاور اذكو «ةمايقلا موي ءايبنألا مكب رثاكم نإ دودولا دولولا اوجوزت :لوقيو ءاديدش ايه لتبتلا

 .ليق اذك سنأ نع رمع نب صفح قيرط نم "طسوألا"
 ممألا مكب ىهابأ ىإف ءاورثكت اوحكانت :اعوفزم السرم لاله يبأ نب ديعس نع "هعماج" يف قازرلا دبع جرخأو

 ا : تل ع ا ديفا دع

 عابتألا ةرثكبو ؛هعابتأو هتمأ ةرثكب ةبلغلا بلط وه :ةرثاكملا نأل ؛ليلدلا يف هنيب ام مئالي دولولا ديق مث ؛ةمايقلا موي 0

 هلف ةنسح ةنس نس نمو «هلعافك ريخلا ىلع لادلا نأل ؛هتجرد يقرتيو عوبتملا باوث رثكي مهابوثمو مهروحأو
 روجأ نم رزغأو رفوأو رثكأ ركب يبأ باوث ناك اذلو ؛ائيش مهروجأ نم صقني الو اهب لمع نم رجأو اهرجأ
 فال 3 هللا لاوصر نع ابو ةيادهر ةيدعتو ءاعقي رت لاك ةناعثلا قف هقيسرف] ثيع ن :م ةباحصلا راس لامعأ

 رثكأ ةيالولاو فراعملاو فوصتلا ثيح نم مالسإلا ةوق لاح كلذ دعب هتضافإ ناك نإو 58 يلع مالسإ قبس
 لمحلاو قولعلا يف ةلوعد ةبحماو دولل نألف ؛دودولا ديق ةمئالم امأو .قحاللا قبسي قباسلا لضفلا نكل (رهظأو

 .قولعلاو لمحلا ىلإ بلاغلا يف يضفي وهو «ةوهشلا يف اناقوتو اناليم ديزي هنإ ثيح نم ةدالولاو
 ١407[ :مقر ملسمو 25.0177 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف ةيورملا لتبتلا يف ثيداحأو ثيدحلا اذه نأ ملعا

 بهذم وه امك ؛ضحخملا لتبتلاو ةدابعلل درجتلاو يلختلا نم حاكنلا ةيلضفأ ىلإ ارهاظ اداشرإ دشرت اههلاثمأو ءامهربغو

 هجو نسحأ ىلع هيلع ديزم ال امب ]١73410/8[ "حتفلا" يف مامهلا نبا خيشلا ققحملا هققحو هتبثأ دقو ؛ةيفنحلا
 [؟*ه/ا١١] "يراسلا .داشرإ" يف يعفاشلا ينالطسقلا هلقن دقو «هنم بلطيلف ةقايسو ةياردو ةياور مظن يبدحأاو

 .لقن امك نيعباتلاو ةباحصلا ةماع لوق اذهو «بناجلا اذه حيجرت ىلإ هنم ليم وهف ؛هباوج نع تكسو

 نب ةلمرح ثيدح نم درو [ةقباسلا ممألا ىلع ممي رخافم وأ ؛مكدالوأ ةرثكب ةمألا ةرثكل بلاط] :رثاكم يبإف
 نبا هجرحخأ «ةمايقلا موي ممألا مكب رئاكم نإ ,دلت مل ءانسح ةأرما نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ دولو ةأرما :هعفر نامعنلا

 ؛اماحرأ حتفأ :"دوقعلا" فو :يراوجلا .ممألا مكب رئاكم ينإف اوحكنا :هعفر ةريرها يبأ نع , ملسم ىوزو :عئاق
 مكيلع :هعفر رمع نبا نع ئسلا نباو ؛"بطلا" يف ميعن وبأ هج رخأ قيدطاو ءافولتما رغأو كهاؤنا تيل
 مقر حام نياو «لجعلا ع وسبل . ىطرأو ءالابقإ نفساو لغاوقأ هيقضأوب ءاماسصرأ لأ نفاخ راكب الاب

 .هوحن "هحيحص" يف نابح نبا اذكو ؛هوحن ةدعاس نب ميوع نع ١575١[ :مقر ]81١/1« يقهيبلاو ١



 ."ًقالخأ رعأو ءاهاوفأ بيطأو ءًاماحرأ جتنأ نمإف

 ةرارح ةوقل ؛ةفطنلل ًالوبق رزغأو ءدالوألل اجارخإ رثكأ نهماحرأف «ةدالو عرسأو ءاجاتن رثكأ يأ :خإ جتنأ نهفإف
 ءايحلا ءاقبل ؛جوزلا عم شحفلاو يذبلا ةلقو مالكلا ةبوذع وأ ؛قيرلا ةبوذع امإ هاوفألا بيطب دارملاو «نهماحرأ

 :ةليانسو  ةلملخعو .ةةزيطاسو هعكشابمو. «ةمقالسو .كلاكمو .ءاقلع نوحأ يأ "هيدا دعا" لوقو .ةراكبلاب

 كبعالت اركب اله :ديناسملاو ننسلاو حاحصلا يف جرخملا روهشملا رباج ثيدح يف درو امك ؛ةهكافمو «ةبئاطمو

 دب يع .١١76٠[ :مقر ]/28١/1 يقهيبلاو [4 1١ :مقر] هجام نبا هاورو .ظافلألا نم كلذ ريغ ىلإ ءاهبعالتو

 ثنو ءاهاوفأ بذعأ نُفإف ؛راكبألاب هكيلع :ةلاييرم اعوقرم لح ن : نع“ هيأ نع مبوع نب ةبتع نب م ؛اس نب نمحرلا

 .جاوزألا ةرشامعيقباسلا يف نهد وعت مدعل ؛عامجلاو قفارملاو لاوم ألا نبف ريسملاب يأ .ويمسسلاب ىضرأو ءاماتحر

 :اماحرأ فظنأو :ةياور يفو ءاجورف ّرحأ يأ .ًالابقإ نخسأو :ىرحأ يفو ءاعادخ يأ اع لقأو :ةياور يف ديزو
 دنسم مامإلا ثيدحو .و ةايفيأ فقيعشلاب اهيف لمعي لاتعألا لئاضف نأ ىلع ةحح روهمتلا دتعو اندتع لضرملاو

 رئاس ىلع اهسفن ان ةقيدصلا حجر اذلو ؛حاكنلا يف هرايتخاو «بابشلاو ةراكبلا لضف ىلإ ريشي هلاثمأو اذهو
 .سيويتسال ف قازرلا دبع جربأو .بقرتف هنم ذبن ينأيو «ثيداحألا نم ريثك يف فصولا اذهبي جاوزألا

 :راكيألا ىراوللا [وصقتا ءاعوقرم ةاسرم لوح نع هقارع :لاق جيرخ نبا نع ٠ 53/5 ١[

 دوال 3 يبلل ةشئاع تلاقو ءثيدحلا . بكب رثاكم نأ ا وملعت 0 ءاقالمخأ زعأو ءافاحرأ فظنأو ءاها وفأ تيا

 ءاهيف عتري مل ىلا يف :لاق ؟كريعب عترت تنك امهيأ يفف ءاهيف عترت مل ةرجشو ءاهيف عترا دق ةرجشب تررم ول
 ءاهربع اركب ذخآي م :هنأ ديري
 مل :هلوقب و ١( 7. :ةعقاولا) 1 راكبأ هانلَعَجف عانشمل ض١ :فانأَشُا نإ : ىلاعت هلوقب راكبألا , دع ١ جم دقو

 بيثلا عامج نإ :ءابطألا نم لاق نم طلغو ميقلا نبا لاق انهه نمو (ة*:نمحرلا 4ناَج الو 1 ل و

 هيلع امل فلاخم وهو ءمهضعب هنم رذح امر تح دسافلا سايقلا نم اذهو ؛ةحصلل ظفحأو ركبلا ا نم عفنأ

 ءاهعماجم نيبو اهنيب قلعتلا لامك و ؛ةيصاخلا نم ركبلا عامج يف ةعيرشلاو ةعيبطلا هيلع تقفتا املو «سانلا ءالقع

 .بيثلل سيل ام هريغ نيبو هنيب اهاوه ميسقت مدعو «ةبحم نم اهبلق ءالتماو

 ؛ميقلا نبا لاثمأ لوق ال الاجر لوق براجتلا باوبأ يف لوقلاو ءذاذتلالا هوجو اذكو ةفلتخم لضفلا هوجو :تلق

 ؛ةيصاخلاب عامجلا فعضيو «ىوقلا نهوي هنأب هللعو ؛لإ ةريغصلاو زوجعلا عامج رذحيلو :لاق ام هنم بجعأو

 ّيلاو :لاق ءهوجو نم اهحبقو ةنس نيعبرأ ةنبا عامج نع رذحلا نم رصعلا يببطتم ضعب هفرتقا ام هنم برغأو
 ةلئاقو .لغقلا ةقحتسم ةنس نيسمخ ةنباو ءنرضلا الإ اهيف سيلو اهرشابي نأ الحر عسي ال نيعبرألا تزواح

 - .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل ةيلعف نيتس ةنبا عماج نمو ؛ءاهعماج



 نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا سن حاكنلا باتك

 [نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا]
 4 ةنيدملا لهأ نم خيش يربحأ :لاق ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -8

 ريخف «ةقدنز حبقأ هلآم رهاظو مالسإلا ةقبر نع عالخنا اهيفو ؟غلبت نيأ ىلإ :ةيرفكلا لاوقألا هذه نم هللا ذاعم -

 ىح دليوخ تنب ةجيدخ نينمؤملا مأ ةيكزلا ةبيطلا هسفنب نهقزلأو هبلقب نهقلعأو هيلإ هجاوزأ ناك نيعمجأ قلخلا
 امك ةجيدحخ يف اهتعيقو نم اهيلع هبضغ تبث دقو «خلإ ةجيدحخ ىلع ترغ ام دحأ ىلع ترغ ام :ةقيدصلا تلاق

 ةسمخ نبا وأ نيرشع نبا وهو «نيعبرأ تنب يهو اهجوزت دقو 58١17[0 :مقرإ يراخبلا ثيدح مامت يف
 ةمطاف دعب هللا دبع هل تدلو دقو «؛ثعبملا دعب ةمطاف هل ثدلو هنإ :مهنم ريثك لاق دقو ءحجرألا ىلع نيرشعو

 رخآ نا يول ربا ل ضال يسارا وأ نيتسلا نم بيرق ذئنيح اهرمعف ءحجرألا ىلع

 اهقباوسو «ةيئزجلاو ةيلكلا اهلئاضفو اهبقانم مومج قأيسو «تتام نأ ىلإ اهريغ اهيلع جوزتي مل نتح اهرمع

 .امبر ىلع اهتيمركأو ؛ةيمالسإلا
 نكي مل راكبألل هجوزت ذإ ؛ركبلا ىلع بيثلا لضف سنأتسي هبو ؛ةشئاع ريغ نهلك لب «تابيث ةرهطملا هجاوزأ رثكأ مث
 ةمطاف ةماسأ حكنو «نعأ مأ هتدلو ديز نب ةماسأ ىرت لأ «لوألا ردصلا يف شاف نهئطوو زئاجعلا جورتو اعتق

 ةشئاع ثيدح نم درو دقو .هيلع انقيلعت يف "هداعم داز" ىلع كلذ لاثمأ يف ميقلا نبا انيقعت دقو «سيق تنب

 ف ماجا ١5151[ :وقر 2١ 45/5] "هدنسم" ,يف دمحأ هحرخأ ؛ةنوم نهرسيأ ةكرب ءاسنلا مظعأ :ةتعفر

 هجرخأ :لاملاب نيتأي نفإف ءءاسنلا اوجوزت :دروو :"هبعش" ف يقهيبلاو [؟1/737 :مقر ء155/7] "هكردتسم"

 جرخأو ءالسرم ةورع نع "هليسارم" يف 0 وبأو ءاعوفرم ةشئاع نع "هخيرات" يف بيطخلاو «هدنسم يف راربلا
 ءافاوفأ برطأ نيفاق فانا ياوبقب تكيلح :اعوقوم هدح نع هيبأ نع مصاع نب رشب نع "ةياقلأ" يف يزاريشلا
 :الابقإا ةدكسأو ءاقاوظي قعتآو

 هركذو «ةيفنحلا دنع ررقت امك ةقث نع الإ يوري ال الثم ميهاربإ نأ قوثو دعب يوارلا ةلاهج يف جرح ال :خيش

 سمخلا ءالؤه جوزت نأ بير الو ؛لامعألا لئاضف يف هب لومعم فيعضلا نأ ىلع هحرش نم عضوم ريغ يف يراقلا

 يناربطلا جرخأ دقو «بودنملا بانتحالا ىلإ داشرإو هزت يف يملا ىلوأ هكرت لب ؛ةريبك الو ةريغص ةيصعم سيل
 نب ضايع: تيد“ نما [ه1797+ :بقرا#؟ة/8] "هكردتسم' يف مكاحلاو ١4[ 18 ةمقر 7/1/1 "هريبك" ف

 يف يقهيبلاو ١871١[ :مقر] هجام نبا جرخأو .ممألا مكب رئاكم نإف ١ ءارقاع الو ءازوجعع نحوزت ال :اعوفرم منغ
 ءاماحرأ قتنأو ءاهاوفأ :بذغأ نفمنإف ءراكبألاب مكيلع :ةعفر ةدغاس:نب موع نع [[ 91 3 ملا /ا/] "هنتس"

 يف ميعن وبأو «يئسلا نبا هاورو «ءابخ لقأو :دازو ؛رباج و "هطسوأ" يف يئارتطلا هجرخأو ءريسيلاب ىضرأو
 - "هباقلا" يف يزاريشلا هجرخأو .«لمعلا نم ريسيلاب ىض رأو الابقإ نخسأو :هيفو ار د قربا رع "بظلا"



 نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا ما حاكنلا باتك

 :لاق ءال :لاق "؟تحج ءوزت له" هللا لاقق د 305 يبلا ىلإ ءاج هنأ كمان نب ديز نع
 ةأرما يراصنألا

 برع ياسر دي اسم فوم دع دست ف ! نه ام لاق 4 اسمح نجوزت الو ؛كتفع عم نفعت ءجورت ف 5 8 1 . ع فك 700 ها سم ||
 عاسنلا نم ريالا تاوع ره

 نخساو ءاناوظي ق ةتئأو ءاهاوفأ بيطأ نمإف ءءاسنلا باوشب مكيلع :ظفلب هدحج نع هيبأ نع مصاع نب رشب قيرط نم ع

 ءاتسخب ةأرتفا نهال ىلإ يحأ هرلو ةأرقا اعرق رع قامعلا دب , ةلمرح ثيدح نم عناق نبا جرخأو :الابقإ

 :ةعقر د وعسم | نبا نع ١[ 4 /4 ع أ هانا :مقر] ' 'دببكلا" ف قل ياريطلا جربخأو .ةميقلا موي ممألا ىك 4 >ن رئاكم ىنإ

 :مقر] يئاسنلاو [؟ |[ 0 :مقر] دواد وب و : ريسيلاب ىضرأو نافارا ققنأو ءاها وفأ بالعا نكإف ؛راكبألا ا وحج هزت

 يبأ نع "هننس" يف يقهيبلاو ءيكب رئاكم ىنإف «دولولا .ةوفولا اوحوزت :ظفلب راسي نب لقعم ةيدخ نق |1917

 جزرعأو اضل :مقر ااا فر ؛اصضتلا ةينابه رك نت ال 3 مالا عك 4 رثاكم ىنإف يا وجح وزن :هةعفر ةهانعأ

 :اهرقرم سرع ةيرتقر نع ”ةليساارم" يب دواد وب 0000 ةشئاع نع اتا ا و بطلنوا ةدئقاسقا ' يف رازبلا

 .لابعلا ف سالفاإلا ا هفاخت الو ,نهعلاطب يأ لاملاب نيتي نمكإف ؛يادملا | وحج هرت

 :تاقاوذلا الو نيقاوذلا بحي ال هللا نإف ءاوقلطت الو اوجوزت :هعفر ىسوم يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو

 نبا جرحخأو .شرعلا هنه زتهي قالطلا نإف ءاوقلطت الو اوحج وزن : يلع ثيدح نم "هلماك" يف يدع نبا جرخأو

 نع ١7875[ :مقر ]4١77/0 "هننس" يف ئقهيبلاو [؟11410/ :مقر .75/5١؟] مكاحلاو ١5548[ :مقر] هجاف

 52 يك ايسيغ نباو "دبا" ُِق يدع ناو عمهيلا أ وحكناو ناوككلا اوحكلاف مكفل ل |وزيحت :اعوفرم ةشئاع

 ةءافكلا ءادع رابتع : ١ ىلإ ريش اذهو 3 نما وخأ 4 نك وخخإ ةايكأ فبدلي ةءاييكا لاف ؛مكفطنل | هزي :اعوفرم اقنع "هخيرات"

 ريشم اذهو ءهوشم نول هنإف داو هَسلا اذه اوينتجماو ىكفطنل اوزيحت :هعفر سنأ نع "ةيلحلا" يف ميعن وبأ جرخأو

 :ثيدح اضيأ ةءافكلا رابتعا ىلإ ريشيو .ةريثك ثيداحأ مهمذ يف درو امك ربربلاو جنزلاو شبحلا ةرطف صقن ىلإ
 عفر سنأ نع "هلماك" يف يدع نبا هجرخأ ءساسد قرعلا نإف ؛حلاصلا رجحلا يف اوجوزت

 عم اهل ةفعلا بلطت وأ ءاهفعت يأ ؛ءبلطلل وأ ةيدعتلل نوكي نأ كفو ةعلا ديرحبت :يراقلا لاق :ضفعتست

 ىلإ ةيدعتم ةفعلا | ةيركايلا كانتا وأ كتفع عم ةفيفع اضيأ كتأرما نوكت يأ ءاهوم معلا وكي وأ هفمقع

 ناصحإلا :هعفر ةريره يبأ ثيدح نم درو :تلق .جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ حاكنلا نإف ؛اضيأ رخآ صخش
 يف ركاسع نباو "ةطسوأ" يف ياربطلاو متاح يىبأ نبا هجرخأ ؛فافع ناصخإو حاكن ناضحإ :ناناصخإ

 ُتاَنَصْخُمْلاَو :ىلاعت هلوق رّسف امهي هلعلو ؛هجو نم مومع امهنيبو «يرابتعا هنكل زرافتلاب نذؤم وهو ,"هخيرات'
 .(8 :ةدئاملا) 4 ٍناَدْحَأ يِذَحَتُم الو نيَحْفاَسَم ريغ نينصحم## :ىلاعت هلوق و (؟ 4 :ءاسنلا) و ِءاَسّنلا نم

 .ةييرغ اظافلأ اهغوكل ؛نهنع هلأس :نه ام



 نهريغو زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا 908 تسلا نق

 :ديز لاقف ."اتؤفل الو ةَرَدْبَه الو ةّرَبهل الو ةَربهَت الو «ةربهش نجوزت ال" :لاق

 عمجم" يف امأو ؛"يراقلا حرش" يف امك ,ةحوتفم ةلمهم لادف «ةدحوملا نوكسو ءاهلا حتفب :ةردبغلاو «نونلا لدب

 ريثكلا مالكلا وهو ردها نس ةمجعس لاذب وطه :ليقو :لاق ةلمهمل | لادلاو ةيناتحتلا ءايلاو ءالابف "”راحبلا

 ,"يراقلا حرش" يف امك ,ةدودمم وأ ةروصقم فلأ اهدعب ةيقوف ءاتف ةنكاس واوف ءافلا مضو ماللا حتفب :توفللاو

 طخلا مسرل بوتكم لب «ةدودمم الو ةروصقم ال انهه فلأ ال هنأل ؛ةربهشلا نيس لامهإ يف امك رهاظ وهس اذهو

 .قأيس امك ريسفتلا يف لاق اذلو ؛بضصنلا ةلاح يف

 نم امهلعلو «نيرهاظ نيوهس انهه يراقلا اهسف ."عمجلا' ِق انيك لا "اب ت وفل طظفللا لصأف :توفللا امأو

 :ةبرهشلاو ةربهشلا ءاتوفل الو «ةردبه 0 ةربش الو عة ربهش نجح وركن ذي :"عمجملا َُق لاق ةربهشلاف ءملقلا وهس

 نعو «ةوق ةيقب اهيفو ءةنسم :ةربهش ةأرماو «سأرلا محضلا :ربهشلا :"سوماقلا" نع يراقلا لقنو «ةينافلا ةريبكلا

 ةيندبلاب داري نأ الإ آلا ريسفتلا قفاوي ال اهلك هذهو ءلماك/1] ةريبكلا زوجتعلا :ةيرهشلاو ةريهشلا "ةياهنلا"

 نم «كالهلا ىلع تفرشأ ام :ليقو «ةلوزهم ةليوط يأ ةربق نجورزت ال :هيف :"عمجملا" يف لاق نونلاب "ةربهنلا"و

 «ةلوزهملا ةليوطلا يهو «ةربط نجوزتت ال :'عمجملا يف لاق ماللاب ةربهللاو «ريسفتلا قفاوي اذهو «كلاهملا رباهنلا
 ؛لباقتلل قفوألا وه هلعلو «ةميمذلا ةريصقلا يه :"حارصلا"و "سوماقلا" يثو «"ةياهنلا"و "عمجملا' يف اذكه :ليق

 ,ةداملا هذه "سوماقلا" بحاص ركذي ملو :يراقلا لاقو «ةليزهملا ةليوطلا :نونلاب ةربهنلاو «ةربل الو ةربش همامت نإف

 انهه نمو .اهنع نيتيلاخ نانوكت هدنع نيتخسنلا لعلو .ىرت امك يراقلا نم لوقلا اذهو ؛"ةياهنلا بحاص الو
 .ةعرسلاو ةلجعلا نم ةياغب تردص هفيناصت نم ريثك لب «يراقلا نم "دنسملا حرش" نأ رهظي

 لووق نم دافتسي نأ نكع ثيدحلا ّق ريسفملا عملا :لانقي نأ الإ ؛ةردبطا يعم وه لب آلا ريسفتلا قفاوي ال اذه مث

 ديرأف «ةربدملا زوجعلا راثآ نم ربكلاب لكشلا قو ةبدحلاب ةماقلا يف يأ مذلاو رصقلا نإف ؛"سوماقلا" بحاص

 ءامل مزال ةربدملا زوجعلل نسلا ربكب لصاحلا لازلا نم رظنلا ف لصاحلا لوطلا :لاقي وأ «مزاللا نم موزملا
 ةعقاولا "ةميمدلا" :هريسفت ف يراقلا لاق ءاقوهش تربدأ ةزوجع يأ ؛ةردبه نجوزتت ال :"عمجملا" يف لاق :ةردبهملاو

 2 تناك اذإ اميسال ءرصقلا نم ةياغ 2 نوكت نأ ةمومذملا يأ ةمجعمل ابو ؛ةحيبقلا يأ ةلمهملا لادلاب د رييسفت 2

 ا مالا هز مالكلا ةريثكلا ةمجعملابو عز وجعلا :ةلمهملاب ةرديها "ةياهنلا" قو عةعبرم نوكتف نميسلا نم ةياش

 رظني مل هنأو ؛"ةياهنلا" نع ئيعملا لقن كلذ عمو «ةيتحتلا ءايلا وأ ةدحوملا ءابلاب هنأ ىلإ رظني مل هنأ يراقلا نم بجعلاو
 ةبدحلاب رصقلا اهمزلي ةربدملا زوجعلا نأ انركذ ام ليوأتلا نم رهاظلاو ءاهنع لوقنملا ئعملاو ريسفتلا نيب قيفوتلا ىلإ

 - .مهفاف «لوبذلاب لوطلا وأ نمسلا وأ ربكلاب ةيندب اهوك ا ضرع دقو اميسال ؛مزاللاب ريسفت وهف ؛لكشلا يف مذلاو



 نهريغو رزئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا مالك ظ حاكنلا باتك

 ؛ةنيدبلا ءاقرزلاف :ةربهشلا امأ ءىلب" :لاق ؛«تلق ام ائيش فرعأ هلا [هللا لوسرب آي

 ةريصقلاف :ةردبهلا امأو ,ةربدملا زوجعلاف :ةربهللا امأو «ةلوزهملا ةليوطلاف :ةربهنلا امأو

 نم ةقيع. بأ كحص يابيشلا لاقا ”ةلريغ نم دلولا تاك :ثوفللا امآو هةميمقلا

 .اليوط فيديا الق

 لجر هاتأ :لاق 25 ىبلا نع سا لحبر نع كلما ةنيخ نخ ةفيتح وبأ ٠

 ل ا 3 2 م 28 3 ل هل دمع وس م . .؟ةنالف جوزتأ !هللا لوسر اي :لاقف

 هيلإ تفتلت لازت ال يهف ءرخآ جوز نم دلو اهل نم يه "توفل نحورتت ال" :"عمجملا' يف لاق :توفللاو -

 قفاوم اذهو ءءايشألا "ىلإ تفلتلا ةريثك يأ "توفل فوقل كنإ" :جاجحلا هنمو ؛جوزلا نع هب لغتشتو
 ىوس تابيث اهلك تارهطملا جاوزألاف الإو ءراكبألا جورت ف امك هيزنت يو داشرإ هلك اذهو ءريسفتلل
 تدازو ؛دقعلا نيح ةنس نوغبرأ اه ناك ةزوجع تزراص ةجيدحخو (ةليوط ةئيدب تناك ةدوسو ءادي ةشئاع

 0 ةريغ نم دال وأ يناذ اتناك ةملس مأو يهو ءهحاكل ٍق نيتسلا ىلع

 .ةوهشلا نع ةعطقتنملاب اهنع ربعملا اهئارو ىلإ :ةربدملا

 د ورت "الو «كتفع ىلإ ةفع دن :هضفلو «ةريره ع 2 يمليدلا هاور ثيدحلا :يراقلا لاق :كريبغ نه
0-7 2 

 لاق ءائيش تلق ام يردأ ام ]هللا 0 ناي لاق ءاعوفل الو: ةردبع الو قرب الو. ةةرحخلالاو :ةرييش اسرع

 امأو ةميمللا ةريضقلاف :ةربقنلا امأ و :ةعيدبلا ءاقر لاق :ةربهللا امأو قلو رهملا ةلي وطلاق :ةريهشلا انمأ © رع متسلا

 لالخج انخياشم خيشل قل ” ربكلا عماجلا' يفاادذك ءكروبغ نم دلولا تاذ يىهف :توفللا امأ » قربدملا زوحعلاق ::ةردبطا

 .عمجللا نم اهفلوسأ اجه الو «ةياورلا هذه ريسافت ريسافتلا هذهو .#كي يطويسلا قيدلا

 ءافامحلو ءاهيسحلو ءاهامل :عبرأل ةأرملا حكنت :ةريره يبأ نع ةريغو عن :مقر| يراخبلا ىور :كريغ نم

 ريغ ةبارقو ؛ةغلاب نوكت نأو «ةلقاع نوكت نأ ةأرملا يف بحتسي ام :ليق ءكاذي تبرت «نيدلا تاذب رفظاف ءاهنيدلو

 نأ 7-25 هَ ىلع يعفاشلا ى صل :يورو .ايفااش قلختي كلوا كاف :ةمي رقلا ةبارقلا | |اوحكنت 1 د هل وقل ؛ةبيرش

 حاكنو «ءارقش نكت ال نأو ع ةنملس مأ حاكنك ةحلصمل الإ هريغل كلو تاذ نوكت ِك نأو يهّتريشع نم جورتي ا

 ءهمع تنب ال همع نبا تنب اهنأل 122 يطتح .عز ١٠م ةلمحلا ف ةديعب ةمطافو ءزاوجلل انايب ناك 2 ةهتمع تنب بنيز

 ناميلس هلعل [ةبلعت نب لهز نب كاييش .ىل إ] ةبسن نيشلا ح تفي | :يبابيشلا .تايهقفلاو كولسلاو حورشلا ف ليصفتلاو

 .يناعملا هذه روصتل اريثك انامز [سلب وأ سلخ ي] :ةلايوط ..هريغ.ىإأ هنآ وريغ ةاسيلس يبأ نب قاحسإ وبأ



 ةأرملا مؤش نايب ضل حاكنلا باتك

 تقلا دولو ءادوس' :لاق 3 اهنع هاهنف هاثأ 3 ءاهنع هاهنف اضيأ هاثأ 3 ءاهنع هاهنف
 ةشبحلاك نوللا يف ةأرها

 . رقاع ءانسح نم لإ

 ايم موش نايب]

 7 تاذ ظفل 0 طقاسلا ل المرم كنارم نبا

 هلا اهناطلاو ه0 ابحت 802 اه 2 م 224 2116 ا كا ا دع هع عم كا ل

 نع اعوفرم دواد أو ىتاسلا عع'ةابعم يدوي أه ىيش دق [ءانسح تناك نرو راع انآ هلك هملعل] 5 هاهنف

 :يراقلا لاق - و هيبع هللا رق ءاج اذإ :لثملا هب برضيو «ةرصبلا رف هيلإ بسني يباحص وهو «راسي نب لقعم

 بمألا كب رئاكم او هدلت ال عانسح نم ريخ دولو عاد وس :هظفلو ؛ةديح نب ةيواعم نع يناربطلا ةهاور ثيدحلاو

 .كاوبأو تنأ لقا :لاقيف .يتاوبأو !بر اي :لوقيف ءةئجلا لخدا :لاقي «ةنحلا باب ىلع انظنبحم طقسلاب يح

 اوجوزتو «رقاعلا ءانسحلا اوعد :اعوفرم نيريس نبا 9 نم حيحص دنسب هفنصم يق قازرلا دبع ىورو :تلق

 ؟ةنحللا لحدت ال م :لاقيف ءاثطنبحم ةنحلا باب ىلع لظي طقسلا ىح ةمايقلا موي مهألا مكب ركن ينإف ؛دولولا ءادوسلا

 نب مصاعو ريمع نب كلملا دبع نع رمعم نع جرحأو .كاوبأو تنأ لحدا :هل لاقيف ؛ياوبأ لحخدي نح :لوقيف
 هاهنف ؟اهجورتأفأ رقاع يهو لامو نسح تاذ يل مع ةنبا !هللا لوسر اي :لاقف دي هللا لوسر ىتأ ًالجر نأ :ةلدمب

 ء[امال# :قرياك لك] رئاكم ىقإ تدلع كهتم ىلإ بلا ةولو ءاقوبسةأرفال : لاق ءاطاناث“ لإ نيت سااهنع

 .ةأرملا هيلع ةحودمم ةريغلا فصو مث .مامإلا ثيدحب برقأ اذهو ان وست انشأ طقسلا ثيدح 0

 ؛لاجرلا ىلع داهجلاو ءءاسنلا ىلع ةريغلا بتك هللا نإ :هعفر دوعسم نبا نع ريبكلا" يف ياربطلا جرحأ .دقو

 رظن اذإ ةحلاصلا ةأرملا لحرلا ىلع معنلا مظعأ نمو ءديهشلا رجأ لثم اه ناك اباستحاو ًانامإ نهنم ربص نمف

 :مقر] دواد وبأ هحرخأ امك ء[٠4١١٠ :مقر ]١١//81« هتظفح اهنع باغ اذإو :هتعاطأ اهرمأ اذإو هتّرس اهيلإ

 تعنلا اذه يف نهلمكأو ءاعوفرم سابع نبا نع "هبعش" يف يقهيبلاو ١[ 40/ :مقر «ه7/1] مكاحلاو 5

 اهٌوانغو (8:ىحضلا) 8 ىّنْغَأَف لئاَع كدَج وو :ىلاعت هلوق اهئانغب رسفي دقو «دئاز ءيش عم لب ؛ نينم وما , مأ ةجيدحخ

 ريغ ةيمالسإ قباوسو ةمج بقانم اهو ركب يبأ لافو بلاط يبأ لام نم ءانغب هئانغ نم دلي هئانغ ف ببس رهظأ

 .نهريغ الو نينمؤملا تاهمأ نم ال ةأرما اهرثكأب زفت ل اهلعل ,ةاصحم
 نهنسحلا ءاسنلا اوجوزت ال :اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع ديزي نب هللا دبع نع هجام نبا ىور :اهنع هاهنف
 «نيدلا ىلع نهوجوزت نكلو ءنهيغطي نأ نها ومأ ,ىسعف نهاومأل نهوجورت الو ءنهيدري نأ نهلسح ىسعف

 .ةوهشلا ءاضق درحم ال لسنلا ءاقب حاكنلا نم ضرغلا نأل ؛ميقع :رقاع .لضفأ نيد تاذ ءادوس ءامزح ةمألو



 كاريج امل «ةقيض نر نأ رادلا مؤشف ةأرملاو «سرفلاو رادلا يق مو“ :لامتف
 مهعاتم و اهلهأ عست ال راهيلع ىزغي ال نأب

 نب نسا ةاز . "قاع رك نأ ةأرملا مؤشو ءاحومج نوكت نأ سرفلا مؤشو ( ةسسل

 ةدنسم ف بك ارلا نع اهرهظ عنمت

 مع هه ةيقعت هاما ءيش يف مؤشلا نكي نإ' :ةياور فو "أ رفاع قلخلا ةعسأ" :كايفس

 اميق صاقو يبأ نب دعس ةياور هلصف ام ريغ ر هسفتلا ال [ةماشلا ي ١ لدبيو ريغ نوك : مضي] :خا موشلا

 أ ج١ لا ما ةيلج أ كيب ١
 ةكا رجل ١" رخ :ةذافسلا نمف ؛ءءاقشلا نم ةيالئو ةداعسل يم هن ' 5 راابقا ف اعوفرم هنع مكاحلا هج رخأ

 ءادلا 0 7 ا تع 3 كاقحلتو كن ظ 9 ل وكت 5 ا دلاو 5 كى 1[ 5 اقسفن ىلع اهنم ف اهنع بيعت 5 ؛ لفل جي عتف ع 2 اش | ٍس

 اهنمان , اهنع اتبح لآو «كلعاع انكانسل لمخو ءكلع وسنف اهارث ةأرمل 51 :ءاقشلا نمو 5 قفا رمل | ةريثك كعسأو لوحت ف 8 | ربك و

 ل 7 5 أ كا 2 ' 5 2 3 8 . 5-3 مل 2 9

 لا وكت ءكانلاو «كاناحيسأب لكلامحملل , اهتك رس لاو قلثعتا اهتبرض كاف ءافوطق وكت ةبادلا و «كلامو اهسفن ىلع

 .[11/14 :مقر ]١/5/1, قفارملا ةليلق ةقيض
 ربا نع لاس نع يرهزلا نع [؟7؟75 :مقر ملسمو .«/ 57 .مفر ير كا) ل 5 هأور 5 مث 5 5 ا ء حا ءأأ ب 5 2 1 اما 5 اعخنلا اذه غلا :رادلا ىف مْوُْشَلا

 :مقر] يذمرتلا هجرخأو «ةبادلاو هرادلاو «ةأرملا يف :ثالث يف موشلاو .ةريط الو ىودع ال :اعوفرم امتد رمع
 :لاق هنأ 5 يبلا نع يور دقو «سنأو ةشئاعو دعس نب لهس نع بابلا يفو :لاق هحّحصو [[ 8١5

 يف وه :نوريثكو يباطخلا لاقو : يراسلا داشرإ" يف لاق «نكسملاو ةبادلاو ةأرملا ىفف ءيش يف مؤشلا ناك نا

 ىلع ءانثتسالا نوكي نأ لمتحي :يبيطلا لاقو «ءايشألا هذه يف الإ اهنع يهنم ةريطلا يأ ةريطلا نم ءانثتسالا يعم
 ةياور ف امك ءايشألا هذه يف الإ سيل موشلا يأ هنه ىنثتسملا مكح نع ةحراخ ءايشألا هذه نوكتو «هتقيقح

 ريدقتلاو ضرفلا ىلع هولمح مهضعب و ا :يراسلا قايل |[ ؟؟ه :مقر] ةيالث ُِق مؤشلا اغا :ملسم

 ةياورلا يف امك تاياورلا ضعب يف يورم ةيطرشلا نومضمو ؛"نيعلا هتقبسل ردقلا قباس ءيش ناك ول" ف امك

 ىلع لومحم ميلستلا ري دقت ىلع تاياورلا هذه ُِق م ٌةسل كلا ةلمجلااب و . ؛نئنسلاو ح < احصلا 5 كلذ ريغو عامالل ةريخأألا

 .اعبط ةقفا وملا مدعو قشا لا

 .راونلا ةلماغمو قلخخلا ةئيس [مهريغو ةقسفلاو ةملظلا نم] :ءوس ناريج .ءانسل نوكت وأ دلت ال نأب :ةأرملاو
 ةماه ١ ال :لوقي ناك 22 ©كللا .لوسر ذأ للام. نب دقس. قت ةييبسملا قب دبع نع دواد وبأ هجرخأ :خإ نكي نإ

 هللا دبع يبا ماسو ةرمح نع يرهرزلا نعو ءرادلاو ةأرملاو شضرشلا ينل نبق 8 ةريضلا نكي لإو ةريط الو ى وداع الو

 انأو 0-00 نب ثراحخلا ؟ ئرقو :دواد وبأ لاق «سرفلا و ةأرملاو رادلا لق عوشلا :اعوفرم امقيبأ نع رمل نب

 ءاوكلهف موق اهنكس راد نم مك :لاق «رادلاو سرفلا ف مؤشلا نع كلام لثس :لاق ءمساقلا نبا كربخأ ءدهاش

 نع "أطوملا" يف كلام هجرخأو 8537١[. :مقر] ملعأ هللاو ءئرن اميف هريسفت اذهف ءاوكلهف نورخآ اهنكس مث

 -- ل[ :مقر] مؤشلا يعي نكسملاو ةأرملاو سرفلا ىفف ناك لإ :هعفر ليعس نب لهس نع رائيد نب مزاح يبأ



 ةأرملا مؤش نايب م حاكنلا باتك

 هؤشلا ناك نإ :ظفلب هب كلام نع ينارحلا ناميلس نب دمحمو رمع نب ليعامسإ قيرط نم يطقرادلا هحرخأو -
 هللا ناك نإ هانعم :يبرعلا نبا لاق هب مزاح يبأ نع دعس نب ماشه نع يناربطلاو ةبيش يبأ نبا هجرخأو .ءىش يف
 هذهف ءاقح ناك اذإ هلمحم :يرزاملا لاقو ءهذه يف هقلخي امنإف «ةداعلا ضعب نم ىرج امث ءيش يف مؤشلا قلخ

 يف يراخبلا هاور كلام ثيدحو .اهريغب عقي امم رثكأ هذهي مؤاشتلا اهيف عقي سوفنلا نأ نعم هب قحأ ةئالنغلا

 ملاسو ةزمح نع يرهزلا نع كلام جرخأو ؛[١5؟77 :مقر] ملسمو ؛[5.0985 .5855 :مقر] حاكنلاو داهجلا
 قم يراعبلا ههرعلاو ه[1108+ :مقر]' سرفلاوب ةآرللاوب اغلا قل مولا :هعقر. اسهينأ قع سع ني هللا دبع با

 نع يرهزلا نع جيرج نبا قيرط نم "هحيحص'" يف ةناوع وبأو «[317584 251057 :مقر] سنويو بيعش قيرط

 :مقر «5/1١١؟] سيوأ يبأ قيرط نم دمحأو :[1؟؟5 :مقر] ناسيك نب حلاص قيرط نم ملسمو ؛ملاس
 ,ملاسو ةزمح نع يرهزلا نع مهلك ةبقع نب ىسومو قيتع يبأ نباو ديعس نب تاس ([7
 ةيريوج ثيدح نم يئطقرادلا هجرخأو ءامهنع يرهزلا نع نايفس نع ةدنسم رمع يبأ نبا نع ملسم هجرخأو

 ."فيسلا" :ةدايز هيفو ءاهنع ةملس مأ لهأ ضعب نع يرهزلا نع كلام نع دواد نب ديعسو ءامسأ نبا
 ةملس مأ ةنبا بنيز همأ نع ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع يرهزلا نع قاحسإ نب نمحرلا دبع نع هجام نباو
 اهنكس راد نم مك :لاقف ءهنع لثس هنأ كلام نع مساقلا نبا نع دواد وبأ ىورو ١5365[« :مقر] هب اهمأ نع
 ةأرملاو رادلا ءوس ايندلا يف ءرملا ءاقش نم نإ :ءامسأ ثيدح نم يناربطلا جرحأو ء[8577؟ :مقر] اوكلهف سان

 :ةأرملا ءوسو ءاهعبط ءوسو اهرهظ عنم :ةبادلا ءوسو ءافاريج ثبخو اهتحاس قيض :رادلا ءوس :هيفو «ةبادلاو

 .[598 :مقر 2157/155] اهقلخ ءوسو اهمحر مقع
 .51١ا//5] مكاحلاو 4.١77[ :مقر ]9/.1٠*«. نابح نباو ١[ 445 :مقر 2١58/1١ ] "هدنسم" يف دمحأ جرخأو

 نكسملاو «ةحلاضلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ةداعس نم :هعفو هو دعس ثيدح نم "امهيحيحص" ْف ١514٠[ :مقر
 نبا كنعو ءوسلا بك رملاو ءعوسلا نكسملاو ةءوبسلا أ رملا :ةئالب مدأ نبا ءاقش نمو ؛حلاصلا تك ثلا «حاصلا

 يف نميلا نوكي دقو .عّوش ال :هعفر ةيواعم نب  ٍميحَح نع هجام نبا جرخأو ءاهيآ ره أ ظافلأ مكاحلاو نابح

 ليق لوحكم نع "هدنسم" يف يسلايطلا جرخأو دفعت هانتس قو |[ 8 .قر] سرفلاو ةبادلاو ةأرملا

 ؛دوهيلا هللا لتاق :لوقي وهو لحد هنإ ءظفحي مل :تلاقف ,ةثالث يف موشلا :اعدقوم لاق ةريره ابأ نإ :ةشئاعل

 .عطقنم ةشئ ةشئاغ نع لوحكمو هلوأ ال ثيدحلا رحخأ عمسف ةئالث يف مؤشلا :نولوقي

 نيلجر نأ :ناسح يبأ نع "امهيحيحص" يف مكاحلاو ةميزخ نباو [15704 :مقر ]15٠/5. دمحأ جرخأو
 ءاديدش ابضطغ تبضغف «قبادلاو ةأرملاو سرفلا يف مؤشلا :اعوفرم ثدح ةريره ابأ نإ :الاقف ؛ةشئاع ىلع الحد

 - ءاهراكنإل ئيعم ال هنأب ظفاحلا هاورو ؛كلذ نم نوريطتي اوناك ةيلهاجلا لهأ نإ :لاق امنإو هلاق ام :تلاقو



 ةأرملا موش نايب ْ كل حاكنلا باتك

 22300010011000آآ6 ءاهقيض اهمؤشف رادلا امأف ءسرفلاو ةأرملاو رادلا يفف

 نإ يأ سرفلاو رادلاو ةأرملا :ثالث يفف مؤشلا ناك نإ :"راحبلا عمجم" فو ءامهريغو دعسو رمع نبا هاور دقف -
 امل هنأل ؛ةثالثلا ريغ يف نوكي دق عؤشلا نأ عم ديري كلذب اهصخو «ثالثلا هذه يفف هتبقاع فاخيو هركي ام ناك
 وأ ءاهانكس هركي راد مكدحأل ناك نإف :لاق ءابظلاو ريطلا نم حراوبلاو حناوسلاب ريطتلا يف برعلا بهذم لطبأ

 ءاهقيض رادلا موش نإ :ليقو .عيبلاو قالطلاو لاقتنالاب اهقرافيلف ءاهطابترا هركي سرف وأ ءاهتبحص هركي ةأرما
 ؛اهيصاون يف ًادوقعم ريخلا نوك فاني الف ءاهقلخ ءوسو ءاهيلع ىزغي ال نأ سرفلا موشو ءدلت ال نأ ةأرملا مؤشو
 ءاهقلخ ءوسو اهرهم ءالغ ةأرملا مؤش :ليقو ءهب مؤاشتلا ياني الف «ةمينغلاو رجألاب ريخلا رسف هنألو ءوزغلاب هنأل
 .اهيف هللا ءاضقب مؤشلا لصحي دق هنأو ؛هرهاظ ىلع وه :ةفئاطو كلام لاقو «ئتقي ام معأ اهأل ؛اهصخو

 نع هجام نباو 3١٠45[ :7855 :مقر] يراخبلاو دمحأو ١743[ :مقر] كلام هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق
 نع يدذمرتلاو ءرمع نبا نع |[! د :مقر ملسمو عهالد 4 51 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو ءدعس نب لهس

 285/5] دمحأل ةياور يفو ء[5875 :مقر] "سرفلاو ةأرملاو رادلا يفف ءءيش يف مؤشلا ناك نإ" :ظفلب رباح
 هاور "اهقادض ةلقو اهرمأ ليهست ةأرملا نمي" :ثيدحو ."قلخلا ءوس مؤشلا" :ةشئاع نع هريغو ١555١[ :مقر

 امهيبأ نع ةزمحو ملاس نع ئرهزلا نع كلام نع هتياور دعب "أطوملا" ف دمحم لاقو 4٠5/4[. :مقر] نابح نبا
 ء[438/9] سرفلاو ةأرملاو رادلا ىفق ءءيش يف موشلا ناك نإ :لاق دي يبنلا نأ انغلب امإ :اعوفرم رمع نبا
 يلمحلا نومضملا ىلإ ريشملا ظفللا نم يور ام هيلع لمحيف هل درم ال يورم يقيلعتلا موهفملا نأ :هلصاحو
 دوجوب ةحرصم تاياورلا ضعب نأ دري الف «ةريطلا ثيداحأ يفن مومع نيبو «نيتياورلا نيب ًاقيفوت مؤشلا دوجوو
 .مهفاف نيروهشملا نيليوأتلا ىلإ نيتريشم اتعقو مامإلا اتياور مث ءاهيف مؤشلا
 سرفلاو رادلاو ةأرملا يف موشلا :اعوفرم رمع نبا نع يراخبلا ثيدح تحت "يراسلا داشرإ" يف لاق :رادلا يفف
 ءوس ةأرملا عوشو هانورخ ناك اذإ سرفلا موش نأ يراعبلا نع يورملا رذ وبأ .ظفانلا لقتو :حاكنلا بانك يف
 رادلا مؤشو ؛دلت ال نأ ةأرملا مؤشو ءاهيلع ىزغي ال نأ سرفلا مؤش :هريغ لاقو ءاهراج ءوس رادلا مؤشو ءاهقلخ
 ءوس ايثدلا يف ءرملا ءاقش نم نإ :ءافتأ تيدح نم قاريطللو. ء["١١/58] اهرهم ءالغ ةأرملا موش :ليقو ءاهقيض
 ءاهعبط ءوسو اهرهظ اهعنم :ةبادلا ءوسو ءافاريج ثبخو اهتحاس قيض :رادلا ءوس :هيفو «ةبادلاو ةأرملاو رادلا

 .[8948 :مقر ء169/؟4] اهقلح عوسو اهمحر مقع :ةأرملا عوسو
 8+ :/6] .نابح نبا هحكسو-«[1846 «يقر 51/5 ] دجحلا دبع اعوفرم ضاقو يأ ني دعس كيدح قو
 :حلاصلا نكسملاو ؛ةحلاصلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ةداعس نم :[؟54 :مقزر ه1 ها//7] مكانحلاو [40897 مقر
 :نابح نبال ةياور يفو ءءوسلا بك رملاو ءعءوسلا زكسملاو :ءءوسلا ةأرملا :ةثالث مدآ نبا ةواقش نمو .خاصلا تيك رطأاو

 - .[ . 5 :مقفر 00 ./ة| عساولا نكسلملاو 1 ثهلا تنل وللا



 بيغلاو ركبلا ناذئتسا نايب ظ مم حاكنلا باتك

 00 نوكت نأف سرفلا موش امأو د رقعو اهقلخ ءوس اهمؤشف ةأرملا امأو

 |بيقلاو ركبلا ناذعسا نايب |

 حابزز بأ نبا نأ اد ةمطافل ركذ 55 يبلا نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -

 كرك دف ايلع
 ةبانك وهو كبطخي يأ

 ناك :لاق ةريره يأ رع رجاهملا نع يع نع تيت نع ةفينح وبأ تنال ل
 0 ا

 مث يقنالف ركذي انالف نإ" :لوقي هتانب ىدحإ جوزي نأ دارأ اذإ 5 هللا لوسر
 هتئبا دحأ ىلع

 ىأ هدتانب .ىدتحإ جور اذإ 246: ىبلا ناك لاق ةريرنع يأ نع :ةياور قو. .اهحّوز
 ااركسسو اهيلع هشرغ دعب
 25 هللا لوسر ناك *لاق :ةياور يو .اهجوزي مث «"ةنالف ركذي انالف نإ' :لوقيف اهردح

 رثس حيا

 .حكنأف بهذ مث «"ةنالف ركذي انالف نإ" لاف: ءاهردج ىتأ هتانب نم ةنبا هيلإ بطخ اذإ
 اهتبيغ ف 3

 نإف ءافوطق نوكت ةبادلاو «كيلع اهفاسل لمحتو «كءوستف اهارت ةأرملا :ءاقشلا نم تالثو :مكاحلل ةياور فو -

 1١5414[. :مقر «11/5/1؟] قفارملا ةليلق ةقيض نوكت رادلاو ءكباحصأ قحلت مل اهتكرت نإو كتبعتأ اهتبرض

 586 ىبنلا لاقف دعي ىبنلا دنع موشلا اوركذ :لاق ءرمع نبا دق ال تالنت دج ردت قط نع يوهشد اوم

 يفف ءيش يف ناك نإ :اعوفرم دعس نب لهس نع قيرط نمو :ءسرفلاو ةأرملاو رادلا يفف ءيش يف مؤشلا ناك نإ
 "داشرالا" 8 لاق ,مؤشلا نعي هرخخأ ُّق "أظوملا" ّى كلام داز هه .5ه عت.“ :مقر] نكسملاو ةأرملاو سرفلا

 همهفي امك ال ةنتفلاو ةوادعلا اهنم لصحت نمم مؤشلا صيصخن ىلإ ةراشإ : ىكبسلا نيدلا يىقت خيشلا نع القن

 اُإ :لاق نمو ءءاملعلا نم دحأ هب لوقي ال ءيش وهو «كلذ ُّق اريخأت ال نأو ءاهبعكب مءاشتلا نم سانلا ضعب

 ]535/1١1١"[. اهيلإ لعفلا ةبسن دقتعي نأ ريغ نم اهكرتي نأ هرضي الف
 يئاسنلاو ملسمو ,رمع نبا نع ناخيشلاو «دعس نب لهس نع هجام نباو يراخبلاو دمحأو كلام ةاور خخ ةأرملا امأو

 .اهنزطنا- ضرمج :ليقو ءاهبطخت يأ ةمناف ركن ًايلع نأ :"ةياهنلا" نع "راحبلا عي" ق1 ةعلطافلا ركل .رباخ. نع
 ."عمجملا" يف امك اهسفن نم يل اهبطخخا يأ ديزل ٌدلخَي هلاق :يلع اهركذاف يف امك ارتسو ةيانك ةبطخلا هب ديرأ ركذلاف



 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب ظ ه1 سلا اكنلا باتك

 تحوز ةشئاغ نأ :هللا دبع نب رياج نع ردكتملا ني دفع. نع ةقيتخس وبأ 7-76

 .نلويص ا 75 5 .

 .هدنع نم 5265 هللا لوسر اهزهجف اهدنع تناك ةميتي
 252 نا ب هلآ :

 رجاهملا نع ريثك يبأ نب ىي نع نمحرلا دبع نب نابيش نع ةفينح وبأ -5

 ,رمأتست ىتح ركبلا حكنت ال" :دكُص هللا لوسر لاق لال ؟ مركز نر ةسراكت# نيب
 ةتسلا هج رجخأ

 جرحأ :رمأتست ىتح :يقالكلاو ينائشألاو دايز نب نسحلاو ةحلطو ورسخ نبا هنع هاور اذكه 35 ةفينح وبأ
 25١91 :مقر دواد وباو ةلالدال :مقر يدمرتلاو ؛«34١5١ :مقر ملسمو ؛ت595١ :مقر يراحبلا] ةعامجلا

 ميألا حكنت ال : لاق يبنلا نأ :ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ١417/١[ :مقر هجام نباو 2978 :مقر ىئاسنلاو
 فدورو كاف هلا ب 25 لاق ةاذِإ قيكو !هللا :لوسر اي :اولاق ؛نذأتسن قيح ركيلا كتر الو رماد يح

 ء[ها :مقرإ اهتمص اهاضر 8 لاق «ييحتست ركبلا نإ ! هللا لوسر اي :تلاق «ةشئاع نع يراخبلا

 ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا :اعوفرم سابع نبا نع جرخأو الصفم ملسم هجرخأو

 6141٠٠١ ١47١[. :مقر] اهسفن يف اهوبأ اهذأتسي :ةياور يفو ءاقامص اهفذإو

 رماتست :هدنع هل قيرط قوةانغذإب الإ ركبلا الو هرضاتتت دع بيلا حكدت ال :دواد يبأ دنع ةريره يبأ ثيدح قو

 نيسح نع ةبيش يبأ نب نامثع نع جرخأو ءاهيلع زاوج الف تبأ نإو ءافذإ وهف تتكس نإف ءاهسفن يف ةميتيلا

 نأ تركذف 25 يببلا تنأ اركب ةيراج نأ" :سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع مزاح نب ريرج نع دمحم نب
 نع بويأ نع ديز نب دامح نع ديبع نب دمحم قيرط نم هاور مث :"222 يبلا اهرّيخف ؛ةهراك يهو اهجوز اهابأ
 قيرط يفو ءرخآ قيرطب هجرخأ مث لإ اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا :سابع نبا ثيدح جرخأ مث ءالسرم ةمركع

 نيايخ نبا نع معطم نب رس نبا مفاث نع ناسيك نب خامس نع ويعم نع قازولا ديغ نع يلعب نسا نامل
 811١| بل قق ا قالو لل ءاقأألا لل فاك لل ع قا اقل :وقر] رمأ .تيغلا عم يلولل سيل :اعوفرم

 ىلوأ ميألا :اهنم قيرط يفو «ةددعتم قرطب ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ممألا :سابع نبا ثيدح يئاسنلا جرخأو

 نع جرخخأو «ةريره يبأ ثيدح جرخأو «ةديج ديناسأ هذهو 0. بيثلا عم يلولل سيل :اهضعب فو ءاهرمأب
 نإ" :"ةهراك يهو اهوبأ اهجوزي ركبلا باب" يف اهنع جرحأو :خلإ نهعاضبأ يف ءاسنلا اورمأتسا :اعوفرم ةشئاع

 أب "تدلل :تلاقف «ةهراك انأو هتسيسخ يب عفريل هيخأ نبا يجوز يبأ نإ :تلاقف ءاهيلع تلخد ةاتف
0 

 لا است

 لوسر اي ؛تلاقف ءاهيلا ريآل لستم فاسدت اهيبأ 9 لسرأف هتربح ه2 هللا لوسر عءاجف 5 يبلا

 ع إو :هيفو ؛ةريره يبأ نع جرخأو ." "افيش رمألا نم لا ءاشلا نأ لعأ أ و كيقرأ نكلو «يبأ عنص امه ترخجأ

 2 .| "8 خ١ ١ +6 ١ 6 41١ [ ١ 9 +65 4 ١ 015 6106 01 هج ١ لاه :مقر] ةمستبلا قايم ْق امك اهيلع زاوج "اف
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 بيثلاو ركبلا ناذئتسا نايب مر حاكنلا باتك

 ّىح ركبلا جّوزت ال :ةياور يفو ."نذأتست ىح بيثلا حكنت الو ءاقوكس اهاضرو

 حكنت 3 :ةياور يفو . تذاع يح بتيبيقلا حكنت الو ءاقوكس اهاضرو عرهاتست

 ."نذأتست ىح بيثلا حكنت الو ءافذإ وهف تتكس اذإو ءرمأتست ىح ركبلا

 اهنع يفوت ةأرما نأ : سابع نب 1 نع دعا نع ريزعلا دبع نع ةقيبع. يبا 7
 عيقر نب

 «يدنكلا يدع ثيدحو ةهريره يبأ ثيدحو ءاهيلو نم اهسفنب ىلوأ مألا :ةيفو « سابع نبا ثيدح هحجام نباو <

 نكلو :هيفو ؛ةشئاع ثيدح وحن ىلع ةديرب ثيدحو ءاهتمص اهاضر ركبلاو ءاهسفن نع برعت بيثلا :هيفو

 1481١( :مقر] ركبلا رييخت يف سابع نبا ثيدح جرحأو ؛ءيش رمألا نم ءابآلا ىلإ سيل نأ ءاسنلا ملعت نأ تدرأ

 :مقر] يئاسنلاو ١١١١[ :مقر] دواد وبأو "أطوملا" يف دمحم جرخأو ١8605[. ءامالك ءامالا مالا

 هللا دبع نع يورو «بيث يهو :اهرثكأ يفو «مادخ تنب ءاسنع ثيدح *١4107[ :مقر] هحام نياو 4
 يف عمجمو نمحرلا دبع نع كلام لقن ءانهه ضراعتيف ازكي هلععوي تناك انآ هفانيصع وح ةعيدو نب يرعب قرن

 ؛[1١١١/ :مقر] ةريره يبأ ثيدح ئذمرتلا جرعأو ءاركب تناك امنأ هللا دبع نع كرابملا نبا لقنو ءأينث انقارف

 ةريره يبأ ثيدحو سابع نبا ثيدحو «ةريمع نب سارغلاو ةشئاعو سابع نباو ءذ رمع نع بابلا يفو :لاقو
 تاياورلا هذه لكو .رمع نباو ىسوم يبأ نع بابلا فو :لاق «هنّسحو تبأ نإ ةميتيلا ىلع زاوجلا مدع يف
 .ريرقتلا نم ذبنب اهيلع رابجإلا مدعو ءاهسفنب ةغلابلا جيوزت ىلع ل, ةفينح يبأل لئالد
 هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامإ قيرط نم "ديناسألا ةوالح يف دينافلا" يف يطويسلا هاور :تلق :رمأتست
 نم اهسفنب قحأ ميألا :هعفر سابع نبا نع ريبج نب عفان نع لضفلا نب هللا دبع نع كلام نع مامإلا هدج نع

 ميهاربإ نب يكم نع مامإلا ةياورك رغاصألا نع رباكألا ةياور نم اذهو .اهرارقإ اهتمصو رمأتست ركبلاو ءاهيلو
 ارفبكلا" ف يناربطلا جرحخأو ؛كلام نع يروثلا نع جيرج نبا نع يخنزلا ملسم نع ىيعفاشلا ةياورو

 يربلا :اهذقرم ةرسع دب ىقرفلا نع[ :ملز 2077/10/] "هب" يف: ىقهبلاو ة[554 يقر ها/590]

 نع ةانعم. نابخيشلا هحرخأ :نذأتست قع .انقامص ركبلا نؤإو ءاهسفنا نغ تبرعت ييفلا نإف..نهسفنأ ىف ءاسنلا

 نهئابا ىلإ ءاتسنلا رمأ :هعفر ىسوم يأ ثيدح نم درو :اًهوكس اهاضرو .سابع نبا نع ملسمو 2ةشئاع

 .هنع "هخيرات" يف بيطخلاو «"ريبكلا" يف ىناربطلا هجرخأ «تروكسلا يهانترو

 عيان نزال[ 853 :بقر] ىاسلو»ء[:«ةح :مقز] "ذراع يأ نسل" فو ةذايع تيبح كنا جراقلا لاق :دهتعب قرف
 5 يبلا تبق اركب ةيراح- .نأ :سابغ.نبا تيدح نم م5 :مقر 7179/١ ] "دمحأ مامإلا دنسم"و ([(1 :مقر]

 جرخأو ؛حيحص اذه سابع نبا ثيدح :ناطقلا نبا لاق دي يبنلا اهرّيخف «ةهراك يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف
 [5* :مقر :7714/5] "ناتهراك امهو امهوبأ امهحكنأ ركبو بيث حاكن ّدر هي يبلا نأ" :سابع نبا نع نيطقرادلا



 بيعلاو ركبلا ناذعسا ناي "5 حاكنلا باتتك

 تتأف رخآلا نم اهجوزو اهجوزي نأ بألا ىبأف ءاهبطخف اهدلو مع ءاج مث اهجوز
 هايإ اهجيوزت ر نأ هاضرتو هديرت ىيهو اجور وح

 اأو نوب 3
 :لاق رده لوقت : ام" :لاقف ءرضحف اهيبأ ىلإ ثعبف ءهل كلذ تركشذف 25 يبلا ةأرملا

 نع ةياور قو اهدلو مع اهجوزو امهنيب قرفف «هنم ريخ وه نمم اهتجوز ٍيكلو تقدص
 ةانضرت تناك يذلا اهدلو ه م نم

 : سابع نبا : 2 ءلجرلا نم اهجوزف ءاهيبأ ىلإ رخآ لجرو اهدلو مع اهبطخ ءامسأ نأ ٠

 لاقو ماما نبا هب حرص امك حيحص ثيدح اذهو : سابع نبا 5211 ةياور دعب زيزعلا دبع ثيدح يحلو ذَح

 اديس يهو اه وبأ اهججوز ىلا مادخن تبب ايست ةلقق ةنيسيبلاو :حيحص اله سابع نبا تيدح :ناطقلا نبا

 جرخأ اركب تناك انيضنأ كايا لأ ١ هقوراشلا نيلغا# تيا كلتو كب هذه لإف اهةحاكي 3 يببلا د درف عهتهركف

 با لاق عءامق ةدعت لمتحيو ع ححب رتن يراخيبلا ةياور نكل اركب تناك اكأ :كيف و ءاهثيدح لا 2 يئاسنلا

 امهحكنأ ركبو بيث حاكن در 725 يبنلا نأ" :سابع نبا نع نيطقرادلا جرخأ ام ناتنث امهنأ ىلع ليلدلاو :ناطقلا

 .[3* :مقر 2774/*] "ناتهراك امهو امهوبأ

 4 نودي سلف هكلاطضرتل يؤ يقيزاوخؤز اهابأ نأ" مانع تلي ءاضتخ نق يزاول فور :خإ اهجوز

 ا أ

0 

 هنع نيطقرادلا ىورو ءركب هذهو ةبيث تناك اهأل ؛يراخبلا دنع اهثيدح ىلا مادخ تنب ءاسنخ ةأرملا هذه سيلو

 ديعس ىورو «فيعض هدنسو ([57 :مقر 257 4/9] "ناتهراك امهو امتوبأ امهحكنأ و ركب حاكن در" :هعفر

 326 يبا نإ ةارقأ .ةفتفاح ةةنلس يبأ نَع عيفر 1 زيرعلا فيخ نك صوخحألا أ نبأ رع "هلع" قا نوبصقم نبا

 لاق «تفش نم يحكناف يبهذا ءكلل حاكن ال :اهيبأل 25 لاقف .قهراك انأو الحر ئحكنأ ىبأ نإ ؛تلاقف

 دقعني هنأو «ةيلك هيف تاراتخم نهو ةغلابلا ءاسنلا ديب حاكنلا نأ ىلإ ريشم وه :تلق ءديح لسرم اذهو :ظفاحلا

 3 'مقر 8/8 هروح" ديفو فرح سابع نباا نع دنعأ قورو «ءاضيأ لو الي كقعنيوب نيقزابعل

 007 تنويا نع يروقلا نع كيوسلاا ني. مويأ هحبرخأ نكل «هلاسرإ :باوصلا :ليقو «تاقث هلاجرو

 .اهيلو نم اهسفنب قحأ افوكل :امهنيب قرفف .اهسفن ءاضر مدعو «جيورتلاو «ءابإلا نم :كلذ تركشلف
 تنب اهلعل «راتخملا وه ام ىلَع ةلذبم ةزمحلا نأل ؛فلألاب ال ثينأتلاو ةيملعلل فورصم ريغ ةأرما مسا :ءامسأ نأ

 ديز نب ديعس تدب وأ باطنخلا نب. ديز تنب نوكت نأ نكميو «ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب وأ ةيراصنألا لكش

 يف انهه مهريغو ةيعفاشلا نيبو. اننيب :فالخلا نأ ملغا .:ةيمعثملا سيمع تنب الو قيدصلا تنب تسيلو «ورهع نبا

 زوجي ال وأ ةغلاب تناك اذإ يلو الب اهسفنب هالوتن نأ زوجي لهو ؟ءاسنلا ةرابعب دعني له حاكنلا نأ لوألا :نيعضوم

 : وال الف :ىلاعت هلوقب الالدتسا زاوحلاو داقعنالا مدع ىلإ ابهذ دمحأو يعفاشلاف ؟دمعتي الو

 - «اهحجج وز ح 3-50 نع هتخأ عنم هنأ راسي نب نب لقعم . نع يور ام ىلع ءايلوألل باطخلا نأ ىلع ءانب 8 ةرقبلا) وجار
 دق

 8 ضحاف

 نحجدي ل
 ع ص
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 اق

 بيثلاو ركبلا ناذثتسا نايب ممه حاكنلا باتك

 .اهدلو مع اهجّوزو لحرلا نم اهعزنف «هيلإ كلذ تكتشاف دك ىبلا تنأف

 .هالوتي هنأو «يلولا ديب حاكنلا نأ ملعف نعم لضعلا نع يهنلل نكي مل لخدم يلولل نكي مل ولف تلزنف -
 اهاق لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امبأ :اعوفرم ةشئاع ثيدحك بابلا اذه ف ةدراولا ثيداحألابو

 هنسحو ”١١١[ :مقر] يذمرتلاو ١4175[ :مقر] هحام نباو يئاسنلاو [؟87١٠ :مقر] دواد وبأ هجرحأ ءاثالث

 دوعسم نبا ثيدحو ؛هريغو ١١١١[ :مقر] يذمرتلا هجرخأ يلوب الإ حاكن ال :اعوفرم ىسوم يبأ ثيدحو
 1١, :مقر ؛775/] "لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال" :اهيف هاور رمع نباو «"هننس" يف نيطقرادلا هاور

 يلوب الإ حاكنلا زوجي ال" :نيصح نب نارمع ثيدحو «مكاحلا هاور "يلوب الإ حاكن ال" :سنأ ثيدحو 5
 نإف ؛اهسفن ةأرملا جوزت الو «ةأرملا ةأرملا جوزت ال :اغوقرم ةريرش يبأ ثيدحو ؛يقهيبلا هاور "لدع يدهاشو

 تجورت ةأرما اع .اموفرم ليج نينالعم ثيتو ء[1ةهنا :مقر] هحام نبا هاور اهسفن جوزت ىلا يه ةينازلا

 نم ىلو ناطلسلاف اورجتشا نإف «يلوب الإ حاكن ال اعرق رم ياعم ةيوبجو يدع نبا هاور ةيناز يهف يلو ريغب

 تحوزت ةأرما اميأ :اعوفرم هقد ىلع ثيدحو ؛[75977 :مقر ء184/4١] "طسوألا" يف يناربطلا هاور هل يلو ال

 دادقملاو رذ يبأو رمع نبا نع اضيأ بابلا فو ,"لماكلا" يف يدع نبا هاور لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب

 نهيلإ ضيوفتلاو ؛هدصاقمل داري حاكنلا نأ وهو لوقعملابو أ » شحج تنب بيزو ةملس مأو ةمرخم نبا روسملاو
 .رايتخالا تاقيس رارتغالا تاعيرس ؛نيدو لقع تاصقان نمغأل ؛امب لخم

 ريغ ف ضارتعالا يلولل نكل «ةياورلا رهاظ يف اقلظم زاوجلاو داقعنالا ىلإ اوبهذ ارخخآ هابحاصو ةفينح وبأو

 ءاهيلو نم اهسفنب .قحأ رعألا :انركذ امك :هزيغوا 1 :مقر] ملسم هجرخأ امت ةيفنحلا تلدتساو ء؛وفكلا

 وه اذهو ءاهجوز اهنع قوتم وأ ةقلطم ابيث وأ تناك اركب اهل جوز ال نم :ميألاو ءاهسفن يف نذأتست ركبلاو
 ؛زاجملا طقسيو نكمأ ام يقيقحلا ئيعملا داريف ءعامجإلاب ةانثتسم ةغلابلا ريغو ءانهه دارملا وهو «يوغللا هانعم

 .بيثلا هب داري الف «ةقيقحلا رذعت دعب ربتعت امنإ ركبلا ةلباقم وهو زاحم ا ةنيرقو «ةقيقحلا ناكمال

 يفانيف .دوقعلا رئام يف امك كفيلا ةيحاوبو يلوتلاو رايتحالاو نذإلا لوانتتف ؛ةقلطم ةيقحألا نيريدقتلا الك ىلع مث

 ا ةرقبلا) هسا نحكني نألو (: رقبلا) #ُهَرْيغ يجوز مكنت ىنَح : ىلاعت هلاوقأبو .يعفاشلا بهذم

 نم يحكنا" :ءاسنخ ثيدح نم قاز رلا دبع هجرحخأ امو 784(«2:ةرقبلا) نهييفلا نق م : ع َحاَنُح الفاو

 وأ «يلقعلا زاحا ىلإ راصي الو «ةقيقح لعافلا ىلإ نوكت نأ ةبسنلا يف لصألاو ٠١617[., :مقر " ١47/51
 لإ ضأ دابألا نأ ءانلرألا نسا ةانيزقو هكيااحألا نم اكياس انيورر او انيك كسلا «ةرووتسلا الإ بقاللللاب اغا
 حصفي امك جاوزألل وه امنإ باطنخلا نألف «ةيآلا نع امأ : يعفاشلا هوجو نع باودلاو .ةغلابلا ببثلا وأ ميألا قح

 نآرقلا صن فالح ءايلوألا ىلإ باطخلا لعجو :(5:ةرقبل) «؟َنُهْلَجَأ َنْغَلَبف َءاَسّنلا تقص اذِإَو» :هلبق هلوق هنع

 - :"ًأطوملا حرش ىفصملا" يف يلهدلا ريهاشم ضعب هراتحاو ."هريسفت" ' قف يزارلا رخخفلا ةققحو .هقابس ف هحيرصو



 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب ممك حاكنلا باتك

 اهاضر ريغب اهوبأ اهجوزف ءاهدلو مع اهبطخف هن اهنع يفوت ةأرما نأ :ةياور فو

 ع لاق 2 يبا اعدف هل قللذ .تركاكفا 5 ىلا قنأف عرخأ لححر نم
 ل هيلإ ةعفا رم

6 

 نيبو اهنيب دي ' يبلا قرفف ءهنم ريخ وه نمم اهتحّوز :لاق "؟اهاضر ريغب اهتحوزأ
 اهنا 05 مدعلاك يلولا ني اننيتَن وأ الام وأ ايد هاهشتساالا هزمش

 هنم او ءاهجوز اهنع قوت ةأرما نأ :ةياور فو .اهدلو مع نم اهجوزو وول
 ريغب هريغ نم اهجوزو ىبأف (هينجوز :تلاقف ءاهيبأ ىلإ اهدلو م مح اهبطخف عدل

 اهدلوم ريغ اهوبأ يدلو مع ل

 اهتجووز عمعل : :لاقف كلذ نع هلأسف هل كلل عنك كلف ص ىبلا تنأف ءاهنم ئضر

 .ءاغدلو مع نم اهخوزو ءامهتيب قّرفف ءاهدلو مع نم ريخ وه نم
 |اهتلاح و اهتمعو ةأرملا نيب ١ عمجلا ع انتما نايب |

 .. . 120 ىلا نع دلل يردتلا ديعتس ,يبأ نع يرحلا يطع نع ةقيتج وبأ 3

 ةوق'" ف يعفاشلا يطويسلا لاق هنأ ىلع ءافعضو ليهاجي اهيف فاعض اهأ وهف 2في ةامسألا نع باوجلا امأو -_

 يفن ىلع ةفينح وبأو ءةحصلا يفن ىلع روهمجلا هلمح :يلوب الإ حاكن ا هلوق يف "يدذيرتلا حرش يذتغملا

 ةهبش وفكلا ريغ حاكن 2 معل ,غولبلاب ل اصخ تافرضتلا ىف رايتخاالا نلف ؛ل وقعملا ن ع باوجلا امأو :لامكعلا

 ةلأسملا قيقحن و نيفرطلا نم ةيلقعلاو ةيعمسلا هوجولا ليصفتو اذه ؛هيف ضارتعالا يلولل ناك اذلف «رايتخالا ءوس

 بهذف ؟ال وأ ةغلابلا ريغلا 5 ا -اكتلا 5 + الع يلولا رابجإ نكمي له ةغلابلا ركبلا نأ :ياثلا ماقملاو

 ةلصفم ةلأسملاو «ةراكبلا هلنعو ؛ أ اةننع ةربجما ةيالولا ةلع نأ : لصألاو ؛ياثلا 0 ةيفنحلاو لوألا 5 ةيعفاشلا

 رهظت ةديدع هوجوب ةيفنخلا بهذم ديؤت ةقباسلا ةيورملا ثيداحألاو ءاهنم بلطيلف «القعو اععم ةروكذملا بتكلا ف

 ناكف اهنبا امأو «لوألا ماقملا يف ةيفنخلا دي وي موون :تاكحقأ هأور أف ىلع يلو ريغب ا مأ حاكن 3 ,لمأتلا لعب

  ىض ري هي تاع الو رضاح ءايلوألا نم سيل ١ نأب 6 يببلا هعقفد ىلو اجل نبل نأ رذعلا ملم اذإو «قافت'الاب اريغص

 .مهفاف «هريغو يرهزلا هلاق امك هلامكو همامت نم لب «دقعلا ناكرأ نم يلولا سيل نأ ملعف ءرمألا اذه

 ملسم هجرخأ ثيدحلاو ,"دئاوف' يف يعلخلا هج رخأ هقيرط نمو ءعيرب نب هللا دبع هنع هاور اذك :خ2 ! ةفينح وبأ

 آلا عشا ثيدح امأو ء[ ه٠ غ1 ءبأ :مقر| رياجج نعو هنع يراخبلاو ء[1١ 4 :مقر| ةريرش ىلأ نع

 - عةححصو مع ن1 د :مقر] يئاسنلاو 11 :مقر] يذمرتلاو ١ ١[ :مقر] د واد وبأ هج رخخأ دقف



 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا عانتما نايب ممل -  جاكتلا باتك

 يناس اهتع نلعاارلا عوز 5 لا

 لاق :الاق اف ةهريره ىلأو هللا دبع نب رباج نع يبعشلا نع ةفينح وبأ بت

 111101001001000ا1ز] ]080 ةأرملا حكمت ال" :كك هللا لوسر

 هاورو :ء[1١١4 ؛47ال/4و 2.41١5 :مقر :«475/9] "هحيحص" يف نابح نبا هاورو «يذمرتلا هنسحو -

 51٠١١[( :مقر] رباج نع يبعشلا نع لوحألا مصاع قيرط نم يراخبلاو ءرماع نب ةبقعو رمع نبا نع ملسم
 متعطق دقف كلذ متلعف اذإ مكنإف :دازو «هنع يناربطلا اذكو «سابع نبا ثيدح نم هحّحصو نابح نبا هجرحخأو

 5# ةباحصلا نم ةعامج نع قرط نم يور :لاقو «يقهيبلا هدروأ كلذكو ؛مكماحرأ

 مألا ةهج نم ولو دحلا تحأ امهانعم يفو ؛ةقيقح اذهو مألا تحأو بألا تأ ةلاخلاو ةمعلاب دارملا :جّوزْن ال

 نيتأرما لك نيب عمجلا مرحي هنأ :ةطباضلاو ؛بألا لبق نم ولو تلع نإو اهمأو ةدجلا تحأو ءالع نإو هيبأ تححأو
 عم رم امك محرلا ةعيطق نم هيف ام :كلذ ف ىعملاو ءامهنيب ةحكانملا تمرحل اركذ امهادحإ تناك ول ةبارق امهنيب

 ؛اهتمع وأ اهمع تنبو ةأرملا نيب الو ءاهتلاخ وأ اهاخ تنبو ةأرملا نيب : عستلا مري "الو «نيترضلا نيي:ةيوقلا ةسفانمل
 .[591/11] "يراسلا داشرإ" يف هلاق اذك ؛هيلع ىرحألا مرحت مل اركذ امهادحإ تردق ول هنأل

 ةلالد كلذ وأ «ةبارقلا برق نيب محرلا ةعيطق ةمرح وه عماجلاو ؛سايقلا قيرطب نيدهتجملا ةمئألا نم طابنتسا اذه مث
 وأ ؛نيقيرطلا نيذمي ةلاخلاو ةمعلاب مألا وأ بألا ةهج نم تلع وأ ءالع نإو ةدجلاو دجلا تخأ تقحلأو «ءصنلا

 رفعج نب هللا دبع عمجو :يراخبلا لاق مع نبا نيب الو ءاهجوز تنبو ةأرما نيب عمجلا عنتمي الو ,عامجإلا قيرطب
 يف اذك "تايدعجلا" يف يوغبلا هلصو امث اذهو «هتأرما دوعسم تنب ىليلو هتنبا بنيز يأ يلع ةأرماو يلع ةنبا نيب

 نب نسحلا عمجو :لاق مث ؛ةرم نسحلا ههركو ءهب سأب ال :نيريس نبا لاقو :يراخبلا لاق ]85/١١"[« "داشرإلا"

 لكى ه1 داشرإلا" يف اذك يلع نب رمع تنبو يلع نب دمحم تنب امو «ةليل يف مع نبا نيب يلع نب نيسحلا

 ((؟ 4 :ءاسنلا) كدكْلَد عَ و ام مكل لحأ و :ىلاعت هلوقل ؛عرخت هيف سيلو :لاق «ةعيطقلل ديز نب رباج ههركو :لاق

 .هاتعم يف تسيل رومألا هذهو «هلاوقأ نم طبنتسي امو عراشلا يأر ىلإ ضوفم ةعيطقلا يف ةمرحلا ديدحت ةلمجلابو
 يراخبلا يفف ءبسنلا ةمحلك ةمحل عاضرلا نإف ؛نيتيعاضرلا ةلاخلاو ةمعلا لاح اذكهو :خل! اهتمع ىلع
 ىف تنل اامنآ قبر. نكت ل ول :اعوفرم ازرق أ اةملس أ ةةنباا قيس يف ةبيبح مأ ثيدح نم 51١7[ :مقر]

 .ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهفإ ءيل تلح ام يرجح ف نكت مل ول هللاوف :قيرط لف ةبيوث اهابآو نيتعضرأ

 دانسإك رباج نع يبعشلا نع يراخبلا يفف «ةعامجلا هاور :حكنت ال .ورمع وبأ ليحارش نب رماع :ىعشلا نع

 يبعشلا نع نوع نباو دواد لاقو :لاق :"اهتلاخ وأ اهعدح ىلع ةأرلا حكت نأ 2ك هللا لوسر ىمنأ :اعوفرم مامإلا
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 - ءاهتلاخو ةأرملا نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال :اعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا نعو ءاقيلعت ةريره يبأ نع



 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ع انتما لاين ار حاكنلا باعك

 كلتب اهيبأ ةلاحع ىرنف :"اهتلاخو اهتمهع ىلع ةأرملا حكت نأ 525 هللا لوسر ىمت" :ةريره يبأ نع ةصيبق نعو - ء دللوع
 لهل (ه8 :مقر| بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم اومرح :تلاق افك ةشئاع نع ئدح ةورع نأل ؛ةلزنملا

 ىهن :ةريره يبأ نع كارع نعو ءأظوملا دانسإك ةريره يىبأ نع جرعألا نع دانزلا بأ نع كلام نع ملسم هجرخأو

 حكنت ال :ةريره يأ نع ةصيبق نعو 1٠4 ١[. :مقر] اهتلاحو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نهنيب عمجي نأ ةوسن عبرأ نع

 نع ةملس يبأ نعو «يراخبلا نم ّرم امك هنع قيرط يو «ةلاخلا ىلع تخألا ةنبا الو ءخألا تنب ىلع ةمعلا
 نب كارعو ةصيبقو جرعألا تاياور يئاسنلا 21 ءاهتلاغ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال :ةريره يبأ

 ءقيرطب اهضعبو «قرطب اهضعب هد ةريره يبأ نع يبعشلاو دمحمو ةملس يبأو راسي نب كلملا دبعو كلام
 نباو ءرباج نع يبعشلا نع مصاع نع كرابملا نباو هرباج نع يبعشلا نع بيلك نب مضاع نع ةبعش تاياورو
 .[8؟5 91 كوت 1556 :مقر] ارضي ل تاس فرع اهلك“ رابح نرخ مورلا يبأ نع جيرج

 ديس: ىلأ نع راسي نب ناميلس ئياور اهريغ نمو اعوفرم ةريره» يأ نح نيريبم نب فمحت ةياور اهعم هام, قباو
 ةمركع ثيدح يذمرتلاو 1 015. 215795 :مقر] نيعوفرم هيبأ نع يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب يبأو

 بابلا فو :لاق ؛[75١١ :مقر] اعوفرم ةريره يبأ نع يبعشلا رماعو «ةريره يبأ نع نيريس نباو سابع نبا نع

 .ءبدنج نب ةرمسو ىسوم يبأو ةشئاعو رباحو ةمامأ يبأو ديعس يبأو ورمع نب هللا دبعو رمع نباو يلع نع
 ةلاخلا وأ ءاهتلاخ ىلع ةأرملاو ءاهيخأ تنب ىلع ةمعلاو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ ىف" :يبعشلا ثيدح ظفلو
 يبأو سابع نبا ثيدح :لاق مث ."ىرغصلا ىلع ىربكلا الو ؛ىربك لا ىلع ىرغضلا حكنت الو ءاهتحأ تنب ىلع

 نأ لجرلل لحي ال هنأ افالتخا مهنيب ملعن ال ملعلا لهأ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو .حيحص نسح ثيدح ةريره

 2 حاكنف اهيخأ تنب ىلع ةمعلا وأ ءاهتلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرما حكن نإف ءاهتلاح أ انهتهوب ةأرملا نيب مسج
 ادلع ةلأسق ئهنع ىورو (ةريرش نأ يبعشلا كردأ "لاق 5 ملعلا لهأ ةماع لوقي هب و .خ وسفم امهنم ئرخألا

 ةريره وبأو «نينامثلا نم وحن هلو «ةئاملا دعب تام هنإف ؛رهاظ ةريره ابأ هكاردإ :لوقأ .حيحض :لاقف ءاذه نع
 :[8475 ةمقر] "بيرقتلا" يف امك نيبسمحو عست وأ نامث وأ عيس ةيس تان
 ىلع هَ را حكنت هي :ئيعأ لوألا فصتنلا رم "هلق ُق لزم هَ رخأو .نيثيدح يف ملسم هقرف :اهتمع ىلع

 نيسحللا ثيدح نم "ريبكلا مجعملا" يف ؛ يياربطلا هاور هنيعب هنيعب اذك و ءأا "1/5 :قر ىلع اهتلاخ ىلع الو اهتمع

 اذإ مكنإف :لاقو «يناربطلا دازو ءةملس نب ديسأ ربا باقع نع كلاخ نب بويأ ثيدح نمو («(بدنج نب هرم نع

 :لاق ,ةحلط نب ىسيع نع "هليسارم" يف دواد وبأ ىورو ؛[1304 :مقر ]25١1/8/9 مكماحرأ متعطق كلذ متلعف
 تبجوأ دواد يبأ ةياورو «يناربطلا نم ةدايزلا هذهف «"ةيعطقلا ةفاخم اهتبارق ىلع ةأرملا حكنت نأ : 2 هللا لوس ىف

 ءاهلصو ضرفي ةبارق لك ىلإ عمجلا ةمرح وهو «روكذملا مكحلا يدعت بجويف «ةعماجلا ةلعلا ىلع صنلاو «سايقلا

 - .ىرخألا هل لحي مل ًاركذ امهادحإ ضرف ول لا ةمرحما ةبارقلا نم ءاهقفلا هركذ يذلا لصألا هنمضت ام يهو



 ةعتملا ةمرح نايب م حاكنلا باتك

 . فربكلا ىلع ىرعصلا الو .«ترغسلا ىلع ىلع ركل ١/ حكنت الو ءاهتلاخ ىلع الو

 اهيخأو اهتحخأ تنب ش

 أ ةعتملا ةمرح نايب |

 .ةعتملا نع ىف ٌدكو ىبلا نأ :هذ سنأ نع يرهزلا نع ةفينح وبأ تس

 ءوي د5 هللا لوسر ىمن :لاق ءاف5# رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ 51

 ىلع ثيدح ف امك رمتع نبا ىلوم

 ردصلاو 2 1 7 بلين هيييبام كابح ا وو روهشم تيدخلا ذه نأ ملعاو -

 بر يتلقي نينار ىسوم 6 ةشئاعو يرق ةيبس بأ د وععسم رباب هسع نيا سابع نربارو: رياحعو
 ياللا ١ ىلع ةدايزلا هب زوجيف 5-5 ديسأ ني تئاكعو ةماعلا وبأو بلاط يبأ .نم .يلعو ورمع نب هللا دبعو كللام

 انما اة نأ ىلع قلطملا ديبقت همومع صيصخت اهب دارملاو «(5 4 :ءاسنلا) 4«يكلذ ةاَّرَو ام دك لجأو © ةيساويع

 يقبف ءاضيأ امهريغو ةيسوحماو ةكرشملاب ضوصخم مومعلا نأ ىلع هيف ةدكؤم ةمكح ال هل ةلجتع مومعلا ةفيعض

 دنع ققحملا لإ :هبهذم ىلع ءانب يوونلا هلاق ام ىلإ ةدحاح اف اذه ىلعو اشيا دحاولا ربخب هضيصضخت زوجيف ءاينظ

 ."ريدقلا حتف" نم بلطيلف مامهملا نبال لاقم انههو ؛دحاولا ربخي باتكلا صيصخت زاوج نييلوصألا روهمج
 نك نإ :اعوفرم سابع نبا نع نابح نبا دنع امك محرلا ةعيطق ةفاخم هيف ةلعلا نأ مهضعب معز :اهتلاخ ىلع الو

 ىوريو «ةلاحو لاخو معو ةمع تنيك امل ةيرق لكو ةَأرملا نيب مكحلا اورجأف ؛نكماح رأ نتعطق كلذ نتلعف اذإ

 ةفاخم :مهضعب لاقو ؛ءءاطع نع تاياورلا تفلتحاو «ديز نب رباجو ةداتقو ةمركعو ةحلط نب قاحسإ نع كلذ

 نم سايق وهو ؛ةباحصلا نع كلذ ىوريو «ءىرخألا هل لحن ملف اركذ امههادحإ ضرفب ةمرحملا ةبارقلا ف ةعيطقلا

 .لخلا مدع عم امهنم ا ضرف عماجلا مش «عةيداحألا هدهو ع( :ءاسنلا) 4 نيتحألا 0 | وعمحمت نأ 'ةيالا

 ربيخ ةوزغ ماع ىف" :هعفر رمع نبا نع عفان نع مامإلا ىورو :ةعتملا نع .ملسم نب دمحم باهش نبا وه :يرهزلا

 ىجي يبأو «بيبح نب ةزمحو «ميهاربإ نب يككم قيرط نم يئراحلا هاور اذك "ءاسنلا ةعتم نعو «ةيلهألا رمحلا موحل نع
 نس قاحسإ نب دمحأو «ريكب ب سنويو ؛جاجحلا نب تافاحخو ١ سىس وه نب هللا كيبع و :مثيشا نب فو رمل و (ينامحلا

 نب دمحمو ءفسوي يبأو ءرمع نب دسأو «ليذحهملا , نب رفزو «بجاح نب رصن نب ىحيو ءىسوم نب لضفلاو .ءفسوي

 مهلا يبأ نباو «يدسألا ةعزج نباو «عئناه نباو «ئرقملاو «رافصلا ليوحخو «رانيد نب نامثعو دايز نب نسحلاو (نسحلا

 ناخيشلا هتجرخأ ثيدحلاو :"نيحفاسم انك انعو" ؛ءاستلا ةعجم :هلوق كعب مهنم ةعامج دازو «مامإلا نع مهلك

 - تقوملا حاكنلا وه :ةعتملاو .ةدايزلا هذه دودب ىلع ثيدح نم ١[ 4 اب :مقر ملسهو 2475١5 :مقر يراخبلا]
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 ىقبو خسن مث نيلوقلا فالتخا ىلع ارارم وأ نيترم ًالالح ناك «ةعنملا وأ عتمتلا ظفلو :قادصلا نييعت عم -
 مامإلا نأ ملع .حاكنلا ضارغأ رئاسو دلاوتلا نود عتمتلا درحم هنم ضرغلا نأل ؛كلذب يمس «ةمايقلا موي ىلإ هميرحت

 ةعتم مرح" :ظفلب ًاعوفرم ةفيذح نع ريبج نبا نع دامح نع اهاورف «ةريثك ةفلتخم ديناسأب اهتمرح ثيدح ىور
 اذكه "ةعتملا حاكن نع ربيخخ موي ىمت" :هعفر رمع نبا نع عفان نع اهاورو ءفسوي وبأ هنع هاور اذكه "ءاسنلا

 موي ىمن' :ظفلب رمع نبا نع راثد نب براحم نع اهاورو .هريغو بهو نبا ديناسملا لهأ نم ةعامج هنع هاور

 حابصلا هنع هاور اذكه 'ءاسنلا ةعتم نع ىف" :ظفلب هعفر سنأ نع يرهزلا نع اهاورو «"'ءاسنلا ةعتم نع ربيخ
 ."ةكم حتف موي ءاسنلا ةعتم نع ىف" :ظفلب هعفر ةربس نب عيبرلا نع هللا دبع نب سنوي نع اهاورو «براحم نب

 ةفينح وبأ :لاق هنكل ءهجولا اذه نم ايكيأ 0 هجرخأو ."جحلا ماع" :ةياور يفو ."حتفلا ماع" :ةياور فو

 .ةورف يبأ ن ب هللا دبع نب سنوي نع ةفينح وبأ :"يعالكلا دنسم" يف يذلاو «يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نع

 :ةياور يفو ؛"حتفلا ماع ءاسنلا ةعتم نع ىمن" :ظفلب «هعفر ةربس نب هللا دبع نب دمحم نع يرهزلا نع اهاورو

 .هيبأ نع ةربس نبا نع يرهزلا نع :ةياور يفو ؛ةربس لآ نم لجر نع يرهزلا نع
 ةنالث 25 دم باحصأل ةضخخر تتناك امن ءاسنلا اةقتم :ظفلب .كد دوعسم نبا نع ميهاربإ نع دامح نع اهاورو

 ديناسأب هنع تاياور عبس هذهف «ثاريملاو قادصلاو حاكنلا ةيآ اهتخسن مث «ةبوزعلا هيلإ اوكش ؛مهل ةازغ يف مايأ

 هوب و هوبا نع نع ٠1 ١[ :مقر ملسم]و ءههك هما م :مقر يراعبلا | نادخيشلا هحج ريخأ ةدديشلا لصأو عةفلتخ

 5 لاقو «ةعتملا نع ىف :ظفلب يهجلا دبعم نب ةربسو ريبزلا نباو سابع نبا نع ملسمو يلعو ةملسو رباجو
 ب ةريبس ثيدح ىف اذه ؛ هذحأي الف ائيش ىطعأ ناك نمو «ةمايقلا عوي ىلإ اذه محموي نم مارخ اه هلأ

 :بقو| 7 عادولا ةجخ .يفا اهنع ىف هنأ" :ةريس ةيبأ نع عيبرلا ثيدح نم دواد ويأ مورؤتو]|1 ؟ نك ءلورفعمق

 :يرهزلا باحصأ نم فالشالا لهو ء[؟ 5

 دنع نمت اوعتمت اوناك يقاوللا ءاسنلا اوعدو مهفأو كوبت ةوزغ ىلإ اوحرخ امل اهمرح هنأ :رباج نع يمزاحلا ىورو

 ىف مث اثالث ةعتملا ف ساطوأ ماع صخر" :هعفر ةملس نع ملسم ىورو «عادولا ةينث تيمح" دئموي نمف «ةبقعلا
 انك" :دوعسم نبا نع ١4٠[ 4 :مقر ملسمو :5 01/1 :وقر يراحبلا] ناحيشلا ئورو 1٠8 ١[4 :مقر] "اهنع

 بوثلاب ةأرملا حكتن نأ دي نيب نع اناهنف «ىضختسن الأ تال يوصي

 : هنوف يلع ع اج رخأو ((م1/:ةدئاملا ةمكل هلا لبا لَحَأ ام تراجم ومدح الل اثم ةيذلا هيأ 7 ؛هللا دبع أرق مث ؛ "لجأ ىل

 ىلع يعطق اهعومخم ةلدأ اهلك اهلاثمأو هذهف «ء'هنع انام يح جرخم م كم امد نو حنا ماع هب نب"

 نب دمحم امهيبأ نع بلاط يبأ نب يلع نب دمحم يبا هللا دبعو يملأ ةياورب يراخبلا جرخأو .ةعتملا ةمرح
 - 51١89[« :مقر] "ةيلهألا رمحلا موه نعو. «ةعتملا نع ىف دي ىبلا نإ" :سابع نبال لاق هنأ ىلغ هيبأ نع ةيفنحلا



 ةعتملا ةمرح نايب أ حاكنلا باتك

 ا ىف ص هللا لوسر نأ :ظ رمع نبا نع براحت نع ةفينت وبأ تبا 00

 يتوكلا يضاقلا راثد نبا .

 امهدج نع امهيبأ نع نيروكذملا هللا دبعو نسحلا نع يرهزلا نع كلام نع هتياورب "أطوملا" يف دمحم هجرخأو -
 :الاق ,عوكألا نب ةملسو هللا دبع نب رباج نع روكذملا نسحلا نع يراخبلا جرخخأو غ[08 :مقر «547/1]
 ةملسو سابع نبا نع جرخأو ءاوعتمتسافاوغتمغست نأ مكل نذأ دق هنإ :لاقف 25 هللا لوسر اناتآف شيح يف انك
 .خوسنم هنأ 525 يبنلا نع هذ ىلع هنيبو :يراخبلا لاق مث ء[8١311 /51١1١1: :مقر] اهليلحت ثيدح عوكألا نب

 نب رفعج نع يقهيبلا لقن دقو ءضفاورلا الإ اهميرحت ىلع عامجإلا عقو دقو :'يراسلا داشرإ' ف ينالطسقلا لاق
 دوعسم نبا نع اهليلحت ثيداحأ ملسم ىورو ]99/١١"[. هنيعب انزلا يه :لاقف ؟ةعتملا نع لثس هنأ :دمحم

 ركب يلأو 25 هللا لوسر .دهع ىلع انعتمتسا :رباج ثيدح فو بخ إو ةملسو «قرطب رباجو «قرطب

 ءاسنلا ةعتم نع يأ| امهنع اناف مث :قيرط فو ؛ثيرحلا نب ورمع نأش يف رمع هنع انا ىح :قيرط فو ءرمعو

 ريبزلا نباو ةملسو «قيرطب نهجلا دبعم نب ةربس نع هعيرحت ثيداحأ جرخأو .امهل دعن ملف رمع [جحلا ةعتمو
 1٠5 ١[. :مقر] بلاط يبأ نب ىلعو

 ربيخ موي اهميرحت ف قرطب يلع ثيدح يئاسنلاو «[7017 070177 :مقر] نيهجوب ةربس ثيدح دواد وبأ جرخأو
 هجام نباو «حتفلا موي اهميرحت نع ربخم وهف ةربس ثيدح امأو ءملسم ثيدحك [4780 8851 ؛"*55 :مقر]

 مث اثالث اهنالح نايبو «هتبطخ يف ًاعوفرم رمع نع اهعيرحت نايب يف رمع نباو ءًاعوفرم اهعرحت يف ًالصفم ةربس ثيدح
 يبأو نيهجلا ةربس نع بابلا يفو :لاق ١١7١[. :مقر] ىلع ثيدخ يذمرتلاو ؛.[577١ 6١577 :مقر] اهتمرح

 امثإو ,مهريغو 25 ينلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :حيحص نسح ثيدح يلع ثيدحو ؛ةريره

 ملعلا لهأ رثكأ رمأو 25 يبلا نع ربخأ ثيح هلوق نع عجر مث «ةعتملا يف ةصخرلا نم ءيش ارتد سابع نبا نع يور

 ةبقع نب نايفس نع دومحم نع جرخأو ؛قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كرابملا نباو يروثلا لوق وهو «ةعتملا ميرحت ىلع
 ناك «مالسإلا لوأ يف ةعتملا تناك امنإ :لاق سابع نبا نع بعك نب دمحم نع ةديبع نب ىسوم نع يروثلا نع

 اذإ نيح هئيش هل حلصتو «هعاتم هل ظفحتف ؛ميقي هنأ ىري ام ردقب ةأرملا جوزتيف «ةفرعم امي هل سيل ةدلبلا مدقي لجرلا

 .مارح وهف امهاوس جرف لكف : سابع نبا لاق :(* . :جراعملا) 4 مهناَميَأ تكلم ام ْوَأ ْمِهجاَوُز أ ىلع الإ# :ةيآلا تلزن

 وأ ربيخ موي اهتمرحو اهتلح نأو ءادبأ اهعيرحت يقبو ؛ءكلذك تمرح مث ؛تارم وأ نيترم وأ ةرم تلح هنأ قيقحت امأو

 ءاهضعب وأ اهنم لك يف وأ «كوبت ةوزغ وأ ءساطوأ موي وأ ءءاضقلا ةرمع وأ ؛عادولا ةجح موي وأ «حتفلا موي

 تلح اهفأ رهاظلاو ؛كلذ ريغو رجح نباو ؛ييعلاو ءضايع يضاقو ؛يوونلا حورشك ثيدحلا حورش ىلإ لوكومف
 امأو ؛:ةحيحصب تسيل كوبت ةوزغ ةياورو «حتفلا موي ريغ سيل ساطوأ مويو «حتفلا مويو ربيخخ موي تمرح مث «نيترم
 اراهظإ رمنع ىف نم غقو امك ةاؤدلاو رارمتسالاو اقبال ناي تمكحأو اهيلع لجس دقف ةرمعلاو عادولا ةجح يف

 .هضرمغ اهعاشأف ةمرحلا ةياور مهغلبت مل ةباحضلا ضعب نأ ىلع ءانب كلذو :هسفن دنع نم ايفو اعرحت ال ءانايبو



 ةعتملا ةمرح نايب 55 حاكنلا باتك

 .ءاسنلا ةعتم نع

 مُهِإف ةباحضلا امأو :لاقف ؛ءكلذ يف عدقلا فالخلا ربلا دبع نبا ىكحو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق :ءاسنلا ةعتم نع

 مهنم ؛هباحصأ رثكأ هيلعو ءكلذ يف هنع فالح ال اهليلحتو اقزاجإ ىلإ سابع نبا بهذف «ةعتملا حاكن يف اوفلتخا

 نب رباجو يردنخلا ديعس يبأ نع اهليلحتو امتزاحإ اضيأ يورو :لاق ءسواطو ريبح نب ديعسو حابر يبأ نب ءاطع
 ةباحصلا نم ةاورلا رئاس امأو :لاق «سانلا رمع ىهع يح هجم رمع ةفالحخ نم فصنلا ىلإ انعتمت : رباح لاق هللا كل

 يروثلاو «ةنيدملا لهأ ن « ف وما قرب كلام مهنم «ةعتملا ميرخخ ىلعف نيملسملا ءاهقفو ءافلخلا نم مهدعب نمو نيعباتلاو

 نم يعازوألاو «قافتالاب رظنلاو هقفلاو ثيدحلا لهأ نم هليبس كلسي نمو يعفاشلاو ؛ةفوكلا لهأ نم ةفينح وبأو

 .[17/8 :مقر] ءارآلا باحصأ رئاسو ءرصم لهأ ن .رم دعس ني:ثيللاو «ماشلا لهأ

 دقف الإو ءاهتمرحو اهيق ثيدح ىلع عالطالا لبق مهوق ىلع ءانب ةباحصلا ضعب ىلإ ةعتملا زيوحم ةبسن | لعلو

 اوعمجأو .هلبق هب لاق نم عجرو ءمهلك رمألا ةقيقح ىلع اوعلطاو نكد رم ةفاواخو طابو نسنلا جادو خا

 ف ةلوقا نع محرر قس اةيندلا نم ميرتخ اس نيابنع نبا ذأ ةءاقعشلا وبأ قي نيب نيا ىور «ادبأ اهتمرس ىلع
 :مقر] يذمرتلا نم مذ ىلع ثيدح نم انيور ام :اهنمف ءاهحسن يف ةدراولا ثيداحألا امأو .ةعتملاو فرصلا

 ١5.0 :مقر ملسمو ,551؟4 :مقر يراخبلا] ةتسلا حاحصلا باحصأ ةيقب هجرخأو .هنسحو 01

 .دواد ابأ ادع ام [*8 51 :** 5“ :مقر يئاسنلاو

 هجام نباو ”5٠01 5١17 :مقر دواد وبأ] ننسلا باحصأ ةيقبو “5٠ ١[ :مقر] ملسم هجرحأ ام :اهتمو

 مري ىلإ اذه مكموي نم مارح انآ :ةيقو ءاعوفرم -هيبأ نع نيهللا ديعم نب ةزيس نب عيبرلا نع [؟#351 وقر

 مده وأ مرح :هيفو ,"كوبت ةوزغ باب" يف ةريره يبأ ثيدح نم "هحيحص" يف نابح نبا هاور ام :اهنمو .ةمايقلا
 هريغو 1٠5 ١[ :مقر] ملسم هاور ام :اهنمو 5١53[. :مقر :455/9] ثاريملاو ةدعلاو قالطلاو حاكنلا ةعتملا

 رذ يبأ ثيدح نم يقهيبلا هاور ام :اهنمو .كلذ دعب اهتمرحو مايأ ةثالث ساطوأ موي اهتلح يف ةملس ثيدح نم

 نب رمع دنع انك :يرهزلا ثيدح نم هننس يف دواد وبأ هاور ام :اهنمو «كلذ دعب اهتمرحو مايأ ةثالث اهتلح يف
 6 هللا :لوسر نأ :كدح هنأ يأ ىلع دهشأ :ةزيس نب عيبرلا :هل لاقي :لحعر لاقف ياسبلا ةعسم انزكذف ريرعلا دبع

 1 .[10175 :مقر| عادولا ةحح يف اهنع ىن
 هنأ ال ءرهظم عامجإلاو ءامل ةخسان ثيداحألاف 525 يببلا ةايح يف تحخستنا دق ةعتملا نأ ىلع ةباحصلا تعمجأ مث

 نم انلق ام. عوفدمف ؛هيف فالتحالل ٍئظ خسنلاو ؛هيلع قافتالل يعطق لحلا نإ :لاقي امو «ةنسلاو باتكلل خسان

 نأ بيغ 8 يق لاليغلا هنأ ؛خسانلا ةيعطق رهظف هل رهظم وهف هتاذب اخسا 0 نإو يعطقلا جامجإلا

 امأو «ةينظ قيدصلا ةفالخ نوكي نأ مزْل الإو عةعدتبملا ةمضفرلا نم اه فلاخملا ناك اذإ انهوسح :اننلط نوكي

 رتاوتلا غلبم تغلب ةحنشسانلا ثيداحألا نأبو ؛هنع هعوجر حص دقف ؛مهريغو نيعباتلا وأ ةباحصلا نم وه نم

 .داحالا ليبق نم اهنم دحاو لك ناك نإو ؛نيعم



 ةعتملا ةمرح نايب م و حاكنلا باتك

 نع ىمف 5 يبلا نأ :ةربس لآ نم 0" نع يرهزلا نع ةفينح د 01

 حما ةسم نع زارحأ

 ةورف يبأ نب

 رع ىف :ةياور ٍقَو ؛ةكم حتف موي ءاسنلا هةهنم نع ّ هلل 551 ىهف :لاق «هيبأ
 يباحص

 علا ءوي ءاسنلا ةعتم نع ٌدط هللا لوسر ىه :ةياور يفو .جحلا ماع ةعتلا

 .ةربس نب عيبر :هل لاقي لحجر لاقف :هلوقب يرهزلا نع دواد وبأ هاور ام ىلع ةربس نب عيبر هلعل :لجر نع

 موي تمرح مث «رييخ لبق ًالالح تناكو «نيترم اتناك ةحابإلاو ميرحتلا نأ راتخملاو باوصلا :يوونلا لاق :حتفلا ماع
 رمتساو «ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم اعرحت مايأ ةثالث دعب ذئموي تمرح مث «ساطو وأ موي وهو ةكم حتف موي تحبيبأ مث ؛ربيخ

 :ةورع نع يرهزلا نع كلام نع "أطوملا" ف دمحم جرخأو «"ةيانبلا" يف هلقن «[4 5٠0/١ ملسم حيحص حرش] معرحتلا
 هنم تلمحف ةدلوم ةأرماب عتمتسا ةيمأ نب ةعيبر نإ :تلاقف هنو باطخلا نب رمع ىلع تلخد ميكح تنب ةلوخ نأ

 .[384 :مقر 5 4/19] تمجرل اهيف تمدقت تنك ول ةعتملا هذه :لاقف ؛هءادر ري ًاعزف رمع جرخف
 دودحلا نأل ؛دحي ال هنأ ةيعفاشلا يققحم و ةيفنحلا دنع راتخملا نكل ؛هيف افلتخم ناك نإو عتمتملا ىلع دحلا ءارحإ مث

 ثيدح ريغ يف ءاج اميف 225 هللا لوسر اهنع ىمن دقف :يغبني الف ةهوركم ةعتملا :دمحم لاق «تاهبشلاب ٌردنت

 ةماعلاو ةفينح يبأ لوق اذهو ؛ديدهتلا ىلع رمع نم ةعضن امنإ ؛تمجرل اهيف تمدقت تنك ول :رمع لوقو «نينثا الو

 دقو «زوحي ال ئعمب 'يغبني الف" :هلوقو ؛هدنع مارح هوركم لك نأل ؛ةمرحم نيعمب ةهوركم' :هلوقف .انثاهقف نم
 ةمئألاو ءاملعلا قافتاب مارح ةعتملا نأ ملعا مث .عضوم ريغ يف دمحم هلمعتسا دقو ءاريثك ئعملا اذه يف لمعتسي

 هب حرص امك هلي فنصملا وأ ؛ملقلا نم وهس "ةيادحلا" بحاص نم عقو امك كلام ىلإ اهزاوج ةبسنو «ةعبرألا

 ٍف دروأ دقو ءاهعيرحتب ةنوحشم لب اهزاوح مهبتك نم باتك ف سيلو ةيكلاملا هيلع قفتا دقو فيك ءاهحارش
 .هب لمعي ام الإ هيف دروي ال وهو ءادبأ اعلق اهعرخت ديقر ان فيداحألا نم ةنلطمرم

 نأ ةعتملا حاكن ةروص :يراقلا لاق :جحلا ماع .اضيأ ةتقؤم ةلحلا تناكف «مايأ ةثالث همث اهلحأو :هللا لوسر ىف
 ركذي ملوأ ؛مايأ ةرشع وأ امايأ كسفن ئيعتم وأ ءالثم مايأ ةرشع كب عتمتأ :عناوملا نع ةيلا ةأرمال لجرلا لوقي

 ءاذكب كسفن ينيعتم :دوهشلا ةرضحب لوقي نأ اقروصو :رخآ عضوم يف يراقلا لاقو .لاملا نم اذكب ءامايأ
 هنم رؤس انههو .عادولا ةجح يف كلذو «مايألا رخآ يف اهنع يمن مث «مالسإلا ردص يف ةحابم تناك دقو :لاقو

 نوكي الف ءديز مودق وأ هسفن فارصناك «ةلوهجم ةدمن ناك نإو تيقوتلا نم اهلل دبال هنأ :لوألا :هوجو نم

 :ةاملا نيال' اعبتا دفق. يراقلا نم ةخغاسم هذهو «ةعتم (ةدملا وأ مايألا ركذ الب ءكسفن ئيعتم :هلوق



 مانع 22 0 هللا لوسر نيف :لاق فق رمع نبا نع عفان نع ةقينح وب تت

 [لزعلا نايبإ
 نبا هللا لينع نأ :دوسألاو ةمقلع نع ميهاربإ نع نع دامح نع ةفينح وبأ تاغ

 كاب ري نع سيف ن :يبأ يعغخنلا ناميلس يبأ نبا

 ؟لزعلا نع لئس
 نأ :ثلاثلاو .امهنيب قرفلا وه اذهو .تقوملا يف وه امنإو «ةعتملا يف ورام ريت فريقا روضح نأ :يناثلاو -
 ةختخي.غوي كللذ دكآ معن قبس اه ىلع ةكم حبق قاوه ل ]ب «قيقحتلا فالخ عادولا ةجح ف اهعرحتو اهخسن
 ةلبقلا تخسنو «نيترم خسن ةيلهألا رمحلا ميرحت نإ :يرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلا نع القن يراقلا لاقو «عادولا

 .ثيداحألا حاحص يف ام ىلع حتفلا مويو ربيخ موي امه ناترملاف «نيترم ةعتملا ح اكنو «نيترم
 يردخلا نع "هدنسم" ف يسلايطلا دواد وبأ جرخأ :لئس .لالح اهإف ؛ةيشحولا ال ةيسنإلا يأ :ةيلهألا رمحلا
 ١74147[ :مقر ]١10/9( "هدنسم" يف دمحأ هاور :خل 0 نع .لاتغ.نإو نئاوكيل انيش هللا ىضق نإ :هغعفر
 ج تحل 6 رخخض ىلع هتقرهأ دل ولا ننس اوكي نيذلا عاملا ْنأ :ظفلب هعفر نسل ثيدحل نم "هتار اتخم“ ف ٍءايضلاو

 .اهقلاخ 52- اوسع دل نقلخيلا 3 ايلا امه "1

 الإ ةرحلا يف اندنع هوركم وهو ءاهجرف جراخ هينم لزنيل ؛جاليإلا دعب هتأرما جرف نع ركذلا عزن وه :لزعلاو
 لكلا يف هركي ةيعفاشلا دنعو ؛ةكولمملا يف هركي الو ءاهفذإب :ليقو ءاهالوم نذإب الإ ةح وكنملا ةمألا فو ءاهفذإب
 نع اطع نع ينراخبلا جربخأ دقو «دسافلا ضرغلا اذه لثم هل نكي . اذإ هركي الو دلولا نها ازرحت ناك اذإ

 نعحو...لوتي نارقلاو:لرعن انك :هيذ رياج نغ ءاطغع نع رخآ قيرطبو ني يبلا دهع ىلع لزعن انك :ءقذ رباح
 ؟نولعفتل وكنا وأ أ :لاقف كك هللا لوسر انلأسف «لزعن اك ايبافسأ :كيغس يأ نع يحمجلا ادب

 .[ة٠91. ءقال.و ق7. 871 :مقر] ةنئاك يه الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك ةمسن نم اه اثالث اهاق
 ىلإ ةنئاك نيه ةمسنل_ يقلق 4 لا بنك انه ءكاولعفت الأ مكيلع ال :اهضعب يفف «قرطب ديعس يبأ ثيدح ملسم جرخأو

 يفو .ردقلا وه امنإف ءاولعفت الأ مكيلع ال :اهضعب يفو ءيراخبلا ظفل لثم اهضعب فو .نوكتس الإ ةمايقلا موب
 فو ءاهقلاخ هللا الإ ةقولخم سفن تسيل هنإف ؛مكدحأ كلذ لغفي الف :لقي لو ؟مكدحأ كلذ لعفي َملو :اهضعب
 :ةيررط يفن «قرطب رباح ثيدحو ؛ءيش هعنمتي م ايبا ةلحم هللا دارأ اذإ دلولا نوكي ءاملا لك نم ام :اهضعب
 هللا هدارأ اعيش معئط الإ ه عارم دق ايم اهيتايس هناف ؛تفكش ثا ايدع أ ها
 ١ :قيرط ىف و ٠ خ + كللذ كهل اض ايه اهتم اسس [ اهم ا

 0 1 نع انهني ملف ريب



 لزعلا نايب موه ظ حاكنلا باتك

 اخ 2301 اذ ا 3 7222 2 لا 2 22 :لاق دك هللا لوسر نإ :لاق

 ذخأ ةمسن نم سيل هنإف ؛اولعفت ال :لاقف «لزعلا نع لكس 25 ىبلا نأ :ةلئاو نع مكاخلا ةاورإ هللا لوسر نإ

 رماع نع رضنلا يبأ نع كلام نع "أطوملا" يف دمحم جرخأ [.اولعفت ال نأ مكيلع الف ءةنئاك ىهو الإ اهقاثيم هللا

 عمسأ تنك دقو :لاق :ةتنقس تعش نإو هتشطع تكش لإ كترح وه :تلق :لاق هتفأ *لاق «كندم ملعتنل ؛كيلإ

 ةديلو ئيتأت ال مهدئالو نع نولزعي لاجر لاب ام :افوقوم رمع ثيدح نمو .قدص :ديز لاقف ءديز نم كلذ

 ذخأن اذهيو :ديز ثيدح دعب دمحم لاق ءاوكرتا وأ «دعب اولزتعاف ءاهدلو هب تقحلأ الإ امب ملأ هنأ اهديس فرتعيف

 الف ءلجرلا ةجوز ةمألا تناك اذإو «نذإب الإ اهنع لزعي نأ يغبني الف ةرحلا امأو ةنألا نعاسأب لزعلاب ىرن ال

 .[5415 ,.ه548 ,ه5ا/ :مقر قيي.دعؤقتلا] كل ةفينح يبأ لوق وهو ءاهال وم نذإب الإ اهنع لزعي نأ يغبني

 نبا نع يقهيبلاو قازرلا دبعو «ةمألا نع لزعتو ةرحلا رمأتست :لاق هنأ دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا جرتخأو

 هنأ رمع نبا نع يقهيبلاو ءهتمأ نع لزعي ناك هنأ :هنع ةبيش يبأ نباو ءاهفذإب الإ ةرحلا لزع نع ىف هنأ :سابع

 .لقن اذك هلثم رمع نعو عةرحلا نذأتستو ةمألا لزعت :لاق

 ةيراج يل نإ !هللا لوسر اي :لاق الحر نأ قيرط نمو.ءّرم ام لثي قرط نم ديعس يبأ ثيدح ذواد وبأ جرخأو
 ؟ىرغصلا ةدوؤوملا لزعلا نأ ثدحت دوهيلا نأو «ءلاجرلا ديري ام ديرأ انأو «لمحت نأ هركأ انأو ءاهنع لزعأ انأو

 ؛؟1ا/٠ :مقر] رم ام وحن رباح ثيدحو «هفرضت نأ تعطتسا ام هقلخي نأ هللا دارأ ول ءةوهي تبذك :لاق

 «رباحج و ديعس يبأ يثيدح هحجام نباو للم لا :مقر| نيقيرطب ديعس أ ثيدح يئاسنلاو ء[؟1

 ؛9171١1 419175 :مقر] "اهذإب الإ ةرحلا نع لزعي نأ 35 هللا لوسر ىف" :لاق ؛باطخلا نب رمغ ثيدحو

 نبا ةياورو «هبتك قارتخا دعب طلخ. :ةعباسلا نم قودص :"بيرقتلا" يف نكل «ةعيمل نبا قيرط فو 4+4

 .["ة517 :مقر] نورقم ءيش ضعب ملسم يف هلو «ءامهريغ نم لدعأ هنع بهو نباو كرابملا

 :مقر| لتي نآرقلاو لزعلا يف هثيدحو «ىرغصلا ةدوعوملا يف دوهيلا بيذكت يف رباج ثيدح يدمرتلا جرخأو

 دقو :لاق «رباج ثيدح ححص مث ؛ديعس يبأو ةريره يبأو ءاربلاو رمع نع بابلا فو :لاق ١١375

 نب كلام لاقو «لزعلا يف مهريغو 35 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق صخر دقو ءهجو ريغ نم هنع يور
 "يكدحأ كلذ لعفي مل" :هلوق نم ديعس يبأ ثيدح جرحأ مث ةمألا رماتست الإ ؛«لزعلا يف ةرحلا راكب :نمقأ

 :ديعس يبأ نع هجو ريغ نم يور دقو (حيحص نسح ثيدح ديعس يبأ ثيدحو «رباج نع بابلا يفو :لاق

 يف تاياورلا ضراعت رهاظلا يف رهظ دقف .مهريغو 55 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق لزعلا هرك دقو
 5 ةهاركلا ضرف ولو ءةمألا يف زاوجلاو ؛ةرحلا يف ةيهاركلا نم ةيكلاملاو ةيفنحلا هلاق ام لمحملاف «ةيهاركلاو زاوجللا



 عامجلا عضوم تايب 545 حاكنلا باتك

 جولس رعب عدرلا قاف لا هللا ذحأ ائيش نأ ول
 هروهظ يف هدهع يأ هقلخخ دارأ يأ

 [ءامجلا عضوم نايب|

 ةصفح نع كهام نب فسوي نع مثيهللا بأ نع ةفينح يبأ نع دامح 5

 .: 06 ىبساي ىع ور : ءاهتن 01 ره يبلا جوز , .هقهركف ةلبقتسمو ةبنم نيتي ىجوز نإ :تلاقف» ءاهتتأ ةأرما نأ هُو ىبلا جوز

 دامس ارو امو فقرا لا يلع هيلا ريق لي قرت 7 يلساطلا هقفاورلا تاع ءب ف ام ىلع ةمألا يف -

 داولا كلذ 2 !:لوصو لاقف «لزعلا نع : مع ةولأس مث : هيف ف ءبهو تنب ةماذحجب ثيدح نم | :مقر]

 ىلع لومحم كلذف :"ةليغلا نع ةصخ رلا باب" يف هرك ذ دقو 2(: ريوكتلا) 4 تلئس ةقوؤوسلا اذإ © يهو 2ىفخ

 .عامجلا باب يف :بلاغلا وه امك :ةرخلا نع لرعلا

 لأس الجر نأ :سنأ تيدح نم:نابح نبا ةهحّحصو راربلاو دمحأ دنعو :"يراسلا:ةاشرإ" يف لاق :خ ! ائيش نأ ول

 :ربلا دبع نبا لوقو :لاق اذلو ءاهنم هللا جرخأل ةرحص ىلع هتقرهأ يذلا ءاملا نأ ول :25 يبنلا لاقف «لزعلا نع
 فورعملا عامجلا سيلو هب ةبلاطملا اهو اهقح نم عامجلا نآل ؛اًذإب الإ ةرحا نع لزعي ال هنأ ءاملعلا نيب فالح ال

 ثيدحب نيعناملل جتحاو ءالصأ عامجلا يف اهل قح ال ةأرملا نأب فالخلا نم قبس ام دودرم «لزعلا هقحلي ال ام الإ

 اذإ عنملاب ةيعفاشلا صعب مزججو عةعيش نبا هدانسإ فو ؛"اهذإب الإ ةرخلا نع لزعلا نع 0 :هحجام نيا دنع رمع

 اهنع لزعي ةمألا نأو ءافذإب الإ ةرحلا نع لزعي ال هنأ ىلع :ةثالثلا بهاذملا تقفتاو ]24943/1١1١ 3٠.٠[. تعنتما

 لاق نمف «حورلا خفن لبق ةفطنلا طاقسإ ةأرملا ةحجلاعم مكح يايا وويل كه لاق ءاهمذإ ريغب

 مل لزعلا نأل ؛دشأ هنأب قرفي نأ نكميو ءاذه هب قحتلي نأ نكمي زاوجلاب لاق نمو «ىلوأ اذه يفف كانه عنملاب

 سيف ل اا يطاعت ةلأسملا هذه قحتلي و :«ببسلا يطاعت دعب عقت طقسلا ةحلاعمو «ببسلا يطاعت هيف

 هنت نا طفل ةذساللا اقع ىلا ةةقيتخ لآ" لوعلا ى ةسه وع فارع د يا : ج رخخ

 ةيتحتلا نوكسو عاشا حتعب : مثيشا يبأ نع .يكفصحلا ةياور ّق دامح دنسم نم دانسإ لو أ هنأ يأ ظفل ايا

 نم“ قودص .بضقلا بحاض يفوكلا يدارملا مثيلا وبأ هلعل يدنعو «يراقلا لاق اذك يكمل *ةغلخملا حتفو

 .ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عنميو ءءاهلا حتفب :كلهام نب 847١[. :مقر] "بيرقتلا" يف اذك ةسداسلا

 مثيخ نب نامتع و هللا دبع نع ةفيئنح وبأ :"دوقعلا" ةدكسل يو ةءدتسلا ظفل انتككسن ف اذكه 1 يجوز لإ

 ئيتأي ىلعب نإ [هللا لوسر اي :لاقف دي يبنلا تتأ ةأرما نأ :نتملا ظفلو ءهب ةصفح نع كهام نب فسوي نع ىكملا

 -ع 6ىسوم نب لضفلاو ءوتعل يبأ قيرط نم ةحلط هاور اذك ."ديحاو مامص يف ناك نأ نسآب هي :لاقف «يربد نم



 قيرط نم رفظملا نبا هاورو «ءقباسو ءفسوي يبأو «نيساي نب فلحو «بيبح نب ةزمحو «دايز نب نسحلاو -

 :ص] "راثآلا" يف نسحلا نب دمحم هاورو ؛يبهولا دلاخ نب دمحم نع يعالكلا هاورو ؛قباسو ؛مكحلا نب مساقلا
 هنع قباس قيرط نم ورسخ نبا هاور اذكهو ؛ةربدم يهو اهيتأي اهجوز نأ :ةياور فو ؛مامإلا نع مهلك 7

 2 يبنلا جوز ةصفح نع هتاياور ضعب يفو .هنع نسحلا نب دمحم نع هدج نع ينارحلا ةبورع يبأ قيرط نمو
 نأ يفنحلا اغبولطق نب مساق ظفاحلا ققح دقو «ةملس مأ نع ةصفح نع هتاياور ضعب ف ورسخ نبا دنعو

 اذكهو «ةملس مأ ثيدح ثيدحلاو «نمحرلا دبع تنب ةصفح يه لب «رمع تنب نينمؤملا مأ تسيل هذه ةصفح

 مدق امل :تلاق ةملس مأ نع ةبيش تنب ةيفص نع مثيخ نبا نع رمعم قيرط نم 'ريبكلا" يف يناربطلا دنع
 اهل نركذو «ةملس مأ ىلإ نئجف ؛كلذ نركنأف نهجورف ف نهرابدأ نم ءاسنلا اوتأي نأ اودارأ ةنيدملا نورجاهملا
 .(؟7:ةرقبلا) 06 ثَح هك ٌواَسِنل :لاقف ع يببللا تلأسف كلذ

 نع طباس نب نمحرلا دبع نع مئيخ نب نامثع نب هللا دبع انثدح :بيهو قيرط نم دمحأو يواحطلا هوحن ىورو
 يبأ" ظفل ف :لوألا «دانسإلا يف نيفيحصت انهه نأ اذه نم رهظو «ةصقلا هذه يف نمحرلا دبع تنب ةصفح

 نأ الإ ؛نامثع ابأ لب مئيهلا ابأ هتينك سيل هللا دبع نأل كلذو ؛اذكه خسانلا هفحصف مئيح نبا ناك هلعلف «"مثيهلا

 دبع تنب ةصفح يه امنِإَو ,"اهتتأ ةأرما" :ظفل يفو ."نينمؤملا مأ ةصفح" ظفل يف :يناثلاو «ناتينك هل نوكي

 ثيدحلل نوكي نأ لمتخيو «ةلاسرلا ةرضح تتأ لب ءاهأت 1 ةأرملاو «؛تاقثلا تايعباتلا نم ركب يبأ نب نمحرلا

 رمع تنب ةصفح نع كهام نب فسوي نع مثيلا يبأ نع مامإلل يناثلاو ءانلقنو انققح ام مامإلل امهدحأ :نادانسإ

 بصقلا بحاص يفوكلا يدارملا وأ «ةثلاثلا نم لوبقم «يملسألا رهد نب رصن نبا امإ مثيلا وبأو .انتخسن ف امك
 .ةعبارلا نم ةقث يرصملا يثيللا كي وأ «دبع نب ورمع نب ناميلس وأ «ةسداسلا نم قودص

 ةريره وبأو ورمع نب هللا دبعو تباث نب ةعيزخ :مهنم ؛ةعامج ههرك لعفلا اذهف ؛ةباحصلا نيب اهيف فلتخم ةلأسملا مت
 نيعباتلا نمو هلك مهريغو باطخلا نب رمعو بعك نب يبأو كلام نب سنأو سابع نباو قلط نب يلعو رباجو

 نع يتقهيبلا جرخأ دقو ؛هنع نوهني اوناك نمحرلا دبع نب ةملس وبأو نمحرلا دبع نب ركب وبأو بيسملا نب ديعس
 نم هنع هحيحص يف نابح نبا هجرخأو ١889٠[«2 :مقر ]/١57/1« نهرابدأ يف“ ءاسنلا اوتأت ال :هعفر ةمبزخ

 هنع يواحطلاو ء[3017١1 :مقر ]5١/5« قيرط نم هدنسم يف دمحأو 17٠١[0 :وقر 25١ 4/5] رحآ قيرط

 .ةفلتخم قرط هلو ءرخآ قيرط نم هنع يقهيبلا مث «قيرط نم

 هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم [؟7/1] يواحطلاو [53517 :مقر ١251/؟] دمحأ جرخأو
 ظوفحلاو هلعأو يئاسنلا هج رخأو ؛ىرغصلا ةيط وللا يه :لاقف ؟اهربد ُق ةأرملا نأ لجرلا نع لفس : انعاوق رم

 - [801 :مقر 414/1"2؟] دمحأ جرخأو ءهريغو قازرلا دبع هحرخأ اذكو ءورمع نب هللا دبع لوق نم هنأ



 ةريره يلا ١ ياس نس(“ : :مقر هحججام نباو 5 :مقر دواد وبأو 1١116 :مفر ىذمرتلا]| ةعيرالاو) -

 هنأ رما ىتأ لجر ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال :يذمرتلا ريغ ةعبرألا ظفلو ءاهربد يف ةأرما ىتأ نم ن وعلم :اعوقرب
 ت#

 :ناطقلا نبا لاقو هروهشم نيل - هدنس قووهو - دلخم نب ثراحلا :لاقو (ةدنسم يف رازبلا هج رخخأو ءاهربد يف

 :مقر] يدذمرتلاو [1779 :مقر :408/1] دمحأ هجرختأ ؛ثراحلا هيف سيل قيرط هل نكلو ..هلاح فرعي ال

 وأ ءاهربد يف ةأرما 5 ءانضئاح قتأ َن : نق :ظفلب ةريره يبأ نع يميجه لا ةميمت يبأ قيرط نم يواحطلاو ١[

 لاق و دمحم ىلع هللا لزنأ انت :ةعامجلا دنعو 525 دمحم ىلع لزنأ امت رفك دف لوقي امت هقدصف انتهاك

 نم عامس ةميمت يبأل فرعي ال :ئراخبلا لاقو «يرصبلا .عرثألا يأ ميكح ثيدح نم الإ نقار :يذمرتلا

 نيل :رجح نبا لاقو ؛ءيشب سيلف هب درفنا امو هب جتحي ال ميكحو ءركنم ثيدح انه :رازبلا لاقو «ةريره يبأ

 .لاقم امهيف رخآ قيرط نم مث هرخآ قيرط نم يئاسنلا هجرخأو «ةسداسلا نم
 ه ىيحتسي ال هللا - :هلوأو ٠ هشام لإ ءاسسلا"اونآت ال :هعفر «رباح ثيدح نم نيهاش نباو ئيطقرادلا ىورو

 نع[ ميو قابس دياو [؟//؟] يواحطلاو ياسلاو [1 :مقر] يذمرتلا جرحأو ءقحلا

 ؛تابح نباو ؛يئاسنلاو ١[ 1 :مقر] يذمرتلا قفورو ؛"نهزاجعأ قا :هيفو عهلثم هعفر قلط نب ىلع ثيدح

 يئاسنلاو ءبعك نب يبأ نع "هئزج" يف ةفرع نب نسحلا ىورو «هوحن سابع نبا ثيدح نم رازبلاو ءدمحأو
 ءابظيأ ريخأ رابخغأ اتهَنَعَو «رمع ثيدح نم رازبلاو

 دوهيلا تناك : رباحج نع رسلا يدعو 7* نايس نع "ريسفتلا بانك" 5 هك يف يراخبلا جرخأو

 0 ةرقبلا) 4متنش ىنأ 20 4 ل كح 5ك ٌءاَسن تلزنف «لوحأ دلولا ءاج اهئارو نم اهعماج اذإ :ل وقت

 ريغ ءاش نإو ةيبحم ءاش نإ :يرهرزلا نع نامعنلا ثيدح يف دازو :لاق «قرطب ملسم هجرخأو 0: :مقر]

 ةددشم هدج وم ءاب مث ةحوتفم ميج مث ةمومضم ميك. ةيبحأ :ي وونلا لاق ىلحاو مامَص ىف كلذ نأ ريغ (ةيخ

 .لبقلا دارملاو ,دحاو بقث يأ داصلا رسكب مامصلاو ءاههجو ىلع ةبوبكم يأ تحت نم ةانثم ءاي مث ةروسكم

 ؛ةهددشم اهحتفب وأ ةففخملا نونلا ريسك و ميملا مضب ةبنحب :يراقلا لاقو «كلذك مامإإلا ةياور ن وكي نأ رهاظلاو

 اذك ءاهدادس :اهرسكب ةروراقلا مامص :لاقي داصلا رسكب :مامص ريسفت يف لاقو ؛ءينح ىلع ينوك لاح يأ

 وهو ؛[154/؟] كلسملا :مامصلا :"ةياهنلا" يفو «ربدلا نع هب زرتحاو ؛ءجرفلا نع ةيانك وهف ."سوماقلا" يف

 3 هللا لوسر ىلإ *د رمع ءاج *:لاق سابع نبا ن مع ريبخج نب ديعس نع يذمرتل لا ثيدح يفو «ربدتف ءرهظأ

 ىحوأو ءاوق هيلع دري علف ةحرابلا ىلحر لوح :لاق ؟ك كليا يذلا اهو : لاق ءتكله !هللا لوسر اي :لاقف

 :مقر] ةضيخلاو ربدلا قتاو ربدأو لبقأ :لوقي ((57* :ةرقبلا) 4 تش ىل 6-00 اوُنَأَف 5 ؛ك ٌؤاَسن# :هيلإ

 5 .ماللا ديدشتب :يراقلا لاق هتغلبف :هلوق ةلبقتسم :هلوق دعب "دنسملا حرش" ةخسن يف مث ٠.٠



 ."دحاو مامص يف ناك اذإ سأب ال" :لاقف كتم يبنلا ىلإ كلذ غلبف
 نايتإ :لاق 2 يبا نع رد يبأ نع جرعألا ديمح نع هيبأ دنح ىازه ب77

 .مارح لئاخخا وع عاسنلا

 ,دوعسم نب هللا دبغ نغ هفرعأ ينأ طخب تدحجو :لاق نعم نع ةفينح وبأ ت7

 نه هلع احرق م ور يبأ نع يئاسنلاو [؟77١ :مقر] دواد وبأو [451+ :مقر 28 45/؟] دمحأ جرحأ -

 هلاجر :”مارملا غولب" يف رجح نبا لاق ءنسح اهنمو ءبيرغو فيعض اهنم ءقرط ثيدحللو ءاهربد يف ةأرما ىتأ
 نب ىلعو ةميزخو رمعو ىلع :مهنم ةعامج نع ميرحتلا يورو ؛ةجح اندنع لسرملاو .لاسرإلاب لعأ نكل تاقث

 .رذ وبأو سنأو رماع نب ةبقعو «بزاع نب ءاربو رمع نباو سابع نباو «رباجو دوعسم نباو يلع نب قلطو ؛قلط

 ىلإ هللا رظني ال :اعوفرم سابع نبا نع رازبلاو 47١[ :مقر :3117/4] نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلا ىورو

 نأ :افوقوم قازرلا دبع ىورو .فقولاب لعأو "لماكلا" يف يدع نبا هاورو ءاهربد يف ةأرما وأ الجر ىتأ لحر
 ىورو «يرق دانسإب يئاسلا هترعأو «رفكلا نع يتلأس :لاقف ءاهربد يف ةأرملا نايتإ نع سابع نبا لأس الجر

 ءاهربد يف ةأرما وأ ءاضئاح ىتأ نم :اعوفرم ةريره يبأ نع ١١5[ :مقر] يذمرتلاو دوي :مقر 5٠ ى/١] دمحأ
 [1 :يقر] هحام نباو [؟1:5.-17 :مقر «؟١/] دمحأو ٌّتُت دمحم ىلع لزنأ انت رقك دقق ءقدضف انفاك وأ

 اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دمحأ ىورو ءاهربد يف هتأرما لجرل | ينأي نأ ىن :اعوفرم ةميزخ نع
 .رابحألا يف ريثك كلذ لثمو ([5951/ :مقر «73310/9؟] ىرغصلا ةيطوللا يه :اهربد يف هتأرما ٍنأي يذلا يف

 نإ :هعفر دوعسم نب دعس ثيدحل ؛اميرحت هوركم الو مارح ريغ رئاجف ؛نيجوزلا نيب اميف هبحاص ةروع ىلإ رظنلا امأو
 «"هتاقيط" يف دعس نبا هرعلا ؛مهنم كلذ قرأ انأو قروغ نوري ىلهأو اسابل اه كلعج و ءاسابلا قلل اهلي ىللاعت هللا

 ةيبإ قا دكت دن“ نه :ىلاعت هلوق لمح ةراشإلاب هلعل اذهف :تلق «[ 871 :مقر ؛70/9] "ريبكلا" يف ناربطلاو

 .ةيآلا ةراشإب ةعضابملا يف اهجوز ولعت ةأرملا نوك عنم نم ميقلا نبا هجرختسا ام ال (1807:ةرقبل) نه

 هب يابن «ةجرفلا هب ّدسي ام وهو ؛دحاو كلسم يأ رسكلاب [ثرفلا ال ثرحلا عضوم وهو] :دحاو مامص
 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب :نعم .ناوفص وبأ يراقلا يكملا سيق نب :جرعالا ديم“ (راحبلا عمجم) .جرفلا
 رباج ثيدح جرحأو ءاهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم :اعوفرم ةريره يبأ نع دواد وبأ جرخأ :انيمق .دوعسم

 شيرق نم يحلا اذه ناكو :هيفو ءرمع نبا ىلع هدر يف سابع نبا نع دهاحب ثيدح نم يورو ؛مدقتملا
 :ةيآلا ركذ دعب هرخآ يفو لإ تايقلتسمو تاربدمو تالبقم نهنم نوذذلتيو ءاركنم احرش ءاسنلا نوخرشي



 08# خا 8# 8# هل اه هلا ها ها هلا “لا ها ا ضل ل اها # 4# ا ها سلا هلا ا هلا فلا ا لا اه اه اها فه 9 #8 89# لا انااا ا الا ا اال 8# ها ا ل ل ضلال فلا

 ةريره يبأ نع هجام نبأ عر ومإك اكل :مقر| دلولا عضوم كلذب دعي «تايقلتسمو تاوبقسو كالسيف -

 ات زحلا نم يبحتسي ال هللا نإ :اعوفرم تباث نب ةميرح نغو ءاهرب يف هتأرما عماج لحجر ىلإ هللا رظني آل :اعوفرم
 ل

54 
 ةأرما ىتأ نم :لوقت دوهي تناك باج نع نيكفلا | نب دمحم نعو دهرايدأ ؟ءاستلا اوهام الح عباره قيااثع

 اج
 يأ ل

 : 0-1 اوت 0 اح 1 واَسنو :هناحبس هلا لزنأف «لوحأ دلولا ناك اهربد نم اهلبق يف
 ف مم

1 
 6 ع

 هب 1 داع

 نأ

 5 هللا لوسر يبارعأ ىتأ :لاق قلط نب يلع نع يذمرتلا ىورو ١5714[. 1977 :مقر] (87:ةرقبلا)

 اسف اذإإ 1186 هللا لوس لاقت ةقلقتملاملا يق وكت .كنيورلا دفع نقوكست قدلقلا ىف كركي انس لسرلا ؟للل لوسرلاو

 ةهرخخ و ءرمع نع بابلا فو :ل |اق عقحلا نم ىبحتسي ال هللا نإف ؛ نهزاجعأ لَ ءاسنلا اوتأت الو ءأضوتليف , يك وقعا

 اسف اذإ :اعوفرم ديف يلع نع جرحأ مث ءنسح ثيدح قلط نب يلع ثيدح ؛ةريره يبأو ءسابع نباو ةسيأأ نب

 رظني ال :اعوفرم سابع نبا نعو «قلط نب يلع وه اذه يلعو :لاق ءنهزاجعأ يف ءاسنلا اونأت الو ءأضوتيلف مكدحأ
 | 1 1 18 :مقر] بيرغ .ةيدح اذه :لاق ءربذلا 8 ةأرما وأ احر ثا .لكعوب ىلإ هللا

 هقذدصق انفاك وأ ءاغرب د ف طا وب 0 8-0 ىتأ نم :ظفلب دمحأ دنع امك ةظلغم كتيداحأ هتعرح ل درو ةلمحابو

 دقف رابدألا يف ءاسنلاو لاجرلا نم ائيش ىتأ نم :يقهيبلا دنعو غ[9775 :مقر ]5٠8/7« لإ لزنأ امم رفك دقف

 نهزاجعأ يف عاسنلا اوتأت ال قحلا نيف يبحتسي ال هللا نإ :هعفر نقض رمع نع "ةفيضم" يف عيكو دنعو ءرفك

 ع يرغبلاو ؛هوحنب ًاعوفرم رباج نع ينطقرادلاو ؛هوحنب اعوفرم دوعسم نبا نع "هلماك" يف يدع نبا جرخأو

 :مقر ]251١/5 هدنسم يف دمحأ هحرخأو ءىرغصلا ةيطوللا كلت :هعفر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 .ةوحنب رماع نب ةيقع ثيردسو عار يلا ثيدحو رذ يىبأ ثيدحو سابع نبا عيد هع درووا وأ +31

 يهو «ةيوبنلا ةافولا لبق هتبطح يف اعوفرم | سابع نباو ةريره يبأ نع "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا جرخخأو

 ةفيخجبا نم نتنأ هحيرو ةمايقلا موي رشح ابيه وأ لبحر وأ ءاهربد يف ةأرما جكن نم :هيفو عةنيدملا بطخ رخآ

 ران نم توبات يف لدي ءالدع الو: افرض هتف لبقي الو ؛هرجأ هللا طبحأو هرانلا لختدي يح سانلا هب ىذأتي

 ءاسيشإ مل لوط ١ اذه :ةريرخنر بأ لاق ران نم ريماسم هيلع دشيو

 يا ِق وأ «نسرزر دنلا يا ف و نيتنرحلا يأ لق حلق 5 :ةاعد لئاسلا ىلو املف 2 | باد 3 هذه

 نع عيبرلا قورو .خإ ييحتسي 5 هنيا لا عاف اه رب ّك اهربد نس مأ (معلف اهلبق ف د اهربذ ن أ .نيقفضتملا

 ثرفلا عضوم هنأ :لوألا .ةعنشلا نم هوجو هيفف راظنإلا ةيضق امأو «راثآلا ف رظنلاب اذه .هتاور هلأ هنأ يعفاشلا

 اذهو عاظاولا قع ين و ةأرملل :ثلاغلا . يصن لياعتلاو ةعماج ريا ف بأبي ةلع 0 نا ال



 هب ف (نمتحا امل م بلاخو ليلحالل بادحج جرفلا نأ ؛ءابطألا ةنع ىف كدقف ؛لجرلاب رسفم ةثأ :سماخلا -

 هتمغارمل ةبعتم تاكارح ىلإ هجاوحال هبا رضم :سداسلا .نقتحا لك ج رخي الف بذجي ال ربدلاو «لجرلا ةحار

 ؛ا دج ةأرملاب رصصم :نماثلا .عنشأ وظ و هسب الاي و ةهحجج هب لجارلا هيلع لبقيو .ةرذعلاو وجنلا لخم هنأ :عباسلا .ةرطفلل

 ؛هجولا دوسي :رشاعلا .لوعفملاو لعافلا نع ةرفنلاو مغلاو مها ثدحي :عساتلا .عبطلل رفاثم بيرغ دزاو هنأل

 . سرشتم ندأ اهفرعي ءاهسلاك هولعتو ةقه رت ةشحو هج ولا ويكي ؛بلقلا رون سمظناو غردصلا ملظيو

 اهح الص ىجري ال اممب امشاح دسفي :رشع يناثلا .ةلاحم ال امهنيب عطاقتلاو ربادتلاو ضعغابتلا ثروي :رشع يداحلا

 ربكأ هنأ :رشع عبارلا .دولا ضوع ضغبلاك اهدض امهوسكيو نساحماب بهذي :رشع ثلاثلا .ةبوتلا حوصنب الإ

 ريخ يأف «هيلإ هرظن مدعو ؛هلعاف نع هللا ضارعإو «يحلإلا تقملاو ةنعللا هباجيإل ا ديس معنا < دز بابسأ

 هب سكتني سوكنم عبط وهف «اناويح هيلع بكري م ةرطف ىلإ هعبط نع ءرملا جرخيو هيلع هللا اهبك ر امع عابطلا

 ةحاقولا نم ثروي :رشع عباسلا .هرايتحا الب هلاوقأو هلامعأو هلاوحأ دسفيف «يدحلاو لمعلاو .هحراوجو بلقلا

 .ةريغ ِّق روصتي ؟/ ام راقتحاللاو ة ةلافسلاو يزخلاو ناوشها نم بحجج وي :رشع ن .ماشلا .ةريع هثر وي كل امه ةأرحلاو

 فلسلا ضعب نع لقانلا ىلع هبتشا لب ءدحأ هزاوج ىلإ بهذي مل هنأ ققحو «ميقلا نبا هطسب ام ةصالخ اذه

 دل :بنأ ٠ تاس ىطلغ اذه ٠ عوكل 0 سي نب جريت ديدات وب يامال نايتإإلا زاوج

 تلرنأ امنإ :لاق مي ظفلو ء[4351717 :مقر] اهربد يف اهيتأي :لاق (*7*:ةرقبلا) ا رق :ىلاعت هلوق

 "بئارغلا" يف ييطقرادلا هاورو ءربدلا نايتإ يف ةصخر (88+ :ةرقبل) يؤكل ٌتْرَح ْجكٌؤاَسِن دي هللا لوسر ىلع

 مظعأف ءاهربد يف هتأرما باصأ لحر يف تلزن :ظفلب م5 رمع نبا نع عفان نع كلام نع يدرواردلا قيرط نم
 ؛«حصي يأ : ريتك نبا ظفاحلا لاق نكل ءاهربد 52 ا هيأ *لاق ؟اهلبق ُِق اهربد نم :تلقف :لاق مري كلذ سانلا

 هبسنو «ةيآلا رهاظو ثيداحألا هذهل ؛فلسلا نم ةعامج نع كلذ ةحابإ لقن دقو :لاق "يراسلا داشرإ" يف اذك

 ضصاصضخلا ركب وبأ لاق ؛[١١/57] ةريثك تاياور يف كلام ةمئألا مامإو نيعباتلاو ةباحضلا نم ريثكل نابعش نبا

 هنع يهو ءاهتعانشو اهحبقل ؛هنغ ةلاقملا هذه نوفني هباحصأو ؛هتحابإ كلام نع روهشملا :هل "نآرقلا ماكحأ" ف

 ,هنع ومملا عفدنت نأ نم ره

 برع موق متنأ ام :لاقف ؛ءكلذ نع اكلام تلأس :لاق حور نب ليئارسإ قيرط نم كلام نع بيطخلا ىور نكل
 - :لاق «كلذ لوقت كنإ :نولوقي مهنإ !هللا دبع ابأ اي :تلق ؛جرفلا اودعت ال ؟ءرزلا عضوم الإ ثرحلا نوكي له



 0 ا د يبا ام اا ل ع لاهنملا أ نع هيبأ نع دامح -89

 نع عج ر كلام لعلو ةضقلا هذه ىلع اودمتعا نيرخأتملا ةناحضأ أ رهاظلاف ىلع نوبذكي ءيىلع نوبْدَحي 2

 ىلع ةحيحص هيف ةياورلا تناك نإو هب لمعي ملف رمع نبا ثيدح فالحخ ىلع لمعلا ىري ناك وأ .لوألا هلوق

 ةحيحص الوقت هيف دروأو ؛ رمح نباو كلام نع بذلاو عن معفدلا َّق هلاطأو يةمالك ينالطسقلا دا ريس اذكهو ,هن دعاق

 .رمع نبا لوق نعت هناي يلا نع يئاسنلا ةياورو ءيبطرقلاو بهو نبا نع

 4 اونا :هلوقو غ7 ةرقبلا) ا مك رم ثْيَح نم ةهونأف# : :ىلاعت هل وقب هيلع لدتسي دقو ]| : نهش احم

 ميملا حح دتشب :يراَقلا لاق [مك؟ ةرقبلا) ذأ ش ناقل : ىاعت هلوق ع عماجلا و «ضيحلا ىلع سايقلابو 000 ةرقبلا)

 عمج يه «نهشاحم يف ءاسنلا ىنؤي ل نأ يمن هيفو :" راحبلا عمجم" يف لاقو ؛ءنهرابدأ يأ ةمجعملا | نيشلا ديدشتو

 ,طئاغلا عضاوم نع شوشمحلاب نيكي ابنك رابدألا ع شاخاب ئ 4 اننا ةلمهم نيسب :لاقيو عربدلا هو ةشح

 :درو لقو :يراقلا لاق «ن هرابدأ يأ نهشوشح يف ءاسنلا لايتإ نع ىهف ثيدحو عماأرح ةايَسَتْلا شاحن دئنيح هنمو

 :نياحح نع يدع عبار هيوم .داروررر ملطسلا كام اريقتا
 ءاهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم :ةريره 8 نع |[ :مقر] د واد وبأو [ممز :مقر دس هذ لوهحأ قففرو

 نإو «ربدلا يف ةأرملا نايتإ ميرحت ىلع ارخآ عامجإلا دقعنا دق :هل "يذمرتلا حرش" يف انخيش لاقو :"ةيانبلا' يف لاق

 نم هميرحتب نولئاقلا امأف ءهراكنإ هنع يور دقف هتحابإ هنغ يور نه لكو - دق متدق فالح هيف ناك

 ريح نب كيعس :نيعباتلا نمو 63 ويعيش | بو وبأو ةرووع عاف | سابع ن | بلاط يبأ نب يلعف :ةباحصلا

 ملعلا لها نم نيرخاو يعفاشلاو يروثلا
 ةفيلخ نب لاهنملا ةمادق يبأ نع ةفينح وبأف : "دوقعلا" ةححسن ظفل امأو ءانتححسن ّّق دنسلا لظفل اذكه :لاهنملا يبأ

 دامح قيرط نم يثراحلا هاور اذك «ثيدحلا : اق هتأ دوعسم نبا | نع يمرحلا عاقممعقلا أ نع ماك عب ٠ ”ةيهلس ع

 :مامإلا نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو ءورسح نبا هاور هقيرط نمو «هيبأ نع ةفينح يبأ نب
 يبأ نع نيدنس مامإلا دنع هل لعلف ءرخآ دنس اذهو .عاقعقلا يبأ نع ةمامث نع ورمع نب لاهنملا نع :لاق هنأ ريغ

 .عاقعقلا يبأ نع - قودص وهو - مامت نب ةملس نع - فيعض وهو - ةفيلخ نب لاهنملا قيرط نم عاقعقلا

 :لمتحيو .عاقعقلا يبأ نع - ةقث وهو - ةمامث نع - مهو اعر يقوك قودص وهو - ورمع نب لاهنملا قيرط نمو
 ثيدحلاو ةمامث هنأ :ةملسو ءورمع نبا ١ هنأ :لاهنملا معزف ءدنسلا ءامسأ يف ةاورلا ى : ضعب هابتشا نم كلذ نوكي نأ

 ."مارح ءاسنلا شاحم" :ظفلب عاقعقلا يبأ نع جاجحلا قيرط نم ]١8/7[ يواحطلا هجرحأ افلا د. 14 20 1



 .شاحملا يف ءاسنلا ىّتؤت نأ مارح :لاق هنأ دوعسم نبا نع ينشخلا عاقعقلا يبأ نع

 نبع قولا مصألا حامرلا ريثك نع اضيأ ماسالا كورو ؛ 'ىيحلا' ف مكاحلاو ؛"خيراتلا" يف يراخبلا هجرخأو -
 يف اربدو ًالبق (7:ةرقبل) تتش ىنأ : 5-2 رئام وكل ثوح وك لاش :لجو زع هلوق يف رمع نبا نع عداو يبأ

 نم يعالكلاو «نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسح نباو ؛عيكو قيرط نم ةحلط هاور اذكه .ريغ ال ءهدحو أملا
 ءارئاج شاحملا يف نايتإلا يأ رابدإلا ئري ال ناك رمع نبا نأ رهظي اذَو :مامإلا نع.مهلك دلاخع نبا دمحم قيرط

 نع هيبأ نع مامإلا نب دامح ةياور قبس دقو .[؟5/7] قرط نم هنع يواحطلا هاور ام ىلع هنع حيحصلا “وهو
 ةخيسن يفو ءانتخسن يف ناك اذكهو ءمارح شاخما وحن ءاسنلا نايتإ :لاق دي يبنلا نع رذ يبأ نع جرعألا ديمح

 ؛هل لاقي لحبر وت .كلألا ةيغويآ ىه يكل يرغألا سيخ نخ ليوطلا دي نخ ةفيس وبأ ةلكح ادوقعلا
 قيرط نم ةحلط هاور اذك ؛"نهزاجعأ يف ءاسنلا نآيتإ نع ىف د ىبلا نأ" :هذ رذ يأ نع ديحملا دبع نب دابع

 مامألا نع عملك ,نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاورو ؛مامإلا نع ينامحلا ىي يبأو مكحلا نب مساقلا

 اطاقتسإو افيحصت ايهع نأ ىلعفا تافالا باحضا نم ةعابج هاؤر اذه عرذ. نأ نه سيف نع ديفع قع قون

 ضعب ظفخ .ءوس نم وأ «خاسنلا مالقأ لوادت نم تاشن كلذ ةماع لعلو «نالا ظفل يف ًافرصتو ءدنسلا ضعبل

 ةانررح امث سابتلالا عفتراف ءجرعألا سيق نع هاور ليوطلا وه ع نيج ايغزالا ملعو «ةلقنلا وأ «ةاورلا

 مكدحأ عماج اذإ :درو دقف «جرفلا ىلإ رظني ال نأ عامجلا بادآ نم نأ ملعا مث .روثعلا اذه لبق ةمدقملا يف

 يف يدع نباو "هدنسم" يف دلخم نب يقب هجرخأ يدعلا ثررس كلطبتإل ؛ايسرغل ! رظني الف هتيراج وأ هتجوز

 ىلإ رظني الف مكدحأ عماج اذإ :دروو «دانسإلا ديح :حالصلا نبا لاقو ءاعوفرم سابع نبا ثيدح نم "ةلماك"

 ؛"هئافعض" يف حتفلا وبأ يدزألا هجرحأ :ءسرخلا ثروي هنإف ؛مالكلا رثكي الو «ىمعلا ثروي هنإف ؛جرفلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم "هسودرف" ف يمليدلاو ,"هتخيشم" يف يليلخلاو

 ةرو دق نكلا ةساحضلا ي امك 86 هن هتآرب توك نأ تركلأوب فيلع راكلالا يف ةنقتاخ ياس نس مرو كفو

 ضعب ف امهقح يف ةحارص ًاصوصخو «ةكولمملاو ةجوزلا قح يف ننسلاو نآرقلا صوصن يف ةراشإ ًاقلطم ةزاجإلل
 دقف :هتجاح ءاضق درجمب اهنع يحنتلا يف لجعتي ال نأ اضيأ بادآلا نمو «"ةيادحلا" يشاوح يف اهاندروأ «رابخألا

 يضقت ىح اهلجعي الف اهتجاح يضقت نأ لبق هتحاح ىضق اذإ مث ءاهقدصيلف هلهأ مكدحأ عماج اذإ :درر
 ”هلماك" يف يدع نبا جرخأو «سنأ ثيدح نم 'هدئسم" يف ىلعي وبأو "هعماج" يف قازرلا دبع هجرحأ ءاهتجاح
 .هتجاح يضقت نأ بخي امك ؛اهتحاح ىضقت يح ىحنتي الف هلهأ مكدحأ عماج اذإ :اعوفرم قلط ثيدح نم

 .نون الب نينيشب يششخلا عاقعقلا :"يراقلا حرش" ينو :ينشخلا

 [لزع نإو ننوكيل ائيش هللا ىضق نإ :هعفر يردخلا نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ جرحخأ] :شاخملا يف

 .ءاسنلا شاحم اوقتا :هعفر رباج نع هلماك" ف يدع نباو هيوم ىورو



 شارفلا بحاصل بسنلا نايب ظ 1 55 حاكنلا باتك

 [شارفلا بحاصل تسلا نايب|

 نب رمع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يىبأ نب دامح نع ةفينح وبأ -

 10016 دم عم داس سس لارقلل لولا" :لاقا# ىبلا نأ ةباطنللا

 (١٠ه“ :مقر) يراخبلا هاور دقف ءارتاوجم نوكت نأ داك روهبشم حيحص ثيدحلاو :يراقلا لاقإ :دلولا

 نع (؟15٠١5 :مقر) هجام نباو (75/84 :مقر) يئاستلاو (5717* :مقر) دواد وبأو ١481( :مقر) ملسمهو

 وبأو «ةريره يبأ نع رع /١١51( :مقر يذمرتلاو 2250٠١5 :مقر هجام نباو 254/7 :مقر يئاسنلا) ةثالثلاو ؛ةشئاع

 رمع نع هحام نباو ((55/85 6595/88 :مقر) ريبزلا نب هللا دبع نعو دوعسم نبا نع يئاسنلاو ؛نامثع نع دواد

 ؛ءطولا ةزئاحلا ةكولمملا ةمألا وأ ,ةحوكنملا ةجوزلا شارفلا نم دوصقملا 050٠05 3٠٠١17([ :مقر) ةمامأ يبأ نعو

 ؛يراقلا همعز امك شارفلا سفن ال ؛ىلوملا وأ جوزلا وهو شارفلا بحاص :انهه دارملاو 1 ناشرتفت امهأل

 وهو :هكلامل يأ شارفلل دلولا هيفو :"راحبلا عمجم" يف لاق ,فذحلا زاحب وأ ءزاجملا وأ ةيانكلا قيرطب امإ كلذو

 .ءتنز :ترهعو «ىز :رهعو «ينازلا :رهاعلا :ءاملعلا لاق :يوونلا لاقو ءافاشرتفي ” ؛ىلوملا وأ جوزلا
 هيفبو رجحلا هل :لوقت نأ برعلا ةداعو «دلولا يق هل قح 35 ؛ةبيخلا هل ينأ "رجحلا هل" ئيعمو ءانزلا :رهعلاو

 .[ ا ملسم حيحص ح رق ةبيخلا الإ هل نسيل :نوديري «كلذ وغو بارقل هلا وهو «بلثألا

 نصحللا مجري امنإو ءمحري ناز لك سيل هنأل ؛فيعض اذهو «ةراجحلاب مجري هنأ انهه رجحلاب دارملا :ليقو

 رجحلا رهاعللو :"عمجملا" يف لاقو .دلولا ىفن اذيف درو انإ ثيدحلاو هدبج لولا يفن همر: نم مزلي ال هنألو ؛ةصاخ

 دولا يق: قازللا ظيح الا كنك ًافلطم انزل ىلع بلغ رك ودصفلا هليل أر ىلا ىتأ اذإ ازوهصو ارهع روج م :يارلا

 ةبيخلا هل :ىعملاف :لاق .هل ءيش ال يأ ءاهالوم وأ اهجوز وهو دلولا مأ بحاصل يأ شارفلا بحاصل وه 34

 وأ جوزلا وأ ديسلا :بحاصلاو ؛جوزلا اهشرتفي هنأل ؛ةأرملا يأ شارفلا بحاصل بوسنم دلولا يأ ءبسنلا ال
 :هلتق انهه دارملا سيل نأ تفرغ دقو :هلتق نع ةيانك بارتلا وأ مجرلا يأ رجحلا :يراقلا لاق ءةهبشب يطاولا

 .هفرعتس امك ثيدحلا دروم فالح هنأ ىلع ءدلحلا يف ال ةصاخ مجرلا يف ف وه اغإو

 يف ةفينح بأ ىلع در هبو «يعفاشلاو كلام بهذم وه ام ىلع ءطولا ناكمإ بسنلا اذه يف طرش يوونلا نأ ملعا

 هنأل ؛ثيدحلا قالطإ يف هل ةجح الو «داسفلا رهاظ فيعض اذهو :لاق ةيقرشملاو ةيبرغملا هيف لثمو ؛طارتشالا مدع

 لادلاو «يععادلا ىلع رادي دق مكحلا نأ أ :ًالوأ امأ :ةيلع لوقا .دقعلا دنع ناكمإلا لوصح- وهو ءبل بلاغلا ىلع جرع

 مالطوولا ةلزنمب لعج دقعلاف «ةقشملاو رفسلا يف امك ءالصأ انادريعمو ةقيقخ لإ تنلب الو: «لوادلاو وعدملا نع ابئان

 انيعبج نميل هبهذمف ,حاكتلا دقع درجمت اشارف تراضص ةجوز تناك نإف :اضيأ ف وونلا لاق دقو ءئعملا اذه يف

 - ,عونمم بلاغلا ىلع هجورخو «ثيدحلا قالطإ فالح مهبهذم نأ :ايناثو ؛كلذك مهبهذم لب ءداسفلا رهاظ



 شارفلا بحاصل بسنلا نايب ؛.ه حاكنلا باتتك

 . رجحلا رهاعللو

 اذإف «تارم اهيف تضاحو «ءرفسلا يف اهجوزو «نوتس اهيلع تضم اذإ ةءوطوملا نأ :اغلاثو «ليلد نم هل دبالف

 لماحب تسيلو ضيحت اهنأ ملعيو اهعم ناك ول اذكو ءةرورضلاب ةمولعم محرلا ةءارب نأ عم ةيرم الب دتعت اهقلط
 هلع نإو ةمحرلا لغش ماقم امئاق لغج ءطولا قلطم نأ رهظف هيف ءطو آل رهط يف قالطلا يف'ةنسلا وه امك
 .مهفاف «ةيعرشلا لوصألل فانم هلوقف ؟انهه ناكمإلا نيأف ًاعطق امتءارب
 دلولا !ُدِبع اي كل وه :ةعمز نب دبعو دعس ماصتخا ةصق ف ةشئاع نع ملسم هجرحأف «ةتسلا هاور :رهاعللو

 دواد وبأو ء[55١/ 41١451 :مقر] مامإلا ةياور ظفل لثم قرطب ةريره يبأ نعو «قرطب رجحلا رهاعللو شارفلل
 انز ةصق ف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو «ملسم ةياور وحن ةشئاع نع

 حابر نعو ؛رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ؛ةيلهاجلا رمأ بهذ مالسإلا يف ةوعد ال :لاق «هب هدلو ةّوعدو ةيلهاجلا
 هجام نباو ؛[771085 77175 ,70717* :مقر] شارفلل دلولا : هللا لوسر ءاضقب نامثغ ءاضقو 1 ةصق يف

 ."شارفلل دلولاب ىضق" :اعوفرم رمع نعو :"شارفلل دلولا" :دعسو دبع ةيضق ةصق يف ةشئاع نع
 رهاعللو شارفلل دلولا : تفي فارم يلهابلا ةمامأ بأ نعو ءرجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ايفر ةيبوق يبأ نعو

 رفقا قارا دولا ((اغوقرس ةييرخب نأ نق يقاسرتلاو د[ هذي ل سكب واكد ةد وك 4 يقرأ روق
 نب هللا دبعو ةجراخ نب ورمعو ةمامأ يبأو ةشئاعو نامثعو رمع نع بابلا يفو :لاق ١١517[ :مقر] رجحلا

 نب ديعس نع يرهزلا هاور دقو ؛حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح ؛مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلاو ورمع

 .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ؛ةريره يبأ نع ةملس يبأو بيسملا



 ءاربتسالا تايب 2< :5 ءاربتسالا باتك

 ءاربتسالا :يباتك 85

 [ءاربتسالا نايب]
 أطوت نأ كي هللا لوسر ىف :لاق فذ رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ اا

 هلعأو ؛.ملسم طرش ىلع هحّحصو "كردتسملا" يف مكاحلاو «ديعس يبأ نع "حاكنلا" يف دواد وبأ هاور :خلإ لاق

 يف نابح نباو .عفيور نع 'ةفرعملا' فو ”نئسلا" يف يقهيبلاو ؛كيرش سيلدتب ناطقلا نبا
 اذكه :خإ أطؤت نأ :تاعوفرم اهلك سابع.نبا نع "هنتس' يف: ئطق ردلاو يباع نع "هفنصم ' يف ةييشا نبأ نبا
 ةبلعت يبأ نع ةداتق نع اشنأ مامإلا ىورو «مامإلا نع رانيد نب نامثع قيرط نم سل يف يثراحلا هاور

 :.<7/7] دمحأ هحرخأ ثيدحلاو ءورسخ نبا هاور اذك :"يبسلا نم ىلابحلا أطوت نأ ىمن دي يبنلا نأ" :نشخلا

 هنأ هعفر ديعس يِبأ ثيدحن نم [؟٠135 :مقر 7١27؟/7] مكاحلاو /7١51[« :مقر] دواد وبأو ا 135 2 ةمقر

 بدوي

 يح لماح أطوت ال :ساطوأ ايابس يف لاق

 ةيراس نب ١ ضابرعلا ثيدح نم يدمرتلاو هع :مقر بة سابع نبأ ثي دج نم يطقرادلا هج رخأو

 يلع كيدح نم اةبيبشأ يأ ع نباو ؛.فيعض دنسب هريره يأ ثيدح نم " يغصلا" يف ياربطلاو "ا :مقر]

 يف نابح نباو «؛عاطقناو فعض هدنس قو ؛ "ةتيعيفت اريكمات يح لئاجلا وأ ءعضت نح لماحلا أطوت نأ ىمن' :هعفر

 وح لماح أطوت للا ساط وأ موي نيب :اعوفرم يبعشلا ليسارم نم ةبيش يبأ نباو (عفيور ثيدح نم "هحيحص"

 :هعفر سنأ ثيدح نمو «رخآ قيرط نم هليسارم نم "هفنصم" يف قازرلا دبعو «"ًأربتست ىح لئاح وأ ءعضت

 ؛فعض الو فعض هدنس يف : لاقو «ءسنأ نع يرهزلا نع جاححلا قيرط ن م يقهيبلا هركذو «"ةضيحب ةيفص أربتسا"

 .انركذ امب ىوقت هنأ عم احرج سيل اندتع وهو ءاسلدم جاجحلا ن نوكي هلعل هنأل

 ديري هلعل : :لاقف ءطاطسف باب ىلع حجم ةأرماب ىتأ هنأ 0 يببلا نع ءادردلا بأ نع 4١ :هقر] ملسم ىورو

 لحي ال وش ف هن روي فيك هربق هعم لخدي انعل هنعلأ نأ تمنع دق 5 هللا لوسر لاقف (معل :اولاقف اك ملي نأ

 اهعامج لحي ٠١ ةيبسم الماح علاق اهأطي يأ امي ملي نعم :اقونلا لاق عل لي ال وهو همدختتسي فيك هه

 احم ةأرها ئئأرف ةوزغ 5 ناك :هظفلو ةنع دواد وبأ هج رخأو .(:”ه/١ ملم حيحص حرش] عضت يح

 ديعس يبأ نعو لإ هربق يف هعم لخدت ةنعل هنعلأ نأ تممه دقل :لاق «معن :اولاق ؟امي 2/١ اهيحاص لغل :لاقف

 . نسسح هدانسإو ؛ةيخيح- شيخ يح لمح تاذ ربع الو «ءعضت

 يح لمح تاذ ريغ الو ءعضت َىح لماح أطوت ال :ساطوأ ايابس يف لاق هنأ هعفرو «يردخلا
 حز اح

 موي لوقي دك هلل 1 لوسر تيعمس أه الإإ كلا لرقك ال قل امأ :لاق ابيطخت انيف ماق :لاق ؛يراصنألا تباث نب عفيور

 نعو ( ةبشيح- صيع

 ئى رمال احن الد :ىلابحلا نايتإ عي ؛ه ريغ خ ,إ ةءاس .ىقمسي ىخالا هويْلاو هللاب 4 هب فى رمل ل يل : لاق ءنينح
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 - 0 .[5158 51851 51857 :مقر] لإ اهأربتسي ىح يببسلا نم ةأرما ىلع عقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي



 ءاربتسالا نايب ءهال/ ءاربتسالا باتك

 .نقوطب يف ام نعضي ىح ىلابحلا

 لمعلاو «تباث نب عفيور نع هجو ريغ نم يور دقو :لاقو :هنسحو ارصتخم عفيور ثيدح يذمرتلا جرخأو -

 ءادردلا يبأو سابع نبا نع بابلا يفو ؛عضت ىح أطي نأ لماح يهو ىرتشا اذإ لجرلل نوري ال ملعلا لهأ دنع

 ىلا ايابسلاو ءانز نم ىلبحلاو «ةارتشملا ىلبحلا يف وه امنِإ اندنع ءاربتسالا اذه مث .ديعس يبأو ةيراس نب ضابرعلاو

 هج وكنم قح 2 ذيأ انناعأ فكلي امم تراصو (ةرجشا وأ مالسإإلا ةحج وب نييب رح ا نهجاوزأ نع نهحاكن خسف

 يف الو .حاكنلا لبق اهب ىز ينازلا وه جوزلا ناك اذإ انز نم ىلبحلا ءطو زوجي اذكو ءاهعامج زوجي هنإف «ىلبحلا
 نأل ؛ءطولا نع الضف عضت ىح اهحاكن اندنع زوجي ال هنإف ءالماح تناك اذإ ةملسم ةرجاهملا ةيبرحلا قح
 .لمحلا عضو هتدعف ؛اندنع حيحص مهنيب اميق مهحاكن

 يمرادلاو | 5 :مفر ى؟لعإ دمحأ هاورو ريغ عرز هءام ىفقسي ال نأ هيلع صن ام ءطولا ةمرح ئيبمهو

 تاذ ريغ الو ءاهلمح عضت يح لماح أطوت هيأ :ساط وأ ايابس ِق لاق هنأ هعفرو (لديعس يبأ نع كادولا يبأ قيرط نم

 لحي ال :نينح موي 225 هللا لوسر لاق يراصنألا تباث نب عفيور نع دواد وبأ هاورو ؛:ةضيح ضيحت ىح لمح
 مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو - ىلابحلا نايتإ يعي - هريغ عرز هءام يقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال

 تح امنغم عيبي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو ءاهأربتسي نتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي نأ رخآلا

 نإ ةضيخب ءامإلا ءاربتساب رمأي ناك دو هللا لوسر نأ يئغلب :لاق كلام نع نيزر هاورو 5١58[« :مقر] مسقي

 اذإ :لاق هنأ رمع نبا نعو «ريغلا عرز يقس نع ىهنيو «ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالثو ءضيحت نمم تناك

 .رهشأب ال رهشب .ضئاخلا ريغ ءارعسا ىلع اذكو :ةمومعي ناطوأ ايابش تيد ؛اضيأ

 ءارش ةمأ كلف نمو لمح نع ةيراج محر ةعارب بلط :عرشلا يو ؛ةراهطلاو ةءاربلا بلط *ةغللا 2 ءاربتسالاو

 .لمح عضو وأ رهش وأ ةضيحب اهأربتسي ّىح اهيعاودو ءطولا هيلع مرحي اثرإ وأ ةيصو وأ ةبهوأ
 .ةارتشملاو ايانسلا انو دارملاو ؛لماحلا يهو ىلبح عمج ءاجلا حتفب : ىلابحلا

 .عفيور نع بابلا يفو اعوفرم هيبأ نع ةيراس نب ضابرع نع يذمرتلا هاور :نشوطب



 عاضرلا ببسب ةمرحلا نايب 0064 عاضرلا باتك

 عاضرلا تانك ( 0 ١)

 [عاضرلا ببسب ةمرخلا نايب]

 5 يبا | نعد## ىلع نع حيرش نع مساقلا نع مكفنا نع ةفينح وبا ا
 اق عيناه ةييتع نبأ

 يص سا
 #35 هابلق هبل ع مرحي ام عاضرلا نم مرحي" لاق

 نأ لاق «ةشئاعو سابع نبا ثيدح نم هحبام نبا الإ ةكسلا هج رخخأو «( فس وي وبأ كنع ط اذكس 1 ويديو

 ثفللاو يروثلاو امهاحصأو كلامو ةقينح يبأو 0 مكحلاو هداتفو يرهزلاو ا يل طع

 :ربلا ١ دبع نبا لاق ءةرما يف مرحي هريثك و عاضرلا ليلق ة نأ ىلع نوملسملا عمجأ !ةديطلا لاقو ؛يربطلاو يعازوألاو

 .[؟ 5٠ ,589/148] كلذ يف فالخلا ىلع ثيللا فقي مل

 نم هيفو «ءبسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم اومرح :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يراخبلا هاور :خلإ نم مرحي
 نم مرح اه ةعاض رلا نم سه كح هنأو .ةعاض رلا نم رولا ةنبا أ 92 ل "يأ اا :ةرزمح ةنبا ةصق ِق سابع 0 ثيدح

 نأ معن :اعوفرم ةعاضرلا نم ةصفح مع ةصق يف ةشئاع نع ملسم جرخأو 55 م :مقر] 1 ١

 يخأ حلفأ ةصق 2 اهنعو .ةدال ولا نم مارك اه ةعاضرلا نم مر :اعوفرم اهنعو .ةدال ولا مرت اه رح ةعاض رلا

 سابع نبا نعو ءبسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي هنإف .هنم يبجحت ال :اعوفرم ةعاضرلا نم اهمع سيعقلا يبأ
 نم مرح اه ةعاضرلا نم مرح و :ةعاضرلا نس ىخأ ةنبأ امُكَأ ى ل لخ يأ انكإ :هظفلو ءةزمح ةنبا ةصق 2 ره اه

 : [ 1182839 01 8 28 21248 ةمقر] هيلا نيف ؛قيرط قو ينعرلا

 يف يئاسنلا ظفلو ء[٠ هعااعإ :مقر] ةدالولا نم مرحي اه ة ةعاضرلا نم مرح: :هظفلو ؛ةشئاع ثيدح دواد وبأ جرخأو

 : حلفأ ةضق قه عةدال ولا نم. مرع يم حاضر ملأ مه م ركع :قيرط فو ؛عاضرلا هرم تح ةذالاولا هتمرح أم :اهنع قيرط

 نع يورو للاب قلحلا عم نكل ؛ سابع را نع هزمح ةنبا ةصق ِق هلثم و هسا نه م كح اه عاضرلا نم مح

 ناك فرتكتم نباو ايلع نأ انثدح احيرش نأ بنكف .عاضرلا نع هلأسن يعخنلا ديزي نب ميهاربإ ىلإ انبتك :لاق ةداتق

 525 هللا يبن نأ :هتتدح ةشئاع نأ انثدح يبراح ا ءاثعشلا ابأ نأ هباتك يف ناكو هريثكو ةليلق عاضرلا نم مرحي :نالوقي

 نم مرعي ام مرخخ ةعاضرلا نإ :اغوفرم ةضفخح مع ةصق يف ةشئاع نعو ءناتفطخلاو ةفطخلا مر ال :لوقي ناك

 سابع نباو ةشئاغ يتيدح جا نبا جرخأو . 0 يال ااا ااا تلا لا :مقر] ةدالول |١

 اه ع ايضرلا نم مارح هللا لإ :انخاوق رق يلع ن 00 انييسلا نب ت.يعس رع يدمرتلا جرخأو "و ا لو :مقر]
0 

 : ميحص ثيدح ليف ةبيبح مأو سابع ناو ةشئاع نع بابلا 2 *:لاق ١١ ل :مقر] انييشتلا نم مرج

 - :3 يححص نيسح ثيدح انه *لاق ؛ةدال ول || نم مرح اه ةعاضرلا نم مرح هللا نإ :اعوفرم ةشئاع ثيدح ج رحعأ 0



 اضرلا ببسب ةمرحلا نايب 25 عاضرلا باتك

 هش هه ها نا ذه هه هه 8# هل هلا ةهضخا هناا هنا هش #ا هلا ها ه#خا هَْلا هه سلا ه#ا تس ا مظهّْيا ظه#ه8زا هه ه8 هل هلا ظنه ها نشا هه نها ه8 هه مهل مهلا 8# هلا هلا هلا هنا 8 9# 9# هلا اا ها هلا تل 00 8 ه9 ل تلا 8# هلا هللا الا اا #8

 ملعن ال مهريغو دو يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو ؛حيحض ثيدح ىلع ثيدحو -

 ضعب لاقو ؛قاحسإو دمحأو يعفاشلا بهذم ركذو :نيتّصملا ثيدح جارخإ دعب لاق مث .فالتخا كلذ يف مهنيب
 نايفس لوق وهو ؛فوجلا ىلإ لصو اذإ هريثكو عاضرلا ليلق مرحي :مهريغو ٌدنُق يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ
 نع ةشئاع ثيدح دمحم جرخأو .ةفوكلا لهأو عيكوو كرابملا نب هللا دبعو يعازوألاو سنأ نب كلامو يروثلا

 ةقالاولا نم مرخي ام: ةغاتتنرلا نم مرتع احوقرم نط ةنعئاع نع رابمد نب ناميلس نع رابيد نب هللا دبع نيع كلام
 :اعوفرم ةابدك قيقرع نه جرخأ هنأ يناربطلل "ريبكلا مجعملا" نع "ةيانبلا" يف لقنو 515[4 :مقر ]١/551:

 .[15 55/8 :ةيانبلا| ١[ 77 :مقر «58/7] بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرخي

 نأ نم (؟8:ءاسنلا) 4ةكَتشَضْرَأ ياللا كتم :ىلاعت هلوقو «ةحيحصلا تاياورلا هذه هديفي ام وه انبهذم نأ ملعاو

 هفوج ىلإ لصو اذإ صملا نم ءيش ندأب ققحتي ةعاضرلا ىمسم نإف «ميرحتلا يف ءاوس اهريثكو ةعاضرلا ليلق
 هراتحا امك ةشئاع ةياور ىلع ءانب تاعضر سمح وهو - انآرق الو اربح نكي مل امه اميسال دحاولا ربخب هيلع ةدايزلاو

 ؛سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلع نع يورم انبهذمو ءزوجي الف باتكلا ىلع ةدايز - يعفاشلا

 مكحلاو رانيد نب ورمعو ةداتقو يرهزلاو لوحكمو ءاطعو سواطو بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلا لاق هبو
 نبا رمع يزارلا ركب وبأ خيشلا دازو ؛دهاحجمو دعس نب ثيللاو كرابملا نب هللا دبعو عيكوو يروثلاو يعازوألاو دامحو

 .[؟55/5] ئيعلل "ةيانبلا" يف اذك ءءاهقفلا رثكأ لوق وهو :رذنملا نبا لاقو ءيعخنلاو يبعشلاو هيد باطخلا
 ,5554/5] ةدحاو ةصم ميرحت يف سابع نباو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نب ديعس راثآ "ًأطوملا" ف دمحم جرحأ دقو
 لقأي تبني ال :هباحصأو يعفاشلاو ةشئاع تلاقف :"ملسم حرش" يف يووتلا لاقو :[5707 657٠0 519 :مقر 6

 نباو رمع نباو دوعسم نباو يلع نع رذنملا نبا هاكح ءةدحاو ةعضرب تبثي :ءاملعلا روهمج لاقو ءتاعضر سمخ نم

 يروثلاو يعازوألاو كلامو دامحو مكحلاو ةداتقو يرهزلاو لوحكمو نسحلاو بيسملا نباو سواطو ءاطعو سابع
 نوملسملا عمجأ :لاق هنأ ثيللا نع "ئغملا" يف ةمادق نباو يزارلا ركب وبأ ىكحو :"ةيائبلا" يف لاقو اهو ةفينح يبأو

 باتكلاب لمعلا نأب :نيفلاخملا همجو نع بيجأو .مئاصلا رطفي امك ؛دهملا يف مرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ ىلع
 مويلا امأف «كلذ ناك ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت ال :هلوق :لاق هنأ سابع نبا نع يزارلا ركب وبأ ىكح هنأبو ؛ىوقأ

 عوجرلا بجوف «ةبرطضم ةشئاع ثيداحأ نأبو ءدوعسم نبا نع هلثمو ءاتعوستم كال لكي مرق ةدحاولا ةعضرلاف

 ةشئاع نع تاعضر سمح ثيدحو «هبارطضال ؛حيحص ريغ نيتجالمإلاو ةجالمإلا ثيدح نأبو «باتكلا ىلإ

 ليلد ىلإ جاتحي ةوالتلا خوسنم نألو «ةباحصلا نع نآرقلا نم ريثك كرت يف ضفاورلا بهذم ىلإ يدؤي هنأل ؛فيعض
 ةشئاع ةياورب نولمعيو «ةرافكلا موص يف دوعسم نبا ةءارقب نولمعي ال ةيعفاشلا نم بجع :ليقو ؛مكحلا ءاقب يف
 .[؟55/ه] زوخي ال ةذاشلا ةءارقلاب لمعلاو ءدحاولا ربخي تبئي ال نآرقلاو



 22008 ا روماكلا نب ةورع نع كلام نب كارع نع مكحلا نع ةفينح وبأ دفا

 نع كلام نب كارغ نع مكحلا نع ةبعش نع مدآ ةياورب يراخبلا هجرخأ ءارغصم ةبيتع نبا وه :خلإ مكحلا نع
 :تلقف «كمع انأو نيم نيبجتحتأ :لاقف ءهل نذآ ملف حلفأ يلع نذأتسا :تلاق اهأ :ةتشئاع. دع ريبزلا نب ةورع

 حلفأ قدص :لاقف 226 شا لوسر كلذ نع تلأس *<كلاقف «يخأ نبلب يخأ ةأرما قاتعش رأ *لاق ؟كللذ فيك و

 لاق امك سيعقلا يبأ مساو - ةلمهملا نيعلا جبفو فاقلا مضي - سيعقلا يبأ وح :أ دعجلا وبأ وه حلفأو .هل ىدئا

 ام عاضرلا نم مرحي :ةزمح ةنبا ةصق يف انعوف ريق رباج ثيدح ج رخأ مث «يالطسقلا هلاق يرعشألا لئاو :ييطق رادلا

 سلا و ا مالا ل ل لاا ل «بسنلا نم مرحي

 ,515 :مقر] ةدالولا نم مرحي ام مرخت ةعاضرلا نإ معن ن :دكو هللا لوسر لاقف ؟ىلع لعد ةعاضرلا نم اهمعل

 اهيبأ وخخأ رخخآ مع وه لب «سيعقلا يبأ يأ حلفأ ريغ اذه ةشئاع مع نأ اوققح دقو ء[ 31١865

 نم لوق طلغو 4717/١[: ملسم حيحص حرش] يوونلا هركذ امك «ةدحاو ةأرما اهتعضرأ عاضرلا نم ركب يبأ
 غلا باتك يف اذه رجح نبا نع يئالطسقلا هلقنو ءدحاو امه :لاق

 ءاهيلع نذأتسي ءاج سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نأ :ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع كلام نع عاضرلا ف جرتأو
 ؛تعنص يذلاب ترحأ 86 -تا لوسر واج يلق سل ندا نأ تيباف «تاحبلا لوثءنأ دعب ةعاتطرلا نم اهسخ وهو

 كلام ةياورب ملسم هحرخأو «نيطقرادلا دنع امك يرعشألا حلفأ نب لئاو وه سيعقلا وبأو .هل نذآ نأ ينرمأف

 ءءاطع نع جيرج نبا ةياوربو ءماشه نع ريم نبا ةياوربو ءقرط يف يرهزلا نع رمعمو سنويو ةنيبع نب نايفسو
 يفف «ةبراقتم ةفلتخم ظافلأب اعوقرم ةفانع نع ةورع نع كلام نب كارع نع مكحلاو يبيع ني كيري ةياورباو

 سنوي ةياور ف اذكو «كانيمي وأ كادي تبرت :لاق «لحرلا نيعضري ملو ةأرملا يتعضرأ امنإ :تلق نايفس قيرط
 :ماشه يل لاق «هتددرف :ماشه قيرط فو «دعجلا وبأ ةعاضرلا نم يمع يلع نذأتسا :ءاطع قيرط ٍو ؛ماشهو
 .[ 4 :مهقنأ .ن ميعق نب حلفأ يلع نذأتسا :مكحلا قيرط يفو «سيعقلا وبأ وه امئإ

 يف ةفورعملا يهو «بابلا ثيد اجلا قا سم عروب ىلا يهو «ىلوألا ةياورلا باوصلا :ظافحلا لاق :يوونلا لاق
 عيحم عرش معلا وبا :حلفأ ةينك و «سيعقلا يب أ ريغ جفا ومو ةفايطولا عرب اهجخدلا اهريغو قوبلخلا يشك

 نع ديزي نع يئاسنلاو ء[؟ ٠7 :مقر] ةشئاع نع هيبأ نع ماشه قيرط نم دواد وبأ هجرخأو ؛[451//١ ملسم

 ماشهو ؛يرهزلا نع نايفسو .يرهزلا نع كلامو ؛ناسيك نب بهو نع بويأ يبأو ؛ءءاطع نع جيرج نباو «كارع
 مرسول سسونب سعر سعلف اا 4 :مقر] ةشئاغ نع ةورع نع مهلك كارع نع ةعيبر نب رفعجو

 .194/ :مقرإ ةشئاع نع قو نع ماشه نع ريمث نب هللا دبعو ؛يرهزلا نع نايفس قيرط نم هحام نباو
 اذه :لاق هاا را : مقر | اعوفرم ةشئاع نع ةورع هيبأ نع ماشه نع ريم نبا قيرط نم يذمرتلاو 8

 - «لحفلا نبل اوهرك مهريغو 0 يبنلا باحصأ نم ملعلا | لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «حيحص ن مست كيد



 عاضرلا ببسب ةمرحلا نايب 5 عاضرلا باتك

 .هنم تّبجتحاف ةشئاع ىلع نذأتسيل سيعقلا ىبأ نب حلفأ ءاج :تلاق نو ةشئاع نع
 باجحلا ةيآ دعب 5 هتلاحغ

 نبلب يحأ ةأرما كتعضرأ :لاق ؟كلذ فيكف :تلاقف ؟ك ع انأو نيم نيبجتحت :لاَمف
 شيعَملا :وبأ كتمومع ةعاضرلا نم ءايفألا_ دق

 امأ كادي تيرت" :لك هللا لوسر لاقق للك للا لوسرأ كللظ تركذف :تلاق ءينعأ
 نيملعت

 كمع وهف

 يف لاق .حصأ لوألا لوقلاو «لحفلا نبل يف ملعلا لهأ ضعب ضّخر دقو «ةشئاع ثيدح اذه يف لضألاو -

 يف تبثت امك «نبللا بحاص ةهج يف ةمرحلا تبفت يح مرحي لحفلا نبل نأ ىلع ليلد هيفو :"يراسلا داشرإ"

 ةأرملاو لجرلا ءام وه نبللا ببس نأل ؛بسنلاب اهقحلأو ؛عاضرلا ةمومع تبثأ ُهك يلا نإف :ةعضرملا بناج

 بهذم اذهو ؛دحاو حاقللا ةبيش يبأ نبا .دنع يورملا ةلوقب راشأ اذلو ءامهتم عاضرلا نوكي نأ بحوف 2

 :مهنم موق لاقو ءراصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا روهمجو ءدمحأو كلامو هيبحاصو ةفينح يبأو يعفاشلا

 :[؟11/ 151 نيش. هرقل لحرلاا لبق نم ةعانطرلا :هعابتأو دوادو يعفاشلا تنب نباو ةيلع نباو يأرلا ةعيبر

 نع ١+ 41445 ١441[ 454 :مقر ملسمو 0255145 41/35 :وقر يراحبلا] ناحيشلا هحرحأ :خإ ةشئاع

 ["8.1 ٠.*8. :مقر يئاسنلاو ١25ه :مقر دواد وبأو 2١١41 :وقر يذئمرتلا] ةعبرألاو ء:ةشئاعو سابع نبا

 بأ وأ حلفأ باوصلاو .هل ضرعتي ملو يراقلا حرش ةخسنو «ءاندنع ةخسنلا يف اذكه :خل ! حلفأ .هحام نبا الإ

 :مقر يراخبلا| ناخيشلاو دمحأ هاور روهشم ثيدحلاو :لإ نيملعت امأ .ظافحلا دنع ظوفحم وه امك «سيعقلا
 .مهريغو ١97017[ :مقر] هجام نباو ١١[ 55 :مقر] دواد وبأو ١[ 455 :مقر ملسمو «15



 قالطلا يف لزحلا مكح دايب 15 قالطلا باتتك

 قالطلا باتك 0101

 [قالطلا يف لزحلا مكح نايب]

 :هقذ ةريره يىلأ نع كّهام نب فسوي نع ءاطع نع ةفينح وبأ -4

 ءاطع نع بيبح نب نمحرلا دبع نع دواد وبأ هجرخأ :خل! ةريره يبأ .ملسم نب ديلولا هنع هاور اذك :خ! ةفيدح وبأ
 قالطلاو حاكنلا :دج نهزهو دج نهّدج ثالث :لاق ٌدلكُي هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع كهام نبا نع حابر يبأ نبا
 ؛[84١١ :مقر] يدذمرتلا اذكو ء[73١٠ :مقر] دانسإلا انمي هجام نبا ننس يف هلثمو :[؟5154١ :مقر] ةعجرلاو

 يف رحح نبا لاق ءمهريغو دك يبلا باحضأ نم.ملعلا لفأ دنع اذه ىلع لمغلاو :بيرغ نسح كتيدح اذه :لاقو

 يفو 58٠١| :مقر ]5١7/5( مكاحلا هحّحصو ؛[4117 :مقر 7١25:ص] يئاسنلا الإ ةعبرألا هاور :"مارملا غولب"

 نب ةدابع ثيدح نم ةماسأ يبأ نب ثراحللو «حاكنلاو قاتعلاو قالطلا :فيعض رخآ هجو نم يدع نبال ةياور

 .فيعض هدنسو "نبجو دقف نهلاق نمف ؛قاتعلاو حاكنلاو قالطلا يف بعللا زوجي ال" :هعفر تماصلا

 ليعامسإو يدرواردلا زيزعلا دبعو لالب نب ناميلس قيرط نم يواحطلا هجرخأو ؛بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو
 كهام نب فسوي نع حابر يبأ نب ءاطع نع كدرأ نب بيبح نب نمحرلا دبع نع مهتثالث يراصنألا ريثك يبأ نبا
 :يئاسنلا لاقو ء[١485 :مقر] ركني ام هل قودص :"هنازيم" يف يبهذلا لاق «نمحرلا دبع هيفو ء[517/7] هلثم

 :"هبيرقت" يف رحح نبا لاقو ء[17١1 :هقر] نيل هيف :"هفشاك" فو ءيذئمرتلا هقفيدح نسحو «كيدحلا ركنم

 كلذك عقوو ءحيحصلا وه :ظفاحلا لاق «حابر يبأ نبا وه ءاطع نأ اذهب رهظو ء[*88< :موقر] ثيدحلا نبل

 .كورتم وهو نالجع نب ءاطع :لاقف ءيزوجلا نبا مهوو :لاق .مكاحلاو دواد بأ دنع

 نب ةلاضف ثيدح نم يناربطلا ىورو ءامهدب نيميلا ةيادحلا يفو ؛ةعجرلا لدب "يلازغلا زيجو' يف قاتعلا عقوو
 ىلع يوونلاو يبرعلا نبا در هب عقدناو «"قتعلاو حاكنلاو قالطلا :نهيف بعللا زوجي ال ثالث" :ظفلب ديبع

 :مقر غ١1١87/1١] نابوث نع "هريبك" يف يناربطلا هحرحأ امب هفلاخمل لدتسي دقو «قاتعلا داريإ يف ىيلازغلا

 نع ١١49[ :يقر] "هيتس" يف هحام نباو :[/955 يقرب هالو ؟/9] "تيصص" ىف نابح نباو 5 ١[

 مأ نع هللا عضو : ظفلب ىقهيبلا هاورو هيلع اوههركتسا او نايسبلاو أظنلا نم نع عفر :هاعفر سابع نبا

 14 ع/ا/ :مقر هانا خا الهول

 :"فالسالا باك" ى رهن ني دمع لاقو ءادج ةركتاق نجا هايآ تيدنلا اذه نع لام: هللا دبع نب الوأ هنع بيحاأو

 نباو «'هكردتسم' يف مكاحلاو «"هننس" يف هحام نبا هجرحخأ نإو ثيدحلاو .هب جتحي دانسإ هل سيل ثيدحلا اذه

 :متاح وبأ لاق دقف «سابع نبا ثيدح نم ."همجعم" يف يناربطلاو ؛"هننس" يف نيطقرادلاو ,"هحيحص" يف نابح

 3 اعيفرت نيسحلا نع الإ هري ١ :ىيرونأ لاقو عةعوض وم اهلكو عةركنم ةديناسأ :لاقو عةتبا ةنع ةلقن اسك «؛تبثي أل



 قالطلا يف لزهلا

 ءأطخ لتقلا يف ةرافكلا بجوأ دقف ؛هلوسر ةنسو هللا باتك فلاخ مومعلا ىلع هنظ نم دمحأ نع لالخلا ىورو
 هاورو «ءكلام نع ظوفحم ريغ اذه :يقهيبلا لاقو ءهب كلام نع ديلولا ثيدح نم "هخيرات" يف 3 ىيليقعلا هاورو

 هاورو ءركنم كلام نع هربخو ؛لوهجم ةداوس :لاقو ؛ميهاربإ نب ةداوس ةمجرت يف كلام نع ةاورلا يف بيطخلا
 ثيدح نم ٍنطقرادلا هاورو ءاضيأ عاطقنا هيفو ءبشوح نب رهش هدنس يفو ءرذ يبأ ثيدح نم هجام نبا
 .نسح ثيدح :"نيعبرألا"و "ةضورلا" يف يوونلا لاق نكل ؛فعض امهيفو «نابوث ثيدح نمو ؛ءادردلا يبأ
 رهشو ديلولاو ءريسي هلاجر يف فعضلاو :تلق «كلام نع ديلولا هب درفت هنأل ؛بيرغ حيحص :مكاحلا لاقو
 نإف ؛هماكحأ عيمجب لعفلا عفر ال «مثإلا عفر عفرلاب دارملا نأ :ايناثو ء«فيعض :يطقرادلا لاق ؛ةداوس معن ناتقث
 هجح هيلع دسفيو ؛لسغلا بجوي هوركملا عامجو :يبصلا لام يف شورألاو تايانجلا نامضك «ةتباث ماكحألا
 هلوق هعجرمو ىلوأ قوالطلاف ؛ هركملا نع طقس اذإ رفكلا نأ يعفاشلا نع يقهيبلا هاكح امت لدتسي " هموصو

 طقسي الو «داقتعالاب قلعتي هلصأ رفكلا نأ :باوجلاو +60٠١ :لحنلا) «ٍناَميأْلاب نِعَمِطُم ُهُبلَقَو 7 ل ف : الإ :ىلِاعت

 .فيلكتلا عم ظفللا لاسرإ ىلع قالطلا دمتعيو ؛هنع
 قالغإ يف قاتع الو قالط ال :اعوفرم مكاحلا هحّحصو 7١3[: :مقر] ةشئاع نع دواد وبأ هاور امه لدتسي دقو
 :ليقو ءبضغلا :ليقو «نونحلا :ليقو ءهاركإلا :ليق ؛قالغإلا ئعم ف فلتحا نكل ء[07٠158 :مقر ؛577/1]

 ءحلاص يبأ نب ديبع نع وأ «ديبع نب دمحم نع هنع دانسإلا يف هيلع فلتعاو ديزي نب روث ىلع رودي ثيدحلا مث «قيضتلا
 يبعشلا ناك :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاقو ءاضيأ "كردتسملا" يف ديبع نب دمحم طقسأو «هجام نبال امك

 هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو ءازئاج هركملا قالط نوري ةياور يف حيرشو ةبالق وبأو بيسملا نباو يرهزلاو يعخنلاو
 ام ةلمج :انباحصأ لاق ةلمجلابو .حيرش لدب ةداتق ركذ هنأ الإ :"فارشألا" يف رذنملا نبا مهركذ اذكو «يروثلاو

 .قاتعلاو ءراهظلاو «ءيفلاو «ءاليإلاو ؛ةعجرلاو «قالطلاو «حاكنلا :قيقحتلا ىلع رشع ةتس هاركإلا عم حصي
 ةعيدولا لوبقو «ءعاضرلاو «داليتسالاو «ريبدتلاو ءملعلا لوبقو «مالسإلاو ءرذنلاو ؛نيميلاو ءصاصقلا نع وفعلاو
 ثيدح نم ىناربطلا ىورو :ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنسم نع ةدابع ثيدح ركذ دعب "ةيانبلا" يف ئيعلا لاقو

 .رمامك ةعيفش نبا هيفو «قاتعلاو حاكتنلاو قالطلا :هيف بعللا زوجي ال ثاللئ :ظفلب ديبع نب ةلاضف

 ركنم وه :يئاسنلا لاق «هيف فلتخم وهو ؛كدرأ نب بيبح نب نمحرلا دبع هدنس قو «ئيطقرادلا هجرحأو :ليق
 يذمرتلاو دواد يبأ دنس يف وه اذه نمحرلا دبع :لوقأ ءانسح اذه ىلع ثيدحلا نوكيف ؛هريغ هقثوو ثيدحلا
 دج نهدج ثالث 2 يببلا نع ةريره يبأ ثيدح ظوفحللاو :"حتفلا" يف مامحلا نبا لاقو اشيا هجام نباو

 ء[89١5 :مقر] هجام نباو 5١414[, :مقر] دواد وبأو دمحأ هجرخأ «ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهزهو
 وهو قلط نم 2 هللا لوسر لاق :لاق ءرذ يبأ ثيدح نم "قازرلا دبع فنصم" يف قاتعلا ثيدح درو دقو

 .[١١؟45 :مقر ]١714/5« زئاج هقتعف بعال وهو قتعأ نمو ءزئاج هقالطف بعال



 دعلا نايب 1 0 قالطلا باتك

 . ةعجرلاو .حاكنلاو «قالطلا :دج نهزهو لح نهذدج ةثالث  :لاق 0 هللا لوسر لأ

 |ةدعلا نايبأ

 :اهقلط نيح ةدوسل لاق دي يبلا نأ رباح نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ - مه

 مل . يدتعا

 ءيشب ملكت نم بعل نهيف سيل ثالث :لاق لع هنع ةريره يبأ ثيدح نم "لماكلا" يف يدع نبا ىورو -

 :الاق امُنأ اها رمعو ىلع نع قازرلا دبع جرخأو :حاكنلاو قاتعلاو قالطلا :ةهيلع بحجو لقف ابعال نهنم

 ٠١7541 :مقر 2175/5] رذنلاو :دازو ؛عبرأ :اهنغ ةياور يفو «قاتعلاو قالطلاو حاكنلا :نهيف بعل ال ثالث

 :مقر| هجام نباو ١١85[ :مقر| يذمرتلاو [؟34١ :مقر] دواد وبأو دمحأ هاورو :يراقلا لاق .[| ٠١4
 ءةعجرلا لدب "قتعلاو" :دواد يبأل ةياور يفو ."ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا" :ظفلب هنأ الإ ةريره بأ نع

 ١٠١7149[. :مقر ]١1714/5« "قازرلا دبع فنصم" يف قاتعلا ثيدح درو دقو

 هوركملا نيمي داقعنا يف ةيعفاشلا ءازإب ثيدحلا ذي اولدتسا ةيفنحلا نأ ملعا ؛مامهلا نبا لوق لثم لقنلا درس اذكهو

 نع عفر" ثيدح امأو ؛مهقالط عوقو فو «تاياورلا ضعب يف رذنلا نم درو ام ىلع ًاسايق ئطخملاو يسانلاو
 .ةيعفاشلا هب تفرتعاو «داقنلا هفعض دقف ثيدحلا "يمأ

 ببسلل دصاق لزاملا :مامهلا نبا لاق .هدض "لزهلا"و ءازاحي وأ ةقرقتع ىيعملا ةدارإ ىلإ ادق فقل نأ دا دج

 نع مامإلا نع رحخآ قيرط نم ورسح نبا دازو ,:ةمصع وبأ مامإلا نع اذكه هاور :لإ يدتعا .همكحب ضار ريغ
 ىورو ءاهعجارف ةشئاعل يمويو ليل تبهو دق إف ؛نيعجار هللا كدشنأ :تلاقف «قيرطلا يف هل تدعق امنأ :مشيحلا

 تكسمأ «ةالصلا ىلإ جرخ املف ةدوس قلط :ًاليمرم ةورع نع يقهيبلا ىورو ءاهقرافي نأ دارأف :ظفلب ياربطلا

 اهموي لعجو اهعجارف :لاق ءكجاوزأ يف رشحأ نأ ديرأ نيكلو ؛ةحاح نم لاحرلا يف يل ام :تلاقف «هبوثب

 ةزب يبأ نب مساقلا نع يئاوتسدلا ماشه قيرط نم "يلوغدلا سابعلا بأ مجعم" يف هلثمو :ظفاحلا لاق ؛ةشئاعل

 هاورو ؛ننسلاو حاحصلا باحصأ هجرخأ «ةشئاعل اهموي تبهو اهقالط دارأ امل هنأ :حاحصلا بتك يفو .هوحن

 لاقو ءيذمرتلاو روصنملا نب ديعسو دعس نباو ءالوصوم ماشه نع دلاخ نب ةبقع ثيدح نم يعفاشلاو يقهيبلا
 :كلذ يف دواذ يبأ ظفلو ءاهتبون تبهوو قالطلا تفاخ اهنأ ىلع تاياورلا تذدراوت :"هفنصم" يف قازرلا دبع

 .(1؟8:ءاسنلا) «؟ًاز وشن اَهِلْعَي نم تفاح ٌةََرْما ٍنِإَوظ هارأ اههابشأ يفو ىلاعت هللا لزنأ
 :تلاقو :هقيرط يف تسلحو اهقلط # هنأ :السرم ةزب يبأ نب مساقلا نع تاقث مهلك هلاجر دنسب دعس نبا ىورو

 لزنا يذلا كيتا همايقلا عري كحاوزأ قب ثفبأ نأ بحل نيكلو ععاخ لاخلا ىلإ ىل:ةسيلا كني ىلعي ينألاو
 - .ةشئاعل ىليلو يموي تبهو :تلاقف ءاهعجارف نيعجارت نأ كدشنأ :تلاق ءال :لاق ؟يلَع ابضغ ىتقلطأ باتكلا كيلع



 ضيخلا يف قالطلا مكح نايب ؛١ قالطلا باتك

 : يكف ةشئاع نع ةوبسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 0

 دقعا" ءاهقلط نيج ةدوسل لاق قي هللا لوسر

 [ضيحلا يف قالطلا مكح]
 .هتأرما قلط هنأ :ىكض مذ رمع نبا نع لجر نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -؟ ماءا/

 رافغ تنب ةنمآ يهو

 دارأ يأ :هل وقب ثيدحملا لوأت ح اهيلإ تفنلي مل وأ «ةياورلا هذه ىلع علطي م هلعل يراقلاو فاض اهدعلاو

 ابييطت اهعجار مث ةيعجر ةقلط اهقلط هنأ نكميو :لاقو «ةدعلا نع ةئشانلا ةقرافملل يئيق يأ يدتعاو ءاهقالط

 تبهو حصأ وهو (ةدوس يه :ءاطع ريغ لاق نيزر تحت ةوكشملا ةمجرت يف قحلا دبع خيشلا لاقو ءاهرطاخل

 نوكأ نأ يلعل ان ةشئاعل يموي تبهو دقو ئكسمأ :هل تلاقف ءاهقالط هك هللا لوسر دارأ نيح ةشئاعل اهموي

 عالقإلا ف تحلأو تسمتلا اذإف «هدارأ نكلو ءاهقلطي مل ص هنأ ىلإ ةراشإ ةرابعلا يف نإ :ةينلا ىف ككئاسن نم

 .ملعأ هللا و ءحصأ لوألاو ءاهعجار كلذ تلاق اذإف ءاهقلط :ليقو ءاهكسمأ هنع

 ةحلط هاورو «هنع ءاقرو نب ةمصع قيرط نمو ؛هنع ملاس نب ملاس قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 .رم امك رباح نع ريبزلا بأ نع مامإلا نع ةمصع وبأ هاورو هنع نامهط نب ميهاربإ قيرط نم

 ْنَم َنِهْيلَع كل اًمف# :ىلاعت هل وقل ؛ةءعوط وملا ريغ ىف تسيلو عةقلطملا ةيعوطوملا يف اهنم دبال ةدعلا نأ هيف :يدتعا

 5 لمحمو عهقيرط نم هنع ينراخلا هج رخأو دامح نبا هنع هأور اذكه حا ةقينح وبأ .(4 5 :بارحألاو ودع

 ىلع تبسح -هظافلأ ضعب قو :ةعافتلا ةاور ثيدحلاو اع هيب :لاقو ولت :مقر .؟7:صأ] هكنع ”دانالا"

 ريغو ءامب لوخدملا يف يعجرلا وه ةنسلا قالط نإ :ملعلا لهأ رثكأ نع "فارشألا" يف رذنملا نبا لاقو ؛ةقيلطتب

 ربلا دبع نبا لقنو «هيلع لدي ام رمع نباو سابع نباو دوعسم نباو يلعو رمع نع انيورو «ةنسب سيل يعحرلا
 :لاق نيصح نب نارمعو سابع نباو هنباو رمع نع هاورو يةنيسب سيلو هاو ثالثلا عمج نأ :فلسلا رقك أ نع

 هنع اوور هباحصأ رئاسو «سواط الإ هنع هوري ملو سابع نبا نع ركذ ام الإ ةباحصلا نم افلاخم ءالؤهل ملعأ ال

 .ةريغ وأ ريبج نب ديعس ةلعل :لجر نع .ةدحاو ثالثلا لعج هب ديري هفالحخ

 :مقر يذمرتلاو ١40/١ :مقر ملسمو ؛2557؟ غه١75 :مقر يراخبلا] ةتسلا ةمئثألا هجرحخأ :خلإ هتأرما قلط

 يراخبلا جرخأ دقف ءمهريغو [؟51١ :مقر هجام نباو 989٠« :مقر يئاسنلاو 251175 :مقر دواد وبأو «

 ف يبلل هو رمع ركذف ضئاح يهو هتأرما رمع نبا قلط :لاق رمع نبا نع نيريس نب سنأ نع ةبعش ثيدح نم
 فقولا يف تكسلا ءاه اهيلع لحدأ ةيماهفتسالا "ام" يه :يالطسقلا لاق ؛همف :لاق ؟بستحتأ :تلق ءاهعجاريل :لاقف

 كش ال هنإف ؛هنع رجزنا يأ ر رجزو فك ةملك يه وأ ءبسنحت مل نإ نوكي امف يأ ليلق وهو «ةرورحب ريغ اهنأ عم

 - ؛عوقولا مدعب لئاقلا ىلع دري عازنلا عضوم يف صن اذهو :لاق «قالطلا ددع يف ابوسحم هنوكو قالطلا عوقو يف



 ضيخحلا يف قالطلا مكح نايب 5 قالطلا باتك

 بستحتقأ !هللا لوسر اي :رمع لاقف نيريس نب سنأ نع ةبعش ةياور نم ٍنطقرادلا دنعو .هيلإ ريصملا بجيف -

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع يحمجلا نيرا لع نيف رس لع يع اا هطقعو ءمعن :لاق «ةقلطلا كلتب

 نإف ةلاقأ قلئأرما تقراقو كبر كتيصخ ةلاقق «شئاس نهو هنزل قارما تقلط نإ ؟لاق العر نأ مع نبا
 ام كل قبي مل تنأو هل ىقب قالطب اهعجاري نأ رمع نبا رمأ هنإ :لاق ءهتأرما عجاري نأ رمع نبا رمأ هك هللا لوسر

 .ةيميت نب يقتلا نيرخأتملا نم مزح نبا قفاو دقو 01١17 :مقر ءا//4و 25 :مقر «5/4] كنأرما هب عجرت
 اذإ :لاقو ءاهدرف اهغجاريل لق هللا لوسر لاقف ءرمع نبا نع ريبزلا نأ ثيدح نم ملسم دنع ام هل اوجتحاو

 نكل ءاكيش اهري ملو :هيفو ء[85١5 :مقر| دواد وبأو يئاسنلا دازو 57١ ١[« :مقر] كسميل وأ قلطيلف ترهط
 وبأ لاقو «ريبزلا وبأ لاق ام فالخ ىلع اهلك مهئيداحأو «ةعامج رمع نبا نع ثيدحلا اذه ىور :دواد وبأ لاق

 لاقو «هنم تبثأ وه نمي فيكف هلثم هيف هفلاح اميف ةجحب سيلو «ريبزلا بأ ريغ اهلقي مل :ربلا دبع نبا رمع

 يبأ نم تبثأ عفان :"ةفرعملا" ف يقهيبلا هلقن اميف يعفاشلا لاقو ءاذه نم ركنأ ائيدح ريبزلا وبأ وري مل :يباطخلا

 اهري مل" :هلوق لمحو «تبثتلا لهأ نم هريغ اعقاثا ىفاو دقو الاغا هي لوي نأ ىلوأ نيقيدلا نم تيتألاو سلا
 "اعيش عيصت 1 :هباوج يف أطحخأ وأ هلعف يف أطخأ اذإ لجرلل لاقي امك وهف «هباوص ائيش اهدعي مل هنأ ىلع "ايش

 :[ري9 يراسلا داعرإ] ةعحارملا عم عرش اعيع اهري مل :يباطخلا لاقو اباوض ًائيش عنصت م يأ

 :اولاق ثيح مزح نباو ةضفارلاو جراوخلاو ةيرهاظلا رئاسو ةيميت نباو ميقلا نبا ىلع درلا يف مالكلا درس اذكهو
 نبا نع ريبجج نب سنوي نع ةماعد نس ةداتق نع يراخبلا ج رخأو 55 3 و كاف هنع يتيم هنأ ؛عقي اي

 | :نالطسقلا لاق غ[5557 :مقر] قمحتساو رجع نإ تيأرأ :لاق ؟بستحت :لاق ءاهعجاريلف هرم ::لاق رمع

 تيأرأ" يف ةزمحلا :يوونلا لاقو ؟هل ًارذع كلذ نوكيأ هب تأي ملف قمحتساو .همقي ملف ضرف نع رجع
 .[١/8؟ :يراسلا داشرإ] هتقامحو هزجعب هباستحا عنب الو «قالطلا بستحي معن يأ .يراكنإلا ماهفتسالل

 نبا نع ريبج نب ديعس نع بويأ ثيدح نم يراخبلا جرحخأو ؛قمحتساو زجع نإ :هلوقل رخآ ايناعم نيب مث
 هتأرما قلط لحجر :رمع نبال تلق :لاق سنوي نع ةداتق نع مامش ثيدح نمو :ةقيلطتب ىلع تبسح :لاق رمع

 هل كلذ قا يلا رس. نقأكا « طلاس يرغب !هتارما قلل نيم ويبا نأ رم نيا فرعت :هل لاف ضئاح يهو

 رجع نإ تيأرأ لاق ؟اقالط كلذ دع لهف :تلق ءاهقلطيلف اهقلطي نأ دارأف ترهط اذإف ءاهعجاري نأ هرمأف

 2 هللا :لوصر , دهع ىلع ضئاح يهو هتأرما , قلط هنأ :اف رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح نمو ؛قمحتساو

 مث ريهظت يح اهكسميل مث اهعجاريلف 525 هللا لوسر لاقف :كلذ نع 846 هللا لوسو بالقتل نب رمع ل |أسف

 كانا اه قلطي نأ هللا رمأ ي لا ةدعلا كلش سع نأ لبق قلط ءاش نإو ءدعب كسفأ ءاش نإ مث ءرهطت مث ضيحت

 . ره نبا نع عفان 0 كللام نع "أطوملا" 2 دمحم هاور اذكهو [ة8 ١ نه "؟ تراب عمق ا :مقر]



 ضيخلا يف قالطلا مكح نايب 47 قالطلا باتك

 ضئاح يهو ءاهيلع عقوأ ناك ىلا ةقيلطتلاب بستحاو

 نع بويأو «عفان نع هللا ديبعو ؛عفان نع ثيللا ثيدح نمو ؛عفان نع كلام ثيدح نم ملسم هجرخأو -

 نيريس نباو «رانيد نب هللا دبع نع لالب نب ناميلسو «ملاس نع نمحرلا دبع نب دمحمو ؛ملاس نع يرهزلاو ؛عفا

 ؛نيريس نب سنأ نع كلملا دبعو ءسنوي نع ةداتقو «سنوي نع نيريس نب دمحم يأ يلهابلا ريبج نب سنوي نع
 رمع نبا نع مهلك ريبزلا بأ نع جيرح نباو ءهيبأ نع سواط نبا نع جيرج نباو «نيريس نب سنأ نع ةبعشو
 كرمأ اميف هللا تيضعو «كريغ اجوز جككنت يح كيلع تمرح دقق اناث اهدقلط تنك نإو :ثيللا ثيدح يفف

 :برويأ قيرط يف و ءا دتعا ةدحاو :لاق ؟ةقيلطتلا تعنص ام : عفانل تلق :هللا دع وار يفو-.كنتأرما قالط نم

 دع يرهزلا قيرظ قون كلم تتابو فالارفا واقل نين هب ينل دي قاري تيه اوتو هناا

 ؟هيلغ تبسحفأ :تلق ريبح نب سنوي قيرط يفو ءاهتقلط ىلا ةقيلطتلا ا تبسحو اهتعجارف :رمع نبا لاق :لاس

 تلق :هنع ةداتق قيرط يفو ءًرم ام هباوجو ؟ةقيلطتلا كلتب دتعيأ :قيرط فو ءقمحتساو زجع نإ وأ همف :لاق

 :تلق :سنأ نع كلملا دبع قيرط فو «قمحتساو رجع نإ تيأرأ هعبع امف :لاقف ؟انه بسحتفأ :رمع نبال

 قيرط يفو «تقمحتساو تدعم سد نارام هلا ال يب ام لاق ؟ضئاح يهو تقلط -لا قللتت_ تددتعاف

 519١ ١[: :مقر] همف :لاق ؟ةقيلطتلا كلتب تبسحفأ :رمع نبال ثلق :سنأ نع ةبعش

 نيريس نباو ٠ اسوق اوم نباو ءملاس نخب ولأ ديغارو دمحمو «عفان نع ثيللاو كلام نع دواد وبأ هجرخأو

 ىورو ؛ةواد: وبأ لاق ءاقيش اهري ملو يلع اهدرف :ظفل قيرطلا اذه يفو «ريبزلا بأ نع جيرج نباو «سنوي

 نع روصنمو ريبزلا وبأو ملسأ نب ديزو ريبج نب ديعسو نيريس نب سنأو ريبج نب سنوي رمع نبا نع ثيدحلا اذه

 ؛يرهزلاو عفان ةءادج ويح ردح نال وج ويقتل حم قليلا ءاطع نع يورو :هرخآ يف لاق «خلإ مهانعم لئاو يبأ
 1١86[. ؛كا8* كاما ثا١4 27١1/5 75148٠6 :مقر] ريبزلا وبأ لاق ام فالح ىلع اهلك ثيداحألاو

 اذه يفو ءرمع نبا نع ملاس نع يرهزلاو ؛عفان نع رمع نب هللا ديبعو كلام ثيدح نم يئاسنلا هجرخأو

 دمحمو ؛عفان نع هللا ديبعو ءرمع نبا نع ريبزلا بأ نع جيرج نباو ءاهتقلط يلا ةقيلطتلا اه تبسحو :قيرطلا

 :هل تلقف :هيفو ءريبج نب سنوي نع نيريس نب دمحمو «ريبح نب ديعس نع رشب يبأو ؛لاس نع نمحرلا دبع نبا
 .[؟؟وا/ ىعقون 89٠ :مقر] قمحتساو رجع نإ تيأرأ هم :لاقف ؟ةقيلطتلا كلتب دتعيف

 ؟كلتب دتعيأ :هيفو «سنوي بالغ يبأ نع دمحم ثيدحو ؛رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع ثيدح نم هجام نباو

 ١١75[ :مقر] سنوي نع دمحم قيرط نم يذمرتلا ف هوحنو ١١77[« :مقر] قمحتساو زجع نإ تيأرأ :لاق
 قرطلا هذه نمو «ةأرملا ىلع ةعقاو قالطلا نم ةدودعم ةبوسحم ةقلطلا نأ يف ةحيرص اهلك قرطلا هذهف «هنّسحو

 كلند يلح ةيسان ةسرسع ةفلتختيارابسب ريبخ نبا نع يورم فوقوم وه ام :اهنمو 35 يبا نع عوفرم وه ام
 - "ملط" ق انكا ءايشيأ نجع ةعجارملا هنكمي ال ضيحلا يف (ةالث قلط نم نأ ىلع ضن هنأ يح



 ضيحلا يف قالطلا مكح نايب 4/6 قالطلا باتك

 ل هن لوسر علاق . لاق هيبأ نع هدي أ نع قاحسإ ىبأ نع ةفينح وبأ ب ابر

 يرسل يسوع أ رماع وأ ثراح ١ ١

 ."كتعجار دق كتقلط دق :نولوقي ؟هللا دودحب نوبعلي موق لاب ام"

 ولخي لو. ةعجارملاب ًاغوقرم ءادن ىلغأب قذان اهرخآ نع اهلك كتيداحألا اضيأو :غفان نع عوطقماوه انه :اهتموا-
 ؛ةيوغللا ةعجارملا ىلإ عاجرإلاو «هنودب اهروصت نكمي الو هيلع ةبترم قالطلا عوقو عرف ةعجارملاو ؛ثيدح اهنع
 ةروكذم تاصيصنت عم كلذ ىلإ ةيعاد انهه ةرورض الو «ةيعرشلا يناعملا ىلع ةيعرشلا ظافلألا لمح لوصألا نم ذإ
 هل لمحم ظفل وهف كلذ عمو «هلئاع نمم مهضعبو ءمهفوقوفي يذلا تاقثلا عيمج تاياورل ةفلاحملا ريبزلا بأ ةياور الإ

 وقو مدع ىلإ عوجرلا هلك كلذ عم مث قبس اميف اهنم اذبن انلقنو «حارشلا اهركذ تاليوأتلا نم ةريثك لماحم
 فرطأو دعبلا ةياغ ءالقعلا نع ديعب ثيداحألا رهاوظ عابتا مهئاعدا عم ةيرهاظلا نم ردص امك .قالطلا

 لاعفألا نم رعب ءدساف سايق هنأ ىلع صنلا دوجو عم سايقلا ىلإ بابلا اذه ف مهعوجر كلذ ن رم بجغأو

 بجاولا كرت ىلع ةلمتشملاو (ةبوصغملا ضرألا ف يف ةالضلاك حصيو ذفني كلذ عمو ءزوجي الو مرحي امث ةيعرشلا

 يف ينالطسقلا دمحم نب دمحأ لاق «لوصألا يف ررقت امك ةهاركو ةمرح الب زاوحلا مزلتست ال ةحصلاو فيك
 دقف وأ قالطلا عاقيإ نع امي رمأ لا ةعجارملا نع زجع نإ نعي :بلهملا لاق :"قمحتساو رجع نإ تيأرأ" حرش

 نأ ديالقا كلل نع لا ىف دقو. ةقلطم الو لعب تاق ىهاالاةق ةأرملا ىقبتو «ةعجرلا هنم نكمت ملف هلقع

 قمحتساو «همقي ملف رخآ ضرف ةماقإ نع زجع ول هنأ امك ءاههجو ريغ ىلع اهعقوأ يلا ةقيلطتلا كلتب بستحت
 .هنع طقسيو كلذب رذعي ناك ام هب تأي ملف

 نبا هجرخأ :خلإ موق لاب ام "فرط زب نلوم عريس ىلا دادع نيد هابع رف أ ةاور :خل! ةفينح وبأ

 كاف +لاق ىرعشألا ىبس وم يبأ هيبأ نع ةدرب يبأ نع قاحسإ يأ نع نعأ دانسإلا اذ نايفس ثيدح نم هجام

)3 

 ؛[؟11١ :مقر] كتقلط دق كنعجار دق كتقلط دق :مهدحأ لوقي هللا دودحب نوبعلي ماوقأ لاب ام : 5 هللا لوسر
 نأ ءاش ام ةئآرما قلطي .لحرلاو سانلا ناك :تلاق ةشئاغ نع هبيآ نع ةورع نب ماشه قيرط قم يدمرتلا ىورو
 كقلطأ ال هللاو :ةتأرمال لحجر لاق يح ؛«رثكأ وأ ةرم ةئام اهقلط نإو ةدعلا يف يهو اهعحجترا اذإ هتأرما يهو اهقلظي

 اي تيعلت ةكتفحلر, يسعتادلا كنده عم املك كفلطأ :ناق ؟قللذا فيك و :تلاق ءادبأ كيوآ الو ؛ئم "ييبتف

 ناآرقلا لزن تيح 2 يببلا تككسف قربك اف 0 يببلا ءاج يح تنكسف ءاقربخأف ةشئاغ ىلع تلعد ىح ةأرملا

 ديشس.قوزفلا سانلا قناتساف :ةشئاع تلاق 0011 ةرقبلا) كو اسحب حيرشست را يقونعمب كاسفافاو م قالطلا»

 كاب نبا هجرخأ ثيدحلاو 131 :يقار] اضيأ هنع رع قيرط نم هحرخأو ,قلط نك مل نمو ق دب

 جارماو "يبكلا بك" مهريسات# ىف ةبارقو ةياور د كيد لسور سدا ميار "هحيحص" يف

 نمو اودتعتل ًاراّرض نهوكسمت الو :هلوقو 06 اَنََم قالطلا# : اعت هلوق تحن اهريغو ةرغسلا ل يسفت و رخل

 .(1؟؟59:ةرقبل لار اه ودَتعَت الف هللا دوَدُح كلت :هلوقو «(7 1١ :ةرقبلا) ياو زه هللا ٍتايآ اوُذِحَتَت الَو ُهَسفن َمَلَظ ملظ دف كلذ ءاعب



 هوتعملا قالطلا مكح نايب ْ 41 قالطلا باتك

 | ةوتعملا قاللط مكح ناب

 38 لا لوسر لاق :لاق د رياح نع يعشلا نع روصنم نع ةفينح وبأ

 .هنع هيبأ نع عيبرلا نب يلع قيرط قنج ربتمع نبا هاروت« فسرت قبأ هنع هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ
 ل: هللا لوسر لاق :لاق'ةفيذح نع ريبح نب ديعس نع دامح ةياور نم ًاضيأ مامإلا ىور :خإ هوتعملل زوجي ال
 هدنس فو ؛مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم رفظملا نباو يثراحلا هاور اذك :ءارش الو عيب الو قالط هوتعملل زوجي

 نب دمحم نع ييوزقلا ةبوت نب ليعامسإ قيرط نم ورسح نبا هاور نكل ءفعضم هللا دبع نب دمحأ جالجللا
 هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك حيحص دانسإب هعفر يلع ثيدح نم ةبيش يبأ نبا ىورو «هنع نسحلا

 .هركرت نالحع نب ءاطعه دعس قو ١[: 531 :وقر] اعوفرم ةريرع نأ كيد نم يمرتلا هحرخأو

 يف ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا وهو دامح نع ةملس نب دامح قيرط نم هجام نبا جرخأو
 نعو «ظقيتسي يح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر :لاق 25 هللا لوسر نأ :مئانلاو ريغصلاو هوتعملا قالط باب

 يح ىلتبملا نعو :هثيدح يف ركب وبأ لاق 2170١54١ :مقر] قيفي وأ لقعي ىح نونحما نعو ؛ربكي نجح ريغصلا
 نع ملقلا عفري :لاق هو هللا لوسر نأ بلاط يبأ نب يلع نع ديزي نب مساقلا نع جيرح نبا قيرط نمو اربي

 نب ةمركع نع نالجع نب ءاطع قيرط نم ١١9١[ :مقر] يذمرتلا هجرحأو «مئانلا نعو «نونجما نعو «ريغصلا
 ؛ةلقع ىلع بولغملا هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك :5 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يموزخعملا .دلاخ
 لمعلاو .ثيدحلا بهاذ فيعض نالجع نب ءاطعو «نالجع نب ءاطع ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :لاق

 نوكي نأ الإ روحي ال هلقع ىلع بولغملا:هوتعملا قالط نأ مهريغو ُدُكُو يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع
 .هتقافإ لاح يف قلطيف نايحألا قيفي ًاهوتعم

 هللا مرك يلع نع اضيأ ىورو ءيبصلا قالط زوجي ال :سابع نبا نع هدنسب ةبيش يبأ نبا ىورو :يراقلا لاق
 زاوجلاب دارملاو قد ىلع نع اضيأ ىراتخبلا هقلعو 74[4 ا/5/4] "هوتعملا قالط اآلإ رئاج قالط لك" :ههحو

 وهو :لاقو «"قالط ناركس الو نونحب سيل" :لاق هنأ د نامثع نع اضيأ يراخبلا ىورو «ذافنلا انهه
 فالخب «ببس الب متشي الو برضي ال نكل «ريبدتلا دسافلا مالكلا طلتخملا مهفلا ليلق وه :ليقو .نونحباك

 ضعب فذح دعب "ريدقلا حتف" نع هنم لقن هلك اذهو ءهيلع ىمغملاو شوهدملاو مئانلا مكح اذكو «نونخا

 مئانلاو يببصلا نع ملقلا عفر :هيف :"راحبلا عمجم" يفو ,.حيحص دانسإ يلع نع ةبيش يبأ نبا دانسإو «هتارابع

 .هوتعم وهف هتع دقو هلقعب باصملا وه هوتعملاو



 هوتعملا قالطلا مكح نايب 07 قالطلا باتتك

 . َءارش ال عيب الو قالط

 نع دوسألا نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ديز ري قالا قيارط نم. يئاسنلا هجرخأ :خلإ قالط

 0 لقعي يح نونا درغوا ربحي 8 بح ريغضلا نعو .ءظقيتسي نوح مث لا نع :ةنالئ نع ملقلا عفر :اعوقرم ةشئاغ

 5 هللا لاوس : يلع نع نسحلا نع ةداتق نع مامم قيرط نم 'دودحلا باتك" يف يذمرتلاو ا :منقر] .قيفي

 ١ 2 :مقرإ لقعي يح هوتعملا نعو ءبشي ىح ىببصلا نعو .ظقيتسي يح مئانلا نبع :ةثالث نع ملقلا عفر :لاق

 ؛ يلع , نع هجو ريغ نم يور دقو ءهحولا اذه نم: ييرغ حل يس يحل :لاق

 ثيدحلا اذه يور دقو :بلاط يبأ نب يلع نم اعامم نسحلل فرعن الو ؛"ملتحي يح مالغلا نعو" :مهضعب ركذو

 نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع هاورو ؛ثيدحلا اذه وحن 225 يبلا نع يلع نع نايبظ يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع
 عيدخلا لفآ فص تيدا انهن ىلع لسلاو ةدضرب ل فيو يلع نرخ نئللت# نبا
 لهأ نم ريثك ققح دقو هان وب ىلع وس ركيبسلا» نسحلا عامس تابثإ يف ئيعب اهتيأر ةلاسر هلي يطويسلل :لوقأ

 هتوبث ال ءىقللا ٠ زاك لاسلالا رق سا ولا نأ روهمجلا بهذم نأ ىلع لئاسرلا هيف اوفلأو «ئيعملا اذه ثيدحلا

 فض رمع ةفالح ف نسحلا ةدالو نأ يف ةيرم الو «يراقلاو ةحارش هب حرص امك ؛يراخبلا هفلاخ نإو «لعفلاب

 لصخ اذإ نالوبقم اندنع 55 عطقنملاو لسرملا نأ ىلخ نيعيرأ ةعبا دهضتنا تأ ؟يلع نم هعامس زوجي ال فيكف

 دواذ وبأ هاورو .مكاحلا هححصو نابح نباو دمحأ هجرخأ ثيدحلا مث ؛ةقث نع الإ يوري ال هنأ يوارلاب قوثولا
 ةشئاع نع يمرادلاو ؛ةشئاع نع قالطلا يثو «يلع نع حيحص دنسب دودحلا يف يئاسنلاو

 قيرط نم دواد وبأ هثيدح جرحخأ ءبلاط يبأ نب ؛ ىلع مهنم «ةباحصلا ن .م ةعامج نع ثيدحلا اذه يور ةلمجلابو

 :لاقو غ[8١ 5١ :مقر 258/؟] "كردتسملا" يف مكاحلا هحرتأو :[4 4:١ :مقر| ىلع نع سابع نبا نع نايبظ يبأ

 رمع ىلع هفقوو هعفر يف انهه ملكت دقو "للعلا باتك" يف ٍنيطقرادلاو ؛هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 نع ىحضلا يىبأ قيرط نمو ؛ ءايلعو رمع نايبظ يبأ ءاقل يفو ءيلعو نايبظ يبأ نيب سابع نبا طسوت فو ؛ىلعو

 يئاسنلاو «ةنونحب ةأرما انز ةصق يف كلذ لك ءرمع نع نايبظ يبأ نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نمو ءاعوفرم يلع

 قيرط نم يئاسنلاو «هرخآب هطالتخال ءاطع يف ملكتو ؛هقيرط نم "هدنسم" يف دمحأو ءءاطع قيرط نم "مجرلا" يف

 يئاسنلاو ء[4١5؟ :مقر| يلع نع ديز نب مساقلا قيرط نم هجام نباو .يلع نع نايبظ يبأ نع نيصخح يبأ
 عيرز نب ديزي قيرط نم يئاسنلاو *١47[« :مقر] يلع نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم "دودحلا" يف يذمرتلاو
 فب تبلأ يطقرادلا مث ؛مامه ثيدح نم باوصلاب ةيعأ ىو ةيييصع و :لاق مث يباع. نتع نمسا نع. ستوب نغ

 اذه :لاقو ءدودحلا 98 لريشسلا" و مكاحلا هئيدح ج رخأ عةداتق وبأ مهنمو فهللع 3 ىلعو رمعل هءاقل نايبظ يأ

 دادشو نابوث مهنمو «هدنسم يف رازبلا هئيدح جرخأ .نث# ةريره وبأ مهنمو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح
 - ,[489/ :مقر] دواد وبأ اهثيدح جرخأ «ةشئاع مهنمو ؛"نييماشلا دنسم" يف يناربطلا امهثيدح جرخأ ءسوأ نبا



 ةوتعملا قالطلا مكح نايب تضم قالطلا باتك

 .اقالط كلذ َدَعُي ملف هانرتحاف ُك هللا لوسر انرّيخ

 دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ديز نب دامح قيرط نم [؟1477 :مقر] يئاسنلاو ٠١4١[« :مقر] هجام نباو
 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو [459/8 :مقرإ هكردتسم يف مكاحلاو .ادك ةشئاع نع

 قيرط نم هقح وه امك «ماقملا ققحو ءاهحقنو ديناسألا لاجر يف ملكتو «"ةيانبلا" يف ئيعلا هركذ اذكه
 يف يراخبلا قلعو ءاندنع نافوقوم امهف ءارشلاو عيبلا امأو ءالصأ ذفان ريغ هوتعملا قالط نأ ملعا .ثيدحلا

 ّىح يبصلا نعو «قيفي ىح نونحما نع :ةثالث نع عفر ملقلا نأ ملعت ملأ" :لاق هنأ ىلع نع "قالطلا باتك"

 نأ دارأف «ىلبح يهو «تنز دق ةنونجمت نأ نيح هه رمعل باطخ اذهو «"ظقيتسي ح مئانلا نعو «كردي
 ريرج هاورو :ينالطسقلا لاق ءيلع نع سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع ةبعش نع يور ام ىلع اهمجري
 .هقيرط نم نابح نباو 54٠١[ :مقر] دواد وبأ هجرخأ «عفرلاب هيف حرصف ءشمعألا نع مزاح نبا

 لاق ؛عوفرملا ىلع فوقوملا ححرو ءافوقومو اعوفرم يلع نع نايبظ يبأ نع نيرخآ نيهجو نم قتامسفلا هج رخخأو
 اذه مث «ةلوبقم يراخبلا تاقيلعتو :"هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لكو" :شغه ىلع لاقو :اقيلعت يراخبلا

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا مأ نع عفر :ثيدح امأو ءاندنع عقيف هركملاو ناركسلا قالط امأو «قافتالاب

 هنأ ىلع هريغو "مارملا غولب" يف رجح نبا هركذ ءفيعضف هريغو ٠١[ 47 :مقر] هجام نبا هحرخأ نإو ؛هيلع

 عانتمال اقيقحت يويندلا هب داري الف هيلع قفتملا وهو ةذخاؤمللو «مثإلا نم يورخألا مكحلا هب داري نأ نكمبي
 .[579/7] "ريدقلا حتف"و 7٠٠[ 799/8 ] "ةيانبلا" يف ليصفتلاو مهفاف «كرتشملا مومع

 قورسم ثيدح نم نئسلاو حاحصلا بابرأ هجرخأ [اندنع ةنئاب ةقلط يهف اهسفن ةأرملا تراتحا ولو] :خ! انريخ

 :تلاق ةشئاع نع قورسم نع حيبص نب ىحضلا يبأ ملسم نع [3777 :مقر] يراخبلا جرخأ دقف «ةشئاع نع
 اهنع قورسم نع يبعشلا نع ليعام#إ نعو ءائيش انيلع كلذ َدعُي ملف هلوسرو هللا انرتحاف هني هللا لوسر انرّيع
 نع شمعألا قيرط نمو «نيقيرطلا نيذمي ملسمو ءاقالط ناكفأ لتي ىبنلا انرّع :تلاقف «ةريخلا نع اهتلأس :لاق
 ريخ نم نأ :ءاملعلا ريهامجو يعفاشلاو دمحأو كلامو ةفينح يبأ بهذم اذهو «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ

 ةقلط هب عقي رييختلا سفن نأ :ثيللاو نسحلاو تباث نب ديزو يلع نع يورو ءاقالط كلذ نكي مل هتراتخاف هتجوز
 548٠١/١[ ملسم حيحص حرش] يوونلا هلاق اذك ءرابخألا هذه مهغلبت مل مهلعلو «ةنئاب

 مصاع يبأ قيرط نم يثراحلاو .هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسخ نبا هاورو «دايز نب نسحلا هنع هاور اذكه :اقالط

 ليوط ثيدحلاو ءائيش انيلع اهّدعي ملف ١[: 41/1 :مقر ملسمو 57557 :مقر] ناخيشلا هاورو ةتسلا.هجرحأو «هنع
 هتأرما لجرلا ريح اذإ :دوعسم نبا لاق :لاق يبعشلا نع حيحص دئسب ةبيش يأ نبا ىورو «هلوطب ناحتيشلا هج رخأ

 .رييختلا ةيأ لوزن ببس نيحيحصلا ثيدح يفو «ءيش الف اهجوز تراتخا نإو «ةنئاب ةدحاوف اهسفن تراتحاف



 اًقدعو ةمألا قالط .قتعلا رايخ نايب 2 قالطلا باتك

 [قتعلا رايخ نايب ]|

 تقتعأ اهنأ :ادذ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 0١-

 2 هللا لوسر اهريخف دمحأ يأ عل ىلوم جوز اطو ةريرب

 .ارح اهجوز ناك و امهنيب

 [اقدعو ةمألا قالط نايب]
١ 

 5 . :هك5 هللا لوسر لاق :لاق فذ رمع نبا نع ةّيطع نع ةفينح وبأ -5 3

 .ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور :خل! ةشئاع نع .يئادصلا ديزي نب يلغ تح ءاورر اكس :خل ! ةفينح وبأ

 ؛ةيطبن اهنإ :ليقو ؛ةبحص هل نإو ناوفص اهيبأ مسا :ليق :كارألا رمث وهو ريربلا نم "ةريغص" نزو ىلع : ةريرب
 خسفناف ءاهسفن تراتخاف ةقاتعلا رايخ لك يبا اهرّيخف ءاهتقتعأف ةشئاع اقرتشاف ةبتاكم تناك ةيطبق :ليقو

 .دمحأ يأ لآ لوم - ةفاطااهدعب ةيتحفلا نوكسُو نيغلا رسكوب ميملا مضي تهيعما رهو ههجوز نع اهحاخن

 نم ةريغملا لآل ادبع 22و رويعتم نب. ديعس دنغو ء[11:5+ ةمقر] ةريغملا نيبل دوسأ ادبغ ناك :يذمرتلا دنغو
 :كلامو يعفاشلا دنعو ادع وأ 5 اهجوز ناك ءاوس تبثي اندنعف «قتعلا رايخ تبث انهه نمو «موزفخم نب

 نع فلتخاو ءارخ ناك هنأ سابع نبا ئور دقف ؛ةريرب جوز ف تاياورلا تفلتخاو ءادبع ناك اذإ الإ تبقي ال
 هنعف ةورع امأو ع ناك هنأ ةشئاع نع هيف فلتخي ملف دوسألا امأ .مساقلا ةورعو دوسألا اهنع : اهنع ةاورلاو ةشئاع

 هجوو «ةيرحلا ربخل اهئيدح تاياور ف حيحجرتلاف ؛كشلاب :عرخألاو ءارج ناك هنأ :امهادعإ «ناتحيحض ناتياور

 ديفي ال فطعلاو ؛فطعللو ةيلاحلل واولا لمتحي "ادبع اهجوز ناكو ٌدَْي اهريخ" ةياور نأ :حيجرتلل رخآ
 نأ :طاقسإلا ىلع مقل وهو تاياورلا نيب عمجلا وه يواحطلا هركذ انبهذمل رخآ هجوو «ةنراقملا مدعل مهولطم

 ىلع مدقم تبثملا نأ :رخآ هحجوو «سكعلا ال ةيرجلا هبقعي قرلاو قياسلا ف ارحناك هنأ اهانعم لمتحي مهتياور

 قتع دقف ييهذا :ةريربل لاق 525 هنأ :اهنع ئظقرادلا هجرخأ ام رخآ هجوو ءانهه لوصألا لهأ هركذ امك «يانلا

 .ضراعتلا نع ملاس هجو اذهو «ةلعلا مومعب مكحلا معيف عضبلا كلم رايخلا توبثب للعم كعضب كعم

 .ةشئاع نع ةورع نع ماشه نع دواد يبأ ةياور يف اذه :خلإ لال ىلوم
 يف حيرص اذه :اًرح اهجوز .ا انتو امنبس ةيلارقو ةيارر اهينه ولكل" دوقعلا بحاص" لاطأ دق :اهسفن تراتخاف

 .جردم ال ثيدحلا نتم يف لخاد ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم نعو ؛مكحلا نع يئاسنلا ةياور اتلك
 .هنع ةسبنع نب لضفلا قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ



 اقدعو ةمألا قالط نايب شف قالطلا باتك

 2ك ناتنث ةمألا قالط"

 :مقر] يذمرتلاو [1534 :مقر ء5784/5] يمرادلاو ١١85[ :مقر] دواد وبأ هجرحأ :خلإ ةمألا قالط

 25 يبلا نع ةشئاع نع مساقلا نع ملسأ نب رهاظم نع جيرج نبا قيرط نم ٠١8١[ :مقر] هجام نباو ١|!|[
 طسوت الب رهاظم نع مصاع يبأ نع يذمرتلاو هجام نبا هاورو ؛ناتضيح اهءورقو ناتقيلطت ةمألا قالط :لاق

 هقرعت ال :بيوخ فيد ةقئاع يدع :ىدسرتلا :لاقو «لويمم تيد وه ةةواح وبأ لاقو ءاضيأ جيرح+ نبا

 ديع اذه ىلع لمعلو :ةيدخلا اذ نيخملعلا قل فرعي ل رعاظمو هملسأ نيب رهاظم قيد نم الإ اعوفرم

 .قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلا نايفس لوق وهو ؛مهريغو 225 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ
 :ءاسنلاب ًاضيأ مهدنع ةدعلا معن «ءاسنلاب ال لاجرلاب قالطلا نوربتعي هعم نمو يعفاشلا نإف ةهنم بيجع اذهو
 :لاق ءارح اهجوز ناك اذإ امب لوحدملا ةمألا يف ةنسلا قالط نع هلأس اذإ يعفاشلا ةيفنحلا ضعب محفأ انهه نمو
 تضقنا دق هم :لاق ءاهقلط ترهط مث تضاح اذإف :لوقي نأ دارأف ءاهقلط ترهط مث تضاح اذإف رهط يف قلطي

 متاح يبأو نيعم نب ىجيو ليبنلا مصاع يبأ نع رهاظم فيعضت "هنازيم" يف يبههذلا لقنو :ئييعلا لاق ءامّمدع

 :مقر| ةلادعلا يوارلا ف لصألا نأل ؛ىوقأ قيثوتلا :تلق «نابح نبا نع هقيثوت لقنو «يراخبلاو يزارلا
 وأ ام مهتم وأ ءاباذك وأ ءاعاضو هتوكلا ؟فعصي ملا ارهاظم نآل ءاذه :لوقأ [#: 2/ ةياببلا] . 854

 ف لصألاو ءدواد يبأو يذمرتلا ةرابع هيلإ ريشي امك ةلاهجلاب لب ؛كلذ ريغو ةلادعلاو طبضلاو ظفحلا يف صقنلاب

 ىلع مدقم حرجلا نأ دري الف «يقانلا ىلع مدقي تبثملا نأ امك ؛فيعضتلاو حرجلا ىلع مدقي قيثوتلا نأ اذه

 :ئطقرادلا لاقو «"هننس" يف ئيطقرادلاو "همجعم" يف يناربطلاو "هدنسم" يف رازبلا هاورو :ئيعلا لاق «ليدعتلا

 .هلوق نم رمع نبا نع ملاسو عفان هاور ام حيحصلاو «هتياورب جتحي ال فيعض وهو بيبش نب رمع هب درفت
 كلذ لاقو «هاجرخُي لو حيحص ثيدحلا :لاقو ؛[18077 :مقر ؛577/7] سابع نبا ثيدح نم اذه مكاحلا جرخأو
 .حرجي انخياشم يمدقتم نم دحأ هركذي مل و ةرصبلا نم خيش ملسأ نب رهاظم :لاقو ؛ةشئاع ثيدح جرخأ أ لعل

 يقهيبلاو «هيف جرحأ هنأ "يعفاشلا دنسم" نم لقنو ءهاجرخي ملو حيحص ثيدحلا اذإف :لاق هنأ مكاحلا نع لقنو

 .نيتضيح ةمألا دتعتو «نيتقيلطت ةمألا قلطتو «نيتأرما دبعلا حكني :لاق باطخلا نب رمع نع هقيرط نم ئطقرادلاو

 مامإلا دانسإ اذهو - رمع نبا نع ةيطع نع ىسيع نب هللا دبع نع يلْسملا بيبش نب رمع قيرط نم هجام نبا ىورو
 فيعطلا نع باودلا يف. مامحلا نبا لاقو :«ناتضيح انقبعو هنانثا ةمألا قالط :885 هللا لوسر:لاق :لاق“- انهم

 أرقي ناك دي هنع ةريره يبأ نع يربقملا نع رحآ اثيدح هل جرحأ يدع نبا نإف ؛فيعض فيعضتلا كلذ نإ :رهاظم

 باوج اذهو ؛مكاحلاو نابح نبا قيثوت ركذ مث «يناربطلا هاور اذكو .ءنارمع لآ رخآ نم ةليل لك يف تايآ رشع
 يف رجح نبا هركذ امك «دحاو نم رثكأ هنع يوري ال نأ ةلاهجلاو ءاذحبيب وه امنإ هفيعضت نإف «يوارلا ةلاهج عفرب
 - .هقفو ىلع ءاملعلا لمع اضيأ قيديللا ححصي امو اوس“ اهييسرس قيفللا نكي مل نإ نذإف :لاق «"بيرقتلا"



 اًقدعو ةمألا قالط 425 قالطلا باتك

 ال ا مي #| #4 ن8 88# # + ن# 8# 8# خخ 8 8# 8# ضل ضي هلا #ه #فا  هيلا  ينا 8 هيفا خيه ذهنيا ها خنين هلا ظن عا 8 خنّهفذا ها ها هلا ها هلا هيا هلا طق 8 خا نّه ا هْضش ا هيخا هلا هلا 80 هه #4 نْضذا ّه غلا ين #

 ثيدحلا ةرهش :كلام لاقو «نوملسملا هب لمع :ملاسو مساقلا لاق :ئيطقرادلا ينو :لاق يدمرتلا لوق ركذ مث -

 نبا لاقو «هثيدح يذمرتلا وسجت هكل ءريك هقعض: قوعلا ةيطع اضيأ مامألا ديس: قع .هدنس ةحص نع غي ةنيدملاب

 نبا رمع:هبع يوارلاو «ريثكلا هقثو نكل ؛هيف ملكت ىسيع نب هللا دبع:ةريغو نازبلا دبع هع عوارل || مث ,حاص :نيعم

 :هتياور ةلق ىلع اريثك عئطخي قودص :نابح نبا لاقو «ءيوقلاب سيل :ةريغو يئاسنلا لاقو ءنيل :ةعرز وبأ كاق +بيبش

 رجح نبا لاقو ء[ غو :مقر]| هب جتحي ال :متاح لأ قرع "هفشاك" يف لقنو هذا :مقر] "هنازيم" ف يبهذلا هلقن
 :لاق ملسأ نب ديز قيرط نم نيطقرادلا هاور ام ضراعي دقو 43١5[4 :مقر] ةنماثلا راغض نم فيعض :"هبيرقت" يف دعا

 .ةنس الو باتك يف كلذ ملعن ال انإو ناتضيح :نولوقي سانلا :لاقف «ةمألا ةدع نع دمحم نب مساقلا لكس

 كلذ لمحي :انلق ءةنس يف هملعأ ال :ل اوقي وهو ؛مساقلا نع هاور هنأل ؛رهاظم ثيدحل لظبم وهف حيحص هدانسإو

 نبا دع هعوردو موفأ ساظم اينو ءانايصأ قالب مع ف ل اضيأ ظافخلا :تاقبلاو ةثايسلاو وهسلا ىلع

 (ةلاهجلا تغفتراف «مكاحلا هقثوو «نيعباتلا عابتأ تاقث يف نابح نبا هركذو ؛ليبنلا مصاع وبأو يروثلاو جي

 كلذو «نيتضيح ةهأآلا ةدع لعج رمع نأ :"نآرقلا مسي يف يواحطلا ركذو (عومسم ريغف مهبملا ل امأو

 ةمألا ةدع نأ ىلإ نيغباتلاو ةباحضلا نم فلسلا روهمج بهذف :"ىلحملا" يف مزح نبا لاقو ؛ةباحصلا ةرضخب

 ءاذه ىلع سانلا ىضم :لاق هنأ مساقلا نع درو هنأ هريغو مزح نبا ركذو .ديزو هنباو رمع نع حصو «ناتضيح

 ناتضيح اقدع نأ تبث اذإو ؛«فلخلاو فلسلا اوفلاخف نارهظ اّتدع نأ هباحصأو يعفاشلا هراتحنا امو :اولاق

 نييفوكلا بهذم وه امك :ءضيحلا يه ءورقلا نأ تبثو ؛لصفلاب لئاقلا مدعل ضيح ثالث ةرحلا ةدع تناك

 .هيلع رقتسا يذلا هنأ يقرخلا ركذو ؛دمحأ نع مرثألا هاكحو :نييقارعلا رثكأو

 نباو يلع بهذم وهو «لاجرلاب ال ءاسنلاب قالطلا يف ةربعلا نأ يف :لوألا :نيعضوم يف انقفاوي ثيدحلا نأ ملعا

 ةمركعو نيريس نباو يرصبلا نسحلاو دهاجمبو ةداتقو مامهو دوادو مامهلا نبا هركذ ام ىلع يروثلاو دوعسم
 هلقن ام ىلع | يبعشلاو يعخنلاو يروثلاو يح ن 7 نيسحلاو ناميلس يأ ن با دامو (ق ةرسفاو يناملسلا بسب عفانو

 ا ىلا تملا نتا نيرو تلفت ريت نيف زكر :دمحأو كللاف لاق يعفاشلا لوقبو ءيحجورسل || قع كو

 رع هللا نأل ؛نمي ةدعلاو ءاسنلاب قالطلا :نولوقي مهنإف انؤاهقف هيلع ام امأف :"أطوملا" يف ؛ دمحم لاقو .مامهلا نبا

 اهقالطو ؛ءعورق ةثالث اقدعف ءدبع اهجوزو ةرحلا تناك اذإف ةدعلل قالطلا امنإف 6 نهتدعل َنهوَقلطَفال :لاق لجو

 ةدعلل اهقدالطو .ناتضيح اهكدعف ةمألا هتحت رحلا ناك اذإو «ىلاعتو كرابت هللا لاق 5 .ةدعلل تاقيلظت ثالث

 قالطلا :افوقون ىلع نع ءاظع عع ىحملا ديزي: ميهارتإ قيرط نيف جرحخأ مث مث ؛لجو زع هللا لاق امك «ناتقيلطت

 اذهو 3٠١[. :5.9/؟] انئاهقف نم ةماعلاو «ةفينح يبأو دوعسم نب هللا دبع لوق وهو ؛نمي ةدعلاو ءاسنلاب

 يعفاشلا نابأ نب ىسيع محفأ اذه نمو ؛ءاسنلاب ةدعلا ةربع يف عامجإلاو «ةيآلا نه ذوحخأم هنم لالدتسالا

 - .ةنس قيرفتلا يف الو ةعدب عمجلا يف سيل :لاقف ؛«عجر ريحت املف اقدع تضقنا دق كبسح :هل لاقو «ةهفاشملاب



 اقدعو ةمألا قالط هه قالطلا باتك

 مي »ا ض8: ا ل لا او ا ا ا 1# نا ا اها #3: لا ااا ا لا ا الا كل الا ا نا اأو و اوشا اهلا ها اه نس اس اهل ه5 ول سه ا ساس ساه #ا #ا هلا #ها م#ضا هيا هيا #9

 وهو ءرهطلا ال ضيحلا ءرقلاب دارملا نأ (78١.:ةرقبلا) كور ةنالثا :ىلاعت هلوق يف حيرص نايب ثيدحلا نأ ف :ياثلاو ب

 يبأو تباث نب ديزو تماصلا نب ةدابعو ءادردلا يبأو لبج نب ذاعمو بعك نب يبأو «ةلدابعلاو «ةعبرألا ءافلخلا لوق

 بيسملا نباو ءاطعو سواط لوق وهو .م#» سيق نب هللا دبعو نيهجلا دبعم :يئاسنلاو دواد وبأ دازو ءيرعشألا ىسوم

 يبأو ةمربش نباو يعازوألاو يروثلاو يرصبلا نسحلاو يضاقلا هللا دبع نب كيرشو «يح نب نسحلاو ريبج نب ديعسو

 .رهاظلا باحصأو دمحأو قاحسإو يدسلاو ةمركعو كاحضلاو ةداتقو لتاقمو دهاحجمو ةعيبرو ةديبع

 دادغبب ةيفنحلا ةساير تهتنا هيلإو يزارلا ركب وبأ لاقو «رباكألا لوقب تعجر مث راهطألا :لوقأ تنك :دمحأ لاقو

 نم لستغت مل ام هتأرماب قحأ لجرلا نأ ةباحصلا نم رشع ةثالث نع ىور يبعشلا نإ :يحركلا نسحلا ىبأ دعب

 ىسوم وبأ وه يئاسنلاو دواد وبأ هداز يذلا سيق نب هللا دبع لعل :لوقأ ؛ئيعلا هركذ اذكه «ةئلاثلا ةضيحلا

 ديزو رمع نباو ةشئاع نع لقنو ؛كلام لاق :يعفاشلا لوقبو «ةدايزلا نايب يف مامهلا نبا هركذي مل اذلو ؛يرعشألا

 نع دامح نع مامإلا هذاتسأ نع "أطوملا' يف دمحم ىورو .ةضراعتم رمع نباو ديز نع تاياورلاف «تباث نبا

 اهلستغم تلخدو «ةثلاثلا ةضيحلا نم اهمد عطقنا ىح اهكرت مث :ةعجرلا كله ةقيلظت هتارما ىلط العر نأ :ميهاربإ

 قد دوعسم نب هللا دبع هدنعو كلذ نع باطخلا نب رمع تلأسف ؛كتعحار دق :اه لاقف اهاتأف اهءام تندأو

 رمع لاقف «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت مل ام اهتعجرب قحأ !نينمؤملا ريمأ اي هارأ :لاقف «كيأرب اهيف لق :رمع لاقف
 :[ةءخاةوقر هةقنقا#] املع هلم فيك :دوعسم نب هللا دبعل رمع لاق مث «ءكلذ ىرأ انأو :هقف

 نع ةنيبع نب نايفس قيرط نم جرخأو «لوبقم ةقث لسرم لك اندنعو «ةلوبقم هليسارمو ؛ميهاربإ لسرم اذهو

 نمو «ةثلاثلا اهتضيح نم لستغت ىح اهب قحأ وه كد بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا

 :اولاق مهلك قي هللا لوسر باحصضأ نم. رشع ةثالث نع يغشلا نع قيدملا طايخلا ىسيغ ىبأ نب ىسيغ قيرط

 قحأ لجرلا»:لوقي' بيسملا نب ديغس تعفتو :ىسيع لاقا ؛ةفلاقلا اهفضيح نم لستغت ح هتأرماب قحأ لحرلا

 .انئاهقف نم ةماعلاو «ةفينح يبأ لوق وهو ءذحأن اذهيو :دمحم لاق ؛ةئلاثلا اهتضيح نم لستغت ح هتأرماب

 ََن م نسل يئاللاو# :ىلاعت هلوق :اهنمو « ناتضيح ادع" :ثيدح نم رم ام :اهنم هوجو نم حرم اذيقثم ةليبباوو

 لقأ عومجملا ناك ديرأ ول رهطلا نأ :اهنمو .ضيحلا ءرقلاب دارملا نأ ىلإ ضيحملا ركذب راشأف :(4:قالطلا 4 ٍضيِحُمْلا

 مالك يف اريثك لمعتسملا نأ :اهنمو .دوصقملا وهو محرلا ةءاربل فرعملا وه ضيحلا نأ :اهنمو ؛ءورق هلال نم

 :اهنمو .امهيلإ عوجرلاب رهظي امك «رهطلا نيعمب لمعتسي داكي ال لب «ضيحلا ىبعمب ءرقلا وه ائيدحو ًانآرق عراشلا
 :اهنمو .دمحم لالدتسا نم انركذ ام :اهنمو .نيعباتلا روهمجو ةباحصلا رباكأو ةلدابعلاو ءافلخلا بهذم وه اذه نأ

 .ىصقتست داكت الو ىصحت ال يلا ةريثكلا تاحجرملا نم كلذ ريغ ىلإ يعفاشلا نابأ نب ىسيع ماحفإ نم انركذ ام



 ةتوتبملل ىنكسلاو ةقفنلا نايب 1 قالطلا باتك

 . تاتضيح اقدعو

 :هجف باطخلا نب , رمع لاق :لاق دوسألا نع ميهاربإ | نع دامح نع ةفينح وبأ اع
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 كرتن أل

 اعوفرم ىور اذكو ءضيح ثالثب دتعت نأ ةريرب ترمأ :ةشئاع نع حيحص دنسب هحام نبا ىور :دتاتضيح اهدعو

 «نانشألاو ءرفظملا نباو «يثراحلاو :مامإلا نع دايز نب نسحلا هاور اذكه :خلإ عدن ال .[7١٠ا :مقر] اضيأ

 لاق قايصتإ يأ ةياورب نبيل فمي ةملطاق كوبا نسمرتار [188 هر مسن ةديرتأ للا قي قرمصت قلو

 نأ :سيق تنب ةمطاف ثيدحب يبعشلا ثدحف «يبعشلا انعمو مظعألا دجسملا يف ًاسلاج ديزي نب دوسألا عم ١ تنك

 لع تيت 1كليو :لاقق هدب هيصسق نى نم افك دوسألاا دف ثا ةقفنا الو قكس اخ لمجمل دلع ا لوسر

 ةقفنلاو قوحسلا افا ةسيسن وأ تظقحا اهلين يردن ال قأرما لوقل كك انيبن ةنسو هللا بانك د كرتن ال :رمع لاق ءاذه

 :دواد يبأ ظفلو قالطلا) 4بِةَْيبُم ةْسِحافب ّن 5 نأ الإ وع الو هت ويب نم نه وُ ر خت الإ :لجو ّرع ىلاعت هللا لاق

 .( :مقرإ ' 'تيبسن:مأ تظفحأ يردن ال ةأرما لوقي هُو انيبن ةنلسو انير بانك غدنل انك ام'

 هللا بانك كرتن مل الإو 6 هللا لوسر _ ةأهرعس امُكِإ نلادهشي نيدهاشب تئج :نارمع لاق :دواد يبأ ظفلو

 لاق :نيمهاز ,اذلا ظفلو ١(«( :قالطلا) جة ةشحافب نيتي نأ الإ خخ ال نِهَتوسس نم هرج ال :ةأرما لوقل

 :مقر ىياداك] ةقفنلاو ئكسلا ال لعجف ة ةأرما لوقب 25 هيب ةنسو انير باتك عدن ال :باطخلا نب رمع

 كلذ تركذف :ةملس لاق ؛ةمطاف نع يبعشلا نع ليهك نب ةملس نع نايفس قيرط نم اذهو 1/4

 دانسإ وه امك ءرمع نع دوسألا نع ميظهأربإ نع دامو مكحلا ثيدح نمو لإ رمع لاق :لاقمتف ؛ميهاربإل

 نع شمعألا قيرط نمو «ةقفنلاو ئكسلا امه اثالث ةقلطملا ؛ةأرما لوقب هيبن ةنسو انبر باتك عدن ال :لاق «مامإلا

 ةقفنلاو ئكسلا اه اثالث ةقلطملا هللا نيد يف ةأرما لوق زيحب ال :رمع لاق :لاق دوسألا نع ميهاربإ

 رمع نع دوسألا قيرط نم ةبيش يبأ نبا ىورو "ا :مقر] ئكسلاو ةقفنلا اه لعجي رمع ناكو :يدذمرتلا دازو

 ءل١1/؟] ارصتخم و د يواحطلا هاور ثيدحلاو (ةقفنلاو كسلا انذلب ةقلطملل هللا نيد ف ةأرما لوق زيحب 3

 يحس. لغجي ملف كي 5 يبلا تيتأف ءيجوز ئقلط :تلاق ةمطاف نع يبعشلا نع مئيهلا قيرط نم ةفينح وبأ هاورو

 ءقبس امك ءرمع مهنم ؛ةباحصلا رابك راكنإ هضراعي امل ثيدحلا اذه لمعي ملو «ةفينح وبأ جتحي مل امنإو «ةقفن الو

 اولمعي و ءاهيلع كلذ اوركنأ دق :نمحرلا دبع نب ةهلس وبأ لاقو .ةشلئاعو ديز نب ةماسأو د وعسم نبأ مهنمهو

 اهل :اثالث ةقلطملا يف الاق دوعسم نباو رمع نأ دوسألا نع ريمع نب ةرامع قيرط نم يواحطلا ىورو ءاهئيدحب
 - :ناورم لوق نم ملسم دنعو 5١ 4ك/؟] سانلا تدتف ةأرملا كلت نأ بيسملا نبا نع ىورو ءةقفنلاو ئكسلا



 فالح ىلع ناك مهدنغ لمعلا نأ ىلإ ريشم وهو ء[١٠/5١ :مقر] اهيلع سانلا اندجو يلا ةمصعلاب ذخأتس <

 ريغ ةباحصلا نم دحأ نع انغليي مل :يواحطلا لاقو هبهذم ةرصنل ًالصأ اهثيدح يقهيبلا لعج لعجو ءاهثيدح

 4ةنّيبَم ةشحافب نيتي نأ الإ ريسفت يف سابع نبا نع ىوري ءىش ريغ هب لمع الو هلبق هنأ اهثيدحل نيركنملا

 فأل ؛ةقفنلاو ءاهئاذبب كسلا تمرح ةمطافف :لاق ؛مهيذؤتو لجرلا لهأ ىلع شحفت نأ ىه :لاق :(١:قالطلا)

 مالكلا هيف لاطأ دقو هيف ءافح ال هيف هعامس ركذي مل اميف مهبهذمو «ةاطرأ نب جاجحلا ىلع هرادمو «لماح ريغ

 نينمؤملا ريمأ نأ :اهنم :هوجوب لوبقم ريغ نوعطم ثيدحلا اذه ةلمجلابو .راثآلاو يناعملا حرش يف هبأد وه امك
 امأو «ةودق هب ىفكو «تيسن مأ تظفح :هلوقب «يوارلا يف ناقتإلاو ظفحلا ةهج نم ثيدحلا ف نعط هذ رمع
 ىييو ء«ديعس نب ىييو «ئيدملا نب يلع نم اندنع ىلعأ وهو «قيثوتلاو فيعضتلاو ليدعتلاو حرحلا يف انل ام
 .مهريغو «ير راخخيلاو متاح يبأو «ناطقلا

 كرك دخو نم شكت كي ع هوُنكْس أ : ىلاعت كوقا يف ةنيربف ةفلاخم نآرقلل ةفلاخم ةياورلا نأ :اهنمو

 ام ىلع هصوصخو همومعب يعطق نآرقلاو «(١:قالطلا) 4 َنْخُيْخَي الَو نهَتوُيب نم نهوجر خت الأ :هلوق و «(<:قالطلا)

 ةطالس ةهج نم رذعل كلذ نأ :اهنمو .ئظلا هضراعي ال يعطقلا نإف ,دحاولا ربح هصصخي الف ءاطوصأ يف ررقت

 هنأ رمع نع ميهاربإ هاور ام :اهنمو .عراشلا رظن يف جورخلا نم ةيصعمو ارش مظعأ وه امم كلذ ريغ وأ اهفاسل

 ةحيحص هليسارمف ءرمع نم عمسي مل نإو ميهاربإو «ةقفنلاو ئكسلا اه :لوقي دي يبنلا عمس هنإ :لوقي ناك
 يف امك ءاندنع لوبقم يعباتلا نم لسرملا نأ ىلع ةمثألا نم ةغامج نع "بيذهتلا بيذق" نع لقن امك «ةلوبقم

 قادت ف ليقو ءداحناووب ريغ نع وهف :هللا دبع لاق": تلق اذإو :لاسرإلا قح يف ميهاربإ لاق انهه نمو ءانلوصأ

 ةقفنلاو نكسلا امل :لوقي 0 يبنلا تعمس ءاحل هبش وأ ء«تيسن ةأرما لوقب انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال :رتهع نع

 تين ةلرنمب كلذ نوكيف ."دععي ةباحصلا نم رضحمب كلذ ن ناكو *كللملا نبا لاق (ملسم هاور امك

 يف «نهتوُيَب نم ّنهوُج رخت الا» :ىلاعت هلوق باتكلاب دار اوبداسفنإ ةنسلا ني رسعال] :يواحطلا رفعج وبأ لاقو

 :رمع لوق :اهنمو :"ةقفنلا تاب" يف (141:ةرقبلا) «ِفوُدْعَملاِب ع ٌءاَنَم ِتاَقلطُمْلل و45 :ىلاعت هلوقو «"ئيكسلا باب:"

 نبا دمحأ نع لقن امو ؛عوفرملا مكح يف اذك ةنسلا نم يبانمبسلا لوق نأ ثيدحلا مولع ٍئ ررقملا نمو ءانيبن ةنس
 ل انهو :لاقو هللا بانك قف تذاقلا ةقلطملل يكسلاو ةقفتلا نأ لضاسو :هلوق ىف ةذايرلا هذه راكتإ جه لينح
 حاحصلا يف تباث رمع لوق نأ :هناوجف ءاهطق“ ةييظاف ذيب ةبسلا :لاقو ءئطقرادلا نع كلذ لقن «ءرمع نع حصي

 هللا باتك يف ئكسلاو ةقفنلا دمحأ نادجو مدع نم مزلي الو «يأرلا درجمت ةدايزلا هذه دري الف ءهل ٌدرم ال ام

 مسقلا" يف ميقلا حبا بيذك كقو ,هودلقمو ةفينح وبأ هودتقم و هعابتأ هنيب دقو «فيك كلذ رمع نادجو مدع

 عابتأ هلاق ام لك طقس انركذ اممو 5 هللا لوسر ىلع بذكو «رمع ىلع بذك اذه نأ "هللا ىلع ةداهشلاو
 .ثيدحلا يف ةروكذملا نعاطملا يف ةيفنحلا ىلع درلا ف ةيميت نباو ميقلا نبا



 ةتوتبملل ىنكسلاو ةقفنلا ظ < قالطلا باتك

 امل اثالث ةقلطملا .ءتبذك مأ تقدص يردن ال ةأرما لوقب 255 انيبن ةنسو انبر باتك 1 ع نهد ءءء © ته 5 3 كلردص 8 نت 00

 .ةقفتلاو قيكسلا

 ةشحافب َنيِأَي نأ الإ ع لو نيفتوم نم نهوجرخ ال : ناسا ميدل وس ريما باكو قي يقفل

 13 نهبلع اوقّيَصُتل رهو راض الو كيو نم يت ثيح نم نهونكسأ# :ىلاعت هلوقو «(١:قالطلا) 4 ةنيبم

 نه وْسِك , نهر هل دولؤملا ىلَعَو :ىلاعت هلوقو «(7 :قالطلا) كيهتعَس ْنم ٍةعَس هذ قفنيلإ» :ىلاعت هلوقو (1:قالطلا)

 رباج ثيدح ق [1.ق :ماقرإ دواد وبأو ل18 :وقر] ملسم هاور ام ةنسلاب و 577(4:ةرقبلا) هك ٍفوُرْعَمْلاِ

 .فورعملاب نقوسكو نهتقفن مكيلع نه نإو :عادولا ةجح ف ليوطلا
 - الل انأ ملعا .لوألا تارجاهملا نم ةلاحضلا .تخأ ةيرهفلا دلاجخ نب سيق تنب ةمطاف يهو خا ةأرما

 لوبق طرشو «بارطضالابو «ةيوقلا تاضراعملابو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا درب نوعطم هنأل ؛اهثيدحت

 اكأ نم فلسلا هيف اهيلع نعط هنألف ؛تاضراعملابو فلسلا درب نعطلا امأ ءاهنم لك نع هتمالس داحألا

 ةياور هيلإ ريشي امك «هفالخم ةياورلاب حرص دق هنأ عم هجيرخت رم امك «باطخلا نب رمع مهنم «مهيعباتو ةباحصلا

 .رمع هلئاق ناك اذإ فيكف عفرلا ظافلأ نم هنأ ثيدحلا لوصأ لهأ هركذ ام ىلع انيبن ةنس هريغو ملسم

 25 هللا لوسر تعمس :هلوق ةدايز [15 :مقر 258/4] ئطقرادلاو ؛.[0/5٠4] يواحطلا هاور اما هب حرضيو
 ني ديعس ىورو مدت نيياورلا قاف هتياورب اهعياور ةضراعم رمألا ةياغقأ نكسلاو ةقفبلا انالثا ةقلطظعللا «لوقب
 يف ريغن انك ام :لاق «ةمطاف ثيدح هدنع ركذ اذإ رمع ناك :لاق ميهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم نع روصنم

 لزنف ءنكسلاو ةقفنلا بوجو مهدنع روهشملا فورعملا نيدلل ناك هنأ ىلع دهاش اذهف ؛ةأرما ةداهشب اننيد

 ارق نه لس قلان اله عتب .ةيف دش ام لبقي ال ذش اذإ ةقثلاو ءذاشلا ةلزنف كلذ نم ةمطاف ثيدح
 ىعملا يف اذهف «ةباحصلا مه كاذ ذإ سانلاو 5/٠١ ١[« :مقر] اهيلع سانلا اندجو ىلا ةمصعلاب ذخأنس :ناورم

 ملسم جرخأ دقف ؛نههقفأو 55 هجاوزأ بحأ ةقيدصلا ةشئاع مهنمو ؛ةمصعلاب هفصوو ةباحصلا عامجإ ةياكح
 الو ئتكس ال :اهوق نيعي ءاذه ركذت نأ ريخ ةمطافل ام :تلاق اهنأ اهنع ةشئاع يخأ نب دمحم نب مساقلا نع
 ال هنأ امأ :تلاقف :قيرط يفو «سيق تنب ةمطاف ىلع كلذ تركنأ ةشئاغ نأ اهنغع اهتحأ نب ةورع نعو «ةقفن

 تناكو ءاهنع ةيلكلاب ةيريخلا تفن ثيح ةقفنلاو ئكسلا مدعب ةياورلا يف راكنإلا ةياغ اذهف .ءكلذ يف اهل ريح

 .رركتو رثكتو الك هنغ نيتضتسيو اهلؤنم ىلإ ننأي نك دقف ىءاسنلا لاوحأب ملعأ ةشلاع
 58١4| م8991 ةقفن الو ئكس ال :اهوق يف يعي ىلاعت هللا يقتت الأ :ةمطافل تلاق ةشئاع نع "يراخبلا حيحص" يفو

 ء[1135 :مقر] "سانلا تنتف ةأرما" :هلوق يف دواد يبأ يف ام ىلع بيسملا نب ديعس نم اهيلع راكنإلا رهظ دقو
 عامسلا دنع نم لب هسفن دنع نم كلذ ةيباحص ىلإ بسني نكي مل هنإف «بيسملا نبا بصنمل بسانملا وه اذهو

 - هملع هنأ الولو :ةساردو اظفح ةباحصلا نم هرصاع نم لاوقأل عبتتم مظعأو ةشئاعل رصاعم وهو «ةباحصلا نع



 # #9 8# 8# ل 8# لا هللا ها هلا لا اه ل ض8 9# 0# ل اا و ض8 لا 9# هه اه هلا اذه دش دش ها نه هَ أ ضل اه 8 ا ها ا لا ضلال الا لا ها اا هه < هل ص ضل نا 9 ها ا و ها

 حلاص نيبهللا دبع ىور.دقف» قو هللا لويمر بحو. نسيق تدب ةمظاق جوز فيز نب ةماسأ :مهيمو«هلاق اكل اهنع د

 نعي هكلل# نم اعيش ةمطاقا تركباذإ ةماأا قاق“ :لاوقي ديو نينةعانلا نيب دمع نأ# هلق هملس ىأ تيدح نم

 لا لاسر ىلا ةههيووتا فلل ره قر# ىو ةعاسأ نيف قرزاسلاملا هور داو يف امي اهامر اهقدع يف اهلاقتنا نم

 كلذ نأب هملعي الإ نكي ملف اهيلع كلذ ركنأ دق ءامي ئب نيح هلزنم ىلإ هنع اهلقن يذلا ناكملاب فرعأ ناكو

 دقو ؛هجام نبا يف امك :[40/7] ناكملا ةشحو وأ نسللا نم اهاقتنا زوج ببس صوصخب هملعي وأ ءاهنم طلغ

 "همجعم" يف يناربطلا جرخأ دقف ءافوقومو اعوفرم ةباحصلا نم ريثك نع ةتوتبملل كسلاو ةقفنلا بوجو يور
 307٠١[. :مقر 34 /] ةقفنلاو نكسلا ان اثالث ةقلطملا :الاق فض ريعو دوعسم نباانأ ميهاربإ نع ةدئسب

 ئكسلا اه اثالث ةقلطملا :لاق 2و يبلا نع رباج نع ريبزلا بأ نع ةيلاعلا بأ نب برح نع نيطق رادلا جرتخأو

 ىلع هفقو هبشألا نأب اوفرتعا نكل «ريبزلا يبأ سيلدت فو ,برح يف ملكت نإو اذه «[15 :مقر ؛87/5] ةقفنلاو

 ثيدخلا درو مهو ةيظاف لزق ىلع ارباح نأ ركذ نم لوق دري عفرلا نيهوت نم ركذ ام ميلست ريدقت ىلعف «رباج

 .ديزي نب دوسألاو يح نب نسحلاو يبعشلاو حيرشو بيسملا نبا نيعباتلا نمو ,مكحلا نب ناورمو تباث نب ديز

 ت نمم ريثك قلخو لبنح نب دمحأو يروثلاو ؛مهدعب نمو
 نإ وأ «هتلأسف دي هللا لوسر ىلإ تبهذ امنأ يفو «رفاس مث اهقلط وأ ءبئاغ وهو اهقلط هنأ يفف «بارطضالا امأو

 بارطضالاو «ةريغملا نب صفح وبأو صفح نب ورمع وبأ اهجوز نأ يفو ؛هولأسف رفن يف بهذ ديلولا نب دلاح
 مدع ني 225 ىلا نح اعرفرم اهعاوز ف ردسي دقو :فيدخلا ىلع ىف هقرعام ىلع تيدنلا ضقأ بحوم

 ابئاغ ناك اهجوز نأل ؛ةقفنلا مدعو .ءكلذ ريغ وأ ةطالسلا نم ةيوق رادع هل !ىراكف دكو هرم امل ناك كسلا

 مث ثالث اهقلط هنأ ملسم يف ام ىلع هلهأ يه تبلاطف ءاهيلإ هب ثعب يذلا ريعشلا ىوس دحأ دنع ًالام كرتي ملو

 ريدقت ىلع نكس الو كل ةقفت ال :اح 226 لاق كلذلف:هةقفت انيلع كل نيل :هلهأ امل. لاقف .«نميلا ىلإ قلطنا

 يتورت تلعجف دك هضرغ يه مهفت ملف ؛ءيش هلهأ ىلع كل بجي سيلو ءدحأ دنع الام فلخي م هكا 4ةدحعه

 5/٠١ ١[. :مقر] اهيلع سانلا راكنإ عقوف اقل ةقفنلا يفن

 مكس ْثْيَح ْنِم نُهوُِكْسَأ» :ىلاعت هلوق وهو, ءاحل ةقفنلاو نيكسلا بوو كيفي ام ىلاعت هللا باك" يف نأ ملعا مث

 نم" :هلوق ريدقتلا اذه ىلإ ريشيو ,مكدحو نم نهيلع اوقفنأ :دارملا نأ مولعملا نمو «(+:قالطلا) كَوُكِدْجُو ْنِم
 امم وهو 6نيتءارقلا نيب قيفوتلا وه اذهف ؛ةل ةرسفم 298 ىبلا .نع ةيورمل دوعسم نبا ةءارق تءاج هبو "وكدحو

 ىلع تيداحألا: هذي لوصي: نم فونأل ًامنعو "ريدقلا حقق" يق مامهلا نبا مالك نم هانطقتلا ام اذه. نكمأ ام انمزلي

 .ةيميت نباو ميقلا نبا مهسوؤرو ءرهاوظلا باحصأل اعابتا ةيفنحلا



 نيتدعلا ضراعت نايب 7-1 قالطلا باتك

 |نيففعلا_ رطراهت كاين

 ةيملسألا ثراحللا كنب ةعيبس نأ :دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 51
 ةيش رّقلا ةييقاوكلا ندع اهنيدَخ

 تنيزت :ا لاقف *هل ظفل ىف مامإلا وع هذ وه نع كلاج قيرط م ف مسحت نبا ةاور اذكسه ثيدحلا :ةيملسألا

 هني رعاووبع نأ نش وش نم هاأورو ,نيلحجألا ىصقأ غلبي ىح يح !ةبعكلا برو الك ؟ةءابلا نيديرت تعنصت و

 ثيدحلاو ؛ءاوس ىقابلاو ةليل ةرشع عبسب تدلو :لاق هنأ ريغ ؛هنع دايز نب نسحلا نع مع يجلثلا عاجش نب ر لمحم هاورو

 33 ىتردقواو شأو نلااق# :مقر يذمرتلاو ١5/5« :مقر ملسمو (ت١9/ :مقر ييراخيبلا] ةتسلا هجرخأ

 مل, فعزأو قا :مقر] يراخبلا يفن مهبتك قف [؟51١ :مقر هجام نباو ؛8/:8 :مقر. يئاسنلاو

 اننا لاقي ملسأ نم ةارما نأ 2 يببلا جوز ةملس مأ اهمأ نع ةملس يبأ ةنبا بنيز ثيدح نع [غ4 ٠١ ؛8

 ام هللاو :لاقف .هحكنت نأ تبأف ؛ككعب نب لبانسلا وبأ اهبطنخف ؛ىلبح يهو اهنع يفوت اهجو مم ينتاك“ ةعيبم

 .يحكلا :لاقف د ىقَلا تءاج مث ؛لايل رشع نم اييرق تدكمف ؛ نيلجألا رخآب يدتعت ىح هيحكنت نأ حلصي

 ةعيبس :لاسي نأ :مقرألا نبا ىلإ بنك هنأ هيبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع هيلإ :يقك هنآ ىرغتلا ةكيدتح. عفو

 :ةمرخم نب روسملا نع ةورع ثيدح نمو ؛حكنأ نأ تعضو اذإ يناتفأ :تلاقف 2 يبنلا اهاتفأ فيك ةيملسألا

 .تحيكنف اط نذأف عحكنت نأ هتنذاتساف دي ىبلا تءاجف «لايلب دعس اهجوز ةافو دعب تسفن ةيملسألا ةعيبس نأ

 :لاقف ؛هدنع سلاج ةريره وبأو سابع نبا ىلإ لجر ءاج :لاق ةملس يبأ ثيدح نم "قالظلا ةروس" ريسفت فو

 ٍلاَمْحَأْلا ثالوأو) انآ تلق ءنيلحألا رخآ :سابتع نبا لاقف ؟ةليل نيعبراب اهحوز دعي تدلو :ةارما يف: ئنفآ
 5 و ل! 0

 امالغ سابع نبا لسرأف ءةملس ابأ نعي يأ نبا عم انأ :ةريره وبأ لاق (4:قالطلا) ؛َنِهلْمَح َنْعَضَي نأ َنِهلَجأ

 «ةليل نيعبرأب هتوم دعب تعضوف ؛ىلبح يهو ةيملسألا ةعيبس جوز لتق سلال ءاخأسي ةملس مأ ىلإ ابيرك

 .اهبطحت لبانسلا وبأ ناكو 2 هللا لوسر اهحكنأف ؛تبطخف
 هنومظعي هباحصأ ةانا.نززإأ نم وتخرلا ديغااويا ةفأس إيف ايل ممم نب دمحم نع بويأ قيرط نمو
 ضعب ىل رمضف :لاق «ةبتع حري: هللا كببع نع كوالا جوي: ةعيجيم كيال هتثدحف «نيلجألا رحعآ ركذف هل اوركذف -

 «ىحتساف «ةفوكلا ةيحان يف وهو هللا دبع ىلع تبذ# نإ عر اذ نإ :تلقف ءهل تتطفف :دمحم لاق «هباحصأ

 له :تلقف «ةعيبس ثيدح ئثدحي بهذف .هتلأسف رماع نب كلام ةيطع ابأ تيقلف ءكلذ لقي مل همع نكلو :لاقو

 ةصخرلا اهيلع نولعحجت الو ؟ظيلغتلا اهيلع نولعحجتأ :لاقف هللا فينع دنع انك :لاقف ؟انيخ اهيقادألا َكَيَع نغ.كمح

 .(4 :قالطلا) © َنِهلْمَح نعي نأ نيل لاَمحألا تال 1 ه4 ىلوطلا دعب ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزنل

 نيح تللح دق ينأب يناتفأف :هيفو ؛ةعيبس نع يرهزلا مقرأ نب هللا دبع نب ورهع قيرط نم ملسم هجرخأو
 - «ةملس يبأو سابع نبا ةرظانم يف ةملس مأ نع بيرك قيرط نمو «يل ادب نإ جوزتلاب ينرمأو يلمح تعضو



 نيتدعلا ضراعت تايب 25 قالطلا باتك

 ؛ةمرخم نب روسملا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام قيرط نم يئاسنلاو ؛.[4814١ :مقر] ةريره يبأو -
 نع ميهاربإ نع روصنم قيرط نمو ءاهسافن نم تقلعت اذإ حكنت نأ ةعيبس رمأ :هيفو «كلذك دواد قيرط نمو
 املف «ةليل نيرشعو ةسمخ وأ نيرشعو ةثالثب اهجوز ةافو دعب اهلمح ةعيبس تعضو :هيفو لبانسلا يبأ نع دوسألا
 :تلاقف ةملس مأ نع ةريره يبأو سابع نبا فالتخا يف ةملس يبأ قيرط نمو «؛ثيدحلا ؛جاوزألل تفوشت تلعت

 ىلإ اهسفنب تبطخف «نالحر اهبطخف :لاق ءرهش فصن رشع ةسمخب اهجوز ةافو دعب تدلوف ةعيبس جوز قوت
 ؛للحت مل :لهكلا لاقف .؛باشلا ىلإ تبطخف ءلهك رخآلاو باش اههدحأ :اهنع رخآ قيرط يفو ءامهادحإ

 .ريسيب اهجوز ةافو دعب :قيرط يفو «ةليل نيرشعب اهجوز ةافو دعب تعضو :مهرظانم يف قيرط فو ؛ثيدحلا
 ةملس يبأ نع قيرط يفو ؛نيرشع نم ابيرق تثكمف :ةملس ار اجل قبب يس يجوب فو
 :اهل ككعب نب لبانسلا يبأ لوق هيو «ةعيبس نع مقرألا نبا قيرط نمو ءرهشأ ةعبرأ نم ندأل :يباحص لحجر نع
 تللح دق ينأب يتاتقأف :اضيأ هيفو ءارشعو رهشأ ةعبرأ كيلع رمت ىح حكانب تنأ ام هللاو كنإ ؟حاكنلا نيديرت

 525 يبلا اهاتفأف :هيفو «لبانسلا يبأ نع سوأ نب رفز قيرط نمو «يل ادب نإ جيوزتلاب يرمأو ءيلمح تعضو نيح
 نوع نبا قيرط نمو ءاهنطب يف ام تعضو نيح اهموق نم ىف تحكتف :ًاضيأ هيفو ءاهلمح تعضو نإ حكنت نأ
 نع ةمربش نبا قيرط نم امأو مرماءلق ان. ةوعنسف نأ« لوق هيفو «ىليل يأ نبا عم هترظانم يف نيريس نب دمحم نع
 َنْعِضَي نأ رهلَخأ لاَمْحألا تال وأو تلزنأ ام «هتنعال ءاش نم :لاق دقف ,دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ

 دوسألا نع قاحسإ قيرط نمو «تلح دقف تعضو اذإ اهجوز اهنع قوتملا دعب الإ (4:قالطلا) َنِهلَمَح
 ,؟ه.1 .*ه.5 :مقر] "ةرقبلا" دعب تلزن "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس نأ دوعسم نبا نعو «ةديبعو قورسمو

 .[مموا نسوكل سورر وزال ننوزدو لعمل ا لغهزا لدا. لدعأو مم

 هتنعال ءاش نم :لاق دقف هللا دبع نع قورسم قيرط نم امأو «ةعيبس نع مقرألا نبا قيرط نم دواد وبأ هجرتأو
 قيرط نم يمرادلا هجرخأو .[97037 070 :مقر] ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنأل
 قيرط فو ؛ةملس مأ نع بيرك نع راسي نب ناميلس قيرط نمو «لبانسلا بأ نع دوسألا نع ميهاربإ نع روصنم
 نع سابع نبا عم ةريره يبأ ةرظانمو «هترظانم يف ةملس يبأ نع ناميلس قيرط نمو «ةليل نيرشعو عضبب :دوسألا
 ميهاربإ نع روصنم قيرط نم هجام نباو «[17401:مقر ء7170/15و 2757175 :مقر (؟59/9١] ةملس مأ نع بيرك

 :ةعيبس نع ةبتع نب ورمعو قورسم نع يبعشلا قيرط نمو «ةليل نيرشعو عضبب :هيفو ؛لبانسلا يبأ نع دوسألا نع
 :لاق هللا دبع نع قورسم قيرط نم يورو ءروسملا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نمو ؛نيرشعو ةسمخب :هيفو
 - .[50784 2507/8 :7011/ :مقر] ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنأل ؛هانعال ءاش نمل هللاو



 نيتدعلا ضراعت نايب ا قالطلا باتك

 اهب ّرمف ,تعضو مث «ةليل نيرشعو اسمح تثكمف ؛لماح يهو ءاهجوز اهنع تام

 اهحتفو فاكلا مضب عادولا ةحح اتم كفا

 ,نيلجألا دعبأل هنإ هللا و الك ؟ةءابلا نيدايرت ٠ تفّوشت :لاقف ءككعب نب لبانسلا وبأ
 ةافولا لجأ يأ

 ."قيلقلا# رطب اذا | هبذك" ' ؛لاقف هل كلذ تركذف هلو ىبلا تنأف
 اذه يف أطخ

 1-53 :لاق هيض هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 5

 نيوععو ةسخ ةسروح وأ نيرشعو ةثالشب :هيفو ؛لباتسلا ىبأ نع 5 روضنم قيرط نم يذهرتلاو

 ائيش دوسألل ف رعن الو فج ولا اذه نم بيرغ روهشم ثيدح لبانسلا يبأ ثيدح :لاق ء[١ ١8 قا ادب 5

 راقد

 يف ناميلس ثيدح حّحص مث ؛225 يبنلا دعب شاع لبانسلا ابأ نأ فرعأ ال :لوقي ادمخم تعفو «لبانسلا يبأ نم

 :يناربطلاو ءلقأ وأ رهشب :يقهيبلاو غ[5580١ :مقر] رهش فضنب :كلامو «[477 :مقر :«1//441] ةليل

 ريغ ءاهمد يف ناك نإو تعضو نيح جورتت نأ اسأب ىرأ الو :باهش ن ١ لاق قيرط يف ملسم دازو ؛نيرهشب

 .لاصتالا نيف ؛لبانسلا لأ نع دوسألا نع هحججام نبا ظفلو ء[١ 2م ل رهطت ىنح اهحجج ور ارقي اي هنأ

 داشرإ" يف لاقو «يراخبلا لوقب دنتساو «يذمرتلا هركنأ دقف  :لبانسلا بأ نع دوسألا عامس يف مالكلا يقب

 ناكو عةفلؤملا نم ناكو حتفلا م وب لسا :ةليمع نب ثراحلا نب كلك ني لباتملا يبأ دك ِق ”يراسلا

 دعب لبانسلا وبأ اهجوزت هنأ :ربلا دبع نبا نع لقنو ءدعس نبا هب مزح اميف 2 يتلا دعب انمز يقبو ءارغانش

 امه تاياورلا هيف فلتخا دق ءاهجوز ةافو دعب ىلبح اهثكم مايأ ددع مث ؛لبانسلا يبأ نب لبانسلا اهدلوأو «كلذ

 | ؟اهفأ ]١١/( رجح نبا هلاق امك ءمهأ نم ماهإ يف رسلا وه كلذ ل اعلو .عمجبا هيف هيف رذعتي

 اهنع ىقوتملا لماحلا ةدع نأ :فلخلاو فلسلا ريهامج امب ذحأو «ةعبرألا ةعيألا نيب اهيلع قفتم ةلأسملا هذه نأ ملعا

 دئسب سابع و «؛عطقنم قيرط يف ه2 يلع نع الإ ةباحصلا نع هفالخ وري ملو ءاهلمح عضو اهجوز

 زاةيهباس عياطسار] 3م نأ اهل افأ :فلتخا نكل «ربلا دبع نع لقن امك ؛هنع هعوحر ّحص نكل :حيحص

 اهجوز نكل ع ةعيبس ثيدح يف امهريغو يئاسنلاو ملسم تاياور قوطنم وه امك «لوألا ىلع روهمجلاو ؟ال

 .حاطقنالا دعب الإ اميرقي ال

 .رادلا دبع ئيب نم [ةّبح وأ رماع وأ رمع همسا] :لبانسلا وبأ .اردب دهش يرماعلا ةلوخ نب دعس :اهجوز
  ناكيبلا عمجم' 2 اذك عدقعلل لاقيو ؛عامجلا :ةغل وهو :ةءابلا .تفرشتو ةكدط يأ «باطخلل :تفوشت

 م ثيلؤم رمأ |[ باوجلا با وصب هملعأف| : ينينذاف .لمحلا عصوو ءارشعو رهشأ ةعبرألا نم :نيلجألا دعيأل

 .هل ئععم الو ءيراقلا همعز امك درحملا نم ال ناذيإإلا



 نيتدعلا ضراعت نايب ضر قالطلا باتك

 هلللا دبع نع ةياور قو «ىلوطلا لعب عملات ىرصقلا ءاسنلا ةروس نأ هَتلَهاَي ءاش ص

 ةليوطلا ةرقبلا دعب يأ قالطلا ةروس يلا 5
 : 2 26 هع ا اع ضد تقي 251 تكخسن ل0200 يبل نغ هؤخ ذوسمم نب

 يف رازبلا هجرأ اذكه «ىلوطلا ةروس دعب تلزن "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس نأ هتفلاح ءاش نم :ةياور يفو :خلإ ءاش نم

 هتنعال :ظفلب [5 ٠ :مقر| هجام نباو 57١[ :مقر] يئابسنلاو |7037 :مقر] دواد وبأ هاورو دانسإل اذنك هدئسم

 كاحاّوزأ نو ِهرْذَيَو كم نوفَوَتي َنيِدَلاَو :ىللاعت هلوق نأ يقب ارشعو رهشأ ةعبرأ دعب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس تلزنأل

 هيف تبرطضاو ؟عضت مل نم قح يف هنأ هنم دارملل نايب وأ «ةعيبس ثيدحب خوسنم وأ ءصوصخم وه له (؟84:ةرقبلا)
 لب «لمجم. سيل هنأ امل ؛نيبم الو ؛داحآلا رابخأ نم هنأ امل ؛خسان الو صصخم. سيل ثيدحلاف :اندنع امأ «ةيعفاشلا

 .هل ديؤم رابخألا يقابو ,دوعسم نبا ربخب "ةرقبلا" نع "قالطلا" ةروس لوزن رخأتو «خيراتلا توبشب خسنلا تبث
 ةعبرأ ةدع يهو ءددعلا نم ةدع لك " قالطلا" ةروس يهو ىرصقلا ءاسنلا ةروس تحسن يأ 3 تخسن

 ةروس يف (184:ةرقبلا) كيَنْوِفَوَتُي َنيِذَلاَو :ىلاعت هلوق مومع يف ةموهفملا لماحلا اهجوز اهنع قوتملل ارشعو رهشأ
 ةارملاو»."قوطلا ءاسفلا" ةزيوس ىلإ ةبسنلاب "ىريصقلا" اهانعاقو نيعاتملاب ايعوستس هاكراق ام قركيف ؟ةرقبلا“

 ءاسنلا ةروس ال ةروس لك ىلإ ةبسنلاب اهسفن يف ةليوط اهوكل ؛"ةرقبلا" يأ ىلوطلا ةروسلا :لبق اميف ىلوطلاب

 .(4:قالطلا) هيِلاَمْحَأْلا ُثالوُأَو :هلوقب "ىرصقلا ءاسنلا" ةروس :هلوق نم دارملا نيب مث ؛ىلوطلا
 نب دمحم قيرط نم يعالكلاو ؛مامإلا نع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم يئراحلا هاور اذكه ثيدحلا اذه نأ ملعا
 وهو «ذحأن هبو :لاق مث ءخلإ نآرقلا يف ةدع لك :ظفلب افوقوم هنع "راثآلا" يف نسحلا نب دمحمو ؛هنع يبهولا دلاخ

 لاجرلل تلحو اهقدع تضقنإ ءرثكأ وأ لقأ وأ مويب كلذ دعب تدلوف اهجوز اهنع تام وأ تقلط اذإ :ةفينح يبأ لوق
 ,ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ :ظفلب يراخبلا هجرخأو غ[٠475 :مقرا7ا/4 .:ص] اهسافن ف ناك نإو اهتعاس نم

 :مقر] ( ؛4 :قالطلا) 4«َنُملَحَأ لاَمْحأْلا تال وو ىلوطلا دعب ”ىرضقلا ءاسنلا" ةروس تلزنل ؟ةصخرلا امل نولعجت الو

 نب ورمع ةياور نم متاح يبأ نباو ؛"همجعم" يف يناربطلاو «دنسملا تادايز يف دمحأ نب هللا دبع هاورو ء[4 ١"

 نأ َنُهَلَجَأ ٍلاَمْحَأْلا تالوأَو» 996 ينل تلق :لف بق نبى نع رمح نبل ديع دهن نع دي نع بيعت
 .اهنع قوتمللو اثالث ةقلطملل ىه :لاق ؟اهنع قوتملل وأ اثالث ةقلطملل (: قالطلا) ةَُنهلم َنعْضَي

 مام دوعسم نبا غلب :لاق قورسم قيرط نم متاح يبأ نباو دواد وبأ ىور دقو :"يراسلا داشرإ" يف لاق

 تال وأَو# :أرق مث ؛"ةرقبلا" ةروس دعب تلزنأ "ىرصقلا ءاسنلا" يف ىلا نأ هتنعال ءاش نم :لاقف «نيلحألا رخآ دتعت

 رمع نبا نأ :يرهزلا نع كلام قيرط نم "أطوملا" يف دمحم جرحأو «(4:قالطلا» 4(َنُمَلْمَح َنْعَضَي نأ َنِهَلَجَأ ٍلاَمْحَأْلا
 نب رمع نإ :هدنع ناك راصنألا نم لحجر لاق ءتلح دقف تعضو اذإ :لاق ءاهجوز اهنع قوتي ةأرما نع لكس

 عفان نع كلام قيرط نم هجرخأ اذكو ؛تلح دعب نفدي مل هريرس ىلع وهو اهنطب يف ام تعضو ول :لاق باطخلا

 ةنعالملا :ةلهابملاو .تافنصملاو ديناسملا يف ةريثك رابخأو راثآ انهه مث [5177 :مقر ,58/1] افوقوم رمع نبا نع
 .انم ملاظلا ىلع هللا ةنعل :اولوقيف ءيش يف اوفلتخا اذإ موقلا عمتجي نأ وهو



 يجوز تو عب ارا 57 قالطلا باتك

 0: قام نفيا يلح ل امُجكلا تال وأو ةددع لك ئرصقلا ءامسلا ةروس

 )0 :قالطلا)

 [اهجوز تافو عم ةضوفملل رهملا نايبإ

 ءاهئاسن ة انبي اهي لحدي يكب مو ادع ا ضرفي و ءايسسوز اهتم يوت ةأرللا ف
 اهئاسن لثع رهم

 .ضعب لدب وأ ءىرصقلا ةروسلا نايب اذه :لامحألا تاالوأ .بسسن لإ ىلع ةنغ دمج :ددع لك

 :مقر يئاسنلاو 2١١45 :مقر يذمرتلا| ةعبرألا هجرخأ ثيدحلاو ءورسخ نباو يثراحلا هنع هاور اذكه :ةفينح وبأ
 هحّحص هجو نم مكاحلا هاورو ,يذمرتلا هححصو ١4١[« :مقر هجام نباو 25١١4 :مقر دواد وبأو 4

 نم "هحيحص" يف نابح نبا هاورو «[70778 :مقر ]١917/7«2 نيخيشلا طرش ىلع رخآ نمو ؛ملسم طرش ىلع

 يذمرتلا هجرخأو «[403/ :مقر 2407/3 دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع نايفس قيرط
 نإف «يبأرب دهتحأسو ءاعيش هلك هللا لوسر نع اذه ىف تعمض ام :لاق مث ءاروت# همجي تكف ةيلوو قو «كلذك

 نم دعب هظفحأ مل هنأ :يعفاشلا نع يكحو ؛قرط نم يقهيبلا هاورو ءيبأر لبق نمف تأطعخأ نإو هللا نمف تبصأ

 .عجشأ ب ضعب نع ةرمو «نانس نب لقعم نع ةرمو راسي نب لقعم نع ةرم :وه هلثم تبثي هجو
 ىمس مهضعبو ءرخآ مهضعبو ءادجتاو ىمب' مهضعبف حاحص اهديناسأ نأل ؛هنهوي ال فالتحالا اذه :يقهيبلا لاق

 دقَع هدراوأ اها دعب ةنأ يقهيبلا نم بجعلاو ؛نيخيشلا طرش ىلع حيحض :مكاحلا لاقو ؛قلطأ مهضعبو هنيلا

 لوق لبقن ال :لدق ايلع 3 رباح ىف ةديرع عع قركلا قاحسإ يبأ نع ديف ىوروب "اه قادس الا هثأ اك اياب

 هح رجب «فيعض ةرسيم و هللا دبع قوكلا قاحسإ ايأ نأب :ًالوأ دود رم اذهو مّللا باتك ىلع عجشأ نم يبارعأ

 «ءيشب سيل :ةعرز وبا أ لاق اذه ةديزم نأ | :ايناثو دب جاجتحالا لحي ال :نابح نبا لاقو «يئاسنلاو نيعم نبا

 هنأ رهظف ك5 ىلع نع هيبأ نع يوري هنأ "هخيرات" ف يراخبلا ركذ هنأ :انلاثو. «هيبأ نتع متاح .يبأ ن نبا هركذ

 ضرتعي مث ؛لقعم ثيدح تاياور ححصي يقهيبلل غوسي فيكف يلع نع اذه حصي مل :يرذنملا لاق ,عطقنم
 ؛هفيناضت ف ريثك بصعتلاو فاستعالا اذه لاثمأو .هفعض نيبي الو هنع تكسيو «ركنملا رثألا اذه لثم. هيلع

 .ةيفنحلا ىلع هبضغ ناروث يف هلماحت هامعأ

 هححصو ؛مكاحلاو دمحأو هححصو يذمرتلاو دواد وبأو ؛خلإ ميهاربإ نع روصنم قيرط نم يمرادلا هاور :ذامح نع
 لحر يف هللا دبع نع قورسم نع يبعشلا قيرط نم دواد وبأ هجرخأ :اهنع يفوت ةأرملا .قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا
 لاق «ثاريملا اهو «ةدعلا اهيلعو ءًالماك قادصلا اهل :لاقف ءامل ضرفي ملو امب لحدي ملو اهنع تامف ةأرما جوزت

 عيهاربإ نع روصنم نع نايفس قيرط نمو .قشاو تنب عّورب يف هب ىضق 5*7 هللا لوسر تعمس :نانس نب لقعم
 - :دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نع ناسح يبأو سالخ نع ةداتق قيرط نمو عهلثم دوعسم نبا نع ةمقلع نع



 اهجوز تافو عم ةضوفملل رهملا نايب كارت قالطلا باتك

 ال نإ :اهيف لوقأ نإف :لاق «تارم :لاق وأ ءارهش هيلإ اوفلتحاف :لاق ءربخلا اذهبي لحجر يف يأ دوعسم نب هللا دبع نأ -

 مف أطخ كي نإو هللا نمف ًاباوص كي نإف «ةدعلا اهيلعو ثاربملا اهلف ءططش الو سكو ال ءاهئاسن قادصك ًاقادص
 دهشن نحن !دوعسم نبا اي :اولاقف انس وبأو حاّرجلا مهيف عجشأ نم سان ماقف «ناكيرب هلوسرو هللاو ءناطيشلا نمو
 حرفف :لاق ءتيضق امك يعجشألا ةرم نب لاله اهجوز نأو قش د 2 نع ديس 25 هللا لوسر نأ
 مووت واو 11 :بقر] 5 هللا لوسر ءاضق هؤاضق قفاو نيح اديدش احرف هذ دووعسم نب هللا :كبع

 ضرفي ملو ةأرما جوزت لحجر يف هللا دبع :دوسألاو ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم نع ةدئاز نع يئاسنلا هجرخأو
 هيك دم ام 1نهخلا ةيع الأ اي ءاولاق 17 اييق قود لج اولس :هللا دبع لاقف ءامي لحدي نأ لبق قوتف ءا

 نع نايفس قيرط نمو «ربكو هيدي هللا دبع عفرف ؛عوفرملا ثيدحلا هعامس دعب هيفو ؛ثيدحلا ؛يبأرب لوقأ :لاق

 يبعشلا قيرط نمو ,خلإ مهيتفي ال رهشلا نم ابيرق هيلإ اوفلتخاف :هيفو هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع روصنم
 تقراف لدن تلق اام“:هللا دبع لاقفا :ةّيفاو هللا فيغ نع اةَمقلغ نع ىعقلا قيرط نمو. هللا دبع نع قوريسم نع

 نإ لأسن نم. :كلذ رخآ يف هل اولاق مث ءارهشت اهيف هيلإ اوفلتحاف «يريغ اوتأف ءهذه نم. ىلع دشأ 225 لوسر
 سانأ عمسب كلذو :لاق :اضيأ هيفو :خلإ كريغ دحن الو دلبلا اذمي هلك دمحم باحصأ ةّلح نم تنأو ؛كلأسن مل
 تنب عورب :اهل لاقي انم ةأرما يف 25 هللا لوسز هي ىضق ام. تيضق كنأ دهشن ابوواع دبل دوس

 .[م8685 ه8 884 :مقر] همالسإب الإ ذئموي ةحرف حرف هللا دبع يؤر امف :لاق ءقش

 نوريثك لب .ةسفنا نانس نب. لقعم سيل" عورب' ف يف عوفرملا ثيدحلاب هللا دبع ءاضقل دهاشلا نأ ع اة

 نع ميهاربإ نع روصنم قيرط نمو «قورسم نع يبعشلا قيرط نم هجام نبا هجرخأو ءعجشأ ب ةليبق نم هعم
 :لاق مث «حارجلا نع بابلا يفو :لاق غ[45١١ :مقر] يذمرتلا هجرخأو ١85١[2 :مقر] هللا دبع نع ةمقلع

 رم لكأ ناو دع الطاري لادتاب عير رينيه يب داي ١ عيكس نسخ نين ةوجس نيا قويلح

 75 يببلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو ؛قاحسإو دمحأو يروثلا لوقي هبو ؛مهريغو 35 يبلا باحصأ نم
 ضرفي ملو امي لخدي ملو ةأرما لجرلا جوزت اذإ :رمع نباو «سابع نباو «تباث نب ديزو ءبلاط يبأ نب يلع :مهنم

 ثيدح تبث ولو :لاقو ؛يعفاشلا لوق وهو «ةدعلا اهيلعو امل قادص الو «ثاريملا اهل :اولاق ءتام ىح اقادص اهل

 .205 يبلا نع يور اميف ةجح تناكل قشاو تنب عورب

 حيحص ثيدحلا اذه مث :تلق .قشاو نب عورب ثيدحب لاقو ؛لوقلا اذه نع رصمت عجر هنأ :يعفاشلا نع يورو
 اذك" "تايفالخلا" يف يقهيبلا لاق هلثمو ؛مزح نباو يدهم نبا :مهنم «ةعامجو يدذمرتلا هنسح و هححص «ةيرم الب

 هنأ عمف ؛هيبن ةنسو هللا باتك فلاخي اميف هيبقع ىلع لاوب يبارعأ لوق لبقن ال :لاق هنأ هند يلع نع يور امو «ليق

 - سايقلل انهه لحد الو ,عجشأ نم نوريثكو حارجلا هعم لب هب درفتي مل القعم نأب هنع بيحب ؛حيحص هجوب تبني مل



 علخلاو ءاليإلا نايب 4 قاللطلا باتك

 قشاو تنب عَّوْرب يف ىضق دك هللا لوسر نأ دهشأ :يعجشألا نانس نب لقعم لاقف
 واولا حتفو ءابلا رسكب

 | علخلاو عالليالا نايبأ
 اخ -

 هئيف :يلوملا يف لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع دامح -* 7

 .ناسللاب هئيفف رذع هل نوكي نأ الإ عامجلا

 لاق ,"ةيادهلل" يف هركذ امك انل دضاعي اضيأ سايقلاف «نيرهنلا هللا جرم دق انههو «لقعم رف لطب هللا رف ءاج اذإ -

 بهذملف ؛ دش ىلع در نم يور يذلاو (حاحص اهديئاسأو ثيدحلا اذه تايافر يمت“ : يقهيبلا لاق :عامهشا نبا

 امثو ؛«كلذ ةثع حصي , هنكل هفلحيف لجرلا اده رب م دو قيدصلا رب ابأ الإ ي وارلا فيلخت وهو عهب درفت

 هنع ىور ءاربص ةرحلا موي لتقو ءمهيف هثدحو ةفوكلا لزنو ةكم دهش ناقل مكاو ملا عمق حتمب حا لقت

 .ءارفلا بهذم ىلع الإ رهاظ ريغ ير راقلا هركذ امك فرصنم ريغ نائس نوك و ؛ءمهريغو يبعشل عشا و بيلو

 وأ ؛اهعانتما وأ ءامهدحأب ضرمك ع امجلا نم عنام يأ :ردذع هل نوكي .يمرادلا يف قب اذك ساور ب نم : قشا و

 صنل قفاوملا وه اذهو :ءكلذ ريغو ءانرق وأ ءاقتر اهوكل وأ ءةنعو بح وأ ؟ رهشأ ةعبرأ امنهني وأ ا ةلاهج

 نإو هانعم نأل ؛عامجلا الإ ءيفلا نوك نيعت بحوي ال هنإف ؛(؟87:ةرقبلا) © ُديِحَر روف هلا نإف اوُياف نإف# نآرقلا

 دنع عامجلا دعوو «لوقلاب اهئاضرإبو جاستا اهئاضرإب لصحي كلذو ءملظلا كلذ ىلع مهمزع نع اوعجر
 ناكو :يراقلا لاق ]١85/54[« "ريدقلا حتف" يف امك انلوقك دمحأو كلامو يعفاشلا بهذم نأ :قحلاو ؛هزجع

 نسحلا الإ ءءاهقفلا لوق يف هنيميل ةرافكلا ةيخف ءاف اذإف ءلاح لك ىلع ناسللاب ء ءيفلا :لوقي ىعخنلا ميهاربإ

 ,(35١؟:ةرقبلا) ©ميحَر ٌروُفغ هللا نإف# ىلاعت هلوقل ؛ءاف اذإ ةرافكلا اوطقسأ مهفإف ؛ةداتقو ميهاربإو

 :الزأ ءثاب قالطظ ره اةعبرأ يضم نأ يف يه باب يف ليق امو «ةرافكلا ال ةبوقعلا طاقسإ ف اذه :مهريغ لاقو

 نأو ؛قالطب سيل ءاضقنالا درحب نأو ؛ءيفي وأ قلطي نأ ىلع سبحي يلوملا نأ ىلع رمألا فقوي هنأ ىلع روهمجلا نإ
 نأ تسقي 5 هنإف ؛ةيغاللا تاملكلا نم لوق وهف ؛هباحصأو ةفينح يبأ فذلع ىلعو يروهمجلا عم باتكلاو ةئسلا

 مهريغو تباث نب ديزو سابع نباو دوعسم نباو رمع نباو ىلعو نامثعو رمع نع يور دق لب يعفاشلا عم روهمجلا
 نباو لوحكمو ؛نمحرلا دبع نب ركب يبأو بيسملا نب ديعسو ةمركعو ديز نب رباجو ءاطعو «ةباحصلا رباكأ نم
 لثم نيعباتلا رباكأ نم مهريغو ةملس يبأو ملاسو ةصيبقو نيريس نباو نسحلاو قورسمو يعخنلاو يبعشلاو ةيفنحلا
 -"روثنملا ردلا" نع كلذ لقنو .[340/1] "أطوملا" يف دمحمو ]١174/4[, "حتفلا" يف مامهما نبا هركذ امك ءانلوق



 علخلاو ءاليإلا نايب اا قالطلا باتك

 د م هاج 2 ف سيق نب ةتيباثا ةأرفها أ ااا تناوب نرع هيأ نزع تاع - 3

 ةميمت يبأ نب

 نباو ىلعو نامثعو رمع نع يقهيبلاو متاح يبأ نباو ريرح نباو "قازرلا دبع دنسم" نم دروأ هنأ يطويسلل -
 يهف ءيفي نأ لبق رهشأ ةعبرأ ترم اذإ ةنئاب ةقلط ءاليإلا :اولاق سابع نباو رمع نباو تباث نب ديزو دوعسم

 نم لوق اذهف «مامه لا نبا هطسب امك مهعم ال ءانعم ةنسلاو باتكلا نألو ؛:ةطوسبم رخأ راثآ هيفو ءاهسفنب قحأ

 هب.فرتعا انك ءانعم شايقلا نأ ىلع اضيأ ريهانشملا نم ةيعفاشلا بنتك ضعب ىلع لب ةيفنحلا :بنك ىلع علطي م
 .لوصألا يف امك ةباحصلا راثآو نئسلا ضراعت دنع هيلإ راصي يذلا وهو ؛ةيرهاظلا عابتأ نم لئاقلا اذه

 معنو :تلاق :ظفلب هنع ريكب نب سنوي قيرط نمو «هيبأ نع دامح قيرط نم ورسخ نبا هاور اذكه :خلا دام

 ةليمج اهفساو «يجررخلا يراصنألا سامش نب سيق نبا وه :تباث ةأرما .اهيف ريح ال ةدايزلا ءال :لاقف ب

 جورب نرخ .بللقي انيبسنو اهنتنا يل نقلت انتاوإ وقر اب يوي جاستا نأ نيل دا نبتت .ليلس تيدي نيف

 :الوصوم اد سابع نبا نع هنعو ءًالسرم ةمركع نع ءاذحلا دل اخ قيرلع نع يراجبلا هاور ثيدحلاو ءثيدحلا
 نيد الو قلحخ يف هيلع بتعأ اع نسيف نما ةكيات ! هللا د :تلاقف 0 ىلا تتأ سيك قف ةعببات ةأرما نأ

 ايقأ 26 هللا لوسر لاق عت :تيلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ 26 ا لوسر لاقت بكاسالا ق رفكلا هر و لو

 .[57107 :مقر] هوحن سابع نبا نع ايو كسلا بويأ قيرط نمو ؛ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا
 نع :لاقف «دامح امهفلاخو .ءلصولا ىلع ريرجو نامهط نبا قفتاف :بويأ ىلع هيف فلتخاو :يالطسقلا لاق

 لهس تنب ةبيبح نأ :ةرمع نع ديعس نب ىيحي قيرط نم يمرادلا هجرخأو ]44/١1[« ًالسرم ةمركع نع بويأ
 اتباثا كأو .ههل ةراح .تناكو اهجورتي نأ مه. ناك هلك هللا لوبمر نأ تركاذن ءساف# نب. سيق ني تباث اهجوزت
 ؟اذه نم :لامف ءاناسنإ ىأرف جرح دعو هللا ل لوسر نأو «سلغلا يف ىف 25 هللا لوبا باب ىلع تحبصأف ؛ءايرض

 هلا لاقف 35 هللا لوسر ىلإ تباث ىتاف هعبا الو انأ ال :تلاق ةكئاش اه :لاقف «لهس تب: ةيبح انأ :تلاق
 دنع تدعقو اهنم ذخأف ؛ةيناطغأ ءىش لك .يدنغ !هللا لوسر اي :تلاقف ءاهليبس لخو اهنم ذخ :كو هللا لوسر

 ددعتب لوقلا ىلإ هريغو رجح نبا رطضا اذلو ؛لهس اهنبا مساو ةبيبح اهمسا ةياورلا هذه يفو 551١[. :مقر] اهلهأ
 دنع نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ديعس نب ىيي ثيدح يف لهس تنب ةبيبح اهمسا اذكو «تباث جاوزأ ددعتب ةعقاولا

 .ةشئاع نع ةرمع نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع ثيدحو ؛يئاسنلاو دواد يبأ

 :لاقف ءاهقرافو الام ضعب ذخ :لاقف ءاتباث دفنَو يبا اعدف .حبصلا دعب 0 ىبنلا تتنأف ءاهضعب رسكف :هيفو

 اهقرافف اهدح 535 يبا لاف ءاهديب امهو نيتقيدح اهقدصأ ينإف :لاق ءمعت :لاق ؟هللا كوفر اان كللذ حلصيو

 دقزع نابع هربا هزغ ةفركع نع ةدائق ثيدح يف امأو .هذج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح يقف اذكو ءلعفف

 نأ 36 هللا لوسر ةرمآف ةةيفوب «لولس نب يأ مأ انقدح لإ ثبسنا اهلعلو «لولس كنب ةليمخ اهفتافا بام نبا
 و 2

 - ١١55[. :مقر] دادزي الو هتقيدح اهنم ذخأي



 علخلاو ءاليإلا نايب 4 قالطلا باتك

 "؟دئقيدحب هنم نيعلتختأ" :لاقف :«تباث الو انأ ال :تلاقف 525 هللا لوسر ىلإ تتأ

 . "الف ةدايزلا امأ" :لاق ,ديزأو معن :تلاقف

 رهاظ وه ام ىلع ءاضق اهوزوج نإو رهملا ىلع ةدايزلا زاوج مدعب نولئاق ةيفنحلا نإف «ةدايزلا هذه ظفحيلو -
 نوك 9 ءاندنعو روهمجلا دنع ةجح لسرملاو :اعوقرت ةدايزلا هذه الالي ويبرلا يبأو ءاطع نع يورو «بهذملا

 نمو «ذوعم تنب عيبرلا ثيدح نم يذمرتلا هاور امو ؛هريغو يراخبلا ح حيحص ثيدح نم رهاظ اقالط علخلا

 فرتعا امك مهريغو ةباحصلا نم روهمجلا يأرل فلاخم وهف 5 5 ةلطيحع لمت: قأ :كبباث ةأرما تيدح

 ةنز نإف ؛ةيعونلل لب ةدحولا نايبل سيل "ةضيحب" :هلوق نأب ليوأتلا نكمي هنأ ىلع ؛ةريثك هتاضراعمو «يذمرتلا هب

 ]١88/54[. "ريدقلا حتفا يف ليصفتلاو «ع ونلل "ةلعف'"

 .هرهمأ يأ «كل هقدصأ يذلا هناتسب :هتقيدخب .امهنيب ةرفانم يعم وه الو عمتجأ ال يأ :تباث الو

 هاورو «[571*+ :مقر] ةدايزلا هذه الب يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو «ليضفت مسا وأ عراضم لعف] :ديزأو معن
 ؟تقدصأ يلا هيمي لح هيلع نيذرتأ : كيف ف اسر ءاطغ نع ةبيش يل ناو قازرلا كدبعو "ةليسارم ١ ف دواد وبأ

 رك ذ دعب يراقلا لاق [لسرملا حج حجرو «سابع نبا نع ئيطق رادلا هلصوو ءالف ةدايزلا ام ١ :لاق «ةدايزو معن :تلاق

 قازرلا دبعو "هليسارم" يف دواد وبأ ىورف «ةدنسمو ةلسرم تيور دقو «ةدايزلا ركذ هيف سيلو :يراخبلا ثيدح
 لوسر ىلإ ةأرما تءاج ءاطع نع جيرج نبا انربخأ :لاق «قازرلا دبع دئسم ديناسألا برقأو ؛ءاطع نع امهالك
 ءالف ةدايزلا امأ :لاق ةدايزو معن :تلاق ؟كاقدصأ ىلا هتقيدح هيلع نيذرتأ :لاقف ءاهجوز وكشت 5 هللا

 هدنع تناك امم نب سيق نب تباث نأ :ريبزلا يبأ نع جرخأو ءحصأ ليسارملاو ءكلذك نطق رادلا هجرخأو

 ىلا هتقيدخ هيلع نيد 2 ع نهننلا لاف عهتهركف ةقيدج اهقدصأ ناك ؛«لولش ن + نا يأ قف د ليتح تنيإ ببني

 ءاهليبس ىلخو انهلحعأف معن :تلاق هتقيدح كلو ءالق ةقايزلا امأ :ةك5 يبن لاقف «ةدايزو معن :تلاق ؟كاطع

 امش را ةعلاتحتملا نه لحجولا د كدي : لا يببلا نأ ءاطغ نع ج رخأ مث 5 " ؛دحاو ريغ نم ريبزلا وبأ هع و *:لاق

 | مق ءاودراو ؟/5 :مقر ؛891/8] اهاطعأ

 ةجح لسرملا نأل ؛ةدايزلا هذه توبث ف كش ال هنأ تملغ.دقف :لاق مث افي هجام نبا نم انلقن ام جرخأ مث

 ءةجح ناك ؛دنسمم وأ لوألا لاجر ريغ نع ىور نم هلسري رخآ لسرع, دضتعا اذإ انريغ دنعو .هدارفناب اندنع
 يبأ نع عيكو هاورو ءاهتيطعأ ام قوف اهنم ذأت ال :د يلع نع قازرلا دبع ركذو ءانه اعيمج اممب دضتعا دقو
 هل لحي ال :سواط لاقو ءاهاطعأ امث رثكأ ذحأي نأ هرك هنأ :ىلع نع هيبأ نع ينادمهلا نارمع نب رامع نع ةفينح
 " نم لقن اذه :لوقأ .اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ

#َ 
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 ةياديلا" 2 انيك ءانضيأ لضفلا باط : "ريغصلا عماجلا'

 ةياو دقو ء[1ة/ 4| هتارابع ضعب فذحب "ريدقلا حتف 21



 قافنإلا ةليضف نايب 4 تاقفنلا باتك

 [قافنإلا ةليضف نايب]
 لاق :لاق 5 سابع نبا نع ريبحج نب كيعس نع داهح نع ةفينح وبأ <65

ِ . 
7 

 لضفأ ناك لايعلا ببس نم امومهم ًامومخم مكدحأ تاب اذإ" :ْدكك هللا لوسر
 .'هللا ليبس 3 :شيسلاب ةبرض فلأ نم هللا دِنَع

 ٠٠”- هللا .لومو لاق :لاق هنكيَذ دعس نع هيبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ 0
 صاقو يلا ن « يأ ديزي نب بئاسلا نبأ

 هل ايس ةسدقنأ ني اهيل نري قل هجو امي ديرت ةقفن قفنت نل كنإ'
 ١ 1 لإ ب رقتلا

 . "كتأرما

 :نايسلا ىلع هعشلل للملا بسك هيي نم ىلا «لارقلا ةينيس قف
 يبست وهو هلهأ ىلع ةقفن ملسملا قفنأ اذإ 0 ل خب لصف ناك

 أيللا مئاقلا / عدهللا امس لق لهاحاك و ةلمرأ ا ىلع عااشلا !انحوف رم ةريره يبأ نعو :ةقيلنس هل تيثاكأ

 4 1 0غ
 طا نه رن مح ءانغأ كتنرو 2 كت 8 عاق لاو ماس ةيناق ُّق صاقو كك نب كيس ثيدح نسؤ 6 راهنلا مئاصلا

 قو ؛كتأرما 2 فق اهعق رت ةمعللا وح ةقدص كل وهف تقفنأ امهم و ؛مهيديأ 2 نساتلا ل ففكتي ةلاع مهعدت

 مكمل مقعدا :مقر] كتارما يف يف لعجب ام ىح اي ترجا الإ هللا هجو اه ىغتبت ةقفن قفنت نل كنإ :ةياور

 يئاسنلاو 218314 :مقر دواد وبأو ء5١١5 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو ١554[ :مقر] ملسم هاورو ء( 55

 ىلع ةقفتلا لئاضف يف ةريثك راثآو رابخأو تايآ تدرو دقو «دعس نع [؟١7 :مقر هجام نباو ؛857“ :مقر

 .نئسلاو حاحضلا بتك اهيلع تألامت لايعلا
 يغتبت ةقفن قفنت نل كنإ :هعفر «هيبأ نع دعس نب رماع نع يرهزلا قيرط نم يراخبلا هاور :خل! ةقفن قفنت نل

 اذإ :هعفر دوعسم يبأ نب ديزي نب هللا دبع قيرط نم هاورو ؛كنأرما يف ف لعجت ام ىح امي ترجأ الإ هللا هجو انك
 | هه مقرر ةقدص هل وهف اهبستحي هلهأ نيلغ لحرلا قفنا



 ربدملا عيب كايب 200 ريبدتلا باعك

 ربد نع كولمملا عيب يأ

 نب ميهاربإل ناك ادبع نأ :هف هللا دبع نب رباج نع ءاطع نع ةفينح وبأ ١-
 ايلقبق ناك وه يناقعي حابر يبأ نب

 :ةياور يف و ماي نم دب يا دبل عزا م يع زا م

 0 | جاتحا مث هرّبدف ماحنلا هللا دبع ن رب ميعن نب ميهاربإل تاك اذيغشأ" :ظفلب يثراحلا هاور اذكه :خل ! ةفينح وبأ
 أ :[1317 :مقر ملسمو 25١4١ :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يفف «ةتسلا هجرخأو ءارصتخم لدعلا ةحلط هاورو

 هارتشاف ؛ئيم هيرتشي نم :لاقف دو ىبلا كلذ غلبف هريغ لام هل نكي مل ربد نع هل امالغ قتعأ راصنألا نه الجر

 يراصتألا نأ :ملسمل ةياور يفو ءهوجوب مامإلا ةياور فلاخي اذهو ؛هيلإ اهعفدف ؛مهرد ةئامئامثب هللا دبع نب ميعن

 قيرط نم "هدئاوف" يف هيومس جرخأو 3317[2 :مقر| روفعي وبأ :هل لاقي ريد. نعال امالغ قدعأ يوك ذم ىبآ ةفل لاق

 .ةثامئامثي هوغابف «هنيد يف هوعيبي نأ دي يبلا مهرمأف ءانيدو اربدم كرتو ثام ًالجر نأ :رباج نع ريبزلا يبأو ءاطع
 نبع القنا كئاويم لوق ظفاحلا أطبغو هزي الام كري لو تحايم»هنأ :ئطق رادلاو ١١١9[ :مقر| يذمرتلا ظفل يف اذكو

 دقو :اولاق «هعيب زاوحج مدع نم ةيفنحلا هيلع ام ياني اذه مث عيب موي ع 2 حيحصلاو ؛قووباسيلا ركب يأ

 رمع نبا تيدَح نم يطق رادلا ةاورو مالك ةدتس يفو :خل1 ربدملا عاي ال :ةعفر ثيدحلا اذه يوار رباخ,نع يور
 نع يقهيبلاو «ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع ئبطق رادلا هاور امك «ةمدخلا عيب ىلع لومحم ثيدحلاو «هفقو بّوصو

 ةراسرإو اديس نيتياورلا ناطقلا نبا ححصو ربدملا ةمدخ عيبب سأب ال :السرم رفعحج ىأ نع اهالك ءمكحلا

 عينت دبي رهظت ةياوز | يف وهسلا نم هوجو انهه عقو دقو ؛مهريغو ةتسلا ةمئألا هجرحأ ثيدحلا اذه :خ ! ماحنلا

 .ماحنلا نب هللا دبع نب ميعنل وه امتِإَو (ميعن ني ميهاربإل دبعغلا نوك ف :ل وألا :ءايدعحو رشو هبكلا ضاياوو

 ىلع مهرد ةئامئامثب هل يرتشمل ما وه لب «ةهلبق نم 0 يببلا هعاب ال ءاودم لل دنعلال اعيان سبأ انيق :يباثلاو

 نم لك وج قراضتألا ا روكذم وبأ وه هعئابو «"دواد يبأ" يف ام ىلع ةئامعست ا اسوس ف ام

 . يذم رتلاو «دواد يبأو «يئاسنلا" يف ام ىلع ريبزلا نبا ةرامإ | حرم مانع لوأ قا تام توقعي كبعلا مساو «ةرذع ىب

 بقل ماحنلا نإف ؛روهشم وهو ءامهريغو "ولسمو يراخبلا" قامك ' ماحنلا نب ميغنلا" خسنلا ضعب يف ام :ثلاثلاو

 ضرعت يذلا ريخألل الإ ضرغتي مل ثيح !يراقلا نم بجعلاو ؛ثيدحلا يف درو ام ىلع هللا دبع هيبأ بقل ال ميعن

 - |3121 :مقز] يراخيلا هرددقا أس عاصملا بق ىف يكن مقودلاو ءملسم حرش يف يوونلا هل



 نع هل ًامالغ قتعأ ًالجر نأ :مامإلا دانسإك رباج نع ءاطع قيرط نم "ةديازملا عيب باب يف عويبلا باتك" يف -

 .هيلإ هعفدف ءاذكو اذكب هللا دبع نب ميعن هارتشاف ؟نيم هيرتشي نم :لاقف 3ك ىبلا هذحأف ءجاتحاف رب

 «يشرقلا ي ودعلا «ةددشملا ةلمهملا ءاجلاو نونلا حتمب ماحنلا : هللا كلبع نب ىلع م "يراسلا ذاشرإ 2 لاق

 ماقأو ءاميدق ملسأ :ةلعسلا :ةمحنلاو ءاهيق ميعن ةمحن تعمسف ةنحلا تلد :لاق هك ىنلا نأل ؛ماحنلاب فصوو

 هعفلف :هلوق ثحتو «ةرشع سمح ةنس كومريلا موي دهشتساو «هلبقو هقنتعا دي يبلا ىلع ا وك نيد يأ

 بون ذي واوع بيع اديب 2 هيه ايو ؛هيلإ

 لاقو هل ىطعلل ديف يراصنألا روكذم وبأ جاتحملا نأ جي ىيمتلا هاا عل ا :هلوق يف مهفو
 ىلإ ةئينع نبا هيف بسن امم وهف ةريغ الام كرتي لو. تامف :يدسرتلا ةياور»:ل عقو ام اهأو :اضيأ نالطسقلا

 [3///11: يراسلا ةاقكرإ] :ةحيحبسلا قييداحألا قاب احرصم عقو امك «تام هديس نكي ملو ءأطخلا

 نأ عم هآيإ مهفيعضصت ٌُّق مَهاوصُأ اوعفرو هب هوعنش وو .ةلاهجلا ىلإ ةوبسنل ةقينح يبأ نع اطتخلا اذه لثم عفو ولو

 اضيأ "ع ويبلا باتك" نم "ربدملا عيب باب" يف يراخبلا هج رخأو ,مولعم ثيدحلا ملع يف ةنيبع نب نايفس بعك ولع

 همسقف مدعملا وأ سلفملا لام عاب نم باب" فو «رباج نع رائيد نب ورمع قيرط نمو «رباج نع ءاطع قيرط نم
 ننع ”ريدلملا عيف باين يف قتعلا بانك" ياو ةبيوكذملا اتق .قيرط نبع "ةسقن ىلع ققني قيبح ةاطغأ و أ ءامرغلا نيب

 نبا هارتشاف :هيفو ءاعوفرم رباج نع رانيد نب ورمع نع "نامبألا ةرافك" يف هجرخأو «رباج نع ورمع قيرط
 .[؟ 71١5 1574 755.0 ال١59 ال٠7. :مقر] أطخو وهس اذهو «ماحنلا

 :اولاق :يوونلا لاق «[131 :مقر] ماحنلا نبا هارتشاف :رباج نع ورمع نع نايفس قيرط نم "ملسم" يف عقوو

 :مقر] ماحنلا نب ميعن :"يذمرتلا" فو 2155/5 :ملسم حيحص حرش] "ماحنلا هارتشاف' باوصلاو ؛طلغ وهو
 يبأ" يفو «ةاورلا ضعب نم أطخ "نبا" ةدايزو :"هحرش" يف يطويسلا لاق .هحّحصو ثيدحلا نسحو [8

 هارتشاف "هجام نبا" فو ء["ةةال :مقر] ماحنلا نب هللا دبع نب ميعن هارتشاف :رباج نع ريبزلا يأ قيرط نم "دواد

 مهضعب نأ ىرأ ام ىلع ةاورلا ضعب نم انهه طلغلا أشنم لعلو *75١[: :مقر] يدع نب نم لحجر ماحنلا نبا

 2 وأ ماحنلا 9 ميعن'" طظفلب هل ههري اوبهذف هللا كيبع هيبأل ةقفص ماحنلا اومعزف (ماحنلا هللا كبع نب ميعل اوأر

 _- ؟ ميك -

 ماحنلا اودحجج وف عهنباو ماحنلا نع اوشتفف "ماحنلا ا قأر نم مهنمف ؛نورخآ ءاج اذإ كلذ دعب م طقف "”ماحنلا

 نوعم ِق طلغلا عفو م .ءارتشالا لعب ميهاربأل ناك ديعلا نأ اوملعف (ميهأربإ هوأرف هنبا اوبلط 9 هللا دبع نب مع

 2 حراشل انرصع يقو ؛ييعلا لثم مهدعب و عفو اه "ييعلا ىلإ "هاطعأ"و "جاتحاف" ريمص عاحرإب يدحلا نعم



 ءالولا نايب ظ 5 ريبدتلا باتك

 أءال ولا نايب |

 نأ اومنعرف ءروكذم وبأ حاحصلا يف همسا نأ عم روكذم وه :لاقف ءاضيأ عئابلا مسا يف طلغو «'مارملا غولب" -

 هنمث هاطعأو هلبق نم هدبع 25 يبلا عابف ؛هربد ناكو جاتحا مهمعز ىلع ميعن نب ميهاربإ وأ هللا دبع نب ميعن
 نب ميعن ىأر نم مهنمو ؛هدعب نمم ةاورلا لب ؛مامإلا نم سيل هلعلو ءانهه دنسملا ةياور يف طلغلا أشنم وه اذهو
 ىورف «ةبسنلا يف ريثك وه امك «هيلإ بسنف هدح ماحنلا لعلف ؛هتبسن يف رهظي امك هللا دبع نبا هنأ معزف ماحنلا

 الإ ةقاتاةياور. وح طوبضملا مث ياشتلاو باتكلا ظلغ نم كل لك وأ فاحتلا نبدلا كبغ نيرويسا ةمعز ىلع
 . داشرإلا" يف امك اهيف كش اذهلو ءاهيوار اهطبضي ملف ءدواد يأ ف امك ةئامعست وأ ةئامعبس

 دمحأو دهاجمو نسحلاو ءاطعو سواطو ةشئاع هزوج نممو :يوونلا لاق ءاهيف فلتخم ربدملا عيب ةلأسم نأ ملعا

 :نييفوكلاو نييماشلاو نييزاجحلا نم فلسلا ءاملعلا روهمجو كلامو ةفينح وبأ لاقو ؛دوادو روث وبأو قاحسإو
 نباو نامثعو رمع نع يورم وهو :"ةيانبلا" يف يبيعلا لاق ؛[514/؟ :ملسم حيحص حرش] ربدملا عيب زوحي ال
 ."أطوملا" يف كلام بهذم وهو «يعازوألاو يروثلاو ةداتقو حيرش لاق هبو «تباث نب ديزو دوعسم
 ابيب الا جدملا :ًاغوقرم رمخ. نبا َنَع يئبطق رادلا هاور ام روهمجلا ةجح مث

 ذا

 ظ 5-5 0-3 ب 5 م - 3 5

 م اعلا رمع نبا ىلع هفقو عسي و كاسح ند ةديمع هتاور نم فعضو

 .ناما ثلب نم رج وهو بهوي الو

 نع نايبظ نب يلع قيرط نم جرخأ
 كردي ال اميف يباحصلا لوقف فقولا ريدقت ىلعو «لاكشإ ال عفرلا ريدقت ىلعف ؛ثلثلا نم ربدملا :لاق ءرمع نبا

 نكمث امهنيب عمجلا مث ءامل مومع ال لاح ةعقاو هنأل ؛يلعفلا هضراعي ال يلوقلا صنلاف ؛عوفرملا مكح يف سايقلاب
 امنإ هنأ مامإلا رفعج يبأ رقابلا نع حيحص دنسب يور هنأ ىلع ديقملا ربدملا ىلع لمحي نأب ضراعتلا ىلع مدقتف
 دنعو اندنع ةجح اضيأ لسرملا م . حتفلا يف امك رباج نع ىوري مزالم وهو ؛اعوفرم هعفانم عيب يف نذأ

 .اهحورشو "ةيادهلا' يف روكذمف لوقعملا ليلدلا امأو ءروهمجلا
 ةغلابملا ىلع ماحنلا يمس ؛يشرقلا يودعلا ماحتلا هللا دبع مسا ارغصم ةلمهملا حتفو نونلا مضب :خ! ماحنلا
 نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ .ءارسإلا ةليل ةنجلا يف هتلعس يأ ميعن ةمحن تعمسف :ثيدحل ؛ديدشتلاو

 نم ورسح نبا هاورو ؛هنع يهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو «مامإلا نع يىنامحلا ىيي يبأ قيرط
 8 اهريخف دمحأ ىبأ لآل ىلوم جوز اهو :هرخآ يف دازو «هنع دايز نب نسحلا نع عاجش نب دمحم قيرط

 («5١5ه :مقر يراخبلا] هيلع قفتم ثيدحلاو .هنم متأب دنسلا اذمبي هاورو ءامهنيب قرفف ءاهسفن تراتخاف

 :مقر] هجام نباو 5١55[ :مقر] يذمرتلا هجرخأو :(ةشئاع ثيدح نم ١5١4[ :مقر ملسمو ؛5

 ءامهنم يواحطلاو اهنع مساقلا قيرط نم [*4147 :مقر يئاسنلا] نوقابلاو ءاهنع دوسألا قيرط نم 07

 دس ويقرإ اةيرغ يأ كيس وي ماسب



 ءالولا نايب 4 ريبدتلا باتك

 ؛ةريرب يرتشت نأ تبدارأ اهنأ :مض ةشئاع نع ةروسألا نع ميهاربإ نع داّمح نع

 325 ىبلل كلذ تركذف ءانل ءالولا طرتشت نأ الإ اهعيبن ال :اهيلاوم تلاقف ءاهقتعتل
 ."قتعأ نمل ءالولا" :لاقف

 من هنأ 526 بلا نع انت رمع نبا نع. ناسي نب ءاظنع نع ةقيبح وبأ -#.»
 .هتبهو ءالولا عيب نع

 نع ةرمعو ةورع قيرط نم يراحبلا هاور :خإ ةريرب يرتشت .نئسلاو حاحصلا باحصأ هاور :دامح نع

 دمحأو يناربطلا هأور : اهقتعتل .[ 1 251١ هه :مقر] ةشئاع نع دحاولا دبعو ءرمع نبا نع عفانو ةشئاع

 قرطب ةفلتخم ظافلأب ةشئاع نع ءاجو «سابع نبا نع [؟ 4مم :مقر اهو :مقر 3م

 .ىلوملا نم قتعملا اهنم ثري بسنلا ةبوضع نع ةيخارتم ةبوصع وه :ءالولا .ةددعتم

 عةتسلاو دمهحأ هج رخأ ثيدحلاو ,مامإلا ل ريكب نب سنوي قيرط م ينراحلا هاور اذك 34 ةقينح وبا

 يئاسنلاو «53515 :مقر دواد "01 منش :مقر يدمرتلاو 2١15.05 :مقر ملسمو 2,555 :مقر يراحبلا]

 مالكلا نم "هتبه" نوكي نأ حاضو نبا ركنأو :اغبولطق نب مساقلا لاق «[؟77417 :مقر هحام نباو «4 517 :مقر

 .ناخيشلا ةاور امي جوجحم هنكل «يوبنلا

 ."قتعلا باتك" يف اعوفرم رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع قيرط نم يراخبلا هاور :راسي نب ءاطع نع

 امك قتعأ نمل ءالولا نأ نيعملاو ؛"هتبه نعو ءالولا عيب نع ىف" :ظفلب رمع نبا نع ةتسلاو دمحأ هاور :هتبهو

 .اناجم الو ضوعب ال هريغ هيطعي نأ هل زوجي الف ءاعوفرم سابع نبا نع ياربطلاو دمحأ هاور



 ةرجافلا يميل نع يهل ناي 2 444 00200000000 نايالباك
 ناعألا باتك

 |ةرجافلا نيميلا نع ىهنلا نايب]
 ىلعي نب ىيي نالجع نبا :لاقيو هللا دبع نب حصان نع ةفينح وبأ لس
 .ريثك يأ نب ني نع ليقت نب ىلخ نب دمح هللا دبع وبأو يلولسلا نب قاحسإو

 .يعالكلاو ةحلطو رفظملا نباو يقابلا دبع نباو ورسح نبا هنع هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 نم فذحلا ةبحاو يهو «ةميدقلا خسنلا نم انتخسن اهنع انلقن يلا ةخسنلا يف دحو اذكه :خلإ ىلعي نب ىيحي

 دع هنإف «يراقلا حرش ةحخسن نع قرم ريوس كيقكاو كيه يطأ (ليفن نبا :هلوق ىلإ ىلعي نب ىيي :هلوق

 نب ىلع نب دمحم | نب هللا دبع يبأ نع هناقتإ يف هليدعت ضعبلا نع هفيعضت رك ذ دعب | لقناو :حيصانا دنع ور نمد

 ىلع ننال ريثك نب ىييو كامس حصان مهنع ىور نم ءامسأ اذهو همظعي ناك هنأ دمح محأ نعو .ظفاحلا ليفن

 يبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيِي نع حصان نع انهه ةياورلاف «يلولسلا قاحسإو
 .ًاضيأ "رهاوجلا دوقع" يف اذكهو ءاعوفرم ةريره
 نع ةفينح يبأ نع نايبظ نب ىلع قيرط نم ريثك يبأ نب ىيي ثيدح دئسم يف يليعامسإلا هحّرحأ هنأ اضيأ هديؤيو

 نب دمحم قيرط نم "سودرفلا دنسم" بحاص هجرخأو «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ىيي نع هللا دبع نب حصان
 ثيدح نم يماش دنسب رهاط نبا هدروأو ؛لاسرإلاب هلعأو يذمرتلا هركذو ؛ثيدح يف هب ةفينح يبأ نع نسحلا
 ؛"لاملا بهذت ةرحافلا نيميلا" :ظفلب فوغ نب | قيمنا دبع تيد نم ”"هدهسم" يف رازبلا هتعرخأو ةءادردلا .ىأ

 رثكألا نأ امل نمح رلا دبع هيبأو ةملس يبأ نيب عاطقنا اضيأ هيفو :نيعم نبا هقثو نكل «رازبلا هنيل ةثالع نبا هيفو

 اضيأ هحرخأو ءالضعمو ًالسرم ريثك يبأ نب يي نع رمعم نع قازر رن ديف الذي اه هن عمار .هنم عمسي مل هنأ
 رايدلا عدتو ددعلا لقتو" :هيف ركذي هريغ تعم :رمعم لاق "محرلا مقعتا ' :هيفو مسي مل نم هيف رخآ هجو نم

 هيجل زشلا لااا لتس نأ ردنجأأ تؤ نس الع ةًاعوفارم ةزكي يأ نع ةريغوبةواق وبأ ةاور كيلو أعقاب

 :يراقلا لاق «نيميلا ركذ هيف سيلو :محرلا ةعيطقو ىغبلا لثم ةرخالا يف هل رخدي ام عم ايندلا يف ةبوقعلا

 ةلص نم اباوث لجعأ هيف ىلاعت هلل عيطأ ءيش سيل :هظفلو ؛ةريره يبأ نع نسح دانسإب يقهيبلا هاور ثيدحلاو
 .عشادلاب رايدلا عادت ةرجافلا نيميلاو نوحرلا ةعيطقو ىغبلا نم اباقع لجيعأ ع يش سيلو ءومحرلا

 ؛[١51١ :مقر] يذمرتلاو 53٠07[« :مقر] دواد وبأو «"هخيرات" يف يراخبلاو دمحأ هاورو :ىرخأ ةياور دعب لاق مث
 ةركب يبأ نع [[869 :مقر ؛88/؟] مكاحلاو ء[455 :مقر ]235٠0١/9 نابح نباو 475١١[ :مقر] هجام نباو
 3 .موح رلا ةعيطقو ىغبلا م هارحخخالا فق كل رحخدي اه عم ايندلا ِق ةب وقعلا ةصعاضل هللا لجعي لأ ردجا بسلذ نه اه :ظفلب 100 3 ش تا لوا 6 | ١ ءءء هك هى دسم لا 0 1 . 5
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 هب ىلاعت هللا ىصعي : ان سيلا 325 هللا لوسر لاق : :لاق هكف :ة ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع

 ليش نه

 ءالضعم وأ ًالسرم ريثك يبأ نب ىحي نع "هفنصم" يف قازرلا دبع هاور ثيدحلاو ؛هوحن ياربطلا نع لقن مث -
 "ةياهنلا" بحاص هازعو ءًاضيأ فوع نب نمحرلا دبعو ءادردلا بأ نع يورو «لاسرإلاب هّلعأو يذمرتلا هاورو
 يف ربلا دبع نبا لاق «رانلا يف مث مثإلا يف اهبحاص سمغت اهفأل ؛هب تيمس ءسومغلا نيمي يه هذهو ,دوعسم نبا ىلإ
 لاق :"فارشإلا" يف رذنملا نبا لاق «سومغلا ف ةرافك ال هنأ دوعسم نبا بهذم ىلع ءاملعلا ةماع :"ديهمتلا"

 نم مهعبت نمو قولو يعازوألاو كلام لاق هبو «ةرافك هيف سيلف هدمعتي ابذاك رمأ ىلع فلح اذإ :نسحلا
 اهيف :يعفاشلا لاقو «يأرلا باحصأو ثيدحلا باحصأو «روث وبأو قاحسإو دمحأو «قارعلاو ماشلاو ةنيدملا لهأ

 .لوألا ىلع ةلاد نتسلاو باتكلاو «كلذ ىلع لدي ًاربخ ملعت الو ةرافكلا
 دقو «رئابكلا نم محرلا ةعيطقو «قحلا مامإلا ىلع ىغبلاو ءروزلا لوقو «ةبذاكلا يأ ةرجافلا نيميلا نأ ملعي انهه نمو

 ايندلا ف و هللا امهلجعي ناننثا :عرهرما ركب لأ كييبطمب نم درو دقف «يغبلا ىلع ىلع ديغولا ةدش يف ةريثك فثيداحأ درو

 غإ هنوك تبث يعطق رئابكلا نم هنوكو ."هخيرات" ف يراخبلاو +"ريبكلا'" يف يناربطلا هج رخأ «نيدلاولا قوّمعو يغبلا

 مامإ لك ىلع يغب لك يف ال لوألا ردصلا يف يغبلا يف اوملكت نكل ؛هيلع اوقفتا دقو «ةنسلا رتاوتهو باتكلا نم

 .نيفص ةعقو ف لب «ناورت ةبراحمك «ثالثلا هتابراحم نم ةبراحم لك يف ال ىضترملا يلع لب «نيرونلا يذك

 اوسيل نيفص ف هوبراحم :مهضعب لاقف ءدمعو دصق نع تعقو الو «ةفالخلا راكنإ اهيف نكي ملف لمج ةعقو امأو
 مظعأ نوروحأم نودهتحم مهنكل ةاغب مهأ ىلع رثكألاو «ةنسلا ةمئأ جهانم ىلع هطوحأو لوق نتمأ اذهو «ةاغب
 ؛ةمامإلا قح راكنإ ىلإ ًاضيأ رامع لتق دعب برحلا دتما نإو مهداهتجال فالخلاو ,بارحلا يف ةبوثم ربكأو رحأ
 .تاهبتشملا ةواشغ ىضترملا عئق نإو «ضقان نم ضقنلل لباق ريغ مهداهتجا ذإ

 يه ةبوقع نم سيل هنإف ؛يغبلا اورزعا :اعوفرم ىلع كبيدح-» نم راجتلا نباو ؛"هلماك“" يف يدع نبا جرحأ دقو

 عرسأو ؛محرلا 58 ربلا اباوث ريخلا عرسأ :هتعفر ةشئاع نع هجام نباو يذمرتلا جرخأو ؛يغبلا ةبوقع نم رضحأ

 "هريبك" يف يناربطلاو ,”"هدنسم" يف نايفس نب نسحلا جرخأو 575١7[: :مقر] محرلا ةعيطقو يغبلا ةبوقع رشلا
 ئرما امبأ :هعفر يراصنألا ةبلعث نع [8757 :مقر :5//71] "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[88١ :مقر ء85/١]

 .ةمايقلا موي ىلإ ءيش اهريغي ال «هبلق يف قافن نم ءادوس ةتكن هل تناك «ةبذاك نيميب ملسم ئرما قح عطتقا

 نع 'هكردتسم" يف مكاحلا جرخأو ؛هئوض ليلقت ف يبلقلا ناميإلا ىلإ يرست لامعألا ةعنش نأ ىلإ ريشي اذهو

 لال نب ركب وبأ جرحأو 95٠[( :مقر ]١97/4« قوقعلاو يغبلا ايندلا يف امهتبوقع نالجعم ناباب :هعفر سنأ
 ةعيطقو «نيدلاولا قوقغعو ءهردغلاو ؛يغبلا :ةبوقعلا اهبحاصل هللا لجعي سمح :هعفر تباث نب ديز نع

 ةدابع نعو «دمحأ هجرخأ منغ نب نمحرلا دبع نع عوفرم ثيدح نيغابلا مذ يفو ءركشي ال فورعمو ءمحرلا
 - «ئيعملا ةرتاوتم رخأ ةيواحأ انههو. هنعش" ْق يقهيبلا هج رخغأ رمع نبا نعو ع نوحلا' يف يناربطلا ةحج حغأ
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 نيميلاو .ةلصلا نم أل ال لات هلا عيمأ هيث نم امو ءيغيل نم يقع لحعأ وه ءيش

 محرلا ةلص يأ هبي

 2010- "عقالب راق عع رجافلا ؛ سيلفر بيسرلا ايفو نق نبا يد لاسأ يب

 ع راك نأ ريخلا

 للجعا قف انو ءمحرلا ةلص , قف ابارك ليضأب هيف ىلاعتا دثلا ميلف لمسع.ورع اما :ةياور

 نيميلاو يغبلا نم ةبوقع لجعأب هب ىلاعت هللا يصْع
 فو ."عقالب رايدلا عدت ةرحافلا

 ."ىغبلا نم لجعأب هيف ىلاعت هللا ىصعُي امث ةبوقع نم ام" :ةياور

 [رذنلا نايب]|

 :مقر د واد وبأو لىدأأ :مقر ل || ةعب رألاو 5 "درفملا فدألا" ق يراخبلاو : هلع 5 لمح ج رخأ دقو -

 معوق :مقر] مكاحلاو ء[488 :مقر ١/9 65٠١ ] نابح نباؤ :يئاسنلا الإ 475١١[ :مقر هجاه نباو 5

 اه عم ايندلا يق ةب وقعلا ةيحايضل هللا لجعي 8 يعج تف نهاأم :هعقر ه ا يل نع "انهيحيحص" ق د [عممل؟

 ؛لوألا ردضلا ىلع اهؤافح عنتمي ةرتاوتف ثيداحأ يغبلا ريذحت يفو ؛مخرلا ةعيطقو يغبلا نه ةرحآلا يف هل رخدي

 .مهفاف نبك نم ال ةيداهتجا مامإلا ىلع مهتاواغب دع اذلو ءمهدعب الإ رهتشت مل اه :ليق امك

 ةيانك وهو ءءارحصلا يأ رفقلا وه عقلب عمج :عقالب .ملظلا قلطم وأ ءقح ريغب مامإلا ىلع ج ورخلا يأ :ىغبلا نم

 هنع يعالكلاو يقابلا دبع نباو ورسخ نبا هاور اذك :خل! ةفينح وبأ (يراقلا يلع) .هلآم ءوسو رايدلا بارخ نع

 يقهيبلاو مكاحلاو 98٠08[( 688017 :يقر] يئاسنلا هجرخخأو ؛ريبزلا نب دمحم نع يروثلا نايفس هعباتو

 هنع ثراولا دبع نع كرابملا نبا هاورف هيلع فلتخاو ؛هوفعضو هيبأ نع ىلظنحلا ىلع ثيدحلا روديو :[551/9]

 نئسلا باحصأو دمحأ اهجرخأ حيحص اهدانسإ ىرخأ ق قيرط ثيدحلل 51 ةان رمح نبع هتاع الجو نأ .:هيبأ درع

 :لاق يرهزلا نع سنوي نع كرابملا نبا ىور ؛عطقنم هنكل ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع يقهيبلاو
 (ةبقع نب ىسوم نع لالب نب ناميلس نع هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو «ةملس يبأ نع تثدح

 هيفو ؛ةشئاع نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي نع مقرأ نب ناميلس نع يرهزلا نع قيتع يبأ نب دمحمو
 ؛نارمع نع هيبأ نع يلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع هنع هوورف ؛ىيي باحصأ نم دحاو ريغ هفلاخو ؛كورتم ناميلس
 ةلسرم ةعلس ,نأوب ةلايصح يب نم لكعر نع روق ثلا ىق نح رمعع نع :قاززلا ةيعفاووو:«يكاسلا هلاق انك
 - يرزجلا هللا دبع نب بلاغ نع ئطقرادلا هاورو ؛ةلظنح نب نم فيحصت وهو ,مكاحلا هلاق يلظنحلا وه يفنحلاو
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 هديتي هللا ميلي .3أ ربقنل نم" ص هللا لوسر لاق :لاق نارمع نع نسحللا نع
 نيصح نبا

 لاقو ؛كورتم بلاغ ةيفو ءنيمي ةرافك ةترافكف ةيضعم ق اريل هيلع لعج نم :ةتعفر ةشئاع نع ءاطع نع -

 .قافتالا نيأف ؛نكسلا نباو يواحطلا هحّحص هنأب ظفاحلا هبقعتو ؛نيثدحما قافتاب فيعض ثيدحلا اذه :يوونلا

 دنع خلإ ءاهيسن وأ ةالص نع هان نم :ثيدح يف ثيدحتلاب حّرص امك «هنم هعامس حصو يرصبلا :نسحلا نع

 .نارمع نم هعامس نابح نبا ححصو «يناربطلا هاور اميف ماملإلا بحاصو «ةعيزخ نباو مكاحلا هححصو ؛«يقهيبلا

 ميرحت هم ليف حابملا باجيإ هموهفمو (نيعتت م ةبرق مازتلا :اعرشو .مزالب سيل ام مازتلا :ةغل وه ا ردن نم

 17٠١"[( :مقر] "ةيصعم الف" :هلوق ىلإ ةشئاع نع مساقلا نع يراحبلا يعرعا تييشاو»هنومللا وهو الخلا

 يبأ نع دواد وبأ هحرخأو ١548[ :مقر] نيمي ةراقك رذنلا ةرافك :اعوفرم رماع نب ةبقع نع ملسم ئورو
 ىيي نع كرابملا نب ىلع ثيدح ثيدحلا امنإ :يزورملا دمحم نب دمحأ لاق :لاقو «هيف ملكتو 6ةشئاع نع ةملس

 .525 يبلا نع نيصح نب نارمع نع هيبأ نع ريبزلا نب دمخم نع ريثك يبأ نب
 ةرافك هترافك و ةيصعم يف رذن ال :ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدحو رماع نب ةبقع ثيدح يئاسنلا جرخأو

 فعض مث «هلثم اعوفرم ةشئاع نع ةملس يِبأ نع ريثك يبأ نب ١ ىحي نع مقرأ نب ناميلس نع هثيدحو «قرطب ؛نيميلا

 اعوفرم نيصح نب نارمع هيبأ نع يلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع ريثك يبأ نب ىي نع كرابملا نب يلع ثيدحو ؛ناميلس
 ؛ةجح هلثع. موقي ال فيعض ريبزلا نب دمحم :لاق مث ؛نيميلا ةرافك هترافك و بضغ يف ردن ال :هنم قرط فو ؛هلثم
 نم نارمعو ريبزلا نيب لجر طسوتب جرخأ مث :نيضح نب نارمع نم ثيدحلا اذه عمسي مل ريبزلا :ليقو :لاق اضيأو
 «بضغ الو ةيضعم ىف رذن ال :اعرقرم ةارتع نع قمطلا عص رولا ق :د دمحم نع نايفس قيرط نم ج رأ مث «ةرصبلا لهأ

 ريبزلا نب دمحم نع يلشهنلا ركب يلأ نع جرح م .هنومضم لثم يف مامإلا دانسإ لثم.اذهو «نيميلا ةرافقك هترافك و

 .[ منول عرقا نر رق راو ضربا معربا :قر] اعوفرم نارمع نع نسحلا نع
 نيمي ةرافك هترافكو ةيصعم يف رذن ال :اعوفرم ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا قيرط نم يذمرتلا هجرخأو

 م يرهزلا نأل ؛حصي ال ثيدح اذهو ؛نيصح نب نارمعو رباجو رمع نبا نع بابلا فو :لاق ١574[« :مقر]
 قيتع يبأ نباو ةبقع نب ىسوم مهنم دحاو ريغ نع يور :لوقي ادع تعمسو «ةملس يبأ نم ثيدحلا ويس
 ثيدحلاو :دعم لاق 886 ينلا نع ةشئاع نع ةملس ىف قع رمت ىلإ نب ىيحي نع مقرأ نب نب ناميلس نع يرهزلا نع

 نع ناوفص يبأ ثيدح نم حصأ وهو «بيرغ ثيدح اذه :لاقو «قيرطلا اذمب يذمرتلا هجرخأ مث ءاذه وه

 لوق وهو «نيمي ةرافك هترافكو ةيصعم ف رذن ال :مهريغو 5 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم موق لاقو «سنوي
 25 ىببلا باحصضأ نم ملعلا لهأ ضعب لاقو ؛ةشئاع نع ةملس يبأ نع يرهزلا ثيدخحب اجتحاو ؛قاحسإو دمحأ

 .يعفاشلاو كلام لوق وهو ؛كلذ يف ةرافك الو ةيصعم يق رذن ال :مهربغو
 يف وهو :دحأل هيف مالك ال ةبقع ثيدح ايقنأو ءاطوضأ يف ررقت امك «فالتحالل لوبقم ثيدحلا ةلمجلابو

 .صصخت ريغ نم جحلاب ةبقع ثيدح صصخيو (ةرافكلا همزليف هبحجوم. نيه ةغيضب رذن رذنلا اضنأو ءملسم
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 "بضعغ يف رذن الو «هصعي الف هيصعي نأ رذن نمو

 «نيصح نب نارمع نع نسحلا نع ىلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع ةفينح وبأ -”65*

 1 28 , 0. : .: , لدع ان 9 5

 | وغللا نيج نايب]

 ُْق يم :قلاق :فشناع نع ةوسألا رع ميهاربإ نع دات رع هشينح وبأ ”  ” .د/

 ؛هكرت الو بضغ لعف يف رذن ال عملا وأ ؛هتدح لامك نم هروعش يف نكي مل ثيح هتدش لاح يف يأ :بضغ يف

 ءبضغلا يف نيميلا وه وغللا :لاق ثيح هذ يلع بهذم اذه لعلو ءرهظأ لوألاو «يرايتخا ال يلبج لعف هنأل
 ةعبرألاو 77٠0١[« :مقر] يراخبلاو [15315 :مقر ,«57514/5] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو «ءسواط هعبتو

 ةشئاع نع ١١75[ :مقر هحام نباو 298٠ :مقر يئاسنلاو «*7/5 :مقر دواد وبأو غ575١ :مقر يذمرتلا]

 دج نهّدح" رذبلا يف حص ام ضراعي ال بيرغ اذه :لوقأ (يراقلا) .بضغ يف رذن ال :اهتياور ف سيل هنأ الإ

 .سايقلا هدضاعيو «حاحصلاب ةتباثف ةرافكلا امأو :ءامهلا نبا هركذ املك ,"دج نلزهو

 ةعبرألاو ملسم هجرحأو «نابح نباو يزملا هعامس حرصو «نارمع غمس نسحلا نأ ىلع ةمئألا رثكأ :نسحلا نع

 :مقر ؛574/7] دمحأ هاور :خلإ رذن ال .قرط نم نيراعلاو «ةشئاع نع يراخبلاو «رماع نب ةبقع نع هوحنب
 نباو ؛05٠78 :مقر ىئاسنلاو :*589 :مقر دواد وبأو «5“1817 :مقر يذمرتلا] ةشئاع نع ةعبرألاو 8

 .نيصح نب نارمع نع 88١7[ :مقر] يئاسنلاو 1١75[« :مقر هجام
 ؛"تعمس" :ظفل نودب [573 :مقر] يراخبلا هجر :خ2 ! ةشئاع نع .ورسح نبا هنع هاور اذك :+ ! ةفينح وبأ

 [ ٠ 8/١ :مقر] يقهيبلاو دواد وبأو ءافوقوم اذكه اهنع ةورع هيبأ نع ماشه قيرط نم يعفاشلاو كلام هاورو
 ءاقوقوم اهنع ءاطع نع دحاو ريغ هاور :دواد وبأ لاقو «ئاربطلا كلذكو ايعوقر اهنع ءاطع نع نابخ نباو

 :صخشلا لوق وه :انم يزارلا ركب وبأ لاقو ؛ثيدحلا رهاظب كسمت يعفاشلاو ؛هفقو اضيأ يطق رادلا حّحصو
 ءانهه مالكلا ظس يواحطلاو ءانل ةجح تيدحلاف .يروتلا لاق هبو :قداص ةنأ نظي اميف هللاو ىلبو ؛هللاو ال

 |: ةمقرإ ل سال باتك' يف يراخبلا هجرخأ :خلإ ةشئاع نع ."راثآلا ناعم حرش" يف هنأش وه امك

 ةكناَميَأ ىف وغللاب لا كل خاَوُي دال :ةيآ هيف ثعل وأ :هيف ٠ اكوقرم ناعألا يف هريغو م :مقر] ناعألا باتكو

 لاق ءنكي ١ هنأ ناب مث ناك هنأ دقتعي ءيش ىلع فلي ْنأ ىغللا اندَتَعو «يعفاشلا لوق وه اذهو «(م89:ةدئاملا)

 نبا لوق وهو ةفينح ىبأ وين ووري ع ويسوي سو يروسبب ريوس ووربأوأ حلا" هرعت لف ياول 1



 ءانشتسالاب نيميلا نالطب نايب 49 ٠ نامألا باتك

 7 ا 0 نياكي بول ل نيو كال لع ل ص وبودم و كرا رح
 .هللاو ىلبو «هللاو ال :لجرلا لوق وه «جكنيميا ّىيوغللاب هّللا مكْذِخاؤي ال/#:لجو رع هللا لوق

 ك . (؟؟ 5. :ةرقبلا) / 1

 :لجو رع هللا لوق يف ةشئاع نع دوسالا نع ميهاربإ نع هيبا نع دامح 0

 ىلبو هلو ال :لجرلا لوق وه :تلاق .دحمتَأ ب وللي هنأ ْمكْدِحاَوي ال»
 .اثيدح هبلق هيلع دقعي ال امم همالك هب لصي امث هللاو

 نيعيلا دصقي ال يأ

 [ءاتسسالاب نيميلا نالطب نايبإ

 دان 16 عاف امام تافاقلف ةحافاع عصا ناعم هدام هاهم اهتم اهم فم مكمن تمام ماو . .ةفينح وبأ -*

 ريسافتلا نم بلطت ىش تاريسفت اهورسفف ءوغللا نيمي ريسفت يف اوفلتخا دق مهدعب نمو ةباحصلا نأ ملعا -
 وغللا يف اندنع ةرافك الو ؛كانه بلطتلف ءانلوصأ بتك يف ةققحم نيميلا ةلأسمو «هقفلاو ثيدحلا حورشو

 نأ وه :روهمجلا لاقو :يراقلا لاقو ءامهنع لاخ وغللاو «مثإلا سومغلا يف امنإو «ةدقعنملا يف ىه امإو ءسومغلاو

 ءلوحكمو ةداتقو يعخنلاو نسحلاو يرهزلا لوق وهو ءكلذ فالح هل نيبت مث قداص هنأ ىري ءيش ىلع فلخي

 ديعس لاقو ؛ءسواط لاق هبو ءبضغلا يف نيميلا وه :يلع لاقو «مثإ الو هيف ةرافك ال :اولاقو ؛ةفينح وبأ لاق هبو

 اذه مامإلا نبا ةياور نم مزلي الو :لاق .رفكيو ثنحي لب اهيف ثنحلاب هللا هذحاؤي ال ةيصعملا يف نيميلا وه :ريبج نبا
 .ةفالخي رمآلاو لاق امك ةنأ نظي وهو رمأ ىلغ فلخي نأ وه وغللا نيع نأ بهذملا قدمتغملا نإف :هبهلذم نوكي.نأ

 ءرهاظلا وهو «خلإ ميهاربإ نع دامح نع هيبأ نع دنسملل "يراقلا حرش" يفو ءاندنع ةخسن يف اذه :خلإ دامح

 دعب "أطوملا" يف دمحم هلوأ [ «عةفينح يبأ نع ةفيعض ةياور اينيأ اذه] :خإ تلاق .خاسنلا وهس نم اذه لعلو

 مث هنظب هدكأ مث ,حيحص هنأ اناظ هللاو ال :لاق هدنع هانعم لعلو ,ذحأن اذهيو :لاقو «ةيفنحلا بهذم ىلإ هجارخإ

 .ميهاربإو ةريره يبأ نعو متاح يبأ نباو يقهيبلا هحرخأ امك ءاضيأ اهنع يورملا وهو ءهفالخ ناب

 ةحلط ىورو «مامإلا نع بارغ نب يلع قيرط نم ورسح نباو رفظملا نباو يثراحلا هاور اذكه :حلإ ةفينح وبأ

 ةياور فو «هاعفر دوعسم نباو سابع نبا نع هيبأ نع مساقلا نع هللا دبع نب ةبتع نع ةفينح وبأ ةياور يف لدعل

 هنم هعامسف ءأطخ هيبأ نم عمسي مل نمحرلا دبع :ليق امو ءافوقوم "راثآلا" يف اذكو ءدوعسم نبا ىلع افوقوم
 ء[٠١ + ؟ :مقر] ثسحي م هللا ءاش نإ :لاقف «نيمي ىلع فلخ روع عوق رف يدذمرتلا هاور ثيدحلاو «تباث

 نم نابح نباو [877 :مقر :*55/5] مكاحلاو 5٠١5[ :مقر] هجام نباو [؟5855 :مقر] يئاسنلا هجرخأو
 قرط هلو «قازرلا دبع هيف يراخبلا أطخو «ةريره يبأ نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط
 .هفقو بوصو هعفر يقهيبلا فعضو «مكاحلاو نابح نباأو ةعبرألاو دمحأو يعفاشلا اهج رخأ



 ءانثتسالاب نيميلا نالطب نايب 46 نامعألا باتك

 نيمي ىلع فلح نم" 25 هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع
 ةيلع فولخم يأ دووصم نا

 "هاينث هلف ئنثتساو

 اتم

 نم :لاق دوعسم نبا نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع هيبأ نع دامح ٠*7

 . نفعا لدقف هللا ان لإ :لاقو ؛«نيم ىلع فلح

 :مقر] يئاسنلاو 8751١[+ :مقر] دواد وبأ هاور [دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا] :خلإ مساقلا نع
 نإ :لاقف نيمي ىلع فلح نم :ظفلب رمنع نبا نع حيحضص دنسب «[1/8737 :مقر 8“ هز كاسر ل

 ثنحي الف هل ربتعم هءاتثتسا يأ ءانثتسالا ئعمب مسا :ةاينث هلف .نيميلا دقعني الو «ءانثتسالا حص يأ قختسا دقف هللا

 1ع ناميلس ةصق يف ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا جرحخأ :خلإ فلح نم .ةمولعم ريغ ةيشملا نأل ؛الصأ

 :قر] «قيتسا ول: هللا لوصر لاق :ةره لاقواثحي ل ةادلخا قا لاق ولد لاو ةزيرح ونأ لاقل ءاعوقرم
 هام نباو :مقر| يئاسنلاو 0١ :مقر| دواد وبأ ىورو ١5514[« :مقرإ ملسم هجرخأو 5

 هللا ءاش نإ :لاقف نيمي ىلع فلح نم :اعوفرم رمع نبا نع عفان نع ١57١[ :مقر] يذمرتلاو ©5٠١[ :مقر]
 ىلع فلح نم :يمرادلا ظفلو ؛ثنح ريغ كرت ءاش نإو عجر ءاش نإف ئثتساف فلح نم :قيرط قو ؛ئئثتسا دقف

 نإ :لاقف فلح نم :قيرط يف ىئاسنلا ظفلو ؛لعفي مل .ءاش نإو لعف ءاش نإ رايخلاب وهف هللا ءاش نإ :لاق مث ؛نيمي

 كرت ءاش نإو ىضمأ ءاش نا رايثلب وهف هللا ءاش نإ :لابقف «نيمي ىلغ قلحخ نم :قيرط يفو «ئثتسا دقف هللا ءاَش

 ا ؛: :بقر] .كتني ملفا ثساو فلح نم :هجام نبال قيرط قو " نار سا را :مقر]

 | ماو ع :مقرإ ثنح ريغ كرت ءاش .نإف 5 ءانغوفا# لسع قنا كوع يقول نع ىئاسنلا هج رخأو

 دمحم هجرخأو 71١١4[« :مقر] هاينث هلف هللا ءاش نإ :لاقف فلح نم :اعوفرم ةريره يبأ نع يروا دوعتاع راو
 قو عيكوم نبق نبا نع عفان نع بويأ ب لح يارعا قمي موق لاقو ءافوقوم ابن رمع نبا نع "أطومل |"

 رمع نبا نع عفان نع هريغو رمع نب هللا ديبع هاور دقو نسج ثيدح رعغ نب ثيح ةورغ يأ نع با
 نب ليعامسإ لاقو «ينايتخسلا ب ريغ هعفر ادحأ ملعن الو ءافوقوم ربت نبا نع نع ملاس ىور اذكهو ءافوقوم
 ِ: يننلا تباحضأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه. ىلع لمعلاو :هعقري ال جأر قم انايحأ بويأ كاك“ :ميغاربإ
 نين نيدقلاطمو ضائرألاو فد ,وشلا لايفس لَوَق وهو عةيلع ثنح الف نيميلاب 00 ناك اذإ ءانكسألا نأ مهريغو

 اذه :يراخبلا نع كاز ةريره يأ نيدَح جارحخإ دعب لاق 5 «قاحسإو دمحأو يعفاشلا و ك رابملا ٍس هللا دبعو

 25 يبلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم ثيدح نم هرصتخاو «قازرلا دبع هيف أطخأ أطخ ثيدح
 ؛ءانثتسا هللا ءاش نإ :هلوق ىمس امنإو «همامتي ثيدحلا درس مث .ةليللا نفوطأل :لاق يلع دواد نب ناميلس نإ :لاق

 .اهداقعتا دراوم وأ ءثنحلا حولص عضاوم نع نيميلا جارخإ هنأل



 امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب 4هأ دودحلا باتك

 دودحلا باعك

 [امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب]

 525 يبلا نع امد سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ملسم نع ةفينح وبأ ١"-
 .'ةبوكلاو رامزملاو ريسبيملاو رمل يكل هرك" هللا ةإ" لاق

 .نارمع يبأ نبا :لاقيو «نيطبلا نارمع نب :ملسم نع . ىلاعت هلل امَحِ ارت ةراطاقت ةبوقع :دحلا :دودحلا باتك

 دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ,"دوقعلا" ةحسن يف امك "فدلا" :ةدايز ةياور فو ,مكيلع مرح يأ :للإ هرك هللا نإ

 ةبوكلاو :هيفو ]١1١7/١١[« يقهيبلاو [5855 :مقر ]١5//2141 نابح نباو [5١؟5 :مقر ]١/23589

 نيذللا نيبعكلا اوقتا :هعفر ؛دوعسم نبا نع صوحألا يبأ نع يبعشلا نع مئيهلا نع اضيأ مامإلا ىورو «لبطلاو
 نم :ةديرب ثيدح نم ملسم ىورو «لدعلا ةحلط هاور اذك ىيحاغألل يذلا رسيملا نم امهِإَف ءارخز نارجزي

 :مقر] سس اًعاكفا :هحام نبا ظفلو "ا :مقر] همدو ريزنخس محلل ف هدي غبص اغناكف وشم ملا بها

 هركي ناك :هعفر ؛دوعسم نبا ثيدح نم [5.088 :مقر] يئاسنلاو 5 :مقر] دواد وبأ جرحخأو ء["7“

 .باعكلاب برضلاو :اهيفو ءنهركذف لالخ رشع

 لكو :لاق «ةبوكلاو رسيملاو رمخلا مرح وأ ىلع مرح هللا نإ :اعوفرم نتابع نيا كيد نم دوادب وبأ جرخأو
 حرش" يف ىورو «[859457 :مقر] لبطلا :لاق ةبوكلا نع ةعيلب نب ىلع تلأسف :نايفس لاق ءمارح ركسم
 |[! ؟ م5 :مقر 3هقا/دأإ دمحأو عةرامزلا تسأل نما ننغا 9 0 هللا لوتسر يم :لاق .ةريرش يبأ نع "ةنملا

 .نهوملعت الوب نهورتقت الو كانيقلا'اوعيبت الا :اعوقرم قف ةنمانأ يأ نع هحام نباو ١7/57[ :مقر] يذمرتلاو

 قفىفرو همه :مقر] ءاريبغلاو ةبوكلاو ريسيملاو رمثخلا خرتَع .ىنق : ايعوفرم ورمع نب هللا دبع نع دواد وب

 ١١37[. :مقر ]١87/1١( رمخ نمدم الو «نانم الو ءرامق الو :قاغع ةنحلا لخدي ال :اعوقرم هلع يمزادلا

 «فزاعملا قحممت اس و ينرمأو «نيملاعلل ىدهو «نيملاعلل ةمحر يشع هللا نإ :اعوقرم ةزعامأ يبأ نع دمحأ

 رمخ ةعرج يديبع نم دبع برشي ال :هتزعب لجو ّرع يبر فلحو ؛ةيلهاجلا رمأو «ءبلصلاو ؛ناثوألاو «ريمازملاو

 ؛([؟١5751 :مقر ؛558/5ه] سدقلا ضايخ نم هتيقس الإ فاخم نم اهكرتي الو ءاهلتم ديدصلا نم هتيقس الإ

 جنرطشلاو «درنلاب ةبوكلا رسفو «ةريثك رابخأو راثآ رمخلا براش عينشت فو ١8"[« :ص] "ةاكشملا" يف اذك

 ءروبنطلاو دوعلا لثم ءانغلا تالآو يهالملا :فزاعملاو ءانهه هتدارإ حصي هنع يهنم اهلك و طبربلاو ريغصلا ل ابطلاو

 - ريمازملا نع درخبا ءانغلا يف مالكلا لاط دقو ء«ءاهقفلا ةمرحو ءرامزملا ةمر> ىلع لد ثيدحلاو .رامزملا اذكو



 يف مث «ءاهقفلا رثكأ ههرك و «كلذ و رعب ءاجهو ةأرمالاو درمألا توصك رخآلا مراخغلا نع الخ اذإ -

 عفانُمَو ٌريبك هلأ كينف زق ميصلاو دخل ١ نع َكَنولأَسُي# ناعت هلوق كيب امفاح ةعاظفوربسلاو رمخلا ةمرح

 نم وير هال او تانالاو ةبقكلاو علا امن: اع هوقو ؛(؟ ١ 5 :ةرقبلا) اسهعف رم مِهُمْنِإَو سانلل
- 

15 
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 رسكملاو رسكلا ىف ةاَضْقَبلاَو ةَواَدَعْلا ةكت# َمِقرَي نأ ناطْيَشلا 327 اجلا وخلفت كلمت ةريتشا ناطْيشلا لَمَع

 .غقا ق٠ :ةدئاملاو جي روت ايكووشلا شوا 1: و نعمك دضيو

 .رهاظلا وهو ءدوعسم نبا نع دجام يبأ نع ىيي نعف حرشلا ةخسن يف امأ ءانمعسن قااذه :نئحي نع

 ىحي نأل ؛يراقلا حرش ةخسن ف امك «دحام وبأ لب ىيي سيل دوعسم نبا نع يوارلا :حِإ دوعسم نبا نع
 همسا :ليق ءهدوعسم نبا نع دجام وبأ :ئكلا يف "بيرقتلا" يف لاق ؛ةيناثلا نم دحام وبأو ؛ةسداسلا ةقبطلا نم

 نم يئراحلا هاور اذكه ثيدحلاو «[85 54 :مقر] ةيناثلا نم رباحلا ىيي ريغ هنع وري مل لوهخجم ةلضن نب ذئاع
 ريسسم نب دمحم و (مهحجا يأ نب ديعسو «فسوي وي يلأو (تارفلا .نب .نسحلاو» هتايرلا بيبح نب ةرمح قيرط

 نم لدعلا ةحلط اهاور ةدايزلا هذهو ."بارش" هلوق ىلإ 'هورترت" مهتياور يف سيلو «مامإلا نع مهلك «يناعنصلا

 قيرط نم يعالكلا هاورو ءهنع دايز نب نسحلا قيرط نم ورسخ نبا هاورو «ةصاخ هنع بيبح نب ةزمح قيرط
 «نايفس هاور امك «ةحيحصلا يه ال وأ اهقاس ىلا يأ ةياورلا هذهو :يئراحلا لاق هنع يبهولا دلاخس نب دمحم

 ىورف «ةفينح يبأ نود نمع هيف فلتخا دقو ءمهريغو ةنييع نباو ؛ديمحلا دبع نب ريرجو «ةيواعم نب ريهزو
 .هللا دبع نع دجام يبأ نب هللا دبع نع ثراحلا نب ىي نع مهضعب

 لحجر ءاج :ظفلب يفنحلا دجام يبأ قيرط نم [١/851؟ :مقر ؛5/9١٠] يناربطلاو هيوهار نبا هجرخأ ثيدحلا مث

 ؛هدلجف دغلا نم هب داع مث ءنجسلا ىلإ هعفرف اولعفف هوهكنتساو هورترت :لاقف ءدوعسم نبا ىلإ ناركس هيخأ

 نم لإ انثدحي ًاشنأف : :هلوق نم ىلعي وبأ جرخأو عءددعلا ركذ نودب ىيحي نع يروثلا نع قازرلا دبع هج رخأو

 ."امهيدنسم" يف همامتب رمع يبأ نباو يديمحلا هجرخأو هب ىيي نع ريرج نع برح نب ريهز قيرط
 دحلا هيرضف باتكلاب بذكتو يا برشتأ :رمخلا ةحئار هنم دحو لجرل لاق دوعسم سعب اورو

 :ةياور قو «رمخلا. حير هنم دجو الجر برض هنأ رمع نع "هننس ' يف ٍئيطق رادلا ج رخاو ا ١ :مقر ملسم]
 يف هنوكل عفرلا مكح هل فوقوم اذهو «[1417 :مقر 2178/8و 4545 :مقر 151/9 ] ناي دحللا «بااق د

 ري يسال يللا ىلا فمع يلع ةسبام ويآ ور هوس ريبخ «يقدطسا لاق ةعاودتا ضوار باقل سوو عودا
 نايفس انثدح «يديمحلا انثدح «يكلاملا رصن نب دمحم ن :ب هللا كبتع' انجح :لاقف يثراحلا ىور مث «نيعباتلا يف حرح

 5 .انتمدقم يف ىقابلاو نميلا نم انيلع مدق يبارعأ :لاق ؟يفنحلا دجام وبأ نم :رباحلا ىحيل لاق هنأ :ةنيبع نب



 . ..حص اذإ ىح سبخف هب رمأف هلقع بهذ دق ناوشن هل خأ نباب لجر هاتأ :لاق
 ةقافالل لكسب نوعمو انزو ناركس

 فتك :لاقدي كاس ام كيس قمم انملع ول 141 لور اهداولا# تش موقلا عار املغ هنامرلا بس هحو

 لالا انخئاشم خيشل بكا عماجلا' يفو :لاق مت .يمليدلا هاوريمكيخأ ىلع ناطيشلا قاروغأ متنا أو يلع قشي

 تدجو نإ :لاقف ع«ناركس وهو هيخأ نباب: لحر ةاثآ ةنأ :دوعسم نبا نع : يفنحلا دجام يبأ نعيش يطويسلا

 هب رمأف «بارش حير هنم اودجوف ةوهكتسساو هوريموماو ةاوركرتف :هوهكتتساو هورزمزمهو هورترل :لاقف نا كس اذه

 لاق مث «تراص ئعي ةقفخم هل تضاآ ىح هترث تقدف طوسب رمأ مث ءدغلا نم هجحرخأ مث « نحسلا ىلإ هللا دبع

 انعا1ب ةلنا عر أو عرس رغ انرسسمألا فس ةيرقل سقس واتس لاو ظحأو لاب عجول حرش : دالجلل

 ءابق ُِق ةناقأف . لاق هطبإ فري الو ىطمتي يأ *لاق ؟كدي عجرأ :هلوق امف عديفأ ريمألا برص :لاق ؟حربملا أه

 هللا كبع . زاخ#' تمولد ةيزتس "لوبيا تنصل كينااماتع رتب لو ةللؤ. فلا نسا ءل :لاق مث ءليوارسو

 .هماقأ الإ دحب ىتؤي ن أ لاول يغبني ال هنأو ءهروفغلا بحي روق هللا اذ

 ىفس امناكف:5# هللا لوسر هب نأ «راصنألا نم لجر نيملسملا نم عطق لحجر لوأ : لاق تدحي هللا دبع أشنأ م

 2 يينلا لاقف ؛«كيلع قش اذنه: ناك ! هللا لوس أي :اولاققف ؛داهر هنا عي دام ردك هللا لوسر هححو ف

 ةلإ ضمنا نتوي نأ لاول ىقيني اللهنأو, .ءوشللا بي ىفع للا نإ وكبساص ىلخ ناطيشلا قاوغعأ متنأو نعت انعو
 متاح يأ نباو «بضعغلا مذ ِق ايندلا أ نباو قازرلا دبع هاور ((؟7 :رونلا) ها وح 0 17 اوُفعَيِل و9 :أرق م هماقأ

 .هريغو مكاحلاو هيودرم نباو يناربطلاو «قالحألا مراكم يف يطيارخلاو

 رباحلا يميتلا هللا دبع نب ىحي نع يروثلا نايفس انثدح قازرلا دبع ىور ام وهو :مامحلا نبا لاق: ! لجر هاتأ
 هوزمزمو هورترت :هّللا دبع لاقف ءدوعسم نب هللا دبع ىلإ ناركس هل خأ نباب لجر ءاج :لاق «يفنحلا دحام يبأ نع

 ىح نيرجح نيب هترث تقدف هب رمأ مث هطوسب اعدو ءدغلا نم هب داع مث ؛نجسلا ىلإ هعفرف اولعفف ؛هوكهنتساو
 هاورو «ياربطلا هاور قازرلا دبع قيرط نمو ؛هقح وضع لك طعأو كدي عحراو دلحا :دالجلل لاق مث «؛ةرد تراص

 .["8/8/5 :ريدقلا حتف] عفرو هب رباحلا هللا دبع نب ىيي نع ديمحلا دبع نب ريرج انربخأ هيوهار نب قاحسإ

 هترمثب رمأ مث طوسب اعدو «دغلا نم هب داع مث اولعفف :"هفنصم" يف قازرلا دبع ىورو :"ةيانبلا" ف ئيعلا لاقو

 وبأ لاقو :ئيعلا لاق عهقح وضع لك طعأو كدي عفراو دلجا : دالجلل لاق مت ؛ةرد كنزابصا قمح نيو قي كقذق

 مدعو «ضارعإلاو درلا امي ارقم اهبحاص ءاج اذإ دودحلا يف لصألا نأل ؛ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب ركنأ :ديبع

 ةرترتلاو ةزمزملاب دوعسم نبا رمأي فيكف عزعام رقأ نيح د هللا لوسر لعف انفك ءئردلل ؟لامتحا عامتسالا

 .[51/7] كلذك هزاجتساف نمدم بارشلاب علوم لجر ءاج هنأ :هليوأتف حص ولف ؟هركس رهظي بح هاكنتسالاو

 - ؛ناركس وهو هب ينأ امنإو ءكلذب اذه فعضي ىح رقم وهو هب ينأ هنأد#» دوعسم نبا ثيدح يف سيل :تلق



 امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب ع 6 دودحلا باتك

 ىلع هدلجا :لاقف ءادالج اعدو هقر مث هترمث عطقف «طوسلاب اعد ركسلا نم قافأو

 لمكأ يح ٌدْعَي هللا دبع أشنأو : لاق «كليعبض أدبن لو دي يب كدي عفراو؛ دج
 برضلا ددع كيطبإ يأ كيبرض يأ

 يلامو يأ نبال ةتإ .هللاو | ويه ربل | كيغ انآ اي :خيشلا لاقف ديبي لعن ةدلج نيا

 وسلا نبا ةينك ا" امهو ةقر هكا رت

 هنارتمس الو فس مق كييسحأ انم هللا :تك تيتأ متبل يلاو معلا رش :لاق «هريغ دلو

 منعلا نسي عرشلا يو
 2 يبلا ىلإ هب يأ ق قراسل مالسإلا يف ميقأ دع لوأ نإ :لاقف انثدخي أشنأ مث :لاق اوبك

 قراسلا لوس

 نبا الو «يراقلا هل ضرغتي مل رخآ فعض ثيدحلا يف :لوقأ .ال مأ ناركس هنأ ملعيل ؛ةرخخآ ىلإ اهورترت :لاقف -

 يىبأ نع ٍقوكلا ثراحلا وبأ رباخلا ثراحلا ةيقاسللا هلق خفاوم بف الإ هيوري سيلا :ك فيدحلا نأ وهو (نع هيعلا الو, تاتا

 ىحيي ريغ هنع وري مل لوهجم دجام باو «ةسداسلا نم ثيدحلا نئيل ىو («دوعسم ن | نع ةلضن نب ذئاع دحام

 ءامه قيثوتلاو ليدعتلا اوححجرو «هيف فلتخم امهفيعضت لعلف «[/74 :مقرإ ' برقا يف امك «ةيناثلا نم رباخلا
 افعضي م امهنأ ةيرم الو «يوارلا ف حداق ريغ هنع دحاو ريغ ةياور مدعو عءكرتي ال ةسداسلا ةنترمل ا ثيدح ٍ لاقي وأ

 .ثيدحلا ييهاو وأ نيكو رشم انولكي قيس حداقب

 دحلا ملأ دجيل ؛ ركسلا ةلاح يف ال ءوحضلا ةلاح يف الإ ماقي ال دحلا نأ :اهنم :؛دئاوف ثيدحلا اذه يف نأ ملعا

 ةيلكلاب هلقع بهذ اذإ الإ دحلا بجوي ال ركسلا .نأ :اهنمو «ةقافإلا نامز ىلإ ناركسلا سبحيف «راجزنالا لصحتيو

 ماقي ال هنأ :اهنمو .ةمرحلاو ءوضولا ضقن يف ال دحلا يف ربتعملا غلابلا دحلا وهو ءضرالا نم.عامسلا تقرعي ال يح

 نم لاخلا عاذتبا ِق درو انك ؛لاعنلاو ةديرجلاب 3 ةرد ريصيو قدي وح ةرمشلا عوطقلملا طوسلا وأ ةردلاب الإ دحلا

 نينامثلا ىلع هذ رمع ةفالح يف دقعنملا عامجإلاب نيعبرألا خسنو هخسن ملع مث ءرمخلا ةمرح نامز

 ثيحب عفري ال هنأ :اهنمو .دلجلا يف هدي دالجلا عفري هنأ :اهنمو .بايثلا ىلع ال فوشكملا دلحلا ىلع دلجي هنأ :اهنمو

 ريغصلا توفت لل ناخب هل :اهنمو .ن وعبرأ ال ةردلاب ةداج نونامث رهشللا كح نأ :اهنمو هتدل ةكنب

 هتقرو مامإلا ةفأر اهنمو .ملسملا ىلع رتسلا يغني بل هنأ اهنمو .روجفلاو قسفلا يف عقي ال ىح هدوأ م وقتو ةليسحلاو

 .مامإلا ىلإ هب نايتإلا لبق هنع حفصلاو وفعلا يغبني هنأ :اهنمو .هدحب نزحلاو مامتغالاو دودحملا لاح ىلع هتقفشو
 .هبرش ىلع ليلد حيرلا نادجو نأ :اهنمو .دحلا ةماقإ كرتي نأ هيلع ضرع اذإ مامالل نكمي ال هنأ :اهتمو

 .ةقوكلاب ايضاقأو ارهيفأ ناكو دوعسم نبا :طوسلاب اعد .دحلا ملأ كاردإل احلاص قافأ :قافأو

 رض هنأ دوعسا نبا لعيتعو ةلقشأ ق ن د يذلا هفرط يأ هترمث عطقت مل طوسب ينأف ءدحلا ذئنيح هنمو :هقر مث

 (راحبلا عمجم) .هب هبرضي يذلا ىلع افيفخت نيلتلا اذهو «هترمث تقدف طوسب



 امثريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب ؛هه دودحلا باتك

 285 ىببلا هجو ىلإ رظن هب قلنا املق ؛"هوعطقاف هب اوقلطنا" :لاق ةنيبلا هيلع تماق املف
 ةنيب يأ

 دق اع ' نأكل !هللا لوسر اي ةهئاسلح. ضعي لاقق هةامرلا ... هللاو -. هيلع فس اناك

 . مكيبسأ ىلع .ناطينقلا ناوعأ اونوكت نأ يلع دتشي نأ نيعنمي امو" :لاقف «ءكيلع دتشا
 نمؤملا 1

 ىهشتن 2 قروب :ا اذإ مامالا نإف هب نوتأت نأ .ابق اذه ناك اللفأ" :لاق ؟ةليبس تيليت ال ولف :ا
 هتك رث

 :ةياور قو كاوُحْفْضَيْلَو اوُفْعَيْلَول :الث مك * :لاق ولاعب نأ هل يغني سيلف دح وب

 (7 ؟ :رونلا) هكرتي نأ زوجي ال
 هوهكنتساو هوزمزمو هورترت :لاقف ناركس هل خأ نباب أ ةلجر نأ دوعسم ربا نع

 ةهكنلا نم هوعزعزو هوك رح لجرلا معز ىلع

 هب رمأف ءطوسب اعدو هب اعد ىحص املف «هسبحب رمأف «بارش حير هنم اودحوف
 دوعسم نبأ رمح يأ

 يف ميقأ دح لوأ نإ :لاق ةوعبسس نبا ن . ع :ةياور يو هكيفخا ركذو هترغ تعطقف

 ىلإ رظن هب قلّطنا املف ءهدي تعطقق هب رمأف قراسب نأ لك هللا لوسر نأ مالسإلا
 هباحصضأ هيلإ رظن

 «كيلع قش هش هناك ! هللا لوسر اي :لاقمتف ,دامرلا ههجو يف لقفسبي اغأك يي هللا لاسر

 يياسي ياني رحت لعمل يو
 كو :لاق ؟هعدن الف :اولاق «"ىكيحخأ ىلع ناطيشلل انا وعأ اونوكت نأ يلع قشي الأ" :لاقف

 هجدي نأ هل يعبني سيلف ة ءلجلا هيلإ عفر ادإ مامإإلا كإو «هب ىتؤي نأ لبق اذه ناك الفأ"

 ."ةيآلا ؛ْأَوُحَفَصَيْلَو أوفْعَيَلَول :الت مث هيضمب نح
 ,؟؟ :رونلا) هيضقي يأ

 تففسأ نم دمكاو ريغت يأ 5 ههجو ّفسأ اهنأكف قرس هنإ :ليقف «لجرب يأ هيف :هن :خإ هيلع ّفْس امنأك

 حيرلا تفس :لاقي «ليعفتلا باب نم :يراقلا لاق .الحك زراغملا ىشحت مث ةربإب دلحلا زرغي نأ وهو مشولا

 .مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ :ةدايز دنسملا حرش ةخسن فو :اوحفصيلو .هتلمحو هترذ :ةيفست بارتلا

 يورو هيمخا جور هنس دحوب له هكنتسيل ؛هوكرح يأ هوزمزمو هورترت :لاقف ,ناركسب يتأ هيف :هورترت
 دع دق هق نيع امير 30 نأ وه :هولتلتو هوزهزم :ناركسلا ثيدح يف .كيرحتتلا لكلا ني 'يعم و .هولتلت

 اذك ال مآ رمدلا برش له همف ةحئارو هتهكن اوش يأ هوهكتتسا :رمح براش ثيدح يفو ءهن .وحصيو ةركس

 :هوهكشساو:هورترتف :ةدايز حرشلا ةخسن قو :8 - او . راحبلا عمجم" ُُق



 ديلا هيف عطقي ام ؛5 دودحلا باتك

 [ديلا هيف عطقي ام]

 دهع ىلع ديلا عطقي ناك :لاق هللا دبع نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ -"1

 ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ةفينح وبأ :"رهاوجلا دوقع" يو ءانتخسن يف هاندجو اذكه:إ مساقلا
 لتاقم يبأ قيرط نم ىثراحلا هاور اذك :لاق «خلإ هللا دبع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع يدوعسملا

 نبا هاورو ؛مهارد ةرشع يف عطقلا ناك امنإ :ظفلب «هنع نيساي نب فلخ قيرط نم هاورو «هنع يناعنصلا رصنو

 عيكو هعباتوءمهارذ ةرشع نم لقأ ٍف ديلا عطقت ال :عوفرم ظفلب هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم وربسح
 ."ةيادهلا" يشاوح يف مالكلا انطسبو :هقيثوت انمدق دقو «ةقث يدوعسملاو :لاق ؛مهريغو كرابملا نباو يروثلاو
 هتميق نحم يف لجر دي هللا لوسر عطق" :لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم دواد وبأ ىور:خل! ديلا عطقي
 قاحسإ نبا نع ىيخي نب نادعسو ةملس نب دمحم هاور :دواد وبأ لاق ؛[47817 :مقر] "مهارذ ةرشع وأ رانيد

 دهحأ هاوروءوهارد ةرشع نم لقأ لف قراسلا عصقب ا :انعوف رف 5 نع هجام نبا ىورو يراقلا لاق «هدانسإب

 .[15 ه6 :مقر ٠ 64/7 |.هارد ةرشع نود اميف عطق ال :اعوفرم ورمع نبا نع

 نميأ نع ءاطع نع دهاجم قيرط نم يئاسنلل 'ىتحا" يف معن ؛دودحلا باتك نم "هجام نبا ننس" يف دحأ ملو
 هونك اعوقرم نميأ نع دهاجم قيرط نمو «رانيد ذئموي نحبا نيثو نحنا نمث يف الإ قراسلا5# يبلا عطقي مل :لاق
 5 هللا لوسر دهع ىلع نحلا نمث ناكو «نحبا نمث يف قراسلا عطقي :لاق «نميأ نع دهاجمو ءاطع قيرط نمو

 نمو «مهارد ةرشع ذئموي هنت :لوقي ناك سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع قيرط نمو ؛مهارد ةرشع وأ رانيد
 ءاطع نعو .مهارد ةرشع موقي5 هللا لوسر .دهع ىلغ نخحلا نمم ناك :سابع نبا نع ءاطع نع رمخا قيرط

 نأ ةبحص.يف .نئاسفلا ملكت مث ءيهارد ةرشع كفموي. نخللا نو ءنلا نف ديف عطقي ام خيذأ :افوقوم اللغو ةالسرم

 دهع ىلع نحنا نمت ناك :لاق ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قاحسإ نب دمحم قيرطو «نميأ مأ نب
 ىلوم :ليقو «هلبق يذلا وه :ليق «ةقرسلا يف نميأ :"بيرقتلا" قو .[4347* :مقر] مهارد ةرشعوت هللا لوسر
 .[ 0+ 3 .فرإ ةنشأ لوألاو ءأطحخ ريخألاو 3 نمي مأ ن 55 نميأ وه :ليقو «ريبرلا

 - مير نب نميأ وهف "بيرقتلا" يف هلاق ام ملس ولو «نميأ مأ نب نميأ وه دهاجمو ءاطع ةياور يف روكذملا :لوقأ

 :يلجعلا لاقو «هتبحص يف فلتخم وهف رعاشلا يماشلا ةيطع وبأ يدسألا مرخألا نبا ارغصم - ءارلا مث ةمجعملاب
 ىلع زوهمجلا ذيعو انايع لوقت هليمربف ةقق ىعزات هنأ علم ولو ءاسار»لاكشإ الف بيحس تنتا ولف ةقثا ىعبات

 لهأ لاقف ؛ديلا هيف عطقي اميف سانلا فلتخا دق :"أطوملا" يف دمحم لاقو شايع نبا عع رععآ كيسمت دضاعتم هنأ

 كلذ اؤورو ءمهارد ةرشع نم لقأ ف كيلا عطقت ال :قارعلا له أ لاقو :ةيداست ألا هده اوورو هرائيد عبر :ةنيدملا

 يف فاالتحالا ءاج اذإف ءدحاو ريغ نعو ودمت للا يع نعو يلع لس نعو رمع ن رع و © .يبلا نع

0 



 ديلا هيف عطقي ام ؛ها/ دودحلا باتك

 .مهارد ةرشع يف عطقلا ناك امنإ :ةياور يفو .مهارد ةرشع ند هللا لوسر

 :ميهاربإ لاق نحب يف عطق :ةلضرت اةعفار ميهاربإ نع دامح قيرط نم اضيأ مامإلا ىور دقو:مهارد ةرشع يف

 يبأ قيرط نم يثراحلا هاورو ؛هنغ نيسحلا نب دمحم قيرط نم ورسخ نبا هاور اذك «مهارد ةرشع نجا نمث ناكو

 مهتعبرأ خلب يضاق هللا دبع نب مكحلا عيطم يبأ قيرط نم "هطسوأ" يف يناربطلاو «تايزلا نيساي نب فلخو لئاس

 .عيطم وبأ الإ ةفينح يبأ نع هوري مل :يناربطلا لاقو «مامإلا نع

 نب نسحلاو ريبزلا نب هللا دبعو فسوي وبأو بيبح نب ةزمح اضيأ مامإلا نع هاور دقو هنع هتاور نم ّرم ام هدريو

 ]47١/4: مكاحلاو [43457 438١« :مقر] يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو ءىسوم نب بويأو ورمع نب دسأو دايز

 كاس هديب زب يع رعت رعضألا#ا ف: لوس دنع نو عوني نت ىف ناك نيديع نبا كيا نم [3484 يق
 ةبيش يبأ نباو ورمع نب هللا دبع نع ةبيش يبأ نباو وه هجرخأو ءالسرم ءاطع نع يمرزعلا كلملا دبع قيرط نم

 طرش ىلع سابع نبا ثيدح مكاحلا حّحصو ءاعوفرم ةنيزم نم لحجر نع بيسملا نبا نع بيعش نب ورمع نع

 دبع نع "ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا هاورو ؛نميأ نع دهاحب نع روصنم نع يروثلا قيرط نم هجرحأ مث .ملسم
 سابع نبا نع ءاطع نع قاحسإ نبا انثدح «سيردإ نبا انثدح «فسوي انثدح دمحم نب مساقلا نع ثراولا

 يواحطلا هج رخأو "ةيادحلا" يشاوح يف ماقملا انطسب دقو هون سابع نبا ثيدح نم دواد يبأ دنعو هوحأ

 .ةفجح يف الإ قراسلا عطقي ال :25 هللا لوسر لاق :تلاق نأ مأ نع نميأ نع ءاطع قيرط نم [47-31/]

 ."تايفالخلا" يف يقهيبلا هجرخأو مهارد ةرشع وأ ارانيدُفي هللا لوسر دهع ىلع ذئموي تموقو

 ىلع حيحص :لاقو ؛"هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأو .هوحن سابع نبا نع ءاطع قيرط نم اضيأ جرخأ يواحطلا مث
 ؛4175/] مهارد ةرشع نجا نمث ناك :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو ىيلسم طرش
 ([5 ؛مقر 27١ 4/1] مهارد ةرشع نم لقأ يف قراسلا دي عطقت ال :هنع "هدنسم" يف دمحأو ؛[١١٠58ه :مقر

 بيسملا نب ديعس نع بيعش نب ورمع قيرط نم "هفنصم" ف ةبيش يبأ نبا ىورو «"هدنسم" يف هيوهار نب قاحسإو

 قيرط نم "طسوألا" يف يناربطلا ىورو ؛مهارد ةرشع نحملا نمث ناك :هيفو كتي يبنلا نع ةنيزم نم لجر نع

 .مهارد ةرشع يف الإ عطق ال :لاق 5 يبنلا نع دوعسم نبا نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا
 قيرط نمو «[7/1] "ةيانبلا" ف ئيعلا ركذ اذكه اهلها اقوقوي هدج نع مساقلا قيرط نم "هفنصم" يف قازرلا دبعو

 عمسي ١ مساقلا نأ نم يدمرتلا ةدرإفأ ام طقس هدح نع ةيبأ نع مساقلا نع مامإلا ةياور قيرط نمو ؛يناربطلا

 دقو ءهنم عامس هلو ءاعوفرم دوعسم نبا نع هيبأ نع هيوري هنأل ؛كلذو ءهيلع فوقوم هنأ ىلع دوعسم نبا نم

 يباحص هنإ :ليقف ؛همأل ديز نب ةماسأ وخأ نميأ مأ نبا وه :ليقف ,دهاجمو ءاطع هنع يوارلا نميأ يف مالكلا لاط

 يعباتل مسا :ليقو «يباحصب سيل :ليقو 7 يبلا دعب يقب : ليقو ا وس (نينح موي لتق

 - دجاولا دبع هنبا هنعو ءرباجو ةشئاعو دعس نع ىور ؛موزخم نب ىلوم يشبحلا نميأ وهو ؛دجاولا دبع وبأ رخآ



 دحلا ءرد نايب < دودحلا باتك

 [دحلا ءرد نايب]

 ١- :د25 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع مسقم نع ةفينح وبأ 5009

 «ةقرسلا يف دعني ينلا نع رمع يبأ نبا ىلوم :ليقو هريبزلا ىلوم :ليكو ةريبزلا نبا ىلوح :ليقو«ةعوز وبأ هقئو -
 فلتخا ةلمجلابو - نابح- نباو ٠ متاح يبأ نبا امهلعجو نييعباتل اما هلعج و ياس ناسلا بيق

 ءنابح نياو نأشلا ميظعلا مامإلا ةعرز وبأ هركذ امك «ةقث ايعباج ناك نإو :لاكتغ] 35 ايباحص 316 قاف يف

 اما ج00 وه لب ؛ءاملعلا ريهامج دنع الو ان دنع تا لاسرالاو ع« لس رم هثيدحف

 ف نكمأ ام ءردلا عرشلا باجيإل انهه رثكألاب ذخألا بجيف ؟ةرشع وأ

 "ريدقلا حتف" ن ٠«م هانطقتلا اذكه انرك دامك .ةفوقوملاو ةعوفرملا تاياورلا نم . ديأت دقو ؟فيك دودحلا

 دبع نب مساقلا نع ةفينح يبأ نع لتاقم ةياور ن ' ف "ةفينح. ىبأ فتسم" ُِق نكل .«يدذمرتلا مالك داريإ دعب لاق

 الث وهأ نحبا ميوقت يف فلتخا دقف

 اذهو ءمهارد ةرشع يف 725 لوسر دهع ىلع ديلا عطقت ناك :لاق «دوعسم نب هللا دبع نع هيبأ نع 00

 م ورسخ نبا هجرخأو ؛مهارد ةرشع يف عطقلا ناك امنإ :ةفينح يبأ نع نيساي نب فلخ ةياور فو هءلوصوم

 ولو ؛عوفرم لوصوم اذهف ءمهارد ةرشع نم لقأ يف ديلا عطقت ال :هعفري ةفينح يبأ نع نسحلا نب د يجب
 .عفرلا ىلع لومحم اهيف فوقوملاف ءاهيف لقعلل لحد ال ةيعرشلا تاردقملا نأل ؛عفرلا مكح هل ناكل افوقوم ناك

 غلب ةلسرمو ةفوقومو ةعوفرم دحاو ريغو ميهاربإو دوعسم نباو رمع نع ةريثك رخأ رابخأو راثآ انهه مث
 ناعم" 0 ايركدم كرطل هع عم مسوتعش اهدا ضعب ىف ناك ثنإو ؛حيحصلا تاجرد ىلعأ اهعومجب
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 ؛ يفهيبل رم و

 هدروأ اه طقس انهه نمو ءاهريغو "هيوهار نس قاحسإ لدي و ( يناربطلا مجاعما و 4 ( مكاحلا ةردقسم و

 نم حاحصلا اهض راعي اهكأ :ايناث و .ايقنأ تدرفنا ول ارك لمعي نب تع يأ ةفيعض ةياورلا نأ :الوأ ي د ونلا

 ٠ "نيحيحصلا" يف ةيورملا هبي

 اهتحصو تاياورلا ةوق نم تفرع امل كلذو ديلا هيف عطقي ام د ىلإ ةراشإ الو ديدحت اهيف سيل هنأ :اثلاثو

 ؛كلذ ريغو "ةرشع نود اميف' وأ "لقأ يف عطق ال" وأ "امنإ" :ظفلك رصحلا ظفلب اهيف حرص هنأو ءاهقرط ةرثكو

 ماس قلو هيب. جتتخ وهو ؛ااصأ نسحلا ةخرد نع اهعومج لزتيال فعضلا ملس ولاةلا ىلع حيرت ديدغ وهو
 ؛تاهبشلا ىدأب أردنت دودحلاو «ةفيعض وأ ةيوق ةهيبش اهب عقي نأ نم لقأ الف اضيأ اهعومجمو اهلك فاعض امهنأ
 .ىلوأ وهو دحلا ةماقإ يف نقيتملا دمتعملا طوحألاب ذحألا وه رثكألاب ذخألاف «رابخألاو راثآلا ف نوحشم وه امك

 نم "هل ءزج" يف يدع نبا هجرخأ اذكهو ءهنع رشب نب دمحم قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خاإ ةفينح وبأ

 تكارمع يأ قيرط نم "خيراتلا ليذ" ُْق ينناعمسلا دعس وبأو .يجكلا ملسم وبأو ؛ةريزجلاو رمق لهأ ثيدح

 .السرم زيزعلا دبع نب رمع نع نوجا

 ٠ ءامهريعو ةسش نق نباو قاز رلا لبيع تتااوسحو ءكدمح " راثألا ناك" «يواحطلل ' 'راثآلا



 انزلا دح نايب 44 دودحلا باتك

 .”تاعبشت هلاب دودحلا اوؤردا"
 | بفقذا

 ل

 [انزلا دح نايب]

 ل رعام نا .هيبأ نع ةديرب نبا نع ةعئاع نعةفيس وبا اد

 افوقوم دوعسم نبا نع لئاو يِبأ نع مصاع نع ديعس نب ىيي قيرط نم ددسم هاور :تاهبشلاب دودحلا اوؤردا
 دامح قيرط نم اكنيقاوم ردبعا روع انفيأ ةيييج دوبأ وبا مامإلا ىورو ؛لجو رع هللا دابع نع دودحلا اووردا :ظفلب هيلع

 نبا هوحن ىور اذكو :'هدنسم" يف ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا هاور «ةلوبقم يعخنلا عيطاقمو ؛هنع ميهاربإ نع

 :مقر ]5١١/5( كلذ اولاق مفأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع يور دقو «هنع ميهاربإ نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ
 .[؟ ه؛ه :مقر| انقاذ هل دج و ام دودحلا اوعفدا :اعوفرم ةريره يأ نع هجام نبا جرخأو |8454

 هل ناك نإف ءمتعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوؤردا :اعوفرم ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا قيرط نم يذمرتلاو
 نع بابلا قو :لاق ١5715[« :مقر] ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي نأ مامإلا نإف ؛هليبس اولخف جرخم

 وحن يور دقو ؛حصأ عيكو ةياورو ؛هعفري ملو هوحن دايز نب ديزي نع عيكو هاورو :لاق ءورمع نب هللا دبعو ةريره يبأ
 ديزيو ؛ثيدحلا يف فيعض يقشمدلا دايز نب ديزيو «كلذ لثم اولاق مهنأ هك يبلا باحصأ نم دحاو ريغ نع اذه
 2 هلوقك ءحاحصلا نم ريثك ئعم نم تباث تاهبشلاب دودحلا ءردو .مدقأو اذه نم تنل يقفوكلا دايز لأ نب

 سابع نبا نع يدع نبا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق «زعامل كلذ ريغو ؟تزمغ وأ تلبق ؟ارمخح تبرشأ ؟نونج كبأ

 نع يقهيبلاو ئنطقرادلا هاورو هللا دودح نم دح يف الإ مهتارثع ماركلا اوليقأو ؛تاهبشلاب دودحلا اوؤردا :ظفلب

 اوعفدا :اعوفرم ةريره يِبأ نع هجام نبا هاورو «دودحلا ليطعت مامإلل يغبني الو :دودحلا اوؤردا :هظفلو يلع
 :بقرإ يذمرتلاو 185٠07[ :مقر 2«ه١١/ه] ةبيش يبأ نبا هاورو عه :مقرإ اقدم دل دج و ام دودحلا

 نيملسملا نع دودحلا اوؤردا :ةشئاع نع زب يقهيبلاو 575/4[4 81١77: :مقر] مكاحلاو 5

 .ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم ريح وفعلا يف عئطخي نأ مامإلا نإف :ةليس اولظنفا اعز لانسلل عضو ناقا يةعلكتسا ااه

 ةشئاع ثيدح مكاحلا جرخأو ؛متعطتسا ام اوٌوردا :كي هنع ةريره نبأ تيد ن ري "هدنسم" يف ىلعي وبأ جرخأو

 ءرد وهو مكحلا اذه نأ كش الو «باوصلا ىلإ برقأ فوقوملاو :يقهيبلا لاقو «هب يبهذلا هبقعتو ءههحّحصو

 نبال يراقلا هازع ام مث ؛مامهلا نبا لاق اذك «عامجإلا دنسب ركذ ثيدحلا ركذ ناكو مبا وهو هيلع عمجب دحلا

 ؛تاهبشلاب دودحلا اوؤردا :ثيدحو «ةريزجلاو رصم لهأ ثيدح نم "هل ءزج" يف لب "هلماك" يف سيل يدع
 :ةللسرم زيزعلا دبع نب رمع نع "ليذلا" يف يناعمسلا نباو «يجكلا ملَسَم وبأ هج رخأ

 ورمع نب دسأو يناعنصلا ريسم نب دمحمو يدئرملا دلاخ نب زيزعلا دبع قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ

 - ليذه نب رفزو دايز نب نسحلاو «ديز نب دوراجلاو ةيواعم يبأو ينامحلا ىيي يبأو فسوي يبأو دمحم نب رضنلاو



 انزلا دح نايب 4 دودحلا باتك

 هاتأ 0 هللا لو هدرف هلا هيلع قلل :قز دق رخاآلا نإ :لاقف 5 بلا ىت

 نإ :لامتف ةعبارلا هاتأ مث «ءكلذ لثم هل لاقف ةثلاثلا هاتأ مث ءكلذ لثم هل لاقف ةيناثلا

 :اولاق ”؟هلقع نم نورك له" :هباحضأ هنَغ هلأسف ءدحلا هيلع مقأف «نز دق رخالا

 22 هيلع أطبأ املف «ةراجحلاب مجرف هب قلطناف . لاق «"هومجراف هب اوقلطنا" :لاق «ال
 كيرب اننصحم ناك هنأل

 قورسم نب دمحمو مهجلا يبأ نب ديعسو ئناه نب بويأو «تارفلا نب نسحلاو تايزلا بجر نب رمعو -
 نبا هاورو .هنع بويأ نب بيعش قيرط نه لدعلا ةحلط ءاقزو الوطبو ارصتخم هنع مهلك مادقملا نب بعصمو

 ,ةفلتخم ظافلأب مهريغو ةعامجلا ةكرخأ ثيدحلا اذهو أ رضع اللطف هتع دايز نب نسحلا قيرط نف ورسح

 :مقر (54/8/5] دمحأو ١535[ :مقر] ملسم هجرخأ دقف ءصقنو تادايزو ءارصتخمو ًالوطم نيش قرطو

 .ةريره بأ نع ١59١[ :مقر ملسمو 2.5876 :مقر يراخبلا| ناحيشلاو ءهجولا اذه ريغب ةديرب نع 89

 ١597: :مقر] سابع نباو ةرمس نب رباج نع ملسمو 58١[: :مقر] هللا دبع نب رباج نع يراخبلا هجرخأو

 هوجوو قرط هلو «سابع نبا نع مكاحلاو ؛ديعس يبأ نع ١734[ :مقر] ملسمو يراخبلا اذكو 35
 .مهريغ دنعو مهدنع ةريثك ظافلأو

 يبأ نبا هاور ثيدحلا :ةيناثلا ةاتأ مث .رشلا يف هعوقول هسفن هب نيك «ريخلا عضاوم نع رخأتملا يأ: :رخآلا نإ

 نع يأ:هنع هلأسف .اعوفرف هيبأ نع ةديرب نبا نع دئرم نب ةمقلع نع ةفينح يبأ نع ةيواعم يبأ نع ةبيش

 يف قازرلا دبع هاور ثيدحلا: لإ هب قلطناف .كلذ ريغو ههتعو هنونجو هلقعو هركسو هوحص نم هلاح
 لازه نب ميعن نع دمحأو ء[٠44.0 :مقر 2714/١١ ] هنع "هحيحص" يف نابح نباو «ةريره يبأ نع "هفنصم'

 يفو :[181ا/ا77 :مقر (ه98/ه] ةديربو سابع نبا نع ةبيش يبأ نب او 1١9547[( :مقر ؛07١7/ه] ركب يبأو
 وهو دخلا ةماقإ ريخأتَي هللا لوسرب نظي فيكو :؛تارم عبرأ رارقإلا بوجو ىلع ةلالد تاياورلا نم ريثك
 فيسعلا ثيدح يف هركذ مدع امأو ءملسم ةياور يف امك ؛سلاجب عبرأ عقو ىح هدرو هنع ضارعإلاو ءبجاو

 .مدعلا توبث مزلتسي ال ركذلاو توبثلا مدعف «تارم عبرأ تفرتعا نإ سينأ اي :لقي مل ثيح
 وأ اداحآ اهليصافت تناك نإو «نيعملا ةرتاوتملا ثيداحألاو رابخألاب تباث نضحملا قح يف محرلا :خلإ مجرف

 اصصخم حلصي عومجملا اذهف ؛ةوالتلا ةخوسنم تناك نإو ةيآلا "اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا" :ةءارق هديؤيو ؛ريهاشم

 اعطق رتاوتم عومحملا اذه لب هلاح ىلع ركبلا ىقبيو ؛نصحملا قح يف (؟:رودلا)# ىنَّزلاَو ُةيناَزلاظ# :ىلاعت هلوق مومعل
 رمع داز :سانلا لوقي نأ الول هللا ميأو :هيفو هتبطخخ ٍقرديَو رمع لوق حاحصلا ف يور دقو «هل ًاخسان حلصي



 ّىبح ةراجحلاب هوبمجرفا لوسلسملا علان ديف ماقأ راحتللا ريثك ناكم .ىلإ كرضنا لتقلا

 0” تيقن ىانلا فلتخاف !"هليبس جتيلخ الها :لاقف ويلا كلذ غلبف «هولتق

 ةفلتخم نيماضمو ةعونتم ظافلأب مهريغو كلامو ةتسلا حاحصلا باحصأ يملسألا كلام نب با نعام :كيدح مث -

 نب ةديربو ديعس يبأو ؛ةريره يبأو ءسابع نباو ,تماصلا نب ةدابعك ةباحصلا نم ريثك نع ارصتخمو ًالوطم
 دقو:«باتكلا ىلع اضيأ ةدايرلا هسفنب زوجي روهشم ثيدح وهو :مهريغو هللا دبع نب:رباحو:«يملسألا بيصخلا
 ىلع رقملل تاداهش عبرأ طارتشا ىلع لدي ام امهريغو "نيحيحصلا' يف هقرط ةماع تفلامتو هتاياور ترفاظت

 ةنالفب :لاق ؟نمبف تارم عبرأ اهتلق دق كنإ :ةوبلا لاقف «دواد يبأ دنع ١ + راسو ماوس

 .دحلا ةماقإ بوجو ذاكرا نمو ةينزملا نع لاوسلاك ءبحجاوو يرورض اضيأ هنأ رمألا اذه ىلإ ريشي وهو
 نب زعامو ةيدماغلا نأ ثدحتن ةةيللا لوفر باحهأ انك :نلاق ةلدقع ةينأ دة ني لا دسم فو

 ا (ةعبارلا دنع امهمجر امنِإو ءامهبلطي مل امهفارتعا دعب اعجري مل ول :لاق وأ ءامهفارتعا دعب اعجر ول كلام
 انهت قي و عألا ةلعاوملا اهداعو هبذدلل ١رفكتمو ةيوع دعا قوق ةلايساملاو .حاحصلا قرط يف ريثك كلذ

 ضرعتي مل نإو ءلوصألا بتك هب تنحش امك «تارافك تسيلو «ملاعلا مظنو راجزنالل تعرش ءرجاوز دودحلا نأ
 عاملا نبا هل نضرفت معن ('ةيادحلا' حارش ةماعو ثيدحلا يف ةيفنحلا حارشلا هل

 كيا وبات يذلا الإ فوقسافلا : مه َكءلوأل : ىلاعت هلوقل ريفكتلا مدعب ةقطان ةينآرقلا ٌضصرفتلا نأ ىلع ءانن كلذو

 :ةريثكلا تايآلا نم. كلذ ريغ ىلإ قف قيرطلا عاطق قح ٍف (*+:ةدئاملا) #4 يزح مهل: هلوقو ,دودحما قح يف (ه:رونلا)

 نع دئرم نب ةمقلع قيرط نم ملسم دنع زعام ثيدح يف ةلرق دككو !فيك «يعطقلا ةقفاومل ٍيظلا ليوأت بجيف

 ؛كلام نب زعامل اورفغتسا :لاقف ءسلج مث ملسف سولح مهو هللا لوسر ءاج مث" :هيبأ نع ةديرب نب ناميلس
 نأ ملعف ١5385[« :مقر] هيلإ بتو هللا رفغتساف عجرا كحيو :لاقف :هيفو ءكلام نب زعامل هللا رفغ اولاقف :لاق

 .اضيأ دحلا دعب رافغتسالاو بنذلا ىقبيو «ةبوتلا ريغ دحلا

 بوتآو.هللا رفغتسأ :لاقف ءهيلإ :بثودللا رفغتسا :لاقفا ءهب ءيحجو عطقف :هريغو دواد يبأ دنع صن ثيدح يفو

 :مقرب يراخبلا] ةياايأ- يف ةقراسلا ةيموزخملا ةمطاف ثيدح فو «اثالث هيلع بت مهللا :لاقف .«هيلإ

 لاق «ًافانيتسا ةبوتلا ىلإ جتحي مل ةبوت دحلا ناك ولف ءاهتبوت تنسحو تباتف :ةشئاع قيرط نم امهريغو ؛«
 همحرو هبرض نأ رهاظلا نأل ؛رهاظلا وه هنأل ؛ةبوقعلا يف بات اذإ ام ىلع ثيدحلا لمحي نأ بجيو :مامحلا نبا

 ,نيعتم هل يعطقلا ةضراعم دنع ئظلا دييقتو «ةلدألا نيب ب اع هي هيقنف هلعق يبس قوقل دع ةبرت دعم قازكي

 .رفاكلا ىلع دحلاب بهذملا ىلع لدتسا مث .سكعلا فالخب

 .ليقلا ةعرس ف هيلع ًايوق ناكلا كلذ نع :فرصنا

 .كلذ دعب دحي الف ؛عوجر رارفلا نأ ىلع ليلد هيف :هليبس متيلخ اله



 انزلا دح نايب 555 دودحلا باتك

 كلذ غلبف «ةبوت نوكي نأ وجرأ انأ :لئاق لاقو .هسفن كلهأ زعام اذه :لئاق لاقف
 ةمحرو ةدح ةسفن كاللشإ ببيست

 غلي املف ."مهنم لبقل سانلا نم ماثف احجات هداج باق لاقل" :لاقف ك5 ىبلا

 مكاتومم. نوعنصت ام هب اوعنصا" :لاق ؟هدسجب عنصي ام هولأسف «هيف د اهرق كلذ
 بئاغلا وأ ملكتملا ةغبصب 00 يببلا مالك
 :لاق ةةياور فو. .اولصف :ةياححصأ هي قلطناف :لاق «'نفدلاو هيلع ةالصلاو نفكملا نم

 أ
 هم وق ع روش ل كونسملا هلسغ دعب

 داع مث ءهّدرف انزلاب رقأف داع مث «هّدرف انزلاب رقأو دلي . هللا لوسر كلئاس ني رصام أ

 هقح ىف باوثن

 : نم نوركنت له" :25 يبا لأسف ةعبارلا انزلاب رقأف ا رقأف
 ةفاوق يق

 هيلع لطبق :لاق ؛ةراجحلا ليلق عضوم يف محري نأ هب رمأف : لاق «ال :اولاق "؟ًايش

 مث «هولتق بح هومجرف (سانلا هَعبتأو ,ةراجحلا ريثك عضوم ىلإ ىعسي قلطظناف ةتموملا

 متعب و 2 سس

 لوسر موق كااتساقأ ١ لاق « هليبس متيل الول' :لاَق كلي هللا لوسرل هنأش انركد
 و ةباشد لس

 ول ةبوت بات دقل" :كلع لاقو :لاق « ؛كلذ يف ممل نذأف هيلع ةالصلاو هنفد يف ٌهقكك هللا
 ةديرب

 . مهنم لبق نسانلا | نم مائف امات
 تام كاك اوط

 وأ ؛ةيورخأ ال ةيويند ةبوت اذه نأ وأ «لاحلا هتيصان نم رهطتلا بلطو «يربتلاو ةمادنلا روهظل :لإ ةبوت بات

 .هب لوعفملا ماقم ريتا هجاقإ اورق هيرعالا رب يمضلا :اقات ول .يحولا نم هل رهظ

 يح نب نتسحلاو ىليل أ ناو يروثلاو هباحصأو ةشينح وأ لا ' ناك دعسالا" 2 ربلا دبع نبا لاق :ةعبارلا

 3 تحس سلا" قرط هدضاعي ناو ىلإ ا تارم عبرأ رمي يح دجحي ال :قاحسإو دمحأو ةبيتع نب مكحلاو
 م

 2-5 مث خب 9 فق يبأ نع - دنعو «تارم جلا اهتلق دق كنإ :لاقف اي د :مقر| دواد ياو 4 عهئايب

 . ةيادهلا' ىلع انيشاوح يف طسبلاو :مهيلع امي سانلا ةلاهخل ؛مالسإإلا

 .ةرحلا ةعقو بسني اهيلإو ءةرحلا وهو :خا عضوم ف



 انزلا دح نايب كاشف دودحلا باتك

 .ةراجحلا ليلق عضوم يف ماق ءمجري نأ كلام نبرزعام و يبا رمأ ا لاق :ةياور يفو

 يف لبقأف هنع ضرعيف :هلوق دعب "هفنصم" يف قازرلا دبعو :.[5478 :مقر] دواد وبأ هجرحأ :خلإ ةياور فو
 يف دورملا بيغي امك ءمعن :لاق ؟اهنم كلذ يف كنم كلذ باغ ىخ :لاق ءمعن :لاق ؟ئعكنأ :لاقف ةةسماخلا

 نم لجرلا ّيأي ام لثم امارح اهنم تيتأ ؛معن :لاق ؟انزلا امو يردت لهف :لاق معن :لاق ؟ريبلا يف ءاشرلاو ةلحكملا
 هناحتصأ قع نالاجر لأ# ىف عمسف ؛محرف هب رمأف ءنرهطت نأ ديرأ :لاق ؟لوقلا اذهي ديرت امف :لاق ءًالالح هتأرما
 2ك ىبلا تكسف ؛بلكلا مجر مجر يح هسفن هعدت ملف هيلع هللا رتس يذلا اذه ىلإ رظنا :هبحاصل امهدحأ لوقي
 !هللا لوسر اي ناذ نحن :الاقف ؛نالفو نالف نيأ :لاقف «هيلجرب لئاش رامح ةفيجحب رم ىح ةعاس راس مث ءامهنع
 امكيخأ ضرع نم امتلن امف :لاق ؟هللا لوسر اي اذه نم لكأي نم وأ :لاقف ؛رامحلا ةفيج نم الكف الزنأ :لاقف

 ومما :مقر 89 /0/]| اهيف سمغتي ةنجلا رافأ يفل نآلا هنإ هديب ىسفن يدذلاو ؛هنم لك نم دشا افنآ

 نب ديزي نع دواد وبأ هحرحخأ ام :اهنمو .ةيفيكلا نع دهاشلا اذك و «رقملا راسفتسا ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو

 لوسر تئا :يبأ هل لاقف «يحلا نم ةيراج باصأف «يبأ رجح يف كلام نب زعام ناك :لاق هيبأ نع لازه نب ميعن

 هللا باتك ىلع مقأف تيئز نإ !هللا لوسر اي :لاقف ههاتأف ءكل رفغتسي نأ هلعل «تعبص امي هربحأف دك هللا
 له :لاق «ةنالفب :لاق ؟نمبف تارم عبرأ اهتلق دق كنإ :25 لاقف ؛تارم عبرأ اهلاق ىح داعف هنع ضرعأف
 نإ جرحخأف ىمجري نأ هب رمأف ءمعن :لاق ؟اقرشاب له :لاق معن :لاق ؟اهتعماج له :لاق ؛معن :لاق ؟اهتعحاض

 هب هامرف ريعب فيظوب عزنف هباحصأ زجع دقو سينأ نب هللا دبع هيقلف «دتشي جرخ ةراجحلا نم املف ةرحلا

 هاورو ([8 95 :مقر] هيلع هللا بوتيف بوتي نأ هلعل هومتكر ت د اه ل ب مث هلتقف

 باصأف ريعب يبحلب باطخلا نب رمع هامر ىح لتقي ملف مجري نأ هب رمأف :هيف لاقو «"هفنصم" ينزع
 .ةينزملا راسفتسا ىلع هب لدتساو ؛هلتقف هسأر

 ءروث وبأو يعفاشلاو كلامو ناميلس نب دامحو نسحلا هافنف ءرارقإلا ددعت طارتشا يف فلتحا دق مكحلا نأ ملعا مث

 عبرأ لقي ملو ءاهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع ن لأ اي .كغأ 26 لاق ثيَح قيسعلا .ثيدخي اولدتساو

 ءانملعلا نيم ريتك بغذو ؟ثوتج كلبأ :لاقف مرمأ يف قلت هنأل !فازغام درر انإو ءاعبرأ رقت ل ةيدماغلا نألو. «تاارم
 ىليل يبأ نبا هافنو ءانواملع هب لاقف «سلجم وأ سلاجم ةعبرأ يف افوك طارتشا يف اوفلتخاو «عبرألا طارتشا ىلع

 ملسمو 25875 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف امو ؛دحاولا سلجملا يف عبرألاب اوفتكاو :هنع ركذ اميف دمحأو

 يا وهو 3 هلا لوسر نيملسملا نم لجر ىتأ : لاق ةريره يبأ نع يور ام وهو «هيف رهاظ ١31١[ :مقر
 قاولال كيو نإ ادللا.لوسر ايا لانقف ههجو ءاقلت ىحنتف «هنع ضرغأف تيناز يب ادللا لوسر.اف :لاقف ىدحسم

 نونج كبأ :لاقف دلك هللا لوسر اعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهشأ املف «تارم عبرأ كلذ نيب ح هنع
 ب هتقلزأ املف «ىلسملاب انهرق موجراق:هبااوبهذا 926 هللا لوسر لاق يعن ؛لاق ؟تدصحأ لخ#لاق ءالإ :لاق



 انزلا دح نايب 0 دودحلا باتك

 كلذ غلبف «هومجر ّىح سانلا هعبتأو راسا ديك راكم ب بعنف لاق يع ان
 ناك ىلإ 05

 7 ع عب

 كلذ غلبف «بات :لئاق لاقو ء«هسفن كلهأ زعام :لئاق 1 هيف 0 فلتخا

 مانقن اهات" وأ ء'فنس لبقل سكس بحاص اقاثإ ول ةبوت بات دنقل" :لاق' كاملا لوسر
 ايوشلل وأ كشلل ام م اظ راشع يا

 وهو كك هللا لوسر 7 كلام نب زعام ءاجج :ةياور قو . مهنم لبقل سانلا نم

 :لاق 26 ىنلا هنغ ضرغأف ىلع ٌدبللا وقف تيتو نإ [هللا لوسر اي ؛لاقف.«سلاح

 2202011 . همس 8418 ضرع ل يببلا هدري كلذ لك تاره عبزأ كلذ لعفف
 ةرنم لك يأ

 وه معت :تلق .كحاو راج يق هنأ ف رهاظ اذهف :مامحلا نبا لاق .هانمجرف ةرحلاب هانكر دأف بره ةراجحلا -

 دغلا نم ةيناثلا هاتأ مث ءهّدرف ةكيوبلا ىنأ ازعام ن "أ ةديرب نع 'ملسم حيحص" يف ام سلاحب يف امنأ ةدافإ يف هنم رهظأ
 لسرأف ةثلاثلا ةاثأق ءانغاق نم لقعلا فو الا هملعن ام :اولاقف وع ةلقعب ةوملغت له موق ىلإ لسرأ مث ةهذرف

 :[ ١188 :ىقر] همجرف ةريفح هل رفح ةعبارلا ناك املف ؛هلقعب الو هب سأب ال هنأ هوربخأف مهأسف اضيأ مهيلع

 عيكو انثدح ."هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو «"امهيدنسم" يف هيوهار نب قاحسإو 4١[ :مقر ]8/١: دمحأ جرخأو

 5 يبنلا كلام نب زعام ىتأ" :لاق ركب يبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نع رماع نع رباخ نع ليئارسإ نغ
 إي كلفت يالا تلا تديزإ اةلللاولا» ع وون خلق فوقف يل ”ييكوف انريمسم بلتق اناورس بيقزتتاو

 . هب رمأف ؛ اريج لإ ملعن ال :اول أامف ةئع لأس مث ؛هسبحف ةعبارلا فرتعاف : لاق ؛كمجر

 ءرخآ سلجم وهف داع مث بيغت اذإ هنإ :انلق امثإ نحنو «هتبيغ مرلتسي وهو ءيحملا ددعتب حرصف :مامحلا نبا لاق

 نإ :لاقق 5 يببلا ىلإ كلام نب زعام ءاحج اكإ :لاق ءةريره يبأ ثتيدح نم "هحيحصأ؟"' يف نابح نبا ىورو

 اثم لاقف «ةيناثلا هاتأ مث :لاقف ءجرحأف درطف هب رمأف ؟انزلا امو كيردي امو كليو:هل لاقف «ءىز دق دعبألا انما

 لوطي ام هريغو اذهف ء[٠0٠44 :مقر «5 55/١١ ] مجري نأ هب رمأف ءمعن :لاق ؟تحجرخأو تلخدأ:لاقف كلذ

 عم دودعم ههج و ءاقلت ىحنتف :هلوق إو ؛اهيلع لوألا كيلا لمي .نأ بج وف «سلاجا ددعت يف هرهاظ هركذ

 ُي ملجم يف هنأل ؛دحاو رارقإ لوألا هلوق يئاني ال هنإف ءسلاجم ةعبرأ يف يأ تارم عبرأ كلذ نيب نتح :هلوقو ءدحاو سلجم '
 .[؟6١ :؟4١/ه :ريدقلا حتف] كلذ

 .ةملسملا هسفن ىلع رثسل 1 لا مدعو راهظإإلا !لرهعا يف همذو هحدم ف :هيف سانلا فلتخا



 اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب ؛5ه دودحلا باتك

 ملعن امو ءالقاع الإ ملعن ام :اولاق "؟اكيش اذه لقع نم متركنأ" :ةعبارلا يف لاقف
 هلاعفأ ِق ماهفتسالا ريدقتب

 ادق فراس راف نتكلم قدي اويكشن :لاق ؛؟ءين راق هب اويهشاف" :لاقا ءاريمخ لإ

 هوهرف لاق وف تيك قرا ىنثأ قبح ةعتني جرخت :لاق عرج ةراجحلا هتباصأ
 | يف عرسي يأ

 عرج 50 ع نيح زعام ! هللا لوسر اي :اولاقف ف هتك ىتح اهديمالجي

 هرمأ 5 سانلا فلجغاف: "لاق ؛ 00 متيلخ ال ل" 5 , 5 يبلا لاقف ءدتشي جرخف

 اهات »ل ةبوت هللا لإ هيأت لب :ةفئاط تلاقو ءهسفن كلهأو زعام كله :ةفئاط تلاقف
 قوي رارقإلاو راتتسالا مدعل راهظإلاب

 امك هب اوعنصا' :لاق ؟هب عنصن امف !هللا لوسر اي :اولاق ,.مهنم لبقل سانلا نم مائف

 هموغ يأ دلع يبنلا مهقفاوو

 يور لقو ف رفدلاو هيلع محا او نفكلاو لسفلا "نم 2, مكاتوع لن وعنصت

 .مدقت ام وحن ةفلتنع تاياورب ثيدحلا
 ةايستتلل از :بعملا داحلاب ظافلألا يف

 [اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب]

 .دهاعمب املسم 75 يبنلا لتق :لاق ينامليبلا نا ني جير نع ةفيح ربأ 7

 .ةايحلاو ةكرحلاو سفنتلا نع ه سفن تكسو :«تاما يأ :تكس قح .رخخصلا وهو
 زعام ثيدح يف يراقلا مالكلا لاطأ دقو :تاياورب ؟رفاكلا وأ ملسملا لثم لماعيأ .هدسحب يأ :هب عنصن امف

 تب لقنلا ىلإ - «يسارس_ يب سطو هع ياسا ل مرايا

 ا يف امك < يلا رمع و يامليبل نب نجر دبع هنأ رهاظلاو [سبعألا وبأ ناملس نب كو دبع وأ
 .هيلع نيعباتلا عامجإ يربطلا لقن ىح ءريهامجلا دنعو اندنع ةجح وهو ءًالسرم نوكيف ٍئطقرادلا
 هجرخأ ثيدحلاو «دمعلاب ايمذ ارفاك يأ ادهاعم هلتقل صاصقلا يف املسم 5*5 يبلا لتق يأ :2ل إ دهاعمج

 نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبز: نع يحلسألا دسم نب عيماربإ نع رطم نب رامع نع " قتلا "3 دسم قلما

 ةوأ 5 ءركأ انأ :لاقو ءدهاعمت ايناس لتق 26 هللا لوسر نأ :رمتع نبا نع يبامليبلا نب نمحرلا دبع
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 ةجح هب موقت ال ءفيعض هنأب يامليبلا نباب ئطقرادلا هلعأو غ[55١ :مقر ]١54/8« هركذف 35 ىبلا نأ -
 .رطم نب رامع نع هفيعضت لقنو ؛هلسرأ اب فيكف ثيدحلا لصو اذإ

 كلذك ناك اذإف «نيعباتلا نم فورعم لجر وهو «تاقثلا يف هركذو نابح نبا هقثو يئامليبلا نبا نأب بيحأو

 نيعباتلا عامجإ يربطلا لقن ىخ «ءاملعلا رثكأو دمحأو كلام دنعو اندنع ةجح لسرملاو هيوم هثيدح نوكي

 :ربلا دبع نبا لاقو «ةعدب لسرملا در :ليق ىح لسرملا در ثدحف نيتئاملا سأر ىلإ كلذك رمألا لزي لو :لاق ؛هيلع
 كح بلاط يأ قب ىلع تيد نم "ةدنسم" قف: يعفاشلا تور دق اضيأو «نتسلا نماربكأ در دقق لسرملا ذرب نم
 نب نيس لغأو هكيدللا لفقر أف ةتيبلا هيلع تماعقن لاق ةفأللا لعأ نع الجر لق نيملسلل نم. لحرب قتأ اهأ

 تشكي ثيدحلا يف يوقلاب سيل : متاح يبأ نبا لاقو .قور نم لق «فورعمت سيل :ييدملا نبا لاق ءنوسيم

 ئيعلا لاق اذك عيطخي امترو :لاق «تاقثلا يف هركذ نابح نبا نأب بيجأو .ءافعضلا يف يراخبلا هركذو ءهثيدح

 الو.؛[١ها/ :ىقر] "بيرقتلا" يف رجح نبا لوق ىلع ةسداسلا ةبترملا نم يفدنخلا نيسح :لوقأ 6"ةيانبلا" يق

 اذإو ةالسرمو ادنسم قاملببلا نبا ثيدحل ادهاشو اديوم ربعي نأ نم لقأ ال هنأ ىلع «ةيثرملا هذه فيد كرعي
 وهو يراخبلا دنع ىلع ثيدحب مهريغو دمحأو كلامو يعفاشلا جتحا ام ىلع ثيداحألا يف فالتخالا ءاج

 ءامد ةمصع نأل ؛انعم وهو سايقلا ىلإ ريصملا بجو ء«نتملا ةهج نم يواحطلا هيف ملكت دقو ؛ةفيحصلا ثيدح
 مهئاسنب ينازلا دحيو ءمهنم قراسلا عطقي ىح «ةحيرصلا كيداحألا نم رثكيو ءاعامجإ ةتباث مهطاومأو ةمذلا لهأ

 يعازوألا لاق يعفاشلا لوقبو ؛يبعشلاو يعنلا لوقو انبهذم اذهو «ليفأ مهمد ةمصعب لتقي نألف ءممل فذاقلاو

 .نسحلاو ءاطعو رهاوظلا باحصأو رفزو يروثلاو روث وبأو
 نب ةبابش نع مئيهلا نب ةدبع نب دمحم نع يخلبلا دهازلا ةمادق نب دمخم قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خإ دهاعمج

 لاقو «ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع ؛يأرلا ةعيبر وهو نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع هدنسب مامإلا نع راوس
 نبا نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع لالب نب ناميلس انثدح «ءرماع وبأ انثدح «قوزرم نبا انثدح :يئراحلا

 قو: نم ىلوأ انآ ؛لاقو: همقتع بربطق ةمنلا لأ نم ادعاعم لثق دق نيملسملا نبع لججري أ 286 ىبلا'نأ :امليبلا

 نأ :هثدح «ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع ةعيبر نع لالب نب ناميلس نع "هليسارم" يف دواد وبأ هحرحأو ؛"هتمذب
 انأ :لاقو ءهقنع برضف 1 هللا لوسر همدقف .ةمذلا لهأ نم ادناه لثق نيملبسملا نيه لحرب أ 0 لوسر

 نبا نع ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع ةعيبر قيرط نم ًالوصوم اعوفرم ٍئطقرادلا هجرخأو :هتمذب ىو نم ىلوأ
 هلصوي درفت :لاقو :1١51[« :مقر و "عر# | هقمذن قو نم غركأ انأ :لاقو دماج اكلم لثق هنأ :ةعفر رمنع

 نب رامع هيف :يقهيبلا لاقو ءرمع نبا ركذي ملف ةعيبر نع جيرج نبا هاور دقو «ةعبير نع ىيب يبأ نب ميهاربإ
 . .ميهاربإ نع يعفاشلا هجرخأ كلذكو ؛كلذك ميهاربإ نع ظوفحملاو ءأطخلا ريثك رطم



 ."هتملب ىفوأ نم قجعأ انأ" :لاقف

 ١+ نبا ناسليلا قبازإ يني نإ 3 يتفيبلا دمتي انو 00 لا
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 د

 تأ يجد رسب ايس يبن ب161 سر لق لل يلب هاب دب نيود فيج نيب لل قيع

 .هتمذب ىفو نم قحأ وأ ىلوأ
 نبا ةركذ قامليبلا نبا ثيدحو +[1١//؟] قامليبلا نبا تيدع لثع ردكتملا نبا ليسارم قم: يواحظلا قورو

 ف 7 4-1 قل هي هل ٠ نع يروثلاو كلامو ةفينح أ ةمئألا هأ ةأور لسرملا اذهو ؛«ثكابح نبا هقلوو

 "ةميخ و دنأا دنس لصرزلا كبلظلا نيس ا موصخلا هنن توي يع قفحح اندنغ لسرلاو

 توا اوعي بيوع هيدا... ساب يعمي يحاسب سي بر ويبد# مدع ملس

 دنع اهيشاال (ةض راعملا نم نوهأ صيصختلاو ؛«يبرحلا رفاكلا ىلع حاحصلا يف ةفيححج يأ ثتيدح لثم لمحيف

 هيف لاطأو .ربدتف ؛داهتجالاو سايقلاو يأرلا يح ءيش لكب اصوصخم حلصي ئظ ماعلا نأب ةلئاقلا هبازحأو يعفاشلا

 نأب يقهيبلا هبقعتو «ةنيفجو «نازمرهلاو «ةؤلؤل بأ ةصقو ءرمع نعط ةصق نم "راثآلا حرش" يف مالكلا يواحطلا

 سابع نباو «يئاسنلاو [؟ هد :مقر] دواد يبأ دنع صاعلا نب ورمتع نب هللا دبع ثيدع قا كرو دقو | لاقف

 رفاكلاب دارملا نأ ملعف .ةهدهع ف دهع وذ الاد ؛رفاكب ملسم لتقي ايا هلأ : اعف رم م :مقر] هحجام نبا دنع

 .ةمذلاب ةمصعلل صاصقلاب ءافولاو :هتمذب ىفوأ .همد ةمرحل ؛هلتقب ملسملا لتقيو ,يمذلا ال يبرحلا



 تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايب ع داهجللا باتك

 داهجلا| 5-3

 |تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايبإ
 لعج" :225 هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ كل

 نا 1 كانا رزه عر : نأ

 نيدعاقلا نم لجر نم امو .مهتاهمأ ةمرحك نيدعاقلا ىلع نيدهاحملا ءاسن ةمرح هللا
 ."مكنظ امف ءصتقا :ةمايقلا موي هل ليق الإ هلهأ يف نيدهاحجملا نم ادحأ نوخي

 ناك :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 4١م
 كرم نبا

 /١81[ :مقر] ملسم هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع ينامحلا ىيي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 فلقي نيدعاقلا نم لحر نم امو :ظفلب ةديرب ثيدح نم |[ :مقر| يئاسنلاو ١[ 45 :مقر| دواد وبأو

 .مكنظ امف ءءاش ام هلمع نم ذخأيف ةمايقلا موي هل فقو الإ مهيف هنوخيف هلهأ يف نيدهاجا نم الجر

 .السرم نوكي الف هيبأ نع ةديرب نبا نع :"دنسملا حرش" ةحسن يفو :ةديرب نبا نع
 :مقر] دواد وبأو ١851[ :مقر] ملسمو [؟70717١ :مقر ,8ه7/ه] دمحأ هاور ثيدحلا :2اإ ءاسن ةمرح

 دنسلا اذه يف مامإلا ظافلأ وحن ةفلتخم قرطب ةهيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع [؟85١5 :مقر] يئاسنلاو 5
 ."دنسملا اذه حرش" يف يراقلا لاق اذك الوطم اهيلع ةدايزب

 ,نسحلا نب دمحمو «ليذحلا نب رفزو «دايز نب نسحلاو ءفسوي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 ؛ئرقملاو ؛ينناعنصلا ديعس وبأو «قورسم نب دمحمو ءبعصم نب ةجراخو ؛ةفينح يبأ نب دامحو «نعم 2 مساقلاو
 مهاياور ضعب يف صقنو ةدايزب مامإلا نع مهلك تارفلا نب نسحلاو «ئناش نب بويأو :مهجلا يب أ زب .ديعسأو

 نب نسحلا قيرط نم ورسخ نبا هاورو ."اديلو" :هلوق ىلإ ئرقملا قيرط نم ةحلط هاورو «ةبيرغ ظافلأ ئرقملا دنعو
 رعو يئاطلا دواد ةفينح يبأ نع هاور نممو :ينراحلا لاق ءفسوي يبأ قيرط نم نانشألا هاورو «هنع همامتب دايز

 نم اضيأ ملسم هجرخأو ءهجولا اذه نم يراخبلا الإ ةعامجلا هاورو ءرشع ةسمخ ددعلا لمكف تايزلا بيبح نب

 ]١7١/7[. دثرم نب ةمقلع نع يروثلا قيرط نم يواحطلاو .هوحن نرقم نب نامعنلا قيرط
 هجام نباو 55١7( :مقر دواد وبأو ؛١ ١1م :مقر يذمرتلا| ةعبرألاو [١ا7*١ :مقر] ملم هاور :ةديرب نبا

 نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم ريسلا باتك رخاوأ يف يذهرتلا هج رخأ 14 ناك لاق .ةديرب نع ( :مقر

 -. ةنيتانت لإ قانسرا يسطع اريثأ كح ثعب اذإ 25 هللا لوسر ناك ءاقسا نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم



 تامهملاب ثعبلل ةيصولا نايب 4484 داهجلا باتك

 هللا ىوقتب هسفن ةصاخ ف مهريمأ ىصوأ ةيرس وأ قيس كعب اذإ © للا لوسر
 راريثك اركسع

 نّم اولتاق هللا ليبس يف هللا مسب اوزغا" :لاق مث ءاريخ نيملسملا نم هعم نميف ىصوأو
 هاضرل نيبلاط ناسحاإلاو ريخلاب ركسعلا نم هعم راس نم

 اذإف .اريبك اخيش الو اديلو اولتقت الو ف الو ءاوردْعَت 79 اولْعت ال ءهّللاب رفك

 غلاب ريغ اريغص ادولوم
 اوبأ نإف ؛ةيزبلا 1 9 مهوعداف 3 نإف ,مالسإلا ن مهوعداف مكودع متيقل

 ةهدللا أون

 ؛اولعفت الف ىلاعت هللا مكح ىلع اولزنت نأ مك ودارأف نصح لهأ مترصح اذإف ,مهولتاقف

 ,اولغت الو .هللاب رك نم ا ولتاق هللا ليبس يف ه هللا مسسب اوزغأ :لاقو «اريحغ نيملسملا نم هعم نمو هللا قوقتب هسفن <

 وأ لاضح ثلث ىدحإ ىلإ مهعداف نيك رشملا نم كودع تيفل اذإف ءاديلو اولتقت الو ءاولثمت الو ءاوردغت الو
 .نيرجاهما راد ىلإ مشهراد م نلوحتلاو يمالسإالا ىلإ مهعحدا وهمي لع نفك و وييس# لبفاف ل وباحعا اهتيا لالوغ | ١ || ١ 1 1 . كن 1 1 5 0 ١6

 هشأ مهربخاف اول وحدتي لا اوبا لآ وع نيرجايهملا ىلع ام ومهيلعو نيرجاهملل اهم مش نإف كلذ اولعف ؛ نإ ما 52 5

 ريح

 ءاودهاجي نأ الإ ءىش ءيفلاو ةمينغلا ف مش سيل بارغألا ىلع يرجي ام مهيلع يرجي نيملسملا بناارعاك نون وحي ٌ
 1 7 8 - 5 5 5 ٠ ه 6 0 3 000 1 8 5 / 1 08 0

 31 .لعج ذاق هبل كس هللا ةهذد مض .لعخ لا ك هداراف انصح ترصاح اذإو ءمهلتافو مهيلع هللاب نعتساف ا وبا لإف

 نيت# 5 نس ٠

 مف هوس ريع كياصصا ممدو مث 5
 هم ١ ا ١ كيت ا ل

 3 او رم للا محناف «كباححصا ممدو كثكاجمد يف لعجاو 6ةممسن ةهذد ها هدللأ 4كهذ
0 

 فولزتت الق هللا مكح ىلع مهولرتت نأ كودارأاف نضح لهأ تزضاخ اذإو «هلوسر ةمذو هللا ةمذ اورفخت نأ
 ١[. 4:4 :مقر] اذ وحن وأ ءال مأ مهيف هللا مكخ بيضتأ يردت ال كنإف ؛كمكح ىلع .مهرنأ نكلو

 رخآ قيرط نم هجرخأ مث ,.حيحص نسح ثيدح ةديرب ثيدحو «نرقم نب نامعنلا نع بابلا ينو :يذمرتلا لاق
 اذكه ءىيهيلع هللاب نعتساف اوبأ نإف «ةيزجلا مهنم ذحف اوبأ نإف :هيف دازو :لاق انعم هوحن ةمقلع نع نايفس نع

 .ةيزحلا رمأ هيف ركذو يدهم نب نمحرلا دبع نع راشب نب دمحم ريغ ىورو «نايفس نع دحاو ريغو عيكو هاور
 وزغلاو ؛نيملسملاب نسحلا عئنصلاو ءاقتالا :رومأ ةدعب رمأ ثيدحلا فو «هنتمو مامإلا دانسإ وحنب نايفس ةياور اذه

 ىمفو ءًاثلاث لاتقلاو ًايناث ةيزبلا ىلإو ءألوأ مالسإلا ىلإ ةوعدلاو ءرافكلا لئقو ءهللا ليبس يفو هللا مسب لوقب ًاثدتبم
 مكح ىلع ليزنتلاو ؛هلوسرو هللا ةمذ ءاطعإو خياشملاو نايبصلا لتقو «ةلثملاو ءردغلاو ؛كولغلا :رومأ ةدع نع
 .هللاب انيعتسم عورشلا ىلإ داشرإ ًاضيأ ثيدحلا يفو هللا

 .ةمينغلا يف ةنايخلا وهو «لولغلا نم رصن باب نم :اولغت ال. .ةئام عبرأ هاصقأ ًاليلق ًاركسع :ةيرس وأ

 [اريبك اخيش الو :ةياور فو :حرشلا ةخسن ف] :اريبك اخيش الو .ةعيدخلاب دهعلا اوضقنت ال يأ :اوردغت الو
 .[؟51 4 :مقر] ةأرما الو :"دواد يبأ" يفو «لاتقلا ىلع ردقي ال ايناف



 راغصلا يبسو رابكلا لتقف كايب ءال٠ داهجا باتك

 ادب امم هيف اومكحا مث .ومكمكح ىلع مهولزنأ نكلو :هللا مكح ام نوردتت ال مكنإف

 نأ مكنإف ,مكئابآ ممذو مكممذ مهوطعأف هللا ةمد مهوطعت نأ عك رفارأ إف .مكل
 هثامأو ةديهق ىف

 مك ودارأ نإف" :ةياود لاو ٠ 'مكتبقر يف هللا ةمذب اورفش نأ نم نوهأ مككذب اورفخت
 ر رسيأو فحأ

 نكلو تل وهو 5 ةمذ الو هللا ةمذد مهوطعت او هلوسر ةمذو هللا ةمذ هقوطمت نأ

 ."رسيأ مك مكئابآ ممذو مكممذ اورفخت نأ مكنإف ,مكئابآ ٌممذو مكممذ مهوطعأ
 يف نع دواد وبأ نأ فر

 .ةلثملا نع ىف كك هللا لوسر نأ :هيبأ نع ةديرب نبا'نع ةمقلع نع ةفينح وبأ دع 8
 يراخيلا هاور نامدلس لد رم نبا

 [راغصلا ىبسو رابكلا لتق نايب]

 00 م ؛نعم نب مساقلاو هيبأو دامح نب ليعامسإ نع ةفينح وبأ ل١
 ناميلس يبأ نب

 .ازوحت "مكنإ" ربح ةلمحلاو ءردصملا ليوأتب أدتبم :خ2 |! اورفخت نأ .اولبقت الف :ةدايز :حرشلا ةخسن يف :مهوطعأف

 ةديرب ثيدح نم هانعم. ملسم ةاور ثيدحلاو عهنع ديزي نب هللا دبع قيرط نم يئراخلا هاور اذك :ا ةقينح وبا

 ُق يناربطلاو "0 :مقر 4 نيصح نب دارمع نع هك رجس" ف مكاحلاو 2: ةت ِِق ةحججام

 2184886 :مقر 24 ]07/١17 ةلثملا نع ىمن :اعوفرم مهلك ةبعش نب ةريغملا نعو رمع نبا نع "ريبكلا"

 .يملسألا بيصحلا نب ةديرب :هيبأ نع .ةريثك قرط هيفو 8514 :مقر ١٠/581و

 يف مكاحلا هاور هنيعب ثيدحلاو ءاهلاثمأو ناسللاو نذألاو فنألاك فارطألا عطق :ميملا مضب يهو :ةلثملا نع ىمت

 هباحصأ ضعبل 32 هئاصيإ ثيدح قبس دقو ءاضيأ ةريغملا نعو رمع نبا نع يناربطلاو ءنارمع نع "هكردتسم"
 اتخخيش الو ءاديلو | ولتقت الو او ردغت الو ا ولت كي :لاق ثيح ماللسإإلا زارعإل برحلا ر اد 1 نيهج وتملا ماركلا

 :مقر عب ]| نيج دمحأو |[ ١ :مقر] يئاسنلاو [ئمداه :مقر يراخبلا] ناختيشلا فىوؤرو :ثيدحملا وي

 .يراقلا لاق اذك ناويحلاب لثم نم هللا نعل :لاق ةتلع هنأ :رمع نبا 2 انين

 5 ينودج وف «هقنع اوبرضاف تينأ ناك نإف اورظنا :لاقف .ةظيرق موي 02 يببلا ىلع تضرع ظفلب ةيطع

 ليعام#إ لاقو ءهدج نع هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب : ليعامسإ قيرط نبع انعبأ ينراخلا ةهاورو ؛ :ىلييس ىلخف

 - 5 يبلا ىلع ةظيرق موي انضرع :ظفلب ريمع نب كلملا دبع انربحأ نيم ني عسصاقلا هيب نويجأأوب ماي وب



 راغصلا يبسو رابكلا لتق نايب ع0 داهجلا باتك

 رمأف ماق ةظيرق موي 5 هللا لوسر ىلع اننضِرُع :لاق يظرقلا ةيطع نع كلملا دبعو
 ةظيرف نب نم ريمع نبا

 باور يو .ييحتسا تبني م او لق تبنأ نمف «مهراغص يببسو مهرابك لتقب
 ةلئاقملا نم هنوكل هتناغ ىلع رعشلا يأ

 وسر هقع [ريرشال تيل ١ ناك نإف ءاورظنا :لاقف دك يبلا ىلع تضرع : لاق
 اورصبأو , اولمأت ةظيرق حتف موي

 25 يبلا ىلع تضرُعف ةظيرق يبم نم تنك :لاق :ةياور فو +يليبس ىلحف تب نأ م
 غولبلا ةمالع دوجو مدعل ةئاعلا رعش

 .يبسلاب يوقحلاف تبلأ مل ينودجوف يناع يف اورظنف
 ١*- :نايخ نبا نيغ مسقم نع مكادلا نع يليل أ نباو ةفينح وبأ 009-525

 ةبتع نبأ

 نع امهالك رفزو ليبنلا مصاع يبأ قيرط نم اضيأ يئراحلا هاورو «يبحتسا تبني مل نمو «لتق تب نمف -

 ةحلط هاورو «يببسلاب ينوقحلأف تبنأ مل ينودجوف يناع يف اورظنو نوضرعف ةظيرق يبس نم تنك :ظفلب مامإلا

 يذمرتلا| ةعبرألا هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم رفظملا نبا هقيرط نمو ءورسح نباو لدعلا

 ء4/5١؟] مكاحلاو 44.١4[ :مقر دواد وبأو 1514١« :مقر هحام نباو 23847١ :مقر يئاسنلاو ١585« :مقر
 21١4/7 ] يواحطلا هجرخأو «نعم نب مساقلا ظفلب 478٠١[ :مقر غ١٠*/١١] نابح نباو ١574[ :مقر

 .مالكلا طسبو قرط نم [8
 مسا ىلع فقأ مل :ربلا دبع نبا لاق «ةظيرق ئبب نم ةمجعملا ءاظلا رسك و ءارلا ديووويرص :يظرقلا

 خيا ماعم :هيفو «يمرادلاو هجام نبا هاور :خلإ انُضَرُع .هريغو دهاجم هنع ىور ءهنم عمسو هني يبلا ىأر
 نع عيكو نع دانه نع مكحلا ىلع لوزنلا باب ف يذمرتلا هجرحأو ؛يبسلا يف نولعجف تبنت مل اهودجوف

 تبنأ نم ناكف ؛ةظيرق موي تك هللا لوسر ىلع انضِرُع :لاق يظرقلا ةيطع نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس
 نسح ثيدح اذه :لاق 4 ؛مقر] :نلربم يلتعق ةببتي نميف تنكف «هليبس يلخ تبني مل نمو «لتق

 وهو «هنس الو همالتحا فرعي مل نإ ًاغولب تابنإلا نوديري مهنأ ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو ؛حيحص
 .غولبلا ليلد ةناعلا رعش تابن نأ نيح فسوي يبأ لوق اذه مث .قاحسإو دمحأ لوق

 نع كلملا دبع نع دائسإلا اذه يمرادلا ظفلو :يبسلاب ئيوقحلأف ."ماق" ظفل حرشلا ةخسن يف سيلو :ماق

 ؛يتراخل ةييريخ] ا نلح تنيود ىبأ اههنع هاور الكم :خإ ةفينح وبأ .ةظيرق موي يعي ينولتقي ملف :ةيطع

 . هةمجعم ' ق اضنأ ناربطلا هاورو .دانسإلا حيحص :لاقو ؛« ءمكاحلاو يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو

 .لوألا رهاظلاو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع وأ نمحرلا دبع نب دمحم :ىليل يبأ نباو



 الام هتفيجب نوكرشملا ىطعأف قدننخلا يف لثق قدننخلا موي ديكررفلاا نم ًالعبو نا

 هموي وأ هسفن ف بارحالا موي

 .كلذ نع 55 هللا لوسر وهاهش
 عيبلا ١ ذدعألا نع

 قه مع نع ىف نايب] : : كا ا

 نأ ربيح موي 725 هللا لوسر ىمن :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -5

 كلل د
 نغ مكحلا نغ ىليل ىبأ نب | نع نايفس قيرط نم ريسألا :ةفيح ئدافت ال باب يف يذمرتلا هحرخأ :2 ! الجر نا

 :مقر| مهعيبي نأ 75 يبلا ىبأف ءنيكرشملا نم لجر دسج اورتشي نأ اودارأ نيكرشملا نأ :سابع نبا نع مسقم
 نع اضيأ ةاطرأ نب جاجحلا هاورو ءمكحلا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ء[١

 :ليعامسإ نب دمحم لاق «هئيدحب جنحي ال ىليل يبأ نبا :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :نسحلا نب دمحأ لاقو ءومكحلا

 ؛هيقف قودص وه ىليل يبأ نباو ءائيش هنع يورأ الو هميقس نم هئيدح حيحص فرعي ال نكلو قودص ىليل يبأ نبا
 نأ ملعف ,ةمربلكل عنا هللا ةيحو ىليل .ىأ نبا انؤاهقف : لاح هلأ يروثلا نايفس نع يور مث .دانسإلا ف مهي امترو

 هنإ :"بيرقتلا" يف لاق ىليل ىبأ نب نمحرلا دبعو «ةفيحلا عيب عنتميف ؛هب جتحيف نسحلا ةجرد نع لزني ال ثيدحلا

 :ةكئالملا .كرقت ال ةثالث :ةديؤب ا مهاهنف .اهدب و هتفيح لأ بيسي :هعفيج .[م ة وع :مقر| ةيناثلا نه ةقن

 هنع هج رخأو |[ :مقر] راع نع هوا وبأ هجرحأ :ًامخاوتي نأ الإ بنجلاو «قولخلاب خمضتناو يرفاكلا ةفيخ

 .ةالصلل هءوضو أاضوتيف ماني وأ أ لكأي نأ هل ودي نأ الإ: "اضوتي نأ الإ" ناكم :هيفو ؛"ريبكلا" يف يناربطلا

 يذمرتلا هاور ثيدحلاو «مامإلا نع رانيد نب نامثع قيرط نم رفظملا نباو يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبا
 ح مئانغلا ءارش نع ىف :ظفلب يردخلا ثيدح نم ٠١7٠0[ :مقر ؛778/5] يقهيبلاو 07 :مقر]

 7 دواد وبأو ]4//١٠١[ دمحأو «مئانغلا عيب نع ىمن :ةريره يأ ثيدح "ا :مقيا دواد وبأو ءمسقت
 نبا قيرط: نم يقهيبلاو ءمسقي قدح امنغم عاتبي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي رمال لحي ال :ظفلب اضيأ [[ ١4

 ١٠١[( 581 :مقر ,388/5] "مسقت ىح مناغملا عيب نع رييخ موي ىف" :هعفر سابع نبا نع دهاجم نع حين يبأ

 دهاحجم نع حيحب يبأ نبا نع بيعش نب ورمع نع ديعس نب ىيي نع نامهط نب ميهاربإ ثيدح نم يئاسنلاو

 نب نمحرلا دبع قيرط نم يمرادلا هاور :خلإ هلا لوسر ىك .نويعبات ةعبرأ هيفف :يبهذلا لاق «[5545 :مقر]
 .اعوفرم ةمامأ يِبأ نع لوحكمو مساقلا نع رباج نب ديزي
 ([14175 :مقر ؛.598/5] "مسقت ىح ماهسلا عابت نأ ىف" :اعوقزرم ةيامأ / يبأ نع يمرادلا هاور :خل! عابي نأ

 .ةمامأ يبأو لوحكمو نمحرلا دبعو ةماسأ يبأو ديمح نب دمحأ نم تاقث مهلك هلاجرو ؛حيحص دانسإلاو



 سمخلا عيب نع يهنلا كايب > 2 داهجلا باتك

 1 اق 1 ْ دلع , 00 8 8 مس 4

 نم ائيش مسقي مل 725 يبلا نأ :سابع نبا نع مسقم نع ةفينح وبأ -#0

 .ةنيدملاب همَدَقم دعب الإ ردب مئانغ

 نم ىراسألا هعمو ةنيدملا ىلإ لبقأ لَ هنأ :قالظسقلل "بهاوملا" فو :يراقلا لاق :خلإ ردب مئانغ نم

 قيضم نم جرخ املف «نازام يب نم بعك نب هللا دبع هيلع لعجو ؛مهنم بيصأ يذلا لفنلا لمتحاو «نيكر شملا

 همدقم. دارأ سابع نبا لعلو .ةمينغلا :ءافلاو .نونلا حتفب لفنلاو .ءاوسلا ىلع نيملسملا نيب لفنلا مسق ءارفصلا

 28 هنغ' يهنلا تبث دقو لعق اذه :تلق ,ملعأ هلاحبس هللاو هلوغد-ملكح عىشلا براقم ىظعي دقو ىهحوت

 نبا اهنم ريتكب جيتنا كق ةحيس اهلك ماسإإلا هحاياووو ءاعوفرم رمع نبا نجح عفان نع:ماعإلا ةياوو نب رم امك الوق
 ,ةمسقلا لبق ماهسلا عيب نع ىهنلا يف ارض يمرادلا ةياور نمو «هديناسم نم اذخأ "ةيادهلا حرش" يف مامهلا

 قو مئاغملا ءارش.نع 225 هللا لوسر ىف" :لاق يردخلا ديعس نأ نع يذمرتلا قورو «ديناسألا حصأ ةدانسإو

 .بيرغ ثيدح اذهو «ةريره يبأ نع بابلا يفو :لاق *١57[« :مقر] "مسقت
 انهه حيحصل حيحصلا نأ ىلع قرطلا ددعتب ربجني فعضلاف ملس ولو «درفتلاب لب افيعض وأ اركب اهرغ سيل هنكل :لوقأ

 عن وتلا كيد رق كيبل ١ "ةيادهلا حرش" يف مامحلا نباو ئيعلا هلاق ام مهفي ال اذه ىلعف ؛دوجوم اضيأ

 بيرغ هنأ ال "ةيادهلا" يف هركذ يذلا ظفللاب بيرغ هنأ دارملا نأب يراقلا لوأتو ؛هل لصأ ال بيرغ ةمينغلا عيب

 تبثي ال ةمينغلا عيب نع يهنلا قلطم نأ امهضرغ لعل :تلق .هامإلا هاور يذلا ثيدحلا نم ذخؤي هنإف «نيعملاب

 يف روحت ال ةمسقلا نأ امأو ؛ةمسقلا دعب ىهنلا ديفي الف ديقم وهو ءمسقت نح :هلوق يف ةياغلاب ًايغم لب. ثيدحلاب

 ماقملاو «ةرداصملا ىلإ رمألا رجني لب يعفاشلا هملسي ال عازنلا لوأ وهف «مالسإلا رادب زارحإلا دعب لب ٌودعلا راد

 .اهريغو 'ةيادحلا' حورش يف طوسبم



 تاهبشلا نع بانتجالا نايب 4 ا/ عويبلا باتك

 ع ويبلا بناتك

 أ تاهبشلا نع بانتجالا نايب |

 مقل ىلع لوقي تالا تعبي :لاق ,يبعشلا نع نسحللا نع ةفينح وبأ 56

 "بيلا الل كاهعتس ىلا وو د .مارشاو نو لارا ' انيق 5 هللا لوسر تعمس
 نا 0

 ةغاوولا بلط

 .هللا دبع نبا وأ يرصبلا :نسحلا نع .ىضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم نا :ع هزيل باتك

 ظافلأب يبعشلا نع ةاورلا فالتحاب 2ظ508 نب نامعتنلا نم يبعشلا قيرط نم ةمئألا هاور :خل :ذغل | لوسر تعفم

 نم هيلع هبش انه كارت : سف ةيسكم ؛ وهأ أ امهنيباو نيب مارحلاو نيب لالحلا :خوبلا يف يراخبلا يفق ؛ةيراقتم ةعوتم

 1 هحأ انه ددأ |! ا |
 * نق | تكل 3 ؛«لانكعسا 55 ناك حم

 نم هللا ىمح يصاعملاو «نابتسا ام عقاوي نأ كاشوأ مثإلا نم هيف كلشي ام ىلع أرتحا اذن ت# 3 7 5
 اقبغ تبأو اه :نانس يبأ نب ناسح لوقب تاهبشملا رسف مث ١١5١[( :مقر] هعقاوي نأ كشوي ىمحلا لوح عتري

 دقف هضرعو هنيدل ءاربتسا اهكرت نمف :هيفو يذمرتلا هجرحأو :كبييري ال ام ىلإ كبيري ام عد ؛عرولا نم نوهأ
 :يراقلا لاق ءريشب نب نامعنلا نع يبعشلا نع دحاو ريغ هاور دق :لاقو (ةححصو هتنسحو ٠6 :مقر] لس

 ةراشإلا تمدق امك هيلع مالكلا تحضوأ دقو «يوونلل "نيعبرألا" قف را ام ىلع ةعامجلا هاور هلوطب ثيدحلاو

 0 كييرن ال ام ىلإ كبيري ام عدف َنّيِب مارحلاو نيب لالخلا :اعوفرم رم نع يناربطلا ثيدح يفو «هيلإ

 نع مكذوب بفريزققلال هكاحلاو [معدب :مقر] هحام نباو ١775[ :مقر] "يذمرتلا" فو ء[١8947 :مقر

 ."هنع افع ام وهف هتنع تكس امو «هباتك يف هللا مرح ام مارحلاو :هباتك يف هللا لحأ ام لالحلا' :ناملس

 ءايشألا يف لصألا نأ ةيعرشلا ةلدألاب تبث دقف الإو .طوخألاو ىوقتلاب ذخألا ىلع ءانب مكحلا اذه نأ ملعا

 كسمتو ."حيضوتلا" يف هيلع لدتسا دقو «'توبثلا ملسم' يف امك ةيعفاشلاو ةيفنحلا روهمج بهذم وهو «ةحابإلا
 :ليقف «تاهبتشملا مكح يف فلتخاو .يرابلا حتف نع ينالطسقلا لقن عضاوم ةدع يف "حيولتلاو حيضوتلا" يف امك

 قخا دبع خيشلا ةحابألا لصأ تبثأ دقو .عرشلا لبق اميف فالخلاك وهو فقولا :ليقو .دودرم وهو ؛ميرحتلا

 رابخألاو ة ةينآرقل صوصنلا نم ثيدحلا حارشو ءاهقفلاو نييلوصألا روهمجو «"ةاكشملا" حرش يف يراقلا يلعو
 ."راتخملا ردلا حرش راتحما در" يف يماشلا ةمالعلا ةحابإلا ققحو «ةريثكلا راثآلاو

 ثععب ىلاعت هللا نأل ؛ةهبتشم اهسفن يف اهنأ ال مارحلا نم مأ لالحلا نم يهأ يردي ال سانلا ضعب ىلع :تاهبتشم
 ١[: 5 /ه] "قراسلا قلق رإ" .ينامركلاك يوامربلا هررق اذك مهنيد يف هنوجاتحي ام عيمج ةمألل انيق 2 هلوسر



 نولاو محا ىلع نعللا ناي 0 وبيلا بانك

 [ابرلاو رمخلا ىلع نعللا نايبز]
 ,رمخلا تنعل :لاق رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ د

 يئراحلا هاور اذك [ثيدحلا هجوأ ةرشع ىلع رمخلا تنعل :اعوفرم رمع نبا نع هجام نبا هاور] :2! ةفينح وبأ

 دبعو ةمقلع يبأ نع دواد وبأ هجرحأ ثيدحلاو ؛ءكلذك ورسخ نبا هاورو ؛مامإلا نع دايز نب نسسحلا قيرط نم
 ءاهيقاسو ءاهيراشو «رمخلا هللا نعل :ظفلي هركذف ؛لوقي ا رمع نبا اعمس امهنأ ىقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا

 :لاقو هجام نبا هجرخأو 5774[0 :مقر] هيلإ ةلومحماو ءاهلماحو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو ءاهعاتبمو ءاهعئابو
 هنع ىور :سنوي نبا لاقو :هفرعأ ال :نيعم نبا لاق يقفاغلاو [( 6 :مقر] ةمقلع يبأ لدب مهالوم ةمعط يبأ

 .زيزعلا دبع نب رمع ىلوم ةمعط وبأو «ءاهقفلا دحأ سابع نبا ىلوم ةمقلع وبأو ؛هريغو شايع نب هللا دبع
 هللاب دهشأ :درو [رخألا تاياورلل قفاوملا رهظألا وهو ؛بئاغلا ثنؤملا وأ ملكتملا ةغيصب] :خلإ رمخلا تنعل
 ."هباقلأ" يف يزاريشلا هجرخأ :نثو دباعك رمخلا نمدم نإ !دمحم اي :ليئربج يل لاق دفل هلل دهشأو
 :ةرشع رمخلا يف هل هللا لوسر نعل" :اعوفرم سنأ نع ١١50[ :مقر] يذمرتلا جرخأ :خلإ رمخلا تنعل
 :لاق ."هل ةارتشملاو ءاط يرتشملاو ءاهنمث لكآو ءاهعئابو ؛هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاميراشو ءاهرصتعمو ءاهرصاع
 .525 يلا نع رمع نباو دوعسم نباو سابع نبا نع اذه وحن يور دقو ءسنأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه
 اهرخآ نع ةرقبلا ةروبس كايا تلزتا اذ :ةشئاع نع يراخبلا يفف ءرمخلا عيب ةمرح ىلع ننسلا ترفاظن دقو

 :ةكمب وهو حتفلا ماع لوقي تو هللا لوسر عمس هنأ :رباج نعو ءرمخلا يف ةراجتلا تمرح :لاقف دعي يبلا جر
 ءنفسلا امي ىلطي اف «ةتيملا موحش تيأرأ !هللا لوسر اي :ليقف ءريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ
 كف نإ دوهيلا هللا لئاق :كلذ دنع هد هللا لوسر لاق مث عمارحح وه :لاقف ؟سانلا ا حبصتسيو .دولجلا ا نهديو

 انالف نأ رمع غلب :لوقي اند سابع نبا نع سواط نعو .هنث اولكأف هوعاب مث هولمج امهموحش مهيلع مّرح امل
 وحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا لتاق :لاق 5 هللا لوسر نأ ملعي ملأ (ةرعس) انالف هللا لتاق :لاقف ار عاب

 يبأ نع دواد وبأ ىورو ]06 ىو عد ىفتعت :قرإ كلذاوحن اعوقرع ريش يبأ نعو ءاهوعابف اهولمجف

 عاب نم :اعوفرم ةريغملا نعو «هنثو ريزتخلا مرحو «اهنمتو ةتيملا مرحو ءاهنمثو رمخلا مرح هللا نإ :اعوفرم ةريره
 دواد يبأ دنع سابع نبا ثيدح فو اصب يمرادلا هجرخأو :[54/83 94488 :مقر] ريزانخلا صقشيلف رمخلا

 .[8448/ :مقر] هنمث مهيلع مرح ءيش لك موق ىلع مّرح اذإ هللا نإو :اعوفرم

 ءاهراشو .ءرتللا هللا نفل :اعوفرمب ربع نيا نع مكاطاو [5114 :يقر] .دواح وبأ هاور كقو :يراقلا .لاق

 ىلع ةمئألا عمجأ دقو ءاهنمث لكآو ؛هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو ءاهعاتبمو ءاهعئابو ءاهيقاسو
 يف اذكو هتهاركو هزاوج يف رمخلا ليلخت يف اوفلتحا دقو .اًهراهطب لاق هنأ دواد نع يكح ام الإ رمخلا ةساحنب

 .هقفلا بتك يف رظنيلف هب نفسلا ةيلطتو دولجلا ناهداو ةتيملا نهدب حابصتسالا



 ابرلاو رمخلا ىلع نعللا نايب 4 عويبلا باتك

 :اهيرتشمو ءاهعئابو ءاهراشو ءاهيفاسو ءاهرضاعو

 ريثك وبأ هلأس وأ رمتع نبا ثلأس :لاق «ءسيق نب دمخم نع هيبأ نع داق #95

 اهلكأ عسل وسل ميلا فرح ل هللا لتاف :لاقف .رمخلا عيب نع

 .اهنث لكار اهعيب مرح رمخلا مرح يذلا نإو ءاهامثأ اولكأو اهعيب اولحتساو

 نعل :لاق .25# يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبأ -
 روعابلا هللا دبع ن ؛يبآ يغيبسلا هللا دبع ني مرج

 .هلكومو اوبرلا لكآ هك هللا لوسر

 لاف :لوقي -< هللا ل تمعن :لاَقف 57 ا ريتا عيب نع ٠ ا ب ذل تالا نب رمع عم هنأ ياام

 ا و شعار و رمتا عبل ما هللا كا .اهنمم لاك | ولححتسا ءاهلكا أوم رخخف عوخحشلا وهيلع تبيه حى د ةيهيلا هللا

 ةريره يىبأ ثتيدح نسهو ؛«رمع نع سابع نبا ثيدح ةفو ا ءال ولم م رباج ثيدح نم ملسم هجرخأ ثيدحلاو ؛"اهنمث

 .هوحن فص رمغ نع يراخبلاو ء[١ هم ١ هلك ءثتهملا نقو| ديعس يبأو

 هدروأ امك هللا نعل :خا| هللا لتاق .ةرمج# عل عئابلا يمس و «رمع نع هحءام ناو يراخبلا هأور :رمخلا عي عيب نع

 ا دجحأ ىو دقو ةيراقلا لاف ءربع نع رجا قي اا نإو كما يل اريت# .قراخيل

 :مقر| هحتاما َنِباَو ا مقرأ يئاسنلاو 75 :مقر ملسفو 61001 مق يراحخبلا] ناخيشلاو دمحأو

 اه وعاب 5 اه ولم م يحتسلا هيلع ما 1 لحج و ربع هلل كا دوهيلا هللا لماق :ظفلب اعقرق رمع نع انيينب

 نكل «هئارشو رمخلا عيب ميرحت يف رخأ تاياور اذ ا نونا آ كد اهولمج :هلوق .اهامثأ اولكأو

 بئاكلا رشاش هيفو ءاعوفرم رباح نع ريبزلا يبأو هللا دبع نع ةمقلع نع ملسم ةاور :عا هللا لوسر نعل

 /١59/8:١891[. :مقرإ "ءاوس مه" :هلوقو ؛نيدهاشلاو

 اذهي يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع نمحرلا دبع نب صفح قيرط نم ىثراحلا هاور اذكه :إ هلكومو

 هدهاشو :ةدايزب هعفر هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قيرط نم دواد وبأو 31٠١[« :مقر] قيرطلا
 (ميدححص نسي :لاقو ء[ :مقر] يدمهرتلاو [؟ :مقر] هئحجام نبا ةأآورو | م مع :مقر] هبتاك و

 55 عةموشوملاو ةمشاولا نعل :ةيف ف ء مدلا نمث نع ىف" :هعفر ةفيحج يبأ هيبأ نع نوع قيرط نم يراخبلا ىورو



 ابرلا ماسقأ ع1 عويبلا باتك

 هاو ف هامل ها نال ذي نيةمابلا نوع سل نبا نص سلط نع اهينيس ويت سل 73” "إب

 دنع هوحنو ءارصتخمو ًالوطم مكاحلاو نابح نباو دمحأ هوخن ىورو 0 :مقر] هلكومو ابرلا لكآو -

 نبا ثيدح نم [؟؟63 :مقر :47/؟] ًالوطم مكاحلاو :[57714 :مقر] ًارصتخم هحام نبا ىورو «يقهيبلا
 |8917 :مقر 2هي5] دمحأ قؤرو فمأ لحرلا سكني نأ اهرسيأأ اباب ناوعبسو ةلالث اويرلا ةةعفإر ةوعسيم

 هنأب اماع لجر هلكأي مهرد :هعفر ةلظنح نب هللا دبع ثيدح نم "طسوألا"و "ريبكلا" يف يناربطلاو نيطقرادلاو

 ثيدح نم "ناعإلا بعش" يف يقهيبلا هاورو « يسيفلا لاحر.دهتأ لاججرو :ليق انز نيثالثاو ةعحس نم دشأ اوبر

 رباج نع هريغو ١594[ :مقر] ملسم هاورو ؛"هب ىلوأ رانلاف مارحلا نم همحلا تبن نم" :دازو «سابع نبا
 .ءاوس مهو :لاقو .هيدهاشو هبتاكو هلك وهو ابرلا لكأ نعل :اعوفرم

 لكآو «ةموشوملاو ةمشاولا نع ىفو ءمدلا نمثو بلكلا نمث نع ىف :اعوفرم ةفيحح يبأ نع يراخبلا جرخأو

 :يراقلا لاق «ةريثك انهه رابخألاو 7087 :مقر] ةمشاولا نعل :هنع ةياور يفو ؛روصملا نعلو .هلكومو ابرلا

 :هلك اب دارملاو ءنوملعي مهو هدهاشو هبتاكو هلك وهو هلكآ و اوبرلا هللا نعل :اعوفرم دوعسم نبا نع ىناربطلا نعف

 دهاشلاب دارملاو ءيراقلا لاق اذك هفرصت يف ببست نم لك هانعم يفو ؛:همعطمو هيطعم :هلكو مو .همعاطو هذخآ

 ريغ بتاكلا نأ ىلع لدي ام هيفو .زئاحجلا راهظإو ابرلا نامتك ىلع اوبرلا بحاص ئطاوي نم هيف بتاكلاو
 يراخبلل هحرش يف ينالطسقلا لاق اذك برغملا دالب ضعبو ؛سنوتب لمعلا كلذ ىلعو «ناتفيظو امهفأو ءدهاشلا

 هلكومو «هذحآ هلكآ نأ :هتمجرت ام "ةاكشملا" ةمجرت يف خيشلا لاقو «[45/5ه] "يراسلا داشرإ" ب ىمسملا

 هذه ىلع ةداهشلا لمحتيو دهشي نم هدوهشو .هكس رطسيو هطخيو هبتكي نم هبتاكو ءهب ضرقتسيو ؛هيطعم
 .ع ورشملا ريغ ىلع داحنبإلاو ةناعإلا ةهج نم اونعلف «ةلماعملا

 ؛ليلحتلا لوق نع سابع نباو رمع نبا عوجر اضيأ ىورو ١[ 4 :مقر] ملسم هاور] :خلإ ديز نب ةماسأ

 نباو «هتالوم نباو ءهبح نباو هبحو ءهالوم نباو «هالوم ةثراح نبا [ةماسأ ثيدحل لماحم ةثالث يوونلا ركذو

 ةثراح نب ديز نأ ىلإ رظن هلعلو «هدالوأ ةصاخ هنإ :لاق ثيح "فقاوملا حرش" يف ديسلا برغأو :نميأ مأ هتصاخ

 مكح يف يهو اهجوزت نوكي فيكف ,همأ اهنأك يهو «هنبا هنأك وهف نمأ مأ جورت هانبتمو ةلاسرلا ةرضح ىلوم وهو

 نم بيرقب هنم ربكأ اهنأ رهاظلاو «ةنس نورشع هلقأ «ريثكب هنم ربكأ افوكو ءاهنس ربك عم ديز ةدج يأ هتدحج
 .امتريغو ١534[ :مقر ملسمو 511/8 :مقر يراحبلا] ناحيشلا هاور ثيدحلاو ؛ةهح بقانم وذ ةنبم نيعبرأ

 ثيدح ةحص ىلع اوقفتاو «ةورعو بيسملا نب ديعسو سابع نباو مقرأ نب ديزو ريبزلا نبا نع يور اذكو
 ميرحتلا ديدش ظلغأ وه اوبر ال هنأب ههجو نم مهنمو «خوسم هنإ :لاق نم مهنمف ؛هب لمعلا يف اوفلتخاو :ةماسأ

 - سنجللا فالتخاب ولو ةئيسنلا يف ققحتي اوبرلا نأ :هلصحم ام :قحلا دبع خيشلا لاقو ؛ديدشلا باقعلاب هيلع دعوتم



 ابرلا ماسقأ 0 ظ عويبلا باتك

 .سأب الف ديب اذي ناك امو ةئيسنلا ف اوبرلا اغإ

 بهذلاب بهذلا" : لاق كك ىلا نع يردنخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ 6*5

 نع يورملا :لوقتف «ءكلذ تفرع اذإ :"ريبكلا هريسفت" يف يزارلا لاقو ؛ديب ادي كلذ زوجيو «يواستلاب ولو -

 لاقف عدقنلا ابر زوجي ناك و ةئيسسنلا ىف الإ اوبر ا :لوقي.ناكف ءل وألا مسقلا الإ مرحي ال ناك هنأ سابع نبا

 ل يور سس هللا لوس قره تعب وأ دنهشت مل اه١تدهش :يردخلا ديعس وبأ

 *لاقف «سابع نبا انعمو نالف تيب ىف نحو ريكي اهاةمركحا :لجر لاقف ؛ةهركع انعماو تيب قا ابك :نيريس نب

 .هللا ىلإ هنم تئربو همرحأ نأ اودهشاف ؛همرح دع هنأ ئغلب مث «يبأرب فرصضقلا تللختسا تنك امنإ

 ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ورمع نب ليعامسإ رذنملا بأ قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :خلإ اوبرلا امعإ

 يواحطلاو [1؟510 :مقر] هجام نباو 45/١[ :مقر| يئاسنلاو ١53114[ :مقر ملسمو 25١1175 :مقر يراخبلا]|
 دازتساو داز نم لمت. الثم مهردلاب مهردلاو رانيدلاب رانيدلا :لاوقي ليبعس انأ تعم حلاص نفأ قيرط ع مل

 ءيشأ هلوقت يذلا اذه كيأرأآ تكلف سابع نبا تيقل دقل :لاق ءاذه ريغ لوقي سابع نبا :هل تلقف قرأ دقف

 هللا باتك يف هتدجو اي 25 هلا ا لوسضر مددت | .ةيلاقن 86) باك ف تنسو للا هلا لوسي نم ةتعمج 0 ١ 1 ءءء - 1 ء هلليع |

 دقو :ئراقلا لاق ئةييبسنلا ف اوبرلا امعإ :هرخأ فو ؛ةعسنلا يف اوبرلا :لاق ك5 ىيهلا نأ ديز نب ةماسأ نيادح نكلو

 ١[ 5 :مقزر] ملسمو [؟ ١ 73/8 :مقر ع ./ت ]| 2 "هيلا ّى اوبرلا انهن" :هلوق وهو :ثيدحلا ردص قور

 اوبر ال :هنع هريغو [؟14١ :مقر] يراخبلا هاورو «ةماسأ نع [؟؟51/ :مقر] هجام نباو [ 458١ :مقر] يئاسنلاو

 لوق اذهو 5 :مقر وال41 ] نيدلا يف اوبرلا امنإ ديب دي يف اوبر ال : هنغ يناربطلل ةياور و :ةئيبسلا ىف الإ

 بهذلا عيب زوجي ال هنأ ىلع نوملسملا غمجأ :"ةمئألا فالتحا يف ةمحرلا باتك" يفف .روهمجلا هيلع امل فلاخم

 عابي ال هنأو ديب ادي نزوب انزو لثم الثم الإ اهيلحو اهورضمو اهربت ءادرفنم قرولاب قرولاو ءادرفنم بهذلاب

 ةكيبتلا فق أ وب رلا امها 50 لاقف ؛لاضافتم نسا عيب نع ىف 0 يببلا نآأك هل وأ كردي مو اهظفحف ثيدحلا

 .ةئيسن تناك اذإ اوبرلا امهلخدي امتِإو ؛ديب ادي تناك اذإ لضافتلا اهيف زاج سانجألا فلتخا اذإ نعي

 يأ فاضملا فذح ىلع وأ ءادتبالا ىلع عفرلاب 2 بهذلاب بهذلا .سنجلا وأ ردقلا عم عيبلا يف لحألا يأ :ةئيسنلا

 مق رإ "راثآلا" ف نسحلا نب دمحم هاور لوألا ظفللاب اذكه ثيدحلاو «ءبصنلا زوجيو «بهذلا عيب وأ عابي بهذلا

 نب ةزمح قيرط نم يثراخلاو ءهنع ييهولا دلاخ نب دمحم قيرط نيب يضلل ياما ب ا



 ابرلا ماسقأ 1 ظ 4 عويبلا باتك

 فسوي نب قاحسإو دايز نب نسحلاو نسحلا نب دمحمو ىسوم نب هللا ديبعو ينامحلا ديمحلا دبعو ورمع نب دسأ -
 بويأو قراط نب ىعرمو قورسمو ةطعو ةعرقلا نجد دبع يبأو ةفينح يبأ نب دامحو مهلا يبأ نب ديعسو قرزألا
 ةضفلاو اوي لضفلاو ديب ادي نزوي ا بهذلاب بهذلا :ظفلب مامإلا نع مهلك“ قاحسإ نب بنيغتلاو ئناه نبا

 ادي ليكب ًاليك ريعشلاب ريعشلاو ءاوبر لضفلاو ديب ًادي ليكب اليك ةطنحلاب ةطنحلاو ءاوبر لضفلاو نزوب انزو ةضفلاب
 .اوبر لضفلاو ديب ادي ليكب ًاليك حلملاب حلملاو ءاوبر لضفلاو ديب ادي ليكب اليك رمتلاب رمتلاو ءاوبر لضفلاو ديب
 ءا١هملا/ :مقر ملسم] ةعامجللا هثيدح ج رخأ تماصلا نب ةدابع :ةباحصلا نم و رشع ةتس نع يوره ثيدحلاو

 داز نمف" :هيفو .يراخبلا الإ ١١[ 54 :مقر هجام نباو 457٠.« :مقر يئاسنلاو ١54٠« :مقر يذمرتلاو
 يراخبلا] ةتسلا ةمئألا هثيدح جرخأ باطخلا نب رمعو ١514٠[0 :مقر] يذمرتلا يف امك "ىبرأ دقف دازتساو

 ؛4هه/ :مقر يئاسنلاو ("*14/ :مقر دواد وبأو 2١5517 :مقر يذمرتلاو غ585١ :مقر ملسمو 25١14 :مقر

 هثيدح جرخأ يردخلا ديعس وبأو ؛ثيدحلا "ءاهو ءاه الإ اوبر قرولاب :قرولا" :هيقو [؟5987 ::مقر :هحام نباو
 نيع وهو نايفس يبأ نب ةيواعمو «"'ءاوس يطعملاو ذحآلا" :هيفو ([غ :مقر] يئاسنلاو ١[ 4 :مقر] ملسم

 هثيدح ج رخأ حان يبأ نب لالبو «[4517 :مقر] يئاسنلا هثيدح جرحخأ ءادردلا وبأو «ءادردلا يبأ ثيدح

 ."ةرشعب دحاو سأب الف ناعونلا فلتخا اذإف" :هيفو ء[١1١١٠ :مقر ]75/١*« ىناربطلاو ءيواحطلا

 وبأو «"هدارفإ" يف ًاضيأ ملسم دنع هثيدح هللا دبع نب رمعمو ١58[( :مقر] ملسم هثيدح جرخأ ةريره وبأو
 «يواحطلاو ملسم دنع هثيدح نافع نب نامثعو «هنع عفار يبأ نع "هدئسم" يف رازبلا هنع هثيدح قيدصلا ركب

 ةلاضفو ءملسمو يراخبلا دنع امهثيدح مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلاو «يناربطلا دنع هثيدح رماع نب ماشهو

 دنع هثيدلح رمع نباو «يواحطلاو يئاسنلا دنع هثيدح ةركب وبأو «يواحطلاو دواد أ دنع هثيدح كديبع نب

 يبأ نع يثوعلا ةيطع نع ةفينح يبأ نع ةياور "طوسبملا" يف دمحم ركذ دقو ,”"هكردتسم" يف مكاحلاو يواحطلا

 .[؟311/4] "ةيانبلا" يف ركذ اذكه «ثيدحلا "ةطنحلاب ةظنحلا" :اعوفرم د
 «رتاوتم هنأ ءاملعلا ضغب نظو :باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجي روهشم ثيدحلاو ؛ةعسلا ءايشألا ركذ هو هنأ ملعا

 ةيرهاظلل افالخ نيسئاقلا عامجإب لولعم صنلاو «هتاور ةرثكل ؛رتاوتلا نم برقي ثيدحلا اذه :صاص+حلا لاقو

 يف ةمئألا فلتخا مث ؛سايقلا ةيجح نيهاربب دودرم وهو «سايقلل ًايفن صنلا هب درو ام ىلع مكحلا نورصقي مهفإف
 يف ال سنجلا يف نيلثامتمو «نزوي وأ لاكي امث نيضوعلا نوك يأ سنجلاو ردقلا ةفينح يبأ بهذمف «ابرلا ةمرح ةلع

 .ءاوس يدرلاو ديحلاو ءاوبر يدرلا ريثكب ديحلا ليلق لادبتساف ةفصلاو عونلا
 كلملا دبع بهذمو «راخدالاو تايتقالا كلام بهذمو «نيرجحلا يف ةينمثلاو ةعبرألا يف معطلا ىعفاشلا بهذمو
 - هقفلا يف هوطسب امك ةفينح يبأ بهذم هرهاظب صنلا ئمعم ىلإ برقألا سيقألا حجرألاو «عافتنالا نوشجاملا نب



 دبعب نيدبعلا ءارتشا 000 - عويبلا باتك

 لضفلاو رمتلاب رمتلاو ابر لضفلاو نزوب ًانزو ةضفلاب ةضفلاو ءابر لضفلاو لثم.الثم

 يو ا لضفلاو لثم ًالثم حلملاب حلملاو ءأهر لضفلاو لثمت الم ريعشلاب ريعشلاو 5

 ليكب اليك ةطنحلاب ةطنحلاو ابر لضفلاو ديب ادي دزوب انو بهذلاب بهذلا" :ةياور

 ."ابر لضفلاو ليكب ًاليك حلملاب حلملاو رمتلاب رمتلاو ءابر لضفلاو ديب ادي
 | قبعي ىيدبعلا عارتشلا]

 اب زك +لاق م هنأ نست ف ةدابع نع انيرفعأ اسقأ نازبلا ف ١[ مع عقر :هنقر| يطق رادلا نع لقن دقو فيك -

 لدأو صنأو ح رصأ اذهوهب سأب الفن كاعوتلا .نفلععا ااذإو - لاكي امو ءغون نم ناك اذإ لقمت لثم كزوي

 دعو ةيعريسلا للان رابع هساقاقأكت ءاسيست داع ادايمعاو اطايعسا هليلعتا ناكف ةفيصع وبأ هي للع اه ىلع

 دقفا هاو وهف دعس نما حيبصا نب خيبر نإ ملكت امو ؛ةتسلا ىلع رصقلا يف اضيأ ةيرهاظلا ىلع درلا يف

 نم لوأ وه :يزمرهمارلا لاق ءادهاجم ادباع ناكو ظفحلا ئيس قودص :"بيرقتلا" يف لاقو ؛ةعرز . هقلو
 كاربت ال ةلريققا ةسفلاسلا تنيداحإز «ةسماخلا ةبترملا نم وهف ةرصبلاب بتكلا فنص

 لثمب.ًالفم :هلوقو «ليكب ًاليك :هلوقو «نزوب انزو :هلوق يف :خل! نزوب انزو .غابي وأ اوعبب يأ ردقم لعفل لاح :الثم
 .هقفلا يف ققح امك سنجلاو ردقلاب هنع ربعيو «نزولا وأ ليكلا عم ةلئامملاب ابرلا ةمرخ ةفينح يبأ ليلعتل ةرهاظ ةلالد

 ١١١١[ :مقر] ملسم هاور ثيدحلاو ؛مامإلا نع ديبع نب ريهز قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ رباج نع

 دبع هنأ رعشي ملو ةرجهلا ىلع 7: 5 يبلا عيابف دبع ءاح" :لاق ءرباج نع نزلا يبأ نع ثيل قيرط نم هريغو
 )ع اينه.ةيعأ هلا قف اذهل عيابي م 5 ؛نيدوسأ نيدبعب هارتشاف ؛ةينعب 3 يببلا هل لاقف «هديري هديس ءاجف

 جرخأو «هنم متأب 4١84[ :مقر] يئاسنلاو ١18[ :مقر] يذمرتلاو ءارصتخم و :مقر| دواد وبأ هاورو
 ؛ءاسن حلصي ال دحاوب نانثا ناويحلا :هعفر رباج نع ريبزلا ىنأ ثيدح نم هجام نباو [١؟8 :مقر] يدمرتلا

 . نمسح :يدمرتلا لاقو «ديب ادي هب ساب الو

 يف فاك امهدحأ دوحوو «لضفلا ابر يف مرحم امهعومجم دوجوف سنجلاو ردقلا اندنع ابرلا يف مرحملا نأ ملعا مث

 نب ءاطع لاق انلوقبو «هريغو ىعفاشلل افالخ ةفيسن كلذ زوجي الو ادقن نيدبعلاب دبعلا عيب زوجيف ؛ةقيسنلا ابر

 هجام نباو [55*5 :مقر] دواد وبأو 477١[ :مقر] يئاسنلاو ١١1[ :مقر| يذمرتلا ىورو «حابر يبأ
 - 8117[4 :مقر 2811/9] يواحطلا هاورو. ؛ةقيسن نويحلاب ناؤيحلا عيب نع ىف :ًاعوفرم ةرمس نع [؟110 :مقر]



 دبعب نيدبعلا ءارتشا م١ : ويبلا باتك

 :دبعب نيدابع رشا 5 للا لوسر.نأ

 :الو أ انلق اعيقوف تباث ريغ اذه :لاق يعفاشلا نع ىقهيبلاو يرذنملا لقنو (حيحص نسح :يدذمرتلا لاقو -

 يسرا هييكيوع ويقلل نأ :اياكو مفاكل) لاح نم لحجر يأ يف مالكلا نيبي تح عمسي ال ناهربلاب بلاطم

 هيلعو :يذمرتلا لاق هنآ :املاثو .هريغو ىيدملا نب ىلعك نوققحملا هيلعو ؛حيحص تباث ةرمع# نع نسحلا عام و

 نم نسحلا عامسو ,دمحأو ةفوكلا لهأو يروثلا لوق وهو :مهدعب نمو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع لمعلا
 .هريغو ئيدملا نب يلع هلاق اذكه حيحص ةرمس

 ؛فدمرتلا هنسح ةنأو هرباج ثيدح انمدق دقاو هيف ادانسإ لجأ :بابلا يف سيل :لاقو "هديتسم" قف راوبلا هجحرأو

 لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذأي ناكف :هيفو ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هاور امو «هل ديؤم وهو
 ناك وأ ؛ىوقأو تبثأ ةرمس ثيدحو «فيعض ورمع نب هللا دبع ثيدح :يشبروتلا لاق «[77651 :مقر] ةقدصلا

 زوجي ال لوهجم لجأ ىلإ عيبلا نأ وهو «نتملا ةهج نم رحخآ فعض هيف مث ؛خوسنم وهف ابرلا نع يهنلا لبق كلذ
 .ةلاسرلا ةرضخب صاصتخالا هيف نكميو «لعفلا ىلع مدقم لوقلا نأ ىلع خسن مث ءادتبالا يف درو دق نوكيف

 دايز نأ :يررجلا ميركلا دبع | نع جيرحج نبا نع ملاس نب:ديعس نع " ةءاقتسق"' ف يعفاشلا ىور :خاإ رباج نع

 :لاق 95 يبلا رظن املف «تانسم رهظب ءاجف هل ًاقدصم ثعب 25 يبنلا نأ هربخأ نامثع ىلوم ميرم يبأ نب

 ةجاح نم تملعو «ديب ادي نسملا ريعبلاب ةثالثلاو نيركبلا عيبأ تنك يفإ !هللا لوسر اي :لاقف ء«تكلهأو تكله
 نع ةئيسن زوجي ال هنأ كلذ وحن قازرلا دبع ىورو :نذإ كاذف 326 هلا لوسر لاقف ءرهظلا ىلإ 2 هللا لاوبساو

 ثيدحو «رساي نب رامع نع ةبيش يبأ نبا هجرخأو ءهوحن نيريس نباو بويأو ةمركع نعو «ةيفنحلا نب دمحم
 خيحرتب ظافحلا ضعب هلاق امو :"ةراتحملا" يف ءايضلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأو :دوراجلا نبا اضيأ هحّحص ةرمس

 «سابع نبا ثيدح نم نابح نباو يبطقرادلا هاورو «هانبم نالطب تفرع دقف «ءنسحلا عامس يف عارنل هلاسرإ

 نب هللا دبعو «نيل هدنس يف امب رباج نع يذمرتلا هاورو «هلاسرإ احجر دمحأو يراخبلا نأ الإ تاقث هلاجرو

 يقب مالك يأف ءرمع نبا ثيدح نم يناربطلاو يواحطلاو «ةرمس نب رباج ثيدح نم "دنسملا تادايز" يف دمحأ
 .ةرثكلا هذه دعب

 عيب نع ىمن" :اعوفرم بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع يدذمرتلا ىور دقف «ةئيسن ال ًادقن :خلإ نيدبع ىرتشا

 رباجو سابع نبا نع بابلا يفو :لاق ةرمس نع نسحلا عامس حّحصو ؛[١؟107 :مقر] "ةئيسن ناويحلاب ناويحلا

 5205 يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق :هنّسحو ةرمس ثيدح ححصو ؛رمع نباو
 سابع نبا ثيدحو .دمحأ لوقي هبو «ةفوكلا لهأو يروثلا نايفس لوق وهو «ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب يف مهريغو

 .يدمرتلا دنع رباج ثيدحو« يناربطلاو يواحطلا دنع رمع نبا ثيدحو «تاقث هلاجرو «يواحطلاو رازبلا دنع



 ضبقي ال ام عيب نع يهنلا نايب ة ش عويبلا باتك

 |ضبقي ال ام عيب نع ىهنل نايب | دو كل : 50 ظ
 دلع 5 ١

 ا يببلا نع سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ةفينح وبأ -"ع١

 ."هيقرعتسي تح. دعبي ذاق ايام صرشللا نم" :لاق

 ١57557[ :مقر ملسمو 25١17 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو [3709 :مقر :5/5] دمحأ هاور :خلإ ورمع نع

 1 :مقر] يئاسنلاو غ5 515 :مقر يراخبلا] ةجيلا باحصأو ع رمع نبا نع م :مقر] هحجاس نباو

 هجام نباو 55٠6٠« :مقر ىئاسنلاو ؛55451/ :مقر دواد وبأو 51 :مقر يذمرتلاو ١5755« :مقر ملسمو

 ١579[( :مقر] رباج نع ملسمو «ةريره يبأ نع ١5748[ :مقر] ملسمو دمحأو «سابع نبا نع [؟؟1؟1 :مقر

 نم يئراحلا هاور اذكه مامإلا نع ثيدحلاو ؛مازح نب ميكح نع نابح نباو 47٠0١[ :مقر] يئاستلاو دمحأو

 ورمع نع ةنييع نب نايفس نع ١[ ه١ ه :مقر ملسمو ,«*ه :مقر ييراحتبلا | ناحعيشلا ةاور :مخإ ىرتشا نم

 يح حابي لا ماعطلا وهف ل ييبلا ةنرع ى يدلا اهأ :يراختبلا ظفلو ءاعوفرم سابع نبا نع سواط 0 رانيد نب

 هيفوتسي قح هعبي الف اماعط عاتبا نم :سابع نبا نع سواظ نعو ؛رمع نع دامح نع ملسم ةياور فو ؛«ضبقي
 ملسم هجرخأو ع؛ةلثف الإ .عىش لك ابيوعأ الو :يراختبلا قو ؛هلثم ءيش لك ايبححأو :سابع نبا لاق :هيفو

 كلام نعو «دانسإلا كلذب سواط نبا نع نايفس نعو «سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع رمعم نع

 دبع نعو ءرمع نبا نع عفان نع دمحم نب رمع نعو ؛رمع نبا نع عفان نع هللا ديبعو ءرمع نبا نع عفان نع

 نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع بيهو نع يراخبلاو ١575[« :مقر] اعوفرم فذ رمع نبا نع رانيد نب هلا

 .رمع نبا نع رائيد نب هللا دبع نع ةبعش و «رمع نبا نع عفان نع كلام نعو «سابع
 هادع ىعقاشلاو ؛ليكمو نوزوم لك ىلإ هادع دمحأو ءماعطلا وهو صنلا دروم ىلع مكحلا رضق اكلام نأ ملعا مث

 ؛هيفوتسي ىح . هل هَقب هك و عراقعلا فق حصي و «لوقنم 13 9 ةادع ةفينح ابأو (عيبم عيش 53 ل

 مهاهنف :هريغو | :بقر| يراخبلا دبع رمع نبا ثيدحع ىف هلوقو :لوقنملاب قلغتي امنإ ءافيتسالا نإف

 طرتشي امنإ ءافيتسالاو ضبقلا نإف ءدمحأ بهذم رهاظ اذهو :ليق ؛ةؤلقني يح هناكم يف هعيبب نع ٌدكك هللا لوسر

 ندبو هندب قارتفا لبق هل اضباق نوكي دقو .هعيب هل لت هنأ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهو عام ريغ نم ةيداهتجالا

 دارملا نأ "اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا" :تيدح وهو «عيبلا يف رايخلا ثيدح لبق نم انهه مالكلا لاط دق مث «هعئاب

 نمو «هبأد وه ام ىلع ]١88/7[ "راثآلا حرش" يف يواحطلا هيف لوقلا طسبو ءلوبقلاب وأ نادبألاب قرفتلا هب
 : داى عا 5 .0 دي ١١ج كلا م 5 ّ

 - ةنييع نبا ٍعي نايفس نع ييدملا نبا قيرط نم نيعئابتملا رايخ باب رخآ ف هننس' ف ىقهيبلا هدروأ ام بجعلا



 ضبقي ال ام عيب نع يهنلا نايب رايق عويبلا باتك

 .ررُغلا عيب نع دك هللا لوسر ىمن :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ

 نإ :تيأرأ ءيشب سيل اذه نإ :لاقف «ةفينح ابأ هب اوثدحف :لاق "رايخلاب ناعيبلا" :ثيدحي نييفوكلا ثدح. هنأ -

 نباو يقهيبلا يأ امهلئاس ىلاعت هللا لب :لوقأ .لاق امع هلئاس ىلاعت هللا نإ :ئيدملا نبا لاق ؛خلإ ةنيفس ف اناك

 هنأشل امضه سائلا دنعو هللا دنع هردق ميظعلا مامإلا اذه ىح يف ةعيظفلا ةعيقولا افرتقاو اقعنو اهوفت امع ئييدملا

 5 لوسرلا لوقل لوقي نأ يف مالسإلا ةرئاد طيحم نم هوجرخي نأ ةدارإ الإ هرهاظ امو «هناكمل ًاليزنتو ًاصيقنتو

 نم ورغ ال مث ,نودساحلا هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديري ؛«ءيشب سيل
 مهتارابع تدهاش ىيعب إف ءةمئألا موحل ةلكأ نم امهتحت وأ امهقوف نمم الو ئيدملا نبا نم الو يقهيبلا

 عساولا نأشلا ليلحلا بصنملاو ةدهعلا هذه زوفب اوحرمو اورطبو «لاحرلا يف ملكتلا ةيالو اولان ذإ مهتاملكو

 .مهيولق اولسو ؛ءمهرودص اوفشو «بايتغالا زاوج يف ةليحلا هذه ءاشغ تحن اولعف ام اولعفف ناديملاو ءاضفلا

 ةماع ةنسلأ يف ىشف دقو «ضاغبإلاو دسحلاب نئاغضلاو داقحألاو نحإلا نم هب اونحش اميف مهرأت اوباصأو

 ةفينح يبأ اميسال هخويشو يواحطلا ىلع لماحت هتيبضعبو ءديدش بصعتم هلي يقهيبلا نأ امئاذ خياشملا

 تملس ولو «ةيرم الب مامإلا ىلع ةيرف ةياكحلا هذهو ؛,نعطلا حامرب اطفتفان هبلق ىهتشا امك. مهامر هباحصأو

 .كلذ هاشاح ثيدحلا در ال نادبألاب قرفتلاب هايإ مهليوأت در هب دارأ نوكي نأ زوجيف

 ةياغلا" فنصم يجورسلا نإ :"بيرقلا قتع ف بيصملا رظنلا" هتلاسر يف يكبسلا نيدلا يقت هلاق ام هنم بجعأو

 ًالمت ةملكل اههإو «ةملكلا هذه هنم تحبقتساف بصعتم يقهيبلا نأ ركذ ملعلا لهأل هتبحمو هلضف عم "ةيادحلا حرش

 نأ بجي امو «ءاملعلا ةبتر نع ةلفغو لهج نع الإ ردصي الو ءاهمهوتي وأ اهنظي وأ ملاع نع ردصي فيكو ؛مفلا

 .هتعيرشو هنيد ْف مالكلاو هللا لالحإو .هقح ملعلا ءاطعإو صالخإلا نم هيلع ءاملعلا نوكي

 ؛ةمومسم ءاملعلا موحل نأ سانلا ةنسلأ ىلع عاش ام ئيعم وه اذه نأ يل رطخو :لاق نأ ىلإ هيف مالكلا لاطأو

 ف اباع بيطخلاو يقهيبلا نأ ملسي ام وأ :"دوقعلا" بحاص لاق ام معنلو .ةعيرشلا يف ةعيقو مهيف ةعيقولا نأل

 ف ةعيقولاو «مارح اذه :يكبسلا امه لوقي الهف ليهاجم لاجر قرط نم ةركنم تاياكح هيلإ ابسنف مامإلا قح

 "نئسلا باتك" لمأت نمو ؛مومسم ريغ مامإلا محلو مومسم يقهيبلا محل نأ ابجعاوو «ةعيرشلا يف ةعيقو نيدهتجما
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ,ليكولا معنو هللا انبسحو ؛بجعلا هتابصعت نم ىضق ىقهيبلل

 نع ءاطع نع ةجام نبا هاورو هند يلع نع دواد وبأو [3717 :مقر ء«1/١١] دمحأ هاور| :خلإ ررغلا عيب نع

 عفان نع ىليل يبأ نبا نع يروثلا هاورو ؛مامإلا نع يريبزلا دمحأ يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه [سابع 2
 هريره نأ نع محال :مقر] دمحأو | مما :مقر| دواد وبأ هج رخخأ ثيدحلاو عةلغم ةعفر رمع نبأ نع

 : يقهيبلا لاق ءافوقويهو اعوفرم د وعسم نبا نع عفار د ةيسيسسملا نع دايز نأ عرفا دن قيرط هو اعوفشرف

 5 هققو حيحصلاو هيف قلتخا : للعلا" ِق طق رادلا لاقو (هفقو حيحصلاو مثلا كدبعو 0 نيب لامسرإ كبف



 ةلقاحاو ةنبازملا نع يهنلا نايب كيل عويبلا باتك

 |ةلقاحملاو ةنبازملا نع ىهنلا ناييب]

 0 يببلا نع يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ ب

 هعفر نيصح نب نارمع ثيدح نم عويبلا يف مصاع يبأ نب ركب وبأ هاورو .يزوحلا نباو بيطخلا لاق اذكو -

 اخاف ةلمصعلا عيب | نعو «ماعنألا نوطب ف ننجح نعو هجلحت نأ لبق ةيشاملا عورض ف ام عيب نع ىمن' : ظفلب

 5500 ا تيا م نع مزاح يب ' نع كلام ةاورو ."ررغلا عيب نعو عةلبخلا لبحو حيقالملاو نيماضملا نعو

 'ررغلا عيب نعو اعلا بسلا :اعوفرم ةريره بأ نحح جرعألا يي ١5١[ :مقر] ملسم هاورو
 اذهلو «عويبلا باتك لوضأ نم ميظع لضأ وهف ررغلا عيب نع ىهبلا اأو :يووتلا لاق ؛عادخلا وه ررغلا نأ ملعا

 يلع ردقي هيل امو ؛لوهجملاو ,مودعملاو .قبالا عيبك ةرصخحنم ريغ ةريثك لئاسم كبش لحخديو يلب ملسم ةفدق

 عيب و «نطبلا يف و لمحلا عيبو «؛غ رضلا يف نزلو ريكا للا ف كاسل خيبر هيلع قابلا كاطرس ب ال امو «ةميلست

 ريغ نم ررغ هنآ ؛لطاب عيب ءبب اذه لكو «كللذ رئاظن و عةامش نم ةاشو :كاروثأ نم بنوت عيب و اسف ةربصلا صعب

 يلا ع عويبلا نم اههابشأو لحفلا اسس 8 ةاصخلا و ةليجلا| لبحو ةذبانملاو ةسماللملا عيب عنب نأ ملعاو :لاق .ةحاح

 نم افوكل ؛اهنع يفو ءركذلاب تدرفأ نكلو «ررغلا عيب نع ىهنلا يف اتا نيك ةييلا. وسلا ايزل ملح

 ررغلا مث ١5٠[« :مقر] اضيأ يذمرتلا هجرحأو .[؟/؟ :ملسم حرش] ملعأ هللاو :ةروهشملا ةيلهاجلا تاعايب

 :مقر ملسمو 2588١ :مقر يراخبلا| ناخيشلا هاور ثيدحلاو ؛يئراحلا هاور اذك :خلإ ريبزلا يبأ نع
 كلذ وخن ىلع عرزلا يف ةلقاخماو ءاليك رمتلاب لخنلا ف بطرلا عيب ةنبازملا نأ رباج معزو ؛ملسم دازو ء(5
 .اليك بحلاب مئاقلا عرزلا عيب

 ىف" :لاق سنأ نع يراخبلا ىور دقف ءمهبتك يف ةمئألا هاور [نونلاو ةدحوملاو ءازلاب| :خلإ ةنبازملا نع ىش

 كقو عةيلهادا ويب هذهو ا .٠ :بقرأ 2 ةنيازملاو «ةذبانملاو ةسمالملاو «ةرضاخملاو هاو نع ع هنا لوس

 نأو «ةلئامملاب ملعلا مدع هجولاو «ةصلاخلا ةطنحلا نم مولعم ليكب اهلبنس ف ةطنحلا عيب :ةلقاحناو ,ع رشلا هنع ىف

 أ :ةسمالملاو «لوقب ع رعببل وأ الثم هبح دتشي مل ارا مب :ةرضاخملاو ع ةح المص نم سيل ام. روتسم عب عيبملا نم دوصقملا

 يراخبلا لاقو :هكتعب دقف هتسمل اذإ :لوقي وأ ءهأر اذإ هل رايح ال نأ ىلع هيرتشي «: ”ةيلظقب ايوطس ابوث ضعلب

 ةذبانملا ةلمحللاب و «هبلقي نأ لبق لحجر ىلإ عيبلاب هبوث لجرلا حرط يه :ةذبانملاو «هيلإ رظني ال بوثلا سمل :ةسمالملاو



 .ةلقاحماو

 [اهحالص لبق ةرمثلا ءارتشا نع ىهنلا نايب]
 ةرغ يرتشي نأ نع ىف 25 يبلا نأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ -

 هعفر رباج نع ريبزلا يأ نع هاور هنأ هنع ىحي نب ليعامسإ قيرط نم يئراحلا هاور مامإلا نع ثيدحلا اذهو -

 هاور ثيدحلاو «مامإلا نع مهجلا يبأ نب ديعس قيرط نم ينانشألا هاورو «ةرباخملاو ةنبازملاو ةلقاحملا نع ىف :ظفلب
 يرتشي نأو «ةئبازملاو ةلقاحما نع ىمن :ظفلب هعفر رباج نع ديلولا يبأ نع ةعيبر يبأ نب ديزي لليل نا اضيأ ءامإلا

 قيرط نم ينائشألا هاورو لا نع ىسوم نب لضفلا قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذك «نيتنس وأ ةنس لخنلا

 .نيتنس وأ ةنس لخنلا يرتشي نأ ىف :ظفلب هعفر رباح نع ريبزلا يأ نع هتياور نيم مامإلا نع مها يب يبأ نب ديعس
 هعفر رباج نع ديلولا بأ نع ةسينأ يبأ نب ديز نع هتياور نم مامإلا نع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم ةحلط ىورو
 دمحمو قاحسإ نب بيعش قيرط نم رفظملا نبا هاورو ؛حقشت يح لحنلا عايتبا نعو ؛ةنبازملاو ةلقاحما نع ىف :ظفلب

 نم ورسحخ نبا هاورو «هنع ديوس قيرط نم يواحطلا هاورو «مامإلا نع مهلك زيزعلا دبع نب ديوسو نسحلا نب

 ةهارك ف ثيدحلا اذه لثمي مامإلا جتحاو «مامإلا نع ةرسيم نب دمحم دعس يبأ قيرط نم يقابلا دبع نباو قر

 عبرلاو ثلثلاب ضرألا ءارك هركي ميهاربإ ناك :لاق هنأ روصتم نع ةناوع يبأ قيرط نم يواحطلا ىور دقو «ةعرازملا

 دمحم لاقو .[173/5] ءاطعو نسحلاو دهاحجيو ريبج نباو بيسملا نبا نع هتهارك يواحطلا ىور دقو ]١/١50[.

 .اسأب كلذب ىرث الو ءسواطو داس لوقب ذحأن نحنو «ميهاربإ لوقب ذحأي ةفينح وبأ ناك :"راثآلا" يف
 .هكاردإ لبق عرزلا عيب :ليقو «ربلاب هلبنس ف ماعطلا عيب :ليقو «ةعرازملا :ليقو «ربلاب ضرألا ءارتكا :ةلقاحماو

 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هجرحأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع ىِي نب ليعامسإ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 رافصتو رامحت :لاق ؟حقشت امو :ليق :اودازو ءيواحطلاو 07١*"[ :مقر| دواد وبأو ١[ 57“ :مقر ملسمو 65

 عيب نع ىف :ظفلب رمع نبا ثيدح نم ١5984[ :مقر ملسمو 2١445 :مقر يراخبلا] ناحخيشلا هاورو ءاهنم لكؤيو

 نبا ثيدح نمو «بيطي بح رمثلا عيب نع ىف :رباج ثيدح نم ملسمل ظفل يفو ءاهحالص ودبي ىح ةرمثلا

 .قرطو ظافلأ هلو .هوحن ثيدح نم يئاسنلاو ١[« 575 :مقر] نزوي ىتحو لكؤي ىح لخنلا عيب نع ىف :سابع
 عابت نأ 206 ىيبلا نين :لاق ءرباح نع ءانيم نب ديعس ثيدح نم يراخبلا جرخأ دق :خاإ يرتشي نأ نع ىف

 مضب "حقشت" :هلوقو 5١95[« :مقر] اهنم لكؤيو رافصتو رامحت :لاق ؟حقشت امو :ليقف ءحقشت ىح ةرمثلا
 ؛هريغو "عرفلا" يف لاق اذك ةلمهم ءاح اهرخآ ةروسكملا فاقلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفو ةيناقوفلا ةانشملا

 < ةلخنلا رْمث حقشأ :لاقي يعابرلا نم : 'مئفلا" يف لاق ءفاقلا فيفخت و ةمجعملا نيشلا نوكسب يوامربلاك ئيعلا هطبضو



 اح الص ل ةردشا ءارخشا نع يهل كك ا اتسم

 حيقشتلا :قامركلا لاقو «فااقلا ل يسب ةمجعملا مضب ؛ ةحّمشلا مسالا 1 ارق 51 2 اذإ مقا حفمشي 2

 ده ناك إف : ضايع يضاقلا لاق .«تفاقلا حتمب رد وبا هةطبضو : عماللا و حيضوتلا ُّق لاقو ؛ليعفتلا باب : + ل ا اا سنا 5 5000 ا 4 ع 9 5 نال 1 ه يىإزإاا .ه 5 1

 ُ عمجا' يو ١ هأ/ه] "يراتسلا دانشرإ ف لاق اذك :دنم لعفت ةحوتفم ءاتلاو ةددشم فاقلا نوكت 3 :سجيف

 .ةحقشلا مسالاو ءاجيقشت تحفشو ةرسبلا تحشفا ءرفصي وأ رمحي نأ وه ,حقشي يح رمثلا عيب نع ىش

 ثيدحلا بتك نأ عم ةغللا نم هتدام يل رهظي ملو ؛ةخسنلا يف اذك "حقشت خ" :هلوق دعب ثيدحلا اذه حرش

 "سوماقلا" ك ةغللا بتك يف هتدام ركذو «طبضلا يف اوفلتخاو هوطبضو اهحارش هحرشو .ظفللا اذ ةنوحشم

 كلل عمو ءانهه سنأ ثيدح هنع لقنو يراخبلا ىلإ رظن هنإف ءأطخأ دق "عمجملاك صوصنلا ةغلو ؛ حار ضلاو

 اذهو ءدواد يبأ دنع ع رباح نع ديعس ثيدح يف ظفللا اذه ىور اذك و ءرباج ثيدج يف ظفللا اذه ىلإ رظني م

 نبا ورمع نعو «بيطي يح بح رمثلا عيب نع يهنلا :هيفو «رباج نع ريبزلا يبأ نع ريهز نع ملسم هجرخأ ثيدحلا

 ١[. 58 مقر] ' 'هحالص هان وحل" :هيف ف رباح نع رانيد

 لحجر قيرط نم دواد وبأ ىورو ؛مامإلا نع يناعنصلا شقأ نب دمحم قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :هحالص ودبي
 هلام لختست مب :لاق 325 يبا ل امصتعاف ائيش ةنسلا كلت جرخت ملف لخن يف فلسأ الحر نأ :رهع نبا داع

 ةلاهما نكل لوهجم لحجر هدنس يفو [ع* غب :مقرإ ةحالبض ودبي يح لحتلا يف اوفلست ال : لاق 5 عةلاف هيلع ددر

 يف ملسلا نع ىف :ظفلب رمع نبا ثيدح نم "هدنسم' يف يسلايطلا دواد وبأ كفرا .نورقلا هذه يف حرج ريغ اندنع

 امأو ةحالص ودبي وح لختلا يف اوملست ال :ظفلب ةبيش ىلأ نبا هاورو «مامإلا ظفل اذهو ءهحالص ودبي ىح لحنلا

 :هظفلو ؛ رمع نيا نع فات نع كلام نع ةريغو |[! :مقر| يراخبلا هحج رخخأ دقف ملسلا ديق نع اقلطم ثيدحلا

 ةرمثلا اوعيابتن هه اعيف ماقيل نع جلاس نع يرهزلا | نعو «عاتبملاو عئابلا ب اهعداف علي قع رامثلا عيب نع ىمك

 نب  ىس وه و كيعبس ن ىحيو بتويأو هللا ديبعو كلام قيرط نم ملسمو يرمتلاب رمشلا | وعيبت الو ءاهح اللص ودبي 0

 ياس :مقر] رمع نبا نع ملاسو رانيد نب هللا فبع قيرط نمو «رمع نب نع عفان نع كاحضلاو ةبقع

 ةمئألا اهجرخأ ديعس يبأو ةشئاعو كلام نب سنأو تباث نب ديزو ةريره يبأو سابع نبا نع رخأ ثيداحأ انههو
 اهحالص ودب لبق ةرمثلا عاب نإف :بابلا ماكحأ امأ :يوونلا لاق .ةعبرألاو "نيحيحصلا" يف اهتماع مهبتك يف

 - اهكاردإ لبق ةرمثلا تفلت امتر هنأل ؛عامجإلاب لطاب عيبلاف ةيقبتلا طرشب اهعاب نإو «زاج هئاقبإ ىلع ايضارت نإف



 اهحالص لبق ةرمثلا ءارتشا نع يهنلا نايب 4 // عويبلا باتك

 مجنلا علط اذإ" :لاق 225 يبلا نع ةريره يبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ -*
 .ايرثلا يعي "تاهاعلا تعفر

 ي وارلا نم ريسفت رامثلا تافاآ يأ

 اذه ىفتنا دقف عطقلا طرش اذإ امأو «ثيداحألا هب تءاج امك لطابلاب هيخأ لام لكأ دق عئابلا نوكيف
 امنإو عيداسألا ةده قالطالا ؛لطاب عيبلا 9 عاملعلا روهم بهذمو انبهذمف 56 اقلط انهعاب كإو «ررضلا

 .عطقلا طرش بجي :ةفينح وبأ لاق هنأ رخآلا يف لقنو .[8/؟ ملسم حرش] عامجإلل عطقلا طرشب هانحّحص

 ءاقبإلا طرشب هلطبأو .هدعبو حالصلا ودب لبق قالطإلا ةلاح عيبلا :كلي ةفينح وبأ حّحصو :ينالطسقلا لاقو

 ."ملسم حرش" ف يوونلا هنع هلقن امل افالخ هبهذم لهأ هب حرص اذك ءهدعب

 اذإ اميف فالخلا اعإو ءاقافو لطاب كرفلا ل ضارشب و ءاقافتا زئاحج عب عطقلا ل ص ارشب اهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب لأ ملعا

 هله رهاظب هداز رهاوخ و يسخ رسلاك اننئاشم صعب اذكو (ه ريع و يعفاشلا هزوجي الف طرش ذاب انتلطم عاب

 مدع ةدارإ نيغم ىلع وأ :ىلوألا كرتو هيزنتلا ىلا تت نولمحيو :زاوجلا ىلع انخياشم ةماعو «ثيداحألا

 نم رهاظلا وهو كرتلا طرشب عيبلا نعم ىلع وأ «قافتالاب لظاب هنإف ءاهحالص ودبي نأ لبق :هلوق نم روهظلا

 ىلع مهضعبو عزاوجلا مدع ىلع انخياشم ةفانع نأ ءاملعلا ضعب همعز ام رمألا سبيلو ,حالصلا ودب لبق عيبلا

 فالح باودلا فلع يف الو لكألا يف هب عفتني ال لاحب ناك نإ اندنعو :"حتفلا" يف مامهلا نبا لاق معن ءزاوجلا

 نبا يف.هبا عفتنم لام هنأ ؟؛ روج هنأ حيحصلاو ءانخياشم ةماعل ناحخ يضاق هيبسنل ف ءزوجي ال :ليق «خياشملا نيب

 ىلع اًدرو ةيفنحلل لال ذغساا عيدنا يدب نم انهه مالكلا لاطأ دقو .لاحلا يف هب اهنفتتم نكي مل نإو لالا

 :ةاقغو ايف هلأ د وهام ىلع - هقح وه امك ماقملا ققحو ءمهريغ

 غابت ال :ظفلب هقيرط نم ورسح نباو «مامإلا نع ريكب نب فسوي قيرط نم ينانشألا هاور اذك :خ! ةفينح وبأ
 :هعفر رمع نبا نع ةقفارس نب هللا دبع نب نامثع قيرط نم يىاهبصألا ميعل وبأ هاورو .ايرثلا علطت ىح رامثلا

 يراخبلا دنعو .ايرثلا عولط :لاق نسي حم :تلق :لاق ؛"ةهاعلا بهذت ىح رامثلا عيب نع ىمف"
 :مقر] رمحألا نم رفصألا نيبتيف ءايرثلا علطت يح هضرأ رامث عيبي نكي مل تباث نب ديز نأ :ديز نب ةجراخ نع

 .ارضوم ريق ًاقلطت ًادايرفطتم !:ةقروأ |

 عضوم يف هبكاوك ةرثكل ؛ةرثكلا وهو «ةورثلا نم هب ىمسو ءايرثلل ملع وه وأ ؛دهعلل ماللا] حا مجنلا علط اذإ

 يف اهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عيب باب يف ديز نب ةجراخ نع دانزلا بأ قيرط نم يراخبلا جرحأ [قيض دحاو
 نم رفصألا نيبتيف ايرثلا علطت ىح هضرأ رامث عيبي نكي مل تبان نب ديز نأ :ةمثح يبأ نب + لهس ثيدح نم

 مجنلا علظ اذإ :اعوفرم دواد يبأ دنع ةريره يبأ ثيدح يفو :"داشرإلا" هحرش يف لاق *5١37[« :مقر] رمحألا
 يف رحلا دادتشا دنع فيصلا لصف لوأ رجفلا عم علطت يهو :خرشلا كلذ يف لاق .دلب لك نع تافاعلا تعفر

 :يراقلا لاق ١[. ه١ /ه] هل ةمالع مجنلا عولطو ؛ج عدضنلا ةقيقحلا 2 ربتعملاو ءرامثلا صل ءادتباو زاجحلا داب

 ١[. . :مقر قنا/ا] ةشاعلا نم ع رزلا نمأ اخر ثلا تعلظ اذإ :ظفلب ةريره يبأ نع "مغصلا" ق و يناربطلا هاورو



 يرعشملا نم طارتشالا نايب هول عويبلا باتك

 [ىرتتشملا نم ظارتشالا نايب|

 25 يبلا نع يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ريبزلا بأ نع ةفينح وبأ 0

 رغألا نب. ضيبألاو تايزلا بيبح نب ةرمحو دايز نب نسحلا قيرط نم يثراحلا هنع هاور اذكه :خ| ةفينح وبأ

 زيزعلا دبعو ىسوم نب هللا ديبعو ىي نب ليعامسإو عيكوو رذنملا بأ دمحمو مهلا يبأو فسوي يبأو رمع نب 9
 نع مهلك ملاس نب محاسو لارمع نب: يقاعملاو ىلع. نيب نلتخلو مثيفلا نيب ورهعو يجاح نب رصن نب ى حيو دلاحخ نب

 هللا ديد قيارط' قزف ىانشألا هاورو (ع اتبملا له تشي نأ الإ عئابل لاملاف لام دلو ادبع عاب نم :ظفلب :دنسلا اذح ءامالا

 .هنع عيكو قيرط نم يقابلا دبع نبا هاورو «ينانشألا قيرط نم ورسم نبا هاورو ؛مامإلا نع ىسوم نبا
 :مقر| ملسمو «ىلوألا ةلمجلا ىلع رباج ثيدح نم ارصق نابح نباو [5875 :مقر] دواد وبأ هحرخأ ثيدحلاو

 :مقرإ ةحجام نباو [ خه :مقرإ يئاسنلاو دوف :مقر] دواد وب :١ ١[ ةمقو] يدمرتلاو +١ ١[

 ةياورلاو ؛اكبع 2 نم تل هدي لح هللا هيلع قفتم : ظفاحلا لاقو ( رمع ب ثيدح نه يواصملاو 1 :

 نب بيعش قيرط نم رفظلا نبا 7 ماما نع رغأل نب : ليلا ىسوم نب هّللا ديبعو قيقا ب 1 م
 نع نامحلا ع يبأو 0 نب نمسا و بيهص نب دابعو عدبعلا را ١ هنأ الإ رغألا نب ضيبألاو قاحسإ

 ثيدحلاو قتغ ىبهولا كلاود نب 5 قيرط نوم يعالكلا هاورو ةنع م 4 ا نم ينانشألا هاورو ءمامإلا

 لوحفلا علط نم ذحوؤيو ثانإلا علط قشي نأ رو يتلا ىنأألاو : الا دقوا ف لاق ك1 ريؤم اف

 نبا قيرط نم 1 |[ م :ملقار | يراخبلا فقر ١[. هذرمد] ربؤي , أو دوجأ هللا نذاب قلك نوحي ب هزم رديف

 دبعلا كلذك و ءاهربأ يذلل ةرمثلاف ةرمثلا هيج يوب يبولم :عفان نع ةكيلم يبأ نبا نع جيرحج

 لطرق نأ الإ ميل اة تبرأ ان تابوا اطوقيت رمت ف | نع عفان نع كلام قيرط نمو «ثرحلاو

 نأ يرتشمللو «عئابلل يه ربؤت مل مأ تربأ ءاوس :.كني ةفينح وبأ لاقو ]١51/8[: "داشرإلا" يف لاق ع اتبملا
 ذاذحلا ىلإ ةرسثلا كرت عيبلا 8 عئابلا طرتشا نإف «ذاذحلا ىلإ همرلي نأ همزلي الو «لاحلا ف لخنلا نع اهعلقب هبلاطي

 .دقعلا هيضتقي ال طرش هنأل ؛دساف عيبلاف

 لاق انجل لاغلاو ةداعلا 0 0 ريبأتلا كييف نأ رهاظلا نأ ىلع ةفلاخملا موهشملا هل وق مدع ىلع ءانب اله :لوقأ

 لالدتسا يف ]١11/57[ "حتفلا" يف يف ماحيملا نبا لاقو ؛رمع نبا نع ةعبرألاو يراخبلاو دمحأ هاور ثيدحلاو :يراقلا

 - :525 يبلا نع .هيبأ قع نسع نيرهثلا كيع نب ماس نع ةتسلا تكلا تتاطورحأ ىور ال :نيقشأ و .قللامو يعفاشلا



 موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب 1 عويبلا باتك

 عاب نم 0 :ةياور قو ٠ "”عرشتملا طرقشي هي نأ الإ عئابلل لاملاو ةرمثلاف لام هلو 57

 اعيبم نوكيف هسفنل

 عئابلل هترمثف ًاريؤم الخم عاب نمو :عافبلا عرتلو د نأ الإ عئابلل لاملاف لام هلو دبع

 يرتشملا ي

 . "ع اتبملا طرتشي د نأ الإ

 22 202 2122 2 8 2 2 ل وو وع .بيفاربإ نع داعب نع ةقيبح ربا الاب

 طرتشي نأ ايل عئابلل ةرتيقلا# ١ يتم اف عابا ن مو ع اتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةلامف لانغ هلو: ادع عاب ور

 4 :مقر] عاتبملا طرتشي نأ الإ اهععاب يذلل اًهرمثف ربؤت نأ دعب ًالخت عاتبا نم :ايكر ,احخخبلا ظفل يفو (ع اتبملا

 نمو «رمع نبا نع عفان نع بويأو هللا ديبعو ثيللاو كلام قيرط نم ملسم يف يورم هنإف «مامهلا نبا عم قحلاو

 لصفملاو نينحلا ىلع اهريغو ةربوملا نم قرفلا يف يوونلا سايق مث ءاعوفرم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا قيرط
 .ىرخألا مكح امهادحإ مكحف ناتلصتم امهاتلك انهه ةربوملا ريغو ةربؤملا نأل ؛قرافلا عم هنأل ؛طقاس

 .ذاختالا ةيصاخل عيبلل لاعتفالا نم :ع اتبملا .دبعلل كلم الف الإو نوذأملاك هضبق يف وأ هندب ىلع يأ :لام هلو ادبع وأ

 ركذ ىلع ًارصق هنع نسحلا نب قيرط نم ورسح نبا ةاورو ,مامإلا نع دايز نب نسحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 مح ضعب عبي ال :هعفر رمعغ نبا نع ١[ :مقر ملسمو غ5 17ه :مقر يراخبلا] هيلع قفتم ثيدحلاو ؛مايتسالا م

 نيل عر ده ةاوو اذكه :خإ دام نع م28 9 ةجقر] ولي وأ عاتبي قبح :يئاسنلا دازو ؛ضعب عيب ىلع

 ةبطخخ ىلع لجرلا بطخي ال :ظفلب هاعفر ديعس يبأو ةريره يبأ نع نوراه يبأ قيرط نم مامإلا نع "راثآلا" يف
 ئفكتل اهتخأ قالط لأست الو ءاهتلاخ ىلع الو ءاهتمع ىلع ةأرما حكني الو :هيخعأ موس ىلع موسي الو ؛هيخأ

 ءاقلإب اوعيابت الو ءاوشجانت لاو فرجأ ةجلعلاف ادعلك 7-0 نمو ءاهقزار وه هللا نإف ءاهتفحص ف ام

 نحو تاع نب دابع قيرط نم ورسحخ نباو ؛مكحلا نب مثيلا قيرط نم يثراحلا هاورو 5٠/, :مقرا“ 4 4 :ص]
 . هملعيلف" :هلوق ىلإ ىهتنا مهثيدح نأ الإ مامإلا نع مهتثالث هدج نع ينارحلا ةبورع يبأ قيرط

 ال انوا بع هايس وع أ هنأ ةخسنلا هذه يف ةياورلا هذه يف مهبملا رهظ اذهيو

 دمحأ لاقو ؛نوراه يبأ نع ثدحأ نأ نم ىلإ بحأ ىقنع برضتف مدقأ نأل :ةبعش لاقو ءديز نب دامح هبذك

 نولتي :طقرادلا لاقو «ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو «هثيدح يف قدصي ال فيعض :نيعم نبا لاقو (ءيشب نيل

 ىورو «هئيدح نم سيل ام ديعس يبأ نع يوري ناك :نابح نبا لاقو ؛يروثلا هنع ىور ام ربتعيف يعيشو يجراخ

 يف ثيدحلا نكل .نوعرف نم بذكأ :يلع نعو «رتفم باذك :يناجزوجلا لاق ءفيعض ىيحي نع حلاص نب ةيواعم

 .اقلطم ةلوبقم يعخنلا ليس ايسارمو «دمح "راثآلا" يف يف هدحأ مل نوراه ابأ نأ عم تفرع امك حيحص هسفن



 موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب 44 عويبلا باتك

 هادا - كاك هلأ 0 يببلا نع ةريره يبأو «يردخلا ديعس يبأ نع مَهَأ ال نمع

 ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت الو ,هيخأ ةبطخ ىلع حكني الو .هيخأ موس ىلع لجرلا

 ىهنلا وأ يفنلاب

 رمع نبا ثيدح نم ناحيشلا هجرحخأ خا لجرلا ماتسي ال .ةلاهحلا يف ريض الف ءاندنع ةقثلا نع يأ : مه 5 نمع

 يرهزلا قيرط نم يراخبلا ىورو ؛ةاصحلا ءاقلإب اوعيابت ال :ظفلب "ىقتنملا" يف دوراحلا نبا جرخأ اذكو ؛هوحنب
 لحرلا عيبي الو ءاوشحانت الو «دابل رضاح عيبي نأ 75 هللا لوسر ىف" :لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع
 5١1٠[. :مقر] "اهئانإ يف ام أفكتل اهتخأ قالط ةأرملا لأست الو .هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو .هيخأ عيب ىلع

 نأ" :ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ثيللا نعو «ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا قيرط نم ملسم ىورو
 :ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع تباث نب يدع قيرط نمو ؛"هيحأ موس ىلع لجرلا مأتسي نأ ىف 25 هللا لوسر
 ةيرصتلاو ءشحنلا نغو ءاهتخأ قالط ةأرملا لأست نأو ؛دابل رضاخ عيبي نأو :يقلتلا نع ىمن 25 هللا لوسر نأ"

 35 هللا لومسو ىف" لاق «ةريره يىبأ نع جرعألا نَع داتزلا يبأ قيرط نمو «"هيح أ موس ىلع لحرلا مأتسي نأو

 ١[. هاه :قرإ] ' 'ررغلا عيب نعو ؛ةاصحلا عيب نب

 صئاصخ نم دحاو دانسإ يف اهعمج لعلو ؛ةقرفتم ثيدحلا بتك يف ةيورم اهئازجأو ثيدحلا اذه ضاعبأ :لوقأ

 هوس ىلع لجرلا مواسي ال :هظفلو ؛ةريره يبأ نع يقهيبلا هاورو :ثيدحلا رخآ يف يراقلا لاق ؛مامإلا ةياور
 1 أ ا 1 هك ٌ | لل أ 5 ١ 3 انااا ١ 1 د 1 3 1 8 6 9
 د ىجأ ةسنعمسسلا | ديحججا ىعاتسا مس ف عج جسا عاقلاب ١ وعي انت 5 ه عا ةيستج امن ١ ه (ةيححا ة.لج دع دع #9955 21 - >3 ف ع ةيجخ ا

 :هرجأ هل نيب قدس ريجألا راجيشبا نع ىخ التل هنأ :ديعبم ىأ نع دنعأ ىوروو[١ 1465 ةقرعا مال

 بلطي نأ :هيحعأ موس ىلع موسل ابو .دقعلا مامتو داقعنالا دعب خسفلا بلطي نأ :هيحأ عيب ىلع عيبلاب دارملا مث

 ءاسلحو اعدق 25 ةعيق دياز نم عيب زاوج يورملا نمف الإو .دقعلا لبق نمثلا رارقتساو يضارتلا دعب عيبلا

 يف سيق تنب ةمطاف ةصق رهاظلا نمف الإو .دقعلا لبق ىضارتلا دعب كلذ نوكي نأ :هيخخأ ةبطخ ىلع ةبطخلابو

 قالط ةأرما جوز ةأرما لأست ال نأ :قالطلا لاؤس عنعو ءديز نب ةماسأ اهحاكنإو مهج يبأو ةيواعم ةبطحخ

 فاك امهنيب ءافلاو ةيقوفلا مضب أفكتل :هلوقو ءاط ناك ام ةرشاعملاو ةقفنلا نم اه نوكيو ءامي جوزتي نأو هتحوز

 ؛ةبارقلاو بسنلا صوصخ ال هتائبو مدآ نب نم وه نه تحألاو خألاب دارملاو ءبلقت يأ ةزمه هرخآ ةنكاس

 :لاق ءاهيف ام غرفتل اهتببك اذإ ردقلا تأفك نم :"عمجملا" ف لاق ءاضيأ رفاكلا لمشيف ؛ةيمالسإلا ةوخألا الو

 .ةرفاك وأ مالسإلا وأ بسنلا يف اهتخأ تناك ءاوس اهريغ اهتخأب ةارملاو

 "هدنسم" يف دايز نب نسحلاو :"راثآلا" ىف نسحلا ني.دمحم هاور دقف فرحأ هنملعأف اريجأ ترحجأتسا اذإو :ظفل امأو

 نب ىلع قيرط نم يطقرادلا هج رخخأ ثيدحلاو هت رخجأ هملعيلف ا روجا رجاعي نم : ظفلب ردقلا أذَك مامالا نع

 - ءورسخ نبا هاور هقيرط نمو «ةفينح يبأ نع مصاع نب يلع نع يئاسنلا برح نب دمحم نع رشبم نب هللا دبع



 موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب 44١ - عوبلا بحت

 .اهقزار وه هللا نإف اهتفحص يف ام ئفكتل اهتخأ قالط ةأرملا لأست الو ءاهتلاخ الو
 اهئانإو اهتعصق يهنلا وأ يفنلاب

 : "هرجأ ةنملعأف ١ اريجأ ترخاتسا اذإو يرجحلا ءاقلإب اوعيابت الو

 يقابلا دبع نبا هاورو «ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا نع عاجش نب دمحم قيرط نم ًاضيأ ورسخخ نبا هاورو -

 ؛هترجأ هل متيلف :ظفلب هب دامح نع يروثلا نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأو «مامإلا نع ةزمح نبا قيرط نم
 نع عيكو قيرط نم ةبيش يبأ نبا هاور اذكو .ث5 يبنلا هب غلبي لو ةرم يروثلا هب ثدحو :قازرلا دبع لاق

 نمو .«هثزيحأ هل نيييلقا#ظفلب, اعوقرم»هي. رمعم نع قازإرلا كي قيزظ: نم "ودم" ف هيوهار نبا هجرعأو دا
 يف دواد:وبأو «"هديسم" يق دمحأ هاورو ههترجأ هل نيب ند لرلا رحاتسي نأ ىمن :ظفلي ةملس نب دامه قيرط

 نأ تفرع دقو «طقاس انهه ميهاربإ هنع يوارلاو .حيحصلا وه فوقوملا :ةعرز وبأ لاقو «ظفللا اذهب "هليسارم"

 .عوفرم ريغ ةعرازملا يف يئاسنلا هاورو «تاقث نع الإ يوري ال ةلوبقم هليسارم

 لاق :لاق ءرمع نبا نع دئثرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ :اهنم ءقرط ىلع ءاج مامإلا نع ثيدحلا اذه نأ ملعا مث

 نع يميتلا ىيي نب ليعامسإ قيرط نم ورسح نبا هاور اذك ؛هرجأ هملعيلف اريجأ رجأتسا نم :ُةثك هللا لوسر
 هذه انتخسن يف امك خلإ ةريره يبأو ديعس يبأ نع ' متأ ال نمع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ :اهنمو .مامإلا

 بيبح نب ةرمحو نامهط نب ميهاربإو ورمع نب دسأو مكحلا نب مساقلا قيرط نم هلوطب يثراحلا هاور اذكه

 نب نسحلاو يقورسملاو ليذهملا نب رفزو ريبزلا نب هللا دبعو قرزألا فسوي نب قاحسإو ئناه نب بويأو تايزلا
 ةفينح يبأ نب دامحو ماوعلا نب سابعلا قيرط نم ورسح نبا هاورو «مامإلا نع مهلك تارفلا نب نسحلاو دايز
 .مهأ ال نمع :دانسإلا يف لقي ملو يب رولا دلاع رم دهم قرط نيب لولب ياللا هاورو ةهانإلاز ع امهالك

 مهمصخ انأ ةثالث :هعفر ةريره يبأ ثيدح نم [777177 :مقر] "هحيحص" يف يراخبلا دنع هانعمي ثيدحلاو

 كلام هبوب - قالط ةأرملا لأست الو :هلوقو ءهرحأ هطعي لو قوتساف 0-5 لجرو :مهيف ركذف

 اهتفحص غ :ظفلب هيفو «ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ قيرط نم /١54[ :مقر] "أطوملا" يف

 فل ميعن + مهنا هجرخأو ءرخآ قيرط نمو هقيرط نم 570١[ :مقر] يراخبلا هجرخأو ءاهل ردق ام اه امئإف حكنتلو

 نبا هجرخأو «نيدلا يف ةوخأ :ةوخألاب دارملاو ."اهتحخأ قالط طرتشت نأ ةأرمال حلصي ال" :ظفلب "هجرختسم"
 . هحيحص" يف نابح

 نك َلِجُأَوظ :ىلاعت هلوق وهو باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجي روهشم ثيدح وهو هحيرخت رم دق :اهتلاخ الو
 ثيداحأ نأ ىلع انهه ةرمثلا قالطإل ؛حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب رايخ ف ةفينح يبأ مامالل ليلد هيف (؟ ؛ :ءاسنلا)

 .داشرإلاو هيزنتلل يهنلا نأ ىلإ ريشي هريغو يراخبلا دنع تباث نب ديز ثيدح نأ عم رخأ تاضراعم اه يهنلا

 .ةروشملا ظفل هيفو



 ديصلا بلك نمث يف ةصخرلا نايب 1  عويبلا باتك

 هللا دبع نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب نعم نع ةفينح - وبأ -9
 : : . "ب ١ ا اان .نلوبع

 ."انمئاغمو انمساقم ىلإ انعِب :نولوقت" :لاق
 59 تاقوأ

 [ديصلا بلك نمث يف ةصخرلا نايب]
2 

 بايالا لاي
 اني |(ع

 25 هللا لوبسر ضمقر :لاقأ سابع نبا نع ةمركع نع مقيفأ , نع ةفينح وبأ ج2

 ' نبا ىلوم قريصلا بيبح نبا 03

 ريغ هللا ىلع نيلكوتم يأ :هللا ىلع اورتشا .دوعسم نبا هدج قلي مل هنال ؛ءلسرم :حلإ دبع نب نعم نع
 قوثولاو لاكتالاب نمثلا وأ عيبملا ملسأو يرتشأو عيبأ :لحرلا لوقي نأ يغبنيف ؛هيف ددرتم رمأ ىلع رمأل نيطراش
 فايا ةيانبلا" يف ئيعلا لاق ءاياطعلا تيقاومو مئاغملاو مساقملاك ةرهاظلا فايسألا لإ ايس ننيلعو | لت هل هللا ىلع

 ءءاطعلا ىلإ عيبلا 7 افأ ةشئاع نعو «ةباحصلا ةماع دنع دساف اهيلإ عيبلا نأ عي :لوهجب لخبأ ىلإ عيبلا

 نع ةمركع اول ميركلا ديع نع ةنييع نبا اناوييحأ يعفاشلا قيرط نم "ةفرعملا تاك" 5 يقهيبلا ىورو

 ىلإ عي عيبلا هذ ةشئاع ةزاجإ :يزارتألا لاقو «سايدلا ىلإ الو ءردنأ ىلإ الو ءءاطعلا ىلإ اوعيبت ال :لاق +«ءسابع نبا
 دقق قالا قبب املأ «فلتخي ملف داعيملا نوفلخي اونوكي مل ءافلخلا نأل ؛تزاحأ امنإ امنأ ىلع اندنع .اوبجت# ءالتنعلا

 اببس عقو ارخأتو امدقت نامرلا فالتخا لعلو ١31/4[. : ةيانبلا] رخأتيو مدقتي ام سنج نم راصف رمألا ريغت
 :لاقي .وأ ءاضيأ ةيواعم نب كيري ةاراسإ كعب ام. ىلإ سابع نبا ءانقبل يف ةشئاعو سابع نبا ٍتياور ف فالتخالل
 .نو سابع نيا ةربقغاو ةشئاغ هتردهأف نيموي وأ موي وحنب اليلق رخآأتيو مدقتي ناك

 عيبلاو ءاورتشا :هلوق ةنيرقب انيرتشا يأ :انعب غب .لوقلا اذه نم دوصقملاو هللا ىلع ءارشلا نيعم يأ :كلذ فيكو

 قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذكه عا بلك قو يف .اناياطعو انقازرأ ةمسق ةنمزأ :انمساقم .دادضألا نم ءارشلاو

 مثيلا نع هقيرط نم مامإلا نع نسحلا نب دمحم نع دبعم نب يلع نع يدنكلا هللا دبع نب دمحأ نع رذنملا نب دمحم
 نباو ورسخخ نباو ؛رذنملا نب دمحم قيرط نم ةحلط هاور دقف ؛انهه امك لاصتالا عم امأو ءاعطقنم سابع نبا نع
 نبا هجرخأ هقيرط نمو ؛هنع يدنكلا هللا دبع نب دمحأ نع امهالك يكاطنألا نيسحلا نب نيسحلا قيرط نم رفظملا
 نناسارخلا يدبكلا ىلع وبأ وه :يبهذلا لاقو ءفيعض :يدنكلا لاقو ءروكذملا يدنكلا ةمجرت ىف "هلماك" ف يدع

 7 اد ؛يدبكلا انثدح ؛نيدملا ىلع ن :ن لمحأ ايلالوع :لاك 2 هن هدع نبا هلاق ليطاوبو ريكانم هل جالجللاب نتقارع

 525 هللا لوسر صخر :سابع نبا نع ةمركع نع يفريصلا مثيلا نع ةفينح يبأ نع نسحلا نب دمحم انثدح «دبعم نبا
 5 .لطاب ثيدحلا اذه :قحلا دبع لاقو «ةفينح يبأ قيرط نم اهب درفني ءايشأ هلو :لاق .ديصلا بلك نمث ف



 ديصلا بلك نمث يف ةصخرلا نايب كان عويبلا باتك

 هه هلا هسا 8# 4# ها لا اه اق مش ها ها ضف ها ها ها ض هلا هه ضل ا ها هلا ههنا هلا ضلال هلا هلا انها هلا قا اقتتال اا لا اللا قتلا لا انه الا قا قنا اغلا قتلا ض0 انها قتيلا 0 اني ضل هش الا قا 00ش #ه هل اها ١

 نب رصن يبأ نع ناذاش نب يلع يبأ نع نوربج نبا نع ورسح نبا ىورو ؛يدنكلا اهيف سيل قرط هل :تلق
 اذهو هب سأب ال دنس اذهو ؛نسحلا نب دمحم نع ئيوزقلا ةبوت نب ليعامسإ نع رهاط نب هللا دبع نع باكشإ
 هيف حيرص نتملا نإف «ةسارحلاو ةيشاملاو ثرحلا بلك هلثمو ؛ديصلا بلك زاوح ىلع ةيفنحلا دنع ليلذ لوأ

 نم قودص :"بيرقتلا" يف لاق ءقودص ةقث هنوك ف بير ال يقريصلا بيبح نب مئيهلا نأل ؛دانسإلا اذكو

 هبصعت نع هوفت نم هوفت ىلإ ىغصي الو هلقم» نع لأسي ال ةفينح وبأف ةفينح وبأ امأو ا :مقر] ةسداسلا

 نمو نيعباتلا نع يورو «ةرهاظ امهلاحف سابع نباو ةمركع امأو .هضرعو هنيدل أربتسي ملو «هيف عقوو هدانعو

 بلكلا لتق اذإ هنأ :يرهزلا نعو .يقولسلا بلكلا نمثب سأب ال :ءاطع نع يواحطلا ىور دقف «هوحن مهدعب

 بلكلا يف لعجي لوقي ناك هنأ يراضنألا نايح نب ىي نب دمخم نعو «هلتق يذلا همرغيف هتميق موقي هنإف «ملعمل
 57 1/] كيعلا بلك نس ىلاث هل هةريعت نع ءاجرف تريعترأ انف اذإ يراصلا

 نب نارمع نع قاحسإ نبا نع انباحصأ ضعب يربخأ :لاق هرظانم نأ :هريغو ىعفاشلا ةرظانم يف يقهيبلا ىورو

 :ةقثلا انريخأ :هيف نكل «نامفع نع هفلاح امتي يعفاشلا هضراعف «اريعب نيرشع هلتق الجر مرغأ نامفع نأ :سنأ يبأ

 يبأ نب ىيي قيرط نم يراخبلا جرحأ دقو ,خوسنم بالكلا لتق نأ عم نافيعض يحبزلا وأ ىيي يبأ نبا هتقث نكل
 بلك الإ ظاريق هلمع نم موي لك ضقني هنإف ءابلك كسمأ نم :اعوفرم قف ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك

 ثرح وأ منغ بلك الإ :5 يبلا نع ةريره يبأ نع حلاص وبأو :نيريس نبا لاق :يراخخبلا لاق «ةيشام وأ ترح

 يبأ نب نايفس نع هوحن جرخأو .ةيشام وأ ديص بلك :525 يبلا نع ةريره يبأ نع :مزاح وبأ لاقو ءديص وأ
 ءانتقالا زاوج يف ةحيرصلا رابخألا هذه لاثمأو ء[؟777 :مقر] هي يبلا باحصأ نم ةؤنش دزأ نم لحجر ريهز

 نم ًاضيأ ريزنخلاو رمخلا نإ تح هيف بغريو عبطلا هيلإ ليمي ام لاملا نإف ؛ًآلام بلكلا نوك ىلع ةحضاو ةلدأ
 تتاك «باللكلا هد عافتنالا زاج اذإو ءانقح يف الام نكي مل نإو "ةيادهمل" بحاص هب حّرص ام ىلع كااوعألا

 :ليفلاك فرصعتلاو كلمتلا نع ةعنام ريخ ةياحبلاو «كالبألاو تافرضتلاو: دوقعلا اهيلع درت نأل ةنلاض الاونأ

 نع ىمن التل هنأ" :رباج نع [47778 :مقر] ىئاسنلاو ١445١[ :مقر ؛"177١/] دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق

 . "ديصلا بلك الإ بلكلا نمث نع ىمن" :يذمرتلا ةياور فو «"ملعملا بلكلا الإ بلكلا نم
 رهم نع ىمن" :هعفر «ةريره يبأ نع ءاطع نع سيق نع ةملس نب دامح ثيدح نم يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه

 اهيف سيق نع دامح ةياور :يقهيبلا لاقو ؛"ديص بلك الإ بلكلا نعو ؛رونسلا نمث نعو ؛لحفلا بسعو «يغبلا
 نع حابص نب ئثملاو حابر يبأ نب هللا ديبع نب ديلولا هاورو :يقهيبلا لاق ؛ملسم لاجر نم ناتقث امه :انلق ءرظن

 بلكلا نمثو «يغبلا رهمو «ماجحلا بسك ركذف "تحس نهلك ثالث" :هعفر «ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع

 - «روصنم نب قاحسإ ةياور ىلع نيعم نباو دمحأ هفعض نإو ىثملا :انلق «نافيعض هايوار :لاق ءايراض ابلك الإ



 ديصلا بلك نمث يف ةصخرلا نايب 5 عويبلا باتك

 8# ها هذا خن#خا شا ذه 8 ه8 ةنخا 8 عا ّْخا نّه كا #8 خا ها خخ هش هذا 8 هلا 8 8 ه8 اهلا اك 808 ها ها ها ثلا هلا لا #ه *ل ضل هل ها ا هه ل هل اهلا ضال اهلا ال ها ل هنا ل غلا ه0 هسا لا

 رامع نباو ئطقرادلاو دعس نباو يدع نباو يئاسنلاو يدذمرتلاو يناجزوجلاو متاح وبأ هنيلو هفعض اذكو -

 هفيعضت لكلا لصاحو «ىليقعلا اذكو ."ءافعضلا" يف ف نابح نبا هركذو «دينحلا نب ىلعو يئاسنلا هك رتو «يجاسلاو

 حابسلا نب نيثم :نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم لاقو .ةعباتمب ربجني ريسي فعض اذهف ءهرمع رخآ يف هطالتخاب
 هفعضي مل نكل يقهيبلا هعبتو ؛ئطقرادلا هفعض نإو ديلولا امأو «ةقث اعيمجو نويكم ملسم نب نسحلاو ملسم نب ىلعيو
 يف نابح نبا هل جرخأو «ةقث هنأ :نيعم نبا نع "ليدعتلاو حرجلا باتك" يف متاح يبأ نبا ىكح لب .نومدقتملا

 نع لزني الف فيعضلا اميسال فعضلارب ريجني قرطلا ددعتبف فعضلا ملس ولو «" هك ردتسم' ف مكاحلاو 'هحيحص'

 نع ريبزلا 5 انثدح «دامح انثدح :الاق وهرمع نب ديوسو ثايغ نب دحاولا دبع نع : يقهيبلا لاق م «نيسحلا ةبترم

 دنع عوفرم اذه :انلق تي ينلا نع دامح ركذي ملو :لاق ءديص بلك الإ رونسلاو بلكلا نمث نع ىمن :لاق «رباج
 .حالصلا نبا هركذ امك "ناذألا عفشي نأ لآلب رمأ" :سنأ ثيدح- يف امك ةيدحلا لهأ

 نارودلل تفرع امك كشلا هرضي ال :انلق (عفرلا ركذ يف كشلاب دامح نع ىسؤم ني هللا ديبع هاورو :ىقهيبلا لاق

 - يببلا نع الإ هملعأ ال :رباج نع اهظفلو «ةياورلا هذه ئيطقرادلا جرخأ دقو ءيمكحلاو يقيقحلا عفرلا نيب

 ةياورلا هذهو 25 هللا لوسر ىن :لاقف «دامح نع ليمج نب مئيهلا هاورو :يقهيبلا لاق ؛ةيرم الب عوفرم اذهو
 «تاقثلا ىلع طلغي ظفاحلاب سيل :يدع نبا لاق نإو ليمج نب ب مئيغاو ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ء«بير الب ةعوفرم

 ناك :دعس نبا لاق نكل "هيلامأ" يف كلذ ركذ كورتم هنإ :يناهبصألا ميعن وبأ لاقو .بذكلا دمعتي ال هنأ وجرأو

 ذكو «يعارخلا ةملس وبأو لماك وبأو وه دادعبب ثيدحلا هتاف نه ناك ؟ةيبأ نع دمحأ نب هللا كيع لاقو عةَقك

 ١ نرفع ميهاربإ لاقو «ةنس بحاص ةقث : ىلجعلا لاقو ءةقث مثيشا :رخغأ عضوم ف يف لاقو «ةئالثلا ظفحأ مثيها

 ف هوي اقوا "تاقثلا" يف نابح نبا هرك < ذو عظفاح ةقث :ئطقرادلا لاقو ةَشن وهو هنع عفدي كاف قدصلا

 .ريغتف كرت هنأك و ثيدحلا باحصأ نم ةقث "هبيرقت" يف رجح نباو ؛حلاص ةجح ظفاحلا يدادغبلا وه :"هفشاك"

 يبأ نع رفعج يبأ نب نسحلا هاورو :يقهيبلا لاق ؛"هكردتسم" نإ مكاحلاو ؛"هسيسيس' ٍ نابح نبا هل جرخأو

 هفعضو «فيعض :ئيدملا نبا ؛لاقو .يوقلاب سيل - نسحلا يعي - اذهو :لاق ا اوقع رباخج نع ريبزلا

 ةعانص نع لفغ :نابح نبا لاقو ؛«ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو ؛«يئاسنلاو دمحأ

 بي سانلا رايخغغ نم ناك :ميها ربإ نين مليم لاقو تيدا كتف ق وديه : سالفلا لاق نكل هب جتحي الف ثيدحلا

 .ادهاشو 5-5 حلصي فعضلا ملس ول :انلق «بذكلا دمعتي ال :يدع نبا لاقو

 ريبرلا لأ ن :رع ةملس نب دامح نع دمحم نب جاجح نع يمسقملا نسحلا نب ميهاربإ قيرط نبم يئاسنلا همر :لوقأ

 ثيدحو :يئاسنلا لاق «[4774 :مقر] "ديص بلك الإ بلكلاو رونسلا نمث نع ىمن ه5 يبلا نأ" :رباج نع

 - يمسقملا ميهاربإ نإف «تابثأ تاقث مهلك دنسلا لاجر :لروقأ (حيحصب وه سيل ةملس نب دامح نع جاجح



 |عيب يف نيتقفصلا نع يمن نايب
 نع امه رمع نب هللا دبع نع هثدح نّمع «روفعي يبأ نع ةفينح وبأ ١"-

 ...«عيب يف نيطرش نع مههنا' :لاقف .ةكم لهأ ىل ! ديسأ ني باّتع ثعب :225 ىبلا

 مهيلع اريم رسكف حتفإ  ديدشتلاب
 ءهرخآب طلتخا نإو تبث ةقث دمحم وبأ روعألا يصيصملا دمحم نب جاجحو ءرشع ةيداحلا نم ةقث يصيصملا -

 اديؤم فعي نأ نم لقأ الف كقعشلا جلس قلو هدحأ لكلا رهاظ حضي ةعلس نب: داحوب ةدبملا 8 ةمئألا هل جرخأ

 .حاحصلا تاياورلا يف بلكلا نمث نع يهنلا نم يور امو .ةحيرصلا ةحيحصلا انتلدأل انعام انهاقو اذهان

 ةدارإ ىلع وأ «هيزنتلا ىلع لومحم وأ ؛بالكلا لتقب رمأ نيح ءادتبالا يف كلذ ناك خسنلا ىلع لومحم وهف
 نيعلا سحن سيل هنأ بلكلا ةساحب يف بهذملاو ؛حيحصلا صصخنملا اذهبي ماعلا صخي وأ «ملعملا ريغو روقعلا بلكلا

 يبأ نع يدذمرتلا جرخأو «ريزنخلاو رمخلا لثم هسفن يف هنيع ةساحب ىلع قفتملاك هركذو «يراقلا همعز امك
 "ديصلا بلك الإ بلكلا نمث نع ىف" :لاق ةريره يبأ نع مزهملا بأ نع ةملس نب دامح نع عيكو نع بيرك
 نب ةبعش هيف ملكتو «نايفس نب ديزي همسا مزهملا وبأو ءهجولا اذه نم حصي ال ثيدح اذه :لاق ء[١78١ :مقر]
 .اضيأ هدانسإ حصي الو ءاذه وحن 75 يبنلا نع رباج نع يورو ؛جاجحلا

 يفتنيو ؛هرسك ربجني هوجولا ةرثكو قرطلا ددعتب فيعضلاف «فيعض امهنم لك نيثيدحلا نأ ملس نإو :لوقأ
 ام ىلع اندنع لومحم وه :بلكلا نمث يمن يف لاق يراقلا نأ ىلع ةجح حلصيف «نسحلا ةبترم ىلإ يقتريو ؛هفعض

 يف ىضف هنأ يور يح هب عافتنالا ف ضر مث ءامرحم ذئموي هب عافتنالا ناكو «هلتقب رمأ نيح ُهتُك هنمز يف ناك
 هذه فعض ملس ولف «كلملا نبا هركذ ؛شبكب ةيشام بلك يف ىضقو ءامهرد نيعبرأب لجر هلتق ديص بلك

 .نسحلا ةجرد نع عومخملا لزني ال نأ نم ددعتلاب يقرتلاب لقأ داق اضيأ تاياورلا

 [فلاخملا موهفم. لوقن ال انأ ىلع نيطرشلا ديقل موهفم الإ :خ! نيطرش نع .تاقثلا نم ةقث نم :هثدح نمع

 ؛نتملاو دنسلا اذمي مامإلا نع فسوي يبأ نع امهالك دبعم نب يلعو ديلولا نب رشب قيرط نم يثراحلا هاور اذكه
 «ينائشألا قيرط نم ورسخ نبا هاورو «ديلولا نب رشب قيرط نم ينانشألاو لدعلا ةحلط اورو ةيبلعلا كفللاو
 25 يبلا نأ :باتع نع يبعشلا نع ٍفوكلا يشرقلا يميتلا بهوم نب هللا ديبع نب ىيي قيرط نم اضيأ مامإلا ىورو
 نإف .عاطقنا هيفو ,مامإلا نع نوع نب رفعج قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذك .هركذف هموق ىهني نأ هرمأ

 :ةتاطقلا ىو هكرت :يرابلا لاقو ههقعضي ةنيبع نبا ناك فيعض بهوم نيا هدعس قو ءباتع كردي م ىلا
 :ةقثب سيل ثيدحلا ركنم :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاقو ؛ةئيدخح بتكي ال :نيعم نبا نع ميرم يبأ نبا لاقو

 نب ىبي ناطقلا ىِي كرت :لوقي نيعم نبا ثعمس :دواذ وبأ لاقو ءوه فرعي الو ريكانم ثيداحأ هل :ةرم لاقو

 - ثيدح تكرتف اهميقي ال ةالص يلصي هتيأر :ةبعش نع ناطقلا نع يدملا نبا لاقو ؛كلذل ًالهأ ناكو هللا ديبع



 بكي ال فيعض :ىئاسنلا لاقو هب لغتشي ال :لاقو :هئيدح بتكأ نأ امو ءادج هركنم ثيدحلا فيعض :افينأ

 جاجتحالا طقسف «ةقث هوبأو ءهل لصأ ال ام هيبأ نع يوري :نابح نبا لاقو .فيعض :ئطقرادلا لاقو ؛هثيدح

 ناطقلا ىيي هنع ثدح ىثملا نب دمحم :ىسوم وبأ لاقو «هيلع عباتي ال ام هيوري ام ضعب قو :يدع نبا لاقو هب
 :ثيدخلا كورتم :ىئاسنلا لاقو «ثيدحلا كورتم طقاس :جاجحلا نب ملسم لاقو «راربلا لاق اذكو ءةكرت مث
 يبأ نع هيبأ نع ىور :هللا دبع وبأ مكاحلا لاقو ؛ماكحألا يف ةجحب سيلو قاقرلاو دهزلا ف زوجي :يحاسلا لاقو

 امهو ؛كرابملا نباو ةفينح وبأ هنع ىور :انلق .ثيدحلا عضي :رخآ عضوم يف لاقو ؛ريكانم اهرثكأ ةخسن ةريره
 ديعس نب ىجحن تعم" :لدوقي هيوهار نب قاحسإ هنع ىورو .ناطقلا هقنو امرك يبهذلا لاقو عدقنلا ةمئأ 7

 .ناطقلا هنع ىور :لاقو «ةقث هللا ديبع نب ىحي :لوقي

 دمحم نب نمحرلا دبعو .دقنلا ةمئأ مظعأ وهو «ناطقلاو سنوي نب ىسيعو ضايع نب ليضف هنع ثدح ىرت الأ
 .قدصلا لهأ ثيدح نم ةبراقم هثيداحأو «فرعي ال هوبأ :يناجزوجلا لاقو ءليضف نباو ديبع نب ىلعيو يبراحم ا
 بذاك طلغ بيذكتلاب حرجلا نأ عم مدقم اندنع ليدعتلاو «ةقث نع ىور اذإ هب سأب ال :نايفس نب بوقعي لاقو

 رثكأ يف سيلو ءاضيأ تاقثلا نيب عقاو تاياورلا ضعب ف فالخلا نإف ؛لبقي ال راكنإلاب حرجلاو ,بذكلا نيب
 نع دحاولا دبع نب هللا دبع نع رماع نب يلع نع ًاضيأ ةفينح وبأ ىور دقو .يدع نبا نع تفرع امك هئيداحأ
 ةزمح قيرط نم لدعلا ةحلط هاور اذكه .؛هركذف لاصخ عبرأ نع مهفاف هللا لهأ ىلإ قلطنا :هل لاق :هعفر باتع

 ىورو ؛مامإلا نع دايز نب نسحلا نع عاجش نب دمحم قيرط نم ورسخ نبا هاورو «هنع تايزلا بيبح نبا
 نسحلا نب دمخم هاور اذك :ةركذف كلهأ هنا :هل لاق :هعفر باتع نع لجر نع رفاع نب ىحي نع اضيأ مامإلا

 يف يعالكلاو ورسخ نباو ةحلط هاورو «مامإلا نع امهالك "هدنسم" يف دايز نب نسحلاو :"راثآلا" ف
 هللا ديبع نب ىحي لاق مث ءيبعشلا رماع نع ىحي نع هباوص :ةركدقلا" ف ىئيسحلا فيرشلا لاقو ('مهديناسم'

 .باتع نع لجر نع يبعشلا رماع نع :يريمحلا

 ؛بيعش نب ورمع نع [؟٠5 4 :مقر] دواد وبأو ء[١١45 :مقر] يئاسنلاو ء[5١١ :مقر] يذمرتلا جرخأو
 عيب يف كاطرش الو «عيبو فلس لحي ال :لاق 2 يلا نأ ةرشنع نب هللا كيم 55 نوح هيبأ نع يبأ نتا ؛لاق

 حرش" يف ىورو ؛حيحص نسح ثيدح اذهو :يذفرتلا لاق «كدنع سيل ام عيب الو ءنمضي مم ام حبر الو
 نبا ىورو .ةدحاو ةقفص يف نيتعيب نع تك هللا لوسر ىف :لاق ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع "ةنسلا
 هاش ةكم لهأ ىلإ هثعب امل :هعفر ديسأ نب باتع نع ءاطع نع ميلس أ نب كيل قيرط نم 68 :مقر] هججام

 - يقهيبلا هع رس و .عطقنم باتع نع ءاطعو هقيلوت اندنع حيحصلاو هيف فلتخم ثيلو «نمضي م ام فلس نع



 فلس نع مههناو ؛ءنمضي مل ام حبر نم مكدحأ لكأي ال .هللا ىوقتب هللا لهأ ىلع كترمأ نإ :لاقف ؛ةكم لهأ

 ف ييهذلا لاق ء[١٠ 457 :مقر ول هدنع سيل ام مهدحأ عيبي نأو ءدحاولا عيبلا يف نيتقفصلا نعو ؛عيبو

 لاق :ةعفر سابع نبا نع ءاطع نع ةيمأ نب ليعامسإ قيرط نم اضيأ يقهبنلا ير :كييجع هكّيرس : تسلا نصتقع

 ؛عيبو ضرق نعو ءاونمضي مل ام حبرو ءاوضبقي مل ام عيب نع مههفاف ةكم لهأو هللا لهأ ىلإ كتثعب دق نإ :باتعل

 دنسلا اذمي ركنم وهو ؛ليعامسإ نع يليألا حلاص نب ىيي هب درفت :لاق ءفلسو عيب نعو ؛عيب ف طرش نعو
 ام دمحأ نع يورو «يقشمدلا ةعرز وبأ هلقن نيعم نبا هقثو «ةقث هنكل يأرلا له لهأ قم طاحت وب وس امأ تلق

 لاقو «نسحلا نب دمحم ليدع وهو ءيأر بحاص هنكلو ؛ثيدحلا نسح ناك :ةناوع وبأ لاقو ءاريخ الإ هيف لاق
 لاقو ء"تاقثلا" يف هركذ نابح نبا اذكو ءماشلا لهأ تاقث يف هريغو يدع نبا هركذو «قودص :متاح وبأ

 ظفاحلاب سيل دمحأ وبأ :مكاحلا لاق معن ةقث :يليلخلا لاقو «ةنامألاو قدصلا لهأ نم مهدنع وه :يحاسلا

 وه امأو .ةالصلا ءيسي عماجلا دجسم يف هتيأر هنأل ؛هثيدح بتكأ مل نإ :دمحأ هيبأ نع هللا دبع لاقو «مهدنع

 نب ىيي هنع ىورو «ةلطاب ثيداحأ ىور :بيطنخلا لاق ؛ةبسنلاب حرص هنأل ؛هب موزجما لب رهاظلا وهو ىليألا

 .سابع خيا َنَع ءاطع نع ةيمأ نب , ليعامسإ نع يوارلا وه اذهو « :يليقعلا ةلاق ريك انها ريكب

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ناميلس يبأ نب كلملا دبعو نالجع نبا نع يروثلا قيرط نم اضيأ يقهيبلا ىورو
 ,كدنع سيل ام عيب نعو «عيبو فلس نعو «عيب يف نيطرش نع هاهنف ديسأ نب باتع ثعب" :هعفر ؛هدج نع

 ءهوحن هعفر ةشئاع يبأ نع "طسوألا" يف يناربطلا هجرخأو ٠١4514[. :مقر ,7/5١7ه] "نمضي مل ام حبر نعو

 لاق «"ةعيب يف نيتعيب نع ُهي هللا لوسر ىمن" :لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلاو كلام ىورو
 ؛حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح .دوعسم نباو رمع نباو ورمع نب هللا دبع نع بابلا يفو :يدذمرتلا
 بوثلا اذه كعيبأ :لوقي نأ "ةعيب ف نيتعيب" :اولاق ملعلا لهأ ضعب رسف دقو .ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 ةدقعلا تناك اذإ سأب الف امهدحأ ىلع هقراف اذإف .ءنيعيبلا دحأ ىلع هقرافي الو «نيرشعب ةئيسنبو ةرشعب دقنب

 اذكب اذه ىراد كعيببأ :لوقي نأ ةعبب يف نيتعيب نع دعك ىبلا ىمن ام نععم نمو :يعفاشلا لاق ءامهتم دحاو ىلع

 مولعم نمث ريغب عيب نع قرافت اذهو «ءيراد كل تبحو كمالغ يل بحو اذإف ؛ءاذكب كمالغ ىعيبت نأ ىلع

 :مقر| بيعش نب ورمع ثيدح يف يذمرتلا لاقو .هتقفص هيلع تعقو ام ىلع امهنم دحاو لك يردي الو
 مث اسرق هضرقي نوكي نأ :لاق ؟"عيبو فلس نع ىف" ئععم ام :دمحأل تلق :روصنم نب قاحسإ لاق :[ ١7)

 لاق «كيلَع عيب وهف كدنع ًايهني مل نإ :لوقيفاءىش ف هيلإ فلسي قوكي نأ لمنخيو هيلع .دادزي اعبي. هعيابي
 - بقي 1 ام. يمي ماعطلا لإ يادتعت نزكي ال ةلاق##ومتشي ل اردو نهر ةدنخأ# قلق «لاقامنكت قاحسا



 .هتراصقو هتطايخ ىلعو بوثلا اذه كعيبأ :لاق اذإو :دمحأ لاق ؛نزويو لاكي اه لك يف لاق امك قاحسإ لاق -

 هب سأب الف هتراصق َّىلعو هكعيبأ :لاق وأ ؛هب سأب الف هتطايخ ّىلعو هكعيبأ :لاق اذإو «عيب يف نيطرش وحن نم اذهف

 باثك" يف قابيشلا نسحلا نب دمحم هاورو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق .لاق امك قاحسإ لاق «دحاو طرش اذه امنإ

 ذك نيينرقت انا ىلع انذكو اذككي انه يتتبع قلمي : لجرلل لوقي لجرلاف :عيبلاو فلسلا امأ :لاقو ءهرّسفو "راثآلا

 لجرلاف :نمضي مل ام حبر امأو «نيفلأب الجوؤمو الاخ فلأب ءيشلا عيبي لجرلاف :عيبلا يف ناطرشلا امأو ءاذكو

 ثيدحلا اذه :ئيعلا لاق دقف «ةعيب يف نيتعيبلا ثيدح امأو ]١85/8[: حبرب هضبقي نأ لبق هعيبيف يقل ئرتشي

 نيتففص نع 0 لوسر ىف" : لاق 5-5 ةوعسما ف هللا .كيغ ل 5 هدانسإب سر م :مقرإ '" هلكت" ّق لمحأ هأور

 5 0 لحرلا عيبي نأ وه :هتاور نم رخآلا وه كيرش لاق :ةيدحلا ةاور دحأ رماع نب دوسأ لاق «"ةقفص يف

 نم يذمرتلا ىورو ءاوبر نيتقفصلا يف ةقفصلا :اعوفرم كامم قيرط نم ىليقعلا ىورو ءاذكب ةئيسنو اذكب دقن اذه

 اذك «عيبلا يف ديلا برض :ةغللا يف ةقفصلاو ١1١[2 :مقر] "نيتعيب نع ىف" هلي يببلا نأ :ةريره يبأ ثيدح
 .دقعلا دارأ اذإ رخآلا دي ىلع هدي عضي نيدقاعتملا دحأ نأل ؛دّقعلا امي داريو ,"ةغللا لمح" ف هركذ

 يناربطلا لاق :"حتفلا" يف مامهملا نبا لاق ءاضيأ طرشو عيب نع ىهنلا درو دقو ءاقافتا عقو نيطرشلا ديق نأ ملعا

 قع" نب ثراولا دبع انثدح «يلهذلا ناميلس نب دمحم انثدح «يرقملا بويأ نب هللا نبع اهانج + "لطم وألا ةمهعت"

 ؛لطاب طرشلاو زئاج عيبلا :لاقف ءهتلأسف ىليل يبأ نبا تيتأ مث ءلطاب طرشلاو لطاب عيبلا :لاقف الطرف وا

 قارعلا ءاهقف نم ةثالث !هللا ناحبس اي :تلقف ءزئاج طرشلاو زئاج عيبلا :لاقف ءهتلأسف ةمربش نبا تيتأ مث
 نع بيعش نب ورمع يئددح :لاق «الاق اف قيردأ ام :لاقف هتريخحأف ةشينح ابأ تايتأف .ةدحاو ةلايشق ِق اوفلتخا

 ةريرب يرتشأ نأ كك يببلا ينرمأ :تلاق «ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ئثدح :لاق ءالاق ام يردأ ام :لاقف

 نب رعسم بدح- :لاق ءالاق ام يردأ اه : لاقف ,هتريخأف ةمربش نبا كتيقأ هش 4 «لطاب طرشلاو زئاج عيبلا ءاهقتعأف

 زئاج عيبلا .ةنيدللا ىلإ اهالمح يل طرشو ةقان 225 ىببلا نم تعب :لاق سقف رباح نع راثد نب براحت نع مادك

 .[4751 :مقر ؛*5/54] رئاج طرشلاو

 هيلع تكشف "ةفاكح أ" ُُق قحلا| 535- هركذ مك احلا ةهجج نمو 2 'ثيدحلا مولع تاك" 5 مك احلا هاور اذك و

 مث 4١[. 5/5 :ريدقلا حتف] اهيف رظنلا نم دبالف ءاهيلع لدتسم بهاذم ةثالث ةلأسملا ف نأ اذه نم رهظ دقو

 بلطيلف هيلع عالطإلا ءاش نم «هبأد وه امك «ةفينح بأ بهذم حيجرت يف ثيدحلا ةهج نم هلاطأو مالكلا درس

 .اهحورشو "ةيادهلا" نم بلطيلف عيبلا يف طورشلا ةلأسم امأو «هنم



 مب يف نيتقفصلا نع يه نايب 1454 عويبلا باتك

 . "ضيفي م ات عين نعو نمضي م ام حبر .نعو «فلسو عيب نعو
 لاق-:لاق عال لديعس يبأ نع ةعرق نع كلملا دبع نع ةفينح وبأ 1

 يف دقع هنإف ءطرش هيف ةمأ الو ادبع مكدحأ عاتبي ال' 525 يبا

 ةقرف اهدحأ يف يأ

 يف لاصخ عيبرأ نع نع كك هللا لوسر ينام" :ميكح نع وييسر دسع تيبس نع قرف هاور :خلإ عيب نعو
 ءازلا نوكسو فاقلا حتفب :ةعزق نع .هيلإ يضفي هنأل ؛عيبلا هب دارأ :خ! حبر نعو .خلإ "فلس نع :عيبلا

 دقع هنإف" :هلوقو «ةمالع نيتحتفب "طرشلا"و «يرتشي ال يأ :خإ مكدحأ عاتبي ال (يراقلا) .حتفتو ةمجعملا

 :مظعألا 100 اا راا اع اي شمالا ةياور ف :ليقو «قتعلاب هنع لحني ال يأ :يراقلا لاق «"قرلا يف

 «عيبلا يف طرشلا نع ىمن :اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع مامإلا ىورو ,كفي مل قر يف دقع هنإف
 نب ثراولا دبع نع ىلجبلا نيسحلا نع مساقلا نب نسحلا نع ةدّقع نب سابعلا يبأ نع لدعلا ةحلط هاور اذك

 نع يناربطلا مساقلا يبأ نع ميعن وبأ ظفاحلا هجرخأو «ةروكذملا ةصقلا ركذ مث ؛ةفينح يبأل تلق :لاق ؛ديعس

 هاور اذكهو ؛هركذف ةفينح يبأ نع ديعس نب ثراولا دبع نع يلهذلا ناميلس نب دمحم نع ركب نب هللا دبع
 نع بيعش نب ورمع نع ياسارخلا ءاطع ثيدح نم "ثيدحلا مولع" يف مكاحلا هاورو ,"هطسوأ" يف يناربطلا
 .هب ديعس نب ثراولا دبع نع ىلهذلا ناميلس نب دمحم ثيدح نمو ؛هدج نع هيبأ

 لقنو «"يطايمدلل دادغب ةخيشم" نم ثلاثلا ءزجلا يف "ملاعملا" يف يناربطلاو ."ىلحملا" يف مزح نبا هجرحأ اذكهو

 هثدح نّمع «روفعي يبأ نع اضيأ مامإلا ىورو «نابح نباو ةعبرألا هجرخأو «بيرغ :لاق هنأ سراوفلا يبأ نع هيف

 هاور اذك «كدنع سيل ام عيب نعو ؛فلسو عيب نعو «؛ةعيب يف نيتقفصلا نع ىك :هعقار ءاورمتع تي هللا دينع ن . ع

 دواد قيرط نم يواحطلا هجرخأو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةسمخلا هجرخأو ءورسخ نبا
 نع بويأ قيرط نمو «ةعيب يف نيطرش نعو «فلسو عيب نع ىف :ظفلب «بيعش نب ورمع نع دنه يبأ نبا

 رماعو ناميلس يبأ نب كلملا دبع قيرط نمو «عيب يف ناطرش الو «عيبو فلس لحي ال :ظفلب بيعش نبا ورمع
 .[5١٠/؟] عيبو فلس نعو «عيب يف نيطرش نع ىف :ظفلب ورمع نع لوحألا
 نع ثدحي ثراحلا نب ورمع نب دمحم تعمس ةملس نب دلاخ نع ةبعش قيرط نم يواحطلا هاور ام انتجح نمو

 ءاهرقي ال :لاقف ءرمعل كلذ ترك ذف ءاهتمدخ تطرتشاو ةيراج هللا دبع تعاب اه :تاوعستم نيا ةآرغا بنتفذ

 نأ ىلع اهكعيبأ :تلاقف ءاهنم اهيرتشي ةيراج هتأرما نم بلط هنأ :دوعسم نبا نع يرهزلا نع مامإلا هاورو

 ءامرقت ال :لاقف «باطخلا نب رمع لأس مث «نمثلاب اهنم اهارتش نيزبفاب اهرؤبت تنك اهني تفر نإف ىلع اهكسمت

 طرتشيو ةيراحللا يرتشي لحرلا يف ميهاربإ نع دامح نع مامإلا نع "راثآلا" يف دمحم جرخأو ءدحأل ةبوشم اهيفو
 - عدصي ام هلام عنصي كلذ كلمي الو حاكنب اذه سيل ؛هبحاص كلمي ال عيبب اذه سيل ءبهي الو عيبي ال نأ هيلع



 لصقل نجا طتلاهابجل ااا الا

 [رسعملا نع رظنلا ناييب]
 نع شارج نب يعبر ٍئثدح :لاق يعجشألا كلام يبأ نع هيبأ نع دامح -747

 تاع ام ير هيغا :لوقيف .ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ كيبعيا قت :لاق هذ ةفيذح

 لوقيف ءرسعملا نع رظنأو رسوملا ىلع عسوأ تدكف كءاقل الإ هب تددرأ ام ًاريخ ال
 كتيؤر وأ كاضر ريخلا لمعلا كلذب

 ت رسسي ه ثق ف ةدايزل

 201111111111119 هدو نع اوزواجتف كلذب قحأ انأ :ىلاعت هللا
 ةكيعللا اهيأ رواجتلاب + ها

 نم رمع نبا نع عفان نع ديبع نب سنوي قيرط نم يواحطلا هاورو ؛[١7 :مقر «775:ص] هنيمي كلمك -
 نإو .هبهو ءاش نإو .هعاب هبحاص ءاش نإ جرف الإ جرف لحي ال :هنع عفان نع رمع نب هللا ديبع قيرط نمو ؛هلوق
 رع يهنلا وه هانعمو ءءارلا نوكسيب طرش مشلا :نا وكي نأ لمتحي :لروقأ ا 8| هيفا كف ربك "للا ,ةكسفأ كانك

 :ةقفص يف نيتقفص نع يهنلاب لطبيف «قيقرلا يأ "قرلا باب" يف رخآ دقعو «عيبلا يف دقع نادقع هنأكف ءطرشو

 يف ام ىلع ةريرب ثيدح امأو ؛هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةفينح يبأ ةياور نم انركذ امبو
 ةحابإلا نأ هيف امنإ ةيلوصألا ةدعاقلا نأل ؛يهنلا لبق ام ىلع لمعي حيبم .هنإ راكبا نبا لاق دف ."حاحصلا"

 هيف دوقعم ئعملا اذه نإف ؛ةؤارتش :*ا يغبني الف :قتعلا ةمالع هيف نأ هايعمنوكي نأ لمتكي و (يهنلا هيف ام خوسنم

 .داعلا ارك ملعأ هللا و عداليتسالاو ريبدتلاك هنع هك اكفنا نك هيأ

 .ةمايقلا موي هئاضق ماقم ىلإ :ةمايقلا موي ."هدنسم" يف ورسح نبا هنع هاور اذكه :خإ دامت
 5 يبأو ةريره بأ نع ملسم هاور عيب نم طقسأو حماسأو زواخجتأ] :رسعملا نع رظنأو
 هنأ الإ .ءىش ريخلا نم هل دج وي ملق محلبق ناك نمم لغير هسمون :اهرفره افاوهسق ا نبا تيدح.يفو :خ ذل | هللا لوقيف

 هي

 ازا بح ٠ | نسز“ م( 1 1 11 11 نم م لح 3- ١
 تاب ةحا و -.تكتكلمل هللا لاَقف ع رسعملا ن / ميحاوزا هاجت لا هناملع رهاب ناك ها اننا طلاخغ تأكل ف أ ريس وش لد 7 ا

 دس

 . هبعش يف يىقهيبلاو ءمكاحلاو 03 / :مقر] يذمرتلاو "درفملا بدألا" نق يراخخبلا هحيرحخأ ءهنع اوز واخت هنم

 ف دوعسم يبأو ةفيذح - داعم [165 :مقر ملسمو ال ٠الال اس رف ناحخيشلا هاور :خإ قحأ انأ

 مت -
 نلاثا لوح 0 "1 رز هةحن تضفي : ةاحوؤوم ةفيدح نع شارح م عبر ن رويصنم عل 0 يراختبلا ظفلف ذاك 0 »ف ]|| د ١ - مهيااأ . 2 ٍِرط 0 1 0 8 9 .

 هييعااوز هاتف :لاق عئموملا .حااوزاخوو اورظبين لأ نايتف مآ تنك :لاق ؟اكشا ريخلا .م تلمغأ :اولاق مجكلبف

 نع كلملا دبع نع ةبعش هعبات و ء'رسعملا رظنأو ضمولا لع جلا تنك" :ىعبوا ق .رع للام وبأ لاقو :يراخيبلا لاق

 ("ريسعملا نع زواحتأو رسوملا نْف لبقأف' ٠ يكل نع دنه يبأ نب ميعن لاقو «"رسعملا نعع زواحتأو رس وملا رظنأ" :يعب :

 عيابأ تدك لاق ليقف لجر تام : هيف ف يعبر نع كلملا دبع قيرط هه رجلا هايتي ةريرش هلأ مع ها

 - ٠[. اركب :بترإ 5 يببلا نم ةتتعفم : :3 وعبسم 6م أ لاق هل رفغف (ريسغملا ةرغ قفقحعأتو رسوملا نع زوحتأف سانلا



 رسعملا نع رظنلا نايب ٠ ةمأ 1 عويبلا باتتك

0.0 

 لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعلم نع ةفينح وبأ -*4؛

 . ”هريقا قف هيلع هللا دلش ارضع فاق“ اذإ يضاقتلاب قيبأ ىلع دلعي نبا ص هللا لوسر

 :لجو ّرع هللا لاقف" :قيرط يف هيفو ءاضيأ مامإلا ةياور ثيدح نم لب ءاذه نم لوطأ هتصق ملسم قرط فو -
 انأ :ىلاعت هللا لاقف ءرسعملا رظنأو رسوملا ىلع رسيأ تنكف" :قيرط فو ؛"يدبع نع اوزواجتف «كنم اذب قحأ انأ
 ب نع لسع كم :يراصنألا ةوعسس ربأر' يونا ساس يبان لاق «"يدرع نع اوزؤامت كنب اذي عا
 تحت ةمايقلا موي هللا هلظأ هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم :اعوفرم ةريره يبأ نع يذمرتلا ىورو هنت هللا لوسر
 دوعسم يبأو ةفيذحو ةداتق يبأو رسيلا يبأ نع بابلا فو :لاق 1١705 :مقر] هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ
 :اعوقرم دوعسم يبأ نع قيقش نعو ءهجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح ةريره نبأ ثيدح «ةدابعو

 . / رع م نيس

 ناكف سانلا طلاخي ناك ارسوبم الع ناك هنأ الإ ءيش ريخلا نم هل دجوي ملف مكلبق ناك نمم لحجر بسوح

 هاورؤو .هححصو هنسح مث .هنع اوز واح هنم كلذب وهنأ انأ :ىلاغت هللا لاقف ءربسعملا نع اوزواجتي نأ هناملغل رمأي

 ,نيتسلاو حاحبصلا باحصأ يقاب

 عد وعسم وبأ هنم هعمج وأ 8 يبنلا نم ثيدحلا عم يأ :هنم هع هنأ .اذه ىلع ةداهشو اديبأت : د وعسم وبأ لاقف

 لتاقم يبأ قيرط نم ينانشألاو يثراحلا هاور اذك :خ! ةفينح وبأ .هنم هتعمس ينأو :"دوقعلا" ةخسن يف ام هديؤيو

 رف هللا :هيحصتي نأ هرس نه :هعفر هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا كبعغ ثيدح نم ملسم ىورو عمامإلا نع يدنقرمسلا

 «ثيدحلا لججر بسوح :اعوفرم دوعسم نبا ثيدح يو دنع عاب وأ رسعم نع سفنيلف ةمايقلا موي يرق

 "درفملا بدألا" يف يراخخبلا هجرتخأو ء[077١ :مقر] هنع اوزواجت هنم كاذب قحأ نخن هتكئالمل هللا لاقف :هيفو

 ."ةيعتلل' يف يقيبيلاو بقال وب[ هيقار] يطول
 ناك انيد ةردخ يبأ نم ىضاقت هنأ :بعك ثيدح يف ننسلاو حاحصلا بابرأ ىور دقف :حلإ ارسعم ناك اذإ

 :لاق !بعك اي ىدانف امهيلإ جرخف «هتيب يف وهو ٌدكك يبلا عمس يح امهاوصأ تعفتراف ءدجسملا يف هيلع هل

 نع يورو .هضقاف مق :لاق «تلعف دق :لاق ءرطشلا يأ هيلإ اموأف ءكنيد نم عض :لاقف !هللا لوسر اي كيبل
 يف هريغو يمرادلا امهاور «ةمايقلا موي شرعلا لظ يف ناك هنع احم وأ ههيرغ نع سفن نم :اعوفرت ةداتق يبأ

 :مقر ملسمو 0137/10 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هحرخأ ام همئالي :خإ ناك اذإ ."مهحاحص"و "مهننس'

 نم ملسم هاور امو «ئلملا ديق هيلإ ريشي ؛عبتيلف ئلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإف :ةريره يبأ ثيدح نم |[ 5

 نانملا مهنم دعو بأ تاّذع ههو ههيكاي الو جهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي أل ةنالث :رذ يبأ ثيدح

 .موش رسعلاو حابر حامسلا :ةريره يبأ نع يمليدلا هاور امو ء[١٠ :مقر]



 شغلا نع يهبنلا نايب 0 ٠1 عويبلا باتك

 | شغلا نع يهنلا نايب]
 دع اه سيل :لاق هنأ و ىبلا نع رمع نبا نع ع هللا دبع نع ةفينح وبأ + عؤح

 .ءارشلاو عيبلا ف شغ

 امهريغ ىف اذكو

 ."ناميإلا باتك" يف ةريره بأ نع ٠١7[ :مقر] ملسم هاور :خ! رمع نبا نع

 .مامإلا نع يرازفلا ةيواعم نب ناورم قيرط نم يئراحلا هاور اذك [انتمأ لمكو انتعامج نم] :خإ! انه سيل
 :دقرإ هوا وباو م5 ل ملسم هجرخأو ءيمرادلاو [147/7 ال٠15 :مقر] دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

 .١ مك اجلا ةاورو يعارشل لاو عب عيبا ١ يف :هلوق لودب ةريره يبأ ثيدح نم |[ 4 :مقر] ةحباه نباو [مغ؟

 بع ليسيف 1 ًاناستنا يفرقنا لإ هش رم أائهم سيل ' هظفلب "هك ردكسم" أ[ #10 :مقر

 نياو [1 +15 هيو ال يناربطلاو :ءارمحلا يأ نع 5 دج هجام نبا هاورو ءظفاحلا هلاق امك

 مك اجلا ظفلب راين 2 هدرب ىأ نع دمحأو 63 وعسم نبا نع [أد <17 :مقر وبلا "هحيحص" ُِق لابح

 نب ليعامجإ نع يقهيبلاو ء[؟1 :مقر لا هم نع بدعس نب ريمع نع مك اجلا هاورو ءلةدكع]

 .ةضق هيفو انه سيلف انشغ نم :ظفلب ةعيبر نأ ب هللا كبت .ةداطج نع هيبأ نع يموزخملا ميهاربإ

 ىورو «قودص وه و ءاذه ليعامسإ يهع ع عيك 5 (لايقس ثيدح نم ةدجام نباو يئاسنلا هجج رخخأ :يبهذلا لاقو

 .ماعط نم ةربص ىلع رم 2 هللا لوسر نأ :ةريرش يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءعالعلا قيرط نم يدمرتلا

 :لاق !هللا لوسر اي ءامسلا هيبابصأ لاق ؟اده ام ءاعظلا بعام اي ؛لاقف: قالب ةعباصأ كلاتف اهيف هدي لخدأف

 نبا نع بابلا يو :لاق ١7١[4 8: :مقر] انه سيلف شغ نم :لاق: مث ؛سانلا ةاري ىح ماعظلا قوف' هتلعج آلفأ

 نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح «ناميلا نب ةفيذحو راين نب ةدرب يبأو ةديربو سابع نباو ءارمحلا يبأو رمع

 .مارح شعغلا :اولاقو شغلا اوهرك ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو .حيحص

 ثيساسما ىلع شع اي :لاق 3 ,ماعطلا بحاصل فذ : هيف ف ءاعوفرم رم نبا ةسبأ نع مل اس نع يمرادلا ةآهرو

 نباو 47 :مقرإ دواد وبأو "ل :مقر 3”: ] دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق ءانم سيلف انش نم

 :يذمرتلا ةياور يفو ءشغ نم انم سيل :ةريره يبأ نع “١١5[ :مقر ]٠١/7: مكاحلاو ١7714[: :مقر] هحام

 سيلف انشغ نم :دوعسم نبا نع "ةيلحلا" يف ميعن يبأو يناربطلا ةياور فو 5 مقيأ انم سيلف شغ نم

 .انتنس ىلع الو انقالخأ نم سيلا ءرينكلا نيرقملا وهوا معلا :رم حصنلا دض شغل : "عمجملا"

 ام وهو ررغلا عيب 0 "عمجملا' يس ميسر مشوي ماوي ا وح

 .ةقث الو ةدهع ريغ ىلع ناك ام وه يرهزألا ؛لوهخجم نطابو يرتشملا رغي رهاظ هل ناك



 شغلا نع يهنلا نايب ه6. * عويبلا باتك

 ءعّبت رانيدلا برض نم لوأ :لاق ناميلس يبأ نب دامح نع هيبأ نع دامح -*4

 برض نم لوأو ءرغصألا عّبُت مهاردلا برض نم لوأو .ءبرك وبأ دعسأ وهو
 ., © د . ع '

 حتفو ءاتلا مضب "عبث" بهذلا ىلع ةكسلا يأ «ريناندلا برض نم لوأ :يراقلا حرش يف :إ برض نم لوأ ' , ١ هيا 0 5 ا 55 : 00 : ا ا ١ ا
 كب ىمسي الو هركسك "عبتا دحا ولا ؛نميلا ك ولم ةعبابتلا :"سوماقلا" يو .ربكألا 55 وهو :ةددشملا ةدح وملا

 كعب موف مأ ٌرْيَخ مهأإ» :ىلاعت هلوق امأو 55 يبنلا اهيف دلو ةكمم.ةعبابتلا رادو تومرضحو ريمح هل تناك اذإ الإ
 برك وبأ ناك :لاق «يشايرلا نع متاح وبأ ركذو :"هريسفت" يف يوغبلا اهركذ ةليوط ةصق هلف «(©07:ناحدلا)

 مذ :لوقي ناك ابعك نأ اثل ركذو «ةنس ةئامعبسب ثعبي نأ لبق 0 دمحم يبنلاب نمآ ةعبابتلا نم يريمحلا دعسأ

 يذلا وه :ريبجج نب ديعس لاقو ءاحلاص العججر ناك هنإف ءاعبت |وبست ل :لوقت ةشئاع تناكو .همذي و هه وف هللا

 .هقجبلا 5

 ىلع ةكسلا يأ "سولفلا برشض نه لوأو ؛رغصألا عبتا ةضفلا ىلع ةكسلا يأ "مهاردلا برص نم لأ :لاق

 دارأ هلعلو «ةربابحلا نم - مضلاب - دورمن :"سوماقلا" يف "ناعنك نب دورمغ سانلا يديأ يف اهرادأو" «ساحنلا

 ظفل :حرشلا ةخسن يفف ؛حون نب ماس نبا وه ناعنك و ؛نونلا حتف وه امنإ ةنسلألا ىلع روهشملاف الإو ءءارلا مض

 :انتخسنت يفو «ربكألا دعسأ :هتخسن يفو «دحاولا ظفلب رانيدلا ظفل :اندنع ةخسنلا فو «عمجلا ظفلب ريئاندلا



 نهرلا نايب 6٠ 5 نهرلا باتك

 هارلا باتك

 [نهرلا نايبز
 1 هللا لوسر نأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ت5

 .اعرد هنهرو ًاماعط يدوهي نم ىرتش
 لوضفلا تاذد ا معش محش وبأ رخش |

 ةنوهرملا نيعلا ىلعو .هئافو ردعت دنع اهنم قوتسي نيدب ةقيلو ةلومتم نيع لعج :اعرش وهو :نهرلا باك

 هللا دبع نب نوجا هدنس قو ,مامالا نع فساووي يأ قي رطت ( نم ينراحلا هاور اذك :خ :2ا ةفينح وبأ قلل انكي

 ناحيشلا هج رخخأ ثيدحلاو هقيرط نه يقابلا دبع نباو ؛قيرطلا هذ ئطقرادلا هآدرو (ةوفعض ج ح الجللا يدبكلا

 كو «لجأ لإ :هدايزب ةشئاع ثيدح نم 4 ؟ :مقر ملسمو لاا ل | اعل م :مقر يراملا]

 .اهانبم قايفواأ :قراكبلا ةقعو ءاريعش :ظفل قو عليدح يف انكر : ظفل

 يفق ؛« «ننسلاو ح وعاحضلا باحضأ رفا نيتك هاف [نب اهكفي ىصوأ ناكو ئةيف ةل وش ره يهو 3

 ؛ملسلا يف نهرلا ميهاربإ دنع انركذ :لاق ءشمعألا نع ةئيسنلاب 25 يبلا ءارش باب يف ١١54[ :مقر] يراخبلا

 سه «ليدح نم اعرد هنهرو «لجأ ل يدوهي نم اماعط قرتشا 0 يببلا نأ : :ةشئاع نح ةوسألا نب يتدح *لامف

 دوسألا انثدح :ويهاربإ لاقف ءفلسلا يف ليبقلاو نهرلا ميهاربإ دنع انركاذت :لاق دانسإلا اذمي "هعرد نهر نه باب"

 ىبتس هنأ هم سنأ نع ةداتق نعو :هعرد هبعرو لجأ ىل | اماعطن ئدوهي مه ىرتشا قص يبنلا نأ :هكض ةشئاع نع

 55 تامو] :اعرد .لإ م تلا

 .هلهأل اريصلا هلم اساو قذوهي دنع ةنيدملاب هل اعرد دك يببلا نهر دقلو .ةححنس ةلاهإو ريعش ربخب 2 يببلا ىلإ

 انهن :قيرط 2 (ةوسن عستل هدنع إو بح عاض الو عرب عاص 25 لمح ل دنع ىساالا :لوقي هتعمس دقلو

 ام" :ظفلب ىئاسنلاو [١؟١ 5 :مقر] يذمرتلا دنعو :"تايبأ ةعستل مهإو ىسفأ الو عاض الإ 525 دمحم لآل حبصأ

 اعد ايدوهي نأ :سنأ نع ةداتق نع راطعلا نابأ قيرط نم دمحأ دنعو ؛«"بح عاص الو رمت عاض دمخم لآل ىسمأ

 ف [؟315 :مقر] يراخبلا ىفف «ريعشلا ردق يف فلتعاو ءهعرد 525 هللا لوسر نهر دقلو ةيامباف 298 هللا لوسر 1 ا

 هاغلأو ةرات رسكلا ربجف ؛نيثالثلا نود ناك هلعلو ؛:نورشع :يئاسنلاو يقهيبلا دنعو ءاعابص كريذات :دويغو ذيل

 قرط حرف ن ازبلا دعو ءارانيد تناك ماعطلا ةميق نأ : 58 نع ةداتق نع نابيش قيرط نه نايح نبا دتعو «نرخأ

 نع "نابح نبا حيحصأ يب ام ىلع لجألاو (ريعش نم قسو : قازإلا كغ :شكضم' قو «ثوعبرأ :سابغ نبا

 ئراخعبلا ف امك هكعفي مل هنأ رهاظلاو ههنع ةروكذملا هعرد 5325 هكاكتفا ف اًضيأ فلععاو «ةدحاواةئس :شسعألا

 - «[58451/ :مقر] "ةنوهرم هعردو 25 هللا لوسر قوت" ءظقلي سمعألا نيع ضروتلا قيرط نم صراقملا رجاوأ ىف



 م ه8 ها هضمها ها هنا ههنا هيفا ه8 8# نإ ا ه8 8# © #4 هلا هلا 00“ ا اضل ها هه 8# #89 هيلا ضال قا 8# 980# 98 #9 ها #ا ه#ا 8# هه #4 © هلا ياا هناا هلا ه8 هلا #9 9# ل ايا 9# 98# ايل اها #8

 ركب ابأ نأ :عالطلا نبا ركذو ء[7١١5١ :مقر ]٠١7/9«2 اهكتفي ام دجو امف :دمحأ دنع سنأ ثيدح فو -

 هنم هأربأ ول ةنم هيلع دحأل ىقبي ال تح ةباحصلا ريسايم نم دحأ دنع هنهري مل اهنإو 25 يبنلا دعب عردلا كتفأ

 مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك اوبرلا لاومأ نم نولكأي اوناك نإو دوهيلا ةلماعمو «لحأ ىلإ عيبلا زاوج ثيدحلا فو

 نقيتي مل ام مارح هلام رثكأ نأ نظي نم ةلماعم هيفو ؛ىلاعت هللا ةحابإب هيف انل نوذأم مهماعط لكأو مهتعيابم نكلو
 داشرإ" نم هانطقتلا اذك ؛رفسلاب اديقم ليزنتلا يف ناك نإو رضحلا يف نهرلا زاوجو ؛فارح هنيعب ذوحأملا نأ

 مولعم لجأ ىلإ لجؤم هنمثو ؛لاح عيب وه لب ؛لجأ ىلإ عيبلا وأ ءارشلا هيف سيل :لوقأ .[70/5] "يراسلا
 .هزاوج يف بير الو ؛ةنسلا وه
 رماع نع.هحححصو يذمرتلا هاور امو «نيدلا قاثيتسا درحم وه امنإو ؛نهرلاب عافتنالا نقرملل زوجي ال هنأ ملعا مت
 بتكاري. .يافلا لغو .ءانوهرم :قتاك اذإ يرقي رملا نيلو «اناوعرع ناك اذإ بق“ يللا :اعوفرم' ةريرها ىبأ نع

 نهرلا قلغي ال" :ثيدحب خوسنم ثيدحلاو ؛هفالخ ىلع روهمجلا نإ :هل ليق دقف ١١514[« :مقر] هتقفن برشيو
 هعفر ف يذمرتلا ثيدح ثيدحلا ف فلتخا دقو -- هاور "ةمرغ هيلعو همنغ هل هنهر يذلا هبحاص نم

 :ملعلا لهأ ضعب لاقو ءقاحسإو دمحأ لوق وهو «ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو :يذمرتلا لاقو ؛هفقوو
 .ابرو هنع يهنم وهو اعفن رج ضرق وهو فيك «نهرلا نم عفتني نأ هل سيل



 ةعفشلا قحتسا نميف كايب تهم ةعفشلا باتك

 [ةعفشلا قحعسا نسي ناين

 هللا دبنغ ني"

 ؛راوجلا وأ ةكرشلاب يرتشملا ىلع ماق امم. ةعفنملا كلمت :اعرشو .مضلا نيعم شالا نم ناظم ييغ [ :ةعفشلا باتك

 اميف ثداحلا ىلع راخلا وأ ميدقلا كيرشلل تبثي يرهق كلمت قح وأ ا هيرتشم ىلع راقعلا كلمت وأ
 .ةقصالملا ليبس ىلع راوجلا وأ قحلا وأ كلملا يف ةكرشلا اهببسو «ضوعب كلم

 نابح نباو ىلعي يبأو يئاسنلا ةياور فو «ةعفشلاب قحأ رادلا راج :ظفلب ةرمس نع يناربطلا هاور] :خل! قحأ راجلا

 ةرمس نع ١8[ :مقر] يذئمرتلاو [37 119 ةمقر] ةواد وبأو .دمحأو ءسأ نع [9185 :مقر ةممه/اا]

 لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم قيرط نم مامإلا ىورو راجل رادب قحأ رادلا راج :هظفلو

 نب نسحلا قيرط نم "هدتسم" يف يئراحلا هاور اذك ةدحاو قيرطلا تناك اذإ هتعفشب قحأ راحللا :55 هللا لوسر
 جرحأو ؛نيظفللاب ديرش نب ورمع ثيدح نم "هدنسم" يف هيوهار نبا هاورو « هبقسب :ىوريو ؛مامإلا نع دايز
 !دعس اي :لاقف 525 هللا لوسر ىلوم عفار وبأ ءاج ذإ :هظفلو ءدعس راد ةصق روكذملا ورمع قيرط نم يراخبلا
 ىلع كديزأ ال هللاو :دعس لاقف ءاهنعاتبتل هللاو :روسملا لاقف ءاهعاتبأ ام هللاو :دعس لاقف «كراد ف يب نم عتبا

 :لوقي 9 يبنلا تعم“ نأ الولو «رانيد ةئامسمخ اهب تيظعأ دقل :عفار 5 لاقف ةعطما وأ ةمجنم فاللآ ةعبرأ

 .[ :مقرإ اهايإ هاطعأف رانيد ةئامسمخ اهكيطغأ انإو ءفالا ةغيرأب اهكتيطعأ انف هقبس قولا راجلا

 امأ :عفار وبأ تان اساس يبحنم ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسملا ءاح :ةقيرط نم ظفل فو

 ليلا باب ق.هركذ ادقث ةلامسخ تيطغأ :لاقو «ثيدحلا هراذ يف يذلا يب نيم يرتشي نأ اذه رمأت

 .هيلع ضرعي نأب قحأ هنأو ةعفشلا ريغ يف درو هنأ ىلع ةلالد ةصقلا قايس يف نإ "هننس" ف يقهيبلا برغأو
 يرض "هتعفشب قحأ" :هلوقو ؛نتسلا بابرأو يراحبلا همهف اذكو ءةعفشلا ف :هنأ ىلع صن هقايس نأ رهاظلا نمو

 ع

 ل

 دواد ” و :مقر ؛ه١١85/1] سنأو عفار يل ثييدجح ل "هحيحص'" ىف نابح نبا هع يخأ ثيدحلاو عهيبف

 دبع قيرط نم يواحطلاو 0 :مقر] هجام نباو يئاسنلاو ١5735[ :مقر] يذمرتلاو ["ه١1: :مقر]

 يني 5 3 ا 8 3 0 3
 : ص ناك اذا امئاع لاك ادإ اك محلل 0 راجع ةيهشتنم قحا راجلا :ظفلب .ةعف ار رياح نع ءاطغع نع ناميلس يملا 2

 رادلا راج : 25 :هلئأ ناويس رز لاق :لاق ةرعع نع قرضبلا نيسحلا| نع هداتق قيرط نم يدمرعلا جرخأو ناداحلو

 - ميج بصا ن * يروح ثيدح 5 رم ثتيدحم + سناو عفار يبأو كي ملا نع بابلا فو :لاق | ةئقرإ رادلاب حا
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 ةيعس نع يورو هلثم 75 يبنلا نع سنأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع سنوي نب ىسيع ىور دقو -
 ؛ةرمع نع نسحلا قيدح ملعلا لهأ دنع حيحصلاو 5 يببلا نع ةرف# نع نسحلا نع ةدانق نع ةبورع نبا
 نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا دبع نوب هللا :كيع .كييذاحس و.« سكوب نب , ىسيع ثيدح نم الإ ةداتق ثيدح فرعن الو

 ديرشلا نب ورمع نع ةرسيم نب ميهاربإ ىورو ءنسح ثيدح وه «بابلا اذه يف دعي يبنلا نع هيبأ نع ديرشلا
 .حيحص يدنع نيثيدحلا الك :لوقي ادمحم تعمس دقي يبلا نع عفار يبأ نع

 ناك إو هب رظتني ةتعفشب, قحأ راجلا 25 هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ءاطع نع كلملا دبع قيرط نمم جرتخأو

 ,يمرادلاو ١43414[ :مقر] هجام نباو /51١"[ :مقر] دواد وبأو دمحأ هاورو ءادحاو امهقيرط ناك اذإ ءابئاغ

 نع ناميلس يبأ نب / كلملا دبع ريغ ثيدحلا اذه ىور ادحأ ملعن الو ؛بيرغ نسح ثيدح اذه :يدذمرتلا لاق

 اذه. لحأ نم ةبعش ريغ .هيف ملكت ادحأ ملعن ال ءثيدحلا لهأ دنع نومأم ةقث وه كلملا دبعو «رباج نع ءاطع

 :لاق ءيروثلا نايفس نع كرابملا نبا نع ىورو «ثيدحلا اذه كلملا دبع نع ةبعش نع عيك و ىور دقو ؛ثيدحلا
 هتعفشب قحأ لحرلا نأ ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو ءملعلا يف عي نازيم ناميلس يبأ نب كلملا دبع

 .كلذ لواطت نإو ةعفشلا هلف مدقأ اذإف ءابئاغ ناك نإو

 يف يناربطلاو ,"هدنسم" ف دمحأو ؛ةرمس نع ةداتق نع ةبعش نع دواد وبأو ءطرشلا يف يئاسنلا هاور ثيدحلاو

 نع يئاسنلا هجرخأو «"رادلا ةعفشب قحأ رادلا راج" :مهظافلأ ضعب فو ."هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو "همجعم'

 نع ةداتق نع ديعس نع ىسيع نعو «ةرهم نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع سنوي نب ىسيع
 يه اقل راقب دازلا قايفلولوب هفافساإلا اقنفإ "ةييرسيم“ ىف قابس نيل :رافلاب قسسأ لادلا ناجع" ةاحوقرم نيل

 هجرخأ ام هضراعيف ملس ولو .هركذنس امك هل لدي ام هيف سيلو ؛ديرشلا نب ورمع ةياورب الدسم «كيرش
 الدر نأ :هيبأ نع ديرتقلا نب ورسغ نع ملعملا قيس نع [؟48 !ةيقر] هام ناو. [410/ #٠ ةيقر] ىئانسلا
 .ناك ام هبقسب قحأ راخلا :لاق ءراوحلا الإ مسقالو.كرش اهيف دحأل سيل ىضرأ !هللا لوسر اي :لاق

 راجلا مهليوأت طوقس ىلع لديف ءهيف ةكرش ال راحل ابوجول حيرص اذهف ؛يربطلا ريرج نباو يواحطلا هجرخأو
 هجام نباو م4 :مقر دواد وبأو ؛«8 :مقر يدذمرتلا] ةعبرألا مهننس ف ةعبرألا ةمئألا جرأو قليلا

 رظتتي ابلاغ ناك نإو هراج ةعفشب قحأ راجلا :اعوفرم رباج نع ءاطع نع كلملا دبع ثيدح نم 64 :مقر

 يروثلا نع "لامكلا" بحاص ركذ دقف ةبعش هيف ملكت نإو وهف كلملا دبع امأو ءادحاو امهقيرط. ناك اذ هب
 هركذو ."هحيحص" يف ملسم هل جرخأو «تبث ةقث :هللا دبع نب دمحأ نعو ,ظافحلا نم كلملا دبع :الاق «لبنح نباو

 :مهظافحو ةفوكلا لهأ رايخ نم ناكو «قارعلا لهأو ةبعشو يروثلا هنع ىور :لاقو «"تاقثلا' يف نابح نبا
 عةقب كلملا دبع :نالوقي نيعم نباو لبنح نب دمحأ تعمس :لؤقي ةعرز ابأ تعمم رذنملا نب دمحم انريخأو :لاق

 - ماهوأب تبث خيش ثيدح كرت فاصنالا نم سيلو ءمهي نأ هظفح نم ثدحي نم ىلع بلاغلاو :نابح نبا لاق
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 اونوكي مل مهفأل ؛ةبعشو يروثلاو جيرح نباو يرهزلا ثيدح كرت انمزل كلذ انكلس ولو «هتياور ْف مهي نم -
 ءكلملا دبع ثيدحب "هحيحص" يف ملسم هب جتحا دقو :"نئسلا رصتخم' يف يرذنملا لاقو .كلذ لمأتف .نيموصعم
 راكنإو «هدرفتل هاكرت انوكي نأ هبشيو «ثيدحلا اذه هل احرخي ملو يراخبلا هب دهشتساو «ثيداحأ هل جرو
 ىلع دمتعي الف ؛ةنيب الو هجو الب ةيبصعلا نم هنأل ؛ركنتسم هيلع مهراكنإو ءركنتسم ريغ ةقثلا درفت :انلق .هيف هيلع

 كالللا دبع قيوداحلأ عدتل :هل ليق ةبعش نأ يقهييبلا ترغأو ءركتم ثيدحلا اذه.نإ :يرذنملا هلقن اميف دمحأ لوق

 .هنع ةبعش ةياورب ةنوحشم فيدحلا بنك نأل كلذو «تررف اهنسح- نم :لاق ؟كيدحلا نسح. وهو
 ةقث كلملا دبع ءكلو ءسانلا هيلع ركنأ دقو ه«كلملا دبع الإ هب هثدحي ل :لاق هنأ نيعم نبا نع "لامكلا" بحاص لاقو

 اني فلاق# انه ريا نعءاطع نع ىوربةلأ مهتم اسعز ريدتلا ةلقأ نلغ عاني: مهراكلإ :كلق :ةلقم ىلع دري ال. قود
 امك" ةعلص وأو ردزلا وبأ هنع هاور ام ىلع "قرطلا فرصو ميسقتلا دعب ةعفش ال هنأ" : قاوم رباح نع تاقثلا هاور

 ؛ًلوأ امأ «ةفلاخم ال هنأل ؛مهو اذه انلق .كلذ فالح رباج نع يوري هنأ يراخبلا نع يذمرتلا لقن امك حاحصلا يف

 ايفن هيف نألف ؛ايناث امأو ؛ةعفشلا قلطم يفن ال هيف مالكلا ناك هنأ امل ؛طلخلاو ةكرشلا ةعفش يفن يفنلاب هيف دارملا نآلف

 لاثمأو ؛ضراعت الف ةعفشلا تبث ةكرتشم قيرطلا ناك و تمسفق اذإ هنأ ملعف «قرطلا تفرضو دودحلا تعقو اذإ امل

 برغأو «هثيدح نوحرجيو هيلع نوركنيو «ماهوألا بحاص ةقثلا امب نولعجيو «داقنلا ءالؤه يرتعتل ماهوألا هذه
 .هلصأتساو يواحطلا هاور دقو ؛ةغللا ةمئأ هيلع ام فالخ وهو «كيرشلا راخلاب دارملا نأب هلوأت اميف يعفاشلا

 نع ةماسأ يىبأ نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرظ ربدوواسطلو عام ياو ياسا جرحا اة د فيم +

 ”25 هنأ توم رضح نم لحجر ديوس نب ديرشلا هيبأ نع ديرشلا نب ورفع نع بيعش نب ورمع نع ملعملا نيسح
 نابح نبا ىورو ءةرهاظ ىلع ةرياغملا ليلد فطعلاو ؛كرتي وأ اهذخأي ناك ام ةعفشلاب قحأ كيرشلاو راحلا :لاق

 فمل/اك] رادلاب قحأ رادلا راج :ةعفر ايظفيأ نينا قرط: نهرو( "هبيقسي قمحأ ر [نلحا :عفار ىو سنأ ثيادحع ن 7

 37١1[ :مقر دواد وبأو 21577 :مقر يذمرتلا| ةعبرألا ىورو .اضيأ رازبلاو يئاسنلا هجرخأو 31٠[ :مقر

 قحأ رادلا راج :هعفر ةرمم نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم ئطقرادلاو [؟ 44/1؟] يواحطلاو رازبلاو نابح نباو
 نع ريرج نع ةيضقألا باتك يف ةبيش يبأ نبا ىورو «قيقحتلا دنع تباث هنم نسحلا عامسو ءضرألاو رادلاب

 ىورو «مالك امهنم مكحلا عامس يفو ؛"راوجلاب ةعفشلاب ىضق" :هاعفر هللا دبعو يلع نع مكحلا نع روصنم

 أ راحجلا نأ ىضق" :هعفر ةدابع نع ىي نب قاحسإ نع ةبقع نب ىسوم نع "راثالا بيذهت يق ريرج نبا
 ىلع هضرعيلف هراقع عيبي نأ مكدحأ دارأ اذإ :ظفلب هعفر سابع نبا نع ةمركع قيرط نمو ء'هراج بقصب
 اضيأ ةباحصلا راثآ انههو .حيحص هدنسو «راوجلاب ةعفشلاب ىضق :هعفر رباح ثيدح نم يئاسنلا ىورو ؛هراح

 هل جرخأو «ةقث هنأ تفرع دقو ؛كلملا دبع يف وه امنإ موصخلا مالك ديزمو لك 3/1 يزاعلا اهتج نعأ
 - هيف حدقي ال ثيدحلا اذه ةبسنب كلملا دبع يف ةبعش نعطو : 'حيقنتلا" بعاس لاقو«اقلوو " هحيحص" ىف يراخبلا
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 ملسم كلملا دبعب جتحا دقو ؛ةبعشل اعبت هيف نعط امنإ ةبعش ريغو ؛هقفلا يف قاذحلا نم نكي مل ةبعشو «ةقث هنإف -
 نع ةرسيم نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس قيرط نم هيوهار نب قاحسإ ىورو .يراخبلا هب دهشتساو .'هحيحص" يف

 نم 35 هتيضقأ باتك يف "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ' .هتعفشب قحأ راخلا :اعوفرم عفر يبأ نع ديرشلا نب ورمع
 يف يربطلا ريرج نباو «"راوجلل ةعفشلاب 55 هللا لوسر ىضق" :الاق هللا دبعو يلع نع مكحلا نع روصنم قيرط
 راحلا نأ ىضق تك ىببلا نأ :تماصلا نب ةدابع نع ىحي نب قاحسإ نع ةبقع نب ىسوم ثيدح نم "بيذهتلا"

 .هراج ىلع هضرعيلف هراقع عيبي نأ مكدحأ دارأ اذإ :اعوفرم سابع نبا رع همركم تيد نمو هبقصب قحأ
 هر9/11] 2ث هنع سنأو عفار يبأ ثيدح نم ؛هبقسب قحأ راخلا :اعوفرم "هحيحص" يف نابح نبا جرخأو
 نع ديرشلا نب ورمع نع بيعش نب ورمع نع ملعملا نيسح ثيدح نم ةبيش يبأ نبا ىورو ء[١٠518 :مقر
 ناك ام هبقسب قحأ راجلا :لاق ءراوجلا الإ كرش الو مسق اهيف دحأل سيل ىضرأ !هللا لوسر اي :تلق ؛هيبأ

 ورمع نع يفقثلا ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع قيرط نم "أطوملا" يف دمحمو 77773[0 :مقر ]5١5/4:
 :"قيقحتلا" يف يزوحلا نبا لاقو ء[854 :مقر «587/] هبقسب قحأ راجلا عوق رم ةيبأ نع ديوس نب كديرشلا

 :يبعشلا لاق :لاق يفسنلا ةريغملا نب ماشه نع كر ابملا نب هللا دبع انثدح روصتخ نا ديعس ةاور امفاظورفملا امأو

 ,نيعم نبا هقثو ماشه : "حيقنتلا" يف لاقو . بنجلا نم ىلوأ راجلاو ءراجلاا كف لوا عيفشلا :225 هللا لوسر لاق

 .هثيدحب سأب ال :متاح وبأ لاقو

 ؛عيفشلا نم قحأ طيلخلا :لاق حيرش نع يبعشلا نع ةبيش يبأ نبا هاورو ؛كرابملا نبا نع "هفنصم" ف قازرلا دبع هاورو
 نيريس نبا نع بويأ نع قازرلا دبع هجرخأ اذكو :[17077 :مقر] هاوس نمم قحأ راجلاو «راحلا نم قحأ عيفشلاو
 نع "هفنصم" يف ةبيش يبأ نباو ١[« 4585 :مقر ؛78/8] هريغ نم قحأ راحلاو :راحلا نم قحأ طيلخلا :حيرش نع

 هاوس نمم قحأ راجلاو عيفشلا نم قحأ طيلخلاو راحلاف كيرش نكي مل نإف ؛ةعفشلاب قحأ كيرشلا :يعخنلا ميهاربإ
 ؛نيريس نباو «حيرشو ءيبيعشلا لوقو ءانلوق وه راجلا ةعفشب لوقلا نأ ملعا مث .[1؟1717 :مقر فاقإء]

 .حيرشو «يبعشلا لوق هنأ يربطلا هاكح ةمربش نباو :ىليل يبأ نباو ؛يروثلاو ءسواطو «نسحلاو «دامحو .مكحلاو
 ضعب :يعفاشلا ينايؤرلا لاقو .هباحصأو «ةفينح يبأو «يروثلاو ءسواطو ءنسحلاو ءدامحو مكحلاو :نيريص نبا

 ركب يبأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا ىور :ربلا دبع نبال "راكذتسالا" فو «رايتحالا وهو ؛هب يفي انباحصأ
 نايفسو ءامي يضقي ناكف ءراجلل ةعفشلاب ضقا نأ حيرش ىلإ بتك رمع نأ :صاقو يبأ نب دعس نع رمع نبا نع

 تركذف :ميهاربإ لاق «ةعفش الف دودحلا تّدَح اذإ زيزعلا دبع نب رمع انيلإ بتك :لاق «ةرسيم نب ميهاربإ نع

 نباو روث وبأو يعازوألاو دمحأو كلام لاق هلوقبو .هب لوقي الف يعفاشلا امأو «قحأ راجلا ال :لاقف «سواطل كلذ

 .اهريغو [؟١١/179] يعل "ةيانبلا" نم هانطقتلا اذك امد يلعو نامثعو رمع نع كلذ ىورو ءرذنملا



 ةعفشلا قحتسا نميف ثايب ه٠ ةعفشلا باتك

 ب هس أو لاق خرج نم رسما نع مركلا دبع نيع ةفيتع ىبأ 5+ 5

 و ءمهرد ةئام نامث امك تيطعأ دق نإف (ةئامعبسب منو# :هراخب لاقف ؛هراد
 روبأ وه

 2227771 1 2"هتعفشب قحأ راجلا' :لوقي 2 0 هللا كرت تح“ لل ؛اهكتيطعأ
 كلذ نس ن صقتأب

 نم يثراحلا هاور اذك [رباح نع ةعبرألاو دمحأ هاورإ :حلإ قحأ راجا .سانلا اهاطعأ يأ لوهجملا ةغيضب :تيطعأ

 روسملا نع قراخملا يق نب ميركلا دبع نغ هتياور نم ءاماإلا نع انهؤلك يحلبلا عيطم يبأو ايركز يأ نب دمخم قيرط

 نع حارتخا ني ميهاربإو ديلولا نب.رشن ةاورف هةقطهع وجوب مامالا نعايور كسا انهو: عقار يأ نع مرتع نب
 : 5 5 , سد ا يس 1 : /
 اهدحت :هراخ لاقف ءهل اراد خيي لا دعس تأرأ :لاق راسا نع ميركلا دبع نع :الاقف ,مامإلا نع فس وي يلا

 , ةدعمشب قحأ راجلا :لوقي 0 هللا لوبسر سس نأل اهكيطعأ نكلو ءممهرد ةئاماق اك تيطعأ ينإف ةئامعبسمب

 ءادنسو انتم انتخسن يف ام قايس ىلع بيرق اذهو «مافإلا نع ىناعنصلا ديعس يبأ نع ىِي نب ىسوم هاور اذكهو

 كعب نيلجم ضرع :لاق جيد نب عفار نع روسملا نع معركلا دبع خرم :لاقف مامإإلا نع ينامحلا ىف وبأ هآورو

 دايز ب يملا م 053 يستحمل نب ىو عمامإلا نع نسحلا نب دمت نع تناوضر نب دمخم هاور اذكو ع«ثيدنخحلا اتيب

 نع فس وي يأ خرع فام نب ١ ليعامسإ هاورو «مامإلا خخ ئرقملا ننجح رمجحرلا كينع ىبأ نع ريهز نب دمحأو عمامإلا نع

 نب رفعج اذكهو تيدا ؛لجرل دعس لاق هنأ دعس ىلوم عفار جوع قاوتسملا قع ميركلا دبع نع :لاقف مامإلا

 ,مامإلا نع ماطسب نب جايه نع ةملسم نب حيرش هاورو ؛مامإلا نع ريبزلا نب نخر دبع نع هيبأ نع دمحم
 .ثيدحلا اتيب دعس ىلع ضرع :لاق ,عفار نع روسملا نع ميركلا دبع نع *لاقف

 ند برويأو ا و رمح نب ديمو («( فس وي ها ءمهجلا أك ف ديعس نع هةمع ن . كح هيبأ نع دمحم نب رذنم ةافر اذكهو

 فس وي يبأ نع روع نارايش يوي ماهل نجح حإاي زلا بيبح نب ةرمح باتك يف اذكهو مامإلا نع مهلك عئناه

 دادش هاور ؛هتعفشب قحأ راحلا :لاق 55 هللا لوسر نأ :دعس نع روسملا نع ميرككلا دبع نع :لاقف «مامإلا نع
 0 واةتسملا نع ع ميركلا كليم نع : *لامف مامالا ن . ع ليدهلا نب ركز ١ نخ انهالك تانعتيلطم نب ميهاربإو منيكح نبا

 تسلا نب دمحم نع دبعم نب ىلع ةهاورو هقييدحلا ؛ةثامعبرأب هراحجب ىلع هل 89 صرع هنأ :كلام نب كعس

 .هيقجبس قطعا راخجا 0 5 هللا ل لاوسر ل لاق :لاق كالا نب دعس نع روسملا نع ةيمأ يبأ نع :لاقف عمامإإلا نع

 وهو عيطم وبأو ايركز يبأ أ نب كي ركذ اه بابلا اذه يف يور ام حصأ :لكلا ديناسأ دروأ ام دعب يثراحلا لاق

 نع هاور مامإلا نأل ؛طلغ وهف دعس ىلوم عفار وأ جيدح نب عفار نع هاور نم لكو «بابلا هب ام ردص يذلا
 مهصعب نظو جيدح نب عفار هنأ نظف مهولا ُّق مياشعل دازو هيلع تناك سرس عفار دن مهو نم هنلظف عفار يبأ

 عيطم وبأو ايرك و يبأ نب كمح كلذ ندبو .هنع ال مامإإلا لود نمع طيلاغألا هذه لكو ,عفار يبأ مسا ظفحي م
 ف

 .انّقتم اظفاح عيطم وبأ ناكو هب اندحو هاظفحو
 ا :



 نأ فلتخا نإو وهو ءروسملاو دعسو عفار يبأ نيب ناك مالكلا نأ :هوجو نم يور دقو :يثراحلا لاق مث -
 2كم هللا لوسر ىلوم عفار وبأ حيحصلا نأ انملعف «مهنيب راد مالكلا نأ فلتخي مل نكل هريغ وأ عفار وبأ عيفشلا

 نبا نع ميهاربإ نب يكم انثدح :الاق رشب نب ليعامسإو لضفلا نب دمصلا دبع انثدح ام كلذ ىلع ليلدلاو

 نب ميهاربإ انربحأ :جيرح نبا نع ةدابع نب حور نع تايرلا نب دمحم نع دمحم نب هللا دبع انربخأو ح (جيرح

 ىلع هدي عضوف ةمرع ني روسلل ءاحف «ضاقو يبأ نب دعس ىلع تفقو :لاق هربخأ ديرشلا نب ورمع نأ :ةرسيم
 نب ميهاربإو رصن نب دمحم نب هللا دبع انربخأو :لاق «ثيدحلا ركذف تي هللا لوسر ىلوم عفار وبأ ءاج ذإ يبكنم
 .ثيدحلا ةرسيم نب ميهاربإ نع نايفس انربخأ .يديمحلا انربخأ :الاق ليعامسإ

 ةرسيم نب ميهاربإ نع جيرج نبا نع يكملا قيرط نم يراخبلا يفف «ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور ثيدحلاو
 يبكنم دحأ ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسملا ءاجف ءصاقو يبأ نب دعس ىلع تفقو :لاق ديرشلا نب ورمع نع
 لاقف ءاهعاتبأ ام هللاو :دعس لاقف ؛كراد يف ىتيب ئم عتبا !دعس اي :لاقف 225 يبلا ىلوم عفار وبأ ءاج ذإ
 تيطعأ دقل :عفار وبأ لاق ,ةعطقم وأ ةمّحنم فالآ ةعبرأ ىلع كديزأ ال هللاو :دعس لاقف ءاهتعاتبتل هللاو :روسملا
 امب يطعأ انأو ءفالآ ةعبرأب اهكتيطعأ ام هبقسب قحأ راحلا :لوقي 325 يبلا تعمس ينأ الولو «رانيد ةثامسم ام
 :مقر] ليحلا باتك نم ةعفشلاو ةبهلا باب يف يراخبلا ىورو .[١؟5/ :مقر] هايإ اهاطعأف رانيد ةئامسمح
 نع ةنييغ نب نايفس نع هللا دبع ني ىلع نع "يراسلا داشرإ" يف ةملعز امك ليحلا كرت باب فال 17

 سوسو .يببكنم ىلع هدي عضوف ةمرخم نب روسملا ءاج :لاق ديرشلا نب ورمع تعم «ةرسيم نب ميهاربإ
 | ةثامعبرأ ىلع هديزأ ال :لاقف ؟يراذ يف يذلا يب هيب مم يرتشي نأ اذه رمأت الأ :روسملل عفار وبأ لاقف «دعس

 سومو احلا :لوقي ك6 ىلا تمس نااار عل دقت ةئايسح هيلا :لاق ةصساانإو هفظتي
 .اذكه يل لاق هنكل :لاق ءاذكه لقي مل ارمعم نأ :نايفسل تلق :هكتيطعأ ام :لاق وأ ءهككتعب

 ادعس نأ عفار يبأ نع ديرشلا نب ورمع نع ةرسيم نب ميهاربإ نع يروثلا نايفس نع فسوي نب دمحم نعو
 لاقو «كتيطغعأ ا هبقسب قحأ راخلا :لوقي هي هللا لوسر تعمس ئأ الول :لاقف :لاقثم ةئامعبرأب اخيبإ هفاوأس
 :لاقو ؛هلطبأف هدّدش ام ىلإ دمع مث ءراوجلل ةعفشلا :سانلا ضعب لاقو :ةفينح يبأ مامإلا ىلع اضرعم يراخبلا

 راجلل ناكو «يقابلا ىرتشا مث مهس ةئام نم امهس ىرتشاف ةعفشلاب راجلا اهذخأي نأ فاخف اراد ىرتشا نإ
 ءينثت ةيف سيلو :يالطسقلا لاق نكل «كلذ يف لاتحي نأ هلو ءرادلا يقاب يف هل ةعفش الو لوألا مهسلا يف ةعفشلا

 هركي :لاقف نسحلا نب دمحم امأو ءفسوي يبأل ةروكذملا ةليحلا نأ ةيفنحلا دنغ روهشملا نكل «ةنسلا فالح نم
 يف لاقو .هتكراشمم ررضتيو ةوادع عيفشلاو يرتشملا نيب ناك اذإ اميسال ررضلا نم هيف ام ؛ةهاركلا دشأ كلذ

 نع ناليغ نب دومحم نعو «ةنييع نب نايفس نع يلقصلا نع عويبلا يف دواد وبأ جرخأو :"ةعفشلا باتك حرش"
 - .اذه ةنييع نبا قيرط نم ماكحألا يف هجام نبا هجرخأو «ميعن يبأ



 ان انف اي ال للا ل الا الا لاا ل ا لا لا يا ا لا ل ا ل ال اا ال ا ل ا لا ال اا ل ا لا ل ا لل اا ل ا ال ا لل ا( لا ا ااا اا 0 يا اا ا ااا ا ا اال ا ا اا ل اا ا ال اا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا را الا ل ا ااا ا

 ثيدحو ثيدحلا اذه نيب اقيفوت ؛كيرشلا راجلاب دارملا نأب ثيدحلا نولوأتي دق مهعم نمو ةيعفاشلا نأ ملعا -

 هنأبو ؛ةراج ىئمست ةأرملاك اراج ىمسي دق كيرشلا نأبو :ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقوأ اذإف :رباج

 "قحأ" ظفل نأبو «نيتيبلا يف دعسل اكيرش ناك عفار ابأ نأبو ءامهانعم يف امو ةنوعملاو ربلاب قحأ دارأ هنأ لمتحي

 ةيرم الو «هب لئاقلا بهذم ىلع راحلاو كيرشلا ةعفشلا قح هل يذلاو ؛ةعفشلا سفن يف ةكرش يضتقي ثيدحلا يف

 ىلع راجل لمحيف ؟ةحيحصلا صضوصنلا كلت تاوراو عم هيلع راجملا حج ري يكف (ةريغ نم قع كيرشلا نأ

 .ةلطاب اهلك تاليوأتلا هذهو «عفار يبأ ثيدحو رباح ثيدح نيب اعمج كيرشلا

 نألف قاثلا امأو .هركذنس ام ىلع نيثيدحلا نيب ضراعت الو «ةرورض الب ةقيقحلا نع لودع هنألف لوألا امأ

 ثيداحألا حئارص فالح هنألف ثلاثلا امأو .هكراشت األ ال شارفلا يف هرواخحت اهنأل ؛ةراج ىمست امنإ ةجوزلا

 :لاق ريتملا نبا نلف عبارلا امأو .رخألا رومألا يف ال ءارشلاو عيبلا باب يف هقاقحتسا يف تدرو اُهِإف اهدراومو

 داشرإ" يف هلقن اذك دعس لزنم نم اعئاش اصقش ال دعس راد ةلمج نم نيتيب كلمي ناك عفار ابأ نأ ثيدحلا رهاظ

 وه لب «كيرشلا ىلإ ةبسنلاب سيل "قحألا" ظفل نم دافتسملا لضفلا نألف سماخلا امأو .[؟7/5١] "يراسلا

 ةوخالا نم ايشان ماعلا قاقحتسالا نم اوحن اضيأ ممل نإف ؛ناريجلا ريغ بئاحألا ىلإ ةبسنلاب ٍفاضإ ليضفت

 نأ ثيدحلا نم اوملع نيأ نمو ؛عوفشملا عيبملا راقعلا ذخأ يف مهنم قحأ راجلاف «ةيمدآلا ةوخإلا وأ ةيمالسإلا

 .ضرألاو راقعلا ذخأ قاقحتسا يف قالطإلا هنم رهاظلا لب ؟ةعفشلا قح يف ةيقحألا دارملا

 لدي ال رك ذلاب ءيشلا صيصخن نأ :اهنم ءمهبتك يف ةيفنحلا اهركذ هوجو نمف روك ذملا رباج ثيدح نع باوجلا امأو

 :هلوق ف حيرصتلا اذك و ءانرضي الف ميلستلا ىلع هنأ :اهنمو .ةتباث ريغ "امنإ"ب رصحلا ةياورو ءهادع ام يفن ىلع

 هلوقك ءاريثك ةغلابملا قيرطب كلذ ىفني دقو «ةغباسلا ةلماكلا ةعفشلاو غلابلا قاقحتسالا يفن دارملا نأل ؛ةعفش الف

 .ديز دلبلا يف ملاعلا امنإ :مهوقكو (/:دعرلا) فرم نأ اًمنإ# :ىلاعت

 ريشي ام ىلع ثيدحلا نم ال يوارلا مالك نم "ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا ثدح اذإف" :هلوق نأ :اهنمو

 ةعفش ال هانعم نأ :اهنمو .قيفوتلا ةرورض كلذ لمحتي دقف «ردابتملا رهاظلا فالخ هنأ ملس ولو «ءافلا ةظفل هيلإ

 هعفرف ؛ةعفشلا قح اضيأ هببسب ققحتيف تاضواعملاو تاعايبلا نم ةمسقلا نأ ماهوألا ضعب ىلع هبتشي نأ ةنظم

 .رخآلل لك نم كيلمتلا ئعم نم اهيف ناك نإو كلذب ةعفش ال هنأب 2 ىبلا

 ةعفشلا ةقيقحل ةنيابم ةلقتسم ةقيقح ةيكرشلا ةعفشلاف «ةقيقحلاو ئعملا ةفلتخم عاونأ اهل ءسنج ةعفشلا نأ :اهنمو

 ثيدح يف مالكلاف «هقفلا نم رهظي امك اضيأ هببسو ققحتلا ةلع فو «راثآلاو ضارغألا يف اتنيابت اذلو «ةيراوجلا

 - رادم نأ امك «ةمسقلا ةنوؤم ررض عفد ىلع اهتيعرش رادمو ؛ةيكرشلا ةيطلخلا ةعفشلا ةقيقح يف ناك رباح



 ةعفشلا قحتسا نميف نايب هأ *“ ةعفشلا باتك

 هدحت :هل لاقف اعيب دعس ىلع ضرع :لاق جيدخ نب عفار نع روسملا نع ةياور يو

 29 هللا لوسر تعج ينإف دعب حل كنكلو : ؛ئيطعت امث رثكأ هب تيطعأ دق ينإ امأ

 لاق هنأ ءدعس ىلوم فار نم وسلا نع ةياور فو ."هتعفشب قحأ رادحلا" :لوقي
 ,مهرد ةئام نامث تيطعأ نإ امأ :لوقيف «ةثام عبرأب :تيبلا اذه: ذدع ادعس نعي لحرل

 هنأ" رسمها كابي *

 . ةتعفشب نوح _ :لوقي كك هللا لوسر نم هتعمم ثيدحل هكتيطعأ ئيكلو

 مارح اف هلاعآلا هراد ف

 . هتعفشب قحأ راجلا" "قل قف لوم تح نيقتلو ,ةئام نامث تيطعأ
 لاو ع رتشل ةخسل لو و || مهرد

 :588 ىلا لاق :”تلاق :ةشئاع نع قورسم نع رمقالا نب ىلع نع ةفينح وبا تال و

 نم راضملا ةدام وه ذإ ؛رارقو ديبأت لاصتا ةلصتملا كالمألا يف راوحجلاو برقلا ررض عفد راوحلا ةعفش قاقحتسا -

 اذه يف مالكلا نأ تفرع اذإو «رابكلاو راغصلا ىلع ىفخي ال امك راهنلا ءوض عنمو «رابغلا ةراثإو ءرانلا داقيإ

 امث تقولا حناوس نم اذه مالكلا اذه ةنيرقب عونلا اذه صوصخب قلعتي امنإ "ةعفش الف" :هلوق يف يفنلاف عونلا

 يراقتملا هاور ثيدح يف امهتصق ريغ مامإلا هاور ثيدح ف دعسو عفار بأ ةصق :لوقأ مث ءنآلا اذه يف يل حنس

 «سكعلاب مهثيدح ةصقو ؛عفار وبأ راحلا عيفشلاو دعس عئابلا نأ ىلإ ريشت مامإلا ثيدح ةصق نإف «هريغو
 .ةفلتخم تاقوأ يف اتعقو امهلعلو

 .ديوس نب ديرشلا نع ةجام نباو يئاسنلاو ؛عفار يبأ نع ةجام نباو دواد وبأو يراحبلا هاور :ةياوو فو

 ةريغا نما :هععفشتا قععأ .ةيبح وأ ةرضات وأ ةقيدق نعم دعم لوف وأ 52ج ىبلا ىلوم :جيدخ نب عفار نع

 .هريغ وه وأ ك5 يف بلا ىلوم وه امنإو ءوهس هلعل :دعس ىلوه .قحلا وأ سفنلا يف طيلخلا نم ال بناجألا نم

 مساق قيرط نم يئراحلا 5 اذك :خلإ ةفينح وبأ .هكلم ىلإ عيبملا مضي عيفشلا نأل ؛ةدايزلا نم ةقتشم :هتعفشب

 ملسمو 2754717 :مقر يراخبلا| ناخيشلا هحرخأ ثيدحلاو ؛هراج طئاح ىلع :لاق هنأ ريغ «مامإلا نع مثاغ نبا

 :يذمهرتلا لاقو «[؟85 :مقر] هجام نباو *»١١8[ :مقر] يذمرتلاو [*5814 :مقر] دواد وبأو ١5١5[ :مقر

 سانلا لك :كيععبس نب غلا دبع لاق عهحبام نبا امد يرقلا] كابلا يف عمجمو سابع نبا ثيدحو حسيحص نسح
 ان

 .هطئاح ىلع هعوذج :سابع نبا نع يقهيبلا دنعو «دحا ولا ظفلب هل وقي ةناف «يواحطلا الإ ؛عمجلاب عةهبشحت :ل وقي



 ةعفشلا قحتسا نميف نايب 6١ ةعفشلا بانك

 .هعنمب الف هطئاح يف هتبشخ عضي نأ مك دحأ دارأ اذإ
 ةراح

 نع بس نع كلام قيرط ن ءم 0 9 :مقر ملسعو +555 | مقر يراسل | ناخييشلا ةاور :خإ هتبشخ

 يل ام :ةريره وبأ لوقي مث :لاق ؛هرادج يف هتيشح سان هرم قيدسل مق :اعوفرم ةريره يبأ نع جرف -
 1 رهزلا نع ةتييلع نب نايفس قيرط نم يذفرتلا هاورو ءمكفاتكأ نيب امب نيمرأل هللا و نيضرعم اهنع مكارأ

 هسوؤر 0 ةريره وبأ ثدح املف «هعنمي الف هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج مكدحأ نذأتسا اذإ :هيفو

 سابع نبا نع بابلا يفو :لاق ء[7١ 57 :وقر] مكفاتكأ نيب امي نيمرأل هللاو «نيضرعم اهنع مكارأ يل ام :لاقف

 لوقي هبو «ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «حيحص نسح ثيدح ةريره يلأ ثيدح «ةيراج نب عمجمو

 .هرادج يف هتبشح عضي نأ هراجح عنمي نأ هل :اولاق نيف نب كلانم مهنم ملعلا لهأ ضعب نع يورو ؛يعفاشلا

 هبو ءبدن رمأ : ليفو :ثييخلا باحضأو دمحأ لوق وهو «باجيالل رهألاف رضي مل نإ :ليقو . حصأ لوألا لوقلاو

 .بدنلا امهحصأ نالوق كلامللو «يعفاشلاو ةفينخ وبأ لاق

 .باطخلا ةغيصب «هعنمت الف :حرشلا ةخسن يفو :هعنمي الف .هسفن رادج ىلع وأ ؛هراج طئاخ يأ :هطئاح يف



 ةعرازملا نايب 1 ها ْ  ةعرارملا باتك

 [ةعرازملا نايب]

 طئاخب رم هنأ 75 يبلا نع جيدح نب عفار نع نيصح يبأ نع ةفينح وبأ -* 5
 ' يدسألا مضاع نب نامثع

 نم ملسم هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع يناسارخلا ملاس نب ملاس قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 لحجرلا ىلإ لجرلا اهعفدي ءاضيبلا ضرألا :ةرباخملا :لاق رباج انل اهرسف ءاطع نع جردأو ؛رباج نع ءاطع قيرط

 :مقر] يذمرتلاو 4٠4*[ :مقر] دواد وبأو [؟١548 :مقر] يراخبلا هاورو ءرمثلا نم ذحأي مث اهيف قفنيف
 .ىرخأ قرط نم [414 :مقر] يئاسنلاو | 3

 ام ضعبب ضرألا ىلع ةلماعملا امهو «نابراقتم ةعرازملاو يه ؛فلألا دعب ةدحوملاو ةمجعملا ءاخلاب :ةرباخملا نع

 نم رذبلا نوكي ةعرازملا يف نكل «ةعئاشلا ةمولعملا ءازجألا نم كلذ ريغو عبرلاو ثلثلاك عرزلا نم اهنم جرخب

 :مقر| ملسم هحرخأ ثيدحلاو ؛هباحصأ روهمج نع يوونلا هلقن اذك «لماعلا نم ةرباخملا فو ءضرألا كلام
 نع ديلولا يبأ نعو ءءاطع نعو ءءاطعو ريبزلا بأ نعو ءءاطع نع جيرج نبا نع ملسم يفف «هريغو 575 ١[

 «ريبزلا بأ نعو «ءانيم نب ديعسو «ريبزلا يبأ نع بويأ نعو «ءانيم نب ديعس نع نايح نب ميلس نعو ءءاطع

 ءسنخألا نب ريكب نعو ؛يعازوألا نعو ءءاطع نع قارولا رطم نعو ؛ءءاطع نع فورعم يبأ نب حابر نعو

 ناميلس نعو «ريبزلا يبأ نع نادعس نب ماشه نعو «ريبزلا يبأ نع ريهز نعو ؛ءءاطع نع ىسوم نب ناميلس نعو
 .هللا دبع نب رباج نع مهلك ميعن نب ديزيو قيقع نب ناميلس نعو ؛شايع يبأ نب نامعنلا نعو ؛نايفس يبأ نع

 مث اهيف قفنيف لحرلا ىلإ لحرلا اهعفدي ءاضيبلا ضرألاف :ةرباخملا امأ :لاق رباج نع ةرباخملا ريسفت هقرط ضعب يفو
 ريغ ىلإ ضرألا ءارك نع عنملا قلطم :اهضعب فو ؛كلذ هابشأو عبرلاو ثلثلا ةرباخملا :اهضعب فو ءرمثلا نم ذحأي
 ين هذي الالدتسا يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ مامإلا بهذم ةعرازملاو ةرباخملا زاوج مدع بهذمو ؛كلذ

 ريبزلا يبأ نعو ءءاطع نعو «ءانيم نب ديعسو دامح نعو «ريبزلا يبأ نع بويأ نع دواد وبأ هاور :ةرباخملا نع
 22 :مقر] ملسم قرط ف امك ةرباحملاب اوقبأ ةرسفم يهو «ةلقاحما ظفل :اهضعب فو هللا دبع نب رباحجج نع

 هاورو ءرباج نع ريبزلا بأ نع ريهز نعو «رباج نع ريبزلا نع ايركز نع يمرادلا هاورو ء["4.5 ,«*.ه

 نب دمحمو ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ طئاخب رم .هد#ذ تباث نب ديز نع دمحأ هنيعب

 مصاع نب نامثع نيصح يبأ نع ةفينح وبأ :ةافسإلا قا مهمل ةامإلا يل رق ةكك ينزل كيو نم فيو قير

 لو .تينخلا 96 هلا لرسر نأ :جيدح نب عفار ٠ نع هيبأ نع جيدح نب عفار نب ةعافر نب ةيابع نع يدسألا

 - عفار نبا نع نيصح يبأ نع :ىرخأ ةياور يفو ؛جيدخ نب عفار نع جيدخخ نب عفار نبا نع ةفينح وبأ :ةياور



 ةعرازملا نايب ه5 ةعرازملا باتك

 هاهو هدم ممن هو هد كلل ويه ميأ نع" ةلاقق مل :كلقف "اذه نمل" لاف هيسعأف
 لدعم 1

 نب دمحمو بحاح نب رصن نب ىييو دايز نب نسحلاو فسوي وبأو ورمع نب دسأ اذكه هاور .جيدخ نب عفار نع -

 مهلك مكحلا نب مساقلاو قاحسإ نب بيعشو ىيي نب ليعامسإو تايزلا بيبح نب ةزمحو نسحلا نب دمحمو قورسم
 ناز ءىعالكلا هاور اذكهو هيب نع جيدخ نب عفار خرب هللا دينع مَع نيصح يبأ نع ةفينح وبأ :ةياور فو «هامإلا نع

 ئندح :لاق ميعن يبأ نب :ب ةمحرلا دبع قيرط خه ةفاذ وبأ دن يأ ثيدحللاو «عبرلاو ثلثلا نئيعي :ةفينح وبأ لاق :اقيف

 يعرز :لاقف ؟ضرألا د عرزلا نمل هلأسف اهيقسي وهو 2 يببلا هبا ٌرمف انعرز ع زا :ظفلب جيدخ نب عفار

 54٠7[. :مقر] كتقفن ذو اهلهأ ىلع ضرألا ٌدرف ؟امتيبرأ :لاق ءرظشلا نالف ئيبلو رطشلا ىل :ىلمعو يرذبب

 ثلثلاب ضرألا ءارك عنم يف عفار ثيدح اذهو «[؟85/؟] ؟"تيبرأ" :هيفو ءهجولا اذهي يواحطلا هحب رخأو

 نب ريهظ نع هنع اهضعب يفو © يبنلا نع عفار نع ةياور هقرط ضعب يفو «ةديدع قرطب ملسم هاورو «هريغو
 عفار ثيدحو «قرولاو بهذلاب ءاركلا زاوج نايب هقرط ضعب ٍثو ءيمومع نم لجر :اهضعب ٍفو ؛همع عفار
 نباو يئاسنلاو دواد يبأو ملسم دنع هنع رمع نبا قيرط نمف ظافلأو ديئاسأ هل دمحأ لاق امك ناولألا ريثك اذه

 نع عفار نع هيبأ نع ملاس قيرط نمو ؛يذمرتلا ىوس مهدنع هنع يراصنألا سيق نب ةلظنح قيرط نمو هجام
 يئاسنلاو دواد يبأو نيحخيشلا دنع ًاعوفرم عفار ٍنِبا رهظمو ريهظ هيمع

 دنع اهلك هذه ريهظ همع نع عفار نع يشاجنلا يبأ قيرط نهو «هعفر عفار نع رمع نبا نع عفان قيرط نمو
 نبا يئاسنلاو دواد يبأو ملسم دنع هتمومع ضعب نع عفار نع راسي نب ناميلس قيرط نهو ءةديحج دواد يبأ

 يئاسنلاو دواد يأ دنع هعفر عفار نع ريهظ 9 مسا قيرط نمو ؛عفار يبأ نع هنأ نع عفار قيرط نمو عئفحام

 ,يئاسنلاو دواد يبأ دنع عفار نع نارمع هيخأ نع جيدح نب عفار نب لهس نب نامثع قيرط نمو «هجام نباو
 .هيصخن الف ظافلأ فالتحا امأو ءهديناسأ فالتحا اذهف

 ءاركلا اذه نع يهنلا ثيدح جرخأو ؛ةريثك هوجوب جيدحخ نب عفار ثيدح عامسب رمع نبا كرت ابضيأ يورو

 نع نايفس يبأ نعو «ةلقاحملا ظفل هيفو «ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهسو «ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع
 «ةعرارملا | نبع :ًاعوقارم ةكامستلا نب ثبات نع هللا دبع نعو «ضرألا ءارك ةلقاحماو :اهلفاو ًاحوقارع كيعبم يأ

 اذه ىلعو ءاريثك عضوملا اذه يف نيعملا اذه يف ةلمعتسم ىهو ادع نيل اذه اهنم ءناعم اً ةلقاحملا نأ ملعف

 «ةرباخملاو ةعرازملا عنم ىلع جاجتحالل ؛ماقملا اذه يف ةلدأ ةلقاحا عنم ف ةدراولا يراخبلا كيداحأ مم ريق" قوي

 ىلع ال ىلوألا كرتو هيزنتلا ىلع يهنلا لمح يف هجو ريغ نم سابع نبا نع سواط ثيدح اضيأ ملسم جرحخأ دقو
 «رياجم نع ءاطع نع ملسم هثيدح ج رخأ رباج مهنم ةباحصلا نم ريثك نع يورم عنملا ثيدح ةلمجلابو .ةمرخلا

 تباث نب ديز مهنمو «قرطب ملسم هثيدح جرخأ عفار مهنمو .رباج نع رانيد نب ورمع نع اضيأ يواحطلاو

 هئيدح جرخأ كاحض نب تباث مهنمو ءاعوفرم ديز نع جاجح نب تباث نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هثيدح جرخأ



 ةعرازملا نايب ٠ هال ةعرازملا باتك

 طئاحب رم دي يبلا نأ :ةياور يفو ."هنم ءيشب هرجأتست الف" :لاق درج أتسا : تلق
 ءارحلا قيرط نم

 ."هرجأتست الف" :لاقف «هترحأتسا دقو «ىل :تلقف "؟اذه نمل" :لاقف

 بهذلاب يعفاشلاو ةفينح وبأ هزّوحو ؛ءاقلطم نسحلاو سواط هزّوجي ملف هيف فلتخم ضرألا ءارك نأ ملعا -

 ةعيبر هزوجو «ةرباخملا يهو ءاهنم جرخي ام ءزجب امهدنع زوجي ال نكل ءايشألا رئاسو بايثلاو ماعطلابو ةضفلاو

 فسوي وبأآو دما اق ريعيو ةرياتعو ةعرازم اقلظنمهزّوخو هماغطلا الإ امعريغيو امنت كللامو طق ةنطفلاو يفَتلاب

 لوق وهو «يوونلا لاق اذك ةيعفاشلا نم يباطخلاو ةميزخ نباو حيرش نباو ةيكلاملا نم ةعامجو نسحلا نب دمحمو

 «سواطو «بيسملا نباو «نيريس نباو «زيزعلا دبع نب رمعو ؛يلع لآو ءركب يبأ لآو ؛دوعسم نباو ىلع

 .نسحلاو ءذاعمو «دمحم هنباو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ؛يرهزلاو ؛ةحلط نب ىسومو .دوسألا نمحرلا دبعو

 .[41/5/11] "ةيانبلا" يف لاق اذك فق ديزي نب نمعرلا دبعو

 ف يراحخبلا لاقو «زاوجلاب هلوق وه ملسم نع انركذ ام رهاظلاو «نيبناحلا نم دع اذلو «نيتياور سواط نع لعلو

 الإ ةرجه تيب لهأ ةنيدملاب ام :لاق رفعج يبأ نع ملسم. نب سيق'لاق :[هوحنو. رطشلاب ةغرازملا باب] "هحيحص"

 ةورعو مساقلاو زيزعلا دبع نب رمعو دوعسم نب هللا دبعو كلام نب دعسو ىلع عرازو «عبرلاو ثلثلا ىلع نوعرزيو

 ديزي نب نمحرلا دبع كراشأ تنك :دوسألا نمحرلا دبع لاقو «نيريس نباو يلع لآو رمع لآو ركب يبأ لآو ريبزلا نب

 .اذك مهلف رذبلاب اوعاج نإو رطشلا هلف هدنع نم رذبلاب رمع ءاج نأ ىلع سانلا رمع لماعو ؛عرزلا يف

 لاقو «يرهزلا كلذ ىأرو ءامهنيب وهف جرخ امف ءاعيمج ناقفنيف امهدخأل نوكي نأ سأب ال :هللل نسحلا لاقو

 سأب ال :ةداتقو يرهزلاو مكحلاو ءاطعو نيريس نباو ميهاربإ لاقو ءفصنلا ىلع نطقلا تجي نأ سأب ال :نسحلا

 لجأ ىلإ عبرلا وأ ثلثلا ىلع ةيشاملا نوكي نأ سأب ال :رمعم لاقو .هوحنو عبرلا وأ ثلثلاب بوثلا يطعي نأ

 كلذ نع بيحأو .عرز وأ رمث نم اهنم جرخي ام رطشب ربي لهأ هي هتلماعم نيزوحبا ءالؤه كسمتمو .ىمسم
 نيبحاصلا لوق ىلع ةيفنحلا دنع ىوتفلا نكل ,"ةيادملا" يف هركذ امك ةمساقملاب جارخلا وأ ؛ةيرحلا ىلع هلمحب

 ةفينح وبأو كلام اهلطبأو :يباطخلا لاقو ءيوونلا هحّحر امك ةيعفاشلا دنع دمتعملا وه اذك و «هيلإ جايتحالا ةرثكل

 يف نيملسملا لمع يهو «ةزئاج ةعرازملاف :لاق ؛ةيهانلا ثيداحألا للع يأ هتلع ىلع اوفقي مل مهنأل ؛يعفاشلاو

 داشرإ" يف لاق اذك ةرباخملاو ةعرازملا زاوج راتخملاو .يباطخلا مالك اذه .دحأ ام لمعلا لطبي ال راصمألا عيمج

 .[؟١ 5/5 ] "يراخبلا حيحص حرش يراسلا
 هابحاص هيف هفلاحن و «ةفينح يل بهذم اذهو «ةعرازملاك زوحت ال ادطنأ ةاقاسملا نأ كيفي اذه :ةرجأتست "اف

 يف ليصفتلاو «ةاقاسملا يأ ةلماعملل اعبت اهوزوج ممنأ الإ ةعرازملا نالطب يف ةمئثألا هتقفاوو «ةثالثلا ةمئألاو

 و يقفلا



 لمحطة  [25 ىبلا لئاضف نايب]
53 

 نبا وهو ضبق 225 هللا لوسر نأ :سنأ نع ةعيبرو مثيهلا نع ةفينح وبأ نع

 .نيتسو ثالث نبا وهو رمع ضبقو «نيتسو ثالث نبا وهو ركب وبأ ضبقو «نيتسو ثالث
 لدار

 25 هللا لوسر تعب :لاق' سنأ نع ديعبس نبا حي نع ةفينح- ويأ مه:

 نع يرهزلا قيرط نم يراخبلا يفف ؛مهريغو سابع نباو ةشئاعو سنأ نع امهريغو ناخيشلا هاور :خلإ ضبق

 هلثم بيسملا نب ديعس ينربخأو :باهش نبا لاقو ؛نيتسو ثالث نبا وهو يفوت 225 يبنلا نأ :ةشئاع نع ةورع

 ثالث نبا وهو 55 هللا لوسر ضبق :لاق سنأ نع يدع نب ريبز قيرط نم ملسم ىورو :[؟5*5 :مقر]

 ؛يراخبلا ثيدح لثم ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نعو «[174/ :مقر| نيتسو ثالث نبا وهو رمعو «نيتسو

 ثالث نبا وهو يفوتو «ةرشع ثالث ةكمي ثكم 725 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع رانيد نب ورمع قيرط نمو

 هيلإ ىحوي ةرشع ثالث ةكم 535 هللا لوسر ماقأ :لاق ؛سابع نبا نع يعبضلا ةرمج يبأ قيرط نمو «نيتسو
 .ةنس نيتسو ثالث نبا وهو تامو ءارشع ةنيدملاب و

 سمح نبا :سابع نبا نع ةياور يفو ءاد## رمعو ركب يبأو 75 يببلا رمع يف كلذ وحن ةيواعمو ةبتع نب هللا دبع نعو

 نينس نامثو. ءائيش ىري الو نينس عبس ءوضلا ىريو توصلا عمسي ةنس ةرشع سمخ ةكمم. ماقأ :ةياور يفو «نيتسو

 داشرإ" يف لاقو تك هرمع فو ةكم ةماقإ ف تاياورلا تفلتحا ةلمحلابو ءارشع ةنيدملاب ماقأو ءهيلإ ىحوي

 :لاق (يبعشلا لاق امك نيئس ثالث يحولا رتف نأ دعب :نيند رشع ةكب ماقأ سابع نباو ةشئاع لوق تحت "يراسلا

 هنأ ةشئاع نع يورملا رياغي وهو ةنس نيتس شاع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يضتقي هرهاظ نإف ؛لاكشإلا لوزي اذهيو
 «لاكشإلا لازو حضو ١( :رثدملا) خب رَدَملا يأ اي ب كلملا ءيجحبو ىحولا رتف دعب ام ضرف اذإف «نيتسو اناث شاع

 نبا مزج هبو «نينس ثالث تناك يحولا رتف ةدم نأ :يبعشلا نع "دمحأ مامإلا خيرات" يف عقو ام ىلع ئيبم وهو

 ]47١/9[. فالخلا عفترا دقف ءرهشأ ةتس ايؤرلا ةدهو ءرهشأ ةتسو ناتنس رتفلا ةدم نإ :لاقي دقو .قاحسإ

 ملسم هاور [[54/ :مقر] ةفلتخم ظافلأب قرطب سنأ نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع يراخبلا هاور] :خلإ ثعب

 سأر ىلع هثعب :هيفو ءسنأ نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ثيدح نم [7777 :مقر] يذمرتلاو [741 :مقر]

 هتيحلو هسأر يف سيلو «ةنس نيتس سأر ىلع هللا هافوتو «نينس رشع ةنيدملابو «نينس رشع ةكمب. ماقأف ةنس نيعبرأ
 - 26 هللا لويس نير قا ثدنع ان :لاقاءسسأ نع تلات نع ؟لئاجقلا" قا يضمرتلا قزوو ياتي هزي نورفع



 25 يبنلا لئاضف نايب ه8 لئاضفلا باتك

 ف امو 25 هللا لوسر قوتو ءارتكغةنيدملابو ارشغ هكمب ماقأف «ةنيس نيعيرأ نلأر ىلع

 .ءاضيب ةرعش ريش ةسأرو قيل

 د لوط ا ع : 0

 .ليللا نم لبقأ اذإ بيطلا

 .بيطلا حيرب دجسملا ىلإ لبقأ اذإ ليللاب فرعي ناك ٌددعُ هللا لوسر

 نيد 225 ىبلا ىلع يل ناك :لاق ةرمع با نع براخم نع ةفيبجحح وبأ  *ته/

 .يدازو (يناضقف

 نيرشع نم وحن ْةثُ هللا لوسر بيش ناك امنإ :لاق ءرمع نبا نع عفان نعو ءءاضيب ةرعش ةرشع عبرأ الإ هتيحو -

 وأ ةلوؤم تاياوزلا يتقابز «نوتسو ثالث حصألاو ل هنس يف تاياورلا فلخخا دق هنأ ملعا . [ ؛:ص] ءاضيب ةرعش
 25 ةرمغ اًدهفا :نوعمو ثالث اضيأ هيف حصألاو هلق لع اضيأ دقت 0 ريصس ةط اا نك وه

 نينامث نم وحن وهف هيف نامثع رمع امأو «ناقفتم ناطسولاو نافلتخم ريخألاو لوألاو مك ةثالثلا هئافلخ رامعأو

 .تاقوألا رثكأ يف ههدعر انايخأ هدوجو يوونلا حجرو ءاضيأ هيف قلتم وهف لك ةباضخ امأو «كلذ نم ديزأ وأ

 ءاهنم بيطتي ةكس 2 هللا لوسرل ناك :لاق ؛هيبأ نع كلام نب سنأ نب ىسوم نع يذمرتلا ىور :خإ فرعي
 وأ «هحير بيط نم هكلس دق هنأ فرع الإ دحأ هعبتيف اقيرط كلسي مل 5 25 يبلا نأ :رباج نع يمرادلا ىورو

 را اهرب هديل تابحوفا) لاق يدخن حسمف انأ امأو :ةرمس نب رباح ثيدح نم ملسم ىورو .هقرع حير نم :لاق

 ائيش الو كيب لو ظق اروع تعرق اه :لاق «هيبأ درع سنأ نب تسباث نمو هراطع نوع هه هر اها اهي

 :قيرط يفو هو هللا لوسر تي اني نيل ارو روحو اجايج طف انثي تعالو 8 5 هللا لوسر حير مرق يطأ

 ةحئار نم بيطأ ةربنع الو ةكسم تممش الو 25 هللا لوسر فك نم نيلأ ةريرح الو ةجابيد تسسم الو
 .[؟88 5 :مقر] 225 هللا لوسر

 نب رباج نع راثد نب براخم نع امهريغو |5141 :مقر] دواد وبأو [457 :مقر] يراخبلا ىور :خلإ ييدازو
 نيد هيلع يل ناكو «نيتعكر لص :لاقف «ىحض :لاق :رعسم لاق ؛دجسملا يف وهو 755 يبن ١| تيتأ :لاق هللا دبع

 يداز يذلا طاريقلا اذه :تلق :لاق ارباح قأ قو ءاطاريق هيلع قدازو :"داشرإلا" يف 5 لاق «يندازو يناضقف

 .اوذخأ اميف هوذحأف ةرحلا موي ماشلا لهأ ءاج ّىحح يدنع لزي ملف سيك يف فاسق اذبلا سواق 25 هللا :لوسر



 5 يبنلا و نايب ه١ لئاضفلا باتك

 هجيرخم ره دق

 الص د١ لع

 .طق هل سيلج نيب هيتبكر

 قلعت مع اةنفق ةققادخ لاس هن قووسم ردنا ري نإ رقاد نبت ةقينح بأ #8

 م ا

 بيجي 2 هللا :لوسر تاك لاق لأ نع ملسم نع ةفينح وبأ ا اف
 كللاعو

1 
 وكلا لرسباعلاو ةزايسسللا ارسل هلقاو ةسانم هو بحسرلاو ,:كاوبص نم حسنت بايت ًالوأ كقاورعملا رخلا :لإ ازخ

 نم هعيمج هنأل ؛مارح وهف نآلا فورعملا وه ام هب ديرأ نإو «نيفرتملا يزو مجعلاب هبشتلا لحأل اهنع يهنلا

 رابحإلل ةزجعم وهف هرصع يف عونلا اذه نكي مو ريرخاو رخا ةولعتسي موق ةعييدع لد هباعو ةمسيربإلا

 (راحبلا عمجم) .لوألا عونلا "زح نم اني :ثيدحب دارأو ءّرم دقو جرفلا وهو رجلا يورو :بيغلاب
 وبه نوكيا قح هديب عمي , لحجرلا حفاض اذ ناك 2 25 هللا لوس نأ :سنأ نخ يذدسرتلا عوز :لإ يئر ام

 يدي نيب هيتبكر امدقم 0 وسب فسرت ساقط وع يرش لإ ناو ل

 .ليق امك ماشه نب دعس نع ملسم هاور :خإ قورسم نع ١431٠[. :مقرإ سيلج
 :ىلاعت هلوق ىلإ تراشأ وأ ءهلئامشو هقالخأ نايب هيف يأ [هل ةعيبطو ةلبج ناك نآرقلاب لمعلا يأ] تس أرقت امأ

 مامإلا نع ىنامحلا ىيي يىبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خ! ةفينح وبأ (4 - هميظع قلحخ ىلعل كنإو#

 ؛فيعض وهو ةروعألا ناسيك خرب ملسم ثيدح نم الإ هفرعت ال :لاقو زئانجلا قف :ضدهرعلا هج ىعأ ثيدحلاو

 دهشيو «ضيرملا دوعي ناك :مهظفلو «هاحرخي ملو «دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو ؛دهزلا يف هجام نبا هاورو

 :هللا دبع ىبأ ناسيك نب :ملسم :كولمملا ةوعد تيجو. ةزانجلا

 ءكلام نب سنأ نع روعألا ملسم نع رهسم نب يلع نع رجح نب يلع نع لئامشلا ف يذمرتلا ىور :خإ بيجي

 نب موي ناكو هدبعلا ةوعد بيجيو ءرامحلا بكريو «ةزانجلا دهشيو ؛ضيرملا دوعي دك هللا لوسر ناك :لاق
 يقهيبلاو [4118 :مقر] هجام نبا هاورو ؛.[17؟:ص] فيل نم فاكإ هيلع فيل نم لبحب موطخم رامح ىلع ةظيرق

 رامح ىلع ربيخ موي هتيأر دقلو ءرامحلا بكريو «كولمملا ةوعد بيجيو «ةزانحلا عبتي :هيفو ء."ناميإلا بعش" يف

 :يراقلا لاقو عةربابحلاو ك ولملا نديد فالغ 8 هربك يفنو هلكت كرتاو .هعضاوت ةياغ نم اذهو .فيل هماطخ

 - «فوصلا سبليو ؛صيمقلا عقريو ؛لعنلا فصخيو ؛رامحلا بكري ناك :بويأ يبأ نع ركاسع نبا ةياور ينو



 5 يبلا لئاضف نايب ه؟١ ش لئاضفلا باتك

 .رامحلا ابنك لاق «ضيرملا دوعي ه ,كولمملا هوعد

 ناك :تلاق ءةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 1

 .هضرم يف ةالصلا ىنأ تي 295 هللا لوسر: نق ضايب ىلإ رظنأ

 امل دعو يبنلا نأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -*5

 تعم املف :تلاق هل نللحأف ييب يف نوكي نأ لحتسا هيف ضبق يذلا ضرملا ضرم

 هققرم ويدرس اتارف هلا ةنلكرقو :مداخ يل سيلو ييب تسنكف ةعرسم تمق كلذ

 يشارف ىلع عضو يح نيلحر نيب ىَداَهُي دي هللا لوسر ىتأف ءرخذإلا
 5 هللا لوسر نع ىأر هذ ركب ابأ نأ :سنأ نع ديزي نع ةفينح وبأ 7

 كلام نبا نمعرلا دبع نبا

 ر كلذ ناكو راضنألا ٠ ظئاوج قفا تتاكو ةحراتح تدب هتارما. ىلإ هقذاعساف ةقح
 ةيراصنألا

 اا ]| |]| 000000000090000 ز زؤزذؤز | ؤ < | > < 7000تزتز ذ زؤ | +|زذزذ>ز<ز<><زذ< <> < < ١١ :نذأفا رغشي الو توملا

 ناك "سبيت ةبنخ ىو الل دع نم: ةرنخ نت دك نويسل .ئم وننلا نيس عع بغر نم :لوقيو -

 : سابع نبا نع نسح دنسب ياربطلا ىورو 08 :مقر 1/1 رامحلا بلك ريو عكولمملا ةوعد بيجو

 ُّق اذه ؛"ريعشلا زبح ىلع كولمملا ةوعد بيح و ةاشلا لقتعيو :ضرألا ىلع لكأيو «ضرألا ل سلي ا

 ,نيملسملا ءارقف ةسلاجمو ءفوصلا سوبل :ربكلا نم ةءارب :اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح .هيفف لوقلا يف امأو ؛لعفلا
 ."هبعش" يف يقهيبلاو "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هج رخخأ زتغلا لاقتعاو (رامجلا بوكارو

 .هتوعدب هديس ةوعد بجي وأ ءازاح اك ولمم يممس قتعملا يأ :كولمملا

 :هضرم يف رذعتيل "25 هللا لوسر ناك نإ :تلاق ؛ةشئاع نع ورع نع ماقع نع يراعبلا فور :خا لحتسا

 يب يف نفدو «يرخنو يرحس نيب هللا هضبق يموي ناك املف «ةشئاع مويل ءاطبتسا ؟ادغ انأ نيأ ؟مويلا انأ نيأ

 .حاحصلا يف ارصتخمو الوطم ةروكذم اهلك كلذ ريغو ةشئاع تيب يف ناذيتسالا ةصقو ؛[585١ :مقر]

 .ثراحلا ىب لزانم ةيلاعلاب يأ نونلا نوكسو ةلمهملا مضب حنسلاب :راصنألا طئاوح



 5-7 يبنلا لئاضف نايب ها لئاضفلا باتك

1. 

 ركب وبأ رمأف ,لومارتي سانلا لعجف ,حبصأف ةليللا قللت 0 هللا لوسر يفوت 3

 وهو ركبا وبأ دتشاف 25 دمحم تام : :نولوقي مهعممأ :لاقف «هربخي مث عمتسي امالغ

 ادبع وأ كافط

 فجرأو «غلبي م هنأ اونظ بح دجسملا ركب وبأ غلب امف ءهارهظ عطق او :لوقي

 تام لومار وبلا 'رممت لاقل ةعتبج مل ايف دسم .ناك" و بح و

 هل وقل نوقفانملا

 !نيئكرم تملا شيكي قي ىلا قا اذ :لاقف «همثلي لعج مث .ههجحو نع بوثلا فشك
 كيل ناب هلشقب

 1 ريد لقال :لاقف ركب وبأ جرح مث ,كلذ نم هللا ىلع مركأ
 ةقاذإلا نم

 ذل

1 

 حنسلاب هنكسم نم هسرف ىلع اج ركب وبأ لبقأ :تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ نع يراحبلا جرخأ خا يفوت 3

 عةربح- دربب ىجسم وهو 7 ىلا مميتف .ةشئاع نيل ل احد ىح سانلا ملكي ملف دحسملا لخدف «لزن يح

 ا نيكون كلم عجب ان ل نإ ايفو تنآ نت : لاقف «ىكب مث هلبقف هيلع بكأ مث ىهجو نع فشكف

 ل ندد رمعو و ركب ابأ ن أ :ايفيض سابع نبا ىبربخأف :ةملس وبأ لاق ءاهتم دقف كيلع تبتك ىلا ةتوملا

 لعب نأ ؛ لاف «رمع اوكارتا# ن سانلا هيلإ لامف هن 5 ركب وبا ةهبشملا أف نسلحا : لاقف ,ىبأفا سلجا : لاقف ؛ سانلا

 000 دمحم ام 8 :ىلاغت هللا لاق د نإف هللا دبع لبعي نه و 50000 نإ ًاديمع ديعي ناك نمق

 اهالت يح ةيآلا لزنأ هللا نأ نوملعي اونوكي ل .ن انلا نأكل ام طاح 0 ريركاشلا 2# ىلإ 8

 اهوطب اضيأ ةصقلا هذهو 2١554١ ١557[. :مقر] اهولتي الإ رشب عمسي امف س انلا .هنم اهاتقلتف هب 4 7

 .اهريغو ةتسلا بتكلا يف ةروك ذم اهراصتخاو

 نوسفارتي :حرتشلا ةسنا قو, ءيمرلا نم انك يا اذكه. [98 .هيلإ نوشنفيو قوريضي يأ] :2إ نومارتي

 ءفري : :ظفل ةدايز ًاضيأ حرتشلا ةحخست يقو:«تونقاحختي يأ ربخلا :نامتك ته سمرلاو :يراقلا لاق «ميملا دعب ن ةيسلاب

 "1 تيد :هلوق ىلع ماللا ةدايز حرشلا ةخسن يفو : .ممعسم ل سانلا ىري ركب وبأ عرش يأ ' لعجف' :هلوق

 نوفح ملا هو : 1 ىلاعت هل وق ةنم عاش لصأ ال ثيداحأب تواريخ تلك وأ تبرطضا يأ :نوقفانملا فجرأو 3

 ءاجف ؛ةشئاع نع ركب أ بقانم يف |[ اذ :مقر] 2-5 قو :خا ءاج املف .(4.:بارحألا) ©ةنيدملا يف

 كقيذي ال هديب يسفن يذلا هللاو اتيمو ايح تبط ىمأو تنأ يبأب :لاقف :هلّبقف 55 هللا لوسر نع فشكف ركب وبأ

 ركب ىزأ هللا هيفا مخ دج ركب وأ ملكت اعلا ؛كلسر ىلع فلاحلا اهيأ :لاقف جرح مث ءادبأ نيتتوملا هلل

 يسفن ف عقي ءقي ناك ام هللاو :ب 5 رمع لوقل در اذه :كلذ نم .حلإ ادمحم دبعي ناك نم الأ :لاقو «هيلع ئثأو

 07 1 :مقر] يراخبلا يف امك ؛مهلحرأو لاحر يديأ نعطقيلف هللا هنثعبيلو «كاذ الإ



 نيخيشلا لئاضف نايب 01 لئاضفلا باتك

 :ًارق مث «,تومي ال دمحم بر نإف دمحم بر دبعي ناك نمو «تام دق ادمحم نإف

 اس بي سابو الق ع ثلع هق لاوس لإ ةمحش ايزو
 2 مغأش هنأشف تضن |

 هك رمع لاقف علاق :4(نيركاشلا هللا يرُجَيَسَو ايش هللا رضي ن .لق هييََع 6-5 نمو

 (44١:نارمع لآ)
 تامو «هتءارقو همالك نم ركب يبأ ةلاقم لثم سانلا لاقف ءطق اهلبق اهأرقن مل انأكل

 نب سوأو ديز نب ةماسأ ناكو عابالثلا موي نفدو نيهاونو نيتليل فركمف (نينثإلا ةليل
 ةثراخ- نبا 359

 .555 هنالسغي لضفلاو يلعو نابصي يلوخ

 [نيخيشلا لئاضف نايب]
 لاق :لاق «دوعسم نبا نع ءا لا رب رو ةفينح وبأ نلمس و

 11110111 ز]ذز ]| 0| |ا|ا|ا|ا|ا|ا|ا|000ا0ا 0_0 0 يذلا اودتقا" :
0 

 55 هللا لوسر

 يف يربطلا هركذ ثيدحلاو :يراقلا لاق ءباوصلا وهو «ةلوخ نب سوأ :حرشلا ةخسن يفو :يلوخ نب سوأو
 قيرط نم "ةفينح يبأ دنسم" يف ميعن وبأ هحرحأ :خلإ ةفينح وبأ .هانعم يذمرتلا جرخأ :لاقو ءهل "ضايرلا"
 ثيداحأ هذه :لاق ؟اذه ام :تلقف ءابتك ولمم تيب يف ةفينح يبأ ىلع تلخد :لاق ء«بجاح نب رصن نب ىجي

 هجرخأو «ثيدحلا قاسو ؛ىلع ىلمأف اهضعبب ئثدح :تلق «هب عفتني يذلا ريسيلا الإ هب تثدح امو ءاهلك

 :مقر ]23571/١5 نابح نباو [91 :مقر] هجام نباو 445١[ :مقر 207/3/9] مكاحلاو 57١"[ :مقر] يذمرتلا

 .ةفيذح نع يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع مهلك 5
 اودنقا :اعوفرم ةفيذح نع شارح نبا وه يعبر نع ريمع نب كلملا دبع قيرط نم يذمرتلا هجرخأ :خلإ اودنقا
 نايفس ىورو ؛نسح ثيدح اذه ,دوعسم نبا نع بابلا فو :لاق «["577 :مقر] رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب

 نع مره نب ورمع نع جرخأو :5 يبا نبع ةفينح نع نسير ىلوم نع ريمع نب كلملا دبع نع ثيدحلا اذه يروثلا
 نم نيذللاب اودتقاف كيف ىئاقب ام ير ,دأ ال ل ١ :لاقف 0 يببلا دع 5 انك +لاق :ةفيدح ل كنب عب

 25 يببلا نع ةفيذح نع يعبر نع ًاضيأ هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو :لاق ءرمعو ركب يبأ ىلإ راشأو :يدعب
 [337 :مقر] هجام نباو ["557 :مقر] يذمرتلاو [؟9753* :مقر ؛7/5١98] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق
 اودتقا :ثيدح دورو عم ةباحصلا رئاسو ةعبرألا ءافلخلا نيب نم . تفعل صيصخت هجوو «ةفيذح نع مهريغو

 7 "ةاكشملا حرش ةاقرملا" 2 هتنيب وتيدتها متيدتقا مهيأ م وجمل يباحصأ :ثيدحو ؛ن :ءندهملا نيدشا ولا ءافلخلاب



 نيخيشلا لئاضف نايب ه' 4 لئاضفلا باتك

 1 رق «ب يدعي نم

 نع

 شارح نبا روج
 ع

 قف ١ راّمع يدمي اودتهاو ءاند ريهخعو رك ايد نم نوال اودنقا ل ل لوس , ىلا

 م نيذللاب اودتقا :عماجلا يفو :'ةاقرملا" يف لاقو -

 .اهل ءاضفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمت امب كسمت نمف دودمملا هللا لبح امهفإف :راصقلا رصن وبأ ظفاحلا

 :لاق هنأ ةفينح يبأ نع لقت امك ةغل ىلع هلمح نكميو ركب يبأ نوكي نأ ةيلدبلا ىلع هرهاظ :يراقلا لاق :رككب وبأ

 ًادتبم ربخ هنأ ىلع وأ ءبهل وبأ ادي تبت :ذاوشلا يف ئرقو ؛ههجو هللا مرك يلع نع يورو «سيبق وبأ لثم ولو

 نع يعبر نع كلملا دبع نع ةنييع نبا نع ةعامج هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .رمعو ركب وبأ امه يأ فوذحم

 دازو .هجام نباو يدذمرتلاو ديحأ ةاورب رستغو زك يأ دعب
 وع

 ؛هنع يروثلا دنس كلذو ءهدنس يف رازبلا ملكت اذلو «كلملا دبع نيبو هنيب يعبرل لوم اوتبثأ نورحآو «ةفيذح

 عيكس بر نم عام و ءاضيأ هالوم نمو يعبر نم هعم هنأ زاوحجب بيجأو «ظفحأو نقتأ هنوكل هوحجرف
 :مقر] ةفيذح: نع ,يتعبز, نغ رههع نب كلملا دبع نع ةدئاز نع ةنيبع نبا .ن رع يذمرتلا هاور :خلإ كلملا دبع نع

 ىغبرل ىلوم' نع ريمتع نب كللملا ديتع ن :ع ثيدحلا اذه يروثلا نايفس ىورو «نسح ثيدح اذه :لاقو نإ مكب

 نع هركذ امترف «ثيدحلا اذه يف سلدي ةنييع نب نايفس ناكو ءاضيأ لاقو 5 يلا نع ةفيذح نع يعبر نع

 .25 يبنلا نع ةفيذح نع يعبر نع يعبر ىلوم لاله نع ريمع نب كلملا دبع نع ةدئاز
 لوم نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس " نم رساي نب رامع بقانم ف يدذمرتلا هحج رخخأ خا اودتهاو

 اودتقاف مكيف ىئاقب ردق ام يردأ ال نإ 25 ىلا .دقع اسدلتح انك لاق ةقيتخع نع ارح قو يعبرل

 قرأ اهوقلسفا فومسم نبا كلاس ارب ءراطتع قاف اريفتفلاو رو زكي نيل لإ, راغلاوب يهدم نم نيذلفا
 نب كلملا دبع نع يروثلا نايفس نع ثيدحلا اذه دعم ني عيعارإ ىورو «قسح قيدح اذه .:لاقو "ضل

 ورمع نع يفوكلا يدارملا لاس ىور دقو ءهوحن 75 يبنلا نع ةفيذح نع يعبر نع يعبر ىلوم لاله نع ريمع

 .اذه وحن 525 يبنلا نع ةفيذح نع شارح نب يعبر نع مره نبا
 يفو .”"هحيحص" يف نابح نباو هجام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور ةفيذح ثيدحو :لوقأ :"ةاقرملا" ف يراقلا لاق
 تيدحلا ةزافأ مث جام نباو يذمرتلاو يسعأ وادور ةرهعو ركب ىلا يدعب نم نيدللاب اودتقا :"ريغصلا عماجلا"

 . هنو نعلق :رع يدع نباو ؛ةفيذح نع قنايؤرلاو ءدوعسم نبا نع يذمرتلا هاور :لاقو « "ةاكشملا يف يذلا

 | ءادتهالا فالخب لعفلاو لوقلا هب قلعتي ثيح ءادتهالا نم معأ ءادتقالا ناكو «هتريسب اوريس يأ| :خإ اودتهاو

 .ةيغاملا ةكفلا هلعقت :هكع هلوقلو (هتريسب رب عسلاب رثألل ايغاب ةرواطسس قوق د# لسجل لحس ليما



 نيخيشلا لئاضف نايب ه؟ه لئاضفلا باتك

 . كغ مأ هلأ ف روع اوكسمتو
 ل

 لاق :لاق ؛دوعسم نبا نع ءارعزلا بأ نع ليهك نب ةملس نب ىيحي قيرط نم يذمرتلا هاور :خلإ اوكسمتو

 دوعسم نبا دهعب اوكسمت و ءرامع يدكب اودتهاو ءرمعو ركب يبأ يباحصأ نم يدعب نم نيذللاب اودنقا 3 هللا .لوسر

 ثيدح نم الإ هفرعن ال دوعسم نبا ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق مم. :مقر|

 يذلا ءارعزلا وبأو «ئناه نب هللا دبع همسا ءارعزلا وبأو «ثيدحلا يف فّعضي ةملس نب ىجيو ؛ليهك نب ةملس نب ىي
 .دوعسم نبا بحاص صوحألا يبأ يأ نبا وهو روم ني ورح# همسا ةئيبع نباو يروثلاو ةبعش هنع ىور
 ةرشاعلا نم كرمت ةنلس نيب يع نب ليعاشإ كلذك و يعي قاكو ءةعسانلا نم كوره ةيلس نب ىف :لرقأ

 لوألا ةثالثلاف ء[١ 43 :مقر] "بيرقتلا" يف امك رشع ةيداحلا نم فيعض ةملس نب ىحي نب ليعامسإ نب ميهاربإو

 الضأ من جتحم ريغ ةرشاعلا نم ىبحيو ليعامسإو «ةعساتلا ةبترملا نم ميهاربإ نأ ريغ ءافعض مهلك دانسإلا اذه نم

 نباو «ةفيذح نع ينايؤرلا هجرخأ ثيدحلاو .قبس امك دانسإلا اذه ريغ نم حيحص هنتمو ثيدحلا نومضم نكل

 ءرامع يدمي اودتهاو ءرمعو ركب يبأ يباحصأ نم يدعب نم نيذللاب اودتقا :اعوفرم سنأ نع "هلماك" يف يدع

 هجام نباو [؟777 :مقر] يدذمرتلاو [؟77597 :مقر 85*2؟/5ه] دمحأ هجرخأو ءدوعسم نبا دهعب اوكسمتو

 .رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :هعفر ةفيذح نع [51 :مقر]

 الإ نيرخآلاو نيلوألا نم ةنحلا لهأ لوهك اديس رمعو ركب وبأ :درو دقو ءىصحت ال رابخأ نيخيشلا بقانم يفو
 نع [15 :مقر] هجام نباو [5574 :مقر] يذمرتلاو [10” :مقر ]28٠0/١ دمحأ هجرخأ ؛نيلسرملاو نييبنلا
 عنا نع "هتراتخم" يف ءايضلاو ؛"'هدنسم" يف ىلعي وبأو 1٠٠١[« :مقر] ةفيحح يبأ نع هجام نباو يلع
 ؛سأرلا نم رصبلاو عمسلا ةلزنمب نيم رمعو ركب وبأ :دروو ؛ديعس يبأ نعو «رباج نع "هطسوأ" يف يناربطلاو

 «سابع نبا نع 'ةيلحلا" ر1روتابب ايناس اسر ناي جاسم ويارب مع
 يف يناربطلا هجرخأ «يبن نوكي نأ الإ سانلا ريخ ركب وبأ :دروو ءاعوفرم مهلك رباج نع "هخيرات" يف بيطخلاو
 .اعوفرم عوكألا نب ةملس نع "هلماك" يف يدع نباو ؛"هريبك"
 :دروو ؛ةشئاع نع 'هس ودرفأ يل ءيبطلا هدب ةرخآلاو ايندلا قف نيعأ ار 2 وبأو ىهنه انأو ؛ نيم ركب وبأ :دروو

 نع ناك يف ميعن وبأو 2 د فق رمع نبا ثيدح نم رازبلا هجج رخخأ عةنخلا لهأ جاارسص باطخملا نب رمع

 عم يدعب قحلاو ءرمع عم انأو يعم رمع :دروو «ةماثج نب بعصلا نع "هخيرات" ف ركاسع نباو ؛ةريره يبأ
 نب لضفلا نع "هلماك" يف يدع نباو 7١8[« :مقر ]580/1١8« "هريبك" يف يناربطلا هجرخأ ناك ثيح رمع

 ثراحلا جرحأ دقو «قيدصلا اميس ال امهلضف مومج ىلع ةلاد ةريثك ةحيحص بقانم اند امطو ءاعوفرم سابع

 دانه نع "ةنسلا" يف نيهاش نباو [١؟15 :مقر 2519/٠١ ] "ريبكلا" ف ىناربطلاو ؛"هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب

 - ديهعب اوكسمتو :"ةاقرملا" يف. يراقلا لاق ءضرألا يف قيدضلا ركب وبأ أظخي نأ هئامس قوف هركي هللا نإ :اغوفرم



 .> نامثفع ةليضف تايب ه5 لئاضفلا باتك

 | دمتم كامثع ةليضف نايب |

 يح نامثعب رم رمع نأ :ريثك يىبأ نب ىسوم نع مثيلا نع ةفينح وبأ ا اس

 اا 50 . عطقنا دقو نزحأ الأ :لاق ؟كنزخي ام : 1 «نيزح وهو

 دعب ةباحصلا رئاس ىلع هلوقو هتياور مظعألا انمامإ راتخا اذلو .هلوقو دوعسم نبا ةيصوب يأ دبع مأ نبا -
 هدهع نم داري ام ءايشألا هبشأ ىرأو :لاق هنأ ىشبروتلا نع لقنو .هتيصو حصنو هتهاقف لامكل ةعبرألا ءافلخلا

 :لاقف «ليلدلا اهيلع ماقأو ؛ةباحصلا لضافأ نم اهتماقتسا ىلإ راشأو ءاهتحصب دهش نم لوأ هنإف «ةفالخلا رمأ

 لوأ نيب ةعقاولا ةبسانملا نيعملا اذه ديوي انتو ءانيدل ةانضنيرا نماانابادلا ىضزتالا 26 هللا.لوسر ةمدقأ نم رخؤت ذل

 .دبع مأ نبا دهعب اوكسمت :هرخأ يفو ءرمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا :هلوأ ىفف ءهرخآو ثيدحلا

 دبع حيشلا لاقو «ثيدحلاو دئاقعلا يف انواملع هلقن امك اضيأ كح بلاظ يأ نب ىبلخ 5 دع لوقنم اذه :لوقأ

 ,همأ ىلإ ةبسنلاب دبع مأ نباو «هيبأ ىلإ ةبسنلاب دوعسم نبا :نئيك ثالث هب هللا ديعلو :"ةاكشملا" ةمجرت يف قحلا
8 0 

 وبأو هللا دبع وبأو فو مح وبا وك ثرألار عم نامثعل نأ اهك :ةئبا ىلا ةيسنلاب نمحرلا دبع وبأو همأ ةينك دبع مأو

 .بارت وبأو نسحلا وبأ :نيتينك + يلعلو ؛

 هللا نإ :ةك هللا لوسر. لاق :لاق ءنكقن سابغ نبا نع "ضايرلا" فو :"ةاقرملا" يف يراقلا لاق ا عطقنا دقو
 ليم

 . 00 ع م 0

 ريب زْلا نب هورع نع تانووتيسوق هةمثيحع هحج رخخأ و «يناربطلا ةجج رخخأ «لامع نب كامثع يهعرت يي وأ لأ نإ مح وأ
 0 د حس - ا

 باب دنع نامثع + يبنلا يقل :لاق ةريره يبأ نعو وا مأو ةيقر '"عععل يعي 00 0 دازو ؛ةشئاع نع

 1[ ِ ا 2 3 1 ا مأ دق هللا .نأ ىف ربخأ ليئربج اده !نامثع اي :لاقف ءدحسملا
 انباقا ادع هك ةمفار قاكوص أمطظ مثلك را كح 0 ١ فا

 يي 2 اح

1 5" 
 52 انس :

 :نامثع لاق :لاق هنعو ءاضريغو يليعامسالا ركب وبأ د ء[٠١ :مقر] سوسو اهتبحص

 ىلع نبأ تلقت كلكم ان هللا لوسر لاقق ءاديدش ءاكب تيكر هلق هللا لوسرب تب هتأرما قئانم ال
0-0 

 .اهتخخا تاحج هرأآ ل لج و ربع هللا رما لين ربح ادهف :لاق كيف ي رهص عاطقنا ايعخا 2 1 [ ١ هيَخ ىلا ا "يد !4ةنق 3 #06 2

 تاتحج ه4 ١ 5 هلا ه كعب ةهلحلا و تاو :تنتب هدام يف دنع نأ مل ةالبب 0 جس يدلا ه :هيف دازو دامب نبا نعو

 اهححا لاهو عئايتحخا كثتاحج ها لا 8 ضأن لجو ع هللا لا 1 عفعأ ايل ربجج لش غم ىس ها نم ىشبي *ي يع ىى خا
 دقت - ربت نق اة يدك بأ

 عةيقر نم نامثع م مآ :لاق بيسملا نب ديعس نع : " ماحعللا قو ؛يلئاضفلا هج رخأ اهتخأ قادص لثم اهفادص

 عمس دق نامثع ناكو ؛ةصفح يف كل له :لاقف .؛نامثعب رمع رمف ءاهجوز نم رمع تنب ةصفح تمآو

 انف ا ف 0-0000 ء وو : :, كني
 ةضصقح ألا 01 2 نس عمم 5 هيف نه :لاقف 25 يبلل رمع كلذ ركذف ( ةبح ملف اهرك ذي ل هللا لوسر



 5 يلع ةليضف نايب ها" / لئاضفلا باتك

 ,ذي
 دن 710 تعدو نرسم لنج هاب راما ذيع جر نبع راع

 لئاوأ ي

 نمكلا تلا يت نامثع يأ 8

 لو نابي أ ع دوو راح لقفل نأ تلا لف 3 هللا لوسر»هل لاقف
 نتحغ يأ 2

 جوزأو (ةصفح جوز" :لاقف (معن :لاقف : ”قلعس هل ريخخ وه رهص ىلع اة

 .205 هللا لوسر لعفف ءمعن :لاقف "نبا نامثع

 | هدف يبايع ةليضن نايبإ

 - - ليهك
 نبا

 .ملسأ نم لوأ انأ :لوقي ايلع تعمس :لاق ههجو هللا مرك

 نم نيثالثو ثالث ةنس تدلو ةيقر يه هتنبو : هللا لوسو .تتب فص هننب ةافول ةرهاصملا فصو لضف :رهصلا

 .ردصملا ئيعمي وه وأ ءدادضألا نم رهصلاف :رهص ىلع .حصألا ىلع بنيز نم رغصأ يهو 5 هدلوم

 .اذه نم وحن ارصتخمو ًالوطم مهبتك يف ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور :هللا لوسر لعفف
 :ليقو :ههجو هللا مرك يلع باحصأ نم ٍنادمحلا وهو يبرعلا ةيح يأ :"دنسملا حرش" ةحسن يو :يبرعلا ةيح

 .ملعأ هللاو «يبأ ظفل ريغب ةيح نع "ذاتسألا هللا دبع دمحم دئسم"و "ديناسملا عماج" يف يذلاو ؛رهاظلا وه اذه

 يف امك ٍفوكلا يعداولا سيق نب ةيح ابأ ناك نإ اذكو «ةثلاثلا نم لوبقم وهف سباح نب ةيح ناك نإ :لوقأ

 :هلفسلا ف ريب لف [4.17+ ةنقر| "يبيرققلا"

 نم لوأ :لاق سابع نبا نع نوميم نب ورمع نع جلب يبأ نع ةبعش قيرط نم يذمرتلا هجرحأ :خلإ لوأ انأ
 جلب يبأ نع ةبعش ثيدح نم هفرعن ال هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاق 574|2 :مقر| يلع ىلص

 لاجرلا نم ملسأ نم لوأ :ملعلا لهأ ضعب لاقو «ميلس يبأ نب ىي همسا جلب وبأو ؛ديمح نب دمحم ثيدح نم الإ
 مقرأ نب ديز نع جرخأو «ةجيدخ ءاسنلا نم ملسأ نم لوأو «نينس نامث نبا مالغ وهو ىلع ملسأو «قيدصلا ركب وبأ
 ركب وبأ ملسأ نم لوأ :لاقو ؛هركنأف ييفانلا ميهاربإل كلذ تركذف :ةرم نب ورمع لاق «يلع ملسأ نم لوأ :لاق
 نم لوأ :مقرأ نب نب ديز نع ةزمح يبأ نع ' 'صئاصنلا" يف يئاسنلا هحرحخأو .حيحص نسح ثيدح اذه «قيدصلا

 نعو ؛بلاط يبأ نب يلع 5 هللا لوسر عم عم ملسأ نم لوأ :قيرط يفو هذ يلع ٌد5 هللا لوسر عم ىلص
 /تاقيألا هله نم ادحأ كارعأ اه بع ربع قيرط فو «نينس عبسب سانلا لبق تيلص :يلع نع هللا دبع نب هللا د دابغع



 نب ةعلص يبرط نم هترعأو ءنينس عست ةمألا هذه نم دحاو هدبعي نأ لبق هللا تدبع: يريغ اهيبن دعب هللا قينع اكن

 .مامإلا دانسإ اذهو دي : هللا لوسر عم ىلص نم لوأ انأ :لوقي ف ايلع تعم :لاق ىنرعلا ةيح تعم :لاق «ليهك

 ىسيع ىلإ قباسلاو «نون نب عشوي ىسوم ىلإ قباسلاف «ةثالث قبسلا :سابع نبا ثيدح نم هيودرم نبا جرخأو
 نيب كيور دقو ةاضع رق هع لئاضقادقم ىضتزمللا © «بلاظا ىلا ني ىلع دع لإ قيانملاو نسي بحاض
 .ةرخالاو ايندلا يف و ىتخأ ىلع :هعفر رمع نبا نع "كلا" ا «فاعضو ناسح و حاحص

 8 مكاحلا عر .نيعرف رفعتجو ىئلضأ ىلع :هعفر رفعح نب هللا دبع نع "ةراتسلملا" يف ءايضلاو ؛هيف جرخأو

 جرخأو .هلذخ نم لوذخم ءهرصن نم روصنم .ةرجفلا لئاقو ءةرربلا مامإ يلع :هعفر رباح نع "هكردتسم'

 ءارفاك ناك هتم جرحع نمو ءانمآ ناك هنم لد نم ةطخ باب ىلع :هعفر سابع نبا نع ”هدارفأ" يف ىطقرادلا

 2174/8] "هكردتسم" يف مكاحلا جرخأو :يملع ةبيغ ىلع :هعفر سابع نبا نع "هلماك" يف يدغ نبا جرخأو

 ف يناربطلاو 17174 :مقر

 .ضوحلا ىلع ادري نح اقرفتي نل يلع عم
 نب يشبح نع يئاسنلاو ١١5[ :مقر] هجام نباو 7١4[ :مقر] يذمرتلاو دواد وبأو ]١55/4[ دمحأ جرخأو
 نب ءاربلا نع 'هخي رات" نإ تيطتنا جرخأو» ,ىلع أ انأ الإ برا يعول م ىلع :هعفر ةدانج

 ىلع :هعفر ديعس يبأ نع "هئزج" يف يريطملا ركب وبأ جرخأو «ئدب نم يسأر ةلزنمب نم يلع :اعوفرم بزاع

 سابع نبا نع "هيلامأ" يف يلماحلا جرخأو .ةريثك قرط هلو ءيدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب نم
 نع ”ةباحصلا لئاضف" يف يقهيبلا جرعأو ءادج ةريثك قرط هلو ؛هالوم تنك نم ىلوف بلاط يبأ نب ىلع :هعفر

 ىلع :هعفر سنأ نع "هدنسم" يف رازبلا جرخأو ءايندلا لهأل حبصلا بكاوكك ةنحلا يف رهزي يلع :هعفر سنأ
 .ةريثك ةحيحص بقانم هذ هل نكل ءزيثك مالك رابخألا هذه ديئاسأ فو ؛ئيد ىضقي
 (ةجيدح :لاق مهنمو ؛ 4 /ب بمس لاق مهنمف ءملسأ نم لوأ يف ةنسلا لهأ فلتخا دق هنأ ملعا مث

 نيغلابلا لاجرلا نم نمأ ن :لاقف طاتحا نم مهنمو «ةثراح نب ديز :لاق نم مهنمو :لالب :لاق مهنمو

 ديبعلا نمو «ديز يلاوملا نم ني نايبصلا نم نمآ نم لوأو «ةجيدح ءاسنلا نم نمآ نم لوأو ءركب وبأ رارحألا
 ف : بل دعب يقيقحلا مدقتلا نأ ىلع رظنلاو صحفلا هيدؤي ام ىلع مهنم روهمجلا نكل ؛لالب كيلامملاو

 ؛لالبو ديزو ركب وبأ هدعبو «بلاط يبأ نب يلع اهدعبو ءدحأ هيف فلاخي ال هلعلو .دليوح تنب ةجيدخل ناميإلا

 خيرات" يف يطويسلا لاقو ؛[475 :مقر] ملسأ نم لوأ هنأ حجرملا :هتمجرت يف "بيرقتلا" يف رجح نبا لاق
 - لوأ هنإ :ةعامجو يسرافلا ناملسو مقرأ نب ديزو سنأو سابع نبا لاق لب اميدق ملسأ :هتمجرت يف "'ءافلخلا

»> 

 أ
 تيما

 نا رقلاو .نآرقلا عم ىلع :اعوقزرم ةنملس مأ نع 0000 :مقر قةل/هةز "هطسو



 ةليضف نايب ه6 لئاضفلا باتك

 225 هللا لوسر نأ :عرناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -34

 "؟فلعاخجأ ام !ىلع اي' :لاقف علاج هآرف موي تاذ ههجو هللا غرك ىلع ىلإ رظن
 اعئاج كلعج ءيش يأ

 ."ةنجلاب رشبأ" 2 ىلا لاقفا ءاذكو اذك ذم عبشأ م نإ الأ لوسر ذيب ؛لآق

 نينثالا موي 325 هللا لوسر.. كعب :لاق هقف ىلع نع ىلعي وبأ جرخأو «عامجإلا مهضعب لقنو ءملسأ نم -

 ملعا مث ءكلذ نود :ليقو عنامث :ليقو («عست :ليقو «نينس رشع ملسأ نيح هرمع ناك و «ءانالثلا موي تحلسأو

 ربعي هب ادععتا الطف دق زكي يأ ىلع ىلعاهي لضتي ان سبل ركب ىلإ ىلع انام: مالسالا يف ىلع دقت ةرعشا

 رمع نم لضفأ لالبو ديز ناكل الإو باوثلا ةرثك هيلع بترتي يذلا يلكلا لضفلاو «قلطملا لضفلاب هنع
 قباوسلا هيلع بترتي ام مالسإلا ةيقباس يف رمألا كالم لب ءدحأ هب لوقي الو «لكلا نم لضفأ ةجيدخو «نامثعو

 525 هللا لوسر نع بذلاو ؛مالسإلا ةرصنو «نيدلا ةيوقتو ءهللا ةملك ءالعإو ءداشرإلاو ةيادحلا يهو :ةيمالسإلا
 يف دعي امث كلذ ريغ ىلإ هلهأ فونأ مغرو ءرفكلا لالذإو «ةلملا زازعإو ؛ماكحألا غيلبتو «مالسإلا فعض نمز يف
 الإ هفارطأو هعماجمو هفانكأب كلذ لصحي ملو «ةيقيدصلا بتارم ىصقأ نم وه اذهو «اهتباينو ةوبنلا ةبترم ةناعإ

 مهنودعي الو «لامكلا هجو ىلع ئعملا كلذ مهنم روصتي ال ديبعلاو يلاوملاو نايبصلاو ءاسنلا نإف ؛ربكألا قيدصلل

 مث ركب يبأل ةيمالسإلا قباوسلا نم ئشانلا يلكلا قلطملا لضفلا وهو «لاحلا يف هب ًادتعم ائيشو لاجرلا غلابم يف
 ام ىلع ةشئاع بح ةرهطملا جاوزألا رئاس ىلع ةجيدخ تلضف انهه نمو .بيترتلا ىلع ىلع مث نامثع مث رمع

 هبذك نيح لامكلا ةياغ لماكلا قيدصتلاو «لاملاب ةيمالسإلا ةرصنلا ثيح نم هريغو يكبسلا نيدلا يقت هلاق

 لاوحألا ةماع يف دعك يبلل لابلاو سفنلا نيمطتو لاومألا ءادفو اهيذ ثيح نمو «لاجرلاو ءاسنلا نم موقلا
 ؛تناكو تناك اهإ :ةشئاغل اباطخ دك يببلا اهقح يف لاق يح لاعتملا ريبكلا لوسرل اهطشنتو ؛هل اهرورسو

 دحأ ىلع ترغ ام :تلاقو «سانلا مرح نيح لاملا ئتطعأو «سانلا نبذك نيح ئتقدصو ءدلو اهنم يل ناكو

 .ةهجلا هذه نم ءاسنلا ىلع لضفلا اهلف ؛ةجيدح ىلع ترغام

 .اهريغو حاحصلا يف هوحن درو دقو «جيرختلا ىلإ ةجاح الف حيحص دانسإلا :خل! ليعام"إ نع

 .اليوط اثيدح هند يلع عوج يف يذمرتلا ىور [ةروصلا ةهج نم وأ ةفشاكم] :اعئاج ةأرف

 .ةرخآلا يف مكعبشأ ايندلا يف مكعوجأو سودرفلا ةميلول مكسفنأ اوعوج :درو دقو :عبشأ م
 .هل ةلقتسم ىرخأ ةراشب هيف :ةنججاب رشنبأ



 كد ريبز ةليضف ..+ ةرمح ةليضف نايب هو“ ظ لئاضفلا باتك

 [هكذ ةزمح ةليضف نايب]|
 ذييسا' +286 هللا لوسر لاق :لاق ىالبع قبلا نع ةمزكم. نع ةقيس ولأ دتو

 8:1 ."هافو هرمأف مامإ ىلإ لخخد لجر مث ؛بلطملا دبع نب ةزمح ةمايقلا موي ءادهشلا

 امإ ىلإ هان مولا ,بلطملا دبع نب ةزمح ةمايقلا موي ءادهشلا ديس" :ةياور يفو

 . هامنو هرمأف رئاج

 :ٍلاق رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةفينح وبأ 7
 هللا كمع نبا

 نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ١[« هه :مقر (غ١./؟] كن رباح نع مكاحلا هاور ثيدحلا :خ! ءادهشلا ديس

 مك احلا داز ا :مقر ءاه١1/] بلطملا دبع نب 5 رده ةماشقلا م وب هذلأ كغ ءادهشلا كيسمس :هظفلو ىلع

 ةدايس ةذاعس وني ديقلا اذكو ("هلتقف هاكو هرمأف رباح مامإ ىلإ ماق لعوو :رباج نع "هتراتخم" ُّق ءايضلاو

 ةكنااملا دعس بلاط 5 نب رشعحب ِح !دييشلا كيس :هعفر نلخ نغ ' 'هنلامأ" يف قرحلا مساقلا وبأ جرخأ نكل ؛ةداهشلا

 ع

 - رياج نع "هباقلا" يف يزاريشلا جرأو ءادمحم هب هللا مركأ ءيش هريغ ممألا نم ىضم نمم دحأ كلذ لني م
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 هبو «هلاثمأ يف هوققح اذكو :؛تاهجلا فالتخا ىلع بت كلذ لاتمأ :ثلق .ةمايقلا موي ءادهشلا ديس ةرمخ :هعفر

 .ءادهشلا ديس هد نيسحلا نأ دقتعي نأ دعبي ال
 قيرط نم ينراخلا ةأ ور اذكه :خا] ةقينح وبأ .رباج نع ءايضلاو مكاحلا ةياور يف امك هلتقف يأ :هاشو هرمأف

 لاق ؟ربخلاب انيثأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاق ؟تارحألا ةليل ربخلاب انيثأي نم :ظفلب مامإلا نع نمحرلا دبع نب صفح

 ناتييشلا هحرتخأ ثيدحلاو قيرلا يراؤععو يراوح يعن لكل ع ىببلا لاقف ءتارم ثالث كلذ لاق ءانأ :ريبزلا

 قيرط نم ملسم هاورو «رصانلا يراوحلا :هلوقب هيف نايفس جردأو 14١5[ :مقر ملسمو «5/841 مقر يراخبلا]

 5 لاقف «ريبزلا بدتناف مدن مث ءريبزلا بدتناف مهدن مث «زيبزلا بدتتاف قدنخلا موي سائلا بدن" :هعفر رباج نع

 ىلعي وبأو دمحأو ءرباج نع هحام نباو ,ديمح نب دبعو .دمحأ اهجرخأ طقف ةريخألا ةلمجلاو ء[ :مقرإ لإ

 هلماك" يف يدع نباو «"دارفألا" يف ئطقرادلاو ءرباج نع ريبزلا يبأ نع دمحأو ءيلع نع "امهيدنسم" يف ىلصوملا

 متت رمع نبا نع دعس نباو ىلعي وبأو ءرمع نع ركاسع نباو «راككب نب ريبزلاو ءىسوم يبأ نع



 40 دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب م5 ظ لئاضفلا باتك

 ربخلاب هيتأيف ريبزلا قلطنيف ءبازحألا ةليل "؟ربخلاب انيتأي نم" :525 هللا لوسر لاق

 . ريبزلا يراوحو يراوح يبن لكل" 1 يبلا لاقف «تارم ثالث ناك
 صاح بحاض يا

 ن : "600 . دلل 5 5

 مهتناللا ك6 ىبل يأ ريعوزكيربأ يآ ةدئاز تافاظفل
 ين | .للرص ا ل ده

 0-0 هع ماعم صم عع ميما يعم سك ريا لزق 25 ييبلا لاقف رقي قحو ةوعنسم باب

 هبحدعأ يا نارقلا

 ةوزغ باب يف يزاغملا باتك نم يراحخبلا يفف «يزاغملاو بقانملا يف ننسلاو حاحصلا باحصأ هاور :خلإ انيتأي نم
 ربخغ انيتأي نم :بارحألا موي 2 هللا لوسر لاق :لاق رباح نع ردكتملا نب دمحم نع يروثلا نايفس نع قدنخلا

 ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب انيتأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب انيتأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا

 ىلع اروصقم ًاضيأ هبقانم يف رباج نع ردكنملا نبا نع هجرخأو ءريبزلا يراوح نإو ءًايراوح ينب لكل نإ :لاق مث

 نع شيبح نب رز نع بيلك نب مصاع قيرط نم يذمرتلا هحرخأو .ريبزلا يبراوحو ايراوح يبب لكل نإ :ظفل

 نسح .ثيدح اذه :لاق «[51/44 :مقر] ماوعلا نب ريبزلا يراوح نإو ءايراوح ين لكل نإ :ًاعوفرم هند يلع

 موي :هيف ميعن وبأ دازو :لاق «هلثم اعوفرم رباج نع ردكنملا نبا نع نايفس نعو ءرصانلا يراوحلا :لاقيو :حيحص
 يراقلا لقنو ؛حيحص نسح ثيدح اذه ؛انأ :ريبزلا لاق ءاثالث اًهاق انأ :ريبزلا لاق ؟موقلا ربخب انيتأي نم بازحألا

 نإو :"يذتغملا توق" يف يطويسلا لاق .هوحن ةبيش يبأ نبا نعو «ريبزلا نب هللا دبع نع ركاسع نبا نع كلذ

 نيققحما نم ةعامج هطبضف «هطبض ف فلتخا :ضايع يضاقلا لاق ءيرصانو يباحصأ نم ٍيصاخ يأ ريبزلا يراوح
 يورو ءاهفيفخت زوجيو ةيتحتلا ءايلا ديدشتب وهف يراوحلا ظفل امأو .اهرسكب مهرثكأ هطبضو (ةددشملا ايلا حتفب

 .ايراوحو يراوح يبن لكل نإ :هلوق يف بصنلا ةلاح يف اهريغبو فلألاب بتكو ؛يراخبلا يف نيهجولاب

 .نيملسملا ةبراحت ىلع اشيرق اوقفاوو :نيملسملا نيبو مهنيب دهعلا اوضقن له ةظيرق نب ربح يأ :ربخلاب
 هيف :دوعسم نباب .ارهسو ليللا لوأ يف اثدحت يأ :ارمم“ .انأ :ريبزلا لاقف [قدنخلا ةوزغ ةليل يأ| :بازخحألا ةليل

 (يراقلل دنسملا حرش) .ءاسنلاب حتتفاف دبع مأ نبا :ةياور فو :أرقي وهو .رمضملا عضوم رهاظلا عضو
 كاذ :لاقف ءورمع نب هللا دبع دنع هللا دبع ركذ :لاق ءقورسم نع ميهاربإ قيرط نم يراخبلا ىور :خلإ هّرس نم

 ًأدبف مذ دوعسم نب هللا دبع نم :ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا :لوقي 525 هللا لوسر تعم ام دعب هبحأ لازأ ال لجر
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 3 لهم :مقر] داعم وأ ىبأب أدب يئردأ 5 :لبج نب
 أك



 .كد دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب هم 1 لئاضفلا باتك

 "هطعت ليسا :هل لوقي لعجو «"دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف لزنأ امك نآرقلا أرقي نأ

 انيش بلطا دوعسم نبا اضغو ايرط الترم يأ

 دق ٌدك5 ىبلا نأ .هربخأو هرّشبف هيلإ رمع ركب وبأ قبسف :ةلاوشبي رسعو ركب وبأ هاتأف

 ةليصفت الارجإ 0-8

 ةقفارمو دقني ا اميعنو «لوزي ال امئاد اناعبإ الاس نإ مهللا :لامتف .ءاعدلاب هرمأ
 ئعي ال هةاعد باجتسيف

 .دلخلا ةنح - يف كيبن
 م اونببلا ي أ

 رمعو ركب ابأ نإ :دوعسم نب هللا دبع نع شيبح نب رز نع بيلك نب مصاع قيرط نم هجم نبا فوزوا <
 :مقزإ دبع مأ نبا ةارخا ىلع ةارقيلف قلق: لزنا امك اًضغ نآرقلا أ ارقي نأ بيبحأ دوه ) لاق د ك2 هللا لوس نأ ةأرشب

 يف نالطسقلا لاق ءاملع ءيلم فينك :دوعسم نبا قح يف رمع لوق نم "أطوملا" يف دمحم ىورو 4
 ىلإ مهرثكأ نم دبع مأ نبا نأ 255 دمخم نم نوظوفحملا ملغ دقل :لاق ةفيذح. نع مكاحلا دنعو :"يراسلا داشرإ"

 باححصأ نم نوظوفحملا .لع.دقو ةةفيذح :قيدح. نم يذمرتلا دتعو +[؟4/*4] :ةمايقلا ؛ةوي ةليسو هللا

 حيحص نسح ثيدح اذه :لاق 7 55 ىفلز هللا ىلإ مهرقأ نم وه.دبع مأ نبا نأ 5 هللا لوسر

 تءارق ىلع 28 هحدم :هنارشبي .ريمضلا وأ ةتكسلا ءامب :هطعت هديا ايلول تيرا الب

 .ديبع يبأ ةياور ٍفو :يراقلا لاق :خلإ دلخلا ةنج يف تترم ةعفرو هتمه ولع لامك ىلإ ريشت :كيبن ةقفارمو

 نباو «قازرلا دبعو :«فحصملا 2 2 يرابثألا نباو ءدواد يبأ ن نباو ءةعزحن نباو اياك .«يدمرتلاو .دمحأو

 رمع ىتأ هنأ :ناورم نب سيق نع ىلعي يبأو ؛"ةيلحلا" يف يف ميعن وبأو ءركاسع نباو ؛"دارفإلا" يف ٍئطقرادلاو «نابح
 وواسإ وييسوو عيد دم فحاضملا مللع هاجر تقرتو ةقركلا علل وأ يول :لاقف

 قع بضعلا هتع رحيو افطي لازاامف :لاق ةةوفسف نب هللا دع :تلق ؟ىلتعو ىع خفاف :لاقف «لحرلا ىبعش نيب

 كثدحأس ؛هنم كلذي دنا سيلا سانلا نم يقب ملعأ ام هللاو كحيو هللا و :لاق مث ءاهيلع ناك ىلا هتلاح ىلإ داع

 هديع رمح هنأ و «نيملسملا رمأ نم رهألا قف كللذك ةليللا ركب« ىأ دنع رمسي لاري ال 886 هللا لوسر ناك قللذ نع

 225 هللا لوسر ماقف ؛دجسملا يف ىلصي مئاق لحجر اذإف ءهعم انجرخو ُهكي هللا لوسر جرخف ؛هعم انأو ةليل تاذ
 ةءارق ىلع ًارقيلف لزنأ امك ابطر نارقلا أرقي نأ ه ريس نه 2 هللا كور لاق «هفرعن نأ اندك املف «هتءارق عمتسي

 هترشبألف هيلإ نودغأل هللاو :تلق ههطعت لس :لوقي 225 هللا لوسر لعجق .ءوغدي. لجرلا سلح. مث دبع مأ نبا

 .هيلإ ئقبس الإ ريخ ىلإ هتقباس ام هللاو ؛هرّشبف هيلإ ئقبس دق ركب ابأ تدحوف :هرشبأل هيلإ تودغف

 فللا ءاش نمو ركي وبأ هعمو ٌدكص هللا لوسر عم تنك :باطخلا نب رمع لاق :لاق ءليهك نع ركاسع نبا هاورو

 دبع مأ نب هللا دبع اذه :هل ليقف : ءارقي يذلا اذه نم دي هللا لوسر لاقف ؛ «يلصي وهو دوعسم نري هللا فبعي اتورديق

 - هير ىلع دبع نلأآ ام نساك هدو هيرب ىلع هللا دبع نثأك. ءلرتأ امك اضغ .نآرقلا أرقي هللا نبغ.نإ :لاقف



 ,5 دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب كفي لئاضفلا باتك

 بل ايما و امض رمعو ركب ابأ نأ :هللا دبع نع مثيلا نع :ةياور فو

 25 يبلا لاقف ؛ةالصلا ِق أرقي وهو ذ وعسم 90 اورمف ءاههعم حرت ل ءاحج رخخف

 5 ىبلا دجهتلا يأ ْ

 ليو طيح أ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف لزنأ امك اضغ نآرقلا ري نأ بحأ نم"

 لوألا مام ركذو «'هطعت لس" :لوقي

 225 هللا لوسر لخد اذإ ناك هنأ كاديخ عاةيأ ىكيلاوع قعاةفيس وأ 5
1 

 هي ةيبكتف كلللب هربختف «هتمسو هلدو دك يبنلا يده ىلإ رظنت دبع مأ هتدلاو لسرأ هتيب
 ةئسحلا ةغيطا ةريس راقوو ةنيكس دو دبع تنب

 :دتري ال اناعي كلأسأ ىإ مهللا باند وي اس يدخل“ طلاس ,ةلأسملا ىفخأف ماس راو

 دق ركب ابأ تادجوف هرشبأل تقلطتاف .هطعت لس : 25 هللا لوسر لاقف 25 دمحم ةقفارمو .دفني ال انيقي انيق

 ِق اذك كنتسلا وأ مدقت أم رمع نع ظوفخاو «بيرغ اذهو : ق انسع نبا لاق «ريخلاب قاس ناكو (نيقبس

 ْ' .ملعأ هناحبس هللاو «ةيضقلا ددعت ىلع لمعلاب مسايا نم عنم الو 0 الا

 ءربدتف ءرخآ نم اعوطقمو هجو نم الوصوم ثيدحلا نوكي نأ لمتحيف ءالحر ركذي ملو :خلإ ةياور يفو
 نم امثيه لعج رجح نبا نإف ؛عاطقنالا رهاظلا :لوقأ ؛يراقلا هلاق اذك اندنع لومعم وهف ريدقت لك ىلعو

 مثيه كانه نيأو قه نامثع ةفالحخ ىف نينالثو نيتنت ةنس تام: هللا دبعو زوجي فيك و «"بيرقتلا" يف ةسداسلا

 انيح انثكمف ن 1 ا ارق ييسر أ نقاش نو ةلرسألا يح يقراخالا قزو :خ ا! لسرا

 للك ىبلا ىلع هم أ لوخدو هلوحخد نم ىرن امل ؛ف5 يبلا تيب لهأ وع لععز دوعسم نب هللا دبع نأ الإ ىرن اف

 نع ذخأن يح 0 ىببلا نم يدهلاو ةينسعلا تبرأ لحو نوع ةنيدس انلأس :لاق كي زي نب نمحرلا دبع نعو

1 

 |" :مقر| دبع مأ نب | نم دقي يبنلاب الدو ايدهو تمس برقأ ًادحأ فرعأ ام : لاقف

 ف نورظني مهو هللا دبع باحصأ نم رفن عم ىسوم يبأ راد يف انك :لاق ءصوحألا يبأ نع ملسم ىورو
 ؛مئاقلا اذه نم هللا لزنأ امي ملعأ هدعب :كرت هل ملا لوسر ملعأ ام ةدوعسيع قبأ لاقف هللا دبع ماقف ( فحص

 نع قيقش ثيدح نم يورو ءانبجح اذإ هل نذؤيو ءانبغ اذإ دهشي ناك دقل كاذ تلق نعل امأ :ىساوم' وبأ لاقف

 تلحرل ئم هيبملعأ ادحأ نأ ملعأ ولو هللا باتكب مهملعأ يبأ دي هللا لاوس باحصأ ملع دقلو :هيفو هللا دبع

 .[؟4341 :مقر] .ةبيعي الو هيلغ كلذ: دري ادعأ تعا مف 25 دمع باحسأ قام ق تسلحف :ىيقش لاق يلإ
 مكيلع تفلتختسا نإ :لاق' هدفا ول '!هللا :لوسر اي :اولاقا :لاق؛ ةقيذح ىع ناقاز: نع ىلمرتلا تعورو

 : م توف اه رس أ َ ه دهام 4 َّظ ينس . :
 -ع (ةليسح- و 1 :مقر] ن وع رشأف هللا كبع يوثا رشا اهو ؛ه وفداصق شي لدع مكلداح ام نكحلو ءىمتبدع 3 وهتسختعم



 د دوعسم نب هللا دبع لئاضف نايب ها“ 4 لئاضفلا باتك
5 

 ريصح بحاص فاك 5 :هللا دبع رع ةينأ نع نوع قرع ةفين بأ ع فلا
 هن داحس

 ناك :ةياؤر» و 25 هللا لوسر اصع بحاص ناك ةياور يو هك هللا 5
 قو .325 هللا لوسرل ةلخارلا .بحاص ناك :ةياور فو لكك هللا لؤسر ءادر بحتاض لملم ؛

 .نيلعنلا بحاصو «ةاضيملا بحاصو 225 هللا لوسر كاوس بحاص ناك :ةياور الاب
 ةرهطملا يأ رفسلا فا قأ

 فالختسالا ىلإ مكل ةجاح ال نأ :هلصاخ اف ءافلغلا نع ثيدحلا ريرقت يف هتمج رت ىف قحلا دبع خيشلا لقنو -

 ةنسو هللا انكي لمعلا ل مهألا بجااولاو ؛ةيلغ قافتالاو داشرإللا لهأ وه حره ىلإ ع وجرلا مكل يفكي دقف

 ملعلا ف امهتبترمو امهلضف .ديزم كب ةراشإ 1 د وعسم نباو ةفيذح مهنف صصخ و ءامَك تانسسعلاو عهلوسر

 :نيقفانملا ملع هدنعو ءرسلا بحاص ةنوكل ةفيذخ دنع ةملع قافنلا نم هنع زرتخحيو بنتجي اهو ؛نيقيلاو

 مأ نيا كب يضر ام ىمأل تيضر :لاق انهش نمو «دوعبسم نبا دنع اهملتع لاثماللا ةبجاولا ةيعرشلا ماكحألاو

 ىلع هقوشت و دوعسم نا لضف رهظ ىصخغ يا امي اهاثمأو ثيداحألا هله نمو .دبع مأ نبا ليهعب اوكسملاو دبع

 :قيقمش ثيدح ىف يوونلا لاق نوح ةنسلاو باتكلا ملعو هقفتلا باب يف ةعبرألا ءافلخلا ادع ان ةياححضلا رئاس

 هنم مرلي الف ءدب حرص امك هللا باتكب مهملعأ دارملاو ؛مهملعأ هنإ تيس عا وو نأ هيفو

 .ةنسلاب مهريغو ىلعو نامثعو رمعو ركب ١ يب نم ملعأ نوكي نأ

 هكاوسو هرييصح بحاص وهف عهدي ةقلعتم 6 هتم دخل نوف ةماعو ءةرقسو هرضح يف هل مزالم وهو ال فيك و

 هسبليو نو بلا ىلع جلي دع 3 وبعسم نا دو "”يراسسلا ةانثارإ" ف لاق عهتلحارو هي هيلعن و هترهطمو هتداسوو

 للا لع

 نأو :باحجحلاا ءفزي نأ ىلتع كنذإ :35 هللا ل ويعز: ىل لاق ؛لاقو .«لسفغا اذإ|ةزكسو عهعمو همامأ يشكو ؛ةيلعن

 .يعباتلا مظعألا اتمامإ ةهاقف ىحر تراد اذلو ء[59١5 :مقر| ملسم هحرخأ .كافأ نح يداوس عمسن
 طس وت و هيلع هقفت هنأكو «هذيملت وهو «ةباحصلا رئاس نود هتهاقفو دوعسم نبا ةياور ىلع ةيهقفلا ا

 00 ؛// :يراسلا داشرإ] مهفاف تابثألا تاقثلا نيعباتلا ءاهقف ءالجأ ةمقلعو ميهاربإو دامح هنيبو هنيب
 :لاق ؟تنأ نيأ نم :ماشلا ف ءادردلا وبأ هل لاق نيح ةمقلع ثيدح نم يراخبلا ىور :خلإ ١ ناك

 830751١[. :مقر] ؟ةرهطملاو ةداسولاو نيلعنلا بحاص مكيف نكي ملفأ :لاق د لهأ نم
 باوملا ةرضخ امل هنأ :ذاعم نع يذمرتلا هاور اه::اهتبع هنابحألاو راثألا قف ريغأ بقانم دوعيسم  نبآل نأ ا مْ

 مالس نب هللا دبع دتعو ؛دوعسم نبا دنعو «ناملس دتعو ةءادردلا ىبأ رعوع دنع :ةعبرأ دنع ملعلا اويسمتلا :لاق
 اب :اهتنعو 6 :مقر] ةبحلا يف ةرشع رشاع هنإ :لوقي هي هللا لوسر تعمس يإف :ملسأف ًايدوهي ناك يذلا
 تيكا ول 6 مهب لاق :لاق يلح قع كرامأ ق بع أ :مقر] هحجام نباو | :مقر] يدذمرتلا هاور

 م: :٠ شيرف نم ةمكألا أ. ىلط يحولاب ف وق ولا لبق اله لعلو ؛ كم مأ را ومقيلع تنارزه ل هر وشي ريع نم أره ٌوَه



 هذ دوعسم نب هللا دبع ليئاضف نايب هامه للاصعلا باتك

 بلع دوز ةةململا دع يت ام :لاق دوعسم نبا نع نعم نع ةفيرحا وأ بعاتو

 ىلإ بحأ ةلحارلا يأ نأسف فئاطلا نم لاَحر ىتأف 5 ينل لّحرأ تنك ءةدحاو

 :لاق اهب يأ ملف هلك هللا لوسر اههركي ناو يكمل ةيفئاطلا :تلقف ؟525 هللا لوسر
 ع

 ةلحارلاب يأ

 3 جد ء"انل لّخريلف دبع مأ نبا اورم" :لاق ؛كلاحر :اولاق "؟هذه انل لحر نم"
 :لاق ءفئاطل لهأ نم قل 225 ىبلا نإ هل دبع لاق :ةياور فو .ةلحارلا

 2 جرخف عةيكملا ةيفئاطلا تلق ؟هيلإ <رينأ ةلحا للا يأ :لاقف «يفئاطلا ين

 .. انك انآ ةدجاجح ::لاق ؛يفئاطلا :ليق "؟ةلحارلا هذه 0 :لاقف

 يل

 تبق انف ايلا هللا تبع نع قورص يس ىنفلا نع مثيلا نع ةفينح وبأ -*
 دوعسم نبا عدج أيا نبا

 :لاقف فئاطلا نم لاحر ىتأف 6 هللا لوسرل لخرأ تن ,ةدحاوالإ تسلسأ كلم
 وأ ةره يأ

 0 ناكو :لاق «ةيكملا ةيفئاطلا :تلق 922 هللا لوس .لإ دةجحأ ةلحارلا يأ
 3 ةعسف بأ
 ا اي

 ظإ'51ظ©ظش 7 < <[5تبب7ب77565 ءامب ىتأ ٌددَكص هلل ةوصرا لسر املف :ايعرت

 نع 0 هلقث ام :اهنمو 26 هتايح ىف فالختسالا وأ «ةلامعلا وأ «ءشيجلا ةرامإ يف ريمأتلا دارملا وأ -

 يبنلا دنع تيبتل يمأ تلسرأ :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ ةياور نم ربلا دبع نبال "باعيتسالا"
 هتدلاو لاسرإ نم اقباس مايالا ةلاور دهووأا انهو «فيدنللا رئوي فيك طحت

 دبع هيبأ نع ىور هلعلو «ةعطقنم ةياورلا هذه :خإ لاق .دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب :نعم نع
 ءلحرلا عناص يأ ةلمهملا ءاحلا ديدشتب [لاحرلا مهنم لحرلا يأ] :لاّحر .هللا دبع نع عامس هلو ؛نمحرلا
 .سرفلل جرسلا ةلزنمب ريعبلل وهو ةبادلا لحر يأ لحرلا عنصأ يأ ةروسكملا ةلمهملا ءاحلا ديدشتب لّحرأ :هلوقو

 ةقانلا ىلع ةلحارلا قلطي دقف الإو «لحرلا ةبحاص يأ :خل! ةلحارلا يأ .ةلام نم ةنينبزلا عيطوم م :فئاطلا نم

 يذلا لحرلا يأ :ةيكملا ةيفئاطلا .ةلحار دحت ال ةئام اي ا :درو امك اهلحر نع رظنلا عطق عم ةديجلا

 يبهذم نمو ءاهلهأ بح ىلإ ارظن ةيعبلا ةلطنارلا بع ناعاالفإو :خإ اههركي ناكو .فئاطلاو كلا

 .فئاطلا نم قآلا ديدحلا لاحرلا يأ :كلاحر .اهلهأل رايدلا بح



 .كد ةعرخ ةليضف نايب ه5 لئاضفلا باتك

 :لاّمف ,فئاطلا نم هب تيتأ يذلا كلاّحر "لاق 74 ةلحارلا هذه انل | لحر نم" :لاق
 كياحج يب

 5 هيتاج ىلع ا

 | هيك هع زج ةلبضف نايب |

 . :ةميزخ نع «يلدحلا هللا دبع يبأ نع ميهارربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 5
 7 نوبل

 انل لححر نم :ا راكنتسا لاق املاح ر يف ةداتعملا اطاح ريغ ىلع ةقانلا يي يأ ةلحارلا 0 يلا ىأر املف :خا نم :لاق

 هللا كيع ةيلع بضقتاو «ةهلؤعف ' فئاطلا نم عطار 51

 ةجراخ و ميهاربإ نب يكمو ينامحلا ىيحي يبأو بشوح نب ماوعلا قيرط نم يثراحلا هاورا اذكه :خإ ةفينح وبأ

 مامإلا نع يزاغملا بحاص قاحسإ نب دمحم قيرط نم اضيأ يئراحلا هاورو «مامإلا نع مهلك بشوح نب مرصأو
 دمصلا دبع نب نمحرلا دبع قيرط نم ظفللا اذهي اضيأ هاورو ؛نيلجر ةداهشب ةعيزخ ةداهش لعج :ظفلب ارصتخم
 ورسخ نبا هاورو ءانهه ةثلاثلا ةياورلا ظفل اذهو ,ةيزخ يأ تام ىح :هيف دازو ؛مامإلا نع هّدج نع هيبأ نع
 .مامإلا نيَع امعالك ديزي نب هللا دبنغو قاحسإ نب دمحم قيرط نم

 ًالوطم هنع ٍنامحلا ىيي يبأ قيرط نمو ءارصتخم مامإلا نع يرقملا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم لدعلا ةحلط هاورو
 ء[ 4 / :مقر| يئاسنلاو ؛"هحييحتيص" يف ةمهيزج نباو ارم قب :مقر| "هيتس" يف دواد وبأ هدب رحل ثيدحلاو

 :اغعرقرم ةاهلا نم وهو هثدح همع نأ "عتاب نب ةهيزح نب ةرامع مع يزسولا ب قيرط نم "هل عرج" يق يلهذلاو

 و نم اذه نم متأب [؟ ١ مع مقر ةيسفلا ةدتيسفف ُْق نيج ىورو فيدل ' 'يبارعأ نه اسرق عاتبا"

 5 يبلا جيرسأت .هسرف نمت هيضقيل 2 يبلا ةعبتتساف «يبارعأ نم ايو عاتبا :هعفر يباحصلا همع نع يرهزلا

 داز ني هعاتبا كي ئينلا نأ نورعظي الو «سرفلابهنومواسنق يارغأل نوضرتعي لاجر قفطف «يبارعألا أطبأ و يشملا
 الإو ةعتباف سرفلا اله اغانيه تيكا نإ :لاقف 0 ييبلا يبارعألا نم ذات ؛« سرفلا نمث ىلع موسلا ُْق يبارعألا مهضعب

 لاقف ؛هكتعب ام هللا و 5 :يبارعألا لاق علته ةتعتبا بق سيل أ :لاقف «يبارعألا ءادن عمس نيح 2 يببلا عاقف ءهتعب

 مله :لوقي يبارعألا قفطف «ناعجارتي امهو ؛يبارعألاو 525 يبلاب نوذولي سانلا قفطف ؛ثنم هتعتبا دق ىلب :: ف
 ايس. اعس لإ لوقا نكي كي مل 7 يب تلا نإ كليو :يبارعألل لاق نيملسملا نم ءاج نمف ؛كتعياب دق نأ دهشي : اديِهَش

 لاقف ؛كتعياب ينأ دهشي اديهش مله :لوقي يبارعألا قفطف ؛يبارعألا تعي :25 يببلا ةعجارمل عمتساف ةميزح ءاج
 لعجف !هللا لوسر اي كقيدصتب :لاقف ؟دهشت مب :لاقف ,ةعيزخ ىلع 525 يبنلا لبقأف «هتعياب دق كنأ دهشأ انأ :ةعزخ
 كقيصأ انأ الا لوسر اي :لاقأ ةانعم نكت او: فيشت < :ةقيرط نطعي قو «قيلحر ةداهتس همر ةدابهش. 286 يلا
 - .يوارلا هوخأ انل مسي ملو حوحوو هللا دبع ناوحأ هل :يدقاولا لاق ءلوقت 1 قلق مأ ةقلفأ عاسسلا ربك

 ىف



 كك ةعزخ ةليضف تايب طرخا لئاضفلا باتك

 يودب
 نم يحولاب انئيحب :لاق "؟هتملع نيأ نم" د لوسر لاقف عهتعب دقل دهشأ

 ل نهر هدهشي

 .نيلجر ةداهشب هتداهش ع هللا لوسر لعجف :لاق ,ءكقدصنف ءامسلا
 اهمكح يف يأ ملكتلا نم تافتلا

 «بهذ مث :هيفو «ىثنأ اسرف :هيفو قازرلا دبع هاورو ءارصتخم ةفينح يبأ قيرط نم "دارفألا" يف نيطقرادلا هاورو -

 :"هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأ هقيرط نمو «ةبيش يبأ نبا هاورو ءاهعاب نوكي نأ دحج مث 25 يبنلا ىلع دازو
 ةميزخ هيبأ نع ةرامع نع ةميزخ نب ةرارز نب دمحم قيرط نم "هخيرات" يف ركاسع نباو ؛ ةيلحلا يف ميعن وبأو
 انعم نكت ملو ةداهشلا ىلع كلمح ام :هل لاقف ةعيزخ هل دهشف هدحجف ثراحلا نب راوس: نم اسرف قىرتشا :هعفر

 .هبسحف هيلع دهش وأ ةعرعخ هل دهش نم لاقط اقع ال[ لوقت : ال نأ تملعو:هب تعج اع كتقدص : لاق ؟ارضاخ

 .رحبرملا وه سرفلا اذه :ليقو «ةباحصلا يف دحاو ريغ هركذ «يبراحمل سيق نب راوس هممسا :ليق :يرذنملا لاق

 امهريغو ةبيش يبأ نبا نامثعو ركب يبأ قيرط نم يناربطلاو «هللا دبع نب ةدبع قيرط نم اضيأ ةعيزخ نبا هاورو

 يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم "هدنسم" يف رمع يبأ نبا هاورو ؛هب ةرارز نب دمحم نع بابحلا نب ديز نع مهلك
 :هيفو «ءتباث نب ديز ثيدح نم رصتخم يراخبلا دنعو كف ةميزخ تام ح هرخآ يفو ؛هوحن ةعيزخ نع ىليل

 انمو :سوألا تلاقف ءجرزخلاو سوألا نايحلا رختفا :سنأ نع ىلعي يبأ دنعو «نيتداهشلا اذ ةميزخ ىعدي ناكو

 رمع نع بابلا قو ءالوطم "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورو «نيلجر ةداهش هتداهش 25 يببلا ل اعج نم

 ."هتاقبط" ٍف يزوجلا نباو «"ريبكلا عماجلا" يف يدل , دصاقملا يف يواخسلا هركذ
 دقو :نتسلاو جاخصلا يف روكذم روهشم هتصقو نيتداهشلا اذ تباث نب ةميزخ نوك ثيدح :*خ! هعيب دحجي

 :25 ينلا نم عاب ايبارعأ نأ :ةميزخخ نع قازرلا دبع هاور ثيدحلاو .يرتفا لاقو «نيتداهشلا : هنوكب رهتش
 دق :لوقي 3 مام ف فب دو كاد لاقل ىف لعد سعف ىلا اير

 مل نكلو ءال :لاق ؟انترضحأ :ُهك يبلا هل لاق يبارعألا بهذ املف «ءكلذ ىلع دهشأ :ةميرخ لاقف :«كنم اهتعتبا

 .نيلججر هداهش كانداهشف :ل اا ءاقع ةلإ لوقت : ل ذإ قع هنأ تملغ كلغابي دق لوقت كلتعتب

 / اذهو «نيلجر ةداهشب هتداهش لعج هنأ :هنع "دارفألا" يف ئطقرادلاو ركاسع نبا هاور انني لاقو

 أر ىلإ ضوفم ةعيرشلا رمأ نأ ىلع ليلد هيفو ؛ةباحضلا رباكأ نم دحأ 0 وا ا ايجما فرب

 اي وبأو ىلعي وبأ ىور دقو «همالك صوصن يف تناك ولو .هماكحأو هللا دودح يف هفرصتو 525 يببلا
 رخل دييشفا هدحجت «يرامغا يسيق نب ناوس دزه امال عرب غنا 25 هللا لوسر نأ :تباث نب ةميرزح نع ركاسع

 هب تقج امتي كتقدص لاق ان .انيبم نكت ملو ةداهشلا ىلع كلم ام 326 هللا لوسر»هل لاقف «تباث نبا

 :هيسحف هيلع فيخ وأ ةعريح هل بيش نم 26 هللا لوسر لاق ءاقع لإ لوقاأل نأ تسلعو

 .ضرألا رومأ يف كقدصن الفأ يأ :كقدصنف .انعيب كدنع ققحت فيك :؟هتملع نيأ نم



 ناد ةحنيدخ ةليضف نايب همم لئاضفلا باتك

 عم هدقع دق ًاعيب دحجي وهو 5 هللا لوسر عم وهو يبارعأب رم هنأ :ةياور فو
 ىتنا سرف ل هلع 1 يبارعألا يأ سيق نب راوس لل

 درفأ خرج 2 هللا لوسر لاقف فقع كف .فلقأ ديوي :ةعيزحخ لاف : هللا لوسر

 2500205 ٠ + ىبيلا نم هعاب

 25 هللا لوسر لعجف :لاق .ءكقدصنف ءامسلا نم يحولاب انئيحب :لاقف "؟كلذ تملع

 ا ىح نيلجر هداهشب 0 راج :ةيادور يو «نيلجر ةداهشب هتداهش

 ةدبرخت اهريغو ةيضقل د ةداهشلا هذه ةلص يف

 | نذ ةحيلدخ ةليضف ناي

 تيبب ةجيدخ ترشب :كلام نب نسا نع ديعس نب ىّحي نع ةفينح وبأ عالال

 لالك و بعت تاوصأ طالتخاو حايص

 رقأ ضرألا ربخو انع ديعب وهو :كقدصنف .عيبلا تقو ارضاخ نك كت ملو :كلذ تملع

 يرو ل سيال كاسم ا" تحت تناك ةيشرقلا دسأ نب دليوحخ تنب ةجيدح :خإ ترشب
 يهو ؛تتام ىح اهيلع حكن الو ةأرما اهلبق 25 حكني لو ةنس نوعبرأ رمعلا نم ذفموي اهو 35 يبلا اهجورت

 ةكمبي تتامو «ةيرام نم هنإف «ميهاربإ ريغ اهنم 25 هدالوأ عيمجو مهاثنأو مهركذ سانلا ةفاك نم نمآ نم لوأ

 نم اه ناك و «نينس رشع ةوبنلا نبع ييتس دا اأو ؛ثالثب :ليقو ؛نينس عبرأب :ليقو ءنينس سمخب ةرجهلا لبق
 , ةلئس نيرشعو اسم 305 هللا لوسر عم اهماقم ةدم ناك و «ةنس ةانابو لدا رمل

 ؛اقافتا امالسإ هللا قلخ لوأ ؛ةيدسألا ةيشرقلا ىصقلا نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوحس تنب يه :خ 2١: ةجيدخ

 بيذكتو هيلع در رم ههركي ائيش نيك رشمملا نم عمسي ال ناكف كعب اها دنع قدض ريزو 25 هل تناكو

 هب دارأ امل #22 هل ىلاعت هللا اهراتخاو .هموق نم ىقلي ام هيلع نوهتو هنع ففختو هقدصتو هتبثت هنع امك هللا جرف الإ

 :روهمجلا لوق يف ةنس نورشعو سمح هنسو 75 يبنلا اهجّوزت ةرهاطلا ةيلهاجلا يف ىعدت تناكو «هتمارك نم
 راعي وبلا دعي عيحسلا ىلع كييلوتو هوادلا ديس ٠ فيات يتعيتلا .دايزتب ن ب شابنلا نب ةلاه يبأ دنع هلبق تناكو

 25 يبوس ؛[؟ة/,3 "يراسلا ةاهرإ" قءاذك ةقنم نيرشعو اع اسمح 205 هعم تفاقأف ناضمرا رهش قف نيس

 رك نيتسحلا لاحغ ةلاش يبأ نب دنهو دلو امهل اهنم ناك و «نيجوز هلبق تجوزت تناك و «ةنس نيعبرأ تنب يهو

 امهريغو [؟ 575 :مقر ملسمو 5٠0٠054 :مقر يراخبلا] ناخيشلا جرحأ :خل! تيبب 7535 يبنلا ةيلح فاصو مهنم
 ١ بلل ةأرما ىلع ترغ اه :تلاق ؛ةشئاع نع ةورع نع يراخبلا يفف «ةريره يبأو ىفوأ يبأ نباو ةشئاع ثيدح نم

 - ؛ءبصق نم تيبب اهرّشبي نأ هللا هرمأو ءاهركذي هعمسأ تنك امل نيحوزتي نأ لبق تكله ةجيدخ ىلع ترغ ام



 نب لضفلا ةياور نم يذمرتلا دنعو غ٠ 4 :مقو] نهعسي ام اهنم اهلئالخ يف يدهيف ةاشلا حبذيل ناك نإو

 2 هلا لوسر نيجوزت اهو «(ةجيدحت تدسح ام ةأرما تدينصعح ام :تلاق ؛ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ىسوم

 :مقر| بِصضن الو هيف بحخض ال بضق نم ةنجخلا يف :تيبب اهرشب 5 هللا لوب نأ كلذو «تتام ام دعب الإ

 تناك ولو ثكله ام دعب اهركذ ةرثك :ةثالث ةريغلا ببس نأب ىالطسقلا نّيبو «يذمرتلا هححصو (ما/“

 اشلا حبذو ءاحل همي هتبحم ديم رعشيف ىرشبلا هذهب اهصاصتخاو اهريشبتو «ىوقأ قريغ تناكل ةدوجوم نآلا
 .اهئاقدصأ دهاعتي ناك يح امل هبح رارمتساب راعشإلا نم هيف امل ؛اهلئالخ يف اهؤادهإو

 نم ةضدخ يلع ترطاب ةارنا ىلح تروغام :ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع رخآ قيرط نم يراخبلا جرخأو

 نأ اةتفَع ليئربج وأ ؛لجو ّرع هبر هرمأو «نينس ثالثب اهدعب ئيجوزتو :تلاق ءاهايإ هني هللا لوسر ركذ ةرثك

 6 يبلا ءاسن نم دحأ ىلع ترغ ام :اهنع هيبأ نع ماشه نع رخآ قيرط نمو ءبصق نم ةنجلا يف تيبب اهرشبي
 اهثعبي مث ءاضعأ اهعطقي مث ةاشلا حبذ ارو ءاهركذ رثكي د5 ىبلا ناك نكلو ءاهتيأر امو ةجيدخ ىلع ترغ ام
 دلو اهنم يل ناك و تناك و تناك اهإ :لوقيف «ةجيدح الإ ايندلا ف نكي مل هنأك هل تلق امترف ؛ةجيدخ قئادص يف

 قتقادصو ناقل يب رفك ذإ يب تنمآ :ان# ةشئاع نع قورسم قيرط نم دمحأ دنعو ؛[17١881 681 :مقر]

 :مقر ]5//2١١119 .ءاستلا دالوأ ئمرخ ذإ اهدلو هللا ئقزرو ,سانلا ئمرح ذإ اهامي نتساوو سائلا نبذك ذإ

 .[؟357/8] "يزاسلا ذاشرإ" قاذك ء[؟ 454

 وعل :لاق ؟ةجيدح 25 ىبلا 6-5 : هنو ىف وأ يبأ نب هلأ دعا ضلت *لاق دلاخ 5 نب ليعامسإ نع يراخبلا جرخأو

 :لاقف 25 يبنلا ليئربح ىتأ :لاق ؛ةريره يبأ نع ةعرز يبأ نعو «بصن الو هيف بخص ال بصق نم تيبب
 نم مالسلا اهيلع أرقاف كتنأ يه اذإف ءبارش وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم تنأ دق ةجيدح هذه !هللا لوسر اي

 يف دمحأ جرخأو 88٠١[« 411797 :مقر] بصن الو هيف بحص ال بصق نم ةنجلا يف تيبب اهرشبو ؛ئيمو اير
 يف مكاحلاو ءءء :مقر :١/455ه] "ةحيحص" يف نابح نباو :مقر 8/1 "ويكمل

 بحصض آل بصق نم تيب ةحدتع رعبأ نأ ثترمأ :هعفر رفع نب هللا دبع نع[ :مقر 27١ */7] "هكردتسم"

 :ةروكذملا هتياور يف دازو ءاهاوسل نكي مل ةصاخ هللا رمعل اذهو :أرقاف :هلوق تحت "داشرإلا" يف لاق ءبصن الو هيف

 هللا لوسر اي كيلعو :سنأ ثيدح نم يئاسنلا داز «مالسلا ليئربج ىلعو مالسلا هنمو مالسلا وه :تلاقف
 امو هللاب قيلي ام نيب ترياغ مث «ىلاعت هيلع ءانثلا هللا ىلع مالسلا در ناكم تلعجف «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 .[؟ 514/48 :يراسلا داشرإ] ىفخي ال امك اههقف روفو ىلع لدي اذهو ؛هريغب قيلي

 ؛ةشئاع نع هيبأ نع ماشه قيرط نم يراخبلا جرخأو ؛هبضاغت ملو طق هؤوست مل اهنأ د0 اهصاوخ نمو :لاقو
 - «كلذل عاتراف ةجيدح ناذئتسا فرعف 325 هللا لوسر ىلع ةجدخ تغأ دليوحخ تنب ةلاه.تنذأاتسا :تلاق



 ء[*١8 :مقر] نيقدشلا ءارمح شيرق زئاجع نم زوجع نم رك ذت ام :تلقف «ترغف :تلاق «ةلاه مهللا :لاقف -

 ةشئاع ثيدح يف :"داشرإلا" يف لاق ءاهنم اريعخ ثلا لذا دق رهدلا يف تكله نيقاسلا ءاشمحو :ملسم ةياور فو

 بضغف نسلا ةثيدح ىنسلا ةريبكب هللا كللدبأ دق :تلقف :ادكض ةشئاع تلاق : ناربطلاو دمحأ دنع حين يبأ قيرط نم

 كلذ ىلع 5 هتوكس يف نإ :يسقافسلا لوق دري اذهو ؛ريخب الإ اذه دعب اهركذأ ال قحلاب كثعب يذلاو :تلق يح

 امو .[؟95/8] نسلا رغصو ةروصلا نسح انهه ةيريخلاب دارملا نوكي نأ الإ ةجيدخ ىلع ةشئاع لضف ىلع ًاليلد
 تافيس :اعوفرم ةقيذح ور دقو هناهربلاب هلاطم تعج صراحلا ق آن ىلع ةدايزلا نأ ميقلا نبا لاثمأ معز

 ىلع لدأ وهو "هدتسم" يف ىلعي وبأ هحرخأ ءامالسإ نيملسملا ءاسن لوأ دليوتع تنب ةجدتعو ةنالف' نييمؤملا ءاست

 :عبرأ ةنحلا لهأ ءاسن تاديس :اعوفرم اهسفن ةشئاع تورو. ءامل ةيمالسإلا قياوسلا مانس ةورذو :ىلكلا لضفلا

 :اعوفرم سنأ ىورو «[486 :مقر «70/8] "هكردتسم" يف مكاحلا هجرخأ ؛ةيسآو :ةجيدخو اا باي
# , - 

 هج رخأ «نوعرف ةأر شأ ةنضأ و بكمخحم تلب ةمطافو كلي وحن تني ةجدحعو «لارمعع تنب ميرم .عبرا نيملاعلا ريجخ

 ١8[: 08 :مقراذف 91 ] "هريبك“ يف يناربطلاو ٠ .”ةيلييم" 4 قيحأ

 قرأ 4 ينامرلا ةجرخخأ .دليوخ .تنب ةيدخ اهئاسن ريخو ؛نارمغ .ثنب ميرم اهئاسنا ريخ :اعوفرم هم ؛5 يلع ىورو

 ناعإلا ىلإ نيماعلا ءاسن ةقباس ةعّيدح :اعوفرم ةفيذح نع [4/855 :مقر| "هكردتسم" يف مكاحلا جرخأو ء["م107

 رحت ميرهو بيل ءاسن ريخ ةجيد :اعوفرم السرم ةورع قيرط نم "هدنسم" يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا جرخأو :دمحتت
 "هريبك" يف يناربطلاو ء[5174 :مقر 27597/1] "هدنسم" يف دمحأ جرخأو ءاهملاع ءاسن ريحغ ةمطافو ءاهملاع ءاسن

 ءاسن لضفأ ؛ةعقر شايع نبا مرغ رع :مقر (575/؟] "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[3748١١ :مقر ؛,”*5/11]
8 

 0 م 2 0 5 - '
 .١نأ قع ىف نأ سه وحلا مه تن ةببأ 4 (ارهع تنب م ريق دمحم تنب ةمطافو دلي وحن تنب ةجيدحخ ةنخلا 52-1

 ةعدخ [يقاسن ريمخو غرم اهئانسن' ريخخ لاق 85 يببلا نغ قَد يلع نع رفعج نب هللا دبع نع يراخبلا جرخأو

 ضرألاو ءامسلا ىلإ عيكو راشأو ؛ثيدحلا اذه يف ماشه نع عيكو ةياور نم ملسم دنعو ؛[5١581 :مقر]

 ضرألا ءاسن عيمج دارملا نإو ؛"اهئاسن" يف ريمضلا ريسفت ةراشإلا هذهي عيكو دارأ :يوونلا لاق 547١[« :مقر]
 ف ضرألا ءاسن ريخ امهنم ةدحاو لك نأ هانعم نأ رهظألاو :لاق ءءاستلا نم ضرألاو ءامسلا نيب نم لك يأ

 ,ىهدأأ] راؤبلا دننع رساي نب راما تيد فو :يىنالطسقلا لاق ؛هنع تاوكيبصف امهنيب ليضفتلا امأو ءاهرصع

 يف لاق: «نيملاعلا ءاسن ىلع ترم تلضف امك قمأ ءاسن ىلع ةخيدخخ تلضف دقل :اعوفرم ياريطلاو ١[ 4777 :وقر
 تي دانسإب يئاسنلا دنعو «ةشئاع ىلع ةجيدحخ ليضفت ىلع هب لدتساو «دانسإلا نسح وهو 0

 ةيسآو :ميرهو «ةمطافو «ةجيدح ةنحلا لهأ عاسن لضفأ عوف سابع نبا ثيدح نم مكاحلا هج رخأو

 : 55٠0/8[. :يراسلا داشرإ] [47514 :مقر ءكا/4/؟]



 مهم # تن ظل ظ لل 8َْ اش للا ه8 هن هب تش د يي ه# ا # 8# م 0# 0# 8# نإ 8# 8 خا هذا هلا هلا طه ه8 هش هلا ف ه8 هلا قه هلا هلا هلا ف ها اظا #نخا 8 م #| مذ 8# 8# مخ مذ ه8 #هلي88 خا فلا

 رئاس. نلع اهلضفا ىلع ةخرض اموضتو اهليزتم بقاتمو ةليط لئاشف افاطأو,.كيذاسألا ةلنه يف نأ ىلغاك

 انتر ةلحب لعب نأ ةمطاقا هنتي مهتم نيتي طمألا عاطنتا قاس يلغن لب .لاصقح.و ةلقالاخ» قوس جاوزلألا
 ليضفت يف فلتحا نإو هنأ ملعا مث ؛"يراسلا داشرا يف ام يلع يسلا هزاوعاو ءروهمجلا بهذم وه اذهو

 اهأ .ةشئاع ىلع ةجيدح ليش ةياردوب ةياورو القصور كاتو اصنو اعمس حجارلا نكل سكعلابو ةشئاع ىلع ةجيدح

 هيطع امو روهممطا بهدم مم انركذ اهلخ « اهلا اأو ءافتآ ةعزقرلا رابعألا نم انركأل املق هيلورلاو ضنلا

 كلذ ريغ ىلإ اهيلع 75 هبضغ نمو ءاهدعب الإ اهجوزت امو اهركذ ةرثكو دسحلاو ةريغلا ظفل نم ةشئاع مالك

 .اهيلع بضغ ح ةجيدخ عم ناك انههو ءاهعم نهتعزانم يف جاوزألا عيمج ءازإب ةشئاع عم ناك هي وهف الإو
 دنسم' يف ام ىلع ةيمالسإلا اهقباوسو اهلئابطقا وس اقنف نيبو دلو اهتم ىل ناكو تناكو تناك انفإ :لاق انطنأو

 ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف :ثيدح نم حرضأب هيلع لدتسي الف ةشئاع لضف يف امأو ؛"دمحأ

 نكمتو «هلوانت ريسيتو «هب ذاذتلالاو ءهغاسم ةلوهسو ءعبشلاو «هعقن ةليضفلاب دارملاو :يوونلا لاق ءماعظلا رئاس
 ةمعطألا رئاس نمو هلك قرملا نم لضفأ وهف ؛كلذ ريغو «ةعرسب هنم هتيافك ذحنأ نم ناسنإلا

 ةجيدخ هنم نثتستلف ؛يوونلا هلاق امك ةيسآو مترم هنم ئثتسا اذإف ملس ولو ؛.حيرص ليضفت هيف سيل :لوقأ
 اهداهتجاو ماكحألا يف اهتضافإ ةرثكو اهعفن نم يئرحلا بابلا اذه يف ةشئاع لضفل راكنإ الف ملس ولو ءاضيأ

 لضف ىلع لدتسا دق مهضعب نأ ىرت الأ «نيخيشلا ىلع دوعسم نباو ةريره يبأل وه امك اهثيداحأ ةرثكو

 «ليئربجو هللا نيب قرف نم مكو «ليئربج مالس الإ ةشئاعل سيلو ؛ليئربج نمو امير نم اهيلع مالسلا نم ةجيدخ
 .ةرشعلا يف الضأ ةرضلا عم اهتكراشمامدع»:اهتمو ةيفالسالا اهقباوس :اهنم :ةريكك هوجولاف لقعلا امأو
 نيملاعلا ءاص ةديس ةلهاح ارت ةاهعمو هاضنأ طقس اهريغ تود تانإو روكذ ةريك دخلوا ةيحاضص انكر ةاهتمو

 ةنمزأ نم ةفعاضم فاعضأ نورشعو سمح يهو اهدحو اهقرشاعم نامز نأ :اهنمو «قحلا دبع خيشلا هركذ امك

 اطر عن لزب ديدن مرة اهنأ :اهنمو ءصقان وأ ًاليلق اهيلع دئاز وأ نينس رشع يهو يقاوبلا عومجب
 «كارمع :تنب معرم نيملاعلا عءاسن نم كبسح :اعوفرم سّقأ نع يدمرتلا جرخأ دكو «هريغو قبس امم دافتسي امم

 نباو ءدمحأ اذكو «يذمرتلا هاور :يراقلا لاق .نوعرف ةأرما ةيسآو دمحم تنب ةمطافو ؛دليوح تنب ةجيدحو
 <برم :عبرأ نيملاعلا ءامسن ريخ :ظفلب اضيأ ةنع يناربطلاو دمحأ هاورو ءسنأ نع "هكردتسم" ف مكاحلاو «نابح

 نع "هكر دتسم" يف مكاحلا هاورو «نوغرف ةأرما ةيسآو «دمخم تنب ةمطافو «دليوحخ .تنب ةجيدخ و «نارمع تنب

 .ةيسسآو ةجيدحختو ةمطافو يرم : عب رأ ةنجلا لهأ ءاسن ةديس :ظفلب ةشئاع

 هللا اهلعج امك ةجيدخ نكل ةفلتخم ثايثيحو تاهج نم ىرخألا ىلع ًالضف لكل نأ بابلا اذه يف قحلا :لوقأ

 - ةيلك لئاضف ةينيدلا مراكملاو ؛ةيمالسإلا قباوسلا نم هللا اهقزر «ةريثكلا دالوألل ًادولو ًادودو ةريبك ةرمعم ةنسم



 25 ةشئاع ةليضف نايب ه4" لئاضفلا باتك

 ذبل

 :325 هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ا” راو

 2 ئجوز كلقأر يإ" :ةياور فو «"ةنجلا يف جوز كتيأر ين تنوملا يلع :نوهبل هنإإ

 "هنحلا قاةشئاع تيار: وأل توملا يلع نوه" :لاقو «تفتلا مث « 1000

 هللا اهحنم ةريزغ ةناطف تاذ ةريغص ةثيدح تناك ةشئاعو «ةميسح ةليزج فعضلا ءايأ قف بقانمو ةميظع ت

 ماوه نأ ريغ ةيعيبط ةيب وبحم و ةيقلح ةيروص نساحم نك ةعجار اهتماعو قةيفصوو ةيلعف و ةيناد ةيل زحج لئاضف

 رابخألاو «قئاقحلاو ءرارسألا ةضافإو «ةيلملا ماكحألاو عئارشلا ءارجإ يف اهبعك ومسو ءاهداهتجا ولعو ءاهتهاقف

 رباكأ نم ريثك لب ةمطاف الو نينمؤملا تاهمأ نم ىدحإ اهفزاوي الو ءاهيزاوي ال رزغأو رثكأ ةيلحنلا ةينيدلا
 .ماعظلا نيب نم ديرثلاب هيبشتلاب هيلإ راشملا وهو اضيأ نيهزالملا ةباحصلا

 ناكمإ ربتعملا نأل ؛ةلصتم وأ «متاح وبأ هلاق ام ىلع اهنم عمسي مل هنكل ءاهيقل نإو ةعطقنم :خلإ ةشناع نع

 ايناثلا' قفا هتجوز انفأ مالغألا نإ ةرامغ ثيدح نم يراخبلا جرخأ :خإ تيأر ينأل .ءاقللا نغ اضف ءاقللا

 <31 ضايب تينا 6-0 نيل ن وهيل هنأ :لاق 2: يبا نأ : ان ةْشْنانع نع "يللا ىو :يراقلا - :ةرحالاو

 هنأ يح :ةنحلا ىف اهقيأر .دقل :لاق 55 هنأ السرب هريغو دعس نبا هحرخأو ء[ ا ؟ :مقر] ةنجل ١ فا ةشئاع

 رحب داكي ايا يح اديدش 0 ةشن اع تكي و تاك دقلف ؛:ةشئاع يعي اهيفقك قرأ أك ىوم كالذي ىلع د وقيل
 ذا

 ع

 لدتساو :ًاضيأ لاقو .ةبحألا عامتجا عم:بيطي امنإ ثوملا نإف ءهتوم هيلغ نوهيل ةنجلا يف هيدي نيب تلثمق' اهنغ
 ةلزنملا نم هل اميف - ههجو هللا مرك - ىلع عم نوكي امنإ اهأل ؛ةمطاف نم لضفأ اهنأ ىلع هوحنو ثيدحلا اذهب

 .ءاسنلا رئاس نم لضفأ نوكت نأ ىلوألابو ءاضيأ اد2# ةجيدح نم لضفأ اهنأ ثيدحلا اذه رهاظب ذوي دقو
 ةنمسدا آل اذه بعص هيد ىلع اياسأ لصلأ مف كل ملس ول ةمطاف ىلع اهلضف ذخأ لالدتسالا فعض عم :لوقأ

 عيمج لب هريغ ٠ ىلع ةمرحم َن اسوا يومي يدور مساع وأيد

 «ةشئاعل اهموي تبهو ةدوس ىرت الأ ءاهعجاري و اهقلط نم الإ لايف ةيياورا نمو ءاعظقا ةئنللا لفأ جاوزألا

 .ةنجلا بو 2 هحاوزأ .ق ةروشحم نوكنل قالطلا مدع ىلع تحلأو

 بقانم باب| يراكبلا جزا ؛برغأو بجعأ ةهبتشملا نونظلا ذخأو ةصانلا ةحيرصلا ضوصنلا كرت :لوقأ مث

 هب علب لقأ اب لبقلا ءاعفم ضيع نبا نع يئاسنلاو «ةنحللا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف :هريغو [اه2# ةمطاف

 ةنحللا 0 ءاسن لضفأ اهمأو ةمطاف نأ يف حيرص وهو .حيحص ثيدحلاو ءدمحم تنب ةمطافو «دليوخ تنب

 - هب هللا نيدنو هراتخم يذلاف :يكبسلا نيدلا يقت خيشلا لاق ءاهمأ ىلع اهليضفت ىلع لدي يراخبلا دنع ثيدحلاو
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 نكي مل عبس لالخ يل نك دقل :تلاق ةشئاع نع يبعشلا نع ةفينح وبأ -8

 0002-0 د اس هيلإ نهبحأو .ابأ هيلإ نهّبحأ تنك 25 ىبنلا جاوزأ نم دحُأل

 اذك ءلقعم رف لطب هللا رف ءاج اذإ نكلو ؛كلذ ف فالخلا انع فخي ملو ةشئاع مث ةجيدخ مث لضفأ ةمطاف نأ -

 وه لب ليا دقني نتا دلاؤب انيق نق هيأ تسي 4 ةبترملاو ةلزنملا :لوقأ مث :[؟ه/م6] "يراسلا داشرإ" يف

 دق ةثآب باجي دقو ءامهنيب داحناو :ةئحلا يف 225 هلضفل :ا ءايبنألا ىلع اهلضف مزل الإو «ىلاعت هللا دنع برق بت رم

 :كيرفلا ثيدح 5 ينالطسقلا لاقو .ليلد كلف ةدجلا نم لجاو ناكر ف امهينباو ةمطافو ايلع نأ :اعوفرم درو

 2 يبنلا ءاسنب ةديقم هريغو ثيدحلا اذه اهيلع لدي ىلا اهتيلضفأ نأ ىلإ "حتفلا" يف هدافأ امك نابح نبا راشأو

 قحللف ةمطافو ةجيدمم ةنخلا لهأ ءاسن لضفأ :مكاحلا ثيدح نيبو هنيب اعمج اح ةمطاف لثم اهيف لحدي ال يح

 ةقباسلا ةيشاحلا يف انركذ ام وهو عابتالاب قحأ
 مأ اهتينكو ءرميوع نب رماع ةنبا نامور مأ اهمأو «ةيميتلا ةيشرقلا ةفاحق يبأ نب ركب يىبأ قيدصلا تنب :ةشئاع

 ةرجهلا لبق مالسإلا يف تدلوو «تبثي مل اطقس يبنلا نم تطقسأ اهفإ :لوقو ءاهتحأ نبا ريبزلا هللا دبعل هللا دبع

 عبر نإ بويا رايس طاسابرو بيوس دا اي يابس سبع

 نسانلا نيسح .ىحأو .سانلا ملعأو «سانلا هقفأ كف ةشئاغ تناك :حابر يبأ نب ءاطع لاق ءاهنع لوقنم ةيعرشلا ماكحألا

 ملع عمج ول :يرهزلا لاقو «ةشئاع نم رعش الو بط الو هقفب ملعأ ادحأ تيار انع ةةورغ لاكو ءقسعلا قبايأر

 (يراسلا داشرإ) .لضفأ ةشئاع ملع ناكل ءاسنلا عيمج- ملعو 8 يببلا جاوزأ عيمج ملع ىلإ ةشئاع '

 .نهنم دحأل اهنم ءيش نكي مل يأ دحاولا وأ عمجلاب :خإ دحأل نكي مل

 ؟كيلإ بحأ سانلا يأ 5 يبنلا لأس نيح هحّحصو صاعلا نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا ىور :ابأ هيلإ نهبحأ

 ؟كيلإ سانلا بحأ نم !هللا لوسر اي :ليق :لاق :سنأ ثيدح نمو ءاهوبأ :لاق ؟لاجرلا نم :تلق «ةشئاع :لاق
 ناخيشلا هن_حشأ دقو دححصو | مالك تمم م :مقر] اه وب 1 :لاق ؟لاججرلا نم :ليق «ةشئاع : لاق

 نع ٠١١[ :مقر] هجام نباو 885٠[( :مقر] يذمرتلا هاورو .[5584 :مقر ملسمو 5 :ملار يراحبلا |
 يذمرتلا دق رخأ ؛ةمطاف يلإ يبغا بلا 4 :درو إو ءارهزلا ىلع ةقيدصلا لضف يلع 1ك هب ف عشب نوما

 ءاملعلا كتيع حيج رتلا هحجو و .اغوقرم دي نب ةمانسأ نع 08 :مقر ع4 ؟ ١ مكاحلاو "م :هقرإ

 قرطلا ددعت نأ ىلع هيف ملكتم يدذمرتلا ثيدح نأ عم هريغ ىلع مدقم نيحيحصلا ج رخم نأ :لوألا :كاهجو

 ؛ةبارقلا نم ةيعبط ةيبسن ةبحم ءارهزلا ةبحم نأ ىلإ ريشم وهف ءلهألا بحأ نم معأ سانلا ّبحأ نأ :يناثلاو .حجرم
 لضف فو ؛نيدلا يف اهيلع نيخيشلا لضف يف ةدايسلا اولمح اذلو ءيلكلا لضفلا يهو «ةماع ةيعرش ةقيدصلا ةبحمو
 - اهنم ادصق عقو يقافتا ةشئاع ثيدح يف جاوزألا ديقف اذه ىلعو «ةبارقلا برقو بسنلا يف اهيلع ءارهزلاو نينسحلا
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 هأر امو ليئربج تيأر دقلو ءقروصب ليئربح هاتأ نح ينجوزت امو ءاركب ينجوزتو
 2 اا كالا 2 هموم اخلط ا .. ةعم انأو ليئ ربح هيتأي ناكو («ي ريع ءاشسلا نم 5

 نظي امم انإف ءاهريغو ةمطاف ىلإ ارظن امزحو اطايتحا تلاق :لاقي وأ ءجاوزألا صوصخ ىلع اهلضف نايب ىلإ
 :تلاق ؛ءاستلا بحأو ؛ىلع :تلاق لاجرلا بحأ نع تلئس اذإ :ةشئاع نع يور ام ىلع ةبحملا ف لضفلا هيف

 :يراقلا لاق .نتركذ جاوزألا ىلإ رظنلاب الإ اهب ةصوصخم عبسلا هذه نم ةلصخ لك نكي مل امل :لاقي وأ ءهتأرما

 ةدحاو ةلصخ هذه :لوقأ ءنيتبسنلا يف عومجملا ثيح نم تدارأ وأ «ةجيدح ادع ام جاوزألا ديقي نأ دعبي الو

 ةلصخلا ءزجف هان كيلا نبأ تسيآ ىو سنن ةديآ] بحأ تناك نإو ةجيدخ نإف ءامي ةصوصخم يهو عبسلا نم

 نأ رهاظلا نكل «ثيدحلا قبس امك ةندللا يف هل ةجوز اوك :اضيأ اهصئاصخ نم.مث ءاهغومجم الا اهيف ةققحتم

 نفوك روصتي ال ذإ ؛ىربكلا ةجيدخ اميس ال نينمؤملا تاهمأ ةرهطملا جاوزألا عيمج نيب كرتشم فصو اذه
 ينس مومعادلق اع ىلإ ريقيو ةيسرخو زوففااغ ةيسورلا ةلاذل ةورق عج نفاموع ةلرر قلق مرغل ًاساوزأ

 «"ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ءاهجاوزأ رخآل يهف هدعب تجورتف اهجوز اهتع يفوت ةأرما اعأ :هعفر ءادردلا يبأ

 .اهكُك ةجيدح نينمؤملا مأ هقيداصم لمكأو

 «عست تنب يهو اهب بو ءتس تنب يهو اهجوزت دقو ؛ثيداحألاو ريسلا نم رهاظ اذه :خلإ اركب ينجورتو

 تناكو «حاكتلا ثيداحأ نم قبس امك ةجوزلا يف هيف بوغرم لضف ةراكبلا فصوو ؛تابيث اهلك جاوزألا رئاسو
 5178 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" يف :ّلإ يتجورت اهو .اهحو مس وو 5 لمجأو ن رسحأو :ناكيألا ركب ةقيدنعلا
 هذه :لوقيف ءريرح نم ةقرسب كلملا كب يءاح لايل ثالث مانملا يف كتيأر :اهل لاق دك هنأ :[؟ 478 :مقر ملسمو

 ةكيلم ىبأ نبا نع يذمرتلا دنعو :هضمب هللا دنع نم اذه نكي نإ ادي ره ثنأ اذإف كهجو نع فشكأف كنأرما

 ةرخالاو ايندلا ف كتجوز هذه :لاقف كلي ىبلا ىلإ ءارضح ريرح ةقرحخ يف اقروصب ءاج ليئربجح نأ :ةشئاع نع

 ينقل نيلاو ديغول يعيق ب نبع كرولا 9 يبول نيس يقم اذه :لاقو ء[* 8 :مقر|

 ميلست ف ةشئاع نع ةملس يبأ ثيدح نم هحّحصو هنّسحو [؟١/8 :مقر] يذمرتلا هاور امو :خإ تيأر دقلو

 كلذ ىلإ هرت مل وأ .هدعب وأ هلبق هتأرو ؛ذئنيح هرت ملف تقولا كلذب صتقخم هلعلف ؛ىرن ال ام ىرت اهيلع ليئربج
 !ةجيدخن اي :اه 25 هلوق نم ةجيدحخ ثيدح نم ربلا دبع نبا نع لقن امو ءاهتيؤرب تربخأف كلذ دعب هتأرو قيما

 يف تادوجوملا نهو «ماقملا اذه يف ةدوصقملا جاوزألا نم ةصوصخم يه وأ هل اهتيؤر هنم مزلي الف ؛ليئربج اذه
 .نوع ثيدح ف قأيس امك ةيؤرلا درخم ىلإ ال اهل: 5 هتءارإ ىلإ رظنلاب صاضتخالا وأ :ةشئاع نامز

 .هوأر هريغو سابع نبا نأل ؛؟"ءاسنلا"ب تديق :ءاسنلا نم

 ةشئاع موي , مهايادشك سانلا يرحت يف جاوزألا لوتس هن تدير ثيدح نم يراخبلا ىور :خلإ هيتأي ناكو

 "بنا .[ ماما قرأ اه ربع نكنم ةأ ره فاحل ىف انأو حولا كع لزن ام هللاو هنإف ءةشئاع ف ذو ال !ةملس ءأ اي
 ا ل 2 اي



 ريض ةشئاع ةليضف نايب ه4ه لئاضفلا باتك

 5 هللا لوسر ضبق دقلو ءسانلا نم ماثف كلهي نأ داك رذع ف لزن دقلو ؛هراعش يف

 .يرحنو يرحس نيبو «يمويو يليلو ٍييب ف

 ةشئاع نع يبعشلا رماتع .خرع نوع نع ةقينحب وبأ ١

 ًادحأ جوزتي ملو ءركب انأو نيجورت دك هللا لوسر جاوزأ نم ةدحاو يف تسيل لاصخ

 عبس ف :تلاق اه

 عرجاو «ةيدحلا لمأو ةورسقملا هيلع عما :للإ لزن دقلو .دلحلا سمي يذلا سابللا وهو هفاحل يأ :ةراعش يف

 هللا دبع نب هللا ديبعو ءصاقو يبأ نب / ةمقلعو ؛بيسملا نباو ؛ةورع نع كفإلا ةصق يف ًاليوط اثيدح هيف يراخبل

 11 50 كك ةيمع كئالاب 2 يذلا نإ .للعف هلركا مسالا يف ةقئاع نع هوعسس نب ةينعو ربا

 اهفذق نأ ةفاك ءاملعلا عمجأ انهه نمو «اولاق ام هللا اهأريف اهنأش يف اهلك تايآلا رشعلا «(١١:رونلا) © حكل ٌريخ ٍه

 ةبولغم يهو ةشئاع ىلع اوم لبق سابع نبا نذأتسا ل ةكيم يأ نا نع عوعأو فيظد ١ مبووم
 فيك :لاقف هل اونذئا :تلاق .نيملسملا هوجو نمو ؛ 6 هللا لوسر مع نبا :ليقف ليقف ىلع يشي ثي نأ ىشحأ «تلاق

 .كريغ اركب حكني لو 6 هللا لوسر ةجوز هللا ءاش نإ ريخي تنأف :لاق هللا تيقتا نإ ريخج :تلاق «كبيدحت

 تنك يأ تدوو «ىلع ئثأف سابع نبا لخد :هل تلاقف «هفالخ ريبزلا نبا اهيلع لخدو ءءامسلا نم كرذع لزنو
 اصف اير لو ون مساقلا قير نم حرجا و: ءايسم ايس

 هللا هضبق ىموي ناك املف :تلاق ان5# ةشئاع نع هيبأ نع ماشه ثيدح نم بقانملا يف ملسم هاور :ّلإ ضبق دقلو

 .بقانملا عضوم ريغ ىرخأ عضاوم يف "هحيحص" يف يراخبلا هجرخأ دقو «[7 5547 :مقر| يرحنو يرحس نيب
 .يرحنو يردص يأ ىتقاذو ينقاح يأ :يرحخو يرحس
 يف هعم انأو يحولاب ليئربج هيتأي :اهيف تسيل اهنإف «تقبس يلا يه عبسلا هذه تسيل :خلإ لاصخ عبس

 امو .ءثيدحلا يف هبعك ولع عم يراقلا هل ضرعتي ملو ءاعبس نوكت فيكت كلذ عمو ؛هلاح ىلع يقابلاو :هراعش
 نيب فوتو انهه ةعباسلا تلعج اه :لاقي نأ نكميو «ةاورلا دحأ نم تطقس ةلصخلا هذه لعلو «هب قلعتي

 ور :"هريسفت" يف يزارلا مامإلا لاق ءيمويو يليل يف تامو :اهوق ف ةلصح ريغ اهتلعجو «يرحنو ي
 ب نقلك لا لوس ١  يجورت ايما نامي ل, يبنلا جاوزأ تلضف :تلاق اهأ اديه هكا ا

 ءانإ يف هعم لستغأ تنكو «يب جوزتي نأ هرمأو «ةريرح يف ينروصب ليئربج ءاجو «نارجاهم ياوبأو «يريغ نود
 نيب ضبقو ءرهشلا كلذ يف يب بو لاوش يف نيجوزت «فاحلا يف هعم انأو يحولاب هيلع لزني نع ليئربجو ءدحاو
 :مهضعب لاقو .هيف يريغ يواسي مل كلذ لكو ءييب ف نفدو «ءامسلا نم يرذع ىلاعت هللا لزنأو ءيرحنو يرحس
 أريو ءاهلهأ نم (55:فسوي) كاَهِلِهَأ نم دهاش دهشَو# دهاشلا ناسلب لع فسوي أرب :ةعبرأب ةعبرأ هللا أرب

 - ماظعلا تايآلا هذي ةشئاع أربو ءاهدلو قاطنإب ميرمأ ربو «هبوثب بهذ يذلا رجحلاب دوهيلا لوق نم كاع ىسوم



 رح ةشئاع ةليضف ناين ه4 لئاضفلا باتك

 ةروصب لزني ملو نيحورتي نأ لبق ٍقروصب 820 ليربح لزنو «يريغ اركب هئاسن نم

 نع تنك يقريغ .ةحباوؤأ دوغ ادفنأ هري ملو ليربح ينارأو «يريغ هئاسن | نم ةدحاو
 9 ىبلا يأ

 «سانلا نم مائف كلهي نأ ذاك نارقلا نم تايا ف لزنو 37 5 هيلا نهبحأ

 عبس يف نإ :تلاق اهنأ :ةياور يفو ؛يرحنو يرحس نيب فوتو «يمويو يليل يف تامو

 ليئربج هاتأو «يريغ أركب جورتي ملو اركب ٍنيجوزت هجاوزأ نم ةدحاو يف نه ام لاصح

 تنكو «يريغ هجاوزأ نم دحأ ةروصب ليئربح هتأي ءاو «نيجورتي نأ لبق ٍنروصب

 ئموي يف تامو. «سانلا نه ماه قللهي نأ داك ردع. يف لزنأو «أبأو اسفت هيلإ نهّبحأ

 .يريغ هجاوزأ نم دحأ هري ملو تاع ليربج ينارأو ءيرحنو يرحس نيبو «يليلو

 نع ثذدح اذإ ناك .هنأ :قورسم نع :ةيبأ نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ -*“م١
 1 عدجألا نبا 0 يسند

 26 ل اعتاو: كرات هللا لوس ةبيبحع ارا ليسا تنب ةقيدصلا ئتثدح :لاق ةشئاع
 تاق

 ةشئاع ىلع نذأتسا هنأ : تالا نع مثيلا خرع ةفيضع وبأ -

 ليواتلاب اعبس اهلعجو اتش ئرخأو اعبس ةرمو اريشع بدع ةراث' اهلعلف :عرهدلا هو ىلح ولتملا :هباتك ق

 .ٌتِنداح || -احص نفاق رع ل7 اهومع وصار دانإا 3 دك هع اهفايسغا نك 2 نحل ن وك دملا

 هللا لاوسر| ةنيبخح اشروك ف ُ ىلاعت هللا اهقدص دقو ؛كفإلا ةصق ف اهقدص لامكل ا ةقيدصلا

 يذوب اسريس سويت يفرق ١ لاق رساي نب رامع دنع ةشئاع نم لاق ةلاح راق :تلاغ نيا ورسع نع يذمرتلا ىور

 نب مساقل | نع ير ,احخبلا ىور خا نذأتسا .يذمرتلا هححضو نمسح و | :مقر] 2 هللا لوسر

 25 هللا لكوشر ىلع قدضص 1 ىلع نيمدقت !نينمؤملا أ اي :لاقف «سابع نبا ءاجف ؛تكتشا ةشئاغع ن

 لوقي ال ذإ ؛ةنحلا لوخدب ةشئاعل عطق هنوكب ةمجرتلل هتقباطم :"داشرإلا" يف لاق 111١| :مقر] ركب يبأ
 :ةشئاعل ص هلوق :اهنم «ةريثك ثيداحأ اهلضف ف درو دقو :يراقلا لاقو «[؟ عءمامأ فيقوتب الإ كلذ سابع نبا

 يع

 :اهبمو.[51798 مقر 411١/2 ] "هكردتسم" قف مقكاحلا هاور ةريعآلاو ايندلا يف نججوز نوكت نأ نيضرت امأ
 رقأأ ايي با ات

 - [ :مقر عوروم] ' هبكلا" ِق يناربطلا ةاور يا 2 يو كتيأر ىلإ تنوملا ىلع وقيل فلآ و هلوق



 ةمقلع :ميهاربإ ؛ ؛يبعشلا لئاضف نايب ه4أا/ لئاضفلا باك

 ام :لوسرلل لاقف ءافرصناف ًايركو ًامغ دحأ ين ىنإ هيلإ تلسرأف ءاهضرم يف اهدوعيل
 عجرأ يأ اضق | راذتعا

 | :تلاقف هل تيذأف قللذت هيف كيسرلا ىسرق «لمرلا عي يظرصب يذلاب انأ
 لوخدلاب

 :سابع نبا امل لاقف «هيلع مجهأ نأ فاخأ امم ةقفشم انأو ايقاع اميغ نيب
 توملا نم ملعأ 8

 8 دللا لوسر ناكو ,"ةنجلا يف ةشئاع" :لوعي 516 مثلا لومسو يم اوف :يرشبأ

 .كنع ىلاعت هللا جرف ٍنيع تحجرف :تلاقف ءمنهج رمج نم ةرمج هجوزي نأ هللا ىلع مركأ
 رانلا نم عزجج

 | كم هللا دبع (ةمقلع (ميهاربإ ؛ ىبعشلا لئاضف نايب]

 نباو يزاغملا نع ثدحي ناك :لاق يبعشلا رماع نع مثيهلا نع ةفينح وبأ -8

 .موقلا دهش هنأك ثدحي هنإ :هثيدح عمسي نيح لاق ؛هعمسي رمع

 يزاغم نع ثّدحي ناك .هنأ رماع نع دنه يبأ نب , دواذ نع ةفينح وبأ -84
 يبعشلا ليحارش نبا

 , ع هلق .دهشي ناك اثيدح :ثدحيل هنإ "”لانقف ءرمنغ نبا اهيق ةقلسس ف 285 هللا لوسر

 صوصنلا هتلزنم ولع ىلع ترفاظتو «هلئالج تعباتتو «هلئاضف ترتاوت دق عون :نيعون ىلع ةباحصلا نأ ملعا -

 وذحي نمو «ةعبرألا ءافلخلاك رتاوتلا دح كلذ غلبو ءراثآلاو ثيداحألا هتبترم ومس ىلع تألامتو «رابخألاو
 ءمهريغو ةلدابعلاو نينسحلاو ةرشعلا رئاسو ةشئاعو ةجيدحو ةمطافك مهب قحلي وأ .مهارحجم يرجيو مهوذح

 فلتخا لوألا عونلا ضغبأ نمف ؛ءكوكشلاو نونظلا هلضف دورو ناظم يف قرطتي امم كلذ نم نودأ عونو

 .ناحيشلا مهنم اميسالو ءهقسفو هرفك يف نوققحلا
 صتخت ال ةراشبلا نأ هنم رهظي :ةنجلا يف ةشئاع عوفر هتعمس ثيدح يف ةنجلاب ةراشبلاب يحرفا :يرشباأ

 .مهريغو مالس نب هللا دبعو نينسحلاو ةمطافو ةجيدخ قح يف تدرو دقو «ةرشعلاب

 نب رفزو «ةرمج يبأو ؛مامإلا خويش نم ثيدحلا اذه دعب يتآلا ثيدحلا يف نيذلاو يبعشلا محارت :خإ رماع نع
 يركب وبأ مهالوم يريشقلا وهو «هدنع ةلوقنملا ةخسنلا يف اذكه :خ2! دواذ .كانه بلطيلف ةمدقملاب ةقلعتم ليذه

 ."بيرقتلا" يف اذك ءاهلبق :ليقو «نيعبرأ ةنس تام .ةسماخلا نم هرخآب مهي ناك نقتم ةقث يرضبلا دمحم وبأ وأ

 وهو «دنه وبأ هنأ ىلإ ريشت دنسملل "يراقلا حرش" نتم ةخسن نأل ؛بترملا عماجلا نم وهس اذه نأ رهاظلا نكل

 .ةعباسلا نم لوبقم ؛نمحرلا دبع نب ثراحلا



 58 مامإلا ةليضف كايب ه5؟/ لئاضفلا تاعك

 لكف ؛ميهاربإ ىلإ ترظن اذإ تنك :لوقي ًادامح تعمس :لوقي ةفينح ابأ تعم هم :لاق رفز
 يعختنلا ناميلس نأ ن : نأ

 ناك :لوقي ةَمقلخ ىآر. نم :لوقيو قمقلع يده هيد ناك :لوقي ةيدنه ىأرا نم

 25 هللا لوسر يده هيده ناك :هللا دبع يده ىأر نم لوقيو هللا دبع يده هيده
 د ووعسم ربا

 [.كلم مامإلا ةليضف نايب]

 نم :ةفينح يبأل | لوقي دواد نب هللا دبع تعم :لاق يراصنألا ةزمح وبأ - مخه

 ئركشلا ةززمح وبأ هلعل

 هللا دبع و ةلاوساكمو ةمركعو ءاسواظو ةاكاسو ,مساقلا :لاق ؟ءاربكلا نم تكردأ
 يماشلا هللا دبع ن ءلإ سابع نبا ىلوش رهع نبال ديا را نيعباتلا ءاربك يف فيو

 معلب .ةداتقو .ءاطعو «ريبزلا ابأو «رانيد نب ورمعو نق ردبعملا نسحلاو ءرانيد نب .

 ةماعد نبا يحل

 معا تاز ءيمغلاو

 .د وعسل | نبا ديملتو ميهاربإ خيش :ةمقلع ظننا مقبلا يف تالي هروب : كب اش ماعلا كيملت لوداع ن : ل :وقذ

 :يراخبلا دنع ةفيدح:ةييدح»ق امك اةباحصلا نم الدو اعمساو ايده.هيلإ برقأ تاك هنأل :هللآ فبنع يده
 نع مامإلا ثيدح تحت دنسملا رخاوأ ف ضئارفلاو ةيضولا باب يف هقيرطو لوقلا اذه دانسإ انركذ حلا تثيععما

 مضب وهو «يبيرخلا ظفل ةدايز :حرشلا ةخسن يفو :خ! هللا دبع .هسفنب ةبصعلا يق م25 سابع نبا نع سواط

 .ةدحوملا ءابلا رسك و ةيناتحتلا ءايلا نوكسو ةلمهملا ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا

 رك كي اه لقم :خل ! اعفان ري ىلأ نب كنس نيا :مساقلا .يبيرخلا ل نمح رلا دبغ وبأ ينادمهلا رماع نبا :دواذ نب

 .يراقلا لاق اذك «ىصحت الو دعت ال هذيمالتو «فالآ ةعبرأ اوغلب لج هخياشم نأ اوركذو «دنسملا اذه يف



 5 هتمأ لئاضف نايب ه6 25 هتمأ لضف باتك

 [كك هتمأ لئاضف ناييب]
 موي ناك اذإ 25 هللا لوسر, لاق :لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نع ةفينح وبأ -*م5

 لبق نيترم ىمأ تَدَجَّس ءاودجسي نأ نوعيطتسي الف ءدوجسلا ىلإ نوعدي ةمايقلا
 رافكلا يأ كودانيو نوبلطي

 ئراصتلا و ةويقيلا مكودع تلَعَح دقق ككسوؤر اوعفرا :لاقيف :لاق تايرط م

 ءاو ناك اذإ 2 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نع ةفينح وبأ

 هيف ة عع م عمم لاف نوكراسلاو ةيملا نم ذاك دلال ىس ادعر لق ىلع ةةعايإلا

 ةدرب وبأ ىورو :"رينملا جارسلا ريسفت" يف لاق :ةمايقلا موي .يرعشألا ىسوم يبأ نب ثراح وأ رماع :ةدرب يبأ

 اه موق لكل لثم ةمايقلا عوي ناك اذإ :لوقي دي هللا لوسر تعجن - :لاق ىسوم وبأ نيثدح :لاق ىسوم يبأ نع

 بهذ دقو نورظتنت ام :مه لاقيف ديحوتلا لهأ ىقبيو ؛نودبعي اوناك ام ىلإ موق لك بهذيف ءايندلا يف نودبعي
 لاقيف معن :نولوقيف ؟هومتيأر اذإ هناوفرعت وأ :لاق قرنا ل و ايندلا .قا ةدبعت انك 3 انل :لإ :كولوقيف ؟نسانلا

 ءادحس هل كورخيف للاعت هللا ترظنيف :.باحللا وش ضشكيفا هل ةيبش ألا هثإا ةاولاق ؟ةورق لو هنوقرعت شيك

 :ىللاعت هلوق كلذف «نوعيطتسي الف دوجسلا نوديريف ىلاعت هللا ىلإ نورظنيف ءرقبلا ىصايضك مهر وهظ ماوقأ قف

 اكيدنتو ؛نآلا هكرت ىلع اينو ٍدوجَسلا ى لإ نايدلا كللملا 6 خرق يأ #ن وعدي ه قاس نع 0 2

 مهإ كلذ نع ببستف يأ الفاظ فواخملا نم نوري امم مهسفنأ اودفيل هنوديريف اولكو ادبعت ال انيس

 ىلاعت هللا لوقيف «مهسفنأل مهتحلاعم ةدش عم هب داقنت مه ءانشعأ آل قياس ريق مهنأل ؛(4 7 :ملقلا) #: ن وعيطتسي# ل

 لاق «رانلا ف ىراصنلاو دوهيلا نم ًالجر مكنم لجر لك لدب تلعج دقف مكسوؤر اوعفرا يدابع :نيدجاسلل يأ
 اذه كوبأ كثدح دقل وه الإ هلإ ال يذلا هللاو :ىل لاقف ؛زيزعلا دبع نب رمع ثيدحلا اذهبي تثدحف :ةدرب وبأ

 .ثيدحلا اذه نم ىلإ بحتأ ونه اكيدخ ديحوتلا لهآ ف تغمس ام :لاقف:؛نامأ ةثالث هل.قلحق ؟ثيدحلا

 ىسوم يبأ نع ملسم ةياور فو :يراقلا لاق :خلإ الجر .يباحصلا سيق نب هللا دبع وهو ءيرعشألا ىسوم يبأ :هيبأ نع
| |] 

 / ' ؟
 .رانلا نم كؤادم اذه :لاقيف ءرافحلا نيه داغر ةمالا ةلش نم لّعر لك ىلاعت هللا يطعا ةمايشل 1 عوي لاك اذإ :اعوف رم ع نالألا دي كة انو عم ىلا دو ةلادع قيقا و | سب مناد ا. 1 وك كي عا و



 6 هعمأ لئاضف نايب ه0 15 هعمأ لضف باتك

 نع لخر لك .ىلاغت هللا ىطعأ ةمايقلا موي ناك اذإ :ةياور فو ءرانلا نم كّوادف اذه

 موي ناك اذإ :ةياور يفو «رانلا نم كؤادف اذه :لاقيف «رافكلا نم اسر هيلا ىتف

 كؤادف اذه :هل ليقف «باتكلا لهأ نم لحجر ةمألا هذه نم لحجر لك ىلإ عفد ةمايقلا

 .اهيديأب اهاذع ةموحرم ةمأ ةمألا هذه نإ :ةياور يفو «رانلا نم
.0 

 28 هلأ لوسر لاق :لاق هيبأ نخ ةقيرب قا نع ةيقلتع نع ةفيبح وبأ 101 ينل

 نأ نوضرتأ :لاق «معن :اولاق ؟ةنحلا لهأ عبر اونوكت نأ ٠ ٍنوضرتأ :ةياهجأل انغوي
 مك كعب نمو متنا

 ؟ةنحللا لهأ فصن اونوكت نأ نوضرتأ :لاق «معن :اولاق نجلا لهأ ثلث اونوكت

 تدع سس دس دع سس جبع فك 3 122 فنا قت ةنجلا لهأ نإف ءاورشبأ :لاق «معن :اولاق
 اوح رفا

 ع ريس

 تت ا ا 5 ٍِس 5 و 57 1 ا [ناع تا

 هوم اك ىلإ ىلباعت هللا ثعب ةفايقلا ع وي كاك اذا :ظفلب .ىس وم يبأ نع . احلاو يباربطلل ةياور ىو :امضيا لاقو -

 هيما" لق اه اذه *تلق .- الكلا نه كا دف ادهك ماكلا اذه كاش !.ام هم اي 189 م ٌقملل للملا ل وقيق فاك هع اكل
 َْح 3 35 2

 نيا فيو 0 اواو يأ ض3 7 يو 000 ل هر 1 لن ع

 ا[ :ينقر | يدمرتلاو ء[ 1 ع نمل نوهحأ هاور ثيدحلاو :خاإ نوضرتأ .يملسألا اسس

- 
 لأ توضرتأ ةدقللا لفأ عبر تركت نأ دوضرتا هظملب اعيقرع هرهس نبا نع [ععم»# ةيقرآ] هام قبأو 36ج

 ؟ةنحللا لهأ هبا اون 2 00 5 2 ا كلام يفأ نع قار لقا هاورو ةةنحلا لهأ رطش اهنا
 أ 5 دو ا ١ 8 0 03 1 95 سس ل 3

 كيعو ليهجحأل ةيأ هر قو 2 عةلماسا لهأ 20- | قيما نمل نأ ( ع رذل 3 تكامل / صصسع ل قال ١ كدلاو ؟ةرحللا لها ة | ون وحل لا با وص رك

 الم ؟ ةيقو] قارطلا ةييوير قو .هقلا لقا رطس ارتركت تأ ىقيرلا نيا ةرياح قع "ذييبصلا نع ديت نا
 .كللذ ركااششا ل ساملا و عن ونام كلا اهص كورشعو ةئام : ةنجا لهأ دلك نع هيبأ نع ميكح نب رش“ ن .ىح 01

 مكاخلاو ١[ تا ٠ :مقر] يناربطلل ةياور قو عهلثأ ع اهمركأ و اهريخ مثنأ ةمأ نيعبسس ل وق ول مسا أ ٍءأ
2 
 اة

 :افص كونا اهتم. وقأ انننض كاورشعو ةقانما ةنللا زفأ ةةوعسم نبا نع ١[ 88/5 هلق

 .الوطم دوعسم نبا نع لوميم نب ورمع نع [؟ د ؛ا/ مقر يذمرتلا هاور :ةنما لهأ ثلث

 نباو [47585 :مقر] هحام نباو [؟15457 :مقر] يذمرتلاو [847/5 55355٠. :مقر] دمحأ هحرخأ :خلإ ةنجلا لهأ
 ءاذه ةديرب نع [7؟0/7 :مقر ]156/1١: "هكردتسم" يف مكاحلاو [7453 :وقر ]498/1١5« "هحيحص" يف نابح

 ونمألا ركام نم نوعبرأو : :كيفو ىس وم يبأ نع , معو عد وعسم ن يأ عوق ؛« سابع نبا نع "ريبكلا" ف ناربطللو



 75 هعمأ لئاضف نايب همهأ 5 هتمأ لضف باتك

 .افص نونامث كلذ نم ّيمأ ء«فص ةئامو نورشع

 ةموحرم ةمأ يتمأ ن ! :2ط هللا لوسر لاق :لاق ةدرب يبأ نع ةفينح وبأ دسار

 .لعقلاب :ةياور يف دازو ءايندلا يف اهيديأب اهباذع

 لاق :لاق ىسوم يبأ نع ثراحلا نب ديزي نع دايز نع ةفينح وبأ -*
 ةقالدع نبا

 امف هانفرع نعطلا !هللا لوسر اي :ليق ءنوعاطلاو نعطلاب يتمأ ءانف كك هللا لوسر

 .ءادهش لك يفو :ةياور يفو «ةداهش لك فو «نجلا نم مكئادعأ زخخو :لاق ؟نوعاطلا
 نوعاطلاو نعطلا نم

 ةنجلا لهأ :اعوقرم ةيبآ نع ةدايرب نبا نع راثذ نب برع قرط نع يدمزتلا ةلوز 14 فص ةلامو كورشع

 ثيدح اذه :لاق ؛[؟845 :يقر] ىممألا رئاس نم كوعبرأو ءةمألا هذه. نم اهنم نونامث فض ةئامو نورشع

 :لاق نم مهنمو ؛لسرم 25 يبنلا نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع ثيدحلا اذه يور دقو ءنسح
 ديحألا ةي ةياور قو :يراقلا لاقو ءنسح راثد نب براحم نع نائس يبأ تيدحو ؛هيبأ ,نع ةديرب: نب ناميلس

 ةنجلا لهأ عبرو متنأ فيك :دوعسم نبا نع ١١5٠0[ :مقر 2١58/١١ ] ىناربطلاو [1778 :مقر :4ه7/1]

 مكنأ بيك ءرثكأ كاذ :اولاقا !مكل اهثلثو مثنأ فيك ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اهعابرأ ةثالث سانلا رئاسلو موكل

 نونامث اهنم متنأ فص ةئامو نورشع ةمايقلا موي ةنحلا لهأو 525 هللا لوسر لاقف رثكأ كاذ :اولاق ؟مكل رطشلاو

 باسحخ ريغب ةسا نولحدي تلثفف «ثالثأ ةثالث ْيمأ :كلام نب قرع نع مو متاح نأ نبا ىورو اقف

 :نواوفيو ةكرتإلللا قات ف هنوفقتكير توصحم قلتو تكلا قولخدي مااريسب اباسع- قويساب# تلثو هياذع الو
 .هللا الإ هلإ ال : لوقب ةنخلا مهولخدأف انأ الإ هلإ ال اوقدض :هللا لوقيف .ةدح و هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهاندج و

 متنأ ام «ةملسم سفن الإ اهلحدي ال ةنحلا نإ :دوعسم نبا ثيدح يف [؟ ه 17 :مقر] يدمرتلا دازو :افص ن ونامت

 .رمجألا روثلا دلح يف ءادوسلا ةرعشلاك وأ ءذوسألا روثلا دلج يف ءاضيبلا ةرعشلاك الإ كرشلا يف

 هلعلو رهاظلا وهو ًالصتم نوكيف ءهيبأ نع :حرشلا ةحسن يو ءالسرم نوكيف انتخسن يف اذه :ةدرب يبأ 2
 [47178 :مقو] ةدواد وبأ هاؤر فييدحلاو 5 يتمأ نإ .اندنع اهنع لوقنملا ةخسنلا يف خسانلا ملق نم طقس

 يف باذع اهيلع سيل ةموحرم ٍيمأ :ظفلب ىسوم يبأ نع يناربطلاو [87177 :مقر «531/54] مكاحلاو ىقهيبلاو

 َقيِديو :ىلاعت هلوقك نعفلاب مهنيب اميف :لعقلاب .ايالبلاو لتقلاو لزالزلاو نعفلا ايندلا ىف امباذع امنإ ةرحآلا

 :.يسيزوا ىف 26 اوفو دع هزي 21 قبلأ عانق نعيسفالوبا © ضْعَب ا

 اكلهم نكي اقل تلاعلا نكن اذه ننكو ال هن :أ الإ هريغو حمرلاب نعطلا دعولاك زخولا :خلإ رخو



 15 هعمأ لئاضف نايب هده 7 هتمأ لضف باتك

 ىسروع يأ نع ثراخلا نب هللا دبع نع ةمقلع ني لاحت نع اةفيتح وبآ سمو

 دق نعطلا اذه ! هللا لوسر اي :ليقف «ءنوعاطلاو نعطلاب يتمأ ءانف :لاق 25 ىببلا نع

 دا لك يفو «نجلا نم مكئادعأ رخو :لاق ؟نوعاطلا امف هانملع
 هثي لد نم مك اجلا هاور

 0/5/7 ] رمنع نبا. نع "طسوألا" قون وسوف يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا هاور هنيعب ثيدحلا :خل ! يتمأ ءانف

 .[ #17 يقر



 بلخم يذ لك لكأ نع يهنلا نايب هو+ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 حئابدلاو ديصلاو اياحضلاو ةبرشالاو ةمعطالا باتك

 [بلخم يذ لك لكأ نع يهنلا نايب]

 يذ لك نع ىف 75 هللا لوسر نأ :رمع نبا نع براحم نع ةفينح وبأ -
 راثد نبا

 .عابسلا نم بان

 نب نسحلا قيرط نم اضيأ هاورو «مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم ينانشألاو يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 نم ملسم هجرخأو ,حيحص امهنم لكو «رمع نبا نع عفان قيرط نم ةتسلا ىورو ءاذكه هنع يزاغملا يف دايز
 يلع ثيدح بابلا يفو ١3475[« :مقر] سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نارهم نب نوميمو رشب يبأ قيرط
 ةتسلا جرخخأو 574٠[« :مقر] دواد وبأ هاور ديلولا نب دلاخ ثيدحو ؛"دنسملا دئاوز" يف دمحأ نب هللا دبع هاور

 يئاسنلاو 258٠١5 :مقر دواد وبأو ء 4 1/ا/ :مقر يذمهرتلاو 2١375 :مقر ملسمو (ه١٠57 :مقر يرامخبلا |

 دنعو «عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىمن :اعوفرم ةبلعث يبأ نع [87177 :مقر هحام نباو «4775 :مقر
 .بلخم يذ :ةدايز عم هلثم سابع نبا نع دواد يبأو ملسمو دمحأ

 |[ :مقر] دواد يبأ ةياور فو «ةبلعُت يبأ نع ةتسلا بتكلا باحصأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق :خإ ىك

 لاغبلاو ليخلا موحل لكأ نع ىمن *:) هنأ :ديلولا نب دلاخخ نع ١9/4[ :مقر] هجام نباو 471١[ :مقر] يئاسنلاو
 هج رحخأ امل ؛ليخلا لكأب سأب ال :دمحمو فس وي وبأ لاقو «ةفينح وبأ لاق هبو ؛عابسلا نم بان يذ لك نعو ؛ريمحلاو

 ىف" :لاق ١14١[ :مقر] هللا دبع نب رباج نع حئابذلا ف ملسمو .[55754 :مقر] ربيخ ةوزغ ف يراخبلا
 يف ةهاركلا ةفينح وبأ راتخا امنإ :لوقأ ."ليخلا موحل يف نذأو «ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي 5 هللا لوسر
 ةعوضوم اُهألو «(8:لحنلا) م ةَنيزَو اه وبك رتل يلا َلاَعبلاَو َلْيَحلاَوظ :ىلاعت هلوقلو «ثيدحلا اذحل ليخلا موحل

 ةلباقم ف زاوجلا داري نأ ناكمإل ليوأتلل لمتحم نذإلا ثيدح نألو ءمهألا رمألا اذهل رضم اهحبذ يف نذإلاف ؛داهجلل

 ذخآ ةفينح وبأف «مرحنا بلغ اعمتجا اذإ حيبملاو مرا نألو ءعضاوملا هذه لاثمأ يف ريثك وه امك ةهاركلا ال ةمرحلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ قأيس اميف ثحبلا اذه ديعنسو «ةحيرصلا صوصنلا فلاخ هنأ يف هيلع نعط الف طوحألاب
 نالحاد اضيأ امهف بلعثلاو عبضلا امأو ءدرقو ليفو بدو بئذو رغغو دسأك ىوقتيو بانلاب ودعي :خإ عابسلا نم

 مهنم ؛ةباحصلا نم ريثك هاور ثيدحلاو ءانفلاخ نمل ًافالخ اندنع امهنم ءيش حابي الف «ةيلكلاو مومعلا اذه يف
 بان يذ لك نع ىمن" :اعوفرم سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع ديصلا يف ملسم هثيدح جرخأ ن#ذ سابع نبا

 - سابع نبا نم نوميم عامس ف ناطقلا نبا ملكت دقو ١[« 3754 :مقر] "ريطلا نم بلخم يذ لك نعو ؛عبسلا نم



 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا نايب هه 4 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 راند نب نع ربيخ موي ىمت 225 هللا لوسر نأ :رمع نبا نع براحم نع ةفينح وبأ -7

 [ةينسألا رسخلا مو لكأ نع ىهتلا تاير
5 

 اب زاع نبا يعبسلا

 .ةيلهألا رمحلا موحل

 جرحخأ ديلولا نب دلاخ مهنمو ."هدنسم" يف رازبلاو .'هننس' يف دواد وبأ هاور امك ريبج نب ديعس امهنيبف -

 قد لكو ؛غبسلا نم بان يد 2 ؛اضاغب + اهليحت ه ةنلهألا رمخلا كيل ماك و :هنع اعوفرم دواد وبأ هثر لج

 ةرمض نب وصاع نع 0 َّق دمحأ ةمي لج ج رخأ بلاط يبأ نب ىلع مهنم و : ٠5 :مقرإ ريطلا 0 بنك

 جرخأ هللا دبع نب رباج مهنمو +١١5[2 :مقر ]2١417/1 "عبسلا نم بان يذ لك نع ىمن' :اعوفرم هنع
 "ريطلا نم بلخم يذ لكو ؛غبسلا نم بان يذ لك نع ىمن" :اعوفرم هيلإ هدانسإب "هرصتخم" يف يحركلا هثيدح
 يذمرتلاو 87*١5. :مقر ملسمهو 557٠08« :مقر يراخبلا| ةتسلا ةمئألا هثيدح جرحأ ئشخلا ةبلعُت وبأ مهنمو

 ياذا لك نع ىمن" :[27' :ةبقر دحام نياونا6غ78: مقر: ىتاسنلاو 340:2 :يقر دواد وبآون وا ةالا/ :مقر

 "مارح هلكأف عابسلا نم بات يذ لك نع ىمن' :اعوفرم ملسم هثي لح ج رخأ ةريرش وبأ مهنه و ( عبسلا نس بان

 ثيدحلا يف ”بان يذ لك" ظفل يف مومعلاف ءدحاو ظقفلب ثيدحلا اوور ةباحص ةتس ءالؤهف ١[ 517 :وقزا

 .|ة1//١1١] "ةيانبلا" ف ام طقتلم اذه

 .رسبلاو رقصلاو نيهاشلاو ئئزابلاك : ريطلا نم .عبسلاو ريطلا عباصأ رفظ تلا نط :«بلخم

 [اضيأ رخأ رابخأ هيفو «ةبلعت بأ نعو رمع نبا نعو يلع نعو رباج نعو ءاربلا نع ناخيشلا هجرخأ] :خلإ ىه
 ءرمع نبا نع راثد نب براحم نع مامإلا ىورو «مامإلا نع نمحرلا دبع نب صفح قيرط نم يثراحلا هاور اذك
 دايز نب نيسحلا قيرط نم ةحلطو ينراحلا هآور انك 2"ةيلهألا رمحلا مروح نع رايحخ عوب 2 هللا لوسر ىمن' :لاق

 نب ناقاحو ءلضفلا نب ميهاربإ قيرط نم يتراحلا هاور ؛كلدذ لثم رمتع نبا نع عفان نع مامإلا ئورو...مامإلا نع
 ءريكب نب سنويو ؛ىسوم نب هللا دبعو ؛مثيهلا نب ورمعو «ينامحلا ىيي يبأو ؛تايزلا بيبح نب ةزمحو ؛جاجحلا
 ,رانيد نب نامثعو ءورمع نب دسأو «فسوي يبأو ؛ليذهلا نب رفزو ؛بحاح نب رصن نب ىييو «ئناه نب بويأو

 - اضيأ مامإلا ىورو ؛مالك نيشخلا نع لوحكم عامس فو «مامإلا نع 'راثالا" ف نسحلا نب دمحم هاور اذك



 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا هدهد اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 8# ا ص اضل لانها ل ل ا ا لا ا اا اه 9# ا #8 هلا ذه ا لا اهلا اها الا ا اا 9 #9 9# ا ا #9 #9 ا 3# 0# لا اهلا اها ا اهل انه 8# ا 88# ها ها ها ه8 ه8 اه اه

 دمحم قيرط نم ىعالكلاو .هنع "راثآلا" يف دمحم هاور ءافابلأو رمحلا موحل يف ريخ ال :ميهاربإ نع دامح نع -

 لكأ لحي ال الأ :هعفر مادقملا ثيدح نم نيطقرادلاو 8٠4*[ :مقر] دواد وبأ جرخأو .هنع يبههولا دلاخ نبا
 هدجج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد و بأ هاورو ؛ىلهألا ر امج الو :خ ابسلا نه .يباق'يقذ د

 8١١"[( :مقرإ "اهمحل لكأو ءاميوكر نعو :ةلالحلا نعو «ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيحخ موي ىمن'
 موحل نع ىف" :هعفر سابع نبا نع دهاحمب ثيدح نم يمرادلا هاورو ([45 417 :مقر] كلذك يئاسنلا هجرحأو
 نبا الإ ةيسنإلا رمحلا ميرحت يف ءاملعلا نيب فالخ ال :"ديهمتلا" يف ربلا دبع نبا لاقو ؛"ربيحخ موي ةيلهألا رمحلا

 هللا ديبع ىور «سانلا هيلع ام هيف هنع حيحصلاو ؛كلذ يف فالتحا ىلع اسأب اهلكأب نايري ال اناك ةشئاعو سابع

 ."ةيسنإلا رمحلا موحل نعربيخ موي ىف" :هعفر سابع نبا نع دهاجمب نع شمعألا نع يروثلا نع ىسوم نب
 .هنع دهاجم قيرط نم "نآرقلا ماكحأ" يف هوحن يواحطلا هاورو

 ءامي سأب ال هنأ ءاسنلا ةعتم يف يفي وهو سابع نباب رم هنأ :يلح قع ةيفيصا نبا قيرط نب "ديهمتلا" ف يورو
 :هقيرط نم ًاضيأ يورو ؛"ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل نعو ءاهنع ىف دك هللا لوسر نإ" :هقد يلع هل لاقف
 ءاسنلا ةعتم نع ىمن هك هللا لوسر نأ هئات أرما كنإ :ىلع هل لاقف ؛ءاسنلا ةعتم يف سابع نباو يلع ملكت :لاق
 هثيدح جرخأ ؛بلاط يبأ نب يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج هاور ةلمجلابو «ةيلهألا رمحلا موحل نعو «ربيخخ موي

 «ربيخ ةوزغ يف يراخبلاو ؛حاكنلا يف يلع نع امهيبأ نع يلع نب دمحم نبا نسحلاو هللا دبع قيرط نم ناخيشلا
 .اعوفرم هنع عفانو ملاس ىلإ ادنسم ير راخخبلا هثيدح ج رخأ رمق جيا مهسو مجتايذلا يف ملسعو

 جرخأ ؛ئيشخلا ةبلعت وبأ مهنمو ايضا يراحبلا امهثيدح جرحأ «قوأ يبأ نب هللا كينعو «بؤاج نب ءاربلا مهنمو

 سواط نع دواد وبأ هثيدح جرحأ «صاعلا نب ورمع نب 1 ء[هه١٠٠ :مقر] اهنا :ىراحتلا هقيزوع

 مهنمو 58١١| :مقرإ "اهمحل لكأو اجرك ربعي «ةلداخلا عر هداز هيلو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 هقيدج ج رخأ :ايوقف ناك و طيلس وبأ مهنمو اوقف هنع دهاجم نع هدانسإب يواحطلا هثيدح ج رخأ «سابع نبا

 ًاضيأ هثيدح جرخأ «سنأ مهنمو ءاهموحلب ةالغملا رودقلا ءافكإ هيفو ءهنع هنبا نع هدانسإب يواحطلا ًاضيأ
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 يذمرتلا هثيدح جرخأ «ةريره وبأ مهنمو "هننس" يف اضيأ يقهيبلا هجرخأو ءهنع نيريس نبا ىلإ هدانسإب يواحطلا
 هثيدح جرخأ مادقملا مهنمو ؛ههححصو هنيسحو اشي "عابسلا نم بان يذ لك مرح" :هيفو ء[١ 4179 :مقر]

 رودقلا رسك :هيفو «ناخيشلا هثيدح جرحخأ ؛عوكألا نب ةملس مهنمو ءيوق هدانسإ :يبهذلا لاقو ؛يقهيبلا

 :مقر] ملسمو «ربيخ ةوزغو حئابذلا يف [3574 :مقر] يراخبلا هثيدح جرخأ هذ رباج مهنمو ءاهيف ام ةقارإو
 للاجغ مهنمو ٠ .ليخلا موحل يف نذأ :هيفو ءرباج نع ىلع نب دمحم نع رانيد نب ورمع نع حئابذلا ف[ 0١

 - :اعوقرم [*+ :مقر] هجام نباو 7١*5[ :مقر] يئاسنلاو 879٠| :مقر] دواد وبأ هثيدح جرحأ «ديلولا نب



 ضرألا شاشخ نع يهبنلا نايب ه5 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 يك ضرألا شاشحخ نع ىهنلا نايبإ
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 جكنلع معارج ف :دواد يبأ ظفلو عهةدحجاف نبا ظفل اذه "ريمجلاو لاغبلاو 5 ايلا موحل نع 0 : هللا لوسر ىي' -

 هج رخأو ٍ "ا ا :عقر] ريطلا نم بلخم نكذ لكو ؛عابسلا نم بان يذ هذ و ءاضاغبو اهليخسو ةيلهألا رم

 :مقر] ةريره يبأ ثيدح يذمرتلا جرخأو ؛"هننس" ف ئطقرادلاو ,”'همجعم" يف يناربطلاو ؛"هدنسم" يف دمحأ

 ءاضيأ ديعس يأو:ةيراس نب ضايرعلا نع يورم»هنأ ىلإ راشأو: «يسنألا رامبو ةمدحلا ركذ ههيقو ء[ل 417
 ؛رباج ثيدح نيبو هنيب ةضراعملا نكر دقعناف ءايزعأ سرفلا محل ةمرح يف حيرص دلاعع هع ريخألا ثيدحا اًدهاو

 ثيدح نإف «امهنيب ةضراعم ال :لاقي دقو .ةهاركلا تابثإ نأش وه امك ضراعتلا دنع ةهاركلا ىلإ رمألا راصيف

 .هيف ملكتم هلاجر نم ريوق نإف ؛دلاع ثيدح فالخ ناخشلا هجرخأ حيحص رباج

 وهف تكسو هجرخأ دواد ابأ نإ :باوجلا يف لوقن ؛رباج ثيدحب هخسن يئاسنلاو دواد أك مهضعب ىعدا دقو

 ةجح ةنس نوكيف ءروث نع ثيدحتلاب انهه حرص هنكل اسلدم ناك نإو وهف ةيقب امأو ءجاجتحالل حلاص هدنع نسح

 حلاصو «هريغو يراخبلا هل جرحأ يصمح ديزي نب روثو :مهريغو يئاسنلاو ةعرز وبأو متاح وبأو نيعم نبا هلاق اذك
 بركيدعم نب مادقملا هوبأو ءقثو :لاقو ؛يهذلا هركذ مادقم نب ىبحيو «"تاقثلا" يف نابح نبا هركذ ىبحي نبا

 (لامتحالا درجمب لبقي الف خسنلا ثيدح امأو .هيف مالك ال ديج دانسإ مادقملا ىلإ ةيقب نم دانسإلاف يباحص

 17 لمعتسي امهلاثمأو ' 'ضصخر"و "نذأ" :ظفلو «خيراتلاب ا بوس سومل ا. ييئاستلاو ةواق يبأ لوقب الو

 ىلإ اولصو ام مهنإ' :درو امك ةصمخملا ةلاح يف ةصحرلاو نذإلا نوكي نأ هك انقيأو اشعل ةمرحلا دعب ةحابالا

 ثيدحلا أطخب اذمي مزجي الف ؛هيف فلتخم وهف ؟اهدعب وأ ربيخ لبق وه له دلاخ مالسإ امأو ؛"عايج مهو الإ ربيخ

 سلا يره واس ب احم تندخ نم لزتأ دلاخب عييدح نأ ملس ول :لوقأ :"ةيانبلا" يف نييعلا هلاق اذك

 .(8:لحنلا) ةةنيزواه وبك نك كلا اانا ليخلا م8 :ىلاعت هلوق هعم نأل ؛ةجحار كلذ عم ةفينح - يأ

 ةينآرقلا ةيآلا نآل ؟يواسللا ىلع ةعراقملا نكر دقعتافا :انلق هةهاركلا وأ ةمرخلا قا اهرض سيلا هنإ :ثلقا نإف

 اهكف اق امك صيصختلاو ليوأتلا لامتحال حرصأب سيل رباح ثيدح كلذك ةمرحلا يف ةحيرص نكت مل امك

 «طايتحالاو سايقلا اهدّيأو «ةيالل دعاسمو دضاعم دلاخ ثيدح مث ؛ةيعطقلا ةوق انل كلذك حيرصتلا ةوق مكل

 تقفتا امم تسيل ةلأسملا هذه نأ ىلع ناحجرلا نم ةريثك هوجو :انلق «حيبملا ىلع مرحما ةبلغب يلوصألا لصألاو

 الصأ نعط الف هلكأ احابأ نابحاصلا لب ةيفنحلا هيلع

 اهلكأ مرحيف اهُماوه راغصو ءاهوحنو ريفاصعلا نم اقارشح ثلئمبو ءاخلا رسكب :يراقلا لاق :ضرألا شاشخ

 :ىلاعت هلوقل ؟؛لالح :كلام لاقو .دوادو دمخأو يكفاشلاو ةقيطح وبا لاق هبو ءام عفنلا مدع ءاهعيب :حصيإ الو

 -ع ؛4(١ 52: ماعنألا) م ريزدحخ محل ؟ هوك ا ؟ ةنيم نروكي نأ الإ | همعطي معاط ىلع امّرحم يل / َيجوأ ام ىف دجأ ال لق ظ



 ضرألا شاشخ نع يهنلا هها/ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .الالح وأ ناك امرحم ةاش هيلعف اعدفض لتق نم :ُهكي هللا لوسر

 .ملعأ هللاو ,يقيقح ال يفاضإ رصحلاف «هنوبيطتستو هنولكأت متنك امم هانعم :ءاملعلا نم هريغو يعفاشلا لاقو -

 ؛كلذ ريغو ليفلاو بلكلاو رمحلا موحلك تاروكذملا ريغ ءايشألا نم. ريك مرت نم دوو اهب خوسيم انه لوقا

 اهمعطت ملف ةره تطبر :"راحبلا عمجم" ف لاق هاضيأ قيئاولا نقف صيصخيق ايظا قف ضعبلا صوصخم ماع وأ

 بوصأ اهماجعإو ةثالثلا رهشأ ءاح حتف :انهيأ لاقي لقا رقتيحو اهماوه يأ ضرألا شاشحخ نم لكأت اهعدت لو

 .ريطلا راغص :ليقو «ماولا يهو
 ركذ :ذفنقلا مكح ف شيل تارشح لكأ باب يف ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأ :ضرألا شاشخ
 ةئيبخ اهفوك ةمرحلا ةلع نأ ىلإ ريشي ثيدحلا اذهف +[7755 :مقر] ثنابخلا نم ةثيبخ :لاقف دك هللا لوسر دنع

 ىلع تارشحلا عيمج يف ةققحتم ةلعلا هذهو ١(« 0: فارعألا) كْتئاَبَحْلا ٌمِهْيَلَع ٌمّرَحْيَوإ» :ىلاعت هلوقك «ثئابخلا نم
 .تارشحلا عيمج ىلع بحسنيو «ةلعلا مومعب مكحلا معيف دهتخما دهتجا ام

 ["سوماقلا" يف اذك «ةيربو ةيرهف ةباد ,دودرم وأ لقأ اذهو ءمهردو بدنجو رفعجو جربزك| :اعدفض لتق نم
 نذؤم ظرقلا دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع ةمجرت ف "يدع نبا لماك" يف هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق

 دامت ةمجرت يف "يدع نبا لماك" يفو .هنم هلل ًاركذ رفكأ ءيش سيل هنإ :نايفس لاق ءاعوفرم رباح نع ٌدكُك يببلا
 هللا ةفانغ نم رانلا يف اهسفن :تقلأ اعدفض نأ :سابع نبا نع ةمركع نع يفعجلا رباج نع ىور هنأ :ديبع نب
 يفو «"عدفضلا لتق نع 325 هللا لوسر ىمن" :لاقو «حيبستلا نم نهقيفن لعجو «ءاملا درب ىلاعت هللا نمياثأف ىلاعت
 نمح رلا دبع نع مكاحلاو [5*5ه :مقر] يئاسنلاو 8417١[ :مقر] "دواد يبأ نتس"و "يسلايطلا دواد بأ دنسم

 عدفضلا نأ ىلع لدف ,"اهلتق نع 53 هاهنف ءاود يف عدفض نع هلأس ابيبط نأ' ' صو اسوأ

 اكس لأ مروع ءارس ايلتاق ىلع ةافلا يروحو لعلو ههلملا هتاؤه خم حيبأ اميف ةلخاد ريغ اأو ءاهلكأ مرحي

 يف يسلايطلا دواد وبأو ةيوهار نب قاحسإو دمحأ هاور بيبطلا ثيدح :لوقأ .اط ضرعتلا نع رحزلل
 ام ىوقأ وه :يقهيبلا لاقو ءهاحرخي ملو دانسإلا حيحص :لاق ءبطلا يف "كردتسملا" يف مكاحلاو ؛”"'مهديناسم"

 يهنلاو «هلتق نع ىه 2 يبنلا نأل ؛عدفضلا لكأ ميرحت ىلع ليلد هيف :يرذنملا ظفاحلا لاقو «ءعدفضلا يف درو

 يهنلا ناكف ,مرحمب سيل عدفضلاو .دهدهلاو درصلاك هلكأ ميرحتل امإو «يمدالاك ةمرحلل امإ تاناويحلا لتق نع

 :اعوفرم ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع هجام نبا ىور دق :لوقأ .ئيعلا لاق اذك رخآلا هجولا ىلإ افرصنم
 :اعوفرم سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نعو ؛"دهدهلاو ؛ةلمتلاو ؛عدفضلاو ءدرصلا لتق نع ىف"
 .[8777 :مقر] "درصلاو ,دهدهلاو «ةلحنلاو «ةلمتلا :باودلا نم عبرأ لتق نع ىف"

 ."عدافضلا لتق نع ىف" :ًاعوفرم نامثع نب نمحرلا دبع نع يمرادلا ىور :خلإ امرحم



 بضلا لكأ مكح نايب هدر ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 اهل يدهأ هنأ :ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -

 ... سه. .هيافل ترمأف لئاس ءاجق ةلكأ نع اهاهنف 85 هللا لوسر تلآسف ءببظ

 ناويح [شطعلا بهذي :ليق اميف همحلو «للولا هبشي يرب ناويح ةدحوملا ديدشتو ةمجعملا داضلا حتفب| :أببض

 طقسي الو ؛ةرطق ًاموي نيعبرأ لك ف لوبيو ءاملا برشي الو ءادعاضف ةنس ةئامعبس شيعي :ليق «تارشحلا نم يرب

 دبع نع دواد وبأو «:ةشئاع نع "هخيرات" يف ركاسع نبا جرحأ دقف] :خلإ هلكأ نع اهاهنف (يراقلا) .نس هل

 نع ياعنصلا دعس يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك ["بضلا لكأ نغ ىمن" :اغوفرم امهالك لبش نب. نمحرلا
 نم يعالكلا هاورو «هنع دايز نب نسحلا قيرط نمو «هنع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاورو ؛مامإلا
 نع دامح نع ةملس نب دام قيرط نما "ةدئسم" .يف ديجأ هجحرتعأ ثتيدحعاو .هنع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط

 [هللا ,لوعسر اي ةقلقأ نغني لو هلكأي ملف بضب 2 هللا لوسر قىأ :تلاق ةشئاعغ نع دوسألا نع .ميهاربإ

 قيرط نم يواحطلا هاورو 41/8٠ 1١[: :مقر ؛١٠١ه/5] نولكأت ال ام مهومعطت ال :لاق ؟نيكاسملا همعطن الفأ

 .هوحنب ةملس نب دامح نع مهلك ميهاربإ نب ملسمو نافعو نوراه نب ديزي
 لاق .«[19/45 :مقر] "بضلا محل لكأ نع ىف" :ةعفر هه لبش نب نمحرلا دبغ ثيدح نم دواد وبأ قورو

 نم وه :انلق «كاذب سيل :يباطخلا لاقو «لاقم امهيفو ةعرز نب مضمضو شايع نب ليعامسإ هدانسإ يف :يرذنملا

 نب نمحرلا دبع نع يناربحلا دشار يبأ نع ديبع نب حيرش نع ةعرز نب مضمض نع شايع نب ليعامجإ ةياو
 هثيدح ناك نييماشلا نع ىور اذإ ليعامسإ :انلق ؛:ةجحب سيلو «ءشايع نب ليعامسإ هب درفت :يقهيبلا لاق «لبش

 أب ةسنقني يقهيلا فرقغلا القو «فلظقلا نم ضقخ نآلا ؟يمانكا رززق: يضع مظاسظو ةاورضا ادق هحتتم ًاهيحش
 (ةدنع حيحص وأ نسح وهف دواد ومأ هباع:تكيس اذلو عمدلا نم ءوضولا كرت يف حيحص نييماشلا نع هئثيدح

 .حيحص مهنع هثيدح نأ امهريغو نيعم نباو يراخبلا حرص دقو
 ثيدحلاف ,"نيحيحصلا" لاجر نم ريثك يف ةدوحوم ةفصلا هذهو ءمهي قودص هنأ هيف لوقلا ةلمجف مضمض امأو

 يعفاشلا بهذم وه امك هتحابإو هلح ىلإ انم يواحطلا بهذو «همحل ةهارك ىلع ةثالثلا انتمئأ قفتا اذلو .حيحص

 ةرمث يف رظنلاب رهظي ام ةياغو هرمع نباو سابع نباو ديلولا نب دلاخ ثيدح نم ناحخيشلا هيلع قفتا عب ًالالدتسا

 ةهارك ىلع لدتسي "هلكأ نع انام" ظفلبو ءاكردم ىوقألا وهو «ميرحتلا ال هيزنتلا ةهارك وه راثآلا نم لصاحلا
 2 نسحلا نب دمحم ىلع دوو ءاتياحضأ جوه ي واحلا همعز امك نيلك ان الايه تيبحلتلا :هلوقب ال بضلا لكأ

 - 2 .ةهاركلا نع ولخي ال لكألا نع ىهنلا نأل كلذو ؛مالكلا درس ام رخآ ىلإ لئاسلا همعطت نأ نوكي نأ زوجي



 بضلا لكأ مككح نايب ههه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك
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 .دنسملا اذه يف يفكصخلا هجرخأ ثيدحلا اذه :اهنم «ةريثك بضلا ةهارك ىلع ةيعمسلا ةلدألا نأ ملعا <

 الب ةلصتم ةياور وهو «ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ مامإلا نع هدنسم ف يمزراوخلاو
 نم عاطقنالا ةهج نم مالك هيفو «ةشئاع نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا نع "(ظوملا" يف دمحم هجرخأو (ةيرم

 ليسارم اميسال اندنع لوبقم ةقثلا يعباتلا لاسرإ نكل ؛ةشئاع نم عمسي مل :هقح يف ليق ميهاربإ نإ ثيح
 ثراحلا نع دئرم نب زيزع نع رابجلا دبع قيرط نم "أطوملا" يف دمحم هجرخأ ام :اهنمو .اقلطم ةلوبقم يعخنلا
 ةيرم ال رابحلا دبعف دنسلا ةهج نم مالكلا امأو :عوفرملا مكح هل عمسلاب قلعتي اميف فوقوملاو ءافوقوم يلع نع
 نع لقن امك هقيثوت اضيأ هيف حجارلاف ثراحلا امأو «دئرم نب بيرع هنأ رهاظلاف زيزع امأو «ةقث اقودص هنوك يف
 .هتياور ف ال هيأر يف الإ سيل هايإ هريغو يبعشلا بيذكتو «يرصملا حلاص نب دمحأو نيعم نب ىيي

 نب مضمض نع شايع نبا نع عفان نب مكحلا نع يئاطلا فوع نب دمحم قيرط نم دواد وبأ هجرخأ ام :اهنمو
 محل لكأ نع ىف 25 هللا لوسر نأ" :لبش نب نمحرلا دبع نع يناربحلا دشار يبأ نع ديبع نب جويرش نع ةعرز

 ةهج نم هدانسإ يف ملكت امو ,فرع ام ىلع نسح هدنع وهف ءدواد وبأ هيلع تكسو ؛[703 :مقرإ "بضلا

 ؛[5147 :مقر] مهي قودص :"بيرقتلا" ف رجح نبا لاقف مضمض امأ :لوقن مضمض ةهج نمو «شايع نبا
 قودص :"بيرقتلا" يف لاقف شايع نبا امأو ءاضيأ ةسداسلا ثيدحب لب ءمهئيدحب جتحي نمت ةسماخلا ةيئرملا نم وهف

 نع ىور اذإ شايع نباو :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاقو «[47 :مقر| مهريغ يف طلخم هدلب لهأ نع هتياور يف
 ءوضولا كرت باب يف يقهيبلا لاق اذكو ءامهريغو نيعم نب ىجيو يراحبلا هلاق اذك احيحض هنيدح ناك نييماشلا

 ليبحرش نع شايع نبال يذمرتلا ححص دقو :يئيعلا لاق ؛ةجحب سيلو انهه لوقي فيكو ء'هننس' يف مدلا نم
 .الصأ شوشغم ريغ ءالط ءاجو دانسإلا حص دقف «ةمامأ بأ نع ملسم نبا

 نمحرلا دبع نع تاقث هلاجر دانسإب اوجرخأ مهنأ يناربطلاو ىلعي يبأو رازبلاو ]١47/4[ دمحأ نع لقن ام :اهنمو
 ذإ ىلغي ردقلا انيبف انحيذو ابض انبصأف بابضلا ةريثك اضرأ ًالزنم انلزنف رفس يف هي ىبلا دنع انك :ةنسح نبا

 فو ءاهانيفكف اهوئفكأف يه نوكت نأ فاحأ نإو تدقف ليئارسإ نيب نم ةمأ نإ :لاقف 26 هللا لوسر جرح

 :هيفو «نمحرلا دبع ةياور نم يواحطلل "راثآلا ناعم حرش" نع "ةيانبلا" يف ئيعلا هلقنو «عايج انإو :ةياور
 ريشي ثيدحلا اذهو ءاهوثفكأف هذه نوكت نأ ىشخأ ىلإ ضرألا يف باود تحسم ليئارسإ نيب نم ةمأ هنإ :لاقف

 .ةهاركلا وأ ىهنلاو ميرحتلل ىفكي اضيأ هي هل هابتشالاو فوخلا درجم نأ ىلإ

 يردأ ال :لاقو .هنم لكأي نأ ىبأف بضب 525 هللا لوسر تأ :رباج نع ريبزلا يبأ قيرط نم ملسم هجرخأ ام :اهنمو

 ينإ :لاقف ني هللا لوسر ىتأ ايبارعأ نأ :يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ قيرط نمو ءتخسم يلا نورقلا نم هلعل
 - هك هللا لوسر هادان مث ءاثالث هبجي ملف هدواعف هدواع :انلقف «هبجي ملف :لاق ؛يلهأ ماعط ةماع هنأو ةبضم طئاغ ف



 بضلا لكأ مكح نايب هم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ل وبدي باود مهتخسملا ا ليل ريس نيب نه طوس ىلع بصع وأ نعل لو رع هللا لا ! ىبارغأ اي :لاقف «ةئلاغلا 5 -

 ىهنلا مدع ىلإ ريشي اذهو ١5145[: :مقر] اهنع ىفأ الو اهلكآ تسلف اهنم اذه لعل يرذأ الف ءضرألا يف

 بهو نب ديز نع دواذ وبأ هجرخأ ام :اهتهو .كلذا قف ةيفاك 725 هبيشمخو ءاندي نع ةهاركلا جرخي الف يعطقلا

 تباث نعو «يراصنألا ديري نب تباث نع بهو نب ديز نع يئاسنلاو | :مقر] هول ةعيدو نب تبان نع

 "ال :مقر] تكنو ةَهأ - :لاقف يك 2 يببلا أ هع نأ :هيفو .صيفاب“ فايا نك هادي

 ب جيو نم راو اا دعوا ةلاوو م زمام ىلع ال درو دقو نهارك

 أ :اهنمو ءانهه ققحتم تباث وهو ةلدألا ضراعت ىلع اتابثإ رادم نأ :اهنم ؛ةهاركلا تابثإ يف قرط انهه انلو

 عارججإ :اهنهو ىطايتحالاب ذحخأ انل وق نأ :اهنمو «لوصألا يف فرع ام ىلع مرخمنا بلغ حيبملاو مرخما عمتجا اذإ

 لوصألا يف ررقت ام ىلع خسنلل اليلقت هنع ارخؤم حيبملل اخسان مرحملا لعجيف «لوهجم خيراتلا نإف ,خسنلا قيرط

 ةهارك ريدقت ىلع امأو ءانباحضا دنع مرختلا ةهارك ريدقت ىلع هلك اذه مث «حيبملاو رظاحلا عامتجا ةدعاق يف

 .الضأ لاكشإ الف ءاتيلإ بتخأ ةكرت "أطوملا' قادمخم لوق هيلإ ريشي امك .هيزنتلا

 نم يواحطلا هراتحاو ءرهاظلا وه امك يهيزنتلا يهنلا ىلع لمحي ةناف -- ةحابإلا تاياور قفاوتي اذه ىلعو

 نم اضيأ يواحطلا نأل ؛اقلطم ةيفنحلا ىلع نعط ال كلذ لك عمو «بضلا ل اكأب سأب ال :لاقو ءانباحصأ

 تغلب ولو هغلبت مل ثيداحألا هذه نأ ةفينح يبأب نظلا نأ "ءايحإلا" نع ل |قتن هنأ .يراقلا نم بجعلاو ءانباحصأ

 طاحأ هنأ ةفينح يبأب نظلا نسح نإف «نظلا ضعب نم اذه نإ :لاق نأ الإ هباوح يف رصتقي ملو امي لاقل

 نيب اعمج ةهاركلا ىلع هلمحو ا حجر هنكل ةفيعضلاو ةحيحصلا نم ةفيررشلا ثيداحألاب

 كلذ يف رضف و كاصأ كلذ نق صقتسي م و هيلع درلا يف رابخألا فوتسي ملو عةياردلاو ةياورلاب المعو ثيداحألا

 وتنال هيلع ةدنت ام لك لع هن ! :"أطوملا حرش" يف يناقرزلا هلاق ام هنم بجعأو ؛مهفاق نسلتلا درحم ىلع

 ا ةشئاع 25 هيهنل ؛هركي :ةيفنخلا ن + ف ةيادنطا" بحخاض ل وقل انا ي واحطلا ةحتر امك :ةةنورألا ةمئألاو

 ا داوم 21 موق نع هعيرخ ضايغ ىكحو هب جتحي الف فيعض هنكل .هلكأ نع هتلأس

 ري ملأ هلكأ اوهرك مهلك ةئالثلا انباحصأ نأ صن ثيح "راثآلا ناعم حرش" يف يواحطلا هلاق ام رظني ملأ :تلق

 يني نفيس يتوسع رو وحب ديب ندب جرح دقو عاري ةحتقافم ةسق هيك

 هلاق امو ب ياجم هلاق ام هيلإ ريشي امك ةيزنتلا ةهارك ىلع لمحلا ىلوألاف ؛ةرابع نرد ةلالد

 .هدانسإ ةفرعمو هقرط ةعجارم هل رسيتي مل هلعلو ءهلاح تفرع دقف ةش ةشئاع ينك ثيدح فعض نم ىئاقرزلا



 ةملعملا بالكلا ديص نايب ظ هدأ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ع لزع هب 5
 .نيلك أت ال ام نيمعطتأ : 5 هللا لوسر لاقف

 | ةملعملا باللكلا دمض نايب|

 في ددنال علا متاح نب يدع نع مامه نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -عو/
 ثراحلا نبا

 ريغ انع ذشي ملو همحل ةثالثلا انباحصأ هرك دق هلاثمأو ثيدحلا اذه نمو «ماعطإلا نم ءاتلا مضب :خلإ نيمعطتأ
 :يوونلا هلاق ام ةيلكلاب قهزو لطب انهه نمو :ههجو هللا مرك ىلع نع ىور هنأ رذنملا نبا نع لقنو ؛يواحطلا
 هاكح- ام الإو ,هتهارك نم ةفينح يبأ باحصأ نع يكح ام الإ هوركمي سيل لالخ بضلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو
 ؛صوصنلاب جوجحمف دحأ نع حص نإو دحأ نع حصي هنظأ امو مارح وه :اولاق مهنأ موق نع ضايع يضاقلا
 فيك :لوقأ .هنع بجي ملو هيلع تكسو ء؛هلح ىلع عامجإلا نم يريمدلا نع يراقلا هلقن امو ؛هلبق نم عامجإو

 لهأ ضعب هيف صخرف بضلا لكأ يف ملعلا لهأ فلتخا دقو :يذمرتلا لاق دقو .لوحفلا ءالؤه ىلع اذه يفحخ
 لاح تفرع دقف ؛عامجإلاو صوصنلاب جوجحمف 5 امأو :مهضعب ههركو :مهريغو 5 يبلا باحصأ نم ملعلا
 هقوف نمو «يوونلا وه جوجحملاف ضوصنلاب امأو ؟«5 يلع ةفلاخم عم عامجإلا نيأو :عامجإلاو صوصنلاب ةيجوجحما
 تلا قصب ال لو أرق ريف لسفالا قعالزي بل 11 وصل انأأ هلع قا عراقلا نخل :لوق امأو .هعبت نمو

 صوصنلا هذه ةحص لثم حيحص تباث ريغ كلذ نأ ىلع ةلدألا نيب اقيفوت ماعلا كلذ صخي نأ نكمب هنإف
 يعور عج ىو اذك [هذ متاح نب يدع نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه] :خ! ةفينح وبأ
 لدعلا ةحلط هاورو بباعاإلا نع مهلك .قاسارتلا طاريق نب دامحو ؛ىسوم نب لضفلاو ؛يذمرتلا دلاخ نب زيزعلا

 مكن نكارورإ ل بنخلا هله بيع عيال 5 هللا كلوصر قلاب" :ظفلب .ارصتخم ماهإلا نع مع مساقلا قيرط نم

 ؛هنع "هدنسم" يف دايز نب نسحلا اذكو «مامإلا نع "راثآلا" ف نسحلا نب دمحم اذكه هاورو ؛"هلكأب ينرمأف
 ملسمو «541/7 :مقر يراخبلا] ناخيشلا هحرخأو ؛مامإلا نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا اذكو
 :مقر] هجام نباو [٠47ه :مقر] يئاسنلاو 547١ ١[ :مقر] يدذمرتلاو [5851 :مقر] دواد وبأو ١3575[ :مقر

 نع مامإلا نع امهالك دايز نب نسحلاو "راثآلا" يف دمحم ىورو ءيدع نع ثراحلا نب مامه ثيدح نم
 .لكأت الف ملعم ريغ قبلك قلسمأ اذإ :لاق .«ميقارب| نبع فاتح

 نأ لبق بلكلا :هلبق اذإ ديضلا ع 2 هللا لاوسر لابس هنأ" :يدع نع ميهاربإ نع دامح نع انضيأ مامإلا ىورو

 نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرظ نم يعالكلا هاور اذك ءاملعم :ةياور يفو ؛"املاع ناك اذإ هلكأب هرمأف هتاكذ كردي
 نب دمحم نب ميهاربإ قيرط نم مامإلا ىورو ؛ةذوخأم يعخنلا ليسارمو ؛هنع نسحلاو دمحم اضيأ هاورو مامإلا
 براخحم نب حابصلا قيرط نم ةحلط هاور اذك ؛لتق نإو حراخلا كيلع كسمأ ام لك :ظفلب هعفر يدع نع رشتنملا

 - ايدع كردي مل ميهاربإ نأل :تلق ."هيبأ نع" ظفل ميهاربإ دعب دنسلا نم طقس هنأك :اغبولطق نب مساقلا لاق ؛هنع



 ةملعملا بالكلا ديص نايب هج؟؟ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 لكانف ةملعملا بالكلا تعبت انإ اللا لوسر اي :تلقف 25 هللا لوسر تلأس :لاق
 لس ون

 :ثلق اهريغ. بلك اهكرشي ل اه انهيلغ هللا مسا :كتركذ اذإ :لاقف ءانيلع نكسمأ ان

 ادإ :لاق «ضارعملاب يمري اند | لوسر اي :تلق (لتق كإو :لاق ؟لتق كإو

3 

 .لكأت الف هضرعب باصأ نإو ءلكف قرخف تيمسف

3 

 .ه 4ا/ا/ :مقر يراخبلا] ناحخيشلا ةي. نأ ةايضتقس داتستت ظنيفللا ىو. «قوارللاةقثا فعب ةحس اة عطقنملا نكل -

 .اعوفرم ين نع ىبعلقلا قيرط نم |5١١8| هجام نباو [؟ مال :مقر] دواد وبأو | 498 :مقر ملسمو

 يدع نع ثراحلا نب مامه نع يعخنلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم قيرط نم يراخبلا هجرخأ :خإ ثعبن انإ
 ؟.رثق نإو :تلق :ءكيلع نكسمأ ام لك :لاق :ةملعملا تالكلا لسرن انإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنأ :متاح نب
 ايركز قيرط نمو : اكأت الف هضرعب باصأ امو ءقرتع اه لك 107 ضارفلا يرن 4 يرحل

 هضرعب باصأ اهو :هلكف هدكجي باضأ اه :لاق «ضارغملا دنيبض: ن ع يبلا تلأس :ل اف يدع نع يبعشلا نع

 عم تدجو نإو ؛ةاكذ بلكلا دحسأ نإف ءلكف كيلع كسمأ ام :لاقف ؛بلكلا ديِض تع :هتلأسو ؛ذيقو وهف

 كلك ىلع هللا مسا تركذ انثإف ؛لكأت ذلف هلتق دقو: هعم هذحأ نوكي نأ تيشنعفا هريغ ايلك كبالك وأ كبلك
 .هريغ ىلع هركذت ملو

 اذإ :لاقف ؛ضارغملا نع 2 هللا لوس اذ ةيلابع لاق ؛يدع نع ىعشلا نع رفسلا يبأ نب هللا دبع.قيرط ن نمو

 كلك تلم اذإ :لاق ؟يلك لسرأ :تلقف لك أن ذل ديق و هنإف لتقف هضرعب تكاضأ اذإف .لكف لو تبضأ

 يبلك لسرأ :تلق :هسفن ىلع كسمأ امنإ كيلع كسع مل هنإف ءلكأت الف :لاق ؟لكأ نإف :تلق ءلكف تيفسو

 نع ثايب قيرط نمو ءرخآ ىلع مست لو كبلك ىلع تيمح افإ كنإف «لكات آل :لاق ؟رعآ الك هعم دحاف
 كبالك تلسرأ اذإ :لاقف :بالكلا ةذه ديضن موق انإ :تلق 0 هللا وسر يق فلاش <لاق ؛يدع نع يببعشلا

 ةكسمأ امها نوكي نأ فاخأ ناإف ؛بلكلا لكأي نأ الإ نتفق ن مهكلع 0 ام لكف هللا مسا م رك 2 و ةملعملا

 يف نورخآلا ةمئألا هجرخأ اذه وخحنو ء[5 417 :مقر] قم الف اهريغ نم بالك اهظلاخ نإو .هسفن ىلع

 .هذ متاح نب يدع نع ةةيينفسأو "مهحاحص"

 تذعخأ اذإو ؛ترجزنا اهرجز اذإو «هتبلط ديصلا ىلع اهبحاص اهارغأ اذإ متي اهميلعت :خل! ةملعملا باللكلا

 ثنالث كلذ رركتو «هبقع وأ هلثق لبق ةتوشحو هدلحك ةوحن وأ همحل نر طوق نويت ىلع يسد

 ةكيسقأ اسم اوكف 1 عام د0 هت وسلعت َنيبلكُم حراَوَجلا نم وسمع امو :لرص ةلوق ديفا لصألاوو. كارب

 :مقر :751/4] مكاحلاو [؟85/4] دمحأ دنعو :خإ تيمسف .(4:ةدئاما) كهْيلَع هللا َّمْسا اوك ْذاَو :َكيَلَع

 .لحو ّرع هللا مسا رك ذاو تئش امتي مدلا رمأ [ "10 :منقرإ هجام نباو [[ 75 :يقوأ دواد يبأو كو



 كمسلا مكح نايب ” للاب  ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 |[فلسبسلا مكح تاني

 308 586 325 هللا لوسر لاق : لاق «ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ اع
 يردخلا يثوعلا

 هجولا اذه نم ةبيش يبأ نبا جرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ىسيع نب ىيي قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ لاق

 ةيمأ نب ليعامسإ نع يفئاطلا ميلس نب ىحي نع ةدبع نب دمحأ قيرط نم دواد وبأ جرخأو «ديعس يبأ ىلع ًافوقوم
 هيف تام امو «هؤلكف هنع ررج وأ رحبلا ىقلأ ام :ك5 هللا لوسر لاق :لاق ههللا دبع نب رباح نع ريبرلا ىنأ نع
 :دواذ وبأ لاقو «[؟ 417 :مقر] دانسإلا اذهي هجام نبا ثيدحلا جرخأو ء[١58 5 :مقر] هولكأت الف افطو

 اضيأ ثيدحلا اذه كقسأ دقو رباج ىلع هوفقوأ ريبزلا يبأ نع دامحو بق رويأ» يرروثلا نايفس ثيدحلا اذه ىورو

 و ىبنلا نع رباح نع ريبزلا يبأ نع بئذ يبأ نبا نع فيعض هجو نم

 أ نب ليعامسإ يفو .همهو ةرثك ةهج نم ميلس نب ىي ف :لوألا دانسإلا يف رومأ ةثالث يف انهه مالكلا نأ ملعا

 نع هب باحأف «ريبزلا بأ نم بئذ يبأ نبا عام مدع ةهج نم :يناثلا دانسإلا يفو ؛كورتم هنإ ثيح نم
 يا د نع هباتك يف ناطقلا نبا لقنو «عفرلا هيف دازو ةقث وهف ناخيشلا هل جرخأ ميلس نب ىب نأب لوألا

 نب ليعامسإ ثيدحلا كورتم نأب ىئاثلا نعو «هيف سانلا ملكت كلذ لح ردوا اللا وه ؛لاق

 نأ ثلاثلا نعو «هتقبط ف سيل يزوجلا نبا نظ ْف يذلاو ءيومألا يشرقلا ةيمأ نب ليعامسإ اذهو «تلصلا وبأ
 ءاديدش اراكنإ كلذ ملسم ركلأ دقو «عامسلا تويث دابسإلا لاضتال طرتشي هنأ يراحبلا بهام ىلع ئيم اذه
 كامز كار تبند أ مز باو .عامسلاو ءاقللا ناكمإ لاصتالل ىفكي هنأ هيلع قفتملا نأو (ع رتخم لوق هنأ معزو

 .نكم# هنم هعامسف «فالم اللب ريبزلا 5

 يريبزلا دمحأ وبأ مهفلاخخو :لاق ءافوقوم رباج نع ريبزلا بأ نع يروثلا نع ةعامج هاور :"نئسلا" يف يقهيبلا لاقو
 نم هئيحب زاوح ؛فقولل ةفلاخم ريغ ةدايز عفرلاو «ةقث دمحأ وبأ :انلق ؛هيف مهاو وهو احول رف يروثلا نع ةاورف

 يقهيبلا دنسأ مث «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو اد رك ضيف انهو هققو يو ةعفر راع باخ تكي دقأو ةيوقيإط

 ليعامسإ نع هريغ هاور دقو «ظفحلا ئيس مهولا ريثك :ىبحي لاق «ريبزلا لأ نع ليعامسإ نع ميلس نب ىجي نع

 مهفقو هتدايز فاني لو فلاخي ل اذإ هتدايز اذكو ءهب اجنحم انسح هقيدح رك نأ .هبرمأ ةياغ نيج ءانلقا ءافؤقوم
 «ئيطقرادلا هاور امك شايع نب ليعامسإ وه ريغلاف ؛هريغ هاور :لاق امو ءرم امل ؛ادهاش حلصي هفعض ملس ولو

 شايع نبا ةياورو ؛يزاجح يكم ةيمأ نب ليعامسإ نأ عم تاقثلا ةفلاخم نيأف :هسفن يقهيبلا هب جتحي ال اذه ليعامسإو

 زيزعلا دبع نع يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه مث «هريغو نيعم نبا هقثو ةقثف ميلس نب ىي امأو ةكورتم زاجحلا لهأ نع
 هنأب ئيعلا هنع باجأو ءهب جتحي ال هنإف ءزيزعلا دبعب هفعضو ءاقيؤريم لاح نق كاس ب كريقر وتلا كيش نبلا

 - «ةكم ليزن يفئاطلا ميلس نب ىبحي :لوقأ .هدتس ححضو هنع ائيدح ماكحألا باوبأ يف ' 'كردتسملا" يف مكاحلا جرخأ



 ..اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .لكف ءاملا كين ررج ام

 أ داردلا لكأ ظ5- ناب |

 هلم
 5-0 هللا لوس لاق :لوقت درجع تبن ةشئاع تعمم :لاق ةفينح وأ تجا# ف 4

 همرحأ الو هلكآ ال دارحلا ضرألا ىف هللا دنج رثكأ

 نب صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ةيمأ نب ليعامسإو «[7577 :مقر] ظزولا عريس قوقيس "بيرق" 3:لاق ب
 :دواذ وبأ .هلاق ام ملس ول :لوقأ مث عء[455 :وقر] ةسداسلا نم تبث ةقث' :"بيرقتلا" يف لاق :قومألا ةيمأ

 وهو «نآرقلا صن نم ردابتملا رهاظلا فالح هنأل ؛عوفرملا مكح هل فوقوملا اذهف رباح ل هفقو انححضصو

 الا نوكي ال هفالحخو ءداهتجالل قفاوملا وه ل اححاف ؛ع3:ةدئاملا) ىلا اععاتم هماعط و حبلا كّيص ىَل لجأ) :هلوق

 يبأ نب يلعو.:هللا دبع | نب رباج مهنم «ةباحصلا نم ريثك نع لوقنم يفاطلا كمسلا ةهارك نأ ملعا مت عويس

 هحيرخأ ام ىلع يرهزلاو سواطو يعخنلاو ءاثعشلا وبأو بيسملا نبا مهنم نيعباتلا نمو ..55 سابع نباو بلاط
 نع دامح نع ةفينح يبأ قيرط نع "داثاألا تاق" ف دمحم هج رخخأو :"اههيفسم" يف قازرلا :كبعو ةبيش يأ نبا

 :طوحألاب فخ اضيأ امههانلاف ةلمطابو ء[9//556 1] "ةياينلا" قف ئييعلا هلاق اذك ,هلوق نم ميهاربإ

 ثيدح نم يذمرتلا جرخأ ها ءاملا هنغ .يئاطلا ريغ وه و ءأ ناكل فن قيفلا توح ل اكأ 5 ل رزج ام

 يف يواحطلا ةياور ىو ءهولكأت الف ايفاط اتيم هومتدجو امو ؛هولكف ىح وهو هوم دطصا ام :ظفلب اعوفارع ريا

 .لكأت الق عاملا قوق ايفاط هتدحو امو الكف ل امو «ءلكف رحبلا هنع ررح ام :"نآرقلا ماكحأ"

 نع "ملعلا عماج" يف ربلا دبع نبا هلقن تباث درجع ةنبا نم مامإلا عامسو ءورسح نبا هاور اذك :خلإ هلكا ال

 ,دارحلا نع 2 هللا لوسر لئثس :لاق :ناملتس نع نءدهتلا نانمثع نأ قيرط نم دواد ويأ هآورو «نيعم نب ىن

 نامثع يبأ نع هيبأ نع رمتعملا هاورو :دواد وبأ لاق 88١[« :مقر] همرحأ الو هلكآ ال هللا دونح رثكأ :لاقف

 :مقر] يراخبلا جرخأو ءهللا دنج رثكأ :لاق :هيفو «هلقع رحتآ قيرط نم هجرخأو «ناملس ركذيبلل 5 3 ريع

 هللا دبع نع يذهرتلا هلاق امك اضيأ نادقو :لاقيو ءذقاو.همساو «يدبعلا روفعي ىأ نع ةيعنط نع هريغو [6

 وبأ :نايفس لاق :يراخبلا لاق :"دارحلا هعم لكأت انك تاورغ عبس ل يبلا عم انوزغ" :لاق :قوأ يبأ ن

 اذه روفعي يبأ نع ةنييع نب كايفس اذكه :ييدسرتلا لاقو «يفوأ يأ نبا نع روفعي نع نع .ليئارعاوب هزار

 يبرعلا نبا هصخخو :دارجلا لكأ لح ىلع عامجإلا [5١؟/؟ :ملسم حيحص حرش] يوونلا لقت دقو ؛ثيدحلا

 .الق الإو ءلح هسأر تعطق نإ كلام بهذم صخلمو ءضحملا ررضلا نم هيف امل ؛سلدنألا دارج ريغب

 هذه لعل :لوقأ ءانعم هلكأيو :بطلا يف .ميعنا وبأ دازو :قوأ يأ نبا ثيدح يف "داشرإلا" يف لاق :همرحأ الو

 ,ةيف ةبعر ثودحل ؟ دعب هلكأ هلعلف فيم رجسأ لاو هلك أ ال :هلوق دعب ةصق



 دارجلا لكأ مكح نايب هوه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 نم اريعب نأ :جيدخ نب عفار نع ةعافر نب ةيابع نع ديعس نع ةفينح وبأ 0١-
 اولأسف «هلتقف باصأف مهسب لحجر هامر هوذخأي نأ مهايعأ املف هوبلطف دن ةقدصلا لبإ يلا ع

 مهبعتأ يي 0

 اوعنصاف اهنم متيشح اذإف ءشوحولا دباوأك دباوأ امل نإ :لاقو هلكأب رمأف " 5 ىيبلا

 نب ورمعو نايفس نع ملسم هاور :2! جيد نب عفار .يرونلا نايفس دلاو يروثلا قورسم نبا :ديعس نع
 بهذو رفث :قلاذلا ديدشتو نونلا حتفب | :خإ كن .ديعس نع ةبعش و ملسم نب ليعامسإو هدئازو ءامسهيبأ نرخ ديعس

 نب يس ديزي نب دوراجلاو ميهاربإ نب يكم قيرط نم ينراحلا هاور اذكه .«برهو رف يأ [ادراش ههج و ىلع

 ريغ مامإلا نع مكحلا نب ١ مساقلا قرط د ةأورو ؛مامإلا نع مهلك ىسوم نب هللا كيبع و تاير || بيبح

 دباوأك :هلوق ىلإ مامإلا نع رهسم قب يلع نع ةبيش .ىبأ نب كاهتع ىيرط نع ايضيأ ةآورد ؛ اذكه اوعئضاف :لاق

 نس كيعيس نع يأ ذانسإإلا الك ثيدحلاو عةناوع يبأ را قيرط نم اله نم لوطأب رفظملا نبا هاورو : شح ولا

 هاور جيدخ نب عفار هدج نع عفار نب ةعافر نب ةيابع نع يروثلا نايفس دلاو نايفس يبأ يروثلا قورسم
 يبأ قيرط نم لوألاف ؛"نقحولا ةلزنمب وهف مئاهبلا ن رم كتاام:باب" قو «"ةحيبذلا ىلع ةيمستلا تاي" ف يراخغبلا
 البإ انبصأف عوج سانلا باصأف :ةفيلحلا يذب 725 يبنلا عم انك :هظفلو «ديعس نع يركشيلا حاضولا ةلاوَغ

 «تكفكأف رودقلاب رمأف 5 يببلا مهيلإ عفدف «رودقلا اوبصنف اولجعف «سانلا تايرخأ يف 2 يببلا ناكو ايكو

 لحجر ةيلإ 0 ع (ريعب دنف ريعبب منغلا نم ةرشع لدعف ءمسق م

 يأ] لاق « اذكه كي و وعنصاف مث يع امق ( شحرولا دبا وأك دباو | مئاهبلا ةدش كا 0 يببلا لاَقف (ةيسبحف مهب

 ءدلا رثأ ام :لاقف ؟بصقلاب حبذنفأ العام سبل ادع ودعلا نقلت كك فاو ىضرتل نإ :ئدخ لاقو# [ةيابغ
 | مك

 :ةيده عمج] ىدمف رفظلا امأ و ؛مظعف نمسلا نعأ :ىتهنع مك ربجأسو ءرفظلاو نمسا نسيب لكف هيلع هللا مسأ رك ذو | |

 شبحلا [نيكس
 ادع وعلا اوقأل انإب اللا لوسر اي تلق ملاق دظفلو «قؤرسم قب كيد هيبأ نع نايل 5 نم :يباثلاو

 مدلا رهأ م [مدلا ليسي اع هنت يذلا كللهأ نيعللو 500 نارأ نم] َك رأ نأ نأ اهجعا :لاقف قده انعَف نتي

 اهنم دنف منغو لبإ بهن انبصأو .ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو ءوظعف نسلا امأ كثدحأسو ءرفظلاو نسلا سيل ءلكف

 هب اولعفاف ءيش اهنم وكبلغ اذإف ءشحولا دباوأك دباوأ ربإل هذه نإ _ لاقف ؛هسبحف مهسب لحجر هامرف ريعب

 نأ ملعا 5 .ةفلتخم ظافلأب هلوطب ةعبرألاو ملسم نم ةتسلا ةيقب هج رخخأ اذكو هه. 26ه :هنقر | اذكس

 زاوج ىلإ ريشي ثيدح اذهو «نيلصفنملاب اوزوجو «نيلصتملا ىلع اممب حبذلا نع يهنملا رفظلاو نسلا اولمح ةيفنحلا

 .مهفاف اهريغو رئبلا يف اهنم ىدرت اذإ امك ةيسنإلا مئاهبلل ةيرارطضالا ةاكزلا

 .سنإلا نم ةرفنو اشحوت يأ :دباوأ



 ةمثجما نع يهنلا نايب 25 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 لير ةامرلا نه ةقديعلا . نإ وع اري ث :ةياور يفو هولك مث ريعبلا اذمك ةعنص ام لثم

 غح ولا دباوأك دباوأ امل نإف ءدولك :لاقف هلكأ نع 526 ىلا لقسف : ه ,هلتقف ؛

 | ةلمفتلا' نبع ىيهنلا هل

 | نع ىحن كك هللا لوسر نأ : رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ ميا ىو

 .خلإ ديعس نع صوخألا يبأ قيرط نم دواد وبأ ةاور :ح ! ةياور ينو .ياربطلا دنع امك هولكو يأ :متعنص ام لثم

 ويت يلا ىنعواوإ 41/# :.قرإ "ةمعخما لكأ نع ىمن' :ظفلب ءادردلا يأ نع يذمرتلا هاور] :ةمثجنلا نع ىف

 مرح كلذ نم تتام اذإف «ريطلاب ةضاخ وأ «يمرلل اضرع لعختو طبرت ّيلا لوعفم مسا ليعفتلا باب نم [لبنلاب
 نع ةبعش قيرط نم "ةمدخاو ةروبضملاو ةلثملا نم هزكي ام باب" قا يراخبلا ةاور .ثيدحلاو (ةذوقوم األ ؛اهلكأ

 ذك ماعلا فارق باويأ نب مكحلا ىلع سنأ عم تلخد :لاق «سنأ ةدج نع كلام زي ..وسقأ فرن .كياولا كرب ما

 يف ملسم هجرخأو “55١[: :مقرإ "مئاهبلا ربصت نأ 0 يبنلا ىف" :سنأ لاقف ءافومري ةجاحد اوبصن نايف

 ني قيرظا,مرمو :[؟3185. :ةيقرإ ههاف نباذ سف :مقر|] يحاضألا يف دواد وبأو ء[5557١ :مقر] حئابذلا

 هعم مالغلابو اب لبقأ مث اهلح ىح رمع نبا اهيلإ ىشمف ءاهيمري ةحاجد طبار ىِيحي ئب نم مالغو :ديعس نب

 .لعقلل انهرَغ وأ ةميق ريضتانأ مغ 285 ى بلا تعمس ىنإف لتقلل ريطلا اذه ربصي نأ نع مكمالغ اورجزا :لاقف

 ايكيق نسق لإ اأو اللا ةقييبرز ةتعاظنا اويضن ةيتاو ازيرا نمل يبا دفع تنك :لاقاوريبح زن ديعس قيرط نمو

 لاهنملا قيرط نمو ؛ةبعش نع ناميلس هعبات ؛«"اذه لعف نم نعل كك : يببلا نإ" ؟اذه لعف نم :رمع نبا لاقو ءاهنع

 نع سابع نبا نع ديعس نع :يدع لاقو ؛"ناويحلاب لثم نم ٌةنثَي يبلا نعل" :رمع نبا نع ديعس نع ورمع نبا
 1: هيفا اقيش اوذحتتت الإ ةظفأب [8 585 ةيقر] .ىيتاسفلاوب [198100 ةيقرإ ملسا ةاوروب 336 ىيلا

 + هلل ١ : 0 0 ع 5 اا
 نبلو :ةمئغ ةمتح ع ىق 5 ى لآ : سابع نبا نع ةمركع نع ةفاعد نب هداتق يللا قيرط رم يدمرتلا فورو

 أ 2ع د

0 

 ءورمع نبا نع زع بالا 0 :لاقو ,هححصو .هنسحو ؛[875١ :مقر] "ءاقسلا ف نم  برشلا نعو «ةلالجلا

 .ةمثحا ليقول ةاعوفزما هبل قأ نع [5474 :مق ر] يئاسنلا ىورو

 ال :لاقو ءكلذ هركف لبنلاب اشبك نومري مهو سانأ ىلع 265 هللا لوبسر رم :لاق ءرفعج | نيب هللا كيك. نعو

 هللا ١عل :هنغ قيرط يفو "اضرغ جورلا هيف ايش ذختا نم 25 دللا .لوسر نعل" : رمع نع ريح نب ديعس نعو «مئاهبلاب

 اما لثم سنأ نعو :ينمرتلا كيبل شم نايكي | نع ةمركع دعو .هوحت سابع نبا نع ديعس نعو «ناويحلاب لثم نم

 ٍّط

 1 و نبني هاف ركأ نع ىف" عب سرنا ناوع قولا ويا سك



 ةريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب 1 هدا ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 | هريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب |

 26 يبلا .ىتأ كلام نب بعك نأ :رمع نبا نع عفات نع ةفينح وبأ تو.#

 )75*51 5 1 ]| ]| ]| ] ] ] ] ] ] ] ] ]6 ةيعارااط تناك ةميدغ نإ !دللا لوسراي :لاقف
 ةاآرما وأ هنأ

 نب دمحم لاق «مامإلا نع امهالك نسحلا نب دمحمو مكحلا نب مساقلا قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خإ ةمينغ نإ

 دامح نب ثيللا قيرط نم ةحلط هاور اذكهو «ريمع نب كلملا دبع عفان نيبو هنيب ةفينح وبأ لحخدأ اميرو :نسحلا

 مامإلا باحصأ نم ةعامج قرط نم ورسخ نبا هاور ؛عفان نع ريمع نب كلملا دبع نع مامإلا نع فسوي يبأ نع
 دينافلا" يف يطويسلا هاورو ."أطوملا" يف كلام هحرخأ ثيدحلاو ؛جيرج نبا نعي ركب يبأ نب كلملا دبع هيف :اولاق

 ءرمغ نبا نع عفان نع كلام نع ةفينح وبأ انثتدح :لاق ؛نرعلا مكحلا نب مسالا قيرط نم ”نيتانمألا ةوالخ يف

 اهتجلف تاوملا ةاش ىلع تفوختف ةمدغ يف ىعرت تناك هل ةّيعار نع هلأسف هك ىبلا كلام نبب بعتك ىتأ" :لاق

 ةياور نم وه مث ءطسو ريغبو طسوب عفان نع انمامإ هذخأ هنأ ملع هبو نيل هيف مساقلاو ."اهلكأب 35 رمأف ,رجحب
 فكنتسم ريغ انمامإو ءةنس رشع تسب هنم رغصأو ةفينح يبأ ةذمالت نانسأ يف اكلام نإف ءرغاصألا نع رباكألا

 نم كلام مث ؛ميهاربإ نب يكم نع هل ةياورلا ذخأك هتيشاغ نم ةذمالتو هتيشاح نم ذحألا نع فنأ خماش الو

 ةياورلا نم نف رغاصألا نع رباكألا ةياور مث ؛"انمامإ بقانم' يف. يكمل يعئيملا رع . نبا هب حرص امك هتذمالت

 نع عفان نع كلام ثيدحلا يف هخيش نع "أطوملا" يف دمحم هجرحأ ثيدحلاو ؛ظافحلل لئاسرو فيناصت هيف

 .خلإ ةيراج نأ هريخأ ذاعم نب دعس وأ دعس نب ذاعم نأ :راصنألا نم لحجر

 رمع نبا ربخي كلام نب (هللا دبع :ليقو «نمحرلا دبع) بعك نبا عمس عفان نع هللا ديبع قيرط نم يراخبلا هاورو
 ردح تنريسكف 7 اهمتغ نم:ترصضبأف (ةنيدملاب لبج) علسب امه نحو تناك مهل ةيراج نأ" :هربحأ هابأ نأ

 ثعب وأ 225 يبلا ىتآف «هلأسي نم هيلإ لسرأ ئح وأ ؛هلأساف دك ىبنلا قآ ىَح هولكأت ال :هلهأل لاقف ءاهنحيذف
 بسك ةيراخ نأ" :هللا دبع ريخأ ةملس ين ىف قف لكعوبب نع عفان نع ةيريوجح قيرط نمو :"هلكأب 2 ي ىببلا رمأف «هيلإ

 اوركذف هني اعل رجه قتريدكفةاش .كييضأت علَّسب وهو قوسلاب يذلا ليبجلاب هل ًامنغ ىعرت كلام نبا
 نأ" 226 ىلا نع هللا دبع ربخي راصنألا نم الجر عمس هنأ :عفان نع ثيللا قيرط نمو ؛"اهلكأب مهرمأف د25 ىبلل

 نب دعس وأ دعس نب ذاعم نع راصنألا نم لجر نع عفان نع كلام قيرط نمو ءاذهب كلام نب بعكل ةيراج
 لكسف ءرجحت اهتحبذف اهتكردأف اهتم ةاش تبيصأف علسب امنغ ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج نأ ةريجأ داعم
 رمع نبا نع عفان نع ديعس نب ىيي قيرط نم يمرادلا هجرخأو 50٠١[. :مقر] "اهولك :لاقف كك ىبلا

 ظفلف «متاح نب يدع نع يرطق نب يرم نع كامس نع امهالك ةبعش نع يئاسنلاو «دامح نع دواد وبأ جرخأو
 - ؟اضعلا ةقشو ةورملاب حبذيأ نيكس هعم سيلو اديص باصأ اندحأ نأ تيأرأ !هللا لوضر اي :علق :لاق :دواد يبأ



 تنسيب هه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 25 يبلا اهرمأف ,ةورمم اهتحبذف توملا اهنم اهنم ةاش ىلع تفاخف

 رجحلا وهو

 مالغ ج رخ اا وا باو اس © وه

 رجحب اهحبذف اهحبذي ام دجي ملف ابنرأ داطصاف هقيرط يف ّرمف دحأ لبق راصنألا نم
 0 لجأ لبجج يكأ

 دجأ الف ديصلا ذحآف تلك لسرأ ىنإ :يئاستلا ظفلو +[7875 :مقر] هللا مسا ركذاو تعش امت مدلا ررمأ :لاقف -

 هذهو 4١ :مقرأ ل الجو دع هللا عا ركذااو تعب اني عيل رقأ علاق يعل ةورملاب هحبذأف هب هيكذأ ام

 :72 هلوق دييأتلا ذخأمو ءكلذ هرك نإو نيعوزنملا رفظلاو نسلاب حبذلا زاوج يف ةيفنحلا بهذم ديؤت ثيداحألا

 رجحلاو «ليلعتلا صوصنلا يف لبا نإف ءرجحلاب حبذلا يف اضيأ يراخبلا ثيدحب لدتسي دقو .همومعب تعش اه
 امأو «ةشبحلا ىدم هنوكل ؛عوزنملا ريغ فالخب .ناعوزنملا نسلاو رفظلا اذكف ؛حرجلا عع. حبذلل ةلآ حلصي

 هيلإ ريشي امك اهيزنت ةهاركلا ىلع وأ نيعوزنملا ريغلا نيلصتملا ىلع يضع امإف نسلاو رفظلاب حبذلا عنم ثيداحأ

 يئاسنلا ثيدح مث .هعضوم يف ققح امك هبشتلا ةدارإو دصقلاب الإ اقلطم اعونمم سيل هنإف «رافكلاب هبشتلاب ليلعتلا

 :لاقو ."كردتسملا" يف مكاحلاو ؛"هحيحص" يف نابح نياو .مدلا رفأ :ظفلب "هدنسم" يف دمحأ هجرخأ دواد يبأو

 "ىربكلا هننس" يف يئاسنلاو ءءارلا فيفختو ميملا نوكسب مدلا ررمأ :ظفلب هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص

 اكي حبذا :لاق ؛ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ىورو ؛ "ةيانبلا" يف هلاق اذك قارهإلا نم ق قرهأ :ظفلب

 يبا نب ١ ىو "1 ن0 ةنطح مسجلا نوت كمحخ قيرط م ينراخلا هاورا انك ا نمسا ا ايف هللا 1 نشأ ف جاذوألا 0 رفا ع ىش

 | إلا ةلاياست 00 : ا 8 اا ا جدت و
 3 اد والا ف ف َض "7 *لاقف عةطبللاب حبذلا نع 1 هللا لوسر تلا جيد نب عفار تيدح نم ةقنبكسش 2 كينبش

 فىورو ءرفظ رخ , س ضرق نكي مل ام ىرف ام لك ::هعفر ةفامأ بأ ثيدح نم قاربطلا ىورو .ارفظ وأ انس الإ
 . ةمسحعا ىلا رمصلا انها 9 بظعف هع هلئا جحا م دو مذلا ريكا أه .لججعا هلأ بأ ع عقار ثيدح نم ةتسلا

 هاور اذكه :2! داطصاف .مدلا رهفأ ام لكبو «ةورملاب يببقلاو ءةمألاو ةأرملا حبذ زاوج هيف :خلإ يبنلا اهرماف

 يبأو ئرقملاو انزل بيبح نب ةزمحو يقورسملاو نمحرلا دبع نب صفحو نامهط نب ميهاربإ قير نم يتراحلا

 :اولاقف ةعامج هاورو رجح يعي ا هرم امه كلف دفنت رأ باصأ الادجر نأ صفح دنعو عمامإلا نع مهلك فهس وي

 ما" للعلا" يف يدمرغلا ةحرخأ اذه رباخ تيدحو ةهركذف ابنرأ ةملسا نب نم لجر باصأ :يبعشلا رماع نع

 نباو 47١[ :مقر| يئاسنلاو 187١[ :مقر] دواد وبأ هحرخأ ةيناثلا ةياورلاو «رباج نع يبعشلا نع ةداتق ةياور
 ناوفص نب دمحم نع يبعشلا قيرط نم [17./38 :مقر 54/١ 5١« ] "هحيحص" يف نابح نباو [؟1775١1 :مقر] هجام

 نابح نبا ظفلو .دحاو امهفأك :"بيذهتلا" يف لاق 8١15[: :مقرإ ىفيض نبا هجام نبال ةياور يفو ءيراصنألا

 - «ثيدحلا امهقلعم وهو 0 ىبنلا ىلع رمف ني ؛بنرأ داض هنأ :ناوفص نب دمحم نع يبعشلا نع مصاع ةياور نم



 ةريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب 0 ه8 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 نلادبص

 ان ا ا ود اعوام فرح :ةياور يِفو ءاهلكأب هرمأف «هديب اهقلع دق كك هللا لوسر ىلإ امج ءاجف

 نب ناوفص وأ ناوفص نب دمحم نع دواد يبأ دنعو «[581/ :مقر ]4/١8 25١ "معن" :لاق ؟امهمعطأفأ :هيفو -

 ثيدحو «حصأ ناوفص نب دمحم ثيدح يراخبلا نع يذمرتلا ىورو +45 ف كشلا ىلع اذكه دمحم
 رك نحنو ابنرأ انجفنأ" :سنأ هدج نع ديز نب ماشه نع ةبعش قيرط نم يراخبلا جرخأو .ظوفحم ريغ رباج
 ىلإ اهيذخفب :لاق وأ ءاهيكروب ثعبف اهحبذف :ةحلط يبأ ىلإ اه تئجف ءاتذحأف اوبغلف موقلا ىعسف «نارهظلا

 :مقر] حئابذلا يف ملسمو «[؟517 :مقر] اننا ةيغا ق يراسللا مح رعأو .. [هقكت :مقر] "اهليقف 525 يبلا

 نباو 47١7[ :مقر] ىئاسنلاو ١785[ :مقر] يذمرتلاو غ[؟١0/34 :مقر] ةمعطألا يف دواد وبأو ؛[١ 58

 ناوفص وأ ناوفص نب دمحم نع يبعشلا نع مصاع قيرط نم دواد وبأ ىورو ءديصلا يف [757 :مقر] هجام
 مقر] "امهلكأب نرمأف ءامهنع م هللا لوتسر قلاسق ,ةورمم امهتحبذف قيقوأ تدطصا" :لاق ءدمحم نب

 امهتيكذف هب امهيكذأ ام دحأ ملف نيبنرأ تبصأ" :لاق «ناوفص نبا نع يبعشلا نع يئاستلا هاورو [ 85

 يبارعأ ءاج :لاق «ةريره يبأ نع ةحلط نب ىسوم قيرط نمو «"اهلكأب ينرمأف ءكلذ نع 25 يبلا تلأسف «ةورع
 ءاولكأي نأ موقلا رمأو «لكأي ملف 5 هللا لوسر كسمأف «هيدي نيب اهعضوف ءاهاوش دق بنرأب 5 يبلا ىلإ
 نإ :لاق ءرهش لك نم مايأ ةثالث موضأ نإ :لاق ؟لكأت نأ كعنمي ام :5 هللا .لوبشو هل لاقف ف ارخألا فلس و

 نباو سنأ ثيدح هجام نبا ىورو «سنأ قيرط نمو «رذ يبأو رمع ثيدح نم هجرخأو ءرغلا مصف امئاص تنك

 .[41 :مقر] ةهاركلا ىلإ ريشي اميف ءزج نب ةعيزحخ ثيدح ىورو «ناوفص

 نينثا وأ اينرأ داص هموق نم العسر نأ" اة دبع نب رباح نع يبعشلا نع ةداتق قيرط نم يدذمرتلا جرخأو

 نع بابلا فو :لاق ء[١ 419 :مقر] "امهلكأب هرمأف لأسف 25 هللا لوسر ىقل نح امهقلعتف ةورغ امهجذف

 لكأب اوري لو ةورمب يكذي نأ يف ملعلا لهأ ضعب صخر دقو «متاح نب يدعو «عفارو ءناوفص نب دمحم
 .ناوفص نب دمحم ظفل حّحص مث «بنرألا لكأ مهضعب هرك دقو ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءاسأب بنرألا

 اهتلكأ اهتيهتشا ول نإف :ظفل يف دازو ؛يئاسنلا عع رجلا ة يرق يبأ تيدحو: "هدنسف" قف دمحأ هحرعأ سنأ تيدحو

 يف هيوهار نب قاحسإو «"هدنسم" يف راربلاو ؛«"هحيحص" يف نابح نباو «"هدنسم" يف دمحأ هاورو «[51475 :مقر]

 نابح نباو ءالصفم يبارعألا ةيده ثيدح نم رمع نع ةيكتوحلا نب ركب يبأ نع ةحلط نب ىسوم قيرط نم "هدنسم"
 نم "ىربكلا هللع' يف يذمرتلاو ءيراصنألا ناوفص نب دمحم نع يبعشلا نع لوحألا مصاع نع "هحيحص' يف
 ةيده ف ةشئاع نع سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم "'هننس' يف ئطقرادلاو ءرباج نع يبعشلا نع ةداتق ثيدح
 "ةيانبلا" ىف .لاق اذك ريمع نب هللا دبع كيدح نم "هتبس" قف يقهيبلاو ؛ئيمعطأ تمق املف :هيفو «بنرألا

 يكح ام الإ ؛ةفاك ءاملعلاو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلام دنع لالح بنرألا لكأو :يوونلا لاقو ]501/11١[«

 - «هلثم ثيداحأ عم ثيدحلا اذه روهمجلا ليلدو ءاهاهرك امفأ ىليل يبأ نباو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع



 ةجحلا يذ رشع ةليضف .ةأرملا ةحيبذ مكح نايب ها ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 يفو . اول 5 ين هيلا ءرجحلا يعي : اذينإ انجهتلا نيرا هيلع طر ال

 لسنا اليحرقلا ,
 ل

 000 2 ىبلا

 |ةأرملا ةحيبذ هأ ىلا ةحيبذ 52-5 65

 للص هب
 .ةأرملا لتق نع ىمنو .ةأرما ةحيبذ نم لكأ : "مد هللا لوسر

 [ةجحلا يذ رشع ةليضف نايب]
 نع ريبج نب فيعبس نع نوطبلا ملسم نع دشأر نب لوتفا نخ ةيفينج وبا با نا

3 
 ب مس نبا

 5- رشع مايأ نم هللا دنع لضفأ مايأ نم ام :ك5 للا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا

 ةلكأ نم الو ؛عابسلا نم سيل هنألو :اهلح ليلعت يف 'ةيادهلا" بحاص لاقو .ءيش اهنع يهنلا يف تبثي ملو
 جرحأ ام دعب يذمرتلا لاقو ؛تبثي ال تحخسمف ضيحلا يمض هلام اقر تدع نار يللا رعفأل فيفا

 لهأ ضف هرق دقو اهي ةينزألا لكأب نوري ال ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :هححصو سنأ ثيدح

 .يفيص نب دمحمو ناوفص نب دمحمو رامعو رباج نع بابلا يفو :لاق ؛ىمدت اهإ :اولاقو «بنرألا لكأ ملعلا

 بدو سس راسا رع مرا وب هيي يو طوس

 منارسإ نودسقلا لح قلاع لك عيذلا زاوج هيف :خلا هدي ألو كذا ىلع قلع سن مس

 10 كللذب ناويحلا ت اوعي دإ ؟؛نيع يع وزنملا ريغ أ( ناَهتاَقل ١ رفظلاو ن : ئشثتساو .مدلا

 ريسلا يف ةعامجلا هاور دقف اهلتق يه امأو ؛ةأرملا حيبذ لح يف يراخبلا نم هديؤي ام رم دق ف ةأرما ةحيبذ

 ٍناجرجلا ميركلا دبع قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ لوخم .ةكوش تاذ نال اذإ داهجلا يف :ةأرملا لتق نع

 هحجام نباو [ هم :مقز] يذمرتلاو «هجولا اذه نم 0 3 ةميرجم ى او يمرادلا هوب ىحأ ثيدخلاو «هنع

 هجام نباو مع يذمرتلا هاورو :يراقلا لاق :خل لضفأ .هوحن ةريره يبأ ثيدح نم ١٠١[ :مقر]

 لدعي ؛ةحبخلا كذا رشفع خوه اهيف ل انعتي نأ هللا ىلإ نيل عابأ خرم ان :هظفلو ةريره يبأ نع ١[ 7/4 :يلقو|

 -ت- عا هاا م 641

 5 :كنقلأ هكرلمل عأبشب اهنم ةلمل اح هأنق ا اا 00“ امدس رم نل ات ف امميثت



 . ىلاعت هللا ركذ نم نهيف اورثكأف ىحضألا

 :هللا دبع نب رباج نع طباس نب نمحرلا دبع نع مثيلا نع ةفينح وبأ - 7

 ا وف هرعجو دم رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيرعشأ نيشبكب ىّحض دو ىبلا نأ
 رعشلا يريثك

 هيبأ نع احس نب ديلولا مامه يبأ قيرط نم يثراحلاو ؛مامإلا نع "راثآلا" يف دمحم هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 ركذي مل هنأ الإ هقيرط نم اضيأ يثراحلاو ؛مامإلا نع مكحلا نب مساقلا قيرط نم لدعلا ةحلطو «مامإلا نع
 هثيدح نم هجام نباو ءملسم طرش ىلع هححضو [؟”417 :مقر «475/؟] مكاحلا هجرحأ ثيدحلاو ارباع

 ء[؟4+07 :مقر 2391/7] عفار يبأ ثيدح نم دمحأو 49117١ 81١77[. :مقر] ةريره يبأو ةشئاع تيد

 06 يببلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع يروثلا نايفس قيرط نم اضيأ مامإلا ىورو
 نم يدادغبلا بيطخلا هاور اذكه ثيدحلا ركذو «"نينرقأ نينيمس نيميظع نيشبك ىرتشا ىحض اذإ ناك هنأ"

 رباج نع هنع :ليقف ؛ةيلع فلتخاو «هيف ملكتم هللا دبع هدنس فو ؛مامإلا نع بحاح نب رصن نب ىي قيرط
 هاور اذك ؛ةشئاع نع ةملس يىبأ نع هنع :ليقو «للعلا يف متاح يبأ نبا هركذ ءهنع ةلاضف نب + ةلراجللا ةاورو املك

 ؛مكاحلاو دمحأو هجام نبا هجرخأو .هنع يروثلا هاور اذك «ةريره يبأ نيبو اهنيب ةياور يف عمجو ءاضيأ مامإلا
 للا ليلك مهيعاديل كلمنا يم است فلا عوم نع أسيا يدزلا نأ رهظ بيطخلل ةياو رلا :هلمهو

 نكلو ؛"ناسحلا تاريخلا" يف يكملا رجح نبا هلاق امك ملعلا يف هيذخآو «مامإلا ةذمالت نم دعس نبا يأ ائيلو

 رباج نع شايع يبأ نع دواد وبأ ىورو ؛ميهاربإ نب يكم نع هل امك هباحصأ نع ةياورلا فكنتسي ال مامإلا
 .[| "اوه :مقر] "نيءوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض" :هعفر

 :ليقو «ربغألا :ليقو «ضايب هداوس طلاخي] :خلإ نيحلمأ .هدج وهف طباس نب هللا دبع نبا يأ :خلإ نمحرلا دبع

 نم "هننس" يف هجام نبا امهثيدح جرحأ ةشئاعو ةريره وبأ مهنم «ةباحصلا نم ةعامج هاور [صلاخلا ضيبألا

 نيحلمأ نينرقأ نيميظع نيشبك ىرتشا يحضي نأ دارأ اذإ ناك ٌدي يبلا نأ" :امهيلإ هدانسإب قازرلا دبع قيرط
 :مقر| "دمحم لآو دمحم نع رخآلا حبذو «غ البلاب هل دهشو ديحوتلاب دهش نمش هتمأ نغ اهضدحأ حبذف «نيءوجوم

 نع ةملس يبأ ثيدح نم اشيا فورو ء[؟ هايم :مقرا 289 0/51 "هدبسم" ف دمحأ هاور كلذكو :["*

 ,هركذف ةريره يبأ نع بيسملا نبا ثيدح نم "طسوألا" يف يناربطلا ىورو ؛هوحن اعوفرم ةشئاع نع ةريره يبأ
 نب رباج نع شايع يبأ ثيدح نم ١71١"[ :مقر] هجام نباو [؟1755 :مقر] دواد وبأ هثيدح ىور رباج مهنمو

 4تِهَجَو ىلإ م. :لاق امههجو املف :نيعوجوم نيحلمأ نيرثأ نيكي سلا موي 2 ينل عيال -لاقأ للا :كبع
 لا

 6 ١ حبذ م ريكا هللا و هللا يسسب هتمأو كمخح نع كنمو كلل هيسيئسل ١ نامق ماعنألا) د



 ةالصلا لبق ةحيبذلا مكح نايب ها/؟ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .هللا دبع نب رباح ركذي مل و «هوخن ةياور فو «هتمأ نم هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمع
 دلسرم نوكيف اضيأ هتوبثبو دي

 أ ةالصل | لبق ةحيبذلا مك هه نايا

 حبد هنأ : راين نبا ةدون يبأ نع .يعشلاو ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 2 عم

 .كدعب دحأ نع ئرحت الو كنع ئزحت :لاقف 5 ل
 هتايص وصحت نم اذهف

2-35 

 تاع كنأ نوحسح فلا" ق وهو :مامها نبأ لاقو ؛ييعلل "ةيافيلا"' 2 اذك ءانضيأ هكيسسش أ نبا كتع كللاس نب سنو

 يناربطلاو مكاحلاو دج ةاور هحام نبا تيدحتو هتعأ نع نيعآلاو هسقن نع انقدعأ نيحلمأ نيف ركب ىحض

 وبأو قاحسإو رباج نع ةبيش يبأ نبا هاورو ؛ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو .#د ةريره يبأ نع "طسوألا" يف
 يراصنألا ةحلط يبأ ثيدحو ءمكاحلاو يقاربطلاو قاحسإو دمحأ هاور عفار بأ ثيدحو ."امهيدنسم" يف ىلعي

 لاق اذك ؛يطقرادلاو ةبيش يبأ نبا هاور سنأ ثيدحو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور هقيرط نمو «ةبيش يبأ نبا هاور
 .نيفلاخملا ىلع درلا فشكنا اذهيو «مامهلا نبا

 ةحجاس نبا ريغ ١[ ه١ :مهر يئاسنلاو هةر :مقر دواد وبأو ١15 يفر ملسمو قده :مقر يراخبلا]

 يبأ ةصق و 956 ىراصنألا ديز يبأ قيرط نم هجام نبا ىورو اذه . نم لوطأ ليست براغ | نب ءاربلا ثيل نم

 ةبقع ةضق 5 هوحل يقهيبلا فورو نانا ضتخملاف هد رب لأ ريغ ةصقلا بحاص ناك لإف ل9 :مقر] ةدرب

 .ةعب رأ صتخملاف ,ئيهجلا دلاح نب ديز ةضصق ُّق هوك دواد وبأو :رماع نبأ

 .راصنألا ءافلخح نم يوليلا كيب م ورمع نب راين نب ءيناه :ةدرب يأ

 يل لاخ ىحض :لاق ءاربلا نع ى تلا وأم قيرط نبم«هزيغو: [9885 مق رإ يراشبلا هجسرخأ :لإ دحأ نع

 انجاد يدنع نإ ! هللا لونسار ا اقف. يع ةاش قلتاك ف هللا لوسر هل لاقف ؛ةالصلا لبق هدرب وبأ هل لاقي

 لبق ةكارب وب حبذ :لاق عاريلا نع ةقيححج يبأ نع ةملس نمعو عل ريعل حفص ولاَ اهحبذا *:لاق يرعملا نه ةعذج

 «ةنسم نم ريخ ىه لاق هبسحأو :ةبعش لاق «ةعذج الإ يدنع سيل :لاق ءاملدبأ 0 يبا هل لاقف ءةالصلا

 درو لقو ع ةددعتم قرطب نو كانا تاحيوفأ ةدج رخأ 0-0 اذهو / *!لزعي نجح ع ٌَئ ح نلو افاكم :|[وهَد أ *لاق
 دا

 تحخخسل ب لوألا ةيص وضحت نأ وأ يس قفوف يفي رماع نب ١ ةبقعل ا
 اهيا وم

 .رماع نب ةبقعو يلا ل راين نب ةدرب يبأ ةصق ف الا



 ..اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [يحاضألا موحل راخدا مكح نايب]

 ةديرب نب.هللا دبع نع هاثدج انمهنأ داقحو درم نب ةمقلع نع ةفينخ وبأ -48

 عّسويل مايأ ةثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيف امنإ :لاق هنأ مك يبلا نع هيبأ نع

 .مكريقف ىلع مكعسوم

 هنع يناسارخلا نمحرلا دبع يبأ نع يثراحلاو «مامإلا نع "هدنسم" يف دايز نب نسحلا هاور اذك :خإ ةفينح وبأ

 يئاسنلاو [؟817 :مقر] دواد وبأو ١511[ :مقر] ملسمو ]91 :مقر] ةديرب ثيدح نم ملسم هحرخأ ثيدحلاو
 .يلذهملا ةشيبن ثيدح نم [؟٠١ :مقر] هحام نباو 47١[ :مقر] يئاسنلاو دواد وبأو «ةشئاع ثيدح نم
 دمحم و براحمو دئرم نب ةمقلع ىور ثيح راربلا لاق :ئكلا يف "بيرقتلا" يف رجح نبا لاق حا هّللا دبع نع

 اذإ اذه لعلو هللا دبع وهف مهادع نم امأو ءيدنع شمعألا اذكو «ناميلس وهف ةديرب نبا نع ةداححج نب
 ادرفنم ةمقلعل تسيل انهه ةياورلا :لاقي وأ ءلصألا اذه نع ئئتسم ماقملا اذهف «هتينك ىلع رصقو همسا ركذي م
 .ةديرب نبا نع ناميلس يبأ نب دامحلو هل لب

 :[1 31909 :مقر] 26 ينلا نع هنغ ريبزلا نبا نع ملسم هقيدح- جرخأ :رباح ؛ةباحصلا نم'ةثس هاور. :خلإ موه نع
 "ةلردتسملا" يف مكاحلا هاورو ء[#1917 :مقر] اعوفرم هنغاةرضن ىبأ نع اضيأ ملسم هقيدح جرخأ :يردخلا كيعس وبأو
 هايم [اة101 :مقر] .ملسم اينبأ ايقاع جرخأ :ةقيدصلا ةشئاعو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع :لاقو

 ملسم هثيدح ج رخأ :ةديربو ءدواد وبأ هثيدح ج رخأ :يلذهلا ةشيبنو ؛يراخبلا هثيدح ج رخأ :عوكألا نب ةملسو

 .[07/151] "ةيانبلا" يف اذك ء[91١/ا/ :مقر] اهوقرم هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع

 نع ةديرب نب ناميلس نع دثرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم |4 زيبا يف و خوعلا :خإ عسويل
 ؛هل لوط ال نم ىلع لوطلا وذ عستيل ثالث قوف ي حاضألا موحل نع مكتيف تدك 8 هللا لوسر.لاق لاق:ةيأ

 نب ةداتقو ديعس نجأو ةشيبنو ةشئاعو. دوعسم نبا نع بابلا ىفو :لاق ءاورخداو اومعظأو مكل ادب ام اولكف

 باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ,حيحص نسح ثيدح ةديرب ثيدحو «ةملس مأو سنأو نامعنلا
 ؟ىحاضألا موحل نغ دك ىهني ناكأ اس :هيقو ,ةشئاغ نع ةعيبر نب سباغ ثيذح جرخأ مث .مهريعو 225 ىيلا

 هلكأنف عاركلا عفرن انك دقلو ءيحضي نكي مل نم معطي نأ بحأف سانلا نم يحضي ناك نم لق نكلو ءال :تلاق
 نيمرلا دبع تنب ةرمع قيرط نم يراخبلا جرخأو 151١[« :مقر] يذمرتلا هحّحصو هتسحو وايأ ةرشع دعب
 ءايأ ةثالث الإ اولك اك امال :لانتف ةبيدملاب 2 يببلا ىلإ هب مدقنف ؛هنم حلمت انك ةيحضألا :تلاق ة ةقيدصلا نع ةيراصنألا

 5 مخأو (ةداتق نع دواد وبأ ةهاور ا .ملعأ هللاو ء[ةهةالد :مقر] هنم معطي نأ دارأ نركلاو ةيزعب تسيلو

 .يراقلا لاق اذك ,ديعس يبأ نع نابح نباو «ةريره يبأ نع ةبيش يىبأ نباو يقهيبلاو ديمح نب دبعو دمحأ



 لخلا ةليضف نايب هاب 4 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [لخلا ةليضف نايب
 بّرقو هيلع لحد هنأ :رباج نع راثد نب براحم نع رعسمو ةفينح وبأ ٠ ١+-

 تفلكتل كلذ الولو ا لا :لاق مث ءالخو ازبح هيلإ

 .لخلا مادإلا معن :لوقي 2 6 هللا لوسر تعم إو .مكل

 نم وربسخ نباو «لدعلا ةحلط هاورو «مامإلا نع ةعرك يبأ نب ناميلس قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خ! الولو
 ديؤي ام قأي اميف مامإلا ىورو ؛براحم نع مادك نب رعسم قيرط نمو ؛هنع يماشلا لاقف :دازو ءاضيأ هقيرط
 ركاسع نبا جرخأ دقو :لخلا مادإلا معن :ثيدح قرط يف اًءزج يميمتلا دمحم وبأ مامإلا عمج دقو ءريخألا ءزجلا

 نفلكتي ال :هثيدح نم "ناميإلا بعش" يف يقهيبلا جرخأ دقو «فيضلل اوفلكت ال :اعرفارم نامل وع اهيا"

 .فلكتلا نع انين :لاق سنأ نع [/7557 :مقر] يراخبلا فو :يراقلا لاق هيلع ردقي ال ام هفيضل دحأ

 فو 5 :مقر نى فيلل فلكتلا نرخ ىف 26 هنأ ةثأ :كاملش نع هك ردعتم ِق مك < اجلا هاور / هنؤي

 يف ركاسغ نبا هج رخخأو ؛نمأ وح اصو فلكتلا نم ءيرب :ن ! الأ :ريبزلا ثيدح نم يمليدلل " سوكارفلا فقس

 نباو وه ةلاغ يأ نبا ريبزلا نع ةجرخأو «فلكتم لك نم 9 ّيمأ يحلاصو نإ مهللا :ظفلب ءريبزلا نع "هخيرات"
 نوئيرب ىمأ ءايقتأو انأ :ظفلب فيعض دنسب ئطقرادلا هحرخأو .«فلكتلا نم ءآرب ىمأو انأ :525 يلا ىلإ عفر ةجيدخ

 :هعفر يسرافلا ناملس نع ركاسع نبا جرخأو ؛يراقلا لاق ذك هع سل: ىباث سيل :يوونلا لوقف .«قلكفلا نم

 .هيلع ردقي ال ام هفيضل دحأ :فلكتي ال :هغفر ناملس نع "ا يف يقهيبلا جرخأو ؛فيضلل اوفلكت ال

 لق 00 :لاقو ((85:ضو) 8 َديِفلكَتُملا نم انأ امو رخجأ نع ماةيلع : يلاثرأ م قف :نلاعت هللا لاق :مكل تفلكعل

 اهلعلف «يراقلل دئسملا حرش ةحخسن يف تسيلو ءانتخسن ف ةرابعلا هذه :خاإ تعب إو ,(17:قالطلا) 4هقزر هيلع

 :مقر ]27371١/9 دمحأ هاورو :يراقلا لاق :خل! مادإلا معن ."دوقعلا" ةخسن يف ةدوجوم اهنكل خسانلا نم وهس

 :مقر يئاسنلاو ء"١١٠8 :مقر دواد قبأو ار ا“ :مقر يذمرتلا| ةعبرألاو 5 :مقر] لسمو | 7

 ةشئاع نع ١81٠[ :مقر] يذمرتلاو ١١5١[ :مقر] ملسمو ءرباح نع [95117 :مقر هحام نياو 5

 ؛رباج نع ريبزلا يبأ نع نايفس نع ظفللا اذمي يذمرتلا هاور ."لئامشلا حرش" يف لئاضفلا نم هل ام انركذ دقو

 كرابم ثيدح نم حصأ اذهو ؛ئناه مأو ةشئاع نع بابلا فو :لاق ءاعوفرم رباج نع براخم نع نايفس نعو
 .هتمسح و ئناه مأ نعو .هححصو هتسحو عاعع وف رم ةشئاع نع ةورع نع هاورو «ليبعس نبا



 لكألا يف رفاكلاو نمؤملا قرف نايب هاله ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [لكألا يف رفاكلاو نمؤملا قرف نايب]
 لكأي رفاكلا :تي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -5

 ه8 :مقر] اعوفرم رمع نبا نع عفان نع كلامو هللا ديبعو دقاو نع يراخبلا هاور :خلإ عفان نع
 .(١؟:دمحت) اعنا "كأن مك َنوُلُك ايو َنوُعتَمَتي اَوُوَفَك َنيِذَلاَو» :ىلاعت هلوق هديؤيو ء[ه 5 ؛

 :مقر يراخبلا] ناخيشلاو [5718 :مقر ؛51/7] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق :2! لكأي رفاكلا

 ةيانك وهو :ءرمع نبا نع [؟751 :مقر] هحام نباو ١8١8[ :مقر] يذمرتلاو ١١٠[ :مقر ملسمو 4

 :لوقأ .هدهزو نمؤملا ةعانق ىلإو .هصرح ىلإ ةراشإو «ىيبقعلا يف هنامرحل بجوملا ايندلاب رفاكلا عافتنا لامك نع

 رفاكلاو .دخاو ّىعم يف ملسملا لكأي :هعفر ةريره بأ نتع جرعألا نع دانزلا بأ نع "أطوملا" يف كلام هجرخأ

 نع رخآ هجو نم يراخبلا دنعو ءامهريغو "نيحيحصلا" يف ةريثك هقرطو ١7141[« :مقر] ءاعمأ ةعبس يف لكأي
 يف لكأي نمؤملا نإ :لاقف دي يبلل ركذف :ًاليلق لكأي ناكف ملسأف ءاريثك الكأ لكأي ناك الجر نأ :ةريره يأ

 هللا لوس نأ :ةزيرغ أ نع قاوكذةيبأ نع ليهس نع كلام قورو فاعمأ ةعبس ىف لكأي رفاكلاو هذحاو رحم

 برش قح هبرشف ىرخأ مث ؛هبرشف ىرخأ مث ءاالح برشف تبلحف ةاشب هل رمأف ءرفاك فيض هفاض
 ءاهمتتسي ملف ىرخأب هل رمأ مث ءامبالح برشف تبلحف ةاشب هل هلك رمأف ,ملسأف حبصأ مث «هايش عبس بالح
 3 1 :مقر] ءاعمأ ةعبس ل تنوقيم. رقاكنلاا و: «فحلاو ىععم يف برشي نمؤملا 0 لاَقف

 ديعس نب هاجهج وه مهبملا فيضلاو 7١57[« :مقر] هب كلام نع ىسيع نب قاحسإ قيرط نم ملسم هحرخأو

 هجرخأ امك ورمع نب ةلضن وه وأ «ربلا دبع نبا هب مزجو ءامهريغو رازبلاو ةبيش يبأ نبا هاور امك يرافغلا

 يف ديبع وبأ هركذ امك يرافغلا ةرضن وبأ وه وأ «لئالدلا يف تباث نب مساقو هننس يف يجكلا ملسم وبأو ,دمحأ
 اوفلتخا دقو «ءلاطب نباو يحابلاو قاحسإ هركذ امك يفنحلا لاثأ نب ةمامث وه وأ ,ديعس نب غلا دبعو بيرغلا

 رفاك نم مك ذإ ؛ربلا دبع نبا هلاق امك هرهاظ عفدت ةدهاشملا نأ ىلع ءانب لاوقأ ةرشع ىلع ثيدحلا ليوأت يف

 ماللا نأ ربلا دبع نبا مزجو .هبرشو هلكأ ريغتي لو ملسأ رفاك نم مكو ؛هسكعو ملسم نم ابرشو ًالكأ لقأ

 .بيرق نع هديؤي ام رم امك دهعلل

 درع نينايلا قو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ١8١8[4( :مقر] احول ف رمع نبا نع عفان نع يدمرتلا هاورو

 يبأ ثيدح جرخأ مث هرمع نب هللا دبعو ةنوميمو يرافغلا ههجهجو ىسوم يبأو ةرضن يبأو ديعس يبأو ةريره يبأ

 - هل رمأف ,ملسأف دغلا نف حبصأ مث ؛ىرخأ دعب ةرم هايش عبس بالح ُهُقدَك ىنلل فيضلا رفاكلا برش هنأ يف ةريره



 انكتم لكألا نع يهنلا نايب ها/5 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

أي نمؤملاو ,ءاعمأ ةعبس يف
 دحاو ّىعم يف لك

 أ انكتم لكألا نم ىهتلا نايب |

 : 22 هللا لوبسر لاق :لاق ةفيحح يبأ نع رمقألا نب ىلع نع ةفينح وبأ تاع

 ير دبعأو «ذبعلا برشي امك :برشأو «دبعلا لكأي امك لكآ انكتم لك الف انأ انأ

 نولي نبلاب ىح
 توملا يا

 لكأي ناك :ةريرش يبأ نع ارضتخم واي اا وعسل هي عارفا يبيع ّ 5- مقل فاحلا و ىندحعا# يعم

 .ًاليلق الكأ لكأي ناكف ملسأف ًاريثك ًالكأ

 هئاعمأ الم الإ هعبشي ال ههارشب لكأي هنوكل رفاكلا نأ عملا نوكيف :"يراسلا داشرإ" يف لاق :2 ! ءاعمأ ةعبس

 فاالخب ةغلبلاب عانتقالاو ةداهزلا ىلع صرحلا هنأش نم نمؤملا نأ لصاحلاو ءدحاو ّئعم الم هعبشي نمؤملاو ةعبسلا

 نع ةفينح وبأ :"دوقعلا" ةخخسن فو تفاسن ويامن دنسلا ظفل اذكه :2إ لك أ الف ]١55/١5[. رفاكلا

 ب دو «كيقلا لكي اهك لكاو ءائككتم لك | كلف :لاق 2 2 يببلا نأ :يعادولا ةيطع يبأ نع رمقألا نب رق

 0 اذك ةيناثلا نم يعداول ١| نأل ؛لسرم يسم هع طر قيناي: قجح ير دبعأو هدنيعلا ترشي امك

 :لاق هنأ ييبلا نع دوعسم نبا نع ةمّقلع نع يقام رع دامح نع اضيأ مامإلا ىورو :يئراحلا

 ءهنع جاجحلا نب ديعس قيرط نم مهو ءهقيرط نم و ريسجخ نبا هآفرو عهنع دايز نب نسحلا هاور اذ اكتم لك 2

 مادك ون ديو ع بيعت ىلأ قيرط نم يراخبلا هاورو ءانتحسن يف ام ةحصب ةدهاش حاحصلاو نتسلا ديناسأو

 ءانكتم لك 3 2 يبلا نع ةفيحج يبأ نع ثيدحلا اذه يف امك ةفينح يبأ مامإلا خيش رمقألا نب ىلع نع

 :ءا نرسم ل ع ا نب هنانعع

 .[5945 589 :مقر] كتم انأو لكآ ال :هدتنع لجرل لاقف 325 ىبلا دنع تنك

 نم نيهاش نبا دنعو ياولدي تيدا اذه ىوس قراخبلا يف رمقألا نبال سيلو :"يراسلا داشرإ" ىف لاق

 نع ليئربج هاهف امل 2 2 يببلا نأ" : :سنأ كيدح نهد هاهنف اكتم لكأي 25 ىنلا ىأر ليئريخ نأ :راسي 3 رب ءاطع لسرم

 :لاقف ءةدحاو ةرم الإ اكرم 3 2 يببلا لكأ ام :دهاحج نع ةبيش يبأ نبا دنعو "كلذ دعب اكتم لكأي مل اككتم لكألا

 ةفيحح يبأ نع رمقألا نب يلع نع كيرش نع ةبيتق قيرط نم. يذمرتلا اورو .لسرم اذهو .ءكلوسرو كدبع نإ مهللا

 ؛سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو يلع نع بابلا يفو :لاق 0+١8[« :مقر] ادكتم لكآ الف انأ امأ :اعوفرم
 - ديعس نب نايفسو ةدئاز يبأ نب ايركز ىورو ءرمقألا نب يلع ثيدح نم الإ هفرعن ال حيحص نسح ثيدح اذه



 بهذلا ةينآ يف برشلا نع يهنلا نايب هاا ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 اةضقلاو: يسذلا ةيآ قف برشلا نه ىينلا ناي

 4. بنريشنا نأ © كلا لوس انا :لاق ةفيذح نع دامح نع ةفينح وبأ تر
 ناشيلا نبا

 يهو :لاق ,جابيدلاو ريرحلا سبلن نأو ءاهيف لكأن نأو «ةضفلاو بهذلا ةينآ

 .ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف نيكرشملل

 .رمقألا نب ىلع نع ثيدحلا اذه يروثلا نايفس نع ةبعش ىورو «ثيدحلا اذه رمقألا نب يلع نع دحاو ريغو -

 نبا دنع ريبشب نب هللا دبع ثيدح يف ةروكذملا يبارغألا ةصق ثيدحلا اذه بيسو :"حنفلا" نع "ذاشرالا" قا لاقو
 ؟ةسلجلا هذه اه : يبارعأ هل لاف ءلكأي هيتبك ر ىلع ىثجف ةاش 0 يببلل كتيدهأ :لاق «نسح دانسإب ىاربطلاو .هحام

 يناربطلا هاور ثيدحلاو ,باتكلا كلذ يف ةلأسملا ليضفتو .| ١19/1 ] انينغ الي ئلعجتي مو اَعرك لعج هللا :لاقف

 رمعم نع "هفنصم" يف قازرلا دبعو ءاتكتف لكآ ال :هعفر ؛هيبأ نع ةفيححج يبأ نب نوع نع رمقألا نب يلع قيرط نم
 قالخألا" يف خنينثلا وبأ هاورو هدبعلا سلجي امك سلخأو ةدبعلا لكأي امك لكآ انأ :السرف ريثك يبأ نب ىح

 قيرط نم رازبلاو ءسابع نبا ثيدح نم "نامبإلا بعش' يف يقهيبلاو ؛ةشئاع ثيدحو ؛«رباج ثيدح نم 'ةيوبنلا
 ءهجولا اذمي الإ ئوري ال :لاقو ءدبعلا لكأي امك لكآ دبع انأ امنإ :زمع نبا نع عفان نع هللا دبع نع ةلاضق نب كرابم

 :كبعلا موشي انك يرشا او هديغلا لكأي امك لك دبع انأ امنإ :هعفر نمت نع 'هلماك" يف يدع نبا جرحخأو

 رانا هلظيب ف رجرخي اننإ بعنلاو ةنضفلا ةينآ:ق:برشيو لكأي يذلا. نإ :اعوقرم ةملس مأ ثيدح يفو] :خلإ جابيدلاو

 [(338 :مقر ,788/75) بوتي نأ الإ :دازو "ريبكلا" يف يناربطلا هاورو ؛[055١5 :مقرإ ملسم هجرخأ ؛منهج
 هاور اذك ؛هركذف هذ ةفيذح نع دهاجم نع ميهاربإ نع دامح نع :"دوقعلا" ةخسن يفو «دنسلا يف انتخسن يف اذكه

 هاورو مامإلا نع فسوي يبأ نع دامح نب ليعامسإ قيرط نمو «مامإلا نع ريبزلا نب هللا دبع قيرط نم يئراحلا

 نب نمحرلا دبع نع دامحو ةورف يبأ نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ مامإلا نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم يعالكلا
 :مقر يراخبلا| ناحيشلا هجرحأ ثيدحلاو ؛هلوطب هركذ مث «نئادملاب ناقهد ىلع ةفيذح عم انلزن :لاق ىليل يبأ

 ةضفلاو بهذلا ةينآ ف اوبرشت الو «جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال :هثيدحت نم: 7١[ 517 :وقر ملسهو +65

 نع ميهاربإ نعع دامح قيرط نم اضيأ مامإلا ىورو .ةرخآلا ىف وكلو ايندلا ىف مط اهإف ءامههفاحص يف اولكأت الو

 قيرط نم ينانشألا هاور اذك «عبرألاو ثالثلاو 8005-5 هنم هيي يف صخر مث :هيفو ءاليوط اثيدح رمع
 هجرخأ ثيدحلاو ,"راثآلا" ف دمحم هاورو ءورسح نبا هقيرط نمو ؛مامإلا نع امهالك ورمع نب دسأو فسوي يبأ
 ؛سلدم ةداتق نأ ٍئطقرادلا هدقتناو ع[ :مقر] يباب رع نايس سيح و رماع نع ةداتق نع ملسم

 - «اباتك نامثع يبأ نبا نع هوحن قفتملا فو ءافوقوم هب يبعشلا نع رفسلا يبأ نباو ةبيش يبأ نباو نايبنو دواد هاورو



 بهذلا ةينآ يف برشلا نع يهنلا نايب د ..اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ةيايباجس جيم اينو :نللق. ليل نك ني نيغرلا يح نع كاسغ نع ةغينبح وب ١5ه

 يف بارشب ىتأف بارشب ةفيذح اعد مث ءانمعطف ماعطب ىتأف «نئادملاب ناقهذ ىلع
 تاقهدذلا يا

 :انلقف ؟اذع هن تعنت امل نورنا :لاقف ا ام انءاسف ههجو هب برضف ةضف ءانإ

 هتربخأف «هيف بارشب ىناتأف بارشب توعدف .«ىضاملا ماعلا يف هيلع تلزن نإ :لاقف !ال
 ةضفلا عانإ ِق

 20000آكآ 7 د ا ما دع نب سس ا نأ انام 25 هللا لوسر نأ

 نبا نع نانلا 3 32 يقرأ ماشإلا يلت ثيعللا ةنعيصأب راشأو ءاذكس الإ :ةيق ف عيئاسنلا هحج رخخأ اذك و -

 فوع نب نمحرل || دبعو كاقع نب كامثع نأ :مثيها نع انظيأ مامإلا ىورو .ههبش و ملعملا راوج نم اعوفرم سابع

 نسحلاو دمحم هاوؤر «رخلا نويسبلي اوناك اًيرشو ىلع نب نيس نيصح نب ب نب سنأو ةريره ابأو

 رباوقازرلا ديعو دعي نبا دنع ةهدوحج وم راثآلا هله نكل اا دادس قلي مل مئيه (« لس رف اذهو (ةنمع دايز نبا
 اا مكيف

 انها نيرخآ ةباحض راثآ انههو (حيرش و نمرلا دبع رئا ريغ "درفملا بدألا" يف يراخبلاو ةبيش يبأ

 نمحرلا دبع نع مامإلا خيش ةبيتع نب مكحلا قيرط نم يراخبلا هاور :خإ انلزن .ئهجلا ةورف وبأ لاس نبا :ملسم

 هتيهف أ الإ همرأ ل نإ :لاقف دب هامرف ةضف حدقب ناقهد هاتأف .ىقستساف ةفيذح عم ناك ؛لاق .ىلبل أ قبا

 1 امثذلا 3 نش نه :لاقو .ةضفلاو بغذلا ةينأ ْق ايما ريّشلاو جابيدلاو ريرحلا ن لح انا ا يببلا نأو 4ع ةكنب ملف
 د

 ا وب ريش دي :لاق 5 يببلا نأ ركذو عةفيدح عم. نحر بخ : لاق ىليل .ىأ ن :بأ نع مامإلا خيش دهاحت ن رع و ةرخألا ىف يك

 نب هللأ كنع نعو 6 ىحالا 3 وحلو ايندلا ل مه اًكاف ؛جابيدلا ف  ىل رخحا | وبسيفت دب / .ةضفلا م يهل كملأ 5
 - حج يح

 هنطب ف رجرجي امنإ ةضفلا ءانإ يف برشي يذلا :اعوفرم نينمؤملا مأ ةملس مأ هتلاخ نع ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 رثايملاو ؛ةضفلا ةينآ ف برشلا اهنم دعو «عبسب اناهنو عبسب انرمأ" :هيفو ءاعوفرم ءاربلا نعو :مدهج ران
 "داشرإلا" يف لاقو .[د 585 ؛:ه84+5 ءه57* ؛ه5++ :مقر] "قربتسإلاو ؛جابيدلاو ؛ريرحلا سبلو ؛يبسقلاو

 هامرف ةضف نم ءانإب ناقهد هاتأف ءىقستساف داوسلا ضعب 2 ةفيذح عم انجرخ :يليعامسإلا داز :مكحلا ثيدح يف

 ىورو ؛[70/7+ :مقر] اذه وحن ةفيذح نع ىليل ىبأ نبا نع مكحلا نع دواد وبأ هاورو «ثيدحلا ههجو يف هب

 ا ئمأ روك ذ ىلع مارح نيده كإ ' لاقف ؛ءهلامشب م 0 هللا لوسر لخأ : يلع نع يئاسنلا

 :مقر| مكحلا ثيدح يذمرتلا ىورو ءمهريغو ةيواعمو ىسوم يبأ نع هوحنو «قرطب هنع هجرخأو (65

 .نسح حيحص ثيدح اذه ؛ةشئاعو ءاربلاو ةملس مأ نع بابلا فو :لاقو ء[1 816

 .دادغب برق ىرسك نئادم :نئادملاب .ميلقإلا سيئرو مجعلا حالف :مضيو لادلا رسكب :ناقهد

 .هتبرضف ناقهدلا اذه هتني ملف :خلإ اناهف .ههجو هبرض نع ارذنعم :لاقف



 ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلا نع يهبنلا ه/ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 .ةرخالا يف انل يهو ايندلا يف

 | :لاق ىليل ىنأ قب نمحرلا دبع نع ةورف يىبأ نع هيبأ ن .ع دامح -55
 يهل مام نب ملسم

 هب برضف «ءانإلا ذحأف «ةضف ءانإ ف بارشب ىتأف «ناقهد نم ناميلا نب ةفيذح

 1 ع در كلي 0006 ١
 .ةضفلا ةينآ يف .برشن نأ ىمن هك هللا لوسر نإ :لاقو ءههحجو

 م

 اداب ةقيطم يب انك ايلا ىلبأ يأ نبا نع مكملاا نب ةفيمح رب تا
 ناميلا

 نيعباتلا رشاعم

 نع ىف د 25 هللا لوسر نإ :لاق مث ءهب ىم رف ةضف ماج يف هب هاتأف ءاناقهد ىقستساف

 ءاملري ناقهدلا

 ا و ايفل َّى مش يو يل و «ةضفلاو ص .ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف محل يه :لاقو «ةضفلا لا ةينآ

 ؛«سنأ نع يئاسنلا هاور «بهذلاو ةضفلا ءانإ ف برشلاو لكألا نع 0 يببلا ىف دقو :خلإ بهذلا ةينآ يف

 .يراقلا هلاق اذك ء[75/83 :مقر] بزاع نب ءاربلا نع هجام نبا هاور ؛قربتسإلاو ريرحلاو جابيدلا نع ىو
 نب دمخم هاورو ءمامإلا نع تايزلا بيبح نب ةرمح قيرط نم ورسحخ نباو يئراحلا هاور اذك ا ةفينح وبأ

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ئهجلا زوريف نب ملاس نب ملسم نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ هتخسن ف نسحلا
 قيرط نم قابشألا هاور اذكهو «ثيدحلا .مهاتأ مث ماعطب مهاتأف ءناقهد ىلع هعم اولزن مهأ :ناميلا نب ةفيذح
 يذفرتلاو 25051 :مقر ملسمو (5517 :مقر يراخبلا] ةتسلا ةجرخأ ثيدحلاو «مامإلا نع ىسوم نب هللا دينع

 يئاسنلاو «ةفيذح نع ىليل يبأ نب قيرط نم 37.١[ :مقر يئاسنلاو ,"1/5+ :مقر دواد وبأو 2181748 :مقر

 ةنوميم ثيدح نم "ريبكلا همجعم" يف قناريطلاو «ةضفلاو بهذلا ةينآ ف برشلاو لكألا نع ىف :سنأ نع

 5١55| :مقر ملسمو :551754 :مقر يراخبلا|] ناخيشلاو «ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلا نع ىمن :هيف 0

 ركذ ملسم دنعو «منهج ران هنطب يف رجرحي امنإ ةضفلاو بهذلا ءانإ نم برشي يذلا :ةملس مأ ثيدح نم
 .ةضفلاو بهذلا ةينأ فا ةرسع قنا :كيدخم نم ئطقرادلاو | "5 بقر اضيأ لكألا



 ءابدلاو ريقنلاو تفرملاو متنحلا نايب ه١ ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 أءابدلا و ريقنل ريشم و تلق زملاو متنخلا ناين |

 .متنحلاو ءابدلا نع ىف 7 ا 5 يبنلا نأ : :رهج :بأ نع عفان نع ةفينح وبأ -2غ اك

 ءارضخلا ةرجلا

 مك انيش :لاق ' 9 يبنلا نع هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 65

 ةيغوألا نم 225 هللا لوسر. هن ىف امغ رمغ نبا تلأس ناذازا نع ةره.نب ورمتع نع يذمرتلا ىور :خلإ ىف
 :ةعرقلا يهو ءابدلا نع ىنو «ةرحلا يهو ةمتنحلا نع 525 هللا لوسر ىف" :لاق ءانتغلب انل هرسفو مكتغلب هانربخأ

 "ةيقسألا يف ذبتني نأ رمأو «ريقملا وهو تفزملا نع ىهفو ءاحسن جسني وأ ارقن رقني لخنلا لصأ يهو ريقنلا نع ىغو
 (ةرمسو رمعي نب نمر لا دبعو ةريره يبأو ديعس يلأو سابع نباو يلعو رمع نع بابلا فو :لاق 6 :مقر]

 .حيحص نسح ثيدح اذه ؛ةنوميمو يرافغلا مكحلاو ورمع نب ذئاعو نيصح نب نارمعو ةشئاعو سنأو

 ثيدحلاو «متنحلاو ءابدلا عيقت نع ىف :ظفلب مامإلا نع ديز نب دامح قيرط نه يثراحلا هاور اذك :خلإ ىف

 نم [:4/5] يواحطلاو [9747© :مقر] يئاسنلاو [833: :مقر] دواد وبأو ١437[ :مقر] ملسم هحرخأ
 دلا ءاجو :ةريثك قرط نم يواحطلا هاورو «ريقنلاو تفزملاو متنحلاو ءابدلا نع ىش :ظفلب رمع نبا ثيدح

 هللا دبع نب رباجو بلاط يبأ نب يلعو ديعس وبأو ةريره وبأو سابع نبا مهنم «رمع نبا ريغ ةباحصلا نم ةعامج نع

 ذئاعو قوأ يبأ نب هللا دبعو سنأو ةشئاعو ةنوميمو ريبزلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمعو ورمع نب هللا دبعو

 نبا ثيدحف ؛سيقلا دبع دفو نم لجرو يمليدلا نب هللا دبعو بدنج نب ةرمسو نيصح نب نارمعو ورمع نبا
 .قرط نم يواحطلاو ةثالثلاو ناحخيشلا هج رخخأ سابع

 ؛يواحطلاو ملسم هجرخأ ديعس يبأ ثيدحو ؛يواحطلاو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرحأ ةريره يبأ ثيدحو
 يدهرتلاو دواد وبأو ير ,اخييلا هيما باج ثيدحو ؛يواحطلاو يئاسنلاو دواد قبأو ملسم هحج رخخأ يلع كييلوحو

 ريبزلا نب هللا دبع ٍثيدحو «يواحطلاو دواد وبأ هحرخأ ورفع نبا هللا دبع ثيدحو «يواحطلاو هجام نياو
 هللا دبع ثيدحو الأ وه هج خعأ ن تأ ثيدحو :«قرط نم ايكو هاحطلا اهودج رتخأ ةشئاعو ةنوميم ثيدحو هاج رخأ

 ثيدحو ؛يواحطلاو دواد وبأ هجرخأ يمليدلا نبا ثيدحو ءاضيأ وه اهجرخأ ةرمسو نارمعو ذئاعو قوأ يبأ نب
 .تاطوسبملا هعضوم «ليوط ثيدحلاو هقفلا تيح نم انهه مالكلاو ؛هاجرخأ سيقلا دبع دفو نم لحجر

 يدذمرتلاو ؛[7077 :مقر] هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع هريغو راثد نب براحم نع يئاسنلا هجرخأ :خلإ مك انيق
 ةرايز ركذ يئاسنلا ةياور يف نكلو ء[55١٠ :مقر] هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دثرم نب ةمقلع نع نايفس نع
 06 قأَو ةرورش يبأو دوعسم نبا نع تابلا ىو :يذمرتلا لاق افلا رباج نع هايورو 0 اضيأ يحاضألاو:روبقلا

 عنملا تاياورو ؛«حيحص نسح ثيدح اذه ءورمع نب هللا دبعو
 م

 , ةحيحص تايا ورب كلذ هع ( خل 3 رمألا لو ىف كلذ ناك انظنأ اهريغو ندسلاو حاحصلا

 ره امش ربعه نيحيحصلا يف د روك ذم ةييقللاو



 ءابدلاو ريقنلاو تفزملاو متنحلا نايب هما ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 رجه اولوقت الو ءاهوروزف همأ ربق ةرايز يف 5 دمحم نذأ قف ,روبقلا ةرايز نع

 ىلع ءا مك رسوم عسويل مكانيهف انإو «مايأ ةثالث قوفا اكس نأ يحاضألا موهتس نوح

 .كتفرلاو متنحلا يف برشلا نعو «ءاودوزتو اولكف كي هلا عسو دق نآلاو ,مكريقف
 # ءارضنلا ةرجلا اورحخدا

 ائيش لحي ال فرظلا نإف ءمتئش فرظ لك يف اوبرشاف دايو ريقنلا نع :ةياور فو
 5 8 0 5 5 5 5 5 قاع 50 0

 .بلقلا قرت انفإف ءاهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيف تدك :سنأ نع مكاحلا ةياور فو :ارجه اولوقت الو
 .ءافعضلا ىلع ةقفشو ءارقفلا ىلع ةمحر :مك ريقف ىلع (يراقلا) .ارجه اولوقت الو «ةرخالا ركذتو ءنوعلا عمدتو
 ةخسن يفو [ر ريقلا وهو «تفرلاب ىلطملا فرظلا] :خ! تفرملاو .مئانغلا نم ريخلا ةرثك 00 :خل | هللا عّسو دق

 نع :ةياور قو هم رجب 2 اًئيِس ل 7 فارظلا لاف ءاوب رشاف :تفاملا :هلوق لعب ةرابعلا ل , انعيبملا حرش"

 ا

 7 ؛ , ضع ب اج# : ؛ تول خ1 و - ناكي# ل ليت نو يداه ىفأ 1#
 يحاضألا موحل اوكسمت نأ مكانيو ءاهوروزف  رزمقلا ةرايز نع :ثالث نع مكاني انإ :لاق هنأ ةديرب نبا
 2 ا يآ < 1 3 وأ دا 1 نيا ره 8 ءاندلا ف | وب فشلا ياا ول ١ ابيحكو وح ريشف يدع محينع يس قمل مل انيرك انا 4 هثوهرن د ارك بتكسير معانا هدا راد - ملا || "ف «ءم أ ! 3 هين ١ ف انا نا نوونعب اهيك هانا مانأ ةنكلت

 : 25 أ

 ىف وهف
 ا

 ريغتو ريخأتلاو متدقتلا لعلو .اركسم اوبرشت الو :همّرخي الو اكيش لحي ال فرظلا نإف ؛مكل ادب اميف اوبرشاف
 .انتخسن ىف تعقو دق ةرابعلا

 مامإإلا نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيربظ نم يعالكلا داور دقف ,ظافلألا ةفلتخم ةياورلا هذه :خإ مك انيك انا

 أ ركض اويرشت الو هما حل الو اكيش لخ ال ف ورظلا إف ؛اوبرشاف تفرملاو جيشا يف :ب ريشلا .رع مك ؟ انيك :ظفلب

 :ظفلب هنع ليذهلا نب رفز قيرط نمو ؛مامإلا نع يئاطلا دواد نع مادقملا نب بعصم قيرط نم يئراحلا هاورو
 يحكم قيرط نم ظفللا اذهب «اوززو «ثيدحلا فورظلا نه مكل ادب اميف اوبرشاف :هيفو ء.هركذف ثالث نع مكتيف
 قمعرلا نبع نأ قيرط نم اضيأ ةاورو «ةديرب نب هللا كيع نع «دسلا :ق لاق هنأ الإ ماعآلا نع ميهاربإ نبا

 دامحو :يفو ورسملاو «تارفلا ن ف نيسحللاو يع نب ليعام“إو ,يحلبلا ع معيطم يبأو ( ىس وه نب هللا كلبعو «يباسارخلا

 أذا دايز ن ب نيسحلاو ع«ورمع نب ديَصَأو 5 "راثآلا يف نيل نب دمحمو ( فس وي يبأو «ئرقملاو ةفينح يبأ نبا

 تال م :هعفر هيبأ نع ةديرب نبا قيرط نم دواد وبأ هحرخأ ثيدحلاو .مامإلا نع مهلك ريرضلا ةيواعم

 ا 2 يىئاسنلاو ٠١55[ :مقر] يذمرتلاو [3717 :مقر] ملسم هجرحأو «هوحن هركذف |[ :مقر]
 نب براخم قيرط نمو عهنع ةمقلع قيرط نم يواحطلا هادرو .مامإلا دسك اةيليرب هيبأ نع ناميلس ثيدح نم

 ضايع يملا قيرط نمو ءدوعسم نبا نع قورسم قيرط نو كف ىلع نع ميلس نب قراخم قيرط نمو هنع راثد

 - «رباج هيبأ نع نمحرلا دبع قيرط نمو «رباج نع دعما يبأ نب لاس قيرط نمو «هوحن ورمع نب هللا دبع نع



 ذيبدلا بوش نايب هم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 اهوكسمأف مايأ ةثالث قوف يحاضألا موحل اوكسمت نأ مكانيمو ءاهوروزف روبقلا
 ءابدلا يف اوبرشت نأ مكانيفو ءمكريقف ىلع مكينغ عسويل مكاني امنإف ءاهودوزتو

 اويرشت الو فرخ الو اه لش ل فرظلا نإف ءمكل ادب اميف اوبرشاف تفرملاو

 لك يف اوبرشاف تفرملاو متنحلاو ءابدلا يف 9 ذيبنلا نع :هيفو ءهوحن :ةياور فو 1

 .اركسم اويرشت الو «فرظ

 [ذيبنلا برش نايب]
 نرخ هيأ نع :ةديربا ني. هللا كينغ نع .ةآثدح دامحو ةمقلع نع ةفينح وبأ ل

 .ةمرخ الو اعيش. لخي ال فرظلا نإف «فرظ لك يف اوبرشا :لاق هنأ 5 ىبلا

 دوعسم نب هللا دبع تيأر :لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 5١-

 راين نب ةدرب يبأ نع يدوعسملا نمحرلا دبع قيرط نمو «يردخلا ديعس يبأ نع نابح نب عساو قيرط نمو -
 .هوحن ةريره يبأ عع بشاوعع نب رهش قيرط نمو «لفغم نب هللا دبع نع هريغو ةيلاعلا بأ قيرط نمو :هوحن

 كيبثلا تع مك تتنك :اعوقرم «دبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع براحم يح ناببص أ | نع ملسم ىور تسيح انا

 - ١ 95 7 ا
 نع هذي رب نبا نع ب راج نع لصاو نب فق عم نعو ا كشف أ وب رمشل ل 0 اهلك ةيقيسألا 5 ا وب رشاش © اكس لك ل

 ةمقلع نعو ءكركسم اوبرشت الو «عءاعو لك ىف اوبرشاف نس ىف ةبرشالا ع مكحتيه .تنك * :اعوفرم هنأ 5-5 ٍِ ١ م : 1 يبست 5 0 ا 1 ع 5 1 1

 اك و.ةتيمارخم الو اعش لاخي ال افرظ وأ فرظلا نإ #» فورظلا نع يختي ؛ :اعوفر نهرا رع ةديرن يا ةيع دبره تبا

 :ماهإلا نع قاسارلا جلا هديع نأ قيرط قفا ىثراحلا هاور اذك : قي ولأ .[ 1 :مقر] ماع كبف

 جالجللا هدنس يفو ءمامإلا نع فسوي يبأ نع يوحنلا ذاعم يبأ قيرط نيف ينواخا اور اذك :خ! ةفينح وبأ

 نبا ةاور. اذك مارح وهف بيزلا .كيبت تقتع اذإ :لاق ريبقع نباديعس نع دامح نغ اضيأ مامإلا ىورو «فيعض

 علل مامإلا نع رقما ديزي نب هللا دبع نع ىيشوم نب رشب نع يعيطقلا نادمح نب ركب يبأ قيرط نم ورسح

 ةينارب يرعتألا ىسرما يآ نب ركب يل ىلع لوي داك هنأ هكللام قب ىلا نع ةامج نع اسيا مامألا فرز
 نع نعم نب نمحرلا دبع قيرط نم ورسخ نبا هاور اذك «يباوخلا نم كيبنلا هل. يرتشيل قوبسلا ىلإ هلوسرب كثعبيف

 ءهعم تمعطفق معطي وهو ميهاربإ ىلع تلخدف ذيبنلا يقتأ تنك :لاق دامح هكا مامإلا ىورو «مامإلا

 - دنع معطأ امر هنأ :دوعسم نب هللا :كبنع ني رماغ نع قثدخ .هنع ًاكاكتأ قآر املف ديبت هيف احدق نيلوانف



 ذيبنلا بارق كاين هرم ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 ةمألاو ذيبنلا برشت هللا كمحر :تلقف ءبرشف ذيبنب اعد مث اماعط لكأي وهو
 ةهقلع يأ

 ةقيأرا ىأ الولو «كيبنلا برشي مق هللا ءلوسر تيأر :فوعسم نبا لاف ؟كب يدعقت
 تيبزلاو ومشلا كيبن

 هلاددبحيربا عطيف ا نبا مادك نبا <”
 .رمثلا و ريسبلاو

 . |8557 :مقر 2577:ص] هنع "راثآلا" يف دمحم هاور اذك «يناقسو برشف هل دلو مأ نيريس هذبنت هل ذيبنب اعد مث -

 داك رتب اكسنت هنم لعجيو عهثلت ىقبو هاثلث تصذ دق ءالطلا برشي ناك“ هنأ :ميشاربإ نع دامح نع اضيأ مامإإلا ىورو

 ذحأو ء[ م :مقر 7-١ : ضأ "راثآلا" ِق نسحلا نب ءدمح ةأ ةر انك ءاسأن كلذب ري مو هب رشي 9 كميت يىح

 ىلع ءالطلا برشي ناك هنأ كلام نب سنأ نع ثيرح نب ورمع ىلوم عيرس نب ديلولا نع اضيأ مامإلا ىورو هب
 ىورو م4 :مقر 1 :ضأ الك لمحات امنت :لاقو "راثآلا" ّى دمحم و دايز نب نيستا ةنع ةأآور اذك :فيقتلا

 اننوطب ِق للا هذه موحل عطقت هب :لاق باطخملا نب رمق نع لوميم نب ورمع نع قاحساإ يبأ نع ايْظيأ مامإإلا

 هاورو ءمامإلا نع دايز نب نسحلا هوخحن ىورو 21875 :مقر ,"57 :صأ راثآلا يف دمحم هاور ؛ديدشلا ذيبنلا الإ

 .هعضوم يف طوسبم ليوط انهه مالكلاو ؛:نوميم نب ورمع نع يعيبسلا نع ةمثيخ وبأ هحرخأو :هقيرط نم ةحلط
 دعس نب لهس نع مزاح يبأو ءم5# سابع نبا نع يعخنلاو ينارهبلا ىيي نع قرطب ملسم جرحأ :خلإ اعد مث

 دلادت ١ / ِ , ءلازع
 5 25 هللا لرووَسرل كيش انك" ”هةشتاع و ةرمأ نع نسحلا نعو عرمتلاو تب ذأ كيبل 0 ةيقس ثيدح نم يدعاسلا

 | هع ع". ءه :مقر] "”ةودغ هب رشيف ءايكوع ةهلبنتو ءءاشع هب رشيق ةودغ هلو عالزع هلو هلارعأ نيك ءانقس

 عاملا هلك :تاريخلا حداقلا اذنك 25 هللا لاو تيقس قل" لاق سنأ نع يدذيهرتلل ”لئاهشلا" فو :يراقلا لاقو

 . 2 ُِ 2 ناك ل ألا 1 1 ا . 1 5 1 1 1
 اذإ بيزلا كيبت وا رمهتلا كيبل : ةضاللخلا نيف ؛خبطي م ام ىلع لومحم ادهو :يراقلا لاقو ُث نبللاو لسعلاو ديبنلاو

 دري مل و ماعطلا ءارمتسا هب دارأ اذإ فسوي ىو ةفينخح نبأ دنتع ركسلا كود ةبرش زوجي هنإف دتشا مث ةحبط ندأ خبط

 .ذخأت هبو :ثيللا وبأ هيقفلا لاق ءمارح هريثكو ةليلقف ؛هبرش زوخي ال :دمخم لاقو ءوهللا هب

 نا هرم“او ةيضميبأ أ تح 03 ورؤيا :اعوفرم سابع نيا نع يباربطلا ةأور لشف ءةرذلا كيد اماو حا برشف

 .اضيأ ةرذلا ذيبنو نيطيلخلا لخب حرص دقف "ةيادهلا" يف امأو ءيراقلا هلاق ١١١177[ :مقر ء١1١/١١٠] هرضحأو

 نم ةحلط هاور اذك :خا ىف .دبع مأ نبا يصر ام. يضرو يةيذهو هديهعب ءادتقالا نم درو امل : كب يدتفت ةمألاو

 -ةعيسلا هيجرحأ قييدجللاو ءاضيأ نائشألا هاورو ؛ءاطع نع امهالك رعسم نعو هنع هقيرط نم ورسح نبا ةاورو



 ذيبنلا برش: ناب هر ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 تيوب أل اب نع اقم يأ نيد قزم ج هدفا م لاح ذل 0

 .اركسم اوبرشت ال :لاق دك ىبلا نَع هيبأ نغ

 يئاسنلاو 2737٠.37 :مقر دواد وبأو 2١81/5 :مقر يذمرتلاو ١15/5« :مقر ملسمو 550١: :مقر يراخبلا] -

 رسلا :كيني نأ ىكو ا رجبعلا »: هييبولا هكيبي نأ ىمن' :ةثيدح نم [ معقد :مقر هجام نبا 0 0 ١

 نف هجام نياو 255١[ :مقر] ىئاسنلاو [ا/: 4 :مقر] ةواداوبأو ١988[ :مقر] ملسفو ؛"اعيمخ بظرل

 .'بطرلاو وهزلا طيلخ نعو ؛رمتلاو بيبزلا طيلخ نعو ءرسبلاو رمتلا طيلخ نع ىمن" :هعفر «ةداتق بأ ثيدح

 سابع نبا ثيدح نم ملسمو «هوحن ةملس مأ ثيدح نم [؟1705 :مقر] دواد وبأ هاورو «دواد وبأ هعفري ملو
 4159٠ ١551[ ءا) ةملا/ :مقر] رمع نباو ديعس يبأو

 امهمرح دقو ناطيلخلا امه ناذهو ءهيلإ لوؤي وهو لوهجملا ةغيصب وأ 75 يببلا ىف يأ فورعملا ةغيصب :خلإ ىه

 مكر وطسر غ5. :مقر ير احخيبلا] "نيحيحصلا" فو :يراقلا لاق «ةيفنحلا دنع في هبو ءانباحصأ نم دمحم
 ادي بف زلاو هبطرلا اولعتت الو اهي بع للا# ويبدا يأ وهزلا اةدستاالا يلا ب ةداع يىبأ نع 4 ١[

 نع جيرج نباو ثيللاو رانيد نب كلام نع يئاسنلا هجرخأ دقو :لوقأ «ةدح ىلع ةدحاو لك اوذبتنا نكلو

 ىليل يبأو سنأو ةداتق يبأو ديعس يبأو سابع نبا نع هجرخأو «نيطيلخلا يف رباج نع رانيد نب ورمع نعو «ءاطع
 يذشرتلا هج رخخأو |[ ةهةهذؤأ ئققةة8ة قدقرلب قتقدهشداأاإل تةووك تدهدش عمهوهد#+؟ موو -

 ء[81/7١/ 2341/5 :مقر] هححصو ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نعو :ةحّحصو رباج نع.ءاطع نع تيللا ن

 .همأ نع بعك نب دبعمو ةملس مأو ن مابع نباو ةداتق يبأو رباجو سنأ نع بابلا فو :لاقو
 قيرط نم ورسخ نبا هاورو «مامإلا نع يناسارخلا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خ! ةفينح وبأ

 وبأو دمحأ هحرخأ ثيدحلاو ءهنع عيزب نب هللا دبع قيرط نم يقابلا دبع نبا هاورو ؛مامإلا نع دايز نب نسحلا

 ثيدح نم هوحنب يواحطلاو «"ريقلو ركسم لك نع ىف" :هتعفر ةملس مأ نع بشوح نب رهش قيزط: نم دواد
 هححصو رمع نيا عع يلمولا هج رخخأ سارت كيبل لك :فثيدد ا ركيسيم اوبرشت ال .ريشب نب نامعنلا

 ؛مليدو يرصعلا جشألاو ىسوم يبأو ديعس يبأو دوعسم نباو يلعو رمع نع بابلا يفو :لاقو ١85[: :مقر]

 ةديربو ةملس مأو لفغم نب هللا دبعو ةيواعمو ريشب نب نامعنلاو دعس نب سيقو سابع نباو ةشئاعو ةنوميمو

 .ينزملا ةرقو رجح نب لئاوو ةريره يبأو
 رم ةشئاع نع ةملس يبأ نع يراخبلا ىورو ؛حاحصلا ن :ماقبس اميف هحيرخم رغ دق :خا اركسم

1 

 رش |إ5 :اعوف

 ىلع مكب كل ةزينسلاو حاحضلا هيلع تالا ةريج ىعرصم ركسلل عييت رك غ[8 4مقو] ماس وهخ.ركسا
 اقملا ردق ىلع ارصتخم كانه هررقنسو «سابع نبا ثيدح نم قيس ام هديؤيو ىذحأملا ةيلعب نذؤي دعا



 رمخلا نمث لكأ ةمرح نايب همه ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 [رمخلا نمث لكأ ةمرح نايب]

 هللا دبع نبا

 نبا نع :ةياور يفو ء«بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :لاق هنأ

 .بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :لاق سابع

 .يوونلا هلاق امك. اضيأ يعفاشلا باحصأ يرثكأ دنع يقيقحلا ئعملا وه ام ىلع بنعلا نم ةذختملا يه :رمخلا تمرح

 :هظفلو ءلسرم وهف سابع نبا ركذي مل هنأ ريغ مامإلا نع رشب نب دمحم قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ اهليلق
 ينامحلا ىيي يبأ قيرط نم لدعلا ةحلط هاورو ؛بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو اهليلق اهنيعل رمخلا تمرح
 5 يبلا نأ سابع نبا نع ةفيححج يبأ نب نوع نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ مامإلا نع امهالك ةفينح يبأ نب دامحو

 مامإلا دنس يف ظوفحملاو ."يقهيبلا ىلع درلا يف يقنلا رهوجلا" يف ينامكرتلا نب نيدلا ءالع هاور اذكهو ءهركذف
 نب رعسم انتدح- نيكد نب لضفلا ميعن وبأ انثدح :"هخيرات" ف ةمئيحخ نبأ قب نكي قي لاقو .انتخسن قف اه وه

 نوع وبأو :لاق «بارش لك نم ريثكلاو اهنم ليلقلا اهنيعل رمخلا تمرح :لاق دادش نبا نع نوع يبأ نع مادك

 قاحسإ يبأ نع دايز نب دحاولا دبع نع ليعامسإ نب ىسوم همساب ىنربخأ يفقثلا هللا دبع نب دمحم وه اذه
 ناميلس نع ةبعش انربحتأ ءدعجلا نب ىلع انثدحو :لاق داهملا نب دادش نب هللا دبع وه دادش نباو :يابيشلا

 حابصلا نب دمحم اندحو «ثراحلا تنب ةن وميم هتلاح نع سابع نب هللا دبع نع دادش نب هللا دبع نع ىنابيشلا

 ركسلاو ءاهنيعل رمخلا تمرح :لاق سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع يرماعلا شايع نع كيرش انربخأ «رازبلا

 انثدح «سيق نع نوراه نب ديزي نع بويأ كلذب انثدح ءورمع نب شايع وه يرماعلا شايعو ؛بارش لك نم
 اهليلق اهنيعل رمخلا تمرح :لاق «سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع ةمربش نبا ينربخأ («ميشه انثدح يأ

 .بارش لك نم ركسلاو ءاهريثكو

 نب بعصملاو ؛ةفيلخ نب ةذوه مهنم ؛مدقتملا دنسلاب نوع يبأ نع باوصلا ىلع مامإلا باحصأ نم ةعامج هاورو
 نع يروثلا هعبات رعسمو «هب رعسم نع ميعن يبأ نع ةمثيح يبأ نبا قيرط نم غبصأ نب مساق هاورو ؛مادقملا

 هاورو «مامإلا ديناسم يف ةدوجوم نوع يبأ نع شايع نب هللا دبعو يروثلاو رعسم ةياورو ءكلذك نوع يبأ

 رازبلا هجرحتأو .بارش لك نم ركسلاو ءاهنيعل رمخلا هللا مرح :سابع نبا نع ةمركع قيرط نم "هبيذمق" يف يربطلا
 'ءافعضلا" يف يليقعلا هجرخأو ءافوقومو ًاعوفرم هنع "هننس" يف ئطقرادلاو ؛"همحعم" يف يناربطلاو ؛"هدنسم" يف
 يئاسنلا هاورو .سابع نبا نع ىوري امنإو ؛ظوفحم ريغ :لاقو «ةصق يف هعفر يلع نع ثراحلا نع :نيقيرط نم
 - ؛اهريتكو اهليلق رمتخلا تفرح :لاق سابغ نبا نعاقاحلا نب دادنك نب هللا دبع نع ركذي ةمربشا نبا قيرط نم



 رمخلا نمث لكأ ةمرح نايب م5 ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك
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 نبا نع ميشه قيرط نهو ءدادش نب هللا دبع نع هعمسي ١ ةمربش نباو : يئاسنلا لاق «ءبارش لك نم ركسلاو ت

 ركسلاو ءاهريثك و اهليلق اهنيعب رمخلا تمرح :لاق «٠ سابع نبا نع دادش» نب هللا دبع نع ةقثلا قتدح لاق ةعربتش

 نب هللا دبع نع نوع يبأ نع رعسم نع ةبعش نع رفعج نب دمحم نع لبنح نب دمحأ قيرط نمو .بارش لك نم
 نب دمحأ قيرط نفو «بارش لك نم ركسملاو ءاهريثك و اهليلق اهنيعب رمخلا تمرح :لاق سابع نبا نع دادش

 با نع دادش نب هللا دبع نع نوع يبأ نع حيرذ نب سابع نع كيرش نع سابعلا يبأ نب ميهاربإ نع لبنح
 نم باوصلاب ىلوأ اذهو :يئاسنلا لاق «بارش لك نم ركسأ امو ءاهريثكو اهليلق رمخلا تمرح :لاق سابع
 نوع يبأ ةياورو «ةمربش نبا نم عامسلا ركذ هثيدح يف سيلو «ءسلدي ناك ريشب نب ميشهو «ةمربش نبا ثيدح
 يبهذلا رامع نع ةمربش نبا نع ميشه قيرط نم "هدنسم" يف رازبلا هاورو .سابع نبا نع تاقثلا هاور انعإ ةبشأ

 يبهذلا رامع نع ةمربش نبا نع هاور ملعي الو كيرشو يروثلاو رعسم نوع يبأ نع هاورو «دادش نب هللا دبع نع

 نب دمحم دنع الإ ثيدحلا اذه نكي ملو «نايفس وبأ الإ ميشه نع الو ؛ميشه الإ سابع نبا نع دادش نبا نع
 قيرط نمو درك ذف دادش نب هللا ديع نع لوع يبأ نع رعسم نع ةينعش قيرط نمو ققن ايظرفاو ناكؤ ب رج

 ةعامج هاور دقو ركسلاو : :لوقي ةبعشو :لاق «سابع نبا نع دادش نبا نع نوع يبأ نع ةملس يبأ نع نايفس

 .ثيدحلا اذه الإ ادنسم ًائيدح رعسم نع يروثلا ىور ملعن الو ءرعسم ةياور ىلع انرصتقاف نوع يبأ نع

 اهنيعل رمخلا تمرح :ًافوقوم سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع نوع يبأ نع "همجعم" يف يناربطلا هجرخأو
 (م9/./١١] هوحن اعوفرم سابع نبا نع بيسملا نب ديعس نعو ؛بارش لك نم ركسلاو «ريثكلاو اهنم ليلقلا

 عسا نع ةأوزإ لقوا هون ف يبأ نع رعسم نع رعسم ةمجرت يف "ةيلحلا" يف ميعن وبأ هجرخأو ١١855[« :مقر
 نع ةبعش درفتو 277 يبلا نع :لاقف ءرعسم نع ةنييع نب نايفس هعفرو «ميهاربإو نايفسو ةبعشو يروثلا نايفس
 جوا اف يت ةسضت توزع لوا نبا قيرط نم "هننس" يف يطقرادلا هجرحأو ءبارش لك نم ركسلاو :لاقف رعسم

 لك نم ركسلاو ءاهنيعل رمخلا مرح امنإ :افوقوم سابع نبا نع دادش نبا نع نوع يبأ نع رعسم نع ةبعش
 ركسسم ]ق 2 يببلا نع يور دق هنأ ؛سابع نبا نع باوصلا وه اذهو :لاق ه5 :مقر ته5/5] كارش

 مارح هريثكو ركسأ ام ليلق :سابع نبا نع دهاجمو ءاطعو سواط هاورو ؛مارج

 ميعن ابأ عباتو حيحص :مزح نبا لاق ؛هركذف سابع نبا نع دادش نبا نع نوع يبأ نع رعسم نع مساق هحرخأو
 ف يناربطلا هجرخأو ءكلذك نوع يبأ نع هاورف يروثلا رعسم عباتو ءكلذك رعسم نع هاورف ءنوع نب رفعج
 «بارش لك نم ركسلاو ءاهنيعل رمخلا هللا مرح :لاق «سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد نع "بيذهتلا"
 ثراحلا نع يعيبسلا قاحسإ يأ نع هقيرط نم تارفلا نب دمحم ةمجرت يف "ءافعضلا باتك" يف يليقعلا هج رخخأو

 - «تارفلا دب دمحم هلعأوا باريش لكأ * يف ركسلاو اهنيعب رمكلا تيم رج :اعوقرم هيفا دقو ىلع نع
 دج



 رمخلا لكأ ةمرح هلال ...اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 يدهي ناك هنأ :يفقثلا رماع يبأ نع ينادمهلا سيق نب دمحم نع ةفينح وبأ -5

 رماع ابأ نيكي فيقث نم الحر نأ :ةياور فو ءرمح نم ةي وار ماع لك يف 25 يبلل

 هيفا تصرح .ياثلا» غاعلا ,فب ىذمأت «ريح نع ةيزار ماع لك دع 5 يبلل يدهي ناك

 دق .ىلاعت هللا نإ !رماع ابأ اب ك5 هللا لوسر لاقف اقف ءهل يدهي ناك امك ةيوار رمخلا

 ؛كتجاح ىلع اهنمثب نعتساف اهعبف اهذح :لاق «كرمح يف انل ةجاح الف ؛رمخلا مرح

 .اهنمث لكأو اهّعيبو امبرش مّرح دق ىلاعت هللا نإ !رماع ابأ اي :لاقف

 اذه نمحرلا دبع :لاقو ءاعوفرم يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع ينافطغلا رشب نب نمحرلا دبع نعو -
 دبا :ثيدح نم هي اوحشعا اه امأو :"يراسلا .ةاشرإ" ىق لاقو .."ةياببلا' يف ئيعلا هلاق اذك «ةياورلا يف لوهجب

 يق :فلتخاف :«بارش لك نم ركسلاو ءاهريثك و اهليلق رمخلا تمرح يي تاقث لاجرب يئاسنلا دنع سابع

 :ظفلب هيف ةياورلا نأ هريغو دمحأ مامإلا حجر دقف هتحص ريدقت ىلعو «هفقوو هعفر يفو ؛هعاطقناو هلصو

 عاطقتالا نأ :ًايئاثو «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ةدايز عفرلا نإ :الوأ :هباوج يف لوقأ ]885/1١7[. ميملا ظفلب ركسملاو
 قف انهه فوقوملا نأ :انلاثو «لسرملا مكح يف هنإف ؛لوصألا ىف امك ةقث يوارلا ناك اذإ ةيفنحلا دنع ح رجب سيل

 ؛عفرلا ىلإ ريشي اذهو :حلإ رمخلا هللا مرح :سابع نبا لاق هنأ :اعبارو ءداهتجا غاسم هيف سيل امل ؛عوفرملا مكح
 يقاب ضراعي ةلاحم الف حص اذإ ثيدحلا نأ :اسماخو «هلوسر ىلإ ةبسنلا نم لزنأ سيل هللا ىلإ ةبسنلا نإف

 امهو سايقلا ىلإ وأ طقاستلا ىلإ امإ راصيف ءدحاو سنج نم هنأل ؛ثيداحألا ددع ةرثكب ةربع الو ,حاحصلا

 اوس ويف ريكس بننارظ ل ةانعريفو ةناللاع ني ااريقنو ؟قيسيسسلاا قا قرورة هنأ ةاسالانسو افلا اقيم

 نأ :اهاساو ءددجتلاو فصولا رابتعا نع عئبني لعفلا نأل ؛؟"بارش لك نم ركسلاو" «ةياورلا لثم هنيعب وهو

 ؛"ةيادمل" ف روكذم ريثكلاو ليلقلا ةمرح ثيداحأ ليوأت نأ ىلع ذحأملا ةيلع ىلع لدي قتشملا ىلع مكحلا

 فو «ةبرشألا باتك نم همث بلطيلف "ةيانبلا" اهحرشو "ةيادهلا" يف حورشم روكذم ةلأسملا هذه لاثمأ ليصفتو

 .انهه "دنسملا حرش" يف ةلدألاو رابخألا نم اذبن يراقلا هنم لقن ؛دودحلا باتك نم "ريدقلا حتف"

 نمابع نبإ لأ هنأ يئابسلا ةلعو ني نمحرلا دبغ نع ملسم ىور :خل ! هللا نإ ."راثآلا" ف دمحم ةاور : ! ةفينح وبأ

 14 رأت كوسم لاق يلع ةيراو لق هللا لويسرل قدعأ لبر اذا ةيفقك سايق وللا لاق عييكنلا وم وصعب الين

 يرمأ :لاقق ؟ةيرواس اجب :86 هللا لوسر هل لاقف ءاتاستإ ناسف :لاقأءال :لاق ةاهسّرع ىقلاعت هللا نأ تتملع له

 ١5179[. :مقر] اهيف ام بهذ ىح ةدازملا حتفف :لاق ءاهعيب مرح اميرش مرح يذلا نإ :لاقف ءاهعيب



 همم ةنيزلاو سابللا باتك

 [225 ىبلا ةوسنلق نايب]

 .ةيماش ءاضيب ةوسنلق 5 هللا :لويسرلا ناك :ةريره يبأ نع ءاطع نع :ةياور يفو «ةيماش

 [لدسلا نايب]
 لجرب ري 3 يببلا نأ هةقحعحجم 00 ىلع ف ةهشنح وبا  ؟ /١"”

 .اعطقنم 55 يبلا نع رمقألا نب ىلع نع :ةياور فو هيلع هفطعأق هبو لداس
 اني رف هفتك ىلع هدرق

 د ا جرو 202 2222 ه6 3 هم ءيليل يأ نبا نع مكحلا نع ةفينح وبأ 2

 ةيقرغ :نآلا ىميستاو + سارلا .قا نسبلي انه. ةةلمنهملا نييسلا حتفو نونلا نوكسو ماللاو فاقلا حتفب :خإ ةوسنلق

 ناك :ةشئانغ نع ركاسغ ىبا هيلو يفو ءءاضيب ةوسنلق سبلي ناك 75 هنأ :رمع نبا نع ئاربطلا هاورو «ةيفوكو

 ريغب مئامعلا سبليو ءمئامعلا ريغبو مئامعلا تحن سنالقلا سبلي ناك :هل ةياور فو ؛ةينيطال ءاضيب ةوسنلق هل

 .يراقلا لاق اذك ءبرحلا يف ناذالا تاوذ سبليو ؛ةبرضملا ضيبلا نهو ؛ةيناميلا سنالقلا سبلي ناكو :سنالق

 نم قفلم وه :ظفاحلا لاقو «يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ .نيفرطلا نم ءاخرإلا وهو لدسلا نم :لداس

 نق ريرحلا سبلي امنإ :ةيفو كتيدنلا ياريس ةلح  رسع ىأر :رمع نبا ثيدحو «هيلع قفتم ةفيذح ثيدح :نيثيدح

 مامإلا ىورو ءاضيأ [؟ 074 :مقر ملسمو 4580 :مقر يراخبلا] هيلع قفتم وهو «ةرحآلا يف هل قال ال نم ايندلا
 ةعطقو هديب ريرح نم ةعطق ذحأ :ةعفر ءادردلا يبأ نع (قرضملا هللا دابع نب ديعس نب كئاع نع ةسيئأ ىبأ نب ديز نع

 (هنع ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم ةحلط هاور اذك .ىما روك ذ ىلع مارح ناذه :لاق 5 .ىرخألا هديب بهذ نم

 .اعوفرم رصم لهأ نم لحر نغ ةسيئأ يبأ نب.ديز نغ :لاق هنأ ريغ هنع دايز نب نسححلا قيرط نم رفظملا نباو
 دمحأو هجام نباو دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ هوحن ىلع ثيدح «رابحأ هيفو ؛هنع "راثآلا" يف دمحم هاور اذكهو

 بيش لأ نباو |[ منغ دمحأو ١[ أ مقر يئاسنلاو يذمرتلا هحججرخخأ ىبس وم ؟ ثيدحو «نابح نباو

 نب هللا دبع ثيدحو ١7٠١[( :مقر] يذمرتلا هحّحصو «مهئانإل لحو :ةيفو ء[54745 :مقر ء١ه١/ه]

 - «رازبلا هجرخأ رمع ثيدحو «يقيرفإلا هيفو «يناربطلاو ىلعي وبأو رازبلاو ةبيش يبأ نباو قاحسإ هجرخأ ورمع



 ليثامت هيف رتسلا نع يهنلا نايب ه4 ةنيزلاو سابللا باتك

 كلذ لعفي امنإ :لاقو «جابيدلاو ريرحلا سبل نع ىف 5:5 هللا لوسر نأ :ةفيذح نع
 . هل قالخ ال نم

 [ليثامت هيف رتسلا نع يهنل || نايب|
 :ههجو هللا مرك ىلع نع ةزمح نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع ةفينح وبا ا

 نوبت معو هدمدمتم سما لقت ريكي أطبأف :ليثامت هيف ًارتس ع هلا لوسر تيب فب ىلع ناك هقأ

 :هيفو ءرصم خيرات يف سنوي نب ديعس وبأ هجرحأ رماع نب ةبقع ثيدحو «فيعض ريبج نب ورمع هدنس يفو -
 «يناربطلاو رازبلا هج رخخأ سابع نبا ثيدحو «ةبيش 5 ربا هحب روخأ هلثم مقرأ نب ديز ثيدحو (مهتانإل لح

 «ئناه مأو رماع نب ةبقعو ةفيذحو رمعو يلع نع بابلا فو :يذمرتلا لاق «يناربطلا هجرحأ ةلثاو ثيدحو
 .رباجو ءاربلاو ةناحير نباو رمع نباو ورمع نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا دبعو نارمعو سنأو
 هاور «بهذلا هتانب ىلح رمع نباو ءبهذلا اًهاوحأ تلح انهفأ :ةشئاع نع رائيد نب ورمع نع اضيأ مامإلا ىورو

 ؛ريرحلا ضمق يف ةفيذح نع هوحن مامإلا ىورو ؛هقيرط نم ورسح نباو ءهنع دايز نب نسحلاو لح يف دمحم

 نع اضيأ مامإلا ىورو ههنع ريبزلا نب هللا دبعو ءارغملا بأ نب ةورف قيرط نم ةحلطو ؛"راثآلا" يف هنع دمحم هاور

 نم حلصي ال هنأ رانلا لهأ يز يف نومتتج :لاقف ؛جابيدلاو ريرحلا مهيلع موق رمع ىلإ ءاج ميهاربإ نع دامح
 .ورسخ نبا هقيرط نمو «هنع دايز نب نسحلا هاور ؛ثيدحلا يعم اذه «ةعبرأ وأ عباصأ ةثالث اذكه الإ ريرحلا

 يراخبلا ىور دقف خلإ لعفي امنإ ريخألا ظفللا امأو ؛يراخبلا نع دانسإلا اذه كلذ قبس دق :خ! ةفيذح نع

 :مقر] ةرخآلا يف هل قال ال نم ايندلا يف ريرحلا سبلي امنإ :اعوفرم باطخلا نب رمع هيبأ نع رمع نبا نع
 يذمرتلا ىورو «ةرخآلا يف هل قالخ الف ايندلا يف ريرحلا سبل نم :دادش نب برح نع يئاسنلا هاورو عمه

 فو :لاق «[177. :مقر] مهئانإل لحأو ءمأ روكذ ىلع بهذلاو ريرحلا نابل مرح :اغوقرم ىسوم يأ نغ

 هللا دبعو نيصح نب نارمعو ءورمع نب هللا دبعو ةفيذحو سنأو ئناه مأو رماع نب ةبقعو يلعو رمع نع بابلا

 .حيحص نسح ثيدح اذه «ءاربلاو رمع نباو ةناحير يبأو رباجو ريبزلا نب
 ري زخلسا سبل امنإ :هعفر رمع نع يئاسنلاو د واد وبأو ناخخيشلاو لجأ هج رخخأ ةرخألا 2 هل ظح ال :هل قاليخ ال

 :اعوفرم رباج نع ريبزلا يِبأ نع يذمرتلا جرخخأ «حاورألا تاوذل ريواصت يأ :خل ! ليئامت .خلإ ال نم ايندلا ف
 ةحلط يبأو يلع نع بابلا فر :لاق ١7534[+ :مقر] "كلذ عنصي نأ نع ىمفو «تيبلا يف ةروصلا نع ىمن"

 هللا هبذاع ةروص روص نم :اعوفرم سابع نبا نع جرحأو .هحّحصو هنسح مث ؛بويأ يبأو ةريره يبأو ةشئاعو

 اح اة - رفس نم : يبلا مدق" :ةشئاع نع يراخبلا ىورو «ثيدحلا ءاهيف خفانب سيلو - حورلا نيعي - اهيف خفني نخ



 متكلاو ءانحلاب باضخلا نايب 694 ةنيزلاو سابللا باتك

 طسباق: ءليثاف لو بلك هيف اجيب لفات © انإ :لاق ءئع كأطبأ امو :هل لاقف «هاتأ مث
 هش رفاق أ

 اوبضحخا :525 هللا لوسر لاق :لاق امك رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ -4 1ع

 .باتكلا لهأ اوفلاخو ءءانحلاب مك رعش

 ءرذ يبأ نع دوسألا يبأ نع يدنكلا هللا دنع. ني قي نمي ةقينحم وبأ -غ١
 ةداتجع نب بدن

 بابلاب لي يبلا ماقف ءريواضت اهيف ةقرمن ترتشا امنأ :اهنعو :"هتعزنف ةعزنأ نأ ينرمأف ليثامت هيف اكونرُد تقلعو -
 ذإ لاقت ءاهتسوتو اهيلع سلختل :ةلقا؟ةقرستلا هذه.لا ام :لاقا «تينذأ ان هللا ىلإ: باوتآ «تلقف :لعدب ملف

 نعو ءروصلا هيف اتيب لخدت ال ةكئالملا نإو .مققلخ ام اويحأ :مش لاقي «ةمايقلا موي نوبذعي روصلا هذه. باحصأ

 ءدجو ام اناني ا ,هيقلف يببلا جرخف كي يبنلا ىلع دتشا | قوجس هيج :كيارف ليقزوج 0 يبنلا دعو" :رمع نبا

 ايبا هريغو ةحلط يبأ نع هجرخأو .لكاألاو :ةرو هيلا اني لمعلا ال انإ :ليئربج هل لاقف

 يئاسنلاو ١١41757[ :مقر (40/؟] دمحأ هجرخأ [باّتكلاو ةظفحلا ال ؛نوبرقملا ةكئالملا يأ] :إ لخدن ال انإ

 ةكئالملا نإ :هعفر ىلع نع هجام نباو «خلإ لخدت ال ةكئالملا نإ :هعفر ديعس يبلأ نع "هحيحص" يف نابح نباو

 .بلكلا كلو ةدارلا :ةروكسو.ميحلا رسكب : قرا .[؟5143: :يقر] ةروص الو. يلع هيعاتي لعتتتاال

 اوفلاخو ءاوقرفاو ءاوبضتخا :رمع نبا نع يدع نبا هاور :خلإ ءانحلاب .ةجام نباو يئاسنلا هوحنب هاور :رمع نبا

 رازبلا هاورو «عورلا نكسي حيرلا بيط هنإف «ءانحلاب اوبضتخا :سنأ نع "زنكلا" يف مكاحلاو ىلعي وبأ هاورو «دوهيلا

 (كن يراقلا) .مكحاكنو مكلامجو مكبابش يف ديزي هنإف «ءانحلاب اوبضتخا :سنأ نع بطلا يف ميعن وبأو

 نع راسي نب ناميلس نع يراخبلا ىور [يدذمرتلا ريغ هذ ةريره يبأ نع هوحدب ةتسلا هاور] :خلإ اوفلاخو

 نع: ةملس يأ نع يذمرتلاو.[889 :مقر] مهوفلاخقا توغبضي الا قزاضنلاو ةوهيلا نإ :اغوفرم ةريره يبأ
 سابع نباو ريبزلا نع بابلا قو :لاق [ :ميتقار] د وهبلاب | وهبشت الو :بييقيلا اوريغ ؛انغوقارم ةريره يبأ

 نع جرخأو عءرمع نباو ةقيحبحج+ يبأو هرم نب رياج و ليفطلا يبأو ةمدهجلاو ةثمر يبأو : سنأو رد يبأو رباجو

 ىتكلاو ءابخلا بيشلا هب ريغ ام ةسحأ لا .اجوقرم و 3 قل نع يليدلا دوسألا لأ هع ةديرب نب هللا كيبع

 هللا دبع نب ىبع ةيجح ويأ وه :يدنكلا .ةاؤسلا ىلإ ةبراضلا وأ ةرمحلا ال ضخخا داوسلا عا ٍِ ونمملا مت هححصو

 .كايقس نب ورمع نب ملاَظ رجس | يلؤدلا :دوسألا يبأ .حلحألاب ف ورعملا ةي ءاعم نب



 متكلاو ءانحلاب باضخلا نايب ه١ ةنيزلاو سابللا باتك

 ش 55 7-5 ع 3 دللا اص

 بيشلا هب مترّيغ ام نسحأ نم :ةياور يفو .متكلاو ءانحلا رعشلا هب مترّيغ ام نسحأ

 عبصيو ةمس ولا عم لعجبي تيب اوه :متكلاو .اع وف رم رذ ىبأ نع يليدلا ةوسالا يبأ نع دواد وبأ هأور : يبنلا نع

 نم يئراحلا هاور اذك [(يراقلا) .هئيعب ةعبرألاو دمحأ هاورإ :خلإ ةياور يفو .ةمسولا وه :ليقو ءدوسأ رعشلا هب
 قباسو «تارفلا نب نسسحلاو «؛تايزلا بيبح نب ةزمحو ؛«نارمع نب يقاعملاو «ئرقملاو «ميهاربإ نب يكم قيرط

 نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو ؛مامإلا نع مه رشع ةثالث فلخ نب زيزعلا دبعو ؛ءورمع نب دسأو ؛دايز
 ناميلس نب كييعتس قيرط 8 عماماإإلا ريع ميهاربإ نب ىكم قيرط نم لدعلا ةحلط هأورو ,مامإإلا نع يبهولا دلاخ

 نب نسحلا قيرط نم ورسح نبا هاورو «مامإلا نع ناقربزلا نب دواد قيرط نمو «مامإلا نع نسسحلا نب دمحم نع
 ريع ام :ظفلب ةدجام نباو يدذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هج رخخأ ثيدحلاو ىةن ميهاربإ نب يىكم قيدرط نمو دايز

 ل ديلا هج رخأو يهب ريغ ام لضفأ :يئاسنللو «حيحص نسح :قسرلا لاق رعشلا اذه :ةياور قو تيل هب

 ةيحبح وبأ مامإلا خيش و عرذ يبأ ثيدح نم مهلك "هك ردقسم" ُِى مكاحلاو 0 ةدييحسمص" 2 كابح نباو ةدلقسم"

 .ثيدحلا ويقتسل تبث يدنع وه :يدع نبا لاق ؛ةقث حلحألا

 [اعوفرم ود 5 ثيدح نم هحيحصضص قي نابح نباو هننس ف ةعبرألاو هدنسم يف دمحأ هحجج رخأ | خإ تحشلا

 حيرلا بيط هنإف «ءانحلاب اوبضتحا :اعوفرم سنأ ثيدح يف امك رابعألا نم ريثك ف دراو هريغو ءانحلاب باضنخلا

 نمو ؛ ةانك" ق مكاحلاو "1 :مقر ؟ادلد] كس" 5 ىلعي زهبأ يضاقلا هب يخأ ؛ع ورلا 0-7

 نبا ثيدح نمو ؛"هلماك" يف يدع نبا هجرحخأ .دوهيلا اوفلاخخو ءاوقرفاو ءاوبضتخا :هعفر رمع نبا ثيدح
 :هعفر سنأ ثيدح نمو ءاضيأ "ةلماك" 2 هد روعأ «نمؤملا باضخن رشبتست ةكئالملا إف ؛مك احل اوبضحختا : سابع

 "بطلا" 5 ميعل وبأو لس" ُِق وازبلا هج رخخأ ,مكحاكنو مكلامجو مكبايش يق ديزي هنإف يانخحلاب | وبمضتحا

 اذه '

 ةمس ولا وه سيل مثكلاو ؛متكلاو ةرفصلا نم هريغو ءانحلاب باضتحخالا زاوج نم ملعلا لهأ روهمج دنع هيلع قفتم

 . داعملا داز' يف ميقلا نبا هققح امك اهريغ لب مهوتي امك

 نبا هلقن امك فلسلاو ةباحصلا نم ريثك نع هلعفو ءهزاوح يورو ؛هعنم ىلع رثكألاو صلاخلا داوسلا يف اوفلتحا امو

 ءادردلا يبأ نع "كلا" ُِق يناربطلا جرخأو رابخأ هعنم فو مالك ةدنس ف ةحابإ لق ثيدح هيف درو لقو (ميقلا

 ١] 1 ٍ 11 ١ ءادش 1 ١ 1 م ع 2و , . 6 7
 ةححيححص يف .نابح نباو « مهئنئس يف ةعبرألاو ةدنتسهم قل لما هحج رخخا دقق ءادش رد يبا ثيدح اماو

52520 56 2 1 ! 9 5 1" 1 0000 : 

 دقسلا مالثنا نع هّتم "الس ميلست دعب ثيدحلا حل «سضخي هنأ اهملعيلف ا يسلاب بصي وهو ةآرملا يك كفا تح امدح
3 

 - «لسغلا هيلع بجي مالغلاب طال نم :لاقي امك ررغلا نع زرحتلا ىلع لب «ةحابإلا ىلع لدي ال هنأل ؛هيف ةجح ال



 .متكلاو ءانجلا

 [ةيحللا يحاونب ذحألا نايب]
 ادم ليج 5

 .هتيححل يحاون عملا راشأو "متذحأ ول" :لاقك 5 «ترشتن

 نيا جرخخأ .دقف ءاريثك ةاوبسلا مل ق رابخألا ةرو كنقفاالإو فلل يش ىلع ةلصتسييسللا نكمأ ملس ولو
 لي

 يمليدلا جرخأو .ةهايقلا ره هب للا ةيبلات :هيسيكج ةيق ملا لغني ا هلل ! :اعوفرم د رماع نع "ةناقلع' ٌّى ليعيش
 6 نأ 1 ا اذ رب

 ١ رتبت . 5 : : 5

 «٠ تعش ا نقل نو ويه |! .متحلاو ءانخلاب هي دع نه تف ,كعش ١ قفا ع راجنلا نباو 'سودرفلا سم" 2
-- 

 ةيسسسح ده | 3 أذ رح 0 ةيعح من 0ك يلا | ةنافش ءياتحلاب كسك |[ وج ةيميع :هعفر نسف نع رق انس نبا ح 3 ل دي فق 3أ 5055006

 م #_ 2 2 5 3 3 رع“ كك ف

 أ :- 05 0 ا عما | ا 1 "1 ١ --- : 0 ١ :اإ

 6 ملح :اعوفرم دروو ةفاهاولاه# فخحلا سب انه انهصعب جانكحأ قتلا لها لاخح ١ كبس عانجلا كعامل تن | © عوخرشا هش ال
 21 ّ تق ا 6 7 يا تك 8 7

 عريبزلا نع د ها :مقر] يئاسنلاو [أ١ءاه :مقر ىنتكمزأك] لرمجأ هج رخخأ ءدوهيلاب ا , 5 الو 6 كلا
 كلا

 ءىراصنلاو :ةياور يف [5147 :مقر ]454817/1١5 نابح نباو دمحأ داز ؛[75١؟ :مقر] ةريره يبأ نع يذمرتلاو
 9 8 : 8 ا 1 م 0 ا 5 | ١ 4 1 أ نوح 8 8 5 : ' 0 1 ا ع / 52 ١ ١ ع 5 ع

 03 هم | : 9 ا 11 لإ 0 أ | 3 |[! 3 8 ||

 ر ةللاو ن ابسع نبأ جرخلاوا هن : ) ظ اللا هب ١ :ةعف ؛ ةلئاق ل 5 : بأ حج خخاأو :.قفاحكلا تنافتح قاوؤسلا #' عيلسملا «تاظقخت درمهحلاو ؛ نسؤملا فتك ايضحعح م .فخحلا
 0 و ِّظ | . ١ 5 5 1 1 , 8 _- 37 نع 1

 وبأو نيسلا نبا جرخأو ءربقلا يف دهاش وهو ؛عامجلا يف ديزيو ؛مكبولق رهطيو .مكسوؤر روني هنإف ءانخلاب مكيلع
 5-5 ايفعا 2 كيا زي 4 ع ريشبلا سلق ناتحلا تاايضتخلا كنيست 2- :ةعفر عفار يبأ نع ميعل

 .قيدصلا ركب يبأ دلاو فاقلا مضب :ةفاحق ابأ .داوسلا ثروي عمجلا نأل ؛وأ نعم واولاو :متكلاو

 مقرإ "اهوطو اهضرع نم هتيحل نم ذخأي ناك ط هنأ" :ورمع يبأ ع يذمرتلا ثيدح- فو خا راشأو

 ةسأ روب وةك حتف موي قيدصلا ركب يبأ دلاو ةفاحق يبأب نأ :لاق اج نع ملسم هاور : ةخإ راقنأو |[ مادو

 قر رباح نع ريبرلا يبأ نع دواد وبأ نأ ة 1 :داوسلا | وبتتحعاو ادهش ةرمغ 2 2 2 هللا لوسر راق اياب ةماغشلاك هتيحو

 نم اودح : حوف ةشئاع ثيدح هديؤي :هتيحح يحاون .ملإ متذحأ ول :ظفل امهيف سيلو ءملسم ظفل وحنب

 . هرج ,قاكرودلا كلغ نب هللا بيبا وأ ةحرخأ ءافوط اوفعاو :مكاحت ضرع

 ففسوي يأ نع .مهلك يبالودلا ليعامسإو وعلا ديعسو ديلولا نب رشب قيرط نم ينراحلا هاور اذك :خلإ روث مأ ن

 نع ثيدحلا اذه يوار هب نعي دعتلا ن ب ىلع لاق :هتيدح ىف دابع نب مساقلا لاق : ىت راخلا لاق «مامإلا نع

 - ايقنأ قرا ةاورؤ ةردلا لماع تيما اج افا ةعيحرآ" ديل ولا ني ريشي نع رازبلا نسا ني كم



 .سأرلاب رعش نكي مل اذإ لصولاب سأب ال :ةياور فو ءرعشلاب ىف امنإ فوصلاب اهرعش

 اضيأ هاورو «سأرلاب افوض ناك اذإ لصولاب سأب ال :لاق هنأ ريغ مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمح قيرط نم -

 دسأو ءروث مأ ركذي مل هنأ الإ ىسوم نب هللا ديبعو ٍنامحلاو مهلا يبأ نب ديعسو تارفلا نب نسحلا قيرط نم
 نبا هاورو «مامإلا نع بيهص نب دابع قيرط نم رفظملا نبا هاورو .مامإلا نع مهلك دايز نب نسحلاو ورمع نب
 كيدح نمو. ءورمغ نب هللا كي كيالح نم ةغسلا هديرفعأ هلصآب :تيدنحلاو ءامإلا نع ععرقملا قيرطا نه ورسح
 :دوعسم نبا ثيدح رخآ يف نكل ءاششتسالا اذه ريغ نم اهلك سابع نبا ثيدح نم دواد وبأو ءدوعسم نبا

 .اذه يف ريغت ال هنأل ؛ءانغتسالا اذه هنم دافتسملا ليلعتلا ىلإ ريشم ءهللا قلخ تاريغملا

 دبع دمحم وبأ ركذو ءاهاخ فرعي م :هشماه يف ملعلا لهأ ضعب بتكو ؛«تايعباتلا ىدحإ يراقلا لاق :روت مأ

 .ملعأ هللاو ءروث مأ ركذ الب هديناسأ قرط ضعب يف ذاتسألا يراخبلا بوقعي نب هللا

 .مومعلل صصخملا وهو «هريغب ال يمدآلا ءزجب عافتنالا وه مرحما نأل :رعشلاب ىك



 ضرملا لضفو بطلا نايب هو ؛ 00... ضرملا لضفو بطلا باتك

 تاوعدلاو ىقرلاو ضرملا لضفو بطلا باتك

 [ضرملا لضفو بطلا ناييب]

 2 هللا لوسر نع ةشئاغ نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ - 4

 ايم .لمعلا حس هل كوكي الوب انما: قف اايلعلا ةعحردلا ناستالللا بفكيل .هللاا نإ" :لاق

 ."اهغلبي يح هللا هيلتبي لازي الف اهغلبي

 ال :رخآ فو :؛كلذ ريغو عرصلاو ىمحلاك ةفآ بحاص امي ىقري يلا ةذوعلا ةيقرلاو «ةيقر عمج :ىقرلاو

 نإ :اًغوفرم هنو 8 ةشنئاع نع ( راحبلا عمجب) :ةريثك نيمسسقلا ْق ثيداحألاو «ن ووتكي الو توقرتسي

 هجو الو ءاهقوف امف ةكوش تم ةبكن نمؤملا بيضت ال هنأل ؛مهيلع دادشي نينمؤملا
 يي 5 - 2

 .ةحج رد هب هل هلئا عفر الإ

 هللا ةالتبا اهرفكي ام. لمعلا س هل نكي ملف دبعلا بونذ ترثك اذإ :هتعفر اهنع دمحأ جرعأ :خ2إ ةشئاع نع

 الإ ةيلشب ام .ةيشاؤملا يلتبيل هللا كا :هعفر يرهفلا ةمطاف يبأ نع "كلا" ف يف مكاحلا ج رخأ 0 5 اهر فكل ل عاب

 يمرادلاو *1١7[ :مقر] هجام نباو هححصو |[ 0 يذمرتلا ئور :خلإ هللا نإ .هيلع هتماركل
2 

 انمألا مث فايبنألا :لاق ءآلب دشأ سانلا يأ 225 هللا لوسر .لفس :لاق ءدعس نع [؟77 مقر :415/5]

 امف هيلع نوه ةقر هنيد ف ناك نإو. ءهؤالبدتشا ابلص هنيد ٍق ناك نإف «هنيد بسح ىلع لججرلا ىلتيي ءلثمألاف

 ةنم ملا نم وْماَب عالبلا لا وف د :اعوفرم ةريره يبأ نع يذمرتلاو بند نم هل اه ضر هلا ىلع يشك يح كلذك لأَز

 دمحأو 01٠[[ :مقر] دواد وبأ ىورو 8 'مق] ةفيطح نم هيلغ امو.هللا ىقلي ندع مدلوو:هلاحزوب هتسفن

 هللا ةالثبا هلمعب اهغلني م ةلزتنم هللا نم هل:تفقبس' اذا كيعلا ن ! :احوقرم هدحجج نع ةينأ نع يملسلا يلاعع هنا دم نع

 .هللا ننف هل .تقبس ىلا ةلزنملا ةغلبي قح كلذ ىلع هربص مث ءهدلو ف وأ لام ف 1

 ١ 000 ناك اذإ كبعلا نا احرق ررم صاعلا نب ورمع نبا نع "ةنسلا حرش يف يورو

 | اسوق رع ىف نعو «ىلإ هتفكأ وأ :هقلطأ :ةيح اقيلط ناك اذإ هلمغ اقماهل بتكا ءدب زك ملا كالملل ليق ضرم
 كك - ع 2-5 9 " ظَحا ف

 ١ ا و 0 - ه زا 2 ؛ مك 2 خل ١ . 5 , 1 ....؟ 5-5
 كتاف عة قه كتمنع ةاشس لاق + ًاًهيعن لاك جدلا ةلمغ ةاض هل هبل *فللنسلل ايش ةلدسنفحع . عذاب ةجهلعملا ١

 موف رهط ب 2 وحسب ٍِى دف لي يأ ءدابب يلب

 المع لمعي دبعلا ناك اذإ : ىس وم يبأ نع ةدرب يبأ نع دواد وبأ هاورو + ةاكشلا .قءاذك ءهمح رو هل رقغ هضبق

 5١51١[. :مقر] ميقم حيحص وهو لمعي ناك ام حلاصك هل بتك رفس وأ ضرم هنع هلغشف احلاص



 ضرملا لضفو بطلا نايب ش 2 ٠.2 ضرملا لضفو بطلا باتك

 !ْ ذإ" كك هللا لوسر لاق !لاق ةيبأ نع ةديرب حبا نع ةمقلح نع ةيفيبصع وبأ -عمو

 لثم :يدبعل اوبتكا :هنكمالل ىلاعتو .كرابت هللا لاق :ريخلا نم ةفئاط ىلع وهو ذبعلا نضره

 اوبتكا" :ةياور يفو ؛"ءالبلا رجأ عم" :ةياور يف داز .”"حيحص وهو لمعي ناك ام رحأ

 ؛ةعاطلا نم لمع ىلعو دبعلا ضرم اذإ" :ةياور يفو « حيحص وهو لمعي ناك ام يدبعل
 هبأ ول لثم يي

 ."حيحص وهو لمعي ناك ام رحأ يدبعل اويتك ا :هتظفحل لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف

 ."هللا نذإب ئئرب هؤاود ءادلا باصأ اذإف ءءاود ىلاعت هللا لعج ءاد لكل"

 دبيعلا شرس ] :ظفلب ىسوم يبأ نع هجام نباو 7 :مقر] يراخبلاو ]4٠١/4[ دمحأ ىور :خلإ هيبأ نع

 نباو ءاضيأ اعوفرم هنع هيودرم نبا هجرخأو ءًاميقم ًاحيحص لمعي ناك ام رجألا نم هل ىملاعت هللا بتك رفاس وأ
 وهو: «يراقلا مالك نم»تطقتلا اذك «سوأ نب داذش نع.ناريطلا اذكو هدام هو ًالبيرم لوحتكم نع ركابع
 ىسوم يبأ نع [0 5 :مقرإ يراحبلاو ]5١١/4[ دمحأ هجرخأ 3 ضرم اذإ .يطويسلا نع هيديب لخآ

 خيشلا وبأ هحرحأو ءاميقم اههيصيتح لمس ناك "ايب لكم رجألا نمددلا هايم قاع نأ ديبللا نطزم اذهل :ةعقر

 نبا ىورو «همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ مايأ ةثالث دبعلا ضرم اذإ :هعفر سنأ نع "هطسوأ" يف قاربطلاو

 بتكي هللا نإ :هعفر ىسوم يبأ نع "ريبكلا" يف ناربطلا جرخأو «لوألا وحنب ًالسرم لوحكم نع ركاسع
 .هرضح يف لمعي ناك امن لضفأ رفاسمللو «هقاثو ف ماد ام هتححص ف لمعي ناك ام لضفأ ضيرملل

 .ضرملا ىلع هربص ةدايز عم يأ :ءالبلا رجأ .ضرملا نع هتحضص لاح. يف يأ هد وهو

 نم جرحخ مايأ ةثالث دبعلا ضرم اذإ :هعفر سنأ نع خيشلا وبأو ؛"هطسوأ" يف يناربطلا جرخأ :خلإ لمع ىلعو

 ,ملقلا هنع عفرا :لامشلا بحاصل لاقي دبعلا ضرم اذإ :هعفر لوحكم نع ركاسع نباو ءهمأ هتدلو مويك هبونذ

 ماركلا 5 5 هتظفح .هتديق انأو هب ملعأ ىنإف ءلمعي ناك ام نسحأ هل بتكا :نيميلا بحاضل لاقيو

 يياربطلا هد أ بلد لك هنع ريب يع مقسلاب نمؤملا هدبع ىلتبي هللا نإ :درو كعب باحصأ مهو نوبتاكلا

 .اعوفرم امهالك ةريره يبأ نع مكاحلاو :معطم نب ريبج نع /١54[ :مقر 2173/7] "ريبكلا" يف
 لكل «هظيفلاو ءاعيفرم راع نع [9 ه4 :مقر| ملسمو ١[ 47707 :مقر ”3ه/] دمحأ هاورو :خلإ ءاد لكل

 يف يديمحلا دنع ىلع ثيدح نم هوحن لقن مث .يراقلا لاق اذك «هللا نذإب ئرب ءادلا ءاود باصأ اذإف ءءاود ءاد

 :”كيببلا لهأ يبطاب ىنمسملا ةباقك
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 نابلأب مكيلعف ؛مرهلاو مأسلا الإ ءاود هل عضو الإ ءاد عضي مل هللا نإ" :دَثُي يبلا نع

 تدع فاسو رورو ب لاق :لاق دوعسم نبا نع قراط نع سيق نع ةقفينح وبا ل اب

 باهش نبأ ملسم نبا

 ١ 8 5 5 5 75 1 7 1ك 1 فنا ثا 1 ٍِش 05 -

 ةيلكرإ جاشس تهل نانا ل عاذ هللا نانا اه لاق د ىببلا نع هريرصه يللا نع ءاطغ نع يراخبلا فور م هللا لا

 ءرحشلا لك نم مرت اًهإف ءرقبلا نانلأب وحَيلَع :ظفلب دوعسم نبا نع مكاحلا ةياور هديؤيو :يراقلا لاقو ءأ هى

 هل لوب الإ ءاد كرزتي م هللا نإ :ظفلب دوعسم نبأ نع مك احلا ةأ ور ثيدحلاو ءانثعيأ لاقو .عاد 0 ءاقش وهو

 :ظفلب بيهص نع ميعن يبأو سلا نبال ةياور فو .ءاد اهموحل نإف اهموحلو مكايإو .ءافش اهإف اهامسأو «ءاود
 ىلاعت هللا نإ :كيعس نأ نع مك احلل ةياور كو 0 يعاد اهمحلو عاود اهنمسو يعافش اًهإف رقبلا كابلأب مكيلع

  00 5نب قراط نع دمحأ هاورو «توملا وص و ةغاسلا الإ هلهج نم هلهج و هملع نم هملع ءافش هل لزنأ الا ءاد

 نب قراط نع ركاسع نبا ةياور فو «ثيدحلا :مكيلعف ءءافش هل عضو الإ ءاد عضي مم ىلاعت هللا نإ :هظفلو ؛باهش

 .ءاد لك نم ءاود وهو هلك رجشلا نم مرت اًهِإف ءرقبلاو لبإلا نابلأب مكيلع :باهش

 مهتثالث عيكوو كرابملا نباو «هيبأ نع ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيي قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 هننع ىسوم نب لضفلا قيرط نم ةاورو عئهلثم ةنع ةفاسأ يبأ لقيط“ خوف هاورو مرت لدي معن اشف :مهظفلو عيفةنع

 ريغ هنع ةعيبر نب دمحم قيرط نم هاورو ءرجش لق كرف طلخم انكإ :لاقو ععابسلاو :هيف دازو عغامإإلا نع يأ 3

 يف عضي م كام قا ذثإ :لاق هنأ ريغ هنع ةيبظ ىلأ نب دمحأ قيرط نم هاورو ءرجش لك نم لكأت اُهإف *لاق

 .اضيأ هذه ريغ قرط يثراحلا دنعو ءىسوم نب لضفلا ظفلب هنع برح

 مكيلعف :لاق هنأ ريغ ةفانساأ يبا قيرط نم ةحلط ناورو هلع يبهولا دلاح نب دمك قيرط نم يعالكلا هاورو

 نم اضيأ نورخا هأورو «رجشلا لك نم نقلك أب امهإ :دازو هلع ةعببر ني كس قيرط نمو (لبآلاو رقبلا نابلأب

 نب حارخلا قيرط نم "نامبإلا بعش" يف يقهيبلا هجرخأ ثيدحلاو «ئرقملاو ميعن يبأو رفظملا نباك نيحرحملا

 هححص و ىدذمارتلا هنسح و :كيرش نب ةفانسأ ثيدح نم ندسلا نياححفأ هج رخخأو «دنسلا اذ سيف نع حيلم

1 

 نم ديمح نب دبعو ؛قاحسإو 6 ثيدح نم ةبيش خَأ ناو عءادردلا أ ثيدح نم دواد وبأ هن رعأو مك اجلا

 - «ىرعشألا ,.ىس وم يبا تيدح نم ةنافسلا يف راربلاو «ةريره يلا تيدح م بطلا يف ميعن وباو «سابع نبا ثيدح ع | 0 ب 5 - د 3 5 0 5-5
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 ءرقبلا نابلأب مكيلعف ؛مرهلا الإ ءاودلا هعم لزنأو الإ ءاد هللا كري ل" : هللا لوسي

 ءاوخ هلا لمع الإ ماه نضرألا ىف لعتخ لل ألا نإ" :ةياؤر قو .:"رححشلا دي انف

 انه" :ةياور قو :"رحشل 8 لك ب را او ءرقبلا نابلأب مكاياعخا هواسلاوب مقا الإ

 طلخت اهُنإف «رقبلا هبل رت 1 ام الإ اد نم هلا زن

 ميرال سيكو نيسلا بح

 اًهإف ءرقبلا "35 0 ضيقا ل د لفل اق (رقبلا 7 ةلئأب ؛ءاود وأ

 ."ءاد لك نم ءافش اهيفو ؛ةرجش لك نم مرت

 نبا هجرخأ دق هنأ ملعا مث .ثيدحلل ةريثك اقرط "ءاودلاو ءادلا" هباتك يف ميقلا نب دمحم وبأ ظفاحلا عمج دقو -

 ءاد لك نم ءاود وهو ءهلك رجشلا نم مرت اهإف ءرقبلاو لبإلا نابلأب مكيلع :هعفر باهش نب قراط نع ركاسع
 هجرخأو 87١14[4 :مقر «447/14] ءاد لك نم ءافش وهو :هيفو لبإلا ركذ الب دوعسم نبا نع مكاحلا هجرخأ
 نإف اهموحلو مكايإو ءءافش اهفامسأو ءءاود اهإف رقبلا نابلأب مكيلع :ظفلب هنع مكاحلاو ميعن وبأو بسلا نبا

 .ءاد اهموحلو ؛ءاود اهنمسو ءءافش اُهإف :هيفو ءبيهص نع ميعن وبأو ئسلا نبا هجرحأو ؛ءاد اهموحل

 لك نم مرت اهنإف ءرقبلا نابلأب مكيلع :هيفو [فلعتو ىعرت يأ ميملا ديدشتو اهرسكو ءارلا مضب| :خلإ مرت اهإف
 (راحبلا عمج) .رم دقو «هانعم. يهو مترت :يورو «لكأت يأ رجشلا

 عضو الإ ءاد عضي مل هللا نإف هللا دابع اووادت :هعفر كيرش نب ةماسأ ثيدح نم دروو :خلإ ضرألا يف عضي مل
 566ه :مقر دواد وبأو 23١77 :مقر يذمرتلا] ةعبرألاو [778/4] دمحأ هجرخأ ,مرحلا دحاو ءاد ريغ ءاود هل

 يف ياربطلا هجرخأو “8٠١[ :مقر ]441١/4«( مكاحلاو [1078 :مقر] نابح نباو [*4*“ :مقر هحام نباو

 اك نم لكأت اهإف ءءافش اهيف هللا لعجي نأ وجرأ ئإف ءرقبلا نابلأب اووادت :هعفر دوعسم نبا نع مك

 .ءاذ اهموحلو ءءاوذ اهنمسو ءءافش رقبلا نابلأ :هتعفر ورمع ثنب ةكيلم نع هيف جرخأو .رجشلا
 هملع نم هملع «عاود هل لزنأ الإ ءاد لزني مل ىلاعت هللا نإ :هعفر ديعس يبأ نع مكاحلا ج رخأ أ ءافش هل عضو

 لعجي مل ىلاعت هللا نإ :هتعفر ةملس مأ نع "هريبك" يف يناربطلا جرخأ نكل ؛توملا وهو ؛ماسلا الإ هلهج نم هلهجو
 .مرحاب يوادتلا عنم رادم وهو ءاضيأ رعأ قيرداسا هيو 3 :بقر 89/9 ] كيل عروس ابيف كاف
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 رانيد با

 . ءامسلا ءامو «لسعلاو ,ةماجحلاو .ءاد وسلا ةبحل ا ْق ءاقشلا

 زييع قب
 ل

 كنك مح

 "ةيعلل ءافش اهؤامو تا ل :لاق لك هللا لوسر

 ءلسع ةبرش :ثالث ف ءافشلا :افوقوم سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا ىور :خإ ءافشلا لعج

 نم:عيش يف ناك ن ! :اعوفرم رباج نعو ءاعوفرم هنع هاور مث ءيكلا نع ٍيمأ ىفنأو ءران 9-7 ؛مجحم ةطرشو

 .يوتكأ نأ بحأ امو ؛ةعذل وأ ءلسع ةبرش وأ .مجحم ةطرش يفف ريخ مكتيودأ يف ءيش نوكي وأ ؛مكتيودأ
 ةمديس أو بيسملا نبا ثيدح نم اذك و ءءاد لك نم ءافش ءادوسلا ةبحلا هذه نإ غولف ةشئاع ثيدح نمو

 نع ءاطع ثيدح نمو «ءزينوشل وشلا عادلا ةبححاو «تولملا ماسلاو :باهش نبا لاق ماسلا الإ :هيفو ءةريره يأ نع

 : افق وم :د#ذ ىلع ثيدح يف "داشرإلا" يف لاقو :مقر] ةماجحلا هب متيوادت ام لثمأ نإ :انكد سابع نبا

 هب رتشكيلف اهقادص نم هثآرما نم بهوتسلف مكدحأ ىكتشا اذإ :ظفلب نسح دنسب هريسفت يف متاح يبأ قبا:هاوز

 .ًاضيأ ريثك نبا ظفاحلا نع هلقثو ءاكرابم ءافش ًاعيرم ائينه عمجيف ءامسلا ءام ذحأي مث ءالسع
 اك َراَبم ءاَماي ءامسلا َءامو (55:لحنلا) © سانلل ءافش هيف# :لسعلاو عةريخكك ثيداحأ ةماحتلا ف :حلإ ةماجحلاو

 هناسحإ نم وأ هلثم وأ ليئارسإ نب ىلع لزنأ يذلا نملا] :خلإ ّنملا نم نإ (:نانرفل) «ًاروهط ٌءاَمْهو (4:ق)
 هجام نباو ؛"هدنسم" يف دمحأو .ديز نب ديعس نع يذمرتلاو ناخيشلاو :"هدنسم" يف دمحأ هجسرعأ دق [ىلاعت

 .ةشئاع نعو «سابع نبا نع بطلا يف ميعن وبأو «رباجو ديعس يبأ نع يئاسنلاو
 ثيرح نب ورمع نع اضيأ انهه مامإلا خيش ريمع نب كلملا دبع نغ ةبعش نع يراخبلا ىور :خلإ نملا نم نإ
 هحجرخأو «نيعلل ءافش اهؤامو .ءنملا نم ةأمكلا :اعوقرم ةيدشبملا ةرشعلا .فيحأ ديز نب ديعس نع يباحصلا يموزخملا

 ديعس نع ثيرح نب ورمع نع يف ٍقوكلا يبرعلا هللا دبع نب نسحلا نع مامإلا خيش ةبيتع نب مكحلا نع ةبعش نع

 حتفب ةأمكلاو .[5775 :مقر] كلملا دبع ثيدح نم هركنأ مل مكحلا هب نثدح امل :ةبعش لاق 26 ىببلا نع

 يف دحوت «قاس الو هل قرو ال تابن :ليقف .,فورعم تابن :ثينأت ءاتو ةزمه اهدعب ميملا نوكسو فاكلا

 نخ نيعلا نا اهواغتو ويععو عاشلا نسر أب دجوتو «برعلا ضرأب ةريثك يهو «عرزت نأ خ نع تاونفلا
 م انطقتلا اذك ادرخي اهءافشو اهعفت يوؤنلا برج دقو ءايتوتلاو لحكلاك ءاودب اظولخم وأ ادرخم امإ اهئاد

 ."”يراسلا داشرإ"
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 |[تياءوعدلا نايب |

 نم" :لاق 5 يبنلا نع ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع مثيحلا نع ةفينح وبأ  ؟ ؟أ١

 («يسمي يح برقع هرضي م تارم ثالث ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ :حبصي نيح لاق

 ذوعأ :لاق نم" :ةياور فو ."حبصي تح برقع هرضي مل يسمي نيح لاق نمو
 برقع هرضي مم تاره ثالث سحشلا عولط لبق حبصي نيح تاماتلا هللا تاملكن

 . هتليل برقع هرضي مل يسمي نيح اههلاق اذإو «ذئموي

 دل :تلاق ,ةشئاع نع قورسم نع ميهاربإ نع ملسم نع ةفينح بأ -5 ؟
 نيظبلا نارمع يبأ نبا

 تقرع مصعد عسا وعم عميس صعدج همست فاه :لوقي هل وعدي ضيرع ىأ اذإ 25 هللا لوسر ناك

 يف يناربطلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق :خ! ذوعأ .هوحنب هجام نباو دواد وبأو ملسم هنع هاور :حاص يبأ

 ةعبرألاو ملسم ةياور يف اذكو :لقققا شنب نبع :ةياور قو يسعي نيحو خبصي .نيح لاق.ن هما ةظفان "ظس وألا"

 ةوعأ :لاق نم :هيف لاقو «ئيسلا نبا باتك يف انيورو :اَقن لاقو...رامسي اب ,لقعما نع يبسلا نياو: يمرافلاو

 لحجر ءاج ةريره يبأ ثيدح يفو :"يراسلا داشرإ" يف لاقو ؛هرضي مل ثالث قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب

 يح تلق ول كن امأ :لاقف «ةحرابلا نغدل قح برقع نم تيقل ام لا لوسر اي :لاقف يلا ل
 ربلا دبع نبا لاقو «ننسلا تاحفصأ هاور عملا ءانش َن كرضت مم قلع انه رش نيف تاماتلا هللا تناملكي ذ وعأ :ةبيسأ

 هغدلي مل نيملاعلا ف حون ىلع مالس :يسمي نيح لاف نم نأ ىغلبإ :لاق:بيسملا نياديغعس نع :"ديهمتلا" .ق

 . يريشقلا ريسفت'" نع امهدهعو حون كلف يف امهلمح يف برقعو ةيح ةصق ركذ مث .برقع

 قيرط نم يراحبلا هاور :خلإ هللا لوسر ناك .هن#د سنأ نع يراخبلاو ةثالثلاو دمحأ هاور :ةشئاع نع

 بر مهللا :لوقيو «ئميلا هديب حسب هلهأ ضعب ذوعي ناك :اغوقارم ةشئاع نع قورسم نع ملسم نع شمعألا

 يف يراخبلا حارش فلتخاو | هضسا/4+ :مقر] 58 رداغي ال ءافش كءافش الإ ءافش ال يئاشلا ثنأ هفشاو سائلا

 هنأل ؛نارمع نب ملسم :ليقو «ءىحضلا وبأ راطعلا ينادمهلا حيبص نبا :ليقف ءقورسم نع يوارلا اذه ملسم

 نع يوري ةلاحم ال نيطبلا نارمع نب ملسم وهف مامإلا ثيدح يف امأو ءشمعألا هنع يوريو ءقورسم نع يوري

 نعو «هوحن ةشئاع نع قورسم نع ميهاربإ نع روصنم نع ًاضيأ كلذ يراخبلا ىورو «قورسم نع يعحخنلا
 .امقس رداعي ال ءافش تنأ الإ ياش ال قاشلا كنآ كنعا نيلآبلا بخذم نئانلا بر جهللا :سنأ



 تاوعدلا نايب 10 0 ... ضرملا لضفو بطلا باتك

 "امس رداغي ؟ل ءافيش كافر الإ ءافش الل يقاشلا ت تننأ فشا سانلا 55-5 سأبلا بهذا"
 ارم 00 ءادنلا فذخب ةدشلا يأ

 " دلل 5 5 ١ 55 ظ
 سيل :دكك هللا لوسر لاق :لاق' رم نبا نس هللا كبس مرح ةقيبحب بأ تناول 7

 نع نضرعتي" :لاق سفن لذي ايكو 1هلا ,لوسو اه :ليق ه"هسقن لذي نأ نمؤعلل

 . "قيطي ال ام ءالبلا

 ؛ يراصنالا
 هذ

 25 ىبلا لاق يل ب الو .هاظق ادلو كقررراع اظذنلا لوسو اهب :لاقق

 نأ :ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نعو' ءّرم ام وحن اعوفرم سنأ نع زيزعلا دبع نع يذمرتلا هاور 5 ءافش ال
 رشا نم كيذوي ءىش لك نم كيقرأ هللا مسب :لاق معن :لاق ؟تيكتشا !دمحم اي.:لاقف 225 يبنلا ىتأ ليئربح

 .امهحّحصو «[9177 :مقر] كيفشي هللاو ؛كيقرأ هللا مسب :ةدساح نعو ءسفن لك
 ملسمو 385١ :مقر يراخبلا] ناخيشلا ىور :قيطي أل ام .فاكلا ناكسإب مضلا زوجيو نيتحتفب :امقس

 نع يراغقبلا ورو هاولقا تح لآل هللا كاف: فرقيطت اع لايالا نم اول :اعوقرم قلاج نع [١78؟ :مقر

 :ةحورلاو ةودغلاب اونيعتساو اورشبو اوبراقو اوددسف هبلغ الإ دحأ نيدلا ًداشي نلو رسي نيدلا :اعوفرم ةريره يبأ
 :قاطي ال ام فيلكتو «ةاساقملاو ةاناعملا نأ ىلع ءانب انهه ثيدحلا اذه جاردإو [ قر ةكبلا نع ءىنشو

 ءاهيلع رمتسيو بظاويو موادي نأ هنكمي الف ؛«ماقسألاو ضارمألا ثروي رمأ دئادشلا فلكتو ؛قاشملا لمحتو

 نإو ءاولمت نح لمي ال هللا نإف ؛نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكا :اعوفرم ةشئاع نع يئاسنلاو ملسمو دمحأ جرأو
 .لق نإو همودأ ىلاعت هللا ىلإ لمعلا بحأ
 مكلإ لاضولاو مكايإ :دعفر ةريره يبأ نع ١٠١ ١ :مقر ملسمو ١5557( :مقر يراخبلا] ناخيشلا جرخأو

 نارشب نب مساقلا وبأ جرخأو :نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكاف ؛نيقسيو يبر معطي تيبأ نإ ىلثم كلذ يف متسل
 هك

 لاق «ن وقيطت أه ةثرف اودحتف 8-0 هاعحج لق ىلاعت هللا إف .نيدلا ّق قمعتلاو مك ايإ :هعفر رمع نع "هيلامأ 5

 يف ىلعي وبأو 40١ كيل منسف هعاشرزإلا عيرعاو لو ناك نإو ححلاص لمع نم ماد ام بحي هللا

 سانلا اهيأ :هعفر رياح نع [751/ :مقر ء/7/17] "هحيحص" ف نابخ نباو ١7345[4 :مقر ”7/9] "هدنسم"

 نم اوذخ :ةمامأ بأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرحأو «قيطي ال ام ىلع افهلتم قيطي اميف ادهتحم نموملا دحت

 .[7374 :مقر] اومأست يح مأسي ال هللا نإف ؛نوقيطت ام ةدابعلا

 .هل ىفشتسيف ضرمو مقس اضيا دلولا مدع نأ ىلع ءانب ثيدحلا جاردإ :لجر ءاح



 تاوعدلا نايب ش 5 ... ضرملا لضفو بطلا باتك

 رثكي لجرلا ناكف "؟اممك قزرت ةقدصلا ةرثك و (رافغت الا 5 نم فن نيأف"

 .روكق ةعستاهل دلوف «رباح لاق «نافقعسالا كيو اهَق
 ءانبألا مهو

 لاق :تلاق ئناه مأ نع ع حلاص يىبأ نع ء ليعامسإ نع ةقينح وبأ  ؟ ؟ ت

 ةتحعاف تايزلا ناوكذ نك قو

وهف هل رفغي هللا نأ ملع نم" 225 هللا لوسر
 ."هل روفغم 

 بتادص ظن 5 5 ه ٍِ 37 ع

 28 هللا لوسر لاق :لاق ةوغسم قبا نح لئاؤر نأ نع دايخ نع ةقينعس وبأ ب22 5

 ةملس نب قيقش ناتعييلس أ نبا

 5 ."مالسلا هنمو ,مالسلا وه هللا نإ"

 لبو راف ناك هنإ كيس وة تلقف# : ةحلع حون ن :ع ةناكح ىلاعت هلوق نم ن مك ال خا نأ نيأف

 لاق سارلا :بقغع ءيفطت ةقدصلا 2 1 ((1١-١١15:حون) 8 رسل و ٍلاَومأِب 0 ١ رار وت ءاسشلا

 ثيح نم .هقزريو امير قي لق مو 25 مه لك نم هل هللا لعج رافغتسالا رثكأ نع :درو دقو :يراقلا

 مقر] يراخبلا هاور ثيدحلا لصأ نأ يراقلا لقن :حل ! هللا نأ .سابع نبا نع مكاحلاو دمحأ هاور ءبستحي ال

 انني بتلأ بو :لاقف اين باشا اذيبع ق] ءاحوقرم ةريرس 2 نجح يتاستلاو [؟075/ :مقرإ ملسمو |[.

 مث هللا ءاش اان تكع مت .يدبعل ترفغ ؟هب دحأآيو ؛سذلا رفغي ابر هل نأ يدبع ملأ : :هبر لاقف «يل هرفغاف

 اهب ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ يدبع ملعأ :لاقف يل هرفغاف رخخأ ات تينذأ تناو ”لالقف انو تالضأ

 لع ءلاقفا ةىل:ةرفهما نأ ايدك كفل تار ةلاقف اين بمآ مث هللا اش ااه تك مث .يدبعل ترفغ

 دابق ام طدعياف انآلل يدعل ترقحا#و عايد بناقلا رققو ًايرددلا نأ يدابع

 صاعلا يبأ نب نامثع نع "لماكلا" يف يدع نباو 8707١[« :مقر 25 4/59] "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأ :تلق
 نع "هبعش" يف يقهيبلا جرخأو ءراشعلاو اهجرفل يغبلا الإ رفغتسا نمل رفغيف هقلخب نم وندي ىلاعت هللا نإ :ةعفر

 جرخأو ءمحري نم هللا محري امنإو ءاهفاخي نم رانلا بيخي امنإو ءاهوجري نم ةنحلا لخدي امنإ :هعفر رمع نبا
 .رفغتسي مل نإو هل رفغ هيلع علطا دق هللا نأ ملعف ابلذ بنذأ نم :هعفر دوعسم يبأ نع "ريغصلا" يف ياربطلا

 زف ضقنلاو .تاريقتلا نع لاسلا نيل 2! مالسلا وه: .بابلا اذه يف ثيدحلا نسحف توملا دعب امت قلعتي :هل روفغم

 يك رزدللا هلقث ثيدحلاو (ةمالسلا هنم عقوتيو بهوتسيو ىجري يأ مالنسلا ةنهو ؛ةمالسلا يطعم وأ «تافصلاو تاذلا

 هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق ؛ئيسلا نباو يناربطلاو ةعبرألاو ملسم نع مالسلا دعب ةيعدألا ف "نيصحلا نضحلا" يف

 نابوث نع [37/ :مقر هام نباو ١81+ :مقر يئاسنلاو 256١ :مقر يدذمرتلا| ةعبرألاو 33١[ :مقر]إ ملسم

 - :"حيحصتلا" ف يرزحجلا انخياشم خيش لاق ؛ماركألاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا :ظفلب



 بادآلا .باتك

 [نيدلاولا قح نايبإ

 ."كيبأل كلامو تنأ"

 ."مالسلا راد انلخدأو «مالسلاب انبر انيحف مالسلا عجري كيلإو" ءوحن نم "مالسلا كنمو" :هلوق دعب دازي ام امأو -
 .مالآلاو ماقسألاو تافآلا نع يفعل و ةمالسلا بدني هنأ نلعب ثيدحلا اذه جاردإو .ماركلا ءاملعلا دنع هل لصأ الف

 يف رازبلاو «"ريبكلا همجعم" يف يناربطلاو ؛ءسابع نبا نع "هحيحص" يف نابح نبا نيرا امث هانعم :خإ لاق
 ءرمع نع "هدنسم" يف رازبلاو ءبدنج نب ةرمسو رمع نبا نع هجام نباو دواد وبأو دمحأو ؛"هدنسم'
 قيرط نم يواحطلاو دلخم نب يقبو [؟؟١5 :مقر] هجام نبا هجرحأ :خلإ لوسر لاق .ركب يبأ نع يقهيبلاو
 ةليعو انآ رياح مرح ريكتلل ىلا نص قاحسإ نأ نب ةقاحسإ نب هقسوب انتا ستوب نع صبح نب لاجح ني مالم
 ثييدج زها ينرغ :ئطقرادلا لاق خل لاقف يلام حاتجي نأ ديري لأ ثإو انللاو الام 8 ! هللا لوسر اي :لاق

 .مولعم رباج نم هعامسو ؛ردكنملا نبا نع ةورع نب ماشه نع رازبلا هاورو «سنوي نب ىسسيع هب درفت فسوي
 نبا هاور هنيعب ثيدحلاو «ماللا حتفب ناك اذإ هنم صأ وهو ؛ةياورلا وه ماللا مضب :يراقلا لاق :كيبأل كلامو

 :مقر| هجام نباو [3 ٠" :مقرأ دواد وبأ هاورو .دوعسم نباو ةرم نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءرباج نع هحام
 الامل نإ 2اس يعطف 6 يملا تأ الغير نأ فالح نع هيبأ لغبيعش نبا ورمنع (ةيدتح نغ 5

 بسك نم اولكف «مكبسك بيطأ نم مكدالوأ نإ «كدلاول كلامو تنأ :لاقف ؛لام ىلإ جاتحي يدلاو نإو الاف

 أ ام ببطأ نم نإ 85 هللا ,لوسر لاق: ةتلاقةنقئاع نع نمسح :لاقو: ؛يلمزتلاو ةواذ وبأ هاؤرؤ كدالوأ

 ةنايصل هاضر لب ةبيغب هنبا لام: نم ذخأي نأ بألل نأ ىلع هيبث هيبنث هيفو «هبسكم. نم هذدلوو .هبسك نم لجرلا

 هنع بيسشملا نبا كيعس حرع "هليوم" يف رازبلا هثيدح ج رخأ باطخلا نب رمع :ةباحصلا نم ةعامج هاورو .هسفن

 تنأ :هيفو دنع نياتلا ب فيبخ نح الواب ةوبنلا لئالد" يف يقهيبلاو «"ريغصلا" يف يناربطلا هثيدح جرخأ رباجو

 «هوحن هنع نسحلا نع "همجعم" ِْ يناربطلاو ,"هدنسم" يف رازبلا هثيدح جرحأ بدنج نب ةرمسو ؛كيبأل كلامو
 ف ىلعي وبأ هثيدح جرخأ رمع نباو ؛هوحن هنع سيق نب ةمقلع نع "همجعم" يف يناربطلا هثيدح جرخأ دوعسم نباو
 يف اذك هوحن اهنع ءاطع نع "هحيحص" يف نابح نبا اهنثيدح جرخأ ةشئاعو «هوحن هنع قاحسإ يبأ نع "هدنسم'
 لقن مث ؛مامهلا نبا لاق اذك يرذنملاو ناطقلا نبا هيلع صن حيحص دنسب يورم هجام نبا ثيدح مث «ئيعلل 'ةيانبلا
 .ةريثك قرط نم لوألا رباج ثيدح يورو :لاق مث ؛"ريغصلا مجعملا"و "ةوبنلا لئالد" نم رباح ليوطلا ثيدحلا



 نيدلاولا قح نايب 1 ٠ ع,“ بادالا باتك

 للام 7 5 ع و 7

 لجر 25 يبلا 22 :لاق ورمع نبا نع هيبا نع ءاطع نع ةفينح وبا -

 . دهاجف امهيفف" :لاق ءمعن :لاق "؟كادلاو يحأ" :لاقف داهجلا ديري
 امهتمدخ و امهقح يف عارحججو طرش

 0 + ع هتليس 1 . 1 تاع 1

 .ملسُم لكل حصنلاب رما هنأ 525 ىبنلا ىلإ هعفري دايز نع ةفينح وبا - 48
 ةقالع نبا

 ؛هدج نع هيبأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ قيرط نم لدعلا ةحلطو ينراحلا هاور اذكه :خا| ةفينح وبأ

 "”ةحيحعص" 2 لابح نباو ('مهعماوج"' ُِق ةعامجلاو 55 :مقر ا ه7 ]| 00 ِق لجأ هج رخخأ ثيدحلاو

 .رمع نبا نع يناربطلا هجرخأو :داهجلا يف هنذأتساف :ظفلب ورمع نب هللا دبع نع ١4"[ :مقر 231/؟]

 ةينكلا نم رهاظلا وهو «رمع نبا نع :"يراقلا حرش" ينو :ورمع نبا .يفقثلا ديزي نب بئاسلا نبا وه :ءاطع

 امك سادرم نب سابعلا نب ةمهاج وه :خلإ لجر (يراقلا) .رمع نبا نع ةعبرألاو ناخيشلاو دمحأ هاور :لاق
 ربلا يف يراخبلا هاور ثيدحلاو «"داشرإلا" يف اذك «يقهيبلا دنع امك ةمهاج نب ةيواعم وأ ءدمحأو يئاسنلا دنع

 داهجلا 5 ةتذاعجسي 225 ىبلا نإ لحجر ءاج :ورمع نب هللا دبع نع شابعلا يبأ نع بيبح نع داهجلاو ةلصلاو

 ءامهفذأتساف عجراف :دواد يبأ دنع كيعس يل ثيدح سو .دهاجف امهيفف :لاقف (معل :لاق ؟كادلاو يحأ 'لاقف

 طرشب اههروأ وأ اعنم اذإ داهجلا ةم رح ىلع روهمجللاو ؛(كابح نبا هححصو عام ربق الإو ءدهاجف كل انذأ لاف

 امك ةدجلاو دجلا قحتلي لهو «نذإ اللف داهجلا نيعت ادإو (ةيافك ضرف داهجلاو ؛«نيبع ضرف امه رب نأ ؛امهمالسإ

 . داشرإلا" يف اذك ربلا بلط لومشل ؛معن حصألا ؟كلذ يف

 نعو «باب يف الوطم هللا دبع نب ريرج نع ةقالع نب دايز نع "يراخبلا" يف هنكل ءالسرم نوكيف :خلإ يبنلا ىلإ

 نم درو دقو :خلإ رمأ هنأ .ناإلا باتك نم ةحيصنلا نيدلا :باب يف ارصتخم ريرج نع مزاح يبأ نب سيق
 ,"هدئنسم" يف رازبلا هجرخأ هلثم رمنع نبا نعو ("هخيرات" يف يراحبلا هحرتأ "ةحيصنلا نيدلا" نابوث ثيدح

 دمحأ هج رخخأ :بهتماع و «نح ا[ ةمئأل و ؛هلوسرلو ؛هباتكلو يل ةحيصنلا نيدلا نإ :هعفري يرادلا ميك نعو

 .دمحأ هج رخأ سابع نبا نعو (يئاسنلاو يدمرتلا هج رخخأ ةريره يبأ نعو ؛يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو

 لوسر تعياب :لاق هللا كبع نب ريرحج نع [ هد :مفر ملسمو عمك/ :مفر يراخبلا]| ناخيشلا ةاور :ملسم لكل

 :اعوفرم يرادلا سوأ نب ميمت نع ملسم ىورو ؛ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ ىلع 375 هللا
 هده :مقر] مهتماعو .نيملسملا ةمئآلو .هلوسرلو فباتكلو هل :لاق وى :انلق امال اًهاق ةحيصنلا نيدلا

 هلومشل ملكلا عماوج نم اذهو ( ةينيد ةبحو ةيوط صولح نع اكشان ريخملا ةدارإ ب ديرأو ؛«صولخلا وه حصنلاو

 . ةمح ناعم



 [ربكلا مذ نايب]
 ةريره ىبأ بحاص رغألا ملسم يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع هيبأ نع دامح -غ٠6

 ةفوكلا ليرن يندملا

 ءيرازإ ةمظعلاو «يئادر ءايربككلا :ىلاعت هللا لاق" :لاق دعي يبلا نع ةريره يبأ نع

 ."منهج يف هتيقلأ امهنم ًادحاو عزان نمف

 .تافصلاب ةمظعلاو تاذلاب قلعتم ءايربكلا :امهنم .دحأ امهيف نيكرشي ال يل ناتصوصخم ناتفص عي :ءايربكلا

 ؛سابع نبا نع اضيأ هجام نباو «ةريره يبأ نع هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :لإ هتيقلأ
 يئادر نيعزان نمف «يئادر ءايربكلا :ىلاعت هللا لاق :ةريره يبأ نع مكاحلل ةياور يفو «ةتيقلأ لدب هتفذق :مهظفلو

 زعلاو «يئادر ءايربكلا :ىلاعت هللا لاق :ةريره يبأو ديعس يبأ نع هيوميس هاورو ء[07٠ :مقر ]2١1159/١ هتمصق
 بدألا" يف يراخبلا هجرحخأ :منهج يف هتيقلأ .' يراقلا لاق اذك «هتبذع امهنم ءيش يف ئيعزان نم «يرازإ

 :مهنلع لأست ال ةثالث :ظفلب هعفر ءديبع نب ةلاضف نع "ريبكلا" يف قاربطلاو :"هدنسم" يف ىلعي وبأو «"درفملا

 (ثيدحلا) .[785 :مقر] زعلا هرازإو ءربكلا هءادر نإف هءادر هللا عزاني لحرو ؛ةرازإ هللا خرزاني لحجر

 نع هغلب هنأ نعي ؛عوفرملا مكح يف هنكل هفوقوم مكح ف وأ ردكنملا نبا لسرم مكح يف :خلإ هغلب هنأ
 : ىلاعت هللا

 يح

 |اوقي يح ربكتي لازي ال دبعلا نإف ءربكلا اوبنتحا :درو دقو « و ةباحصلا نم دحأ وأ 26 هللا لوسر

 حاضيإ' يف ديعس نب قيعلا ديحو :قالععألا مراكم يل لال نب ركب وبأ هحرخأ :نيرابجلا يف اذه يدبع اوبتك 5

 :هعفر كلام نب ةقارس نع مكاحلاو عناق نبا جرخأو ءاعوفرم ةمامأ يبأ نع "هلماك" ف يدع نباو ؛"لاكشإلا
 .ةلويرلقما ءافتتستلا هيلا ليلأو ةرتكتسع اريح يرظسم لك" املا لهأ
 ءامج ريكتسم ظاّوح يرظعح لك ؟رانلا لغأي كربخأ الأ :هعفر ءادردلا يأ نع "ريبكلا" يف يناربطلا جرخأو

 أ

 نع هجام نباو «[56884 :مقر ]/2١73/1 هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيكسم لك ؟ةنحلا لهأب كربخأ الأ ءعونم ا

 ةربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هيوبأل نيرمط وذ فعضتسم فيعض لجر ؟ةئحلا كولم نع كربخأ الأ :هعفر ذاعم

 ,خإ ةنحلا لهأب مكربحأ الأ :هعفر بهو نب ةثراح نع دواد ابأ الإ ةعبرألاو ناخيشلاو دمحأو 4١١5[. :مقر]

 فعاضتم فيعض لك ؟ةنخلا لهأب مكربخأ الأ :لاق 225 يبنلا نع يعازخلا بهو نب ةثراح نع يراخبلا ظفلو
 ظيلعغ :لتع نعمو ؛[411 :يقر] ريكتسم ظاّوحح ليغ لك ؟رانلا لقأب مكر بخأ الأ ءةربألا هللا ىَلَع مسقأ ول
 نأ هللا ىلع اقح نإ :ءابضعلا ثيدح نم سنأ نعو .هتيشم يف لاتخملا وأ ءعونملا واولا ديدشتب ظاوجو «فاح

 - ركاسع نبا جرخأو .هعضو الإ ايندلا يف هسفن ءيش عفري ا : يئاسنلا دنع و ؛ةعضو "الإ ايندلا نم ائيش عفري ل



 ربكلا مذ نايب 58 بادآلا باتك

 مدأ نإف صرحلاو مكايإو موال دحسي ال نأ ىلع ربكلا هلع سيلنإ لاق ربكلاو مكايإ :هعفر دوعسم نبأ نع -

 اتق امعإ مدا يبا تاق ءدسحلاو مك ايإو عةرجشلا م لكأ نأ ىلع صرخلا هل مح
 اع

 لصأ نهف 6| كسح هبحاص امهدحأ

 لج 9 ع
 هيلع نإو ف نوكي ربكلا نإف ءربكلاو مكايإ :هعفر رمع نبا نع "هطسوأ" يف يناربطلا جرخأو ؛ةئيطخ لك

 اهظفحاف ةيصوب كيصوم ينإ يحأ يأ :هعفر رذ يبأ نع ركاسع نبا جرخأو .[547 :مقر ]2177/١ ةءابعلا

 دسج ةحباعم نإف ؛ىتوملا لسغاو ءرثكت الو انايحأو راهنلاب ةرحآلا امب ركذت روبقلا رز :اهب كعفني نأ هللا لعل
 سلاخو ءريخ لكل ضرعم ىلاعت هللا لظ يف نيزحلا نإف ؛كبلق نزخي كلذ لعل زئانجلا ىلع لضو ةغيلب ةظع واخ
 قيضلا نشنلا سبلاو «هب انانعي ود لاعمال اهيسروت دالبلا بحاص عم لكو 59 قل اذإ هيلع ملسو نيك اسملا

 ةسومو نمؤملا نإف ؛كبر ةدابعل انايحأ نّيزتو ءغاسم كيف امه نوكي ال ءايربك لاو ةزعلا لعل بايثلا

 :نانلاب هللا قلبغ ان اغيف بعت الو لست امركتاو

 يسنو لاتحاو ليحت دبع دبعلا سكب :اضيأ دروو ءالوطم ًاعومجب هاندروأ اذلو :دئاوعو دئاوفل عماج ثيدح اذه

 ؛ىلبلاو رباقملا يسنو ىفو اهس دبع دبعلا سئب «ىلعألا رابحلا يسنو ىدتعاو ربحت دبع دبعلا سئب «لاعتملا ريبكلا
 دلا لتخي دبع دبعلا سئب «نيدلاب ايندلا لتخي دبع دبعلا سفب ؛ىهتنملاو أدتبملا يسنو ىغطو اتع دبع دبعلا سئب

 :مقر| "هعماج" يف يذمرتلا هجرخأ ءهلذي .بغر دبع دبعلا سئب ءهلضي ّىوه دبع دبعلا سكب «تاهبشلاب

 «سيمع تنب ءامسأ نع "هبعش" يف يقهيبلاو «[7885 :مقر ]85١/4. "هكردتسم" يف مكاحلاو

 لجر جرخ :هعفر رمع نبا نع ”ريبكلا" يف جرخأو ءزامه نب ميعن نع "هبعش" يف يقهيبلاو "ريبكلا" يف ياربطلاو
 .ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف :هتذحأف ضرألا هللا رمأف ءاهيف لاتخي هل ةلح يف مكلبق ناك نمم

 نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لحدي ال :اهرقرق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع يذمرتلا جرخأو

 يبأ نع بابلا يفو :لاق ١53/8[« :مقر] نانإ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا لخدي الو ءربك نم لدرخ
 لاقف :لاق :ةياور يف دازو .حيحص نسح ثيدح اذه ,ديعس يأو ءعوكألا نب ةملسو «سابع نباو «ةريره

 قحلا رطب نم ريكلا نكلو «لامحلا بحي هللا كِإ :لاق نيد يلعنو ادن يبو نوكي نأ يبجعي هنإ :لجر

 ان هبيضيف نيزابجلا قف: بكي قح هيي بهذي لجرلا لاري أل :اعوقرم عوكاألا نب ةملس نعو «سانلا ضمغو

 مكبرقأو يلإ مكبحأ نم نإ :ًاعوفرم رباج نع ردكنملا نب دمحم نعو ؛بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق 6
 نوقدشتملاو نوراثرثلا ةمايقلا موي نيم مكدعبأو ىلإ مكضغبأ نم نإو ءاقالخأ مكنساحأ ةمايقلا موي اسلخي

 :يذمرتلا لاق «نوربكتملا :لاق ؟نوقهيفتملا امف ءنيقدشتملاو نيراثرفلا انملع دق !هللا لوسر اي :اولاق .نوقهيفتملاو

 يذلا قدشتملاو «مالكلا ريثك وه :راثرثلا .هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه «ةريره يبأ نع بابلا فو

 .مهيلع وذييو ؛مالكلا يف سانلا ىلع لواطتي



 نسحلا قلخلا نايب ةرصك بادآلا باتك

 ةيغ لخ م نم توبات يف «هسأرب عفتري ناك كيس ةةيلججر: نيب هسأر ريكتملا نإ

 .رانلا نم اًذبآ عرج الو

 |نسحلا قلخلا نايب]

 قيل هللا لوسر تدهش :لاق :كيرش .ني اةماسأ نغ : دايز نع ةقينجحح وبأ - 27

 يبلعنلا يبايبزلا + يع وبا

 ."نسح قلخ" :لاق ؟دبعلا ىطعأ ام ريخ ام !هّللا لوسر اي :اولاق «هنولأسي بارعألاو
 لامعألاو مولعلا نم ةيدابلا لهأ

 .ارفاك ادلخم وأ ءاملسم اهيف ماد ام يأ :رانلا نم ادبأ .ربجتيو هسأرب عفرتي ناك ثيح ابوكنم اسوكعم هلعجي :هسأر

 اهم دع اهذلنر تلاع ةاور اه هلهدما و كلا نع حفاظ تيداخأو .تنايآ نسحلا قلخلا ءانث :خلإ ريخ ام

 هقلخ نسحب كرديل أرملا نإ :هتعفر ةشئاع نع ربلا دبع نباو ءهوحنب غبصأ نب مساقو .دمحأو .هنّسحو يذمرتلاو

 ,ةمامأ يبأ نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءرخآ هجوب اهنع دواد وبأ هحرخأو ءرجاوه لاب ىماظلا ليللاب مئاقلا ةحرد

 هيف يعاري نسحتسم يأ| :نسح قلخ .هوحنب ةريره يبأ نع يبهذلا هرقأو ءامهطرش ىلع هحّحصو مكاحلاو
 هاورو ؛ءكيرش نب ةماسأ نع مكاحلاو هجام نباو يئاسنلاو دمحأ هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق [هدابع قحو هللا قدح

 بلق' لحرلا ينطعأ اس. ريشنو ءنسمع قلتخ نمؤملا لاجزلا يطأ ام. ريغ :اعوقرم ةنيهح نم لدحر نحاةيبنقا ىأ نبا
 رصد ىلع نب نسحل دق يفوصبا سنا ىنم.رجاسنيباورب ةةاييلم ف يرفغتسملا ئورو ءةلسح ةر وص قا عوس

 | قلخلا .سحلا نسحأ نإ ك5 نسحلا دج نع دقو . اهيقتفيلا نسحلا ىأ نع

 [ة م٠ :وقارل ةواذ وبأ هج رخخأ «فنعلا ىلع ىطعي ال ام هيلع يطعيو قفرل بح قيفر هللا لإ :كرو دقو

 يأ ثيدح نم "ىسييسصم" 3 انوع نباو هحام نباو «لفغم ن دع هللا كح فروا وس نم "هرفملا بدألا" ىف 3 يراخيلاو

 ,ةمامأ يبأ ثيدح نم "بكلا" يف يناربطلاو ءيلع ثيدح نم "هبعش" يف يقهيبلاو "هدئنسم" يف دمحأو :ةريره

 موش قرخلاو «نمي قفرلا :هللا دبع ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلاو ءسنأ ثيدح نم "هدئسم" يف رازبلاو
 ف ةشئاع نع هلو هريخلا مرحي قفرلا مرحي نهو ؛ةك ربلاو ةدايزلا هب قفرلا :ريرجج ثيدح رش "ةعشا ّق يقهيبلاو

 :مقر| ملسم جرخأو ؛ةمكحلا سأر قفرلا :ريرج ثيدح نم يعاضقلا جرخأو .ّرم امه لوطأ ثيدح بابلا
 :نيلخلا نيبح ربلا :اعوفرم تاعهمس وب ساونلا نع "هرقللا بدلا" قف يراسبلاو [ مجد :مقر] يدذمرتلاو [؟ةوع

 :ريماي ةي رافع قيددع مف "ملا" ف ! و ىفار مطلا جرخأو 00 سانلا هيلع علصي نأ تهركو 00 5 كلاخ اف ملالاو

 يف يدع نباو «نيدلا فصن قلخلا نسح :هعفر سنأ نع "هسودرف" يف يمليدلاو ؛مظعألا هللا قلخ قلخلا نسح
 "يلا" نب نيج مالو يللا ىمعللا نيظاامق ايزظقنت: عت قلنا دع هن, ىنايع نبا نزع انلمانكا

 - موش قلخلا ءوسو «ءامن ةكلملا نسح :ثيكم نب عفار ثيدح نم 445١[ :مقر «107/5] "هريبك" يف يناربطلاو



 نسحلا قلخلا نايب افي بادآلا باتك

 عوسو ؛نمي ةكلملا نسح :هعفر رباج نع ركاسع نبا جرحخأو .ءوسلا ةينم عنمت ةقدصلاو ءرمعلا يف ةدايز ربلاو -

 ام ثيح هّللا قتا :هعفر رذ يأ ثيدح نم دروو ؛ءوسلا ءاضقلا عفدت ةقدصلاو «ةمادن ةأرملا ةعاطو ؛ءمؤش قلخلا

 :مقر ا "هتف" 8 دمحأ هجرخأ ءنسح قلخي سانلا قلاخو ءاهحمت ةنسحلا ةقيسلا عبتاو «تنك

 يقهيبلاو ١417[« :مقر ء151/1] "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[39417١/ :مقر] "هعماج" يف يذمرتلاو [[! 5

 جرخأو ءرخآ هجو نم ركاسع نبا هجرحأو «يقهيبلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ذاعم ثيدح نمو ؛"هبعش" ف
 .نسحلا قلخلا نازيملا يف عضوي ام لوأ :ءادردلا مأ ثيدح نم "ريبكلا" يف يناربطلا

 يف خيشلا وبأ جرحأو ؛نمي قفرلاو موش قرخلا :السرم يرهزلا نع بضغلا مذ يف ايندلا يبأ نبا جرخأ دقو
 :هعفر ةريره يبأ نع "هسودرف" يف يمليدلا ىورو هللا ةمحر نم مامز نسحلا قلخلا :هعفر ىسوم يبأ نع باوثلا
 ءاعو قلخلا :هعفر سنأ نع يذمرتلا ميكحلا جرخأو «ةينز دلو وأ :ةضيح دلو نم الإ عزني ال نسحلا قلخلا
 .قلخلا نسحو «ةنامألا ظفحو ءثيدحلا قدص :ايندلا نم كتاف ام كيلع الف كيف نك اذإ عبرأ :دروو «نيدلا

 يف مكاحلاو «"هريبك" ف يناربطلاو «[1507 :مقر ؛١ا/ال/1] "هدنسم" يف دمحأ هحرخأ معطم ةفعو

 نب هللا دبع نع "ريبكلا" يف يناربطلاو ءرمع نبا نع "هبعش" يف يقهيبلاو ؛[78375 :مقر 4745/4] "هكردتسم"
 ,اعوفرم مهلك ضابع نبا نع "هخيرات" يف ركاسع نياو «"هلماك" يف يادغ نباو ءورمع

 :”ريبكلا" يف :ياربظلا هحيرخخأ :نيانللا كاقلتخ نيسخيلو مقتسا ::ًاعوقرم ورمغ نيب هللا دبع ثيدح .نم ةروو
 شفأ :هعفر ةمامأ بأ تيدح نمو «"هننس" يف ىقهيبلاو ء[7515 :مقر 2777/15] "هكردتسم" يف مكاحلاو

 اذإو «كقلخ نسحيلو «ةفيف اذ كطغر نم الحر ىبحتست امك ىلاعت هللا نم ىحتساو «ماعطلا لذباو ؛مالسلا

 همست" ْق دمحأو (ةيف جرخأو "كلا" 2 يناربطلا هج رخخأ ؛تائيسلا نيهذي تانيسحلا نإف ؛« :مسحأف تأسأ

 حفصتو ؛كمرح نم ىطعتو ؛«كعطق نم لصت نأ لئاضفلا لضفأ :هعفر سنأ نب ذاعم ثيدح. نم [47/]

 نوملسملا ملس ن نب ايقانبا نييساوللا ل اضفأ :هعفر وهرمع نب هللا دبع ثيدح نم 00 يف جرخأو «كملظ نمع

 داهجلا لضفأو ءهنع هللا ين ام رجه نم نيرجاهملا لضفأو ءاقلخ ببهتسحلا انامبإ نينم ملا لضفأو هديو هناسل نم
 ىلا

 ري

 .لجو رع هللا تاذ يف هسفن دهاج نم

 لضفأ :هعفر رمع نبا نع ١[ :مقر «١/45و 2857+ :مقر ]581٠/4: مكاحلاو [8 :مقر] هحججام نبا جرخأو

 :مقر (350/1] دمحأ هجرخأ ءاقلخخ مهنسحأ انامإ نينموملا لمكأ فر ورب لأ تيمور ةلع مهسما نين وما

 قلع يسيصأ انا نيسولا ليقا هونر دهدح نمو ادعم" ق يقهيبلاو .[474 :مقر] دواد وبأو 0

 ثيدح نمو ؛"هحيحص" يف نابح نباو ١١7[2 :مقر] "هعماج" ف يذمرتلا هجرخأ ءمهئاسنل مكر ايخ مك رايخو

 - «"هدنسم" يف رازبلا هجرخأ ,"ردقلاب اضرلاو «قلخلا نسحو «ةنامألاو ةفعلاو ةحصلا كلأسأ نإ مهللا" :ورمع نبا



 نسحلا قلخلا نايب 004 تاذآلا بانك

 لاق *ةيلاق م ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ه5 ت7

 قلم ىلاعت هللا قل نم يئر امل ىرُي قلخلا نسحو قفرلا نأ ول" :7 هللا لوسر 0 / ملا 03 يك 841: 1 1 كليض ا
 ."هنم حبقأ ىلاعت هللا قلخ نم يئر امل ىرُي قلخ ق قارخللا نأ ولو «ةقنفا رمسحأ

 قلخملا ءوسو فعلا

 :قلحخأ نسح ف اناميإو :نامإ ف ةحص كلأسأ نإ مهللا" :ةريره يبأ ثيدح نمو «"'هريبك" يف يناربطلاو -

 ف يناربطلا هجرخأ ءاناوضرو «ءكنم ةرفغمو ةيفاعو «؛كنم ةمحرو حالف هعبتي احاخيو
 ةيسوبلب محابس دعا نيستا يبات تنس يلا :ةوعسفا نبا ثيدح ماو هك ردتسفا

 ف يقهيبلاو يزاريشلاو ؛هلك رمألا يف قفرلا بحي ىلاعت هللا نإ :هتعفر ةشئاع نع يراخبلا جرخأ نس نع
 مراكم' ف .ىلطلارتخا ةتعرسأ ا نأ ولا ٠ قيلطلا لهسلا بني ىلاغت هللا نإ :هعفر ةريره يبأ نع "هعش"

 ءوس كاك ولو ءاحلاص الجر ناكل سانلا يف يشم الجر قلخلا نسح ناك ول" :ظفلب اهفيدح نم " قذلألا

 نب لهس قور :لإ قلخلا نسحو هاجت يداعب دلل نإو ءيسالعر ناكل سانلا فا ىفع الحر قلخلا

 8 ناربطلا هجج رخأ ءاهفاسفس هر و «قالابخألا ىلاعم بحنو م ركلا تع عك ىلاعت هللا لإ :هعفر دعس

 ."هبعش" يف يقهيبلاو ءمكاحلاو «"ةيلحلا" يف ميعن وبأو ,"ريبكلا'
 نسح ناك ول :ظفلب ةشئاع نع "اهيواسمو قالخألا مراكم" يف يطئارخلا هاورو :يراقلا لاق :خلإ هنم حبقأ

 فور ةعونم لجر ناكل سانلا يف فحم الجر ىلخلا عوبم ناك ولو ءاءللاص الجرب .قاكلا نانلا يف يشم الجر قاخلا
 لهأب هللا دا رأ اذإو :ةشئاع نع يقهيبلا ذاز ءمؤش قرخلاو نع قفرلا :اعوفرم دوعسم نبا نع طسو الا" يف يباربطلا

 هناش الإ طق طقس يبت يف نكي لل قرقلا إو ةةئاز الإ طق ءيش يف نكي مل قفرلا نإف «قفرلا باب مهيلع لعألا ارمعدعب

 :لاعفا هللا كي ةقورتقل قالخألا سا لإ ةةلسوم يفك نهب ءاللعلا نرخ يلمرتلا ميكحلا جوخ لوقا . | !؟را :|

 مكتسحأ لإ مكبحأ نم نإ :هعفر ورمع نب هللا دبع نع يراخخبلا جرخأو ءانسح اقلخ هحنم ادبع هللا بحأ اذإف
 ا قاع 926 اناعإ نينم ْوملا لمكأ نم نإ :ةشئاع رع "ه5 ردعسي" ُْق مك احلا جرخأو |[ :مقر] اقالحخأ

 كازيم يف لقثثأ ءني نماام :اعوفرم ءادردلا يبأ نع 0س مأ نع كلمم نب ىلعي نع يذمرتلا ىورو ,هلهأب مهفطلاو

 ةشئاغ نع بابلا قو :لاق 8[ . :مقر] يذبلا شحافلا ضعي ىلاغت هللا نإف «ءنسسح قلخت نم ةمايقلا موي نمؤملا

 حب نيسح- ثيدح اذه :كيرش نب ةماسأو: :سنأو ةريره. يبأو ءادردلا أ تق ١ع ءادردلا مأ | نع ءاطع نعو .«حيحص

 بحاص ةججرد هن غلبيل قلل نيسح بحاضص لإو «قلخلا سجس نم لقثأ كا يملا 8 عض وب عيش نم اه :اع

 :اعوفرمه ن 5 نع ينانبلا تباث نعو هةححضصو :ثيدخعا قلخلا نمسح و هللا ىوعت :لاق «ةنجلا سانلا لحدي امه

 -  .ةشئاع نع بابلا يفو :لاقو ءهنسحو «هناز الإ ءىش يف ءايحلا ناك امو «هناش الإ ءيش يف شحفلا ناك ام اق



 نسحلا قلخلا نايب < . 4 بادآلا باتك

 هيتبكر كو هللا لوسر جرخأ ام :لاق سنأ نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ 6

 يعحتلا وأ رشعنملا نبا

 قيحس طق اليك رتيف هدو دجسأ لوا الو عمه ايواسم دعقي لب ءطق هل سيلح يدي نيب

 امو ءهلبق موقي قح ماقف طق دحأ ف لا لوسر ىلإ سلج امو راهعدي وه نوكي

 ىلإ ءاق ام :لاق هاير قو 38 كلا لاسر حير نم بيطأ طق ًائيش تدحو
 :ةياور فو .كربصتللا وه نكي قيس ةليقا تع قرصتاف ةساحس. ىف لدبر ل لا لإ وسو ؤ "ك6 ع 1

 لجحارلا

 .كرتي يذلا وه نوكي نأ الإ هدي كرتي آل ادحأ حفاص اذإ هك هللا لوسر ناك
 سنأ نع دعس نبا هاور هج يعقب

 ف 88 هللا لوسر اناث ةلصر انآ :رمع نبا نع هللا دبع نع ةفينح وبأ -+ هه
 رانيد نبا هجيرفل رم دق

 .هيلإ جرخف 4 ”قافسا كنق قليلا" : لاق هلزنم

 ريغصتلاب نيميم اب

 ءيماظلا ليللاب مئاقلا ةجرد هقلح نسحب كرديل لجرلا نإ :هعفر ةمامأ يبأ نع "ريبكلا" يف ىاربطلا ج رخأ دقو -

 "ا(علع مهنسحأ امالسإ سانلا نتنجسأ نإو ءءيش قف مالسإلا نم اسيل شحفتلاو شحفلا نإ" :دروو ؛رحاوملاب

 نباو دواد وبأ ىورو. ءاعوفرم ةرمه نب رباج نع "ريبكلا" يف ىناربطلاو ."امهيدنسم" يف ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ
 يف يناربطلا جرخخأو ؛مئاصلا مئاقلا ةجرد قلخلا نسحب كرديل نمؤملا نإ :هتعفر ةشئاع نع "هحيحص" يف نابح

 يف يرفغتسملا جرخأو ءنسح قلح نم اري ائيش اوطعي مل سانلا نإ :هعفر كيرش نب. ةماسأ نع "ريبكلا'

 2 يطئارخلاو ؛نسحلا قلخلا قلخلا نسحأ نإ :هعفر ىلع نب نسحلا نع "هخيرات" ّق ركاسع نباو ”ةيالاسل مه"

 "هخيرات" ف بيطخلاو ؛ديلحلا سمشلا بيذت امك ةئيطخلا بيذيل قلخلا نسح نإ :هعفر سنأ نع "قالحخألا مراكم

 .هنم رش يف عقو الإ بنذ نم بوتي ال هنإف ءقلخلا ءوس بحاصاالإ ةبوت ءيش لكل نإ :هتعفر ةشئاع نع

 ثيدحلاو :يراقلا لاق :رمع نبا .لوبقم عطقنمف الإو «ءلصتمف ميهاربإ عامس تبث نإ ءكلام نبا :سنأ نع

 نب سيق قيرط نم يثراخلا هاور اذكه :خلإ ةفينح وبأ .ُي هعضاوت ةياغ نم اذه :خ2 ! كيبل .نيسلا نبا هاور

 مل" :هتعفر ةشئاع ثيدح نم ناخيشلا ىورو «ةميمأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو :مامإلا نع عيبرلا

 ىلع يبأ عم تدفو :تلاق ةيركبلا هللا دبع ثنب ةيهه ثيدح نم "ةفرعملا" ف ميعن وبأ ىورو ؛"ءاسنلا حفاصي نكي

 راسي نب لقعم ثيدح نم يناربطلا ىورو ؛خلإ نهحفاصي مو ءاسنلا عيابو ,.مهحفاصو لاحجرلا عيابف 2 يبنلا

 4 "بوقلا تحن نم ناوضرلا ةعيب يف ءاسنلا حفاصي ناك" :ةعفر



 نسحلا قلخلا نايب 11 بادآلا باتك

 قل هقلا عبتأ 3 :تلاق ,ةقيقر
 اب

 ارغصم ل ::فاقلاب

 هللا لوس لاق *لاق ليلا نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 2

 كافحام

 لويس ال ؟ليقل « سكم بحاص رزوك هرزوف «هيلإ رذتعي ملسم ردع لبقي , ةرم

 "ءاسع' «لاقرو نكم بحابس انهو اللا
 صقن و ملظ يأ

 ودقعا نم" :345 هللا لوسر. لاق :لاق مَع نبا مغ عفان نع ةفينح وبأ حقو

 ُ . 0 : حا : - : 1
 .اراشع ينعي "سكم بحاص رزوك هرزوف «هرذع لبقي ملف «ملسملا هوحأ هيلإ

 م هي 8 هكر ةيمكم . :لاق 225 ىبنلا نأ :رباج نع ريبزلا ىأ نع ةفينح وبأ -5 5

 ”ةاسفلا حفاصأ تسل نإ :لامف هناي ّ

 انااا 05

 _ ل

|] 

 اه هللا ٠ و و . امكاك تاتعباي كف 2225 هللا لاوس ر ان لاق تانم ملا نم ةاملا آكرك "0 نمش * ةنسن اع تيلاق عسل ا
 ا

 لاقف ؛ةيباحضص . انيهرقتلا فق 22 يميتلا داجي .ب هللا دبع ٠ اهيبأ مسا |دواد 5 الا انهنع ةعبرألا مخ

 9 يرق

 ناك :اهنع ماكحألا يو ء 0 57 كلذ ىلع كاتعباب دق :هلوقي الإ نهعيابي امم عةعيابملا ف طف هنن تيستنف

 6 هللا لوويسر كي تسسم امو :كعلاق غ3 :ةحتنملا) ةاكيش هلئاب ع سي و 9 ةيآلا هلك مالكلاب جابستلا عيابي

 كفي ةسيمأ أ ١ ”نكنفملا نب دمحم ق ةيرط نبع يارب اهريتاسلا عورو# كايقرإلا و لاق :اهتكلع ةآرما الإ ةارما دن

 ال نإ :لاقف ءكحفاصن كدي طسبا ! هللا لوسر اي :نلقف (عيابت ةوسن يف تلخد انكأ :هتربخعأ 2ع نيفاقب ةقيقر

 اميق لاق غ3 ١ :ةنحتمملاو ف بف ورعم يف 2-05 ا :غلب ىح انيلع لجو ةكيلع لقول نب نكلو (غامسنتلا حفاصأ

 اسسقتا نيه ان مح 91[ هلوسرو هللا :انلقن .نتعطتسااو نعقطظأ

 ص هنأ :يعشلا نع "هليسارم" يف دواد وبأ هاور اه.هل دهشيو :لئاخ عم ةعيركلا هدي ذخأ ديبأت يف ريسفتلا يف لاقو

 نبا نع دمحأ ىورو يراقلا لاقو عانستلا حفاضأ 2 :لاقو يةدي ىلع هةعض وف «قرطق دربب نق عءاسنلا عياب نيح

 | :مقر ع7 ]١/9 "ةعيبلا يفاءاسنلا حفاضي ال ةتلع ناك هنأ" :ورمغ
 ملف ةرذعم. هوحأ هيلإ رذتعا نه :ظفلب نادوج نع ءايضلاو [5371 :مقر] هجام نبا ىورو :2! ةدّيرب نبا

 .رشع لمعأ قمل اظ يأ :راشع (يطويسلاو ير ,اقلا) هن مكم بحاص لثم ةئيطخلا نم هيلع ناك اهلبقي 3

 كلام ثيدحتك ةريثك رابختأ ةمذ يف درو بورا يسوم ردص لعف وأ لوق ةهح. نم يأ :ردتعا

 .[311 :مقر 901/1 51] "ريبكلا" يف ناربظلا ةحرخأ ءهولتقاف اراشغ متيقل نإ :هعقر ةيهانع نبا

 ه8 ريارق أ ثيدح نم ةأنعم, يئاسنلاو دواد وبأ هج رجخأ :هقينح وبأ



 موجنلا يف رظنلا نع يهنلا نايب 5 بادالا باتك

 . هنم بصيلف «بيطب مكدحأ يأ اذإ"

 [موجنلا يف رظنلا نع يهنلا ناي
 رظنلا نع دع هللا لوسر ىف :لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع ةفينح وبأ 0

 .موجنلا يف

3 

 نب نمنأ ناك ءلاق ثلا دبع نب ةمامث نع "لئامشلا"و |[ ١ "5 مقر عماجلا" قب دمزعلا جرخأ :خا يتأ اذإ

 «ةريره يبأ نع بابلا يفو :"عماجلا" يف لاق ؛بيطلا دري ال ناك ُهكك ىبلا نإ :سنأ لاقو «بيطلا دري ال كلام

 ؛«نهدلاو .دئاسولا قرت ال تاك :اغوفرق زمع نبا نع بدنج نب ملسم نعو «حيحص نسح ثيدح اذه

 تكامثغ نأ نع نانح نعو «بيرغ ثيدح اذه :لاق «نهدلاو «نبللاو «دئاسولا : عماجلا' فو «نبللاو «بيطلاو

 بيرغ ثيدح اذه : "عماجلا" يف لاق .ةنجلا نم جر هنإف درزي الق ناخيرلا مك دحأ يىطعأ ادا :اعوفرم يدهنلا

 25 يبلا نمز ةلرمأ دقو هلم نب نيسرلا ديعدما سيفنلا نامع ريأو هكيدحلا اذه ريغ ناحل قرسألو تسع

 .ىغباقلل الرع تركي ةعموسي واقرب و

 نم عوق رم هريره فَ نع دواد وبأو ملسم ىور دقو هل ةمارك هنع عنتمي الو .هتلمح نم يأ : كنه بصيلف

 (يراقلا) .حيرلا بيط ل اهكتا فيعض هلاف :ههدزي الف بيط :ةياور قو «ءناحتر هيلع ضرع

 دواذ وبأ قدور هب ءاطع نع مصألا هللا دبع نب ةبقع كيدح ن ٠ نه "دارفألا" يل يطقرادلا هحب رخخأ :خل ! ةفينح وبأ

 هجرخأو ءإ"ة.ة :مقر| داز اه داز «رحسشلا نم ةبعش سبتقا موجنلا ن 5007 سبتفا نه :سابع نبا نعغ هانعم

 اهيراجم يف بكاوكلا ريسب اًفوفرعي مهنأ نومعزي ؛نئاوكلاو ثداوحلا ملع دارملاو «[7757 :مقر] هجام نبا

 .يهنلا يف ؛ لحدي الف تاقوألاو هليغلا ةهجج ةنرعم ىدقب امأو هب هللا رثأتسا امث ملعلا اذهو ءاهقارفو اًهارقو

 اناميو ءةعألا فيح :انذلق يدعب د :م ىمأ ىلع فاخأ :اعوقرم نجحم يبأ ثيدح نم ركاسع نبا جرخأ :ذلإ ىف

 "هوجنلا باتك" يف بيطخلاو :'هلماك" يف يدع نباو «"هدنسم" ىف ىلعي وبأ جرحأو ءردقلاب اييدكتو هعوجبلاب
_- 

 ,عوجنلاب اقيدصتو عردقلاب ابيذكت :نيتلضح يدعب نم ئما أ ىلع فاحخأ :اعوفرف نخل ثيدح نم

 ا او  موجنلا يف رظانلا لثم :ةريره بأ نع يمليدلا ةياور فو :يراقلا لاق :لإ رظنلا نع

 : نجوا رهجح قربا 8 بلا باتك" 2 يطقرادلاو هيودرم نبا ىورو ؛ءةرصب بهذ اهيف هرظن دعشا انيلق

 [؟861 :مقر ايد دمحأ غورو ءاوهتتا مث ءرخبلاو ربلا تاملظ: قف هب :قودق ام موحنلا نم 'اوملعت

 دق ةيقا نسبتلا عودتلا نها املع سيفا نع ةاغ وفرم انك سابع نبا نع 85٠05[ :مقر] دواد وبأو ملسمو

 ح3 ةكسلا
 رق ربا 0 ىف



 تاقرفتملا ركذ ؛... لوخد نع ىيهنلا نايب 1١< ؟ بادالا باتك

 أان :ايرح + عاما ل وخد نبع ىهنلا ن
 ع

 لحجر لخي ذل" :36هللا لوسر. لاق لاق رباخ نع ريبزلا نإ نسايم وأ -

 د مل نمو عرزتمم الإ مامحلا لحخدي نأ رخالا مويلاو هللاب نم ؤي

 رازإلا يأ 2 5:

 |تاقرفتملا ركذ نايب| : 2 5 ا يي 8
 ديلا دعح

 32 هللا لوسر ىلإ ءامسألا نيا ناك“ :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ 757

 تيل نغ ىذمرتلا ةاور [ناكملا ةتعل رزته ريغب مامخا _ اخد نم :هعفر سنأ نع يزاريشلا جرحأو] :خإ لحي ال

 هذنان نم دي ناك نمو .مامحلا هتابلح لح دي *باو رخآلا مديلا ه هللاب نمؤي ناك لم ؛اعوقرم رباح نع سواط نع

 ثيدح نم هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق 58٠١ :مقر] رازإ ريغب مامحلا لخدي الق رخآلا مويلاو
 لاقو :عءيشلا ْق مهب ارو فودص ميلس نب عيل : ليعامإ نب دمحم لاق عهجج ولا اذه نم الإ رباح نع سواط

 .هثيدحب حرفي ال ثيل :لبنح نب دمحأ لاق :دمحم

 روغأإلا مويلا و للأب نمؤي ناك نومه اعوشرم رباح نع مكابلاو 76 ١ :يقر] ئئذم تلا قىور لقو خا ةيقينح وبا

 (يراقلا) .مامحلا هتليلح لحدي الف رعالا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نيمو ءرازإ ريغب مامحلا لخدي الف
 0 ١ 1 1-2 د ُ 1 نيكل 0 5 5 :ةءذ ا /

 نع |[ مه ه :مقر| يئاسنلاو ور :مقر| داواد وبا 3ارشلا بدألا ى يك راخبل هدج رخأ خل لوسر ىف

 اهحبقأو مامثو ث راح اهقدصأو نمر كبع و هللا كيع ىلاعت هدأ ىلإ ءاوسألا| بحأو عامنا ءاممأب | ومس :بشو نأ

 ةدحاف نباو | رو :مقرإ يدمرتل لاو |[ مقر دواد وبأو علتسم ةأآورو يراقلا ل اق : | هللا دبع .ةرهو برج

 يسال: ىوعأ :ىاربطلا ةياور فو ؛ ةهرلا دعو هللا ذيع هللا ىلإ ءامسألا نيحأ :اغيوقاوس ومع رو يبا نع | مام ةمقرإ

 كينكن ال :انلقف ءمساقلا هامسف مالغ ان لجرل دلو :لاق ؛رباج نع ردكنملا نبا نع يراحبلا قو .هل دبعت ام هللا ىلإ

 ؛ بح ] اناك امغإو :ليق 5 :مقر | سصتكرولا يع كاتبا ويس :لاقف 2 يببلا ربخأف عةمارك الو مساقلا ابأ

 ةفاضإ برلا ىلإ دبعلا قيضأ مث «ةيذوبعلا وهو هل بحاوو .ناسنإلل تفضوو :ىلاعت هلل بجاو وه ام امهنمضتل

 تلصحف ةيك رتل اذهب تفرش و عرداقلا لبعو ميحرلا كبعك امك قحلي امو .نيعمالا نيذه دارفإ تقدصف :ةيقيمح



 تاقرفتملا ركذ نايب اق بادآلا باتك

 ."نضحرلا دبعو

 ؛ىلبي ال ربلا" 2 هللا لوبسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع ةفينح وبأ د 0

 مسي دي ةعاطلا وأ كاستحاإلا

 ."ىسني ال مثإلاو

 اًندعق 26 ىبلا انيثأ اذإ انك :لاق ةارم# نب رباح نغ كان نغ'ةقفينح وبآ - 5
 ب رج نيا

 . سلجم ا ىهتنا ثيح

 28 هللا لوسر لاق لاق يردخخلا ديعس ىأ نع ةيطع نع ةقينح وبآ تايد
 يفوعلا

 ."سانلا ركشي الا نم هللا ركشي هل

 يف نايفس نب نسحلا هجرخأ ءاودبعف متيم“ اذإ :يفقثلا ريهز ىبأ ثيدح يف دروو ءبتكلا يف روكذمف -
 .[7/ :مقر 2175/7٠ ] "ريبكلا" يف يناربظلاو ؛"هانك" يف مكاحلاو "هدنسم"

 هللا ىلإ ءامسألا بحأ :هعفر ءدوعسم نبا نع "هباقلأ" يف يزاريشلاو ؛"هريبك" يف يناربطلا دنعو :نمحرلا دبعو
 ايندلا يف اركذي نأ دبال امهأ ئيعملاو :يراقلا لاق :ىسني ال مثإلاو .ثراحو مامه ءامسألا قدصأو هل دّبعت ام

 ًالسرم ةبالق يبأ نع قازرلا دبع هاور ثيدحلاو ,ىأوسلا ةبوقعلاب وأ ؛نئسحلا ةبوثملاب امهيلع يزاجيو ؛ىرخألاو
 ىلإ يطويسلا هازع :تلق نادت نيدت امك تفش ام لما توه ال نايدلاو ءىسني ال بتذلاو :ىلبي ال ربلا :ظفلب

 موق ىلإ ىهتنا اذإ ناك قلع هنأ" :يذمرتلل "لئامشلا" ىو: :يغراقلا لاق :خلا سلجا ىهتنا .يناربطلل "ريبكلا"

 :اعوفرم نامثع نب ةبيش نع يقهيبلاو يناربطلاو يوغبلا ىور دقو :"كلذب رمأيو ؛سلحملا هب يهتني ثيح سلج
 .هيف سلجيلف هاري ناكم عسوأ ىلإ رظنيلف الإو «سلجيلف هل عسو نإف ءسلخنا ىلإ مكدحأ ىهتتا اذإ

 هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم :اعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع ىليل يبأ نبا نع يذمرتلا هاور :خلإ هللا ركشي ال
 ءنسح ثيدح اذه «ريشب نب نامعنلاو سيق نب ثعشألاو ةريره يبأ نع بابلا فو :لاق ء[15١ :مقر]
 ءحيحص ثيدح اذه :لاق ىّللا رك ال سانلا ركشوي 3 نم اعف رف ةريره لأ نع دايز نب دمحم نع يورو

 ركش هللا لبقي ال نعي :"راحبلا عمجم" يف لاقو ءسنأ نع هايور امنأ ءايضلاو "دمحأ دنسم" نع يراقلا هلقنو
 لاقو ءرخآلاب نيرمألا دحأ لاضتال مهفورعم رفكيو ؛سانلا ناسحإ ركشي ال ناك اذإ ةناسحإ ىلع دبعلا

 مهارجأ ثيح هناحبس هماعنإ ةلمج نم اضيأ مهناسحإ نأل وأ ؛ليزحلا ركشي ال ليلقلا ركشي مل نم نأل :يراقلا
 هنأ ئيعملاو «ءانثلا يف غلاب دقف ءاريخ هللا كازج :هلعافل لاقف ًافورعم دحأ هيلإ نسحأ نم :درو دقو :مهيديأ ىلع

 .لوألا هجولا يف ام ىفخي ال :لوقأ هلباقم عقي ام لقأ اذهو ؛هركش ةدهع نع جرح دق



 تاقرفتملا يكد: كاين < 4 بادآلا باتك

 لاق :لاق « -5 رمع نبا نع راثد نب براحم نع ماطع نع ةفينح وبأ -5
 ناحخيشلا هحب رخخأ ف بئانسلا

 يا ."ةمايقلا موي تاملظ ملظلا 3 ؛ملظلاو كايإ'" 25 هللا لوسر

 111111 111018 ل ا . .مصاع نع ةفينح وبأ جاو 7
 و بسلك

 اذا

 اذحا
 ايست نوكي كلذ وحن 0 يهضرع + نق ل ةانتلا وأ .قح ريععب يلا لاه 90018 أ ميا دا ا :قو] ةيهايشلا

 عراتلا رفح نه ةرفخ ُِق تاوهف ةملظ ِق ةهلش عقو 34 ءايندلا 2 ةملظ ابيبسب يدتيهي كاف ةمايقلا عوي تاملطظل

 . 0 ني ةر] ةلضلاو ربل روف ق يدمرتلاو ء[ 1 :مقر] بذألا يف ملسم هجرخأو
 ما

 هدنسم قف دمحا هجرحتأ .«ةمايقلا غوي تاملظ ولظلا كإف ءملظلا اوقتا :اعوفرم هثيدح نم درو :خإ كايا ١  00 ٌ 5 : 1.ظ ع ك6 ىلا . 0 1

 ءملضلا اوقثا :اعوفرم رباح ةايبلطم نرمي ديس يف يقهيبلاو ء'هريبك" يف يناريطلاو | تاع :مقر ؛١1ق/؟]

 : |  | 200م ١ 2
 أ ةعنا ف ؛ةمايقلا موي اوت ' بيكلا نااك

 ا | 35
0 5 

 مك انه د ا هييقتع تا الع 5550- 5 ا هنت د ائل ١ نال كالعا 3 تيس نايف عدهسلا
 # - ل 3 2

 7-00 تح

 يف [1517 :مقر| ملسمو اق بكار (898/8] "هديسب" قب نجا هجرعأ ةييمراتغ اولحتساو "
 ع : 2 فعالا ظ] 14/ ا ١ د 6011 1

  ركاجع عاما ايادفع ةفايشلا مه دب سانلا كشا :ةعقر كيعس ىلا تيدحع نمو ؛ درفملا بدذاالا 2 فر راجل كا ؛« هةحيححص

 :ةعشفر ميكح نب ءاشه ثيدح نمو :. ةقيلمع" 2 ميعل وبأو "نطو" فق يناربطلاو ا ةدشسم" 3 يف ىلعي بأ اةيركفأ
- 

 ملسم بسعاا [18 91 : مقر ن# فذ 4/* لمح 3-0 رخأ اانا 03 _ىلاثلا ل هيذعي يذلا ةمادقلا هوو تملي ىلاعت هللا نا

 هيه 1 للاب نسل يف دنخا ةسيرعتأ ةلقلع ينخت نب ضايع ثيدح نمو .هةدبام باو [؟ :مقر|

 :مقر 0000 هك ردم" يف مكاحلا هحج رحخخأ ( رانلا ّّث منها وع وحلا انخأ :ةعفر ةفيدح ثيدح ا

 نم رك ذأ 9 2 رك كب 0 :ةمللعإلا 03 نأ د ها 9 ىلاعت هللا 56- أ 9 قت سابع يبا ثيدح نس “7 4 ناب“

 ! ٌسابلا اهيأ :هعفر كليعس يأ ثيدح نمو ؛ 'هخضيرات" ُّق رف ابيع قولا هدج رخخأ :ميهتعلا نا مقا 5 ع كإ و6 قرش كب

 . ةقسلا 2 كيم“ 0 كيع هج رخخأ ةماعقلا هاوي هتلر اعغت هللا 52 اللا انم هه م يه ىلظي 7 هللا قا هللا اوقتا

 نم لجر نع هيبأ نع بيلك نب مضاع نع. مامالا نع "راثآلا" قف نسحلا نب دمحم هاور اذكه ا ةفينح وبأ

 دق هأر دنكل ق 2 راسألا اهومعطي نأ هديك يببلا ر نعأ لج ] اوألا ةلاح ىلع : د ناك ولو دحعأت هن و :لاق راضنألا

 هل راض ايش نمض نمو «هتاش هنم تذحأ يذلا هبحاصل نمضي مل هنأل ؛هلكأ ةركو ل كلم“ نع جرخ

 «نوجاتخلا نجلا لهأ مه اندنع ىراسألاو .ةحبر كلذكو هلكأي الو هب قدصتي نأ انيلإ بحأف (ةهججو نم بصغ

 نب لقعم نب ميهاربإو «يخلبلا رازبلا نيسحلا نب دمحم نع يئراحلا هاور اذكو ..ا ةفينح يبأ لوق هلك اذهو
 ؛مامإلا نع ,فسوي يأ نع .ديلولا نب رشب نع مهلك يزارلا دايز نب ميهاربإ نب دنمحمو ؛ «يفسنلا جاجحلا

 ع

 - «هنع فسوي يلبأ ن : ةيبأ نع يثوعلا ديعس نب دمحم نع ينادمشا ديعس نيا كم نب دمحأ نع .اضيأ ئثرافطا هاوررو
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 - و

 ااا لا ع ا :ةاشدل اوتيذق: ءمهرايد.يف راضتألا نم اموق راز كلك ى وبلا نا :ةدرب يبأ نع

 نب ديعسو «تارفلا نب نيسحلاو ؛عيرز نب ديزيو «ليبنلا مصاغ يبأ قيرط نم :نيهجو نم اضيأ يثراحلا هاورو -

 ؛ليعامسإ نب ىسوم جير نم ينائشألا هاورو ؛مامإلا نع مهلك دايز نب نسحلاو ءقورسم نب دمحمو ؛مهجلا يبأ

 لمعي لجرلا تذخأ نيأ نم :ةفينح يبأل تلق :لاق دايز نب دحاولا دبع نع .همسي ملو «ةملس وبأ ظفلب هدنعو
 .هركذف بيلك نب مصاع ثيدح نم هتذخأ :لاق ؟حبرلاب قدصتي هنذإ ريغب لجرلا لام يف

 اماعط هي يبلا باحصأ نم لحجر عنص" :ظفلب مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةزمح قيرط نم ًاضيأ يانشألا هاورو
 عيطتسي ال لعجف ءاليؤط هيفا ف اهكالف ةغضب ذحاف انلوانتف ءهنه لو هنيادنالا عضو املف ءهعم انمقو ماقف هاعدف

 ماعطلا بحاص 25 يبنلا اعدف ءاضنأ هناا كلل عنص دق هانيأر املف ؛همف نم اهامرف :لاق اهلكأي نأ

 ام اندنع نكي ملف انل بحاصل تناك ةاش هللا لوسر. اب ؛لاقا ؟وه نيك نم انقنخ علما نع قريعأ لاق

 نأ رمأو ,ماعطلا عفرب 2 25 ىبلا رمأف ءاهنمت هيطعنف ءىجي ىح كل اهاتعنصق ءاهانحيذو انلجعو هنم اهيرتشن

 وبأ :لاق هنأ الإ ةزمح قايس ىلع مامإلا نع ىهولا دلاح“ نب دمحم قيرط نم يعالكلا هاورو اس الا ووش

 0 0 نباح نم لحجر نع هيبأ ريغ بيلك ب مصاع نع ةفينح

 نم يقابلا دبع نباو رفظملا نباو لدعلا ةحلط هاور اذكه :خلإ راز .يرعشألا ىسوم يبأ نب رماع وه :ةدرب يبأ

 نع هيبأ نع جابيدلا نب دلاخ قيرط نم اضيأ رفظملا نبا هاورو مامإلا نع فسوي يبأ نع ديلولا نب رشب قيرط
 رشب انثدح «؛مساقلا نب دمحأ قيرط نم "همجعم" يف ىناريطلا هجرخأ ثيدحلاو ءورسح نبا هاور هقيرط نمو ؛مامإلا

 :ظفاحلا لاق .هركذف ىسوم يبأ نع هدرب نأ ا داو , مضاع نع ةفينح يبأ نع فس وي وبأ انثدح ؛ديلولا 0

 .مصاع نع هريغ ةياور نم ظوفحملا وهو «كلذ فالخب ةفينح 50 رع هآور نيسحللا نب دمحم نإف عل ولعم اذهو

 هاورو «ةفينح وبأ امهاور ناقيرطو نادانسإ هل نوكي نأ زاج هنأل ؛الولعم قيرطلا اذه لعجي يح ةافانم ال :انلق

 نم هي رختل ضرعتي 1 يراقلا تكس انه :لوقأ ةديتاسألا يف ةمغارم الو «نيقيرطلا ىدحإب هنع هريغو دمحم

 «ثيدحلا يف هبأد اضيأ اذهو «هريغ نم مزن اأو بجوأ ناك هنأ عم رابختألا ةماع يف هبأد وه امك اهريغو حاحصلا

 اندنع ةدوج وملا ةحكسنلا 8 سيلو «سيردإ ن «نأ أئ رولا : ةيانملا" قو يذاعلا نب كيم نع دواد وبأ جرخأ :لوقنف

 هللا لوسر عم انجرحخ :لاق ءراصنألا نم لجر نع هيبأ نع بيلك نب مضاع نع «هنم دبال امم وهو ءدواد ل

 يام هليقفيما ييجي امين عيبأو لبق نم عسوأ :رفاحلا ىضوي ربقلا ىلع وهو ك5 هللا لوسر تيأرف ةزانح ف دك
 ا

 مف قف ةمقل كولي كك * دللا كاوصو ان ذاب ١ رظنف اولكأف عموقلا عضو مث عودي عضوف ,ماعطلاب ءيجف (ءاجف (ةأرما

 ةاش ني يئرتشي عيقبلا ىلإ تلسر فل ا ا رأف ءاهلهأ نذإ ريشي تيفيغأ ةانك ىلع ندا :لاق مث

 تلسرأف «هتأرما ىلإ تلسرأف .؛دجوي ملف اهنمثب اهب ىلإ لسرأ نأ ةاش ىرتشا دق يل راج ىلإ تلسرأف ءدحأ ملف

 .ئراسألا هيا : 2 هللا لوسر ل اقف ءامب ىلإ



 تاقرفتملا ركذ نايب هه بادآلا تاعك

 22011101151507 5 ]6 ...... ءاعيش محللا نم ذخأف ءاماعط اهنم هل اوعنصو

 انثدح + ”ةدفسم" 2 دمحأ هاورو :ييعلا لاق ؛هيف ىف ةمقل كولي 2 هللا لويس اولكأف :ئيعلل "ةيانبلا" قو <

 اذهو ءهركذف :لاق راصنألا نم ًالجر نأ هيبأ نع بيلك نب مصاع نع ةدئاز نع قاحسإ وبأ رمع نب ةيواعم

 عفر يف يراخبلا هل جرخأو ؛"نيحيحصلا" يف هل اجرخي مل مصاع دلاو باهش نب بيلك نأ الإ حيحصلا دنسم
 هيبأ نع بيلك نب مصاع :دواد يبأ لوق هرضي الو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو ءةقث :دعس نبا لاقو «نيديلا

 .هدحجج نع ةزبأ نع هتياور نم سيل انه إف ع يشب سيل هدحج نع

 زازخلا وه عيبرلا نب ديمحو ءهب سيردإ نبا انثدح «عيبرلا نب ديمح نع اياحضلا يف ”هننس" يف ىطقرادلا هج رخأو

 هقثو :لاقف "حيقنتلا" بحاص هبقعتو «باذك :'قيقحتلا" ف يزوحلا نبا لاقو «ةرركم يازو ةمجعم ءاخب
 يبأ نع ثيدحلا اذه ةياور ئييعلا ركذ دقو ءدواد وبأ هاور امك ءالعلا نب دمحم هعبات دقو «ةبيش يِبأ نب نامثع

 نب رشب انب ؛يئاطلا مساقلا نب دمحا اندح همجعم يباربطلا هشي لح جرحا :لاق ءاضيا يرعشالا .ىس وم

 هللا لوسر نأ :ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع بيلك نب مصاع نع ةفينح يبأ نع يضاقلا فسوي وبأ انثدح ءديلولا
 هةغضمف هلكأيل ائيش محللا نم ذحأف ءاماعط اهنم هل اوعنصف فاش هل اوحبلف ءمهراد 8 راصنألا َ ام وق راز 3

 : ةكع لاقف ءاهنمث نم هيضرنف ءيجي ىح اهانحذف نالفل ةاش :اولاق ؟محللا اذه ناش اه :لاقف ؛هغيسي ال ةعاس

 به بفطا

 1 :مقر كتم ا]

 كب كيلولا تو رمشمب انتدح ؛ينئاطلا مساقلا نب 5 01 "طس وألا لم" ِِق هاورو .راسألا

 ةحح وهو ءالسرم راضف ءىسوم ىأ ةيبأ نع ةدرب ىلأ دانسإ انهه طقس هنأ آلإ هقيدحو مامإلا دانسإ هتيعب اذهو

 «بيقعتلا ءافك فورحلا ضعب يق الإ ظافلألا يف قرف الو ءهيلع نيعباتلا عامجإ لقن لب ءروهمجلا دنعو ءاندنع

 اضيأ .ةتيحضأ لب هشيدحلا ةحضا يف ةيبش الفا :ناحيحصا اهلك ناداسألا مث :فارسألاو .ئراسألا ذقفلو

 ءامهريغو يئاسنلاو نيعم نبا هقثو «ةعبرألاو ملسم لاحر نمف بيلك نب مصاع امأو :نيحيحصلا ثيداحأك

 .نابح نباو دعس نبا هقثوو ءمهو وهو ايباحص هلعج نم مهنمو ؛ةعبرألا لاجر نم بيلك هدلاوو
 اهسَض الغم ريغلا ةاش حيد اذإ بصاقلا نأ ىلع هي: لدعسيف :هيبأو :مصاخ قيثوت "هبيرفت' يف رسح نبا ركذو
 اووف دافأ ثيدحلاف ءاحدب يدؤي ّىح امك عافتنالا هل لحي الو ءاك قدصتي نأ هيلع بجيف ايست لع اهكلمو

 ازرحت هيلإ درلاب هو رمأل كلاملل كلملا ىقب ول ذإ ؛كلاملا كلم لاوز ىلع لدي قدصتلاب رمألا نأ :لوألا :ةثالث

 ناسنإلا لام عيب ةيالو هل مامإلا نأل ؛داسفلا فوخ دنع نمثلا ظفحو عيبلاب رمأ وأ .ناسنإلا كلم لاطبإ نع

 يأ ءاضرإلا لبق بصاغلل يأ لدبلا ءادأ لبق عافتنالا ةمرح :ثلاثلاو ؛كلاملا كلم لاوز :يناثلاو «ةجاحلا دنع

 نب مصاع نع ةفينح يبأ نع "راثآلا باتك" يف دمحم هاور ثيدحلا اذهو ءءاضقلاب وأ ,ءيضارتلاب كلاملا ءاضرإ
 .:ثلي ئيعلل "ةيانبلا" قن اذك" هب ةيبأ نع ييلك
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 اهانحبذ نالفل ةاش :اولاق ؟"محللا نأش ام" :لاقف .هغيسي ال ةعاس هقنطمتا هك ذاق
 هنذإ ريغب اه وأ انيل هغضم

 دلل

 فو ."ءاربمألا انفودعطأ" . مص ديا لونسز لاَمف :لاق ءاهنمت نم هيضرنف ءيجي نح

 م يوارلا

 امانه ميج هل دب باحسلا قب العر نأ :هيبأ نع بيلك نب مصاع نع :ةياور

 نع ةعضب 25 ىنبلا لوانت .ماعطلا عضو املف «هعم انمقو 525 يبنلا هيلإ ماقف «هاعدف

 .هيف نم اهاقلأف اهلكأي نأ عيطتسي ال لعجف ءاليوط هيف يف اهكالف محللا كلذ

 لوسر اي :لاق ؟وه نيأ نم ءاذه كمحل نع نربخأ" :لاقف «ماعطلا نع كسمأو

 ءاهانحبذو اهي انلجعو «ءهنم اهيرتشنف اندنع نكي ملف ءانل بحاصل تناك ةاش اهلا

 لآ رماو ,ماعطلا اذه عفرب 1 يلا رمأف ءاهنمغ يطعنف ءيجي نح كل اهانعنصو

 لمعي لحرلا اذه تذخأ نيأ نم :ةفينح يبأل تلق :دحاولا دبع لاق .ءارسألا همعطي

 .مصاع ثيدح نم هتذخأ :لاق ؟حبرلاب قدصتي هنذإ ريغب لحرلا لام يف

 25 هللا .ل وسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ -غخ 4

 . هلعافك ريخلا ىلع لادلا"

 نايوار وأ «يباحصلا وه دحاو وار امإ انهه طقاسلا :2! مصاع نع .هقلح يف هلازنإ ىلع ردقي مل :هغيسي ال

 يراصنألا يباحصلا لجرلا كلذ نع يوري هوبأ لب فار ط وقس انهه سيل *:لاقي وأ ٠ ىس وه وبأ هوبأو ةدرب وبأ امه

 اهكولي :اهكالف .دواد يبأ ثيدح قفو ىلع ةيناثلاو «قاربطلا ةياورل ةقفاوم ىلوألا ةياورلا نأ رهاظلاو ءفيضملا

 .بلصلا ءيشلا عضم :كوللا :اضيأ لاقو (راحبلا عمجج) .مفلا ِِق يشلا ةرادإ :كوللاو ءاهعصمي يأ

 ليلد :هعفر يلع نع راخب نبا هاور] :خل! ريخلا ىلع لادلا .يملسألا بيصخلا نب ةديرب نب ناميلسوه :ةديرب نبا

 دارج نب هللا دبع نع "سودرفلا دنسم" يف يمليدلاو :"هتخيشم" يف نايفس نب بوقعي هجرخأ [.هلعافك ريخلا
 5 يبا قتأ :لاق. كلام قب نتا نع رشب نب ابيبش هع ىذمزتلا هاور |[ .هلعافك فورعملاب رمآلا :ظفلب اعوقرف

 ريخلا ىلع لادلا نإ :لاقف «ةربحنأف * يببلا ىتأف هلمحف رخآ ىلع هلدف «هلمحي ام هدنع دحي ملف هلمحتسي لحجر

 < سنأ ثيدح نم هحج ولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه «ةديرب و د وعسم يبأ نع بابيلا قو :لاق ل5 :مقر] هلعاقك
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١ | 

 ىلع لادلا" 2985 للا لوسر ,لاقن :لاق كالا ني سنأ نك ةقييرس وبأ فحف

 . هلعافك ريخلا

َْ 

 2 3 فلا نع كيبأ نع مع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ ب عاب
 . يا

 ةداحجر لا : كنلع يبابيشلا هو رمع يبأ نع يردبلا 2 ويعيسرم يبأ ثيدح ج رخأ مّ 0 ىبلا 1 -

 هاش ءحعحع كغ لل ناقل 0 هلئا لوس لاقف ةلمحف ءات انالاف 1 ل هللا لوسر لاقش غ نف 35 دنا لق هليأ :لاقف
 ذيع اة ع 0

 نب هللا دبع نب ديرب ننع ىسوم يأ ثيدح جرخأ مث ؛حيحص نسح ثيدح اذه .هلماع :لاق وأ ؛هلعاف رجأ لثم

 نب لهس 11 يباربطلاو 63 وعسم وفا نع رازبلا هاورو ءاك ل ءاَقلا لاقو ١ ىس وم يبأ نع هد يبأ هلع نع هدرب يبأ

 ب

 ملسم حيحص فو «بوركملا ةناعإ يأ نافهللا ةثاغإ تيحي هّللاَو ا حو وبأو دمحأ دازو ؛ لعس

 .هلعاش رجأ لثم هلق ريخ نئلع “ نه :هعفر د وعسم يأ نع

 يبأ نعو دعس نب لهس نع "ريبكلا" يف يتاربطلاو ,دوعسم نباو سنأ نع رازبلا هاور :خلإ ريخلا ىلع لادلا

 ريخلا ىلع لادلا نإ :ظفلب ملعلا باتك يف ءيذمرتلل هازعو ؛«"لوصألا عماج رصتخم" يف يزابلا هركذو ءدوعسم
 لع لادلاو ءةقدضص ف ءةرغم لك :هظفلو ا وفرف سابع نبا نع امهريغو ئطقرادلاو قركسعلا هاورو ؛هلعافك

 يىبأ نتسو ]١١١/4[ دمحأ دنسمو [1/8337 :مقر] ملسم حيحض قو ءنافهللا ةثاغإ بحي هللاو ..هلعافك ريخلا
 رجأ لثم رجأ هلف ريخ ىلع لد نم :هعفر دوعسم يبأ نع [؟١71 :مقر] يدذمرتلا عماجو [5159 :مقر] دواد

 داع لادلا :ظفلب سنأ نع 'جئاوحلا ءاضق" يف ايندلا يبأ نباو ؛ةديرب نع ءايضلاو ىلعي وبأو دمحأ هاورو .هلعاف
 امآوب :مالكلا هيلع قبس ةءامإلا حم كمآ ديس مدقتا دقن ةبوركملا يأ قافقللا ةثانغإ تمي هللاو+ «هلعافتك ريقللا

 سنأ ثيدخ نم "سودرفلا دنسم" يف ىمليدلا روصتم وبأ هجرخأ .كقف ."هلغافك رشلا ىلع لادلا" :تيدح

 ."ىضرلاو ةيجلاو قويقلا يانع“ ب ىقارعلا هلاق ءادح فيعتس دانسإب

 ب رضنلاو مادقملا نب بعصمو لتاقم نأ نقف ةيرط نم غهصشن وأ :ظفل ةهدايزب ييراخلا هاور الكف عا ةقينح وبأ

 ركذي مل مامإلا نع فسوي ىلأ نع ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ قيرط نم اضيأ هاورو ءمامإلا نع مهتثالث دمحم

 نب صفحو مرشخ نب يلعو ىثملا نب دمحمو رادنب راشب نب دمحم قيرط نم اضيأ هاورو ؛هقوف اميف ةمقلع ريغ

 نع هلع ءارضتخ 0 ف دمحأ هج رخأ ثيدحلاو ؛ماماإلا نع قرزألا فس وي نب قاحسإ نع مهتعبرأ رم

 ؛ :لجعر لاقف ءىدنع ام :لاقف ؛ئلمحاف يب عدبأ نإ هللا لوسر اي :لاقف :ظفلب يراصنألا د وعسم يبأ

 اضيأ ملسم دقعو ]1414 ةيقرإ هلك رجأأ هلق .رييغ ىلع لو نع كك لاقثا بلع نم ىلع كيأانأ اللا لوس

 ١83415[. :مقر] هيف كل كرابيف ائيش هنع يسبحت ال ةللاوق هرجع ىف لجرل ورغلا ةدازإ سننأ نع
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 يلع كلدأس ال عرخلو هيلع كلج ان يدنع ام" :لاقف ؛هلمحتساف لجر هءاج :لاق

 باحصأ عم ىمارتي راضنألا نم اباش اهيف نإف «نالف ئب ةربقم ىلإ قلطنا كلمحي ن . م
 ةاهر يمرلا يف بلاغتي

 عم ىمارتي 4 ؛ اذإف «لجرلا قلطناف «'كلمحيس هنإف «هلمحتساف «هل ريعب هعمو هل
 رهالا ةغيصب هفرصت يف وأ هدنع

 اذه لاق نول هللاب :هفلحعساف 0 يبلا لوق لجرلا هيلع صقف «هل :تاهشأ
 هيلقل انانيمطا

 :لاق. د ىبنلا ىلع هب ٌرمف ءهلمح مث ءاثالث وأ نيترم هل فلحف دك هلل 1 دو
 ىطعملا ريعبلاب

 | :ةياور فو . هلعافك ريخلا ىلع لادلا نإف ءقلطنا" 0 يببلا لاقف «ربخلا هربخأف
 هئاطع ربحغ

 ىف قلطنا نكلو هيلع كلمحأ ءىش ن * سا ئدنع ام هللاو" ؟لاقك :ةلفحتس ةءاحج الدعو

 هل باحصأ عم ىمارتي راصنألا نع ًاياخ هما دجسسم ,كلقإف «نالف نب ةربقم
 كابس نأ

 و هللا لوس, ةلاقأ نيلا ؛ةريقملا ىتأ قس لجرلا قلظناق.«"كلسحيس .ةنإف.هلمستساف

 ىلسرأ ُهكُي هللا لوسر نأ وه الإ هلإ ال يذلا هللا :لاقف ؛هفلحتساف ةصقلا هيلع ّصقف

 نإف «قلطنا" :ُكك هل لاقف كي يبلا ىتأف ءلجرلا هب قلطناف «هل اريعب هاطعأف ؛كيلإ

 . هلعافك ريخلا ىلع لادلا

 : 2 2 هللا لوسر نأ :هيبأ نع ةديرب نبا نع ةمقلع نع ةفينح وبأ 9

 نع "جئاوحلا ءاضق" يف ايندلا بأ نباو «ةديرب نع ءايضلاو "امهيدنسم" يف ىلعي وبأو دمحأ دازو :خلإ هلعافك
 (يراقلا) .بوركملا يأ نافهللا ةثاغإ بحي هللا نإ 0

 ثيدحلاو «مامإلا نع امهالك ن ,يزاوهألا ماه يبأو ناقربزلا. نب دمحم قيرط نم يئراحلا هاوراذك ا ةفينح وبأ

 ثيدح نم "ريبكلا همجعم" يف يناربطلاو يئاسنلاو «'هدنسم" يف دمحأو ؛يردخلا ثيدح نم يئاسنلا هجرخأ
 ةماعلا يبأ نع يقهيبلاو 500 يبأو دعس نب لهسو دوعسم نبا
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 "”رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهججلا لضف ةأ" :لاق

 لاق :لاق ةريره يبأ نع هثدح نمع كلملا دبع ع :كابيش .نيع ةقينعت وأ تح
 ريم نبا نضمرلا دبع نبا

 ."هتنحع دقف لعفت مل نإف .دش رلاب هرشأف كراشعسا نم" 25 هللا لوسر

 تعم :لوقي نامعنلا تعمس :لاق يبعشلا نع نسحلا نع ةفينح وبأ -
 هللا كيبفع ل | |

 0 .دارص

 نع يتقهيبلاو يناربطلاو دمحأو 50١١[. :مقر] ديعس يبأ نع هجام نبا هاور هنيعب ثيدحلا :خلإ داهجلا لضفا

 دهاجي نأ داهحلا لضقأ :رذ يبأ نع راجنلا نبا ةياور يفو ءباهش نب قراط نع هريغو يئاسنلاو «ةمامأ يبأ

 ةلخلل ملاظ دنع قحلا ةملك هنمو «رغصألا داهجلا هيلع بترت يذلا ربكألا داهحلا وهو :لوقأ .هاوهو هسفن لحرلا

 نأل ؛داهجلا لضفأ ناك امنإ :لوقأ ءيكفصخلا ةياورب دنسملا اذه يأ «"مامإلا دنسمل هحرش" يف يراقلا لاق اذك

 ؛رهاظ ناطلسلا ءازإب هفعض انههو :مهفعض دنع ال متوقو مهتكوشو نيملسملا ةبلغ دنع رافكلا عم داهجلا
 يف يقهيبلاو ؛"ريبكلا" يف يناربطلا جرحخأ :خإ داهجلا لضفأ .رهام عرعرتم لك دنع رهاب داب كالهلا ةفاخمو
 :باهتش نب قراظ نع 0 ف يقهيبلاو ى ؛ابيسشلا و دمحأو :ةفامأ بأ نم :نع "ةدنسف" يف دمحأو : ةهيعش

 | اعرق نيرا انيس نبأ نق قوعلا ةيطع نعءةداحج نب دمحم قيرط نم قىدمرتلا ةاور 3-9 قح ةملك

 ثيدح اذه «ةمامأ ىلأ نَع .بابلا يفو :لاق ء[911/4 :مقر] رئاج كاطلس دنع لذع ةملك ةذاهجلا مظعأ نم

 :اعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع يهنلاو رمألا يف دواد وبأ هاور :خإ قح ةملك .هحولا اذه نم بيرغ نسح
 ..| 84 ؛فر] رئانج ريمأ وأ رتاج« ناطانس دمع لادعاةملك" داهجلا لضفأ

 'لاق ؟ :مقر] هرعاوم راكع :اعوفررم ةملس مأ نع ملعلا باعك قف يذدمرتلا ىئور 2 كراشتسا نم

 يلأ نع ىور مث «ةملس مأ ثيدح نم بيرغ تيدح اذه مع ن داو ةرفرعإ يأو داوعضمم قب را ,نتع بئابلا ىف

 ؛يوحنلا نمحرلا دبع نب نابيش نع دحاو ريغ هاور دق ثيدح اذه :لاق ؛هلثم اعوفرم ةريره يبأ نع ةملس
 نمحررلا دبع نب نابيشو «مامإلا دانسإ اذهو .ةيواعم ابأ ئكيو ؛ثيدحلا حيحص وهو «باتك بحاص وه نابيشو
 .اًضيأ كيدحلا اذه. مامإلا خيش وها يذمرنلا هةفصوو ءةقثو.يذلا
 درع هللا كبح دي نسنللاا ورح مامالا نع يعحنلا ورمع نب ناميلس قيرط نم يئراحلا هاور اذك :لإ ةفينح وبأ

 مهمحءارتو .مهداوت يف نينموملا لثم“ :لوقي 325 هللا لوسز :تعمس :لوقي قع ريشب نب. نامعتلا :تعمس :ينعشلا

 هع رخأ ثيدحلاو ةوهسلاو ىمنطاب ديا رئاش هل ىعادت كاينآألا ني ضارلاا ىكتشا اذإ دجاو دس لبيك
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 هل ىعادت سأرلا هللا لإ داو لسع لطعلا يهخاراو ! بانيسسما

 1 موتلا مدع ٠

 25 هللا لوسر لاق :ناقا ىلا نع مزح نب نمح نم رلا دبع نع هيبأ يع دايهح ح8

 مايقب ٍنئيصوي ليئربج لاز امو ؛هثّروي هنأ تننظ ىح راحلاب ينيصوي ليئربج لاز ام"
 . اليلق الإ نوماني ال ىمأ رايخ نأ تننظ ىح ليللا

 :ظفلب نامعنلا نع ١5/8[ :مقر] ملسمو [؟5/١7] دمحأ هاور هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاق :خلإ نيدمؤللا لثم

 رهسلاب دسحلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ ءدسجلا ل اثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينموملا لثم"

 :هيفو ءريشب نب نامعنلا نع يبعشلا نع ايركز ثيدح نم "بدألا" يق اضيأ يراخبلا هاورو :لوقأ . "ىمحلاو

 .هل اوعلم ليسحع لك نوكيو قفاو : ىعادت .:فيدحلا ؛'ىهفطاعتو مهداوتو مهم ارت 32 نينم ملا 1

 5 3: 51 55 5 1 ليا 7 : ' ١ ىف 1

 ناخيشلاو لمح اهج رخل ا طقف ىلوألا هلصإلاو ؛« 8كظئَسيم 2 رازبلا هج رخأو ( و رسخخ نيا ةاور اذكس :خا ناز اه

 يف يناربطلاو "بدألا" يف يراخبلاو دمحأو ؛ةشئاع نع هجام نباو ءالؤهو ءرمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأو
 يراخبلاو «ديمح نب دبعو ةريره يىبأ نع نابح نباو دمحأو ءرمع نبا نع "ننسلا" يف يقهيبلاو "ريبكلا همجعم

 .كذ سنأ نع "سودرفلا دنسم" يف ىمليدلا اهجرخأ "نييصوي ليئربج لاز امو" :هلوق وهو ةيناثلا ةلمجلاو

 تام نإو «هتدع ضرم نإ :راحلا قوقح يف اعوفرم ةديح نب ةيواعم نع خيشلا وبأو يطئارخلاو يناربطلا جرخأو
 ةقرت الو :هقيرع ةييضم' هتباضأ نإو «ةييبه ريع هيايعأ نإو فئرعس نوعأ نإو ةعضرفقأ كضرقتسا نإو تتش

 اح نبأ 3 دق“ سل أ ا ع ع 4 نبا

 ذاعم نع يناربطلاو يىطئارخلاو ءاهنم هل فرعت نأ الإ كرذق حيرب هيذوت الو «خيرلا هيلع دستف هئانب قوف كءانب

 دهأف ةهكاف تيرتشا نإو هيلع تدع رقتفا نإو :ءهتيطعأ جاتحا نإو هتنعأ كتاعتسا ناو: *دازو .هوحن اعوفرم

 ةيبأ نع بيعش نع فو رمع نع هوت يطئارخملاو ةدلو اهضبغيل كدلو اك ج رخ الو أ ومس اهلحخ داف لعفت / لاو ل

 .محاص عومجاو عةيهاوب مهديناسأو (ةدحجج نع

 5 .راجلاب مكيصوأ :هعفر ةمامأ يبأ نع "قالخألا مراكم" يف يطئارخلا جرخأ :يئيصوي
 لاز ام :اعوفرم رمع نبا هدج نع ديز نب دمحم نعو «ةشئاع نع ةرمع نع يراخبلا هاور 2-1 هتروي هنا

 هدججام نباو [دا١ه5 :مقر] دواد وبأو ملسم هن رخخأ و ٠ 5١ :مقر| هنار ويس هنأ تفل وح يبصوي ليث ربح

 "دي :يراقلا لاقو : "نيئطوملا" 8 لمحو كلامو 5 :مقر| ربلا 2 يدذمرتلاو «بدألا 32 ماع مقر |

 ظفلب ةشئاغ نع يقهيبلا ةاورو «ةشئاع نع ةتسلاو دمحأو «رمع نبا نع ع يذمرتلاو دواد وب أو ناخيشلاو دمحأ

, 00 5 : 
 . ةحع هغلب اذإ اتقاد / كوس ةلان دهن ةثا تلط هزه كليم ةسحد از اهو :هدايز عم اصألا

 نيس 5 0 نينا بف بأ 9 ب 5 دا ا 3 - "م (_ اا



 تاقرفتملا ركذ نايب 55 بادآلا باتك

 تجي هللا نإ" :لوقي 2 هللا لوسر تعش“ :لاق نيمنأ نع ةقيلنح وبأ -5 5

 "نافهللا ةثاغإ

 ّ اوبست ال" 565 هللا لوسر لاق :لاق ةدانق نبا نع ريرعلا .ذبع نع ةقيدح. وبأ 4975

 أ

3 

 81و يعل سيفا ١ ني.هللا كينغ ميلقو+ «قينامت ةقس تحلو ةليفيع نبأ - ع اب/ثا/
0 

 - ا

 د ا م يس ةرشع عبرأ نبا انأو هنم تعمجو هتيأرو ,نيعستو عبرأ ةنس ةفوكلا

 يف ايندلا يبأ نباو «ةديرب نع "هتراتخم' يف ءايضلاو "امهيدنسم" يف ىلعي وبأو دمحأ هجرحخأ :خإ لوسر تعم
 يفو «هوحن رم دقو .نافهللا ةثاغإ بحي هللاو ؛هلعافك ريخلا ىلع لادلا :اعوفرم امهالك سنأ نع ا! ءايضقا

 نع هداتق ة ىبأ نب هللا دبع نع عيفر نب ز ناوعلا كبع ا 1+ "ادرظعلا "اة قو الكس سعت ف :لسإ ويرعلا فيع
 ع

 يمص

 هنم ربكأ اهلعلف ؛ليلق اذهو ؛نابح : با لاق امك ةيباحص بعك تنب ةشبك هحوزو ؛يعبات اذه هللا دبعو «هيبأ

 ياو نا لثم © هتتضاح نميأ ماكو «ثادحألا نم ديز نب ةماسأ جوز لوألا تارجاهملا نم سيق تنب ةمطافك ريثكب

1 
 ؛ةنمس هرشع تنالاثي هةنَم ربك | ةورع نس ماشه جور ردنا تنتب ةمطافك و يةئباك ناك ةثراح نت ديز جوز هيفا

 اذهو د ع --..ةاؤزينزض ولا ع ةليش نيرشع وا ةهرشع سمخغ رق ١ تناك نينم ملا مأ ةحيدحختكو
0 

 لمحتم زيزعلا دبع ن دس 1314 دقتلا ىلع نحمم ثيدحاو «دبهلا يف نحهتسم' لب هفراغتم ريغ برعلا ف ريثك

 دمحأ هحج رخخأ ةيدحلاو «نيسفعو عيرأ ةنسا ةداتق وبأ تامو ؛نييالثلا ةودخ يف دلو ةنآل ؛ةداتق يبأ نع عامسلل
 يبا هطلت

 , هلك رياح نع رك اينع باو عةريرش أ نع ناخيشلاو :ةذداتق ىبأ ثيلح نم نايؤرلاو ليم ب كب ه

 :هللا ناق :اعوفرم ةريره يلا نع ةملس يبأ نع يراخبلا ىورو .ظفللا اذمي هريغو ملسم هاور :خإ اوبست ال

 ةبيخن :اولوقت الو عمركلا تنعلا اوعستا ال :قيرط ىو هراهنلاو ليللا' يديب رعدلا انأو .رهدللا غدآ وينبع

 ةفاضإ نم .برعلا وك رتشنم مهعبت و «ةيرهدلا هداتعي اع يلع ذر اذهو ءاد41١5 3 قرا رهدلا وه هللا إف ءرهدلا

 انفو واو لنو «نسنلااذلإ انكلهُي اَمَواَيْكَتَو ثونت» :مهنع ةياكح ىلاعت هلوقل ؛رهدلا ىلإ ثداوحلاو ءايشألا

 إف :هل وقب دارملاو 500 :نيشلاو تيشلا قي كوزيمب الو انا ماللسإلاو برعلا ءارعش هيف مهعياش ام

 انآ لاق لا للا نإفق هيلا اوؤييعألا :حيحص كدنسب دمحأ دنغ ةريره يبأ ةياو هر يف امك“ هيلقم هنأ «رهدلا وهددللا
 ريب نا

 2 "”ةاشرإلا" ِِق 55و "اهيلبأو اهددحجأ يلايللاو مايألا رهدلا



 تاقرفتملا ركذ نايب ا بادآلا باتك

 ١ : 5 !” 201 هللرص الا ٠ د
 . مصيو يمعي ءيشلا كبح ل رقي 38 كلا لويمر كيف

 "هللا قاما "بي ف هللا هيفاعيف كيحن : ةنتامش ْن مهظت اسال :لوقي

 :مقر | اعوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور [بوغرملا بلاثمو بوبحملا بئاعم نعإ :خلإ مصيو يمعي

 سيلف «هيلع دواد يبلأ توكس انيفكيو :يواخسلا لاق ؛عضولاب هيلع مكحف يلافصلا مهو دقو غ0.

 وبأو «"امهيدنسم" يف ىلعي وبأو دمحأ هاورو :يطويسلل "ريغصلا عماجلا" يف :تلق ءفعضلا ديدش الو ؛عوضوم

 .سينأ نب هللا دبع نع ركاسع نباو ؛ةزرب بأ نع "بولقلا لالتعا" يف يطئارخلاو «ءادردلا يبأ نع دواد

 ميرم يبأ نب ركب يبأ نع ةيقب انثدح ؛حيرش نب ةويح نع بدألا باتك نم ىوهلا باب يف دواد وبأ هجرخأ لوقأ
 مصيو ىصعي عيشلا كبح :لاق “ع يببلا نع ءادردلا يبأ نع ءادردلا يأ نب لالي نع يفقثلا دمحم نب دلاخن نع

 - يراضنألا :ءادردلا .يبأ نب لالبف ةلاخر امأ :لوقأ ءنسح ثيدح وهف دواذ وبأ هيلغ تكسو .3١[« :مقر]

 - يقشمدلا يفقثلا دمحم نب دلاخو «نيعستو ثالث :ليقو «نيتنثا ةنس تام («ةيناثلا نم ةقثف - قشمد يضاف

 :ليق .هدج ىلإ بسني دقو «يماشلا يئناسغلا ميرم يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأو ؛ةسداسلا نم ةقث - صمح ليزن

 ةيقبو «نيسمخحو تس ةنس تام «ةعباسلا نم طلتخاف «هتيب قرس دق ناكو «فيعض مالسلا دبع :ليقو «ريكب همسا

 ريثك قودص - ميملا رسكو ةلمهملا نوكسو ةيناتحتلا مضب - دمحي وبأ «يعالكلا بعك نب دئاص نب ديلولا نب
 تام ؛ةرشاعلا نم ةقث يصمحلا سابعلا هيأ يمرضحلا ديزي نب حيرش نب ةويحو «ةنماثلا نم ءافعضلا نع سيلدتلا

 لاقو :ليق ؛ءعضولل ةبئاش الو ركب يبأ ةهج نم الإ انهه فعض الو :؛"بيرقتلا" يف اذك نيرشعو عبرأ ةئس

 هدر اميف رجح نبا ظفاحلا لاقو ؛هبشأ وهو :لاق ؛عوفرم ريغ هيلع افوقوم هيبأ نع لالب نع ىوري :يرذنملا

 فيعض وهف ركب وبأ امأو ؛يرزارلا متاح ونبأ هّقث وف دلاحت امأو ؛نيعباتلا رابك نم ةقث وهف لالب امأ :ئيورقلا ىلع

 يلا بئارغلاب أي راصوب ءلقح ريقتف «صوسل هكرطق :ةيدحلا يف ربألا ميقتسم ناكو نهظفح لبق نم مهدنع
 .زيمتي مل و طلتخا نميف هدادعف ءهدنع الإ دجوت ال

 :هيف لاقي الو الضأ نيسحلا ةحرد ىلإ ىهتتي ال فيغض .ثيدنحلا اذنه :يئالعلا نيدلا حالبص ظفاحلا لاق :ليقو

 نب ةيواعم ثيدح نم يورو ؛باوصلا ىلإ هبشأ هنإ :ليقو «ءادردلا بأ ىلع افوقوم :يرذنملا لاقو (عوضوم

 ؛ةاقتعالا ريغ يف :كقيعضلا :نأ ىلع نسحلا ىلإ يقرتلا بجوي قرطلا ددعت :لوقأ «تبثي الو ؛نايفس يبأ

 .لوبقم مارحلاو لالخلاو

 كيخأل ةتامشلا رهظت ال" :ظفلب عقسألا نب ةلثاو نع يذمرتلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق ا نرهظُ ال

 - "كيلتبيو هللا هيفاعيف" :هلوقو ؛راهظإلا نم ةليقثلا نونلاب "نرهظت ال" :هلوقو ء[؟ 5.“ :مقر| "كيلتبيو هللا همح ريف



 تاقرفتملا ركذ نايب 10 باداآلا باتك

 اس رهاظلا ءاباضم هنوكو هثالتبا ىلع ح رفلل عاقم يأف كبف كذحأيو عالبلا كلذ رع ةيفاعلا هللا هيطعي دعب يأ -

 ا : س0١ ا ا ع 3 1 د 7 : 5 :
 يدمرتلا هأور :لوقا .ةق ناكملا وا عجسلل ةاعارم ةفورعم ةغل ىلع امهعفر ركفو (يهنلا باوحج ىلع ناب وتم

 نب صفح نع مساقلا نب ةيمآ نع بيبش نب ةملس حعو «ةايغ نب صفح نع كلاخت ني ليعاعم| نبا رشغ نع

 :يدمرتلا لاق ؛"كيلتيي لتي ف هللا همح ريف" :هظفل و ءاعوفرم عقسألا نع ةلئاو نع لوحكم نع كايس نب درد نع كابع

 لاقو «يرادلا لش يبأو كلام نب نتأَو عقسألا نب ةلئاو نم عمج لق لوحكفو «بيرغ نسح+ ثيدح اذه

 ىلع ئيورقلا نيدلا جارس ظفاحلا اهدقتنا ىلا ثيدادحألا دحأ اذه. :"يذتغملا توق" يف هحرش يف يط ويسلا

 5 9 ىلا 1
 :[ وصوم هنأ معزو حيباصملا

 نب رمع هب درفت :لاقو ؛ 'تاعوض وملا" ُِق يزوجلا نبا ةرك د يدر اله : يئالعلا نيدلا ح الص ظفاحملا لاقو

 0 ءهنهوو هفعض ىلع اوقفتا رك امك .ليعامسإ خرب رمعو ثايغ نب صفح نع كورتم وهو .دلاحم نب ليعامسإ

 عقو اذك :"فارطألا" يف يزملا انخيش لاق ءصفح نع مساقلا نب ةيمأ قيرط نم يدمرتلا هاور دقف هب درفتي م

 بلاغ نب دمحم هنع هاور «يدبعلا ءاذحلا ةيمأ نب مساقلا :هباوصو ءأطخ وهو مساقلا نب ةيفأ تاياورلا عيمج ِِق

 5 متاح أ نب نرمتسولا دبع هركاذ لقو ىهرك ذف «ةرصبلاب ءاذحلا ةيمأ نب مساقلا انثدح :لاقف هما نبا بيارح نب

 لاق ءاقودص ناك :لاقف ين قدع ةعرز وبا لكس و «ق ودص سأب كي سبيل ؛لاقمتف ؛ةثنع يبأ لكس :لاقو :' هياتك"

 درفتل ؛«بيرغ هنكل «ىدمرتلا لاق انفك انوع ثيدحلا ىبعب و .ةددهنع نم دلاخم نب ليعام“إ نب رمع ىربف :يئالعلا



 قاقرلا تايوتحم نايب د قاقرلا باتك

 قاقرلا باتك

 | قاقرلا تايوتخ .نايب|

 55 ىلا ,ننع روشب نب :نآمستلا نع ىمتلا نت نينا نع ةفينح وبأ -9
 رشها هنيآ ديبع نبا وأ يرصبلا

 اه مقنم تيقن اذإو «دسجلا رئاس انّه حلص تحلص اذإ ةغضم ناسنإلا يف نإ :لاق

 .بلقلا يهو لأ .دلستللا رقاس

 ةنالئ انعبش ام :تلاق يكف ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ةفينح وبأ 7-007“

 ةرسع ةردك انيلخ اتانلأ كلا ايم 38 ديدع قراف ديس امام نبيص نع اهيلابلو مايل

 :ةياور فو ءاّبص انيلع َتَبص ايندلا هي دمحم قراف املف ءايندلا دو دمحم قراف نح
 ء د د كلل : .

 .ربلا زبخ- نم ةيلاوتم مايأ ةثالث 225 دمحم لآ عبش ام :ةياور يفو ءابص انيلع ايندلا بص

 .ازاجم محللا كلذب ةمئاقلا ةيلقعلا ةف ةفيطللا دارملاو ءيرب ونص محل ةعطق يأ :ةغضم

 فم اسوا نيف يف نب عركاوع ىراعيف هور [دعطك يسن ىلع لافأالا سعبتإل] نتي
 ةفسالفلا نيب اميف لقعلا لحم يف فلتخاو :[37 :مقر] ناميإلا بانك نم هنيدل أربتسا نم لضف يف الوطم
 .غامدلا وأ بلقلا وه له نييمالسإلا نيب اذك و «ءابطألاو

 دلاحجم نع يذمرتلا ىور [(يراقلا) .مهقايورم ضعب روكذملاو ةتسلا بتكلا باحصأ هاور ثيدحلا] :خلإ انعبش ام
 تيكب تيكب الإ يكبأ نأ ءاشأف عبشأ اه : :تلاقو :ماعطب 5 تعدف ةشئاع ىلع تلحخد : لاق «قورسم نع يبيعشلا نع

 موي يف نيترم محلو زبخ نم عبش ام هللاو ءايندلا كي هللا لوسر اهيلع قراف يلا لاحلا ركذأ :تلاق ؟4 :تلق :لاق
 عبش ام :تلاق ؛«ةشئاع نع دوسألا ع تيزي نب ةمعرلا دبع هرعو نع تثيدح اذه :لاقف .([ ةيقاوا

 :ةريره يبأ نع مزاح يبأ نعو ,يذمرتلا هحّحصو هنّسحو «ضبق يح نيعباتتم نيموي ريعش ربخ نم 535 هللا لوسر
 رماع نب ميلس نعو ؛هححصو هنّسحو ءايندلا قراف: قيح.ربلا ريع نم اعلي ًانالف' لفكر لك هلآ لوسر عيشاام» لاق

 نكو فححصو ةنسحو نريبتقلا زبخ 76:1 لوس كيب لهأ نع لضفي ناك ام :لوقي + يغلب نان يبا نب

 ناكو ءءاشع نودجي ال هلهأو ايواط ةعباتتمل ىلايللا .تبيبي 28 هللا لوسر ناك :لاق ءانيضض سابع نبا نع ةمركع

 .ناسحلاو حاحصلا يف ريثك كلذ لاثمأو .هحّحصو ا ,ريعشلا زبخ مهزبخخ رثكأ



 قاقرلا تايوتحم نايب 55 قاقرلا باتك

 لخد باطنخلا نب رمتخ نأ :ةظدسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -5 ١

 نم ةقفرمو ,ةيناوطق ةءابع ىلع عجطضم وه اذإف ءاهاكش ةاكش ق و 205 ىبلا ىلع
 ةددعأا نتن عانس ةزكث و ٍض ره نيم

 ع

 يلع نيعيقاو, عقرسك !هللا لوسر اي ىمآو كيثأ يباب :لاقف ءرخذإ اهوشح فوص
 ع

 ف ورعما تبل

 رمع نإ مث ,"ةرخآلا مكلو ايندلا ممل نوكت نأ ىضرت امأ !رمع اي" :لاقف ؛ج ابيدلا

 دشأ نإ" <لاقف ةهللاا لوسر. تئأو انكشف مح :لاقق «ىمحلا ةدشا قا وه اذإق: هضم

 .'ممألاو مكلبق عابس ألا تناك كلذكو يرو م ريل ف ءانهيبت ا ةمألا هده
 ١] كن ةكتلاب

 ب
5 

 ام :لاقف «تيكبف «هبتح قف ريصحلا رثأ تيأرف :باهإ عمج ةقلعم بهأ هسأر دنعو ابوبصم :ةخسن قو ءاروصم هب

 بغ نوكأ ىهرت اهأ :لاقشب 9 لوسر ةنئأو اذيق ان ابق رهو فورف# نإ اهلا كوس اي ةكاقق ؟ةلبكم

 :لاقو :مكاحلاو ايندلا يبأ نباو هحام نبا هاور :اضيأ لاقو ءيراقلا لاق اذك :[4317 :مقر] ةرخآلا انلو ايندلا

 هدي عضي نم بيضت ىمحلا تناكف ةفيطق هيلع تناك ةَتلَع هنأ :يردخلا ديعس ىبأ ةياور نم مهلك دانسإلا حيحص

 0 ريتال ساعيو نيل ةياصبقملا ملال :لاقف. ءكلذ يف هل ليقف ءاهقوف نم هيلع

 :علاق (ناسبلا نب ةقفيدح تره ةمطاف ثيدحا نم مكاحلا هححصو يبئاسينلا:ةيسررتكاو :كيدخل مهخ دعب. لاقو
006 

 5 :ءايبنأللا هلق ساتلا دشأ قم لإ 1 لاقق ةىبمفلا ةدش: نم هيلع رطقي ءاتش اذإف ةةرمت ءاتشلا قا 0 يببلا كيل

 سانلا دشأ :اعوفرم دعس نع هجحام نباو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ ىور دقو ءمهفولي نيذلا مث ,مشولي نيذلا
 قاقاك نيون ىوداب دعشا ايلهاةقيق ل تاك قاف ةفقيفأ بسح ىلع لحرلا ىلتبي «لقمألاف لفمألا مث ءءايبنألا

 هجام نبا هاورو «ةئيطخ هيلع امو ضرألا ىلع ىشف 1 يح دبعلاب ءالبلا حرب امف ءهنيد ردق ىلع ىلتبا ةق

 .ثيدحلا «نوحلاضلا مث ءةايبتألا ءالب ساقلا دشأ :لقفلب اعوقزم كيعس يأ نع "هكر دقسم" يف وكاكلو ."هشس" يف
- 

 م

 .ةلاخا هذه ىلع مناة :هدايز دقسلا جرش ةحكسل فو : ج ابيدلا ىلع .ةفوكلاب عض وم لإ ةيسن :ةءابع

 لأ م
 مقنإ نوملأت اونوكت نإ# : 40 ىلاعت هلوق هنمو :ةرخآلا مكلو . رمع نأ ن ٠ يع ةحبام نِباو ناحخنشلا هج رخأ : ىض رت امأ

 هخيرات" ىف يراخبلا ىور :خلإ ةمألا هذه دشأ 1 دءاسنلا كن وُجْرَي ال ام هللا نم َنوُحْرَتو َنوُمَلأَت امك قوملاب

 :هعفر عةفيدح نع يبل 3 يار ءلطلا جرخأو 00 ىعص 0 ١ ىب ايندلا ْق جاي سانلا كسا ا ةرهطملا جاوزألا نع

 ( يئر دخلا ن : عع مكاحلاو 3 وقس ُِق ىلعي وب أ جرحأو .لثم الاف لثمالا 5 :كوخاصلا 3 عايشألا عذاب ساثلا كيش

 - نا 1 0 - هك 7 اك" + ؟ 3 1 د ب 78 سلا ايو ةءابغلا الإ دجيي ام يح رقفلاب لشي مهدحا ناك دقل ءنوحلاصضلا مث ىاينألا ءالبب سانلا دشأ :هعفر ّ 1 9 || كه 2 + (| 0-4 ١ 1 1 يي ده 2 | ا د دا 1 نك 9



 ١ ب... 919191099919913. 27777

 [وفعلا ةليضف نايب]
 مد نع افع نم" :لاق ٌدلكُو يبل نأ :سابع نبا نع ءاطع نع ةفينح وبأ -؟

 ."ةنجلا الإ باوث هل نكي مل

 226 ىبلا نع ةريرغ يبأ نغ بيسملا ني ديعس نع يرهرلا نغ ةفينح وبأ تم يلا"

 باهش نبأ ملسم نب دمحمخ

 551111 ] ]6 هن. هعع م هعم ص عمم همم هععع هس همم مم نوقف قهملا ةيق" :لاق

 نبا نعع راسي د نب ءاطع نع هدنسب .مامإلا نع يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 دنسلا اذكك بيطخلا هجرخأ ثيدحلاو «بئاسلا نبا وأ «حابر أ نبا ال راسي نبا وه اذه ءاطع نأ ملعف يحب

 نباو [ةالم :مقر] يئاسنلاو [44591 :مقر] دواد وبأ ىورو ؛ةلع هل 1و نإ نمآ ال :ةناوع وبأ لاقو «ن

 عوفعلاب هيف 2 رمأ الإ صاصق هيف عيش هيلإ عفر 2 ىببلا تيار اه : نسل ثيدح نم |! 5 :مقر] ةحججام

 .راسي نباو هَ ءحابر يأ نبا وه : ءاطع .ةدابعو ءادردلا يبأ ثيدح نم هانعم يقهيبلا ىورو

 ع4 ٠:ىروشلا) © -لصأو اع" مف :ىلاعت هلوق هنهو 57-- سابع نبا نع بيطخلا هاور :ةسحا ةلإ

 ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ةياور نم هنإف ءحصأ لب :حيحص ثيدح اذه :خلإ يدوهبلا ةيد
 كلام بهذم دري وهو ؛هفلاخي نأ هنكمي فيك ثيداخألا حصأ نم حيحصلا ثيدحلا اذه مامإلا غلب اذإو :اعوفرم

 لاق ءرائيذ فلأ ةدهع ف دهع يذ لك ةيد : 25 هنع يور دقو ءملسملا ةيد نم لقأ يمذلا ةيد نأ 2 0-6

 يذ لك ةيد 5 هللا ل هو لاق ةايبسلا نب ديعس لاق ؛"ليسارملا" يف دواد وبأ هجرخأ اذه :"ةيانبلا" يف

 انربخأ «يابيشلا نسحلا نب دمحم انربخأ :لاق ءديعس ىلع "هدنسم" يف يعفاشلا هفقوو «رانيد فلأ هدهع يف دهع

 ؛سايقلا فلاخي هنأل ؛ع وفرملا مكح ُْق فوقوملا اذكو ءاقافتا ةلوبقم يسلط نب كليعس ليسا رم ةلمجلابو «رانيد

 .لئاسملا ةماع يف انمامإ بأد وه امك طوحألاب ذخألا انبهذم اضيأو «ةلثامملا روهظ مدعل

 مامإلا ىورو ءمامإلا نع يراخبلا رشب نب قاحسإ ةفيذح يبأ قيرط نم يثئراحلا هاور اذك :خإ يدوهيلا ةيد
 مم لدعلا ةحلط هاور اذك ءملسملا رحلا ةيد لثم ةمذلا لهأ ةيد :الاق ءاد رمعو ركب يبأ نع يرهزلا نع اضيأ

 نع يرهزلا نع لاهنملا نب حارجلا فوطعلا يبأ نع اضيأ مامإلا ىورو «مامإلا نع فسوي يبأ نع لالب يبأ قيرط
 - ؛ناعطقنم نيدانسإلا الكو (مامإلا نبع نسحلا نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاور اذنك ةلثم ىف رععو ركب يبا



 وفعلا ةليضف نايب 5 تايانجلا باتك

 ركب ابأو 25 يببللا نأ : مثيلا يأ نب مقيفا نع انهلأ ماَمإلا ىورو .«نيخيشلا كردي مل يرهزلا ١ و د

 مئيطا ياا :لسرع انطيأ انهو .«ءانالا نع نسمللا ىب كيس ماوربان# بلسملا ريطل ةيذ.كغاعملا ةيذ ةاولاقوقابشعو

 قىودرو :ءافلخلا كردأ الو عةباحصلا لم سبيل ةسداسلا نه وهو ىهحيقلت قبس انهكأ يقريصلا بيبحح نبا وه اذه

 هاور اذك ىلسملا ةيدك ينو اك و .نارضنلاو ٍيدوهيلا ةيد :لاق دف العا ذأ :ةييتع خب وكمللا دع اضيأ مامالا

 ءاندنع ةجح ليسارملا ن لأ هيلع هر مل مكحلا نأل ؛ءطقنم انيأأ وهو ةفاألا رع "ةظيمت" ىف قاورلا دبع

 يك وهارلا ةقث دعب روهمجلا دنعو كلام دنع اك لومعم

 7 - ىورو «ملسملا ةيدك دهاعملا ةيد نأ :بيسملا نبا :مهنم «ةعامج نع هدنسب "هديهمت" يف ربلا دبع نبا ىورو

 ركب يبأو 6 هللا لوسر نمز يف قارضنلاو يدوهيلا ةيد تناك :لاق يرهزلا نع جيرج نب قيرط نم يقهيبلا

 ريرخ نيباو 5٠4 ١[ :مقر] يذدمرتلا ىورو ء[١٠؟/4] خإ ةيواعم ناك املف ءملسملا ةيد لثم نامثعو رمعو

 ةيدب نييرماعلا ىدو :ظفلب .«هعفر سابع نبا نع مِسّقم نع مكحلا نع شايع نب ركب يبأ ةياور نم يربطلا

 "ةليسارم" قى دواد وبأ قىورو بلسلا هيد ينل هيد :لاق 0 يببلا أ :رمع نيا نع عفان نع يور 5 «نيملسملا

3 90 
 بلل هبت 5

 ءرمع نمزو ءركب يبأ نمزو 5 هللا لوسر نمز يف ملسملا لقع لثم يمذلا لقع ناك :يأرلا ةعيبر قيرط ن
 نع قازرلا دبع هوحن ىورو .ىرهزلا نع هوحلاو :لاق :ثيدحلا ةيواعم ةفالحن نم ردض ناك يح نامثع نمزو

 ا موصخلا دنع ةجحجح تراضو تدضاعت اذإ اضيأ ليسارملاو ريك ريا ليسارمو كيف اسي انههو «يرهرلا

 ملسملا ةيد :يبح نب نسحلاو يبلا نامثعو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاق :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق
 .نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع يورو «باهش نبا لوق وهو .ءاوس دهاعملاو يسوحب او يمذلاو
 نب ديم قوز [(يراقلا) يللا 0 ةيد :هظفلو رمغ نبا نع "طسوألا' يف ىناربطلا هاو نإ خا ملسملا ةيد

 < دلئاوج 1
 < كامثعو رمل ف ركب اباد 25 يي :مئيشلا يبأ ن رع ميغا نع ةفينح وبأ اثربخنأ :لاقو / " انألا !بباتك" قف 5 يسوم

 ذا ةيعسس# نبا نع دهاجم نع " ةقعض يف ف ررلا دبع ور هذحعأن اذكو :دمحم لاق ءملسملا رخلا ةيد دهاعملا ةيد :اولاق

 نع ةبيتع نب مكحلا نع ةفينح ويأ انريفحأ قازرلا دبع ىورو ءاضيأ ىلع كلذ لاقو «ملسملا ةيد لثم دهاعملا ةيد :لاق

 نبا نع اضبا قفاز رلا دبع كور و[ ] يلوق وه :ةفينح وبأ لاق (ملسملا ةيد لثم يمد لك ةيد :لاق قف ىلع

 3 لقعك رفكل لهأ نم ؟3 لقع ولاقو ءحل اصو دمحم ن ب ليعامإو (ةييتع نب تبوقعي نع حيرح عطسالا لا دهاعم . 3 : يأ كول 85 : ل

 مهنم «ةباحصلا رباكأ لوق نم اذه رهظ اذإو «"ةيانبلا" ف نيعلا لاق اذك 2 هلا لوسر دهع يف ةنسلا كلذب ترج

 دودحلا ةماقاب ةقلعتملا ءاكحألا 8 اهيسال ملعأو كفرعأ مهو ةعبرألا ن ودشارلا ءافلخلاو عدوعسم نب هللا كيع

 ذايحلا دئتاساالاب اًضيأ اعوفرم هن وك ناي دقو ؛نيدلل لوما وف ةلاس لا باون ءافلخ مش و ءماكحألا ءارججإو «ةيضقألاو

 .ريغ ال مزاللا بحاولا وه هب ذخألاف 5 هدهع يف ةيراج ةيشاف ةعئاش ةنس هنوكو ءانهه مامإلا دنسك حاحصلا



 صاصقلا يف حورجملا لاهمإ نايب 594 تايانجلا باتك

 |صاصقلا يف حورحملا لاهمإ نايب]
 داقعس ل" 886 هللا لوسر لاق لاق رباع نع ىعشلا نع ةقيبحع وبأ -ةاإق

 11 كل

 اربت ىتح حارا نم

 نأ قب ١ كيمحلا كينع نب ميهاربإ نب دمحم نع هباتك ف حيم دال 1 ب حلاص نع ينراحلا هأ هر اذنك | أربت ىتح

 هلا دنع نع رفع نب يدهم نع ناول يضاقلا ركب

 نيا رمت قورطن نه عسا يف ىقفيبلا تورو فوغ ديخأ هقثو ةفث ةسينعو اعوفرغ هركذف هي ميعشلا نع ديعس

 نع ركذو ارب "يس :.هل لاقف :كيفتسسي 0 يهبلا ىتأف :هتبكار ف نرقب ا ودل الاخ نأ :رباحجج نع رانيد
2 

 نب ةسبنع قيرط نم يك يواحطلا هاورو ءمامإلا عاقب و

 «ةرمع ثيدح نم السوم ةيلرع نب نع هوورف مهويغوب ةيخأ امهفلاخو 6 ةيبيش أ انبا ةيف أطحعأ هنأ : يطق رادلا

 ةفلاخملا مدع دنع ةقثلا ةدايزو «ناتقث نامامإ امه :ال وأ انلق .ظوفحملا وهو ءهنع ورمع تاحضأ لاق تللذك و

 : يم زاحلا لاق لَمف اس رهو ظ5ٍطسًً يك ورم هنأ :اثلاث و حلا اذ مزح نما هديدع ص يلا نأ :ايناثو عةلوبقم

 .هب جاجتحالا يوق قرطلا هذه تعمتجا اذإو .هوجو نم رباج نع يور

 رش "هيل ُِق رازوبلا ةاورو ؛ةصقلا هذ 6 نع ريبزلا يبأ ديرظط : ىف "رمغصلا ةنوكتتعتف" ُِق 00 هج رخخأو

 2 نأ :هعفر رباح نع ريبزلا يبأ نع 7 | فرط نم يواحطلا هاورو ,مامإلا ظفلب يف معضل نع دلاجب قيرط

 ءاطع نب بوقعيو دوسألا ا قيرط نين نافل يرغتأاو ةقتس انو اوس نأ مهرمأف ءحارج

 وبي قح مح راخلا نيم لفمتي نأ هلك هللا لوسر ىهنف .«ديقتسي نأ ةارأف حرج ًالجرب نأ : رباحج نع ريبزلا بأ نع

 نع ريبزلا بأ نع ةعيهل نبا قيرط نم اضيأ يقهيبلا هجرحأو «نائقث هابحاصف رثكألا هفعض نإو بوقعيو ؛حورخما

 ءافعض هتاورو :لاق ؛هيلإ تهتنا ام ردقب اهيف ىضقي مث ةنس اهب نأتسي مث تاحارجلا ضاقت :ظفلب هعفر «رباح

 دقف «ةرهاظ ةيبصع اذه :انلق ء«ءيش كلذ نم حصي مو ءرباج نع نيرحا نيهجو نم هوورو ريب لا يبأ نع

 ةيرم الب ةقث ةعيش نباو «ريبزلا بأ نع ةسينأ يبأ نب ىييو دوسألا نب نامثعو جيرج نبا ةحيحصلا قرطلا تفرع

 نو ناقتإلا يف روصقلاب هنأ ىلع هب جتحم حيحص وهف كلذ لبق هنه عم نمف هبتك قارتحا دعب ظفح رييغت معن

 تيدعو رياتج قع نيعشلا منع ةفيتح نأ ثيالخ .قيهح لاب ةارآ ةنأاكو :فيعضلا ىلإ ل نقسحلا ىلإ تيدحلا

 ةفاحتس ليبق نم لب «ىلوألا قوف ةيبصع رظنلا اذه لإ حصي من :هلوقف .رباحج نع يبعشلا نع ديعس نب ةسيئع

 :نوك رع ليس يأ فصخسإ ةطسفلاو مامإلا لاحب ةلهجلا ءالؤه ناهذأ فو «هطالتخاو لقعلا

 :هانصت ى ةرق الجر اجو ةلدعو نأ :دهاجم قرح عب ربعألا دير تع ير روثلا نع "هفنضصم" يف قفاز لا دبع ووو

 5 ع ىبلا عاجف عذعب هلجر لل داقأف ؛ةديقي ل أ الإ ىبأف [ ربي ىجح :لاَقف عةديقل ا ؛ ّكأ هيلإ ىبلظي 2 5 عءاجف
 يع



 صاصقلا يف ح ورجما لاهمإ نايب 6 تايانلا باتك

 ا ا ا لا “ل #لا # ا 8# لا # 98# 0# ا 90 ا ضال اهلا ا اه 980ه ه8 ا مه هه ها اه ه8 ها ا # كلانا هه 9 ا © هه اها هلا ذا الا نا ا الا انا اا الا اا لالا اا ان دفا ا

 نع ىي يبأ نع ليئارسإ قيرط نم ىقهيبلا بيل سوو تذأ دق ائيش كل ىرأ ام :لاقف -
 و دمح نع ”هةليسارم" يقادد دواد وبأ هآورو 6 :يبهذلا لاق «تاَعَقْلا 05 وبأ هيف و يهلثم سابع نبا نع دهام

 هافرو سألت نب ل استيجع لطعملا نب ناوفص بارض ةبضق ُِق انس رم يرهرلا نعو هروح ال وطم الانس ره ةحاط

 زيزعلا دبع نب رمع ليسارم نم ”راكذتسالا" يف ربلا دبع نباو ءالسرمه يرهزلا نع رخآ قيرط نم يقهيبلا
 ليسارمو ديناسم قرطلا نم ةرثكلا هذه ىلإ رظناف ءيروقلا قيرط نم "هفنضم" ىف قاز لإ نية رجاو الولع

 «ةفينح وبأو «كلام ملعلا لهأ رثكأ :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق ءةجحلا مايق يف ةهبش اهدعب ىقبي له

 نإف :يواحطلا لاقو .ًأربي ىح يدؤي الو حرج نم صتقي هي هنأ ىلع نييندملاو 536 رئاسسو ءامهاحصأو

 .ءاملعلا نم همدقت نم لك هفالخ يف الهج هب ىفكف ءانركذ ام فلاخخو «حارتللا عرب ياتسي ال :لئاق لاق

 لاخلا فهن ضتقي :يىعفاشلا لاقاو.ءأزبي نح هنم ضصتقي ل ةحارج ًالجر ١ حرج نمو :"ةيادهلا" يف لاق :ًاريث ىتح

 .ةنس تاخارخلا ىف ىاتسي :ةنِلَع هلوق انلو ؛لطعي الف . ققحم دق بج ولملا نأل اذهو ؛سفنلا يف اعنلاب نايد

 هنأ رهظيف ؛ دقن ىلإ ربت هادا جراس رو ا يد يوي يو نألو

 راقت د 1 # للا لوسر ب لا رس و يىبلأ نع ضايع ارك  جصمي 5 داس اش 0075 5 عمل اح رحب

 ريبزلا بأ نع ةعيهل نبا نع يقهيبلا هجرحأو «كورتم فيعض ضايع نب ديزي :نيطقرادلا لاق ؛هيلإ تهتنا ام ردقب

 .ةعيش نباب هلعاو ءاعوفرم رباج نع
 وهو لعوفرم رباج نع يبعشلا نع مامإإلا هأور يذلا حيحصلا ثيدحلا :لاوآلا «سهذملا نيلع هوحج و انل :لوقأ

 ددعتبف ؛يقهيبلاو يطق رادلل نيثيدحلا 3 ِق فعضلا وقس دثأ :فلاقلااو .ملسم قى ل ورمم عيش هلو «قودص

 اندعاسيو اندضاعي كلذ عم سايقلا أ :عبارلاو ؛جاجتحالل حولصلاو نتسحلا ةحجرد ىلإ يقتري هترثك و قرطلا

 كلام كن لاق (ح ورا أرقي 7-2 حراجلا نم صاصتقالاو دوملا مدع وهو انيهلم نأ مث نايا" . هركذ ب ىلع

 . "ةيانبلا" يف اذك ظفحي نم لك :رذنملا نبا لاقو ؛ملعلا لهأ رثكأو ءدمحأو



 أ ةرامإلا نأ نايب 1 ماكحألا باتك

 [ةنامأ ةرامإلا نأ نايب]
 28 للا لوسر لاق :لآق رق ىنآأ نخ نسما نخ مقيما نع ةفيسح ربآ هاف

 ءاهقح نم اهذخأ نم الإ ةمادنو يزح ةمايقلا موي يهو «ةنامأ ةرامإلا !رذ ابأ اي'

 .ةيالولاو ةموكحلاو ةرامإلا يهو «فلأ الب ةزمحلا رسكب ةرمإلا :يراقلا حرش ةحخسن فو :خلإ ةرامإلا

 ةياور ينو «مامإلا نع بجاح نب رصن نب ىخي قيرط نم "هدئاوف" يف يعلخلاو يثراحلا هاور اذكه ل ةنامأ

 اي :لاق :هظفلو «يرصبلا نسحلا نع ةفوكلا | لهأ نم لحجر مثيلا نع يعلخلا دنعو ء"يرحخ" اكتم ةرسس- يوما

 وبأو ١875[ :مقر] ملسم هجرخأ ثيدحلاو ءاهيف هيلع يذلا ىدأو :لاق هنأ الإ ءاوس يقابلاو «ةنامأ ةرمإلا !رذ ابأ

 "ههحاحص" يف 7١١5[ :مقر ]4/*2٠١ مكاحلاو ةناوع وبأو ةميزخ نباو "هتاقبط" يف دعس نبا هاورو «دواد

 :لاق «نيلمغتتما !هللا لوسر, اب ةكلق لاق ةةلوأ قور لوس مد ةنامأ انإو ءفيعض كنإ !رذ ابأ اي :ظفلب

 ثيدح نم 47١١[ :مقر] يئاسنلاو 173٠[ :مقر «4448/1؟] دمحأو ١[ 544 :مقر] يراحبلا ىورو «هركذف

 .ةمطافلا تسئبو ةعضرملا تمعنف «ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو ؛ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ :هعفر ةريره يبأ

 نب فوع ثيدح نم حيحص دنسب [71755 :مقر ]١88/1« رازبلاو ٠١//[ :مقر :177/8] يناربطلا جرخأو

 نم "طسوألا" يف ىناربطلا ىورو :لدع نم الإ ةمايقلا موي باذع اهثلاثو ؛ةمادن اهيناثو «ةمالم اًهوأ :ظفلب كلام

 ةرامإلا : -ال وأ هعفر هنأ ملعأ ال :كيرش لاق - ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ىسيع نب هللا دبع نع كيرش قيرط
 يناربطلا.هجرحأ دهاش هلو «[3715 :مقر «919/ه] ةمايقلا موي باذع اهرخآو ءةمارغ اهطسوأو ؛ةمادن اهوأ

 تناك نب كير شيوع ىف ايشمأ ناربطلا ىورو «ةمادن اهيناثو ؛ةمالم اهوأ :ظفلب هعفر سؤ نب دادش :ثتيدح نم

 هيلع نوكت ءاهقح ريغب اهذجعأ نمل ةرامإلا ءيشلا سئبو ءاهلجو اهقحب اهذحأ نمل ةرامإلا ءىشلا معن :هعفر

 قوقحو هللا قوقح اهب قلعتي ةميظع ةنامأ يأ "ةنامأ" :هلوقو ءاضيأ رخأ ثيداحأ بابلا يفو «ةمايقلا موي ةرسح

 لاق اذك 6/8:بازحألا) #ةناّمأْلا اًنْضَرَع انإ :ىلاعت هلوقب ىعملا وه اذه لعلو ةميسح ةيانح اهيف ةثايخلاق ءهدابع

 كما ىلع هدو بارما .ئلمعتست الأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هذ رذ يبأ نع ملسم هاور ثيدحلاو .يراقلا

 نعو ءاهيف هيلع يذلا ىدذأو ءاهقحب اهذحأ نم الإ : ةمادنو يرجع ةمايقلا موي اًهإ ه «فيعض كنإ !رذ ابأ اي :لاق م

 نبا جرخأو لامك 9 ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو .ةرامإلا ىلع نوصرحتس مكنإ :اعوقارم ةريره يبأ

 رض ىلع هي قو افيقن نيسلتللا ربل نع ىو لاو اق ةةعقر ماع ني رشي فيقع نم "ةلفراف" قب رقاب

 -ع .راشلا ف و وهف هتيعر شعغ عار اعأ :هعفر راسي نب لقعم ثيدح نمو ؛وضع لك .ك اووي قيعع ريتا اهيا عه تودع



 ةنامأ ةرامإلا نأ نايب يشر ماكحألا باتك

 نسحلا نع لاني يبأ نع ةفينح يبأ 0 :ةيأو ردو "كل ىلأو هيلع يذلا قار
 داعتشسا ماهفتسا

 يل نم الإ ةمادنو يرزح ةمايقلا موي يهو ,ةنامأ ةرامإلا" :لاق : 9 يبلا نع رذ أ نع
 . رذ ابأ اي كَل 10 هيلع يذلا ىدأو ءاهمح نم اهلوعأ

 # نآو اغا . كدعف ] ة 5 نع ةيلاما ُى كدارشب نب مساقلا وبا جرختاو - ١ 5 3 و لا ا 7 91 ١ 1 . 1 ِء 3 تأ 1 5 تلمح
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 هدي انادي ةحاشتلا دحأ ربنا كب تقتلا | كاحح كاك لكاأو نهفلددعن هللا هام * داع كاع كاف بهتقحبم ةكئالاذاأ ت عكا 1 ١ 1 اه م ؛ ا - | || . 3 ف وي . ١ 7 ١ | 5 - ص 0 ا[ ع ١1 |

 تب أ اح ّ 8 4 - 2 ب

 ا 0 5-5 أه | ذاق اسصأ 5 ا 5 ١ 7 ص ها 2 5| هع و أ 852 3 أ م
 3 895-5-5 ح - - 5 : اك أذ تلح د ل اح رعكحجي ده 5 5- يا اياقا 3 خا سسي# كن اهحكضع 90 لك ةعيحل وح 0 نك كك هحي 1 كيفما أهيل 0

 اهطخي ملف هتيعر ىعرتسا عار امما :هعفر ةرمس نب نمحرلا دبع نع م ا يف بيطخلا جرخأو فخ و حو ةقلا
 اح - # بس

 .ىصح الو د ا انههو .عىش لك تعس و ىلا هللا ةمح ر هيلع تقاض ةحيصنلاو ةنامالاب 2 ا اكن 0 اه : تلح 27 دي ا( | ءا .٠١ محا فلا
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 عماج يلا شماوهغلا يف :ليقو «نيتلمهملا نيسلا ديدشتو نيعلا حتفب :يراملا لاق خل لاف يبا
9 ( - 

 5-5 لوو نييسو ةمجعم نيغب كاسع وبأ ذاتسألا ى مراخبلا ب وشعي ن «يب دمحم هللا كبش يبأ كدلسمو ,مامالل ”ةيناسملا

 ةازملاب ملعأ هللاو: ةؤؤاق نب هفرطما قب دمع ةثآ ل .ساظلاو :ليق .مسا هل فرعي مل :”ديناسملا عماج" ف لاقو

 خيش ناميلس يبأ نب ةامح طبس وكلا نابسغ ابأ يدهتلا ليعامسإ نب كلام نوكي نأ نكميو :لوقأ .دوضقملاو

 :مقر| "بيرقتلا" يف امك ةرشع عبس ةنس تام «ةعساتلا راغص نم دباع ؛باتكلا حيحص نقتم ةقث وهو «مامإلا

 نيتسلا دعب تامه ءةعباسلا نم ةقث «نالقسع لزن .ييدملا نابِسَع و5 يللا دواد نب فرطم نب دمحم و 54

 وهو «ناسغ ابأ يرصبلا مهالوم يربنعلا مهرد نب ريثك نب ىيي نوكي وأ ([5705 :مقر] "بيرقتلا" يف امك
 .مهفاف 1 ا تا ةقن

 لاق «مئيهلا لدب ناسغ ىبأ نع ةفينح وبأ ثيدحلا اذه دنس يف يور :اغبولظق نب مساق خيشلا ةقفاخل ب

 وبأ هنعو ءامهريغو ءاطعو نسحلا نع ىور «ناسغ نب ىبحي همسا ,يفوكلا يدارملا وأ يميتلا وه ناسغ وبأ :نيسحلا

 يبأ ةمجرت يف يزملا هركذ «ءناسغ وبأ هتينك نإف ؛مثيهلا هنظأ :مساق خيشلا لاق ءروتسم رعسمو «نايفسو «ةفينح
 نبا هركذ دق يثوكلا يثريصلا بيبح نب مثيلا وه ثيدحلا اذه يف :ظفاحلا مالسإلا خيش لاقو .ملعأ هللا و: عقلفيتح

 هل نوكي نأ يزملا زوجو ؛هل جرخأ نم ركذي ملو «نغلا دبع ظفاحلا هركذو «نيعباتلا عابت 70

 .ريرقتلا اذهبي لاكشإلاو لاضعإلا لازو ءمهبملا فشكناو ؛لهج هيف ناك ام رهظ اذهو ؛دواد يبأ ليساره ي

 هوي ةمادن نوكتسو :ةرافاإلا ىلع نوضرخحتس وكنا :احوقارب ةريره 530 نع يراخبلا ىور :ةنامأ ع

0 

 هبا

 2 يارب لاو عءرازبلا دنع كلاف نب فروع ثيدح 5 كالا اء يقرأ ةمطاقلا تسيب و ةعض ىلا تسعنف «ةمايقلا

 :مقر 7/41 "”لدع نم الإ ةمايقلا موي باذع اهثلاثو «ةمادن اهيناثو «ةمالم اهوأ" :حيححص دئسب ” كلا"

 ةمايقلا موي باذع اهرخآو ؛ةمارغ اهطس وأو «ةمادن اهوأ ةرامإلا :"يىاربطلا طسوأ" يف ةريره ىأ نعو ٠

يراسل داشرإ" ف انك [هد1 :مقر ىانوإدإ
" 



 لداعلا مامإلا ةليضف نايب كف ظ هاكحألا باتك

 0 اداعلا مامإلا ةليضف نايب]

 سانلا عفرأ نإ " :لاق 25 يبنلا نع ديعس يبأ نع ةيطع نع ةفينح وبأ تعا 0

 . لداع مامإ ةمايقلا موي

 هناهأ نمو هللا همركأ همركأ نمف ءضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :ةركب يبأ ثيدح نم دروو :خلإ سانلا عفرأ
 يف هللا لظ ناطلسلا :رمع نبا ثيدح نمو "هبعش" يف يقهيبلاو "ريبكلا" يف يناربطلا هجرخأ ؛ىلاعت هللا هناهأ
 فاح وأ راج نإو 6 ةيعرلا ىلع ناكو ءرجألا هل ناك لدع نإف «هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي ضرألا

 تكله ةاكزلا تعنم اذإو ؛ءءامسلا تظحق ةالولا تراج اذإو «ربصلا ةيعرلا ىلع ناكو ءرزولا هيلع ناك ملظ وأ

 ."هبعش" ف ىقهيبلاو ."هدنسم" يف رازبلاو ,يذمرتلا ميكحلا هجرحخأ ءخلإ يشاوملا

 هللا ناطلس مركأ نمو ؛مولظملا رصتنيو ءفيعضلا هيلإ يوأي ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :ةريره يبأ ثيدح نمو
 هشغ نمف ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :سنأ ثيدح نمو ءراجنلا نبا هجرخأ «ةمايقلا موي هللا همركأ ايندلا يف

 لحد اذإف ءضرألا يف هللا لظ ناطلسلا :هثيدح نمو ,"هبعش" يف يقهيبلا اهجرخأ ,ىدتها هحصن نمو «لض
 ضرألا يف نمحرلا لظ ناطلسلا :رمع ثيدح نمو «خيشلا هجرخأ ءاهيف نميقت الف ناطلس اهل سيل ادلب مكدحأ
 يبأ ثيدح نمو :؛"هسودرف" يف يمليدلا هجرحأ :خلإ رجألا هل ناك لدع نإف ؛هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي
 .خيشلا وبأ هجرخأ ءاقيدص نيعبس لمع هل عفري ضرألا يف هحمرو هللا لظ عضاوتملا لداعلا ناطلسلا :ركب
 وعدي لجرلاو (لداعلا مامإلا :ةباجتسم مهوعد ةعبرأ :هعفر ؛ةلئاو نع "ةيلحلا" ف ميعن وبأ ج رخأ خا هاما

 "هبعش' ق يقهيبلاو [؟ ها :ملقوإ يئاسنلا ج او ؛هيدلاول وعدي لجرو «مولظملا ةوعدو «بيغلا رهظب هيجل

 , رثاخلا مامالا و ؛ىازلا خيشلا و ه .كاتخملا ريقفلا 0 .«فالملا ع © ايبلا هللا ىميهامعل ةعبرأ : :هعفر غةريره يبأ نع

 «لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف ىلاعت هللا مهللظي ةعسس اعقب ةريره يبا نع ناخيشلا ىور ايت ماها

 هتعو لخرو «ةيلغ اقرقتاو هيلع اهمتحا هللا ل اناحت ناللدرو ءالجاسملا قا قلعم هبلق لخرو هللا ةدابغ.ق أشنا باشو
 هني قفنت ام هلامش ملعي ال نح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو هللا فاخأ نإ :لاقف ءلامحو بصنم تاذ ةأرما

 نع ١1851[ :مقر] ملسم ىورو ء[١١*١ :مقر ملسمو 15٠« :مقر يراخبلا] هاتيع تضافف ايلا هللا ركذ لججرو

 امو .بهيلهأو ءوهمكح يف نولدعي نيذلا رون نه رباتم ىلع هللا دنع نيطسقملا نإ :اعوفرم ورمع نب هللا دبع

 بلقلا قيقر ميحر لحرو «قفوم طسقم ناطلَس وذ :ةثالث ةنحلا لهأ :اعوفرم هدد رامح نب ضايع نعو ءاولو

 بحأ نإ :ًاعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع يذمرتلا ىورو .لايع وذ ففعتم فيفعو ؛ملسمو ىبرق يذ لكل
 :مقر] رئاج مامإ است هينرف مهدعبأو هللا ىلإ سايلا ضغبأ و ؛لداغ مامإ ايلي كيرف مهاندأو ؛ةمايقلا موي هللا لإ سانلا



 يضاقلا ماسقأ نايب < ا“ 0 ظ ماكحألا باتك

 |ىضاقلا ماسقأ نايب]

 :ديعس يبأ نع يمليدلاو مكاحلل ةياور فو :يراقلا لاقو ءانتمو اداتسإ مامإلا ثيدح ىلإ برقأ ثيدحلا اذهو -
 .راهتلاب ن : يول يعارو ءدضتقملا مامإلاو :نيمألا ركاشلا : :ةلظ الا لظ ياا موي هلظ ِق هللا مهلظي ةيدلر

 ناطلس وذ :ةنالث ةنحا لهأ : هعفر ؛ يعشاح ا ضايغ تيدح ةاهنم قريثتك رابققأ لداعلا كلملا لضف يف :تلق
  56 5 9يت : , 03 0 ١

 ثتيذدذحو ا[ :مقر| ملسم هجرخأ ا( :فقشع. رس ميش «ىل رف قد كل منح اججرو ؛قف وم 0 5-لا 2-2555
 | قا د كب 0-ما اذ اي ا" ل

 يف يقهيبلا هجرحا ءطسقملا هامإلاو ؛ءولظملا ةوعدو ءاريثك هلل ركاذلا :مهءاعد هللا دري ال ةنالا :هعفر هريره يبأ
0 

 غةيف هج نفأ نكقاغ مامإ اسلجم ئم مهرقأو (ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا بحت نإ :يردنخلا ثيدحو « "هبعش"

 رجألا هل ناك لدغ اذإف ؛هدابع نم مولظم لك هيلإ يوأي ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا نإ :رمع نبا ثيدحو

 ف يدع نباو ."هدنسم" يف رازبلا هجرخأ ءربصلا ةيعرلا ىلعو رحزلا هيلع ناك راح اذإو ءركشلا ةيعرلا ىلعو

 .اعوفرم "هبعش" يف يقهيبلاو ؛"هلماك"
 :هعفر حارجلا 95 ةديبع يلا ثتيدحو ؛ قيفر ل داع ماه ةيفأيقلا مو هل رنه هللا داس لضفأ لآ :هعفر مولع ثيدذحو

 /: ا 2-0 8 . 2 ص 5 / 3 1 6 (١ 5 : 5 ١ ع 03 0 1

 م انا اياك عس 2 وح رس ا <: , لرعش 1 عا يلا تندجع 1 ؛ يفهيبل 5 رخخا 7 3 2 عدوا الخ كد اق تن اضهفسسل ١١ وجد د ب 0 - م( ء| ه 1 3 ا دلاكح < خل ا #8 هللا "3 00 ا( | 1

 نأ فل نها ا مز ١ 8 000 : دن جن , 0
 دواد 5 || ن وش ةحج ىخا عد | كلي هن ييهطا .مسملاة (عغةفقننع خه م" ال | كشل علج كيقش هل لف ,نا دا رأ -يهمش عق معان

 يبا * ب" اتي ” نبا 71

0 

 ا
 >5 -_ 3 اذ 5 - 5 ان

 . ع 5 ع ص "1 1 ١ 1 1 ا

 ىلاو ىةحسشقل ل3 ةححتست مق حاابض كا ىف هحخرو دللا انه عمخا هتملا لداعلا تاطظلتسلا :هعفر قيدصلا ثتيدحو منايا
 جه 6-0 - وو ب دق” يق اع ا رفأ

 تت |

 ثيدحو هدم ف ف سيليلاو ؛ميعل هر - | عبار 0 71 قاواف ن حس رآلا ه4 وح لأ َض وش :هعفر
 ايضا ع تقل

 يقهيبلا هج رخأ «ضرألا ُِق هححرو هللا لظ ناطلسلا امعإ ءاهلحدت اف ناطلس اهيف نشيل ةذدلبب تيررش ادإ * رسنأ

 هتتيمف ؛ءامإ هيلع سيلو تام نم :هعفر ةريره يبأ تيدعح واف عجبا وع يمليدلاو خيشلا وبأ هاورو 77/4 ١

 18 يتلا 1 | 1 / 5 | | 8 نيس ع 5 اى 0 55 ل | 1 2

 دنع ةلبلو خوي اك قل :مععضصا وتها لذاعلا ناطلسلا .:كعفر رحب نا تيدحو ؛ هذئلسه ل رازبلا هحج رخخأ يةييشاحج ةئيس
 يس 7 د © ردح ا م ١ هل ع 2 :

 شرعلا لظ ثيداحأ امأو ؛"هدنسم" يف يمليدلاو نابح نباو خيشلا وبأ هاور :دهتخمي دباع مهلك اقيدص نيتس
 .ةريثك رابخأ كلملا لضف يفو ءيطويسللو يواخسلل لقتسم ءزج اهيفف
 عست ةنس تام «ةسداسلا نم لضاف ةقث «يفوكلا ةورع وبأ يعخنلا ٌةورع نب هللا ديبع نب نسحلا وه :لإ نسحلا

 ةمجعملا ءاخلاب حرشلا ةخسن يف وهف بيبح امأو ١55[( 54 :مقر| "بيرقتلا" يف امك ثالثب اهدعب :ليقو «نيئالثو

 وه لب ءرهاظلا وهو «بيبط زو ىلع ركع ةلمهملا ءاطان  بيح اهعن قو هبارعالاو طشلا د دزه: اره ارقي

 - «ليلج هيقف ةقث ,يفوكلا ىي وبأ مهالوم يدسألا رانيد نب دنه :لاقيو ؛«سيق تباث يبأ نب بيبح وهو ؛باوصلا



 يضاقلا ماسقأ نايب اي 1 ماكحألا باتك

 ءرانلا يف كايضاق عةثالث ةاضقلا" 0 هللا لاوسر لاق :لاق داس نبع

 هملع كرتي ضاقو ءضعب لام مهضعب لكويو «ملع ريغب سانلا يف يضقي ضاق
 ةنسلا و: باننا 2 يعم

 هزه 2 ياس اوما هتف عاقاو هو 8 هلك قزقو م اقلط 2823 ءرانلا يف ناذهف .قحلا ريغب ىضفشيو

 ه١ :مقرإ 'بيرقتلا" يف امك :ةئامو ةرشع عست ةئس تام «ةثلاثلا نم سيلدتلاو لاسرإإا ريثك ناكو -

 نبا نع بيبح نع نسحلا نع انهه ةياورلاف «ىجي وبأ بيبح ةينكو «تباث وبأ هتينكو «رانيد نب سيق هيبأ مساف

 هركذ امف هيف "ديناسملا عماج" يف اذكو دا هللا دبع دسم ىبألا مامإلا دنس يق اذك :ليق هيبأ نع ةديرب

 اضيأ انتنتست يف امك خسنلا ضعب يف :عقو. هنأ ملعا .ميلع ملع يذ لك قوفو «ميقس باتك ىلع هانب حراشلا

 :لاقو «تباث يأ :هلوقب "هيبأ نع' :هلوق رسفف «يراقلا حراشلا ىلإ تلصو اهلعلو ؛هيبأ نع تباث نب بيبح نع
 «ديناسملا نع يراقلا صحف مدع ىلع ءانب اذه لعلو «ءهب ذارملا نم وم لو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج وهو

 نب هللا دبع وه انهه ةديرب نباف ؛حرشلا اذه يف هبأد وه امك مامإلا خويش نعو .مهانكو مهئامسأو لاجرلا نعو

 ةياورلا يب حدقي ىح سيلدت الو لاسرإ انهه سيل مث «ةيرم الب يباحص ةديرب هوبأو «يملسألا بيصح نب ةديرب

 .نأيس امك رحأ هوجو نم حاحصلا ديئاسألاب يورم ثيدحلا نأ ىلع

 يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع يرازفلا قاحسإ يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةاضقلا
 رانلا يف نانثا ؛ةثالث ةاضقلا :ظفلب ةديرب نع لسه طرش ىلع :مك احلا لاقو .يقهيبلاو مكاحلاو هجام نباو

 وهف مكحلا يف راجو هب ضقي ملف قحلا فرع لجرو «ةنجلا ف وهف هب ىضقف قحلا فرع لجر :ةنجلا يف دحاوو
 هب دقت : "تيدا مولع' يف مكاحلا لاقو ؛رانلا يف وهف لهج ىلع سائلل ىضقف قحلا فرعي مل لجرو «رانلا يف

 ] .ةرفه هروح ق اهعهح لق تركام ريظ قطو هظفاتللا لاق ة وارق ةتاورو ةقويفساركلا

 ءرانلا يف وهف ىوشلاب ىضق ضاق :ةنحلا يف ضاقو «رانلا يف نايضاق ةثالث ةاضقلا :ظفلب رمع نبا نع ىاربطلا هاورو

 مقر يذمرتلا| ةعبرألا ننسلا باحصأ هاورو «ةنحلا يف وهف قحلاب ىضق ضاقو «رانلا يف وهف ملع ريغب ىضق ضاقو

 نع ١117[ :مقر ء1/4١٠] "هكردتسم" يف مكاحلاو ء[1#٠8 :يقر هجام نباو (#هال# :مقر دواد وبأو ه5

 ىضق لجرو «ةنحلا ف وهف هب ىضقف قحلا ملع لجر :ةنحلا يث دحاوو رانلا يف نانثا «ةثالث ةاضقلا :هظفلو ؛ةدي

 يراقلا لاق اذك «رانلا ين وهف قحلا يف راجف قحلا فرع لجرو دف نقيرؤين شع دفق

 دمحأ هحرخأ ءادمع فخي مل ام يضاقلا عم ىلاعت هللا نأ :دروو :خلإ ناذهف .هب لمعي ال ًالاغ هنوك عم :كرتي

 امهالك لقعم نع دواد وبأو دمحأو ءدوعسم نبا نع [91/847 :مقر ع٠ ] "هريبك" يف يناريطلاو ء[15/ه]

 نإ :هعفر «قوأ يبأ نبا نع ]١54/٠١[ "هننس" يف يقهيبلاو 7١55[« :مقر ]2٠١5/5 مكاحلا هاورو «اعوفرم
 :ناطيشلا همزلأ ه ءهنع هللا ربت راج اذإف ءرجي م ام ىضاقلا غم ىلاعت هللا



 يضاقلا ماسقأ نايب 1 ماكحألا باتك

 ."ةنجلا يف وهف هللا باتكي يضقي ضاقر
 ممعع نإ
 ا

 + يفق لف ةماسقلا غون كب عاجيل لدغلا يىضاقلا انعاو زنف ةشسئانع نع هباقلأ' 5 ىزاريشلا ح ج رخأ : نجا ُْق وهف
 |0010 0000 اي اكل

 4 0 8 1 - 2 7-0 9 5-0 95 ريف ! ِ

 اج انه تلاه نم :اعوفرم لس سجح دانسإب دواد وبا فقففر بصق هرخ 5 "مشا نعب لوحي 2 لآ 1 انف: هينا عا ةقيش
 ظنا

 ء 1 ل2 راع . ل اذه ماو 1 نا 2 ْر ١
 ات إ نيم نبأ نبا . اح تس 3 0 م | 1 يقر | :اثلا ت8 ثراء وح ا ١+ نتحتح هس ناش 0 5 1 هلق 8 نبتح سال كتل لف بتسلعش ةلاتي هيا نايهلعسملا

 نإ" :هلوق ريسفت ف هحرش شماوه يفو .يراقلا حرش ةحسن ف اذكو ءانتخسن ف دحو اذكه م! ةركب ىبأ نع
 ا

 لقو «:ثيدحلا ىف ةبغك ولع ىلع يراقلا هل ص رعتي مو ءيفقثلا ةملس يبأ 2 و رم لع ةدلك نب ثراحلا يا "هابأ

 نم رب ١) ببيع نع ريمعغ ن ب كلملا دبع ةياور بنأو وضلاو .خاسنلا سف وهس هلك اذه :ليوقأ ايهيأ ةركب ابأ محججرت

 :رع ةبعش نع هحيحص' يقف يراخبلا ىور دقو .حاحصلا يقف امك هتباتك ةيبأ نع ةركب يبأ
0 

 و - :لاق 55 ىلا نب عومحرلا ديع تعم” لاق يراحبلل ظفللاو عكلملا دبع نع ةناوع يبأ نع يدذمرتلا

 :لوقي 575 ىبلا تعمس نإف «نابضغ تنأو نينثا نيب ىضقت ال نأب تاكسي كاك و ههنبا ىلإ ةركب سأ ىأ

 نأ ضاق وهو «ةركب يبأ نب هللا هدينع ىلإ ىبأ بتك :لاق :يذمرتلا ظفلو ؛نابضغ وهو نينا نيب مكح نيضقي ال

 :لاق .«نابضع وهو. نينثا نيب مكاحلا:مكحي ال :لؤقي 25 هللا لوسر تعم نإف :نابضغ تينأو نينثا نيب مكحت ال

 دبع نع ريمع نب كلملا دبع نع ةناوع يبأ نع ملسم ىورو «عيفن همسا ةركب وبأو .حيحص نسح ثيدح اذه

 نيب مكحت ال نأ ناتسجس يضاق وهو «ةركب يبأ نب هللا ديبح.لإ هل تيفكو ىلأ بنتك :لاق' قركب يأ نب قمرا

 ن دامحح نع ةاوزو .نابضغ وهو نيسا نيب روعإأ قع لق 0 هللا لوبسو تعم# يلإف ؛نابضع تنأو سانلا

 ءاياضقلا ف ىئاسنلا اذك و «ءاضقل هلآ ف د واد وبأ هحجرخأو ؛ةناوع ,١ تيدح لف يببلا

 لإ لوقي 5 هللا ل وسر ظن 1و ةركلا وبا لإ بفك 3 ركب يأ لش نمر , دبع لاق :يئاسنلا ةياور : ا كلدح نع ا آكل نع ىلإ 8

 وق و :ةركب ىلأ نبا نع كلملا دبع نع يأ نبا ظفل خاسنلا ملق يا رلا هذه ىلعف

 كلا وأ ءاهريغ هيلإ لؤيو ءىئاسنلا ةياور ىف امك نمر لا :كيع ىلإ يأ هيلإ بنك < ةركب وبأ وهو هابأ نأ | نمح رلا دبع

 ةركب ىلأ ظفل درخم ىتبو ءةركب ىلأ نب ل نمعرلا دبع ظفل ةقينو ءأ :هللأ هروح واف ؛ةنبا 9 أ انهه: نبا ظفل اضيأ

 نب“ تلا للا

 يقتل وو ونلبا# رشلل ريقتلا هب لسجام لكن لإ قبل لب يبوس ةسر يضتأ يول لان الكي يزف
 ال ا

 - ,جعزم رحو ؛ثدح ةعفادمو ءرجضم ٌمهو «ساعن ةبلغو ؛ديدش حرفو .جعزم فوحخو ءم وم ضرمو «نيطرفملا



 نيفلكملا ريغ نايب ش 1 ٠ ماكحألا باتك

 "ةييدنخ ونهو كاملا نصي تل" :قوفي 88.36 كوسر
 [نيفلكملا ريغ نايب]
 0 يببلا نأ ::ةتشكاغ ع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ 507

 ........«قيفي نح نونا نعو «ربكي ىح يبصلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر :لاق
 وحصي ي غلبي يأ

 فيعض دنسب ديعس يبأ نع ىقهيبلا فو ءرظنلا ءافيتسا نع هلغشي اقلعت بلقلا هب قلعتي ام رئاسو :ئكنم دربو <

 ."يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ" يف اذك ؛نايرو ناعبش وهو يضاقلا ئضقي اال :اعوفرم

 اذمي نابح نبا هاور قيرطلا اذهب اذكهو «مامإلا نع فسوي يبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خلإ ةركب يبأ نع
 وه اذهو «خلإ هابأ نأ :ةركب يبأ نبا نع ريمع نب كلملا دبع نع ةفينح وبأ :"رهاوجلا دوقع" ظفلو ءظفللا

 الإ ىضاقلا يضقي ال :ديعس يبأ ثيدح نم ]٠١5/١١[ يقهيبلاو ١4[ :مقر ]25١5/54« ئطقرادلاو ,”"هدنسم"

 .عضولاب مهتم يرمعلا مساقلا هيفو ؛نايرو ناعبش وهو
 نب ءاضقلاب مك دحا ىلتبا اذإ :اعوفرم ةفلس مأ نع "فسم 2 ىلعي وبأ يضاقلا ج رخأ :تابضغ وهز

 .ةراشإلاو سلخلاو رظنلا يف مهنيب ّوسيلو ءنابضغ وهو يضقي الف نيملسملا
 الإ ةعبرألا هجرخأ ثيدحلاو هامإلا نع ثايغ نب صفح نب رمع قيرط نم يئراحلا هاور اذكه :2إ يبصلا نع

 فلتخم ناميلس يبأ نب دامح هدنس يف :ظفاحلا لاق ىملسم طرش ىلع مكاحلا هحّحصو ؛ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا

 هتياغف ءاولاق ام ملس ول مث ءاثيدحو اهقف ةفينح يبأ خيش هنأ ةهج نم الإ هيف فلتخي نأ هنأش نم نكي م :انلق .هيف
 ان قاع نع ةملس ني فانع الإ دكنأ اذه يوري سيل هنأ :نيعم نبا نع يور امو «ئسخلا نع هيدتح لري ال نأ
 ةقثلا درفت أ ىلع درفتلا قب ملف ىدامح نع اضيأ ةقينح وبأ مامإإلا ىور هنأ هدري هيلع تكتبو «يكبسلا هلقن

 نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع مزاح نب ريرج نع ةبيش يبأ نب نامثع قيرط نم دواد وبأ هجرخأو ؛لوبقم
 نع عفر ملقلا نأ تملع امأ !نينمؤملا ريمأ اي :يلع لاقف :هيفو ؛ثيدحلا تنز دق ةنونجم رمع نأ :لاق «سابع

 .ةونيل نايبظ وبأ هدنس فو .ىلب *لاق «لقعي بح يبصلا نعو يظقيتسي يح مئانلا نعو ءأربي ئح نونا نع :ةيالاث

 لحرلا هيفو «قيفي ىح نونحملا نعو :هيفو ؛هوحن شمعألا نع عيكو نع ىسوم نب فسوي قيرط نم هجرخأو
 هلي درفت :نيطقرادلا لاق ؛حيرصلا عفرلا هيفو «ةانعمل. ريرحج نم بضصو نبا نع حرسلا نبا نع هج رخخأو يروك ذملا

 نبا هأور ثيدحلاو .ةصقلاب رمع و ىلع نع سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع ريرج نع بهو نبا

 55 «سابع نبا رك دي منو ءاعوفرم شمعألا نع قيزر نب رامع لاق اذكو ؛هاعفري ملف شمعألا نع عيكوو ايضف
 اى“ -



 نيميلاو ةنيبلا نايب ا هاكحألا باتك

 :لاق ةفيذح نع ريبج نب ديعس نع دامح نع :ةياور فو . ظقيتسي ةيحس مئانلا ننَعو

 نونحا نعو ,.ظقيتسي يح مئانلا | نع : ةيللث نع مقفلا غفر" 0 هللا لوس لاق

تلقتب نوح ىبصلا نعو ؛ هيي نيح
 ."م

 [نيميلاو ةنيبلا د

 .انيب نكي مل 1ذإ نيميلاب لوأ هيلع
 «كايبظ يملا 0 بكاسلا نب ءاطغ قيرط نه يئاسنلاو دواد وبا هاورو «نابظ يلا نع ةليسع نب لعس لاق اذك و 2

 عءاطع نم تبنا نيصح نباو «هعفري ملف نايبظ يبا نع نيصح نبا ةاور : يئاسنلا لاقو ءاضيأ حيرصلا عفرلا هيف و

 م

 دواد وبأ هجرخأو .هعفر يلع نع نايبظ يبأ نع ءاطع نع ةملس نب دامح نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هاورو
 يلع قيرط نم "هدئاوف" يف يعلخلا هج رخخأو ءاعوفرم ىلع نع ىحضلا يبأ يع كلاوح ننح بيها# قياط" نه اضيأ

 نبا هاور :دواد وبأ لاقو ؛«يلع نع ةياور ىحضلا آل دجوي منو «هلثم هب ءاذحلا دلاخ نع هيبأ نع مضاع نب

 دمحأ دنع يأ قرط ثيدحللو .ءهجام نبا هلصو عطقنم اذهو هعفر ىلع منع كيف نب مساقلا نع جيرج

 بوصو «ىلع قه اغا :بحلا قرص ال بيرغ «سلمرتلا لاق : يلع نع نسحلا قيرط نم يئاسنلاو يذمرتلاو

 نيسحلا مودق لبق هنع عنام ال هنأ رهاظلا نمو هل ةدرفم ةلاسر يف هنم هعامم كسلا يطويسلا نكل هقق و يئاسنلا

 ١١8[ :مقر ء١/١٠5٠] دمحأ ىور دقو :يراقلا لاق ءهب جتحم هقرط عومجم. ثيدحلا ةلمجلابو «ةرصبلا

 نع ملقلا عفر :امهظفلو ىلعو رمع نع [449 :مقر ]583/١« مكاحلاو [44.* 48393 :موقر] دواد وبأو

 .ملتحي ىح يبصلا نعو «ظقيتسي ىح مئانلا نعو ءأربي ىح هلقع ىلع بولغملا نونحملا نع :ةثالث
 ةشئاعغ نع ١[ 57 :مقرإ يذمرتلاو 4١ ٠١[ :مقر] هجام نباو "هئافعض" يف ىليقعلا هجرخأ :خلإ ملقلا عفر

 ياك"

 .ربخي لىح يىبصلا نومكخو أرجع يح ىلتبملا نعو «ظقيتسي وقح مئانلا نع : ةب الث نع ملقلا عقار :اعع وف رم

 دامح نع :"يراقلا حرش" ةحسن فو :سابع نبا .اهريغو لابحإلاب وأ نسلاب وأ مالتحالاب يأ غلبي يأ 1
 .انظيأ ماسلا ويش نم ىصقلا نأل ؟ لمعتعايقال# و «رئابع نبا نع قوعفللا ن
 لإ سابع نبا نع يبعشلا نع دامح نع ةفيتح وبأ ."دوقعلا' ةخسن فو ءانتخسن يف اذكه :2! هيلع مجم

 ىدنكلا هللا .دابخعا نب لجأ قيرط نم مهلك يقابلا دبع نبا قيرظ رفاو ؛ئطقرادلاو رفظملا نباو ينراحلا هأور انك

 عامك ه ريغ و يدع 6 ةشعض جالجللاو مامإإلا نع بس وي نق نع حارجلا نب ميهاربإ نع جالجللاب ف ةرعملا



 0# #98 #8 8# ها ا هلا هلا اهلا الا ضن لا الا الا اا هلا الا ل #8 0# ا لا هل 900# ا #ا هلا 980 اه هلا هلا هلا فه الا الا الا الا قا اقل لا ان الا اللا هلا تلا نا لا الا 8# لا اا ا اها

 نب رمع نع ثراحلا نب حيرش نع ميهاربإ نع دامح قيرط نم اضيأ مامإلا ىورو ؛"هنازيم" يف يبهذلا هركذ -
 نم ورسخ نبا هاور اذك «ركنأ اذإ هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلاب ىضق :هعفر هد باطخلا

 :لاق «ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ن هع "راثآلا" دمهم كور .مامإلا نع يشرقلا نمحرلا دبع نب هللا دبع قيرط

 وزمتع نزع اين ءامإلا ىورو «ذحأن هبو :لاق ؛نيميلا دري ال ناكو هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا

 نم لدعلا ةحلط ةاور اذك «ءهيلع ىعغدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا :هعفر «هدج نع بأ نح بيعت رب

 :مقر] ديج نسح دنسب يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذهو «مامإلا نع فسوي يبأ نع هللا دبع نب ماشه قيرط
 :اعوفرم هَنَع ةكيلم ىأ نبا قيرط نم دواد وبأ هجرخأ سابع نبا ثيدحو «فيعض دنسب ئطقرادلاو 0١

 نع يمرادلا ىور ؛يمرزعلا دمحم نع يذمرتلا دنس يف :تلق .[5715 :مقر| هيلع ىعدملا ىلع نيميلاب ىضق

 بدكي لو عةقثب سيل :يئاسنلا لاقو ىو كرابملا قبا هك رت :يراخبلا لاقو (هثيدح- بنكي ءيشنبا سيل نيعم نبا

 ظفحلا يدر ناك :لاقو :«نابح .نبا لاق اذكو «هتيدح .سانلا فعضيو «هبتك تبهذ :دعس نبا لاقو ءهثيدح

 .نيعم نباو ناطقلاو كرابملا نباو يدهم نبا هكرت «هتياور يف ريكانملا ترثكف ؛هظفح نم ثدحي
 يف ,مكاحلا لاق «هقيدح» ةءازق ةغرزا وبأ كر :تاح ىأ نيا :لاقوب ءادح :كيدنلا لقيم ةتاح وبأ لاقو
 ءمئاقلاب هثيدح سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو ءهيف لقنلا ةعيأ نيب هفرعأ .فالح الب ثيدحلا كورتم :"لحدملا"

 نس ىلعو سالفلا لاقو ءريكانم ةدنع هثيدح كرت ىلع لقنلا لهأ عمجأ :ثيدخحلا رت قودص :يجاسلا لاقو

 يعدملا قوعدل ركنملا :هيلغ ىعدملاب ذارملاو .ثيدحلا فيعض :ئطقرادلا لاقو «ثيدحلا كورتم :يدرألاو كينجلا

 هيلع ىعدملا ؛هظفلو ءاعوفرم ورمغ نبا نع ىقهيبلا هاور :يراقلا لاق ءرهاظلا فالخ ضراغ دئاز رمألا تبقملا
 نبا دع يقل م رقلأ ىور دقو «نيميلا ىلإ جاتحي ال ذئنيح هنإف يأ [؟7<5/١ ٠ | ةنيبلا هيلع موقت نأ الإ نيميلاب ىلوأ

 نباو ]١١7/8[ يقهيبلا ةياور فو ١74١[« :مقر] هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ءيعدملا ىلع ةنيبلا :اعوفرم رمع
 هللا ىطعي ول :لاق 2 هللا لوس نأ :نابع نبا نعو «ةماسقلا ىف الإ ركنأ نم ىلع نيعيلاو :هتع ركاسع

 هريغو يقهيبلا هاور «ركنأ نم ىلع نيميلاو ؛يعدملا ىلع ةنيبلا نكل ؛:ههغءامدو موق لاومأ لاجر ىعدال مهاوعدب

 | "دل دعم" 0 :مقر ملسمو (4557 :مقر يراخبلا] "نيحيحصلا" فو ءنسح دانسإب

 لاجر ءامد سان ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول :ظفلب 5717١[ :مقر] "هجام نبا ننس"و [8471 :مقر

 .هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو ؛مهلاومأو

 لاقف 34 ب ىلإ ةدنك نم لجرو تومرضح نم لجر ءاج :لاق رجح نب لئاو نع ناخيشلا ىورو

 سيل اهعوز أ يدي يف يل ضرأ يه :يدنكلا لاقو ؛يبأل تناك ضرأ ىلع بلغ اذه نإ !هللا لوس اي :يمرضحلا

 - ىلابي ال رجاف لجرلا اهلا لوو | :لاق «هبيج كلف”:لاق ال :لاق ؟ةنيي كللآ : ىمرضحلل كك لاقف :قح اهيف هل



 نيميلاو ةنيبلا نايب 1 ماكحألا باتك

 898# 08# مس« #4 | 68# 0# هه #  هه 8 يلا ©" اه نإ هه 8# " #©# 0# #9 اه م ا #»# © 8# هن -# 8# هنت ن# ا # © | # © 8 مع 8 ها ها هه هلا ا ل 9# لا ا ه8 هلا هلا الا الا لا الا ضال اها

 ىدذلا انس - لاقف ٠ «فلحيل قلطناف «كللذ هلا كيبق كل نسج :لاقف عع يش ن يح 00 سيلو ؛ةيلع فلح ام ىلع -

 ىلع لدي ثمل اذهو "ا :مقر ةاطس| نش دار ريغ هننع وهو ىلاعت هللا نقلل اهلظ هلك ايل لام ىلع فلح

 سلا نيبو اهنيب عمجي ال اأو ىرصملا يف ولو اهدوجو دنع فلحي الف «ةنيبلا دقف دنع اهيلإ جاتحي امنإ ني ةوملا لآ

 اي ةلإو قبلا ناو 215 يب تتلو دهاشلاو (ةئيبلا دقف ىلع ةبترم نيميل لا نأ ؛دهاش و نيميب ءاضقلا يف

 اح بشنح نع ريذأ امل 2 دللا لوسر لاقف : : هيف ف هنأ نع لئاو نب ةمقلع نع يدذمرتلا ةاور ىدهاشلا 05

 نب هللا دبعو سابع نباو رمع نع بابلا فو :لاق ا . :مقر] خرعم هنع مهو هللا نيقليل املظ هلك أبل لام

 .حيحص نسح ثيدح رجح نب لئاو ثيدح ؛سيق نب ثعشألاو ورمع
 اذه :لاق ؛ةيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا : اعف رم هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور مث

 كرابملا نبا هفعض ؛هظفح لبق نم ثيدحلا يف فعضي' ىمرزغلا هللا ديبعا ن :ب دمحمو «لاقم ةدانسإ ف ثيدح

 ذه :لاق ؛ةيلع ىغدملا ىلع .نيميلا .نأ ىضق لك هللا .لوسر, نأ :سابغ نبا نع ةكيلم ىأ نبا نعو ءةريغو

 يعدملا ىلع ةنيبلا نأ مهريغو 5 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ,حيحص نسح ثيدح

 ىلع مدقم لوقلا نأب :هنع باجي دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا :ثيدح نم يور امو «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو
 ءدحاولا ربخب باتكلا خسن زوجي ال هنأبو ؛لكشمف دانسإلا يف مالكلا امأو .هل مومع ال لعفلا نأبو ءلعفلا

 هب ناتأ َرها و لجرف َنْيَِلَحَر 05 ل ناف فكلاقر نع نيدييش اَودِهشَتْساَو# :ىلاعت هلوق وهو «هب هيلع ةدايزلا الو

 إي نع شمعألا ثيدح نم يراخبلا ىور «ىشبر وتلا نع لعن ام دحاولا دهاشلا :ثيدح لوؤي دقو ..(؟/5 :ةرقبلا)

 لاقف :لاق ال :تلق'؟ةنس قللا هك هلوق ضرأ يف سيف نب ثعشألاو يدوهيلا ةصق ةصق يف دوعسم نبا نع لئاو يبأ

 اي :تلق «فلحا بيب

 .( ١ ١4 8 ها يقرأ كرم 1 كادهاش ينبلا 2 5 هلوق ةصقلا كلت 2 وعسم

 نبا نع لئاو يىبأ نع روصتم ثيدح. نمو «ىلاي بهذيو فلخي اذإ !هللا لوسر

 كل سيل رجح نب لثئاو ثيدح نم ةصقلا هذه وحن ىف ةعبرألاو ١ ١[ :مقر] ملسم دازو عملا لكلا هلو

 حاحصلا يف ةحيرص صوصن هذهف «نييو دهاشب ءاضقلا بهذم هب لطبي رصخحلا يف هنم ح رصأ اذهو «كاذ الإ

 ام فسعت فسأتلا ةياغ ماقم قو ؛ءاضقلا كلذ زاجأ نم ىلغ درلل هليذ رش دقو ؛يراخبلا اهنم اميسال ةتسلا

 0 ندعو و هأ «نيتأرما او حو وأ قيل اونيب :«كخيع يأ كادهاش 0 دارملا يلا

 ةيلط نسا ل نواب حقا 5 ىبيل 3ذ شابع نبا بك : لاق ةكيلم يأ نب دربج القي يراخبلا جرخأو ملا 55 ا لا نأ نك نأ | أ 1 دم اسيا دع ىعأ

 نم ىلع .نيفيلاو ةىعدملا ىلع ةييبلا نكلو :ظفل "داشرالا" ف امك هقيدح نم ىقهيبلا دعو .[؟558 يقر]

 - ؛طمنلا اذه امهنيب ةمسقلاب و ؛قارغتسالا مالو سا ةيفنخحلا لالدتسا لخأا اذهو ؛نيسح هدانسإو ركنأ



 نم ىلع ةنيبلا :اعوفرم هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم "داشرإلا" يف هلقن ام ىلع يقهيبلا دنعو -
 جرخأو «ءانثتسالا ةغيصب قارغتسالاو رصحلا يف حرصأ اذهو «ةماسقلا يف الإ ركنأ نم ىلع نيميلاو ؛ىعدا

 ؛ةمربش نبا ننع ةنيببع نبا نع لايفس نع ةبيتف نع [دودحلاو لاومألا يف ديل يضلل ىلخ كيسا يا يضراشبل

 مكِلاَجَر نم َنيديِهَش اودِهْشَتْساَو :ىلاعت هللا لاق اتدلقل يعساللل ريع ”دهايشلا ةداهش يف دانزلا وبأ ف علك ا

 4 ىَرْخْأْلا بهادحإ شلك امهدحلا ةلضت نأ ءادهشلا خم نوت خس قاثازثاو لكل ِنْيَلُجَو ان 5 مل نِإف

 ناك ام ىرخألا امهتادحإ ركذت نأ جاتحي امف «يعدملا نيمبيو دهاش ةداهشب ىفتكي ناك اذإ :تللق 8859 :ةرقبلاو

 .داهشإلاو ةنيبلا نايب انهه ىصقتساو قوتسا ىلاعت هنأ :لالدتسالا ةمتث :لوقأ .ىرخألا هذه ركذب عنصي

 ىلاعت هللاف ءيعدملا نيميو لجرف اونوكي مل نإف :لقي مو لإ قانرَخي نإفإ# :لاق يح - لمن قا اة وسمو

 هيلح:ةوذيرفو هقللق كوبحوت ال جنو «نيتآرعاو الحر وأ نيلحو ةوكتا نأ داهتشإلاو ةنيبلا لف كول هيبجوأ

 "ئداسلا ةاشرإ" ىف هفلكت ام ىلع الضأ ابهه ةيعفاشلل باوج ال اذه ىلعف امسح ايحاو كلذ. نكي الف: اذن

 .ًاضيأ ىعفاشلا مامإلا نعو ؛مهنع ًالقن
 هلعأو ظوفحك. سيل هنأ :نيعم نبا نع ىور يرودلا اسابع نأ :دهاشلا عم نيميلا :تيدح نع باجي دقو

 اذه نع ادع قلام | للعلا" يا يذمرتلا .لاقو. ءرانيدأ نبب ورمع نع .ثتدحي م ملعن ال انأب يواحطلا

 نم نيعضوم يف عاطقنالاب ةيبخلا يمر دقف «سابع نبا نع رانيد نب ورمع نم هعمسي : :لاقف «ثيدحلا

 لب «يراخبلا ظفل نم موهفم ريغ اذه :انلق .ورمعو سيق نيب يواحطلا نمو «سابع نباو ورمع نيب يراحبلا

 داز نم .مهنمو ئطقرادلا هب هجرخأ اسواط سابع نباو ورمع نيب لحخدأ نم مهنمو ءورمع نم سيق عامس مدع
 هب لمعلا كرت فالتخالا اذه لجألو ءرظن لحم هدانسإ ف دحأل نعطم ال :ربلا دبع نبا لوقف «ديز نب رباح

 نع ةريغملا انربخأ ميشع فور“ "راك ذتسالا' يفف ءهضراعي ام يور هنأ عم باتكلا نم رهاظلا صنلاب يقبو

 "هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا ىورو «كلذ لوقن ال نحنو .دهاشلا عم نيميلاب نوضقي :ةنيدملا لهأ لاق ءيبعشلا

 هنيي عم دهاشلا هل نوكي لجرلا يف يبعشلاو «ميهاربإ نع ةريغم نع ةناوع وبأ انثدح ءورمع نب ديوس انثدح

 .ملسم طرش ىلع هلاجر دنسلا اذهو ؛نيتأرماو لحجر وأ ؛نيلجرلا ةداهش الإ زوجي ال :الاق
 اذهو ؛ةيواعم امي ىضق نم لوأ هو (ةعدب يه :لاق «يرهزلا نع بئذ يأ قربا نع ةملس نب دامح قيرط نم يورو

 ءدهاشلا عم نيميلا نع يرهزلا تلأس رمعم نع "هفنصم" يف قازرلا دبع ىورو :ملسم طرش ىلع اضيأ دنسلا
 فو «يرهزلا نع رهشألا وه :"راكذتسالا" يف ربلا دبع نبا لاق ءنيدهاش نم دبال سانلا هكا ءيش اذه :لاقف

 مكحلاو ءاطع لوق وهو «دهاشلا عم نيميلاب ىضقي ال :يعازوألاو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو :"ديهمتلا'

 - «ناورم نب كلملا دبع امب ىضق نم لوأ :مزح نبال ىلحلا فو ,يعنلا "راكذتسالا" يف دازو :ةفئاطو ةبيتع نب



 نيميلاو ةئيبلا نايب ا ماكحألا باتك

 ىرتشا سيق نب قيسكألا لأ د ع تا 5 :دامح نع ةفينح وبأ تاو 1

 تيرتشا يا

 كنيب و يب لعجا :لاَمقف ءافلأ نيرشعب كروم كيس : 3 وعسم نب هللا لبع لاقو «(فالا

 2 ب
 هتعمس ءاضقب كربحا :هللا دبع لاقفب «كلتيبو نيب: تنأ :يىئشألا لاتقف تنعش 0

 يضقم رمأب يضاقلا مكاحلا الدع الصيف امكح

 دعس نب ثيللا ري مل هنأ معزو «سلدنألاب ىبحي نب ىيي هكرت اضيأ "ديهمتلا" فو .ةمربش نبا هنم عنمو .هفالخ

 نسل |[ :مقر ملسمو 3 :مقر يراحخبلا]| نيحيحصلا ثيدح ان هدريو .هيلإ بهذي الو عل هي

 بجوأ ىلاعت هنأل ؛نآرقلا رهاظ عم ةرادإلاو ءرصحلا ظفلب هنيمي وأ كادهاش :امهثيدح اذكو هيلع ىعدملا ىلع

 م دحأو دهاش داو عش امهمدع نيتروص نيلج رلا , مدعل نأ م نيتأرماو لك لوبق نيلج رلا مدع كتع

 ب هلق يفق ةرخألا ةدحاو ةرونع يف امهمدع دنع اوبقلا نيبف «نيتآرماو لجر دوجحو عم امهمدعو :(بلاطلا

 يعدم | سيلو 58: ةرقبلا) ءادهشلا نم نوضْرَت ( نمم# :هلوقب هبقع ىل | انهن ' لا نأ ىلع ةيآلا هتضتقا ام ىفن نيميل

 يعدملا ناك ولف قنونأ رملا بانم ةبئان ةنيمي :اولاق اهو عهنيبو :هلوقب هيعدي ام قاقحتساب ىض ري نم دحاو هعاتي

 .نيعمذ ناتآرملا جيناك ول امك :ةينع لبقت ل نأ بحبو ادعاش ماقأف ايمذ

 اذك خخ فسح نأ :ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأف : ”دوقعلا" ةححسن يف امأو ءانتخسن يف اذكه :خ] دامح نع

 ىلع اذهو خخ ثعشألا أ هن نعع الدجر نأ :دامح نع ةياور يفو :لاق عمامإإلا نع يرقملا 5 نم ينراحلا هاور

 .خلإ تعم تعش“ :دوعسم نب هللا دبع لاقو ؛هناصقنو ن مثلا ةدايز قف ارحتساف رجا ظفل لاف ءانتست ف ا

 ناغيبلا ىفلصستا اذإ دف هللا لوسو لاق لاق ةةوعمف خبا ةيعاشللا دبع خب نوع منع يدمرتلا ةاور 1 ىرتشا

 كردي م هللا دبع نب نوع «لسرم ثيدح اذه. :يذمرتلا لاق ١70١[« :مقر] رايخلاب عاتبملاو عئابلا لوق لوقلاف
 لس رم وهو اعلا تيدحلا اذه 0 يبنلا نع دوعسم ن ءنأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع يور دقو عد وعسم ن

 تاق نإ ةقاس_لاينيرملال اه يعل لاق ؟ةليب رايز ( 1 ةاقيلاا فلكل شعت كلك : :روصنم ن 0 ل

 :مقر هث/؟] مكاحلاو يل قرأ يئاسنلاو اسد :مقر] دواد وبأ ا :يراقلا لاق 0 :مهنم

 م وهف ةنيب امهنيب نيل كاعيبلا فلتخا اذإ : ظفلب غ3 وعسرم نبا نع .٠ ١[ ةراك :مقر "ل يقهيبلاو [؟١ ؟ 4ع

 نع /١١541[ :مقر 5/0*28] يقهيبلاو [١؟١7 :مقر] يذمرتلا ةياور فو .ناكراتتي وأ ةعلسلا بر لوقي

 سيلو ناعيبلا فلتخا اذإ :هنع هجام نبال ةياور ىف و «رايخلاب عاتبملاو ,عئابلا لوق لوقلاف ناعيبلا فلتحا اذإ :ظفلب

 1١485[. :مقر] نادارتي وأ عئابلا لاق ام لوقلاف هنيعب مئاق عيبملاو ةنيب امهنيب



 نيميلاو ةئيبلا نايب آو ماكحألا باتك

 ةدلسلاو ةئيز انسقن نكي لو نمفلا 3 ةاعبلا شلستا اذ ةلوقي ©: كلا لوسر نم
 هردق يف يأ 2 يأ

 .نادارتي وأ عئابلا لاق ام لوقلاف «ةمئاق
 عيبلا يا

 ىرتشا سيق نب ثعشألا نأ :هدج نع هيبأ نع مساقلا نع ةفينح وبأ -1

 2 ا ا ا ا 28 ها كاان هللا دبع هاضاقتف .ةرامإلا قيفر نم اقيغر دوعسم نبا نم

 دوعسم نبا نممدللا ققيقر نغلايلا# ةابع

 هللا دبع قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ دوعسم نبا نم .دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا وه :مساقلا
 نع نعم نب مساقلا نعو ؛هيبأ نع دامح نب ليعامسإو ءبعصم نب ةجراخو «ئرقملا نمحرلا دبع يبأو «ديزي نبا
 نع مهلك نارمع نب يئاعملاو ؛طانحلا باهش يبأو «دلاخ نب زيزعلا دبعو «زيزعلا دبع نب ديوس قيرط نمو «مامإلا
 ئرقملا قيرط نم "هدنسم" يف لدعلا ةحلط هاورو ؛هلوطب نوقابلاو ,فلتا اذإ :هلوق نم ىور ةجرا نأ الإ مامإلا

 ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذهو ؛مامإلا نع امهالك ئرقملاو ماوعلا نب دابع قيرط نم رفظملا نبا هاورو «مامإلا نع
 قيرط نم هجام نباو «هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا قيرط نم يئاسنلا هاورو «رازبلاو يمرادلاو دمحأو مكاحلاو
 هدانسإ يف :"نئسلا رصتخم" يف يرذنملا لاقو ,دوعسم نبا كردي مل نوعو ؛دوعسم نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب نوع
 .عطقنم وهف ءدوعسم نبا هيبأ نم عمسي مل نمحرلا دبعو هب جتحي الو ؛ىليل بأ نب نمحرلا دبع نب دمحم اذه
 دبع امأو ,نسحلا ةجرد نع هثيدح لزني ال هظفحو هناقتإ ةلقو هب جتحم قودص هنأو ىليل يبأ نبا انمجرت دق نكل

 ؛هيبأ نم عمج هنإ :نيعم نبا نع ليقف «لوقلا هيف فلتخا نإو «ةمدقملا يف هانققح ام ىلع هيبأ نم عمس دقف نمحرلا

 يور :يردذنملا لاق ءعمسي مل هنإ :لاقي :يلجعلا لاقو هابأ ىقل :ئيدملا نبا لاقو ءهنم عمسي مل :هنع ةياور فو

 .هب جتحي ال هنأ مدقتو «ىليل يبأ نبا ةياور نم تءاج امنإ حصت الو تبثت ال اهلك دوعسم نبا نع قرط نم
 ةياور هيف يور دانسإ حصأو :يقهيبلا لاقو :لاق مث ؛ىليل يبأ نبا نع ةيلاخ مامإلا قيرط نأ عم هباوج تفرعو

 .يتأيس امك لإ سيق نب نمحرلا دبع نع سيمعلا يبأ
 قوف لب «ةلوبقم يعخنلا ليسارمو «ءاهقفلا ةياور هنأل ؛ثعشألا نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ةياور حصألا لب :انلق

 نكل «هب جتحي هقرط عومجمم ثيدحلا اذه :يداهلا دبع نبا نع القن اغبولطق نب مساقلا ظفاحلا خيشلا لاقو ؛هديناسم

 نع هيبأ نع ثعشألا نب دمحم نب سيق نب نمحرلا دبع نع سيمع يبأ قيرط نم اذواق وبأ هتيرعخأ «فالحعا هظفل يف
 :لاقف ءمهنمث يف هيلإ هللا دبع لسرأف ءافلأ نيرشعب هللا دبع نم رستللا قزق نم اقتفر كتعتعالا نسرقكا :لاق ءهدح

 لاق ءكسفن نيبو ئيب تنأ :ثعشألا لاق «كنيبو نيب نوكي الحجر رتخاف :هللا دبع لاقف .فالآ ةرشعب مهذخأ امإ
 وأ :ةعلسلا بر لوقي امه وهف ةنيب امهنيب سيلو ناعيبلا فلتحا اذإ :لوقي هو هللا لوسر تعمس إف للا كييغ

 عاب دوعسم نبا نأ :هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع ىليل يبأ نبا نع ميشه قيرط نمو 5١١[. :مقر] ناكراتتي
 - مساقلا نع ثيدحلا دانسإ يف مامإلا قيرط اذهو ءصقنيو ديزي مالكلاو «هانعم ركذف اقيقر سيق نب ثعشألا نم
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 تهدأ للا دبع لاقو ءمهرد فاللآ ةرشعب كنم تيرتشا :ثعشألا لاقف :هيف افلتخاف
 سلا ق

 إف :فعشألا لاقش كله 31ه نم د هبا كينع. لاق انقل نيرا لفلم

 5 ضاق هك

 ىض ري نأ اماف .عئابلا لاق ام لوقلاف ناعئابلا فلتحا اذإ" :لوقي 5 2 لوسر

 لاق :لاق ءهدحج نع هيبأ نع مساقلا رع :ةيأورد قو «'عيبلا اذا رقي ول هب فرحا

 لا
- 

 «"نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف «ةمئاق ةعلسلاو ناعئابلا فلتخا اذإ" :55 هللا لوسر

 عئابلا لوق لوقلاف ناعيابتملا فلتخا اذإ' :ةياور يفو «"عيبلا" :ةياور ف داز

 ءافلتحاو هاضاقتف ايفر قع رزق ةءا ثعشألا أ :هّللا دبع نع :ةياور قو « نادارتي

 تيم ءدزلا كلبع لاف «فاللا ةرشعب :فقعشألا لاقو اغلأ نيرشعب * هللا لاقف

 ا . ا 8 520 / . ' ءياآ 5 ليا ف

 : نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف ناعئابلا فلتخا اذإ :لوقي 225 هللا ل وسار

 00 / ١ / َِك 1 ع

 مو دانسإإلا يتم :لاقو 3 كك ردقسملا" ب مك اجلا ثاهرو عد وعسم نب هلئأ كيع ةيبأ نع قريع لا كبع ةيبا نريح ح

 عمو ع3داوعسشيفه +تأاف ةيعشألا ١٠د كمكح من حاطقنا كيكف :ناطقلا : نأ أاقة 5١90| :مقر مدلك ] هاحح رخي
 5 9 لك ا باد“ - نأ لكلا ا 1

 وه يذمرتلا هيلإ راشأ رخآ عاطقنا انهه مث :"ةيانبلا" يف ئيعلا لاق اذك لوهجم ثعشألا نب نمحرلا دبغ عاطقتنالا

 الب حيحص مامإلا دانسإ :لوقأ ىليل يبأ نبا يف ملكتي دقو ءدوعسم نب هللا دبع هيبأ نم عمسي مل نمحرلا دبع نأ
 ؛ىليلا ىلإ ,نبا.قيرط نهادواد ىأ دانسإ اذكون ؛"بيرقتلا" يي امك هللا دع ةيبأ نم عمت نقعرلا كيغنأل !بير

 وهو ةيناعلا نم لوبقن ىهف تعشألا ني دع انآو..ركذت يلسرتلا نم هقيوم اقياس انلقت كقور ومجاف رس لاكن

 امأو غد وعسيم نبا نم هعامس مدع دعبتسي ةباحصلا يف هركذ نم مهنم نأ يح بيسملا نباك نيعباتلا رابك ةقبط

 .هنم بلطيلف هقفلا يف ةطوسبمف ةلأسملا

 رمألا ةغيصب  :لعجا :تيرتشا :هلوق ناكم تغتبا :ةيف ابظيأو حرشلا ةحبسن يف ظفللا اذه سيل :هيف افلتخاف

 ىوعد ىلع امهنم دحاو لك مكاحلا فلحتسا اندنعو :كادارتي .ملكتملا ةغيصب وأ ءدواد يبأ ةياور هدعاسيو

 اذإإ ناعيبلا :ةعفر داوغسم نم نع ريبكلا ُْق يباربطل | هج رخخأ :خا فلسا اذا ..ن ف رمشملا نيس عقدعمو « عضالا

 ردح ١ تاذا تي عملا لف اهنتحعا
 ا 5 9
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 تيلحر الأ :205 يبلا نع هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ - ع

 يذلل اي ىضقف ؛هدنع تجتن اهنأ امهنم دحاو لك ماقأ دقو «ةقان يف هيلإ امصتخا
 تدلو يأ

 .هدي يف

 مصتخا :لاق هللا دبع نب رباج نع لحجر نع مثيلا نع ةفينح وبأ تع 5

 جالجللاو .مامإإلا نع فسوي يبلأ نع حارا نب ميهاربإ نع هللا كغ نب دمحا :ةحلطو ينراخلا لاَقف اوفلتحا مث

 نم ةحلط هاور نكل «هنع فسوي يبأ نع دبعم نب ىلع نع هللا دبع نب دمحأ رفظملا نبا لاقو عرع انيك :نقعبرطم

 سيلو «ئرقملا نع ىسوم نب رشب نع نادمح نب ركب يبأ نع يقابلا دبع نبا هاور اذكو ؛جالجللا هيف سيل هجو

 نع ةفينح وبأ :لاق هنأ الإ هنع نسحلا نب دمحم نع ميعن نب ديز قيرط نم ةياور يف رفظملا نبا هاورو ؛هيف وه
 هج رخخأ ثيدحلاو 6 وريسحخا نبا ةأور قيرطلا اذه نمو :ٌنأيس امك رباح نع ىيشلا نع يقريصلا بيبح نب ميشا

 :انلق ءثفكحلا اذه ف فرعي ا :يبهذلا لاقو هلاح ف رعي ا ميعن نب ديزي هلعأو عهجج ولا اذه نم يئطقرادلا

 6 امك اضيأ كلذ ريغ نم هأور وريسخ نيا نأ عم هراثآ يف هنود دقو دمحم لود هنأ ؛رصي هي

 ةانعم. ثيدحلاو رم ا اهضعب قه رباح نع مثيفا نع :اهضعب فو نك قرطلا صعب وا : ثيشا نع

 505 1 -5- تلد و 070 8 3 ءأ 1 ٠

 تماق ةنيبلا نأل ؛ىلوأ ديلا بحاصف «جاتنلا ىلع ةنيب امهنم دحاو لك ديلا بحاصو جراخلا ماقأ نإو :ىوعدلا

 هلوقي امل افالخ حيحصلا وه اذهو ؛هل ىضقيف ديلاب ديلا يذ ةنيب تحجرتو ءايوتساف ديلا هيلع لدت ال ام ىلع

 ام اذهو :جاتنلا ربح تاعي يف قيعلا لاقو ءءاضقلا قيرط ىلع الل هدي ىف كرتيو :كاتيبلا رتاهتت هنإ ::كايأ نب ىسيع

 ةقان اه ةنيبلا ماقأو «لجر دي ف ةقان ىعدا الجر نأ :ريباجع ةغ لو نع مثيها نع ةفينح يأ نع دمحم هأور

 .هدي يف ىه يذلل هي هللا لوسر اهب ىضقف ءاهجتن ةقان اهنأ ةئيبلا هدي يف ىه يذلا ماقأو :هدنع اهجتن

 عاطقنالا ناب اعوفدم ةيفنحلا هلاق امه ناك نإ و « رباح نع يك وارلا لجارلا ةلاهج ف انهه ملكتي نأ 0 :لروقأ

 يف ررقت امك ةقث نع الإ يوري ال هنأ دمتعي ةقث لوهجملا نع يوارلا ناك اذإ ةلاهجلا نع الضف اضيأ حدقي ال
 مالك الو ؛عاطقنا الو ءانهه ةلاهج ال هنإف هرباج نع ريبزلا بأ نع مامإلا ثيدحب لدتسنو لوقن انكل «لسرملا
 - .نيفصن امهنيب ىضقيف نيجراخلا نيب امأو ديلا يذو جراخلا نعي ةلأتسم اذهو ,تاقث مهلك مهإف «لاعجرلا يف
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 .هدي ف ىه يذلل هلك هللا لوسر اهلعجف ءاهجتن هنأ ةنيبلا اذه ماقأو ءاهجتن

 ىف 26 هللا لوسر ىلإ امضتعا َنيلَجَو نأ :ةفرط نب ميمع ماكل اج نع صوحألا يب 1 ندع ةببيشألا يجلأ نبا ىور امل <

 برح نب كامس نع "هفنصم" يف قازرلا دبع هاورو .نيفصن امهنيب اهب ىضقف ةنيب امهنم دحاو لك ماقأو «ةقان
 :تلق ءاذه :لاقو ءهب برح نب كامس نع ةناوغ يىبأ نع هدنسب مكاحلا نع "ةفرعملا باتك" يف يقهيبلا هاورو هب

 لسرم اذهو «ملسم هل ىور «نيعستو سمح ةنس تام ؛تاقثلا نيعباتلا نم يقوكلا يملسلا يئاطلا ةفرط نب ميم

 نباو 0 نب قاحسإ هاور ةريره يبأ ثيدحب يعفاشلا ءازإب جتحن لبقي مل ولو ءروهمجلا دنعو اندنع لوبقم
 امهنيب هك هللا ٍلوسر انه ىضقف (نيدهاش اههعما داو ل ب“ ماقأف :ةباد ايعدا نيلحر نأ :”"ةحيحص" ل نابح

 ماقأف :ريعب يف هي يببلا ىلإ امصتخخا نيلحر نأ :ةرمس نب رباج ن :رع هدانسإب "همجعم" يف يناربطلا ىورو «نيفصن
 لقن دقف ةعرقلا ثيدح امأو «"ةيانبلا" ف ىييعلا هلقن ءاسقتيب 8 5 يببلا هلعجف هلعجف «هل هنأ نيدهاش امهنم دحاو لك

 ,زاسغلا ةمرقب قست أ ناك هلآ نع خلا ديغ نكتهفطتت

 .هلوعفم "ةنيبلا"و "ماقأ" لعاف ةراشإلا مسا :اذه
 ا
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 | نتفلا ع اونا نايب |

 . 'فيسلا 7 نمل اهنم باب «باوبأ ةعبس منهجل نإف ؛ىمأ ىلع فيسلا لس نم"

 هللا .قينع: نس عي نا تنك :لاق سالجلا يبأ نع ثراحلا نع ةفينح وبأ 55
 نمر لا دبع نبا

 هك اسال طاع فخ ,هقيرط يف هقنع ره نحنو ىف 5 ابلغ هن. انيتأف ءاميظع امالك يئابسلا
 هدنغ هانرضحأ يأ

 ءرمع نبا نع دينج نع ةيح يىبأ نب ىيي بانج يبأ نع ةفينح وبأ :اذكه "دوقعلا" يف دانسإلاو :2 ! ةفينح وبأ

 دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ؛مامإلا نع يأ هنع يدسألا مساقلا نب دمحم قيرط نم يثراحلا هاور اذك :لاق ءهركذ مث

 نيك - اقم نونلاو ميحجلاب - بانج وبأو ."دمخم ةمأ ىلع" :ظفلب |[ :مقر] يذمرتلاو [5785 :مقر]

 لاجر نم دينجو «ةمدقملا يف هانمجرت مامإلا نارقأ نم وهو ًاديدش المح دمحأ هيلع لمحو ؛هسيلدت ةرثكل ؛هوفعض
 .رابخألاب ةلدعملا نورقلا هذه يف اندنع جرح ريغ ةلاهجلاو رتسلا نكل ةئلاثلا نم روتسم :ظفاحلا لاق ءيذمرتلا

 .يساورلا فوع نب نمحرلا دبع نبا :ديقح نع
 ىور [.انم سيلف فيسلا انيلع لس نم :اعوفرم عوكألا نب ؛ ةملس نع ملسمو دمحأ ىور دق] :قيسلا لص
 :مقر] "يا فيسلا ىطاعتي نأ دك كلا لاوس نق" لاق رباح نع ريبزلا يبأ نع ةملس ن نب دامح نع يذمرتلا

 يف اعوفرم رمع نبا نع دينح در «بيرغ نسح ثيدح اذهو «ةركب يبأ نع بابلا يفو :لاق 4«
 اذه. :لاق دمحم :اةنأ ىلع :لاق وأ .ّيمأ ىلع .شيسلا لس نمل: اهنم تاب :باوبأ ةعبس متهم لا بانك

 ثيدحلا اذه ةعيف نبا ىورو «ةملس نب دامح ثيدح نم لوغم نب كلام ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح

 حصأ يدنع ةملس نب دامح ثيدحو 5 يبنلا نع ئهجلا ةنب نع رباج نع ريبزلا يبأ نع

 ءانم سيلف حالسلا 5 لمح نم :اعوفرم رمع نبا نع عفان نع يراخخبلا جرخأ هرهش يأ :فيسلا لس نمل
 ثيدح نمو عةركب يبأ ثيدح نم رازبلا دنعو | :يقرإ هلثم اعوفرم ىسوم يأ هيبأ نع ةدرب يأ نعو

 يذمرتلاو «[3/ :مقر] ناميإلا يف ملسم هجرحأو :"حالسلا انيلع رهش نم" :فوع نب ورمع ثيدح نمو ؛ةرمس
 ."يراسلا داشرإ" يف اذك .دودحلا يف [15179 :مقر] هجام نباو | 89 :مقرإ
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 هلأسف ؛ىرخألا ىلع هيلجر ئدحإ اعضاو .هرهظ ىلع ايقلتسم ةبحرلا ف هاندجوف

 عهلوسر 2 وأ هباتك نع وأ «ىلاعت هللا نع هيورتأ :لاَمف يل ملكتف مالكلا نع

 ةوينلا ىوعدب ١ ايح- و

 كل رابت هللا قع تيار ىل كلتإ اهأ لاق «ىبسفن نع :لاق :؛يورت امعف :لاق ءإل :لاقف

 ةي رقع قلدعع وأ نع هتيور ولو «كققنع تبرض هلوسر نع وأ عقةياتك لنخخ و هأ «ىلاعتو

 كذاذت 1 أ ةيس امم هيلع عارتفالاب ةيلغ ةذاي ولا

 اهلك والا ة ماسلا نم نع "هولا كيسي هما ناتي نيالا تنكف

 ا

 ني ايدل عيريط اقسم ةيسرلا ق كتسرت كف اذ: ايلع هي انتلأف ءاهيلقع ناك

 كل رابتاو ىلاعت هللا يع هي ورتأ :لامف ءملكتف 55 وع لاس :«قريخألا ىلع هيلجر

 .ةروعلا دل لوؤم 1 هيزنت وأ م وسنم يهنلاو قا اعوفرم عاحجج و «هزأ وحج ةبف :اعضاو

 ناتئف لتتقت يح ةعاسلا موقت ال :اعوفرم ةريره ىبأ نع عينخألاو :محرلا دبع قيرط نم رضي ىور 3 كيف
 ايس

 ِ 1 1 5 مسح ياو 8 1 |

 29 8 يقي | يذيقرتل 0 5 مك د واد نأ دفع نابوت 0 ثيدح لو دي لبق 6 أ نوي

 9 ُى يي لو :نابح نا ةححص و نوحي دع دعس دمحأ نوع ةتيذعح عودع قو 0 تاونألث قوباذك تمأ ق نوكيس ةثإو ١ 57 ١ اع - كيوي واط دو 11 . 5 ١

 نوباذك نوثالثو . مع را ٠ ص ىلعي يباو دمحالو : قرأت عبرأ وهنم «لورشعو ةرعبس ل وباذك نولاجد دو 8
 ا

 هثلل نيش لغو: «شيعض اهاننسو "اياذع ةوعبم عرف وج ةعاسلا موقت ال" يار || دع ةئيعو ةرثكأ و دحاوس

 يف ةغلابملا ىلع لمحيف

 يح ةعاسلا موقت ال :اعوفرم ةريره ا رت ةيفلف خرب هامه" ع همز قير : يراسلا ةاقرإ" ق اذك“ نسكلا

 5 أ . ِح 11 ا ُك 04 3 || 3 ب 8 - 1 3 يبس“

 رباح نع بابلا ىو :لاق 7 ١ مقر | هللا ل ةبساب ةثأ منع د يهمل 3 يف دات رزق هين م ناولاععد نوناذك تتنغنن
 ضب | - وو 1 ” دب ١ اجا ع اوي 4 ا 7 ب قد

 1 585 ا ءإ | ف : 3 / ف

 قحلت يح ةعاتسلا موقت "ال :اعوفرم لابو نع ءاعسا يلا نعو (حيحص نيسح ثيدح اذه ءرمع نباو ةرمس نبا

 اد ْ رو ابا ول بنا هلا ثان يما ؟ لوحيبس ةتاف وناياوذ ةلدبعي يح وه ءنسك مشملاب تما نم .لئابق انأأو : مهثأ نحو تملك نيالك نيكل“ عروكا دن نيك :| لا 3 ص هى 11. ةييلأ ع
 2 رع 9 نصا م لا ول ت2 2 ا

 سس ثيدح اذه ١ سي اذعب 08 1 ١ هتغلا م احن

 :هظفلو ةاررجت 75 رباج نع ملسمو 9620 ةأآور عوفرملا يوما ءاباذك ن وثالث
 اذح

 م نيباذك ةعاسلا قدي
 ايجات

 . بيرقتلا" ةثلاثلا نم لوهحجم يفوكلا :سالجلا يبأ (يراقلا) .مهورذحاف
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 ”.] اف ؟هيورت نمعف :كاق أل “لاق ؟ىنعف :لاق أل لاق ؟هلوسر نع وأ هباتك رع وأ

 :كقنع تيريض ةلوسر وأ ,هباتك نع وأ ءهللا: نع تيوز ول .كلتإ امأ :لاق (« يسفن نع

 دتللص ان و ل ع
 :لوقي 0 هللا لرويسر تعمس كلو ايذاك تنكف هب وقع كتعجوا نبع تيور ولو

 .مهنم تثاف :"ايانك“ قونأذلث ةعاسلا نعذدي نيب"

3 
 | لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نع ةفينخ وبأ - 17 ع اع 119

 يعالا زهره نبا

 انْددَو :نولوقيو «هيلع مهنوطب نوعضيف «روبقلا ىلإ نوفلتخي نامز سانلا ىلع قأي"
 :نامزلا ةدشل" :لاق ؟نوكي' شيكو !هللا لوسر. اي «ليق «"وينقلا اذنه. بحاح انك ول

 رمي ئح ايندلا بهذت ال هديب يسفن يذلاو ارا ةريرش يبأ نع مزاح يبأ نع هجام نيا ور :خإ روبقلا ىلإ

 هسرحتا ءعقلبلا لإ نيدلا هب نعيلو ريقلا اذه بحاح ناكم تبق قتيل اي :لوقيو هيلع غ رمتيف ربقلا ىلغ لجرلا

 :مقر ملسمو 21١١٠5 :مقر يراخبلا| "نيحيحصلا" فو :يراقلا لاق «[4 1*0 :مقر] نامزلا ةدش باب يف

 ةرقك“ نيم وتمأ نع اميه تدك أ ةناك تنك تيل اي :لوقيف لحرلا ربقب لحرلا ره يح ةعاسلا موقت ال" |

 ."تايلبلا غولب نم ىرأ ام ىرأ الو «تابركلا



 56د مسفتلا باتك

 ع ىحضلا ىلأ نع تيثاسلا نب ءاطع نع ةورف يبأ نع هيبأ نع دار -؟ 8 /ب

 .ىرأو 2” هللا انأ :لاق 4: ملاؤ# .لدبو ع نيف لإ ينص نا عيسي وبسم 1 : ع #ّ 5 5 ايلعأ
 ل

 ارغصم ةدحومو نونب

 ناك :لاق ؟هناسحإ ٠ ناك ام هيَ 4- 0 قد :ةيآلا هذه نع لجر هلأسيف
 دس قف عسؤف يأ 3 ؛فسوي)

 اديس[ 5 اذإو هيلع ماق اضيرم فأر اذإو ةديلع عبو هيلع ًاقيلظم التر ئأر ادإ

 2-22 ا 2 . . , .. . .5 ىبلا نع ديعس ىلأ نع ةيطع نع هيبأ نع دامح ب يل هلو

 1 00 هيقوعلا

 نب ديعس نع يورو :"رينملا جارس ريسفت" يف :خلإ هللا انأ .ئهجلا يفوكلا يدهنلا لاس نب ملسم وه :هورف يبأ
 ملعأ هللا انأ "رملا" نيعمو «؛ىرأ هللا انأ رلأ نيعمو ىملعأ هللا انأ "ملا" يعم :لاق ةنأ فن سابع نبا نع ريبخ

 ةدايز عم ملعأ هللا انأ :هلوق نم دنسملا اذه يف امو ؛ملعأ ىلإ ميملاو ؛ةلالجلا ىلإ ماللاو ءانأ ىلإ رمر ةرمشاف :ىرأو

 ف وأ «'ىرأ" ةذايز ف خاسنلا نم وهس اذه لعلف :دتعرلا لأ "رملا" قفا سكقا سابع نبا نع لوقت وهف ؛قرأ

 هتع اضيأ لوقتع هلعل وأ «ءارلا كلوتي يح مادقلا ىلإ ىغبتي تاكو ءثحنلا ىلإ ديدستلا نم "ملا" يف ميملا شقن

 ةعبرألا ءافلخلا مهنم روهمجلا دنع دمتعملاو «نيعبس غلبت :ليق ؛نيرسفملا نم هريغلو هل رحأ لاوقأ انهه مث ءانهه
 يبعشلا لاق :"جارسلا ريسفت" فو .يراقلا لاق اذك .كلذب هدارمي ملعأ هناحبس هللا :تاعطقملا .فورخلا ريسفت ىف

 نحنف «نارقلا رس يهو .هملعب هللا رئثأتسا يذلا هباشتملا نه روسلا لئاوأ يف:ءاححلا فورخ رئاسو"ملا

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهيف ملعلا لكنو ءاهرهاظب نمؤن

 انما © َنيِنِسْحُمْلا نم َكاَرَن اَنِإإ» :هلوق نع لكس محازم نب كاحضلا نأ يور :"يوغبلا ريسفت" يفو :خلإ لجر هلأسيف

 :ةعامجاو
- 

 عسو ناكملا هب قاض اذإو هيلع ماقو هذداع نجسلا َّّق نانستإ صضرم اذإ ناك :لاق ؟هناسحا ناك اب (؟571:سصسوي)

 ؛يراقلا لاق اذك «ةالصلل هلك ليللا موقيو «ةدابعلا يف دهتجي اذه عم ناك و. ءافيش هل عمج جاتحا اذإو «هيلع

 .دانسإو ةياور الب "رينملا جارس ريسفت" ف كلذ وحنو :لروقأ



 < ريسفتلا باتك

 ٍتايآل َكِلَذ ىف ْنِإإ» :أرق مث ,"ىلاعت هللا رونب رظني هنإف ءنمؤملا ةسارف اوقتا" :لاق

 ا :رححلا)
 .نلاد .

 يف 5 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع كلملا دبغ نغ هيبأ نغ دامح -ة٠.أ
 دكا

حُهَتلْأَسَتَل َكّبَرَوفل : ىلاعت هلوق
اق شن 8 علا لاك اع ا نيعمج يعَمْجَأ ْ

 شيلا الإ هلا هيلا :ل

 (47 878 :رجحلا)

 لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ٌرز نع هيبأ نع دامح -5
 ارغصم شيتحع نبا

 :لايل فعب تلرئآق :لاق"9انروزت اب رك انرووت كلل ام" اقف زير © 6هلا لوسر

 نوملعيف هئايلوأ بولق يف هللا هعقوي ام وهو ءثيدحلا رهاظ هيلع لد ام :امهدحأ ,نيينعم. وه :خ! ةسارف اوقتا

 براجتلاو لئالدلاب ملعتي ملعلا نم عون :يناثلاو ءسدحلاو نظلا ةباصإو «تاماركلا نم عونب ضعب لاوفعا

 (راحبلا عمجم) .ةثيدحو ةميدق ةريثك فيناصت هيف سانللو «سانلا لاوحأ هب فرعيف قالخألاو قلخلاو

 رظني هنإف «نمؤملا ةسارف اوقتا :اعوفرم ديعس يبأ نع ةيطع نع سيق نب ورمع نع يذمرتلا ىور :خلإ أرق مث
 هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه :لاق «[81171 :مقر] (/ه:رححلا) ؛َنيِمّسَوَتُمْلل ثايآل َكِلُذ يف نإ :أرق مث هللا رونب
 :لاق 4َنيِمسَوَتْملِل ٍتايآل كلذ يف نإ :ةيآلا هذه ريسفت يف ملعلا لهأ ضعب نع يور دقو :هحولا اذه نم الإ

 :"نيمسوتملل" «نيعرسم :"نوعرهي" :سابع نبا لاقو :[رجحلا ةروس ريسفت بابإ يراخبلا لاقو ؛نيسرفتملل
 نود نم هنيعب ثيدحلاو :يراقلا لاقو «نيسرفتملل ةيآلا يعم :دهاحجم لاقو :”يراسلا داشرإ' فو :نيرظانل
 يدع نباو يناربطلاو ؛هيوميس ميكحلاو ديعس يل نع "هعماج" يف يذمرتلاو «'هخيرات" يف يراخبلا هاور ةءارقلا
 ةءارقلا عم ' 'هعماج" ىف يذمرتلا ىور هنإف دنس دع نيه اااه .رمع نبا نع ريرح نباو «ةمامأ يبأ نع

 .لوصألا عجاري الو "هعماج" يف يطويسلا هدروأ ام دلق هنكل اهفودب ال

 اع َنيِعَمْحَأ خُهتل هنلأَستل َك بروف :هلوق يف 75 يبلا نع كلام نب سنأ نع رشب نع يذمرتلا ىور :خ ! هلإ ال :لاق

 هفرعت امثإ بيرغ ثيدح اذه :لاق ء[(* :مقر] هللا الإ هلإ ال :لوق نع ؛لاق (ة7 ءة# :رحمحلا) 4َنولَمْعَي اوُناَك

 هزي قالا نيب ني, نَخ رنفنو نع عياس بأ نب نيل نع سيرا نم هللا دينغا هاوي كقؤإ# .ميلس يبأ نب ثيل ثيدح نم
 يف هن ولمعي انوناك مَع ةمايقلا موي 4 نيعمجأ مهن كامل كبر وف :يوغبلا ريسفت يفو :يراقلا لاق «هعفري ملو

 عيرقتو خيبوت لاؤس اذه مث هللا الإ هلإ ال :ملعلا زكا وع ةنلع لاك :يراغغبلا ينعي ليعامإ نبا دمع لاق «ءايندلا

 .مالعتسا لاؤتسا#ي ةارثا نإف (8 5 :نمحرلا) كك ناَح الو 0000 نع لأسي ال ٍذِئَمْويَف# :هناحبس هلوق قاني الف

 انروزت نأ فلعني ام :ليئربجل 5 يبنلا لاق «سابع نبا نيغ رييح..نب ديعس نع يراخبلا ىور :خإ انروزت كل ام

 بادن يب (؛:ميرم) كلذ َنّيَباَمَو ءاتفلخ امو انيِدْيَأ يام هل كبَر رمأب الإ لَن امَوف :تلزنف ءانروزت امث رثكأ



 كلذ امو نقل امو ايدي دل رمال لَن امَو
 (15 ةمرم)

 1 طفح هش اا نأ قا ادع نلت دع اقع عا ةقيطخ ول 2
 يأ
 تايذلا .كامسلا ناوكذ برخ ن

 ؛بيرغ نسخ ثيدح اذه :لاقو +[718/ ؛مقر] سابع نبا نع ريبح نبا ثيدح نم اضيأ يذمرتلا اورو -
 قع اولأس املا اهنيزق نإ ؟يسليغ.نزبا نع غلا ةخبور نع قاحسنإا نبا دقو ءريسفتلا يق اضيأ ىئاننتلا ةسيررجخأو
 هل لاق ليثريخ .لزت ملفا ءايسو كلذ يف هللا تدي ال'ةليل ةريغغ سنخ لي بلا قلكمف ءقشيكتلا نباحصأ
 يناربطلا دنعو ءءاقللا قاتشا يح ايم نيرا فك هنع هسانزجا يف تلزن اهأ متاح يبأ نبا دنعو ءهركذف تأطبأ

 نونتست ال متنأو فيك :لاقف هل كلذ ركذف هيلع أطبأ ليئربج نإ" :ًاعوفرم سابع نبا نع رتعآ هجو نم
 : "ييراتسلا داشرإ" قءاذك هو نوح كدنعو ؛ "يكيحجاور لوقت الو مكبراوش نوضقت الو عمك رافظأ نوملقت الو

 .سابع نبا نع ريمج نب ديعس نعارز نع يراخبلا هاور ةئيعب ثيدحلاو :يراقلا لاقو

 ,- ةمجعملا يارلاب -  شيبخ نب رز نع ال - ةمجعملا .لاذلاب - هللا دبع نو رك ةرغ .يراشبلا ةاؤرامإا ةلرقأ

 ىلع ادر حرشلا شماوه يف ليق لب دنسملا ةخسن ف نكمي اذكو «يراقلا ةخسن يف خسانلا نم فيحصت هلعلو
 دبع نبا - ةلمهم ءار دشف ةمجعم لاذ حتفب - رذ وه امنإو هوه اذه سيل :شيبح نباب هتبسنو هبارعإ يف يراقلا
 ورمع وبأ - ميم نوكسب - ينادمهلا - ةبسن ءايف ةدحومف اهرسكف ةلمهم ءار نوكسف ميم مضب - يبهرملا هلل

 ىاجرإلاب يمر .ةسداس نم ةئام لبق تام «ىزبأ نب نمحرلا دبع نب دعسو ريبج نب ديعس عمس ةقث يقوكلا
 إف: ةريلعألا وه اذنه ل وقأ ءانهه "كيتاسملا عماج"' يف وه اذكو «ةمجحعملا لاذلا يف "هديسم" قف قرسع نبياةركذ

 يرتكب الاوأظم يراقلا | ناقلروب م امسسلا# مدع رهاظلاف :«تاوبس' ثالث وأ نيتدسب «تنسب مامإلا ةدالو دعب تام شيبح نب رز

 لادع# قاحسإ نبا نع "داشرإلا" يف هلقن اه يبلكلاو لتاقمو ةداتقو كاحضلاو ةمركع

 نوت 5 :هلوق ف 25 : بلا نع ئناه مأ نع حلاَص يىبأ نع ك امم قيرط نهب ايلي مامون :حإ ئناه مأ نع

 ذه :لاق [* :مقر 7 هبهنم ناورحكسيو نظرألا لهأ توفذخي اوناك لاق مم: عربكسلا) هك [كدملا ةكيفان يش

 يوغبلا "و ثيدخحلاوا :ىراقلا لاقو كلاوس نع ةريغص ْى نب متاح ثتيدح نم كف رعت امعإ نسسح ثيدح
- 

 4 00 مكيدان ىف نوتأتو# :هلوق نع 525 هللا لوسر تلأس :ثلاق عيناه مأ نغ هظفلو ءهدنسب. "هريسفت"

 توسل اوياك ملفا ق فوري مخ 585 ورخسي ٠ قيرطلا لها نوفذخي اوناك :لاق ؟ ةقارتأو اوناك يذلا ىنكتملا انهم :تلق

 هب ىلوأ ناك هباصأ مهيأف «هوفذخ | ليبس رباع محك رم اذإف ءىصح اهيف ةعصق مهنم لحجر ل اك دنعو «مهسلاجم يف

 اوناك :دمحم نب مساقلا لاقو «ءكلذب ضاق محو ,مهارد ةثالث همرغيو هحكنيو هقح اهذحخأي ناك هنإ :ليقف

 قبي ناك ملمس نب هللا دبع نعو ءمهسلاجك ان مهضعب عماجي ناك :دهاجم لاقو ءمهسلاجم يف ف نوطراضتي

 لحو عانخلاب عباصألا فيرطتو «كلعلا عضم طول موق قالحأ نم ناك :لاق لوجكم نعو «صعب ىلع مهضعب

 ةطاوللاو «فذخلاو .ريفصلاو رازإلا



 < روسلا بانك

 اوناك" ؟لاق ؟مهيدان ف نوتأي اوناك يذلا ركنملا ناك ام 325 هللا لوسرل تلق
 طول موق

 ."قيرطلا لهأ نم نورخسيو «ةاصحلاو ةاونلاب سانلا نوفذخب
 هن نيرفاسملا

 يذلا سلا 7 يبل ىلع يآ : نهتتع عرنأ نب ايلا جن اديس وب ترق

 م 7 نع لأ . , ا 5 0 1 رق 5 ريع

 ٌدرف 2( ةَبْيسَو : انجب ركع م ضرس - مل ةوق ففعض دعب دم عع مل نعت نك
 2م :مورلا) بارا قر قفل قاع

 هابل فيقرر شدقزبلاو «قدانبلاب يمرلاو ءءاصحلاب فذخلا وه :ركنملا :سابع نبا لاق :"رينملا جارسلا" يفو -

 اوناك اهيذ ةشئاع نعو «حازملاو شحفلاو ؛مهسلاجم يف طراضتلاو «بابسلاو ؛رازإلا لحو «سانلا نيب كاوسلاو

 .لمعلا كلذب مهيدان يف ةرهاجملا :ليقو مهي رمي نم ةيرخسلا :ليقو ؛نوباحتي

 ناب هايبر وام ىور :خإ ةيطع نع .ةاصحلاب سانلا نومري يأ نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :كوفذخي
 ءفعض ن اق :لاقف (ه4:مورلو «ٍفْعَض نم نكفلخا» كك يبنلا ىلع أرق هنأ :رمع نبا نع يفوعلا ةيطع نع قوزرم

 نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو نيه :مقر| هوحن قوزرم نب لضف نع رخآ قيرط نم هاورو

 .لوهخجمللا وأ فورعملا ةغيص ىلع :أرق .525 يببلا نع رمع نبا نع ةيطع نع قوزرم نب لضف ثيدح
 وأ ؛مهنم ئراقلاو اقرت مما ؛هيلع ٌدرف ءاهحتفب أرق يراقلا ناكو ءاهحتفب ال داضلا مضب :فعض نه ل اق

 يف لاق «ناتغلت فعضو فعّض :سابع نبا ريغ يأ هريغ لاقو :يراخبلا لاقو «يراقلا هلاق اذك حصفأ هنوكل

 .لبخلا يؤ جتلابوب وفستبا ؤ و ضلاو ليقو «شيرق ةغل مضلاو «منيمت ةغل يهو «ةرمحو مصاع ةءارق حتفلاو :'داشر الا"

 موي :هلوقو ع٠ :نادلا) © ن .ريبم احد ُءاَمَسلا ىتأَت موي بِقتراف# :ىلاعت هلوق يف نييررتكاذملا يأ :حإ هديب

 نع يروفلا نع مورلا ةروس ريسفت يف [4774 :مقر] يراحبلا ىور 0:ناعدل) «ىّرْبكْلا ةشطٍبلا شن
 ةمايقلا موي ناحد يجب :لاقف ؛ةدنك يف ثدحي لجر امديب :لاق «قورسم نع ىحضلا ىل ِق أ دنع شفعألاو رويس

 بضغف ءائكتم ناكو ؛دوعسم نبا تيتأف ءانعزفف «ماكزلا ةئيهك نمؤملا ذحأي مهراصبأو نيقفانملا عامسأب ذحأيف

 هلا نإ: ةعلعأ 1] :ملعي ال ال لوقي لأ ملعلا نم. نإ ملأ هللا :لقيلف ملعي م نمو لقيف ملع نم :لاقف ءسلجف

 اعدف ؛مالسإلا نع اوأطبأ اشيرق نإو :(25:صو ©َنيِفَلكَتمْلا َنِم انأ اَمَو رجأ نم ِهْيلَع ك1 ءاقإط ص هيبنل لاق

 - ,ماظعلاو ةتيملا اولكأو ءاهيف اوكله ّىح ةنس مهقذحأف ءفسوي عبسك ع جنا دهلا# قعأ , مهلا :لاقف ُكَعي ىبلا مهيلع

 أ



 محرلا ةلصب انرمأت تىحج دمحم اي :لاقف نايفس وبأ هءاجف ؛ناخدلا ةئيهك ضرألاو ءامسلا نيب ام لجرلا ىريو -

 .ن ودئاع هير ىلإ ٠١ 2١ :ناحدلا) ب نيبم َناَحدب ءامسلا ىّتأت م بقت راف :أرقف مش هللا عداف اوكله دق كموق نإو

 © ىَر كلا ةقطْبلا شطب موي :ىلاعت هلوق كلذف ؛مهرفك ىلإ اوداع مث ءاج اذإ ةرخآلا باذع مهنع فشكيفأ

 .ىضم دق مورلاو («:مورل) هن وُبلْعَيَسالا ىلإ مورا تبلل ملا ءردب موي ًامازلو ءردب موي ١ ١( :ناحدلا)
 ةعونتم ظافلأب ةددعتم قرطب قورسم نع ىحضلا يبأ نع روصنمو شمعألا نع يراخبلا هاور :خإ دهبع ىلع

 نع قورسم نع ىحضلا يبأ ملسم نع شمعألا نع جرخأف ءارصتخمو ًالوطم امهريغو ناخدلاو مورلا ريسفت يف
 امل اشيرق نأل اذه ناك امغإ :قيرط يفو «مازللاو ؛ةشطبلاو ءرمقلاو ؛مورلاو «ناخدلا :سمخحح ىضم :لاق هللا دبع

 لجرلا لعجف ؛ماظعلا اولكأ نح دهجو طحق مهباصأف فسوي سك نينسب مهيلع اعد 575 يبلا ىلع اوصعتسا
 نادي ُءاَمّملا ىلأل ِءْوَي ٌبقتراف# :ىلاعت هللا لزنأف «دهجلا نم ناحدلا ةئيهك اهننيو هنيب ام ىريف ءامسلا ىلإ رظني

 رقم قيما اذا لوسر اي : ليقف دك هلآ لاوس ىتأف :لاق «(٠١1١:ناحخدلا) جيلا تباذع اذه ّسسانلا ىتشلا ف يملا

 ىلإ اوداع ةيهافرلا مهياصأ املف ؛نودئاع مكنإ :تلزتف اوقسف ىقستساف ءيرت كنإ :رضمل لاق ءتكله دق اهنإف

 :لاق ؛غ١ :ناحدلا) من ومشتنم انإ كرب 1 ةكيلطتلا / شطب م :لجو رع هللا لزنأف «ةيهافرلا مهتباضأ نيح مهلاح

 5/8٠١[. :مقر] ردب موي يعي

 موي نايتآ امهأ امهب داري الو 35 هنمز يف ايضم امهنأ دوعسم نبا بهذمف «ةشطبلاو ناخدلا يف اوفلتخا مهفأ ملعا
 نبا هراتخاو «يقثوعلا ةيطعو ءكاحضلاو «يعخنلا ميهاربإو «ةيلاعلا يبأو «ءدهاجمك ةعامج هيلع هقفاوو «ةمايقلا

 نموملا ذخأي دعب ناحدلا ةيآ ضمت مل :لاق بلاط ينأ ,تبا ىلعم نع تيرا, نع متاح يبأ نبا جرخأ نكل ؛ريرح

 سابع نبا ىلع تودغ :لاق ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع اضيأ جرخأو ءدقني يح رفاكلا خفنيو «ماكزلا ةئيهك
 نوكي نأ تيشخخف بنذلا وذ بكوكلا علط :اولاق :لاق ؟1 :تلق ءتحبصأ نح ةليللا تمن ام :لاقف موي تاذ

 .تعححصأ قع تم امف «ءقرط دق ناجدلا

 ةباحصلا نم ةعامج هيلع هقفاوو «نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح سابع نبا ىلإ حيحص هدانسإو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 «ةرظتنملا تايآلا نم ناحخدلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف امم ناسحلاو حاحصلا نم ةعوفرملا ثيداحألا عم نيعباتلاو

 نبا'هب رَسسق ام ىلعو :حضاو نيينيأ م :هدعدلو «نيبثا نادي ءاَمَّسلا أت مون تنفتزاقلط + ىلاعت هلوق رعاذ وهو

 الاخ ناك ولو همعي يآ سانلا ىععي :هلوقاذكو هدهفلو عوشلا ةدع. نع مهتيغا قاةوار لاي وهاانإ دوعس

 حجر هنأ رهظي هدعب امو اذه هنايب نمو «"يراسلا داشرإ" ف لاق اذك سانلا ىشغي :ليق امل ةكم كر شم ضخ

 .رصتخملا اذهب قيلي ال ليوط ثحبملاو «دنسملا اذه حرش يف دوعسم نبا لوق يراقلا ححصو «سابع نبا لوق



 "< هه ريسفتلا باتك

 لاق :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ -05

 اثانإ هلك درك ةسسفن 29 مكل هللا ةبهو (كبسك نم عكدالوأ نإ د هللا لوسر

 ودلال
 05 يروبل)

 تعمس هول 8 هللا .لاوسر قوم اقايولا تععس ةلوقب قرملا نيمخرلا كبع ابأ

 200010 . :ةيآلا هذمي اهيف امم ايندلا يل نأ بحأ ام" :لونقي 286 هللا لوسر
 | اوسع

 نع دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع مامإلا ىورو «دانسإلا اذمي هيبأ نع متاح يبأ نبا هاور اذك ل دامح نع

 ام بيطأ نإ :ظفلب دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ءهبسك نم هنبا نإو ,هبسك نم لحرلا لكأ ام بيطأ نإ :ظفلب ةشئاع

 نباو 8*5 - باي او دف ا يذمرتلا هادرو 11 :مقر ندي 0-0 5

 ةراتو هتمع نع هرامع ن -- قافعقلا يبا لأ "علا" ف متاح كلاييب ةلهت مزااععرو وز متاح وبأ هححصو

 مكدالوأ نإ :ةشئاع ثيدح نم مكاحلا دنعو «هححصو مامإلا دنسي مكاحلا ىورو :ةناقرجت'/ الان و عهمأ نع

 .يقهيبلا هحّحصو «[51177 :مقر 17/1*2] روكذلا ءاشي نمل بهيو ءانانإ ءاشي ىلا بهي وكل ةيه

 نباو يئاسنلاو /١75[ :مقر] يذمرتلاو "هخيرات" يف يراخبلا هاور ثيدحلاو :يراقلا لاق :خلِإ مكدالوأ نإ

 .مكبسك نم مكدالوأ نإو ءمكبسك نم متلكأ ام بيطأ نإ :ظفلب ةشئاع ن :رع ١١9٠0[ :مقر] هحجام

 ولع دقااوباك كرعلا لغأ نم اساتا ةإ :انذ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا ىور :خإ بحأ ام

 ةرافك انلمع امل نأ انربخت ول هن ةيلإ وعدتو لوقت : يذلا نإ :اولاقف 5 ًادمحم اوتأف ءاورثكأو اونزو ءاورثكأو

 :لزتو «(54:ناقرفلا) نوني الَو َقَحلاب اإل مّرَح يبت هلا سلا َنولُتمي الو 3 َرحآ اهلإ هللا ْعَم َنوُعدَي ال َنيِذَلاَو :لزنف

 :مقر] (ة*:رمزلاو «ًاعيِمَح َبوُنذلا د هذْعَي هللا نإ للا سَ نم اوطَنقَت ال ْمهِسْفْنَأ ىَلَع اوُهَرْسَأ َنيِذَلا ّيِداَبِع اَي لق#

 يِداَّبع اي :ةيألا هذ اهيف امو ايندلا ىل نأ بأ اه :اعوفرم نابوت ثيدح نم دمحأ ماما ةيعو 4٠

 عل خخ نو :لاق مث ُثُك يبلا تكسف كرشأ نمف !هللا لوسر اي :لجر لاقف «ةيآلا «ْؤهِسفْنأ ىَلع اوفَرْسأ وللا

 ال هش نأ ىلَخ اوفرسأ َنيِذلا َيِداّبِع اي : :لوقي لكك هتعمس : :تلاق ديزي تنب ءامسأ نع اضيأ هدنعو 60و حال

 هاسرإ"' ىاذك |[ 15 :مقر 3075/5 يلابي الو (ه:رمزل) «ماعيِجح َبونذلا ُرِفْغي هلا نإ هللا ٍةَمْح جر ن !فناوظتقا

 اذه :يذمرتلا لاق ءهركذ امب اعوفرم ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش نع يذمرتلا هجرخأو ,"يراسلا
 .[7781 :مقر] بشوح نب رهش نع تباث ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح



 ا

 سوادا فلولا نإ للا هوت ذرب اوطَمقت ال بهمن نأ ىلع ورنا يو اي لقط

 ا اس ايت ؛ ها
 20 ع

 :كرشأ عيهو : لاق ,مت 5 هللا ناوتساز تكس ,كرشأ نمو :لكعو لاف (8: اعيمج
 كري حسا ([نف

 1 . م. هالض 1 : د  هللطع أ وه :
 الإ :لاق مث دقي هللا ل قنا 0-2 عكرشلا نمو :لاق مث 55 هللا لاوسر 00

 كرشأ نمو
 ! ضايع نر رج ماض :ىلأ قرع ى ولكلا .بئاسل امسللا جز كيمد# نين ةينينيس يبأ بج: لا اهنا

 لا ع ايرلا ناوك ذ

 ا لسرأف «مالسإلا هبلق يف عق و م نامز ثكم ةز لعق ل ًايشحو
 هرفك ىلع .ثبل بيرج نبا

 نوكي نأ لمتحي :لاق اذلو ؛يراقلا انهيلع حرش ةحسن يف تسيلو ةفطاعلا واولاب انتحسن يف اذكه :كرشأ نمو الإ

 ام مظعتسي الف نمآو بات اذإ ئعملاو ؛ءكلذك كرشأ نم :هريدقتو ؛ةطقاس ةفطاعلا واولا نوكي ذقنيحف ءهيبنتلل "الأ"

 تارا ع 1 0 جى : رع لإ هدي نإ 5 رف 2 - 0-5 ا 5 اة 0 : ١

 وشو ةيئانئتسا اجا نوكت ل لمتحيو ,حئاضفلاو حئابقلا نم أمه وحلو انزلاو سشنلا لتق نس هذ ارشإ لاح كمر رءاص

 ا

 ءظافلالا هذه دمحأ دنع نابوث ةياور يف ةدوجوم واولا :لوقأ ؛:نورسفملا هركذ امل ىفخي ال امك ىلوأ لوألا و ءرهاظ

 مالك دابعلا قوقح وأ ىلاعت' هللا قوقحب ةقلعتم تناك ءاوس هب مالسإإلا يلع ةقباسلا ف ءاثآلا عيمج عيمج طوقس قف مت

 .هةعضوم دوسي مخاوف 0مم العلا :55 هلوق مومع نم اهوصخ و دابعلا ق اس هوبا يعتار

 ناك و نمعل قالا ةةوخ نتفق كاس قص قلل لش .ياداع نب : هللا .دينع ىل لاق صم“ انمدق املف ءرايخلا

 هيلع انفقو وح انكجف :لاق تفحم هنأك هرضق لظ 5 كاذ وه :ابل ليقف دس اف عسب نكسب لحي

 لا هيف لاق ةيلحجج رو ةينينع الإ يشحو ىري اف ؛هتمامعب رجتعم هللا كيب و *لاق عماللسلا داق تملا ريسع

 لاتق مأ :اه لاقي ةأرما جوزت رايخلا نب يدع نأ ملعأ نأ الإ هللاو ال : لاق مث هيلإ رظنف :لاق ؟ئفرعتأ !يشحو اي

 ناكلف هابأ اهتلوانك ىدحأ مع مكاقلا كلو :ةيلمحف: هل عضرتسأ تنكف ؛ةكمب امالغ هل تدلوف ضيعلا ىأ كنب
 2 - ال | نا ام < 0 5

 لتقف هرم“ لإ معن :لاق ؟ م مح لقب انريخت الأ :لاق 5 ههجو نع للا ديف قفشكف :لاق ؛كيمدق 0 ترظن

 نأ امل :لاق ءرح تلا ىمعب ةرمحح تلتق نإ :معطم وب ريبخح ىال وم ىلإ ١ لاف 6 ركب رايخلا نب يدع نب ةميعط

 لاتقلل اوفطضا املف ؛لاتقلا || ! سانلا عم تجرح داو هئيبو هنيب دحأ لاه لبج نينيعو «نينئيع ماع يا ا حم جير
 هيي

5 

 ان

 ةعطقم راغغأ مأ نبا اي !عابس اي :لاقف ,بلطملا دبع نب ةزمح هيلإ جرخف :لاق ةزرابم نم له :لاقف عابس جرح

 7 ييسر سياسي أ يسوم سايس سابو راس اق 9و هلوسرو هللا داحتأ !ر وظبلا

 ىنلنلا محسو اسفاطرووب دهعلا كاذ ناكَف ' لاق هيك رف نسب نم تحج رخخ يح 1 ةاسمأل ع جبر هتيمر نيم اند

 ب.؛ةلوسر 285 هللا لوسر ىلإ انيلح رأف «فئاطلا ىلإ هيج رعت " .مالسإلا اهيف اشف يح ةقلو تنقافاا وقم تفجر



 < ةاأ/ ريسفتلا باتك

 َعَم َنوُعَدَي ال َنيِذَلاَو» :ىلاعت هللا نع لوقت كتعمس دقو «مالسإلا هبلق يف عقو دق هنأ

 0 ٌقَحْلاب الهلا َمَدَح ىتلا سْفَّنلا َنوُلُعقَي لَو َرَحآَاهلإ هلل

 (54/ ؟ناقرفلا) :

 كنزا :لاق ىنأر 110555 دك دز ز> ز> >+ >< :يل ليقف -

 بيغت نأ عيطتست لهف :لاق «كغلب دق ام رمألا نم ناك دق :تلق ؟ةرمح ثلتق تنأ : لاق ءمعن :تلق ؟ىشحو

 ةمليسم ىلإ نجرخأل :تلق ؛باذكلا ةمليسم جرخف 525 هللا لوسر ضبق املف ءتجرخف :لاق ؟:بع كيحو

 هنأك رادج ةملث يف مئاق لحجر اذإف ,ناك ام هرمأ نم ناكف سانلا عم تجرخف م رح ىلعل

 لحر هيلإ بثوو :لاق «هيفتك نيب نم تحرح ىح هييدث نيب اهعضأف برحب هتيمرف :لاق ءسأرلا رئاث قروأ لمج

 نب هللا دبع عمس هنأ راسي نب ناميلس ينربخأف :لضفلا نب هللا دبع لاق «هتماه ىلع فيسلاب هبرضف راصنألا نم
 :[ 4 ١الا# :مقر] دوسألا:دبعلا هلثقا نيتمؤملا ريمآو :ثيب رهظ ىلع ةيراح تلاقق :لوقي رمَع

 روصنم نثدح :لاق نايفس نع ىيي انثدح :لاق ددسم قيرط نم يراخبلا ىور :لإ نوعدي ال نيذلاو

 ا ا ةغيرع لقول نحل |إضاو يتدحو :لاق ح هللا هديع نم ةريصم يأ نبع لقاو ينأ ن :رع كاميلسو

 م ةلاق ؟يأ م :تلق «كتلس وهو ادن هل لمي نأ :لق ؟وكأ للا دنع بنذلا يأ 55 هللا :لوصر لغم وا

 ع ةيآلا هده تلزنو :لاق هلراح.ةليلب يازت نأ مث :لاق يأ مث :تلق .؛كعم معطي نأ ةيشح كدلو لتقت

 وني الو حولا دلإ هللا َمّرَحَ يتلا سفن َن ولع ال َّرحخأ اهلإ هللا ْعَم نوعدي ا َنيِذَلاَو# 2 هللا لوسر لوقل

 .([( 7١ :مقر] (5/:ناقرفلا)

 سيلو :(17نءاسنلا) ونهج ُهْواَرَجَف ًادَّمْعَتُم انمْؤُم "ل لتقي نمو :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت لاق : 1 سفنلا تولتقي الو

 لدي كماوأف احلام لِمَعَو َنُمآَو بات ْنَم الإ» :اهيف ىلاعت هللا لاق ذإ ا يدوس

 ف اا ل ا هر «ناتياور بابلا اذه يف سابع نبا نعف «(١٠17:ناقرفلا) © ٍتانَسَح مهتائّيَس هللا

 نب ديعس لأس هنأ ةزب يبأ نب ماما نينا :لاق مهربخأ جيرج نبا نأ تسوي ني ماخم انربخأ :لاق ىسوم

 (14:ناقرفلا) «؟ٌّقَحْلاِب الإ هللا مدح ىلا َسفنلا ١ َنولُتقَي اَلَو 8 هيلع تارققا ؟ةيوت حم انمعتم ايمو ل اتق نمل له ريبح

 ءاسنلا ةروس يف يلا ةيندم ةيآ اهتخسن هارأ ةيكم هذه :لاقف ؛ىلع اهأرق امك سابع نبا ىلع اهقتأرق :ديعس لاقف

 انثدح :لاق سايإ نأ نف مدآ نع هل قرخأ ةياور فو ء(ة*:ءاسنلا) هُهادَّمَعَتُم م 006 نم :ىلاعت هلوق وهو

 (:ءاسنلا) ؟ُوَنِهَج ُهْواَرَجْف» :ىلاعت هلوق نع نابع نيا :تلأس:؛لاق ريبج ني فيعس نع روضم انثدح :لاق (ةعش

 :لاق 3(6:ناقرفلا) «َنسفتلا َن انوي لاو رخخآ اهلإ هللا َعَم نوُعَدُي ال يذلا م 8 ل هلو نع هل ةبوت ال :لاق

 فرع يذلا لجرلا قح يفف ىرحألا ةيآلا امأو خلكم لقت نم قرنا لفل نحن قب نهتم قد تاك

 - تاياورلا هذه يف ام لصاح :"حتفلا" يف لاق [4177 :مقر] هل ةبوت ال منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتق مث مالسإلا



 دار ى 5

 كاناَهُم هيف دلخُي لكي, هماعلا# و تاذعلا هَل نئَعاَضُي أمات َقلَي كلذ لعفي ْنَمَو نونزي الو

 0 548 :ناقرفلا) هشإ عازجج

 :هل لق !دمحم اي :لاقف «ليئربج لزنف :لاف ةةسيعر يل ليقف همي نيناعف د نيف

 هللا ن ناك و كباس اياكم ملا لذوي كلو 1 الا و لمع رهأ و باث نم الإ»
 ةقحالالا رع :

 . . :يشحو لاق ؛هيلع تأرق املف ,هذك 225 هللا لوسر لسرأف :لاق 4 ايبيمح

- 486 

 ءافلتخم :2 امهلحم لعجي ةراتو ءامجادحإ تسلب مزج كلذلف دحأو لح ِق نيتيالا لعجي ةرات ناك سابع نبا نأ +

 ريثك و ؛ءاذمعتم لتقلا نم ملا ةرشابم اهنم صح ناقرفلا ةهرومس يف بلا ةيآلا مومع نأب هيمالك نب عمجلا نكعيو

 خسنلاب لاق ةقأ يسملواو «لققافللانئاح كالا لقت رم ىلوأ اذهو «ن 5 هختلا ىلع خ لا نوقلطي فلسلا نم

 ياللا ىلا دقق روهمجلا هلمحو ؛هل ةبوت ال ادمعتم انمؤم لتق اذإ نمؤملا أَي لوقلا هنع روهشملاو (هنع عحجر مك

 ال :نسابع نبا | لاق فيك هنأ هيلع شقاني الف ًاليلد ك َُك رشلا نسي كايجانو ءةيوعلل ل اباق بنذ لكف الإو ؛ديدشتلاو

 25 هذا نع ةَبوَتلا 0 ََه هللا لا 3 :لاقو 0 وونلا) 8: اعيمجج هللا ا او و : دعو * رع ل ااقو 1 لئاقلل ةب وت

 .ةبوتلا بوجو ىلع ةمألا عمجأو ٠ غ:ةبوتلا)

 باذعلا هل فعاضي نيعمو داو عم يف امهفأل ؛"اماثأ قلي" :هلوق نم لدب فعاضي :خل فاذا هل فعاضي

 ا 'قعاضتن'" مصاع ًارقو ءاعيمج يضاعملاو كرشلا ىلع بذعي هارشلا عم يصاعملا بكترا اذ كرشملا نأ

 دلل نع اللقب مزجلاب نوقابلا أرقو «باذعلا هل فعاضي :ليقف :ماثألا ىقل ام :لوقي ةلئاق نأ امأثأ كلي سف

 ,باذعلا هل فعضي نآرقيو «نيعلا ناددشيو .فلألا نافذحي رماع نباو ريثك نباو «ءازحلا ىلع مورحب هنأل ؛قلي
 .مزحجلاب نوقابلاو «فانيتسالا ىلع عفرلاب دلخم :رماع نبا أرقو ءاليلذ "اناهم" رانلا يف يأ "هيف دلخيو" :هلوق

 نفس خلع د! كل يشبلا لها نم ايسان نإ : سابع نبا ثييبدحع ريسقفت ّق "يقراسلا ةايشرإ 2 لاق :خعإ يشحو لاق

 :اضيأ "داشرإلا" يف لاقو ءرخآ هجو نم سابع نبا نع يناربطلا دنع وه اذكو ؛برح نب يشحو مهنم يدقاولا
 لل اسفل ري :لاقف ياطويل ا ايي انإ ! هللا لوسر اي : سانلا لاقف ؛بب رح نب يشحو ملسا املو

 دنع م مح لقا يشحو ف تلزن انكأ ان 3-3 سابع ن ١ نأ نع حابر 5 نب ءاطع ىورو : "رينملا جارس ريسفت' يف لاق

 وأ قف نيف نأ معزت ثبنأو كي قل ييوعدت فيك هيلإ لسر ف (مالسإإلا ىلإ هوعدي 2 يببلا هيلإ ثعب نيح

 الإ ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف هلك كلذ تلعف دق انإو «ةمايقلا موي تاالعلا اهل نقضت اهاثأ قلي ئكز وأ يبقا

 ةيح

 ؟فللذ ريغ لهف هيلع ردقأ هي ىبلعل ديدش طرش ال : : شح و لاق 0 .مارش) 3 اديلاَض 200 لمع و نما و تناك ا

 5 بيعت كارأ 0 لاقف ع عاتمستلا) خداشي نمل كلذ نودا اه فَي هب كيشي نأ “ 0 هللا نإ : ىلاعت هللا لزنأف

 ©دلا ةمح رم اوظنقت ال ةهييشلا ىلع 1 ا ذل يواَبَع اي قلل ءىاعت هني لزنأف ؟ا أ رفغيأ يردأ الف ةهبش

 ,ةماع ناسلطمسملل لب :لاق ؟ةصاخن هل اذه :ةاسلدللل لاّقف ءملسأف ءهاحف اذه وعل *لاق ؛عمأ :رمزلا)



 ال مأ تكاد كوع لمعأ نأ ققحأ الو اهم أ هل نأ ىشحتأو اهو ردشالا هذه يف نإ

 فْغَي ال هللا نإ ةي ةيالا هذه ليئربج لزنف :لاقا ؟دمحت اي اذه نم نيلا هين .كدع لهف
 5 يوارلا 5002
 ةيآلا هذه دك هللا لوسز بتكف :لاق «ُءاَشَي نمل كلذ نود 1 نشير دب لدي نأ

 266 :ءاستلا) ٠
0 

 ندا ا ل تمام هانم فعلتم اا 2 هاشلاط ةقاهظع ه4 1 هنو هممت كاش .. هواش مل كلذ كود هام دفْعَيَو

 (4/, :ءاسنلا)

 دق اوناك نيملسملا نم رفنو ديلولا نب ديلولاو ةعيبر نب شايع يف ةيآلا هذه تلزن :لاق رمع نبا نع يورو -
 اوكرت مث ءاوملسأ دق ادبأ الدع الو افرض ءالوه نم هللا لبقي ال :لوقن انكو ؛اونتتفاف اويذعو اونتف مث اوملسأ

 نب شايع ىلإ اهثعب مث هديب هذ باطخلا نب رمع اهبتكف تايآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف هيف اوبذع باذعب مهند

 ءاش نم لوزنلا ضرعم يف رخخأ اهوجو ركذو ءاورجاهو اوملسأف رفنلا كئلوأ ىلإو ديلولا نب ديلولاو ةعيبر يبأ
 هاذ : ىلاعت هلوق ف امك ماعلاو ديكارت علو صيصختلاو ناببلا زوي هنأ رهظي يشحو ةصق ن رش هيلإ عجريلف

 0 ىَتح :هلوق دعب هلوزنب 8 رجفلا نم# :ىلاعت هلوق يف لاقي ام ليبقلا اذه نمو 3 :ناقرفلا) 8 نماآو بات نم
 اذ اذ

 اللا _ىع

 يت"

 داع للعزل اورق رسما نيب انيق طلت السفير اطيق © ٍدّوْسَأْلا طصحخل | دم هرضيبالا طبشلا محل

 .هدعب ام ىلع عالطا ريغ نم هلبق ام. لكشتساف ايشحو غلب ام ءانثتسالا نأ دعي آل هّنإ :انهه ليق اذلو «هزا وحج

 برحو قاحسإ هانبا هنع ىور «ءصمحب تامو ماشلاب لزنو :يشحو ةمجرت يف ثيدحلا متح دعب يراقلا لاقو
 ةهاور رمل ف اقيرغ تنام ةنأ نم وجو ليك قزح لئاقا لا :لوقي ناك ؛بيشملا ةزب كيعنتا نيعاو امه ريغو

 ؛ناويدلا نم عل يح رمخلا يف دحي لزي مل ايشحو نأ غلب :ماشه نبا لاقو ؛نيخيشلا طرش ىلع ئطقرادلا

 ريلسلا ةصضك لف ١ ةمليس ةمق ليصفو هاذه ةرح للك عديل نكي م هل نأ تملع دقل :لوقي رمخع ناكف

 مالسإلا دعب 5 هآر امو 22 يبلا ىأر ام هنأ رهاظلاو ملقا لاقو ؟ةروهسم تيدنللا :بتابرأ كدنعو :ةروظست

 نب يشحو ."بيرقتلا" يف رحجحح- نبا , لاق :لوقأ .مالعألا ضعبل ةحماسم مهعم هركذف ماركلا ةباحصلا نم دعي الف

 ان تاموب سقت لول قاسم ميألاو نيقلسوللا ىقتي ب ةفنذ ايأ نكي اليخ يقذذلا انس نيمسفلا ينقيفلا ببر

 ةبحصلا يف فالتخالا ركذي ملو «لاحرلا ءامسأ ىحر هيلع رودت ربتعم باتك "بيرقتلا" اذهو ٠ :مقر|

 لب ةيباحصلا يف طرش ريغ رصضبلاب ةيؤرلا نأ ىلع لاججرلاو ثيدحلا ف و هبعك ولع عم يراقلا لوق نيأف ا كعب

 رك ١ ردأ هناادس ل ككل حقوق مقلب نمل ودور سطوم شب ىاللح امك ةرسراقلل| يرق اههقكأ

 .هتارونمو هتالمكم نم هنأ ردي لو هنكر وأ ناميإلا ةحص طرش لمعلا حالص نأ معز هلعل :خلإ اطورش

 .اي ةداتعم تاوهشلا ف ةكمهنم ةقيرغ ًةرامأ تناك هسفن نأل ؛تاحلا صلا يهو طورشلاب يأ :اه ف
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 رفغيو :ةيآلا تناك ولو «ةرفغملا يف ءاش نإ هتيشم يف نوكأ ال نأ .يباعل يرذأ ال انأو

 لمح اه كلذ نم عيسوأ ءيش كدنع لهذ يخل ناك ءءاشي نمل :لقي لو روش“ دوعاام
 قدروا يف 1

 قم ات اجا أ ىلع اوف 2 َنيِذلا ّيِداّبَع اَي 0 :ةيآلا هدم ليئربحج لزنف

 د هللا لوسر بنك :لاق كا 6 ف 3 بع جراد ينيب نإ هللا

 لسرأف ءملسأ مث ؛معنف ةيآلا هذه امأ :لاق هيلع تأرق املف ءيشحو ىلإ اهي ثعبو

 لسرأف ؛كئاقل ف ل نذأف تملسأ دق نإ ! هللا لوسر اي :لاقف ع هللا اوس ىلإ

 ةزمح لتاق نم يع ٌامأ نأ عيطتسأ اهل إف كهجو بع راو نأ 0 هللا لوسر هيلإ

0 

 ضرألا فيصن ىلف نطرألا يف تكرشأ دنقف ةدعب امأ هللا لوسر دمحم ىلإ هللا لوسر
 مألا ف :ةياور فو

 25 هللا لوسر ىلإ هباتكب مدقف :لاق «"نودتعي موق انيق نآأ ريخ اهناستا شورفأو
 ةادتعالاب | هلك ودير 5

 ران ان :نيلوسرلل ,لآق يياتكلا 28 هللا لوسو ىلع عزف انيق هتالجر

 نم. :ميحرلا نمعرلا هللا مب هيرتككا" :لاقف ءبلاط يبأ نب ىلعب اعد مث ءامكتلتقل
 . ةداع لتقي ال لوسرلاو
 دل

 ضرألا نإف : كيت اهأ «ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا :باذكلا ةيبليسع لاقلا لوسر كيس

 205 دم انديس ىلع هللا ىلصو :نيقعملل ةيقاعلاوب ةدابع نم عاشيإ نيه. اهلروو, اهلل

 500 ع ارددملا جرتحأ 25 هللا لوسرر ىلإ ةمليسم بتك ام ايشحو غلب املفأ :لاق

 رفغي "ال هنإف .افاقثا رفكلا بنذلا لمشي ال اذكو ,عامجإلاب انضيأ هيف ربتعي ةيشملا ديق : :إ اعبضخ ب ونذلا رفغي

 .رفكلا ريغ ةبوت البو ءاقلطم هتبوت ع عم عءاشي نك بونذلا عيمج رفغي هنأ اهانعمف «ةمكحملا ةحيرضصل 3 صوصنلاب اعطق ةبوت الب

 .امهنم جي د رخختلا ىلإ ةجاح الف الوطمو ةاصرتسم ننسلاو حاحصلا يف ةيورم ةلسارملاو ةبتاكملا هذه :خلإ بتكا

 يذلا :ليقو «ةزمح امب لتق يلا ةبرحلا هب ٍنيعيو «عردلا ةلآ هب دارملاو «عادرملا هنأ رهظألا :يراقلا لاق :عاردملا

 .نيفتلا عيرلا عمم دلال فلأف ةلمهم ءارف ةمجعم ياز نوكسف ميم رسكب قارزملا وش عامإلا كيناسسم ف
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 نايا يبقا نيستا[ ىلع فرب راض اساس ل حب با
 ةديروع

 :لاق «دوعسم نبا باحصأ نم ءارعزلا نبأ نع بلس نح ةفيتخ تا تاوإ وإ 6

 اهيف ىقبي ال نيج رانلا نم ناممإلا لهأ نم يعافشب نجرتخيل" 525 هللا لوسر لاق
 طن كلذ ألو نيلصحلا سكت هل ا يلامس فاتك امج :ةيآلا هذه لهأ الإ دحأ

 املا ةريقَيلا اناثآ وتقع ن يذلا , هوي ثذكُل اكو َنيِضئاحتلا عَ ءَم 0 اَنكَو ٍنيكسملا 5 1 يع 2 ص يد 2 يعل 1 -
 توملا

 م ا ل ول

 6-00 47 :ريدملا)

 نم ٍفوكلا ءياه نب هللا دبع ربكألا :! ءارعزلا يىبأ .هذه يبرحب سانلا رشو سانلا ريخ تلتق :لاقو :خلإ هلتق

 نبا وأ ءلسرم وهف ءارعزلا وبأ :لاق .رماع نبا وأ ورمع نب ورمع :حرشلا شماوه قو ؛يدنع اذه ةيناثلا
 .ةيئآلا ةياورلا ريشت هيلإو يناثلا رهاظلاو يللسم وهف دوعسم

 مث :ليربج :ةعبرأ عبار 225 مكيبن عفشي :دقف دوعسم نب هللا دبع لاق :”رينملا جارس ريسفت" يف لاق :خ! ىقبي ال
 لاقي منهح يق ىقبيو «ءادهشلا م ةنوقيدسلا قولا ؛ةكئالملا مث 25 مكيبن مث ءىسيعو «ىسوم مث «ميهاربإ

 ةعافش ْمهْعمْنَت ام 0 :ىلاعت هلوق ىلإ © ن دكا سطت كلك لَو ةياضسلا نع كلي ملا ولاق قس ىف ْككلُس ام" :مه

 0 أ قياس حاسبلا كلا نكل .منهج يف نيذلا :ءالؤهف : دف هدد نو ا هيق لاق 4(: رثدللا) كَ :يعقاشلا

 ؛رئابكلا لهأ دولخ مدعو ةعافشلا باب ف ثيداحألا مث ؛ةكئالملا ىلع نومدقم نييبنلا نأو (عفشم لوأو عفاش لوأ

 ءارصتخمو الوطم حاحصلا باحصأ اهاور لق «زيهاشيم وأ اداحآ اهليصافت ناك نإو «ةرئاوتم رانلاب مهضعب بيدعتو

 ةنسلا لهأ دقتعم وهو «يراقلا هلاق ام ىلع "ةرخآلا لاوحأ يف ةرفاسلا رودبلا" ف يطويسلا لالجلا اهركذ دقو

 هاد وع نولخدي مث :«نامزلا ردم يح نم مه دبال ناميإلا لهأ قامسف نم ةعامج نأ ةعامجلاو

 كفءاشي امل كلذ َنوُد ام ُرِفْغُيَو هب َكَرْشُي ناْرِفْعَي ال هللا نإ## :ىلاعت هلوق نم دافتسم هلك اذهو ءرافكلا فئاوط ريغ رانلا

 لوق داسف ىلعو «رانلا يق رئابكلا لهأ ديلختب نولوقي ثيح ةلزتعملاو جراوخلا لوق نالطب ىلع لدف (؛/.:ءاسنلا)

 انمامإ داقتعا ةحص نيبت اذهبو ءراجفلاو قاسفلا نم ناك نإو رانلا لخدي مل هللا الإ هلإ ال :لاق نم نإ :ةئحرملا

 ىلإ هبسن نم داسف رهظ اذكو :لوقأ .يراقلا لاق اذك مدقت ام ىلع ةئجرملا ىلإ هبسن نم لوق نالطبو ؛مظعألا
 .رهاظ وهو ةيهقفلا عورفلا يف هنوغبيو مهمامإ ةلزتعملا هلعج بح لازتعالا
 .ةلطابلا لاوقألا يف عرشن :ض ون .ماعطإلاو ةالصلا مهقداع نيذلا نيملسملا :نيلصملا

 .رافك مهنأل ؛ةعافش مه سيل :مهعفنت امث



 ةعافشب مهحرخي مث دام لهأ نم اماوقأ ىلاعت هللا بذعي :لاق دوعسم نبا نع ةياور قو
 1 ش 8 ش نو اقاسفلا ا نلدص

 كن مل اولاق رقَس ىف مكك ككلَس ام م 0 لا رك نم الإ ىقع ل قع 25 لمح
 تي وف 0

 ايا < اما < . (.. هذة دما

 راشلا لقا ىقبي آلا هلل يمس نأ نعت طيفك نب ةعلسب نعي نخفف ٠ نا

 كن لَو نيلسملا رع كان لولا 2 اما :ةيآلا هذه يف هللا ركذ نم الإ
 اذ 0-6 _

 3آ-

 3 و
 7 ف , 8 2 3 د 57 2

 5 8 م 5 5 "5 33 0-2 5 98 5 يبت 32 ا 4 ا

 تجب ٠ ىقغاشلا ةعافت هوت“ | 44 نإ 1 8 :يحخسسملا عزت
 "اا ٠ خ لس 3 ناك 7 ا

 اهنم ةنس نونامُث بقحلا :لاق حلاص يبأ نع مصاع نع هيبأ نع دامح -ه١١
 نافنتلا لاوك ذ ىلع فروقوم

 .دوعسم نبا نع ءارعزلا بأ نع ةملسلا نع :حرشلا ةحسن يف ام باوصلاو ءانتخسن يف اذكه :ليهك

 .امهريغ وأ «ةءارقلا يف مامإلا وأ ءبيلك نبا امإ :مصاع
 ادهش رشع اننا ةنس لك «ةنس نونا وهو (١؟:أبنلا) تاباقحأ اهيف نيثبال © :ىلاغت هلوق يف هعمج عقاولا يأ :خلإ بقحلا

 ةيذلث باقحألا :ذهاجج لاقو تقع بلاط ىأ نب ىلع نع كلذ يور ةةنس .فلأ وي لك ءاموي نوثالث رهش لك

 نلفا# اهتحسن ةخخوسنم ةيآلا هذهو :لاق ؛ةنس فلأ رش ةعبس ةينيبخ بقحلا :نابح نب لتاقم لاقو م وع رأو

 لقن مث :"ريبكلا ريسفتلا" يفو ءلكشم رابخألا يف خسنلا :لوقأ اع .سارسلا يسم" قءانك" 2من ةكاباذخ اللا هك دير

 عضب دحاولا :بنقحلا :اباقحأ :هلوق يف سابغ نبا نع لئاقمو يلكلاو ءاطع لاغ :اهذحأ وسو هيك نيرسقلا نع
 ءاعوفرم رمع نبا ىور اذه رخو ءايندلا ءايأ نم ةنس قل مويلاو اع نوتسو ةئام ثالث ةنسلاو ءةنس نونامثو

 ءزيلاو ءاموي ةويؤلثا رهشلاو ءاريش رظع انا ةطدلاو هةوع اقام «بقتلا :لاقف ملقم ايلع يرحقلا لذلع لأس ةهباتو

 مويلا ةنس فلأ نوعبس دحاولا بقحلا نكلو ؟يه ام دحأ يردي ال باقحألا :ءكد نسحلا لاق :اهئلاثو «ةنس فلأ

 .ه وحج وب رافكلا باذع هدم يهانت هنم مهوتي امع يزارلا ماماإلا باجأ مث .لودعت ام ةنس فلأك اهنم

 قلخ يذلا هللا :هناحبس هلوق نم موهفملا ايندلا لوصأ قلخ مايأ ددع دارأ هلعل :يراقلا لاق :2! مايأ ةتس

 تبث دقف «لباقلا ىلإ ةبسنلاب ىضم ام رابتعاب ايندلا مايأ ددع مايأ ةتس وأ (ه4:فارعألا) © ماَيَأ ةّدس 8 دمرألاو تاَواَمَسلا

 ةعبس اهيف ثبل نم نينمؤملا ةاصع نم رانلا نم جرخي نم رحآ نأو ؛ةنس فلأ موي لك «مايأ ةعبس ايندلا رمع نأ
 - يذلا فلألا دعب ةرشع ىبنثا ةنس يف نآلا نحن انإف ءاهيف رسك رابتعا نم دبالف اذه عمو ءايندلا رمع ةنس فالآ



 داما مسفتلا باتك

 اس 56-5 ,للرطخ اي م ب ل ع ِ 00 1 ٠
 قدص و4 : دعو هللا لوسر ىلع ارق :لاق ريبزلا 3 نع ةفينح وبأ - ١5

 هر

 مرير 1

 يطويسلا انخياشم خيش هققح امك فالآ ةينامث نوكي نأ مزليف الإو «ةئامسمخ- نع زواجتي ال معن «عباسلا وه <
 ؛حاحصلا يف سيل ام اميسالو ةينظ رومأ داحآلا رابخأ :لوقأ ."فلألا ةمألا هذه وكلا معطل ةلاسو 3

 عةمزاجلا عطاوقلاب تبثي تبثي من ئيمخت رمأ اع مدأ وأ أ هلييدلا قلع ودب نم نماث و ا عباس فل اذه نأ ن ميعت اذك و

 وه ام ىرن ال نحنو 0 اذه نم بيرق هيف نحن يذلا اذهو شيك افيأ7 ةئامسمخ نع ةزواحلا مدعب ١ مو

 .رادقملا اذه نيقثاو روصلاب ايندلا ءانفب مزخحب نأ الضقت اضيأ قربكلا طارتشألا نم

 نيعملاو .'"هللا الإ هلإ ال"ب يأ :سابع نبا لاقف :"نسحلا" ف فلتحاو :"ريبملا جارس" يف لاق. :هللا الإ هلإ ال
 ءلام ءاطعإ رفكلا عم عفني ال هنأل ؛كلذو «ئسحلا هل تلصح ةوبنلاو ديحوتلاب قدصو ىقتاو ىطعأ ن ره امأو

 هلوق 5 دوعوملا فالح الاب و :تادابعلا صضئارفقب ْئ :بسحيلل وقل ريسافت انههو 3  رويخلا' 2 الك مراح ءاقتا الو

 لك عةنسح ةلصخ لكبو عملا داوع وب ف ةنكجابو باوثلابو - لح ابحت 8 هفلخي رهف عايش ن : شقق امو :ى ِاعت

 يملسلا نمحرلا دبع وبأ هراتحخاو :ثيدحلا ريسفت ف يراقلا لاق ءمهريغو لافقو ةداتقو دهاحم نع لقن



 ةيصولا ماكحأ نايب 1 ضئارفلاو اياصولا باتك

 ضئارفلاو اياصولا فاتك
 اذ

 بئاسلا نبا

 ينوب 8 يندوعي :ةتكسن قو

 .هنع يبهولا دلاخ نب دمحمو دايز نب نسحلا هاورو «مامإلا نع "راثآلا" يف دمحم هاور اذك :خ! يلع لخد

 قيرط نمو ؛مامإلا نع تايزلا بيبح نب ةرمحو هللا دبع نب ىيي نب ليعامسإ قيرط نم يئراحلا هاورو ؛نورخأآو
 دبع قيرط نمو هيبأ نع كاب ةفيلح أ نب دامح قيرط نم.و' ؛هنع نسحلا نب دمحم نع يراحخبلا صفح نب لمهحا

 قيرط نمو «؛هنع فسوي يبأ نع ينارهزلا دواد نب ناميلس قيرط نمو «مامإلا نع ورمع نب دسأو دلاخ نب زيزعلا
 ةحلط هاورو «سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت لا نس ريخ ريخغ كلها عادت لآ كنإ :هةبق دازو «؛(ةنع ريبزلا نب هللا دنع

 نب دمحم قيرط نم ورسح نبا هاورو ؛مامإلا نع نسحلا نب ظمحم نع دقاو نب اع دبع قيرط نم لدعلا

 ةقن بكاسلا نب ءاطغتو ههركذف دعس لاق ؛ :لاق ؛ يقترف ديغ نأ نع ياسلا نب ءاطخ نرخ ليقف نم سنع قرأ نب

 الو ؛نيعم نبا هرقأو ( حيحص وهف ًاكردق هنم عمس نم :لمحأ لاقو قَشن :برويأ لاقو عة ريغب نزرع يراحبلا هل جرخأ

 نع امهريغو سنويو كلام قيرط نم ةتسلا هجرحأو «ةقث٠يقوك بئاسلا هوبأو ءاميدق عم نمُم ةفينح ابأ نأ ةيرم
 عظافلأو قرط ثيدحللو ,حتفلا ماع يواحطلا كدنعو (ع ع ادولا ةجح ماع يف هاوحل لعس ةيبأ نع رماع نع يرهزلا

 دبع نب ديم بصذ ةيلإو ريثك هنآ : لاق هيد ؛ثلكلا نع ةيص ولا 2 ريصشي نأ يعبني ةنأ ىلإ رق سابع نبا بهذو

 ايدن ولو اًضيأ ثلثلا نع رضقلا ىلإ هدشرأل الإو ةدعس ةضصق ةيفاني ةنأب بيجأو (ةفئاطو يريمحلا نمخرلا

 طظساو تفيلقلا :رمع لاق :لاقف ةيص ولا نع لئس هنأ رمح نبا ثيدح نم م" ُق يقهيبلا ةأآور ام اضيأ هدريو

 دعس نع ةنيبع نب نايقس قيرط نم يراخخبلا هجرتعأ ١5787[ :مقر 2775/5] ططش الو سخب ال لاملا نم

 5-5 ١ ١ م 1 5 5

 :يبلو 00 :لاق هلك ع يحلب أ ! هللا لا لوسر اي :تلق أ رقع نَا هليا يح 6: "3 ءاهنم رجاه هلا ضرألاب كت ومع.

 فع مه كلا 3 7 انمفعا هن درو 3 3 ف رح بقسا اف :لاق ”فلقل 5 : لاق ؟رطشلاف هل . : حال 1 2 يبتتح يا 1 يا طم 7 5 لز ١ 5 هن 3-5 2 1 0. كَ هَ تلق َه تلق كا 5 | ب

 نأ هللا ىسعو ؛كتازما يف ىلإ اهعقرت ةمقللا ىح ةقدص اهنإف ةقفن نم تقفنأ امهم كنإو م ىف سائلا نوففكيي

 - ءاضيأ زئانحلا يف هجرخأو «[71747 :مقر] ةنبا الإ ذئموي هل نكي لو ؛نورحآ كب رضيو سائلا كاب عفتنيف ؛كعفرب



 ةيصولا ماكحأ نايب 5 ضئارفلاو اياصولا باتك

 كلهأ عدت ال ريثك ثلثلاو' ف ؟هتلدفا ايس 0 :لاق ؟هفصنف : بخلق 2 :لاق
 هفصنف :ةحخسن لو

 :لاقعيحس :هضقاني 28 هللا لوس لوو ملط دلك“ اخت تيسر مسن لاق "ةتيبصإل"

 لحد :لاق دعس نع هدج .نع هيبأ نع ءاطغ نرغ :ةياور :قو «"ريثك ؛ثلثلاو :ثلفلا"

 :تلق "ال" :لاق ؟هلك يلام. يصوأ اهللا لوسر اي :تلقف «يندوعي ك5 25 هللا لوسر

 كلهأ عدت نأ هريثك تلئلاو تلئلابف" :لاق ؟تلئلابيف :تلق "ال" :لاق ؟ىصضنلابف

 . 'سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ريخب

 1 1 هنلودس خ
 ثري ال :لاق هللا لوس لأ :رباج نع ريبزلا يبأ نع ةفينح وبأ تاه أ ف

 ."هتمأ وأ هدبع نوكي نأ الإ نارصنلا ملسملا

 ضئارفلاو بطلاو ةرجهلاو تاوعدلاو يزاغملا يف اطلا فلولا هعرعأ قيدخلا اذهو +"ىواسلا داشرإ" ف لاقاع

 .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ اذكو ءاياصولا يف ملسمو «تاقفنلاو 0

 مث .هيثلثب مث .هلكب :اهضعب فو «ثلثلاب مث «فصنلاب مث ؛لاملا لكب ءادتبالا تاياورلا ضعب ف :خإ! ال ل

 قيرط نم اياصولا يف يئاسنلا هاورو «ثلثلاب مث ,«فصنلاب مث «نيثلثلاب ءادتبالا :اهضعب يفو «ثلغلاب مث ؛«فصتنلاب
 :تلق ؟تيصوأ :لاقف :هيفو. صاقو يبأ نب دعس نع نمحرلا دبع يبأ نع انهه مامإلا خيش بئاسلا نب ءاطع
 امف رشعلاب صوأ :لاق..«عابنغأ مه :لاق ؟كدلول تك تام :لاق هللا ليبس يف هلك ىيلامت :تلق ؟وكب :لاق معن

 دعس هيبأ نع رماع نع يرهزلا قيرط نمو «ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلاب صوأ :لاق بح :لوقأو .لوقي لاز
 نع ميهاربإ نب دعس نع رعسم قيرط نمو ؛هيبأ نع رماع هلاخ نع ميهاربإ نب دعس نع نايفس قيرط نمو
 ,دعس نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نمو «هيبأ نع رماع نع رامسم نب 5 قيرط نمو ءدعس لأ ضعب
 دواد وبأ هاورو «ضاقو الأ نب دعس هيأ نع دعس نب دمحم نع ريب نب سنوي قيرط نمو ؛ةشئاع نعو

 هنم رثكأ يف ال هتحت امف ثلثلا يف الإ ذفنت ال ةيصولا نأ رهظ انهه نمو «ةعونتم ظافلأب هجام نباو يذمرتلاو

 :لاق هك هللا لوسر نأل ؛عبرلا ىلإ سانلا ضغ ول :لاق حاحضلا يف ام ىلع سابع نبا نع يور لب ةهقوف امو

 نيسحلا نب يلع قيرط نم يراخبلا ىور :خلإ ملسملا ثري ال 8371١[. :مقر] ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلنلا
 - 7 يقرر جلسسملا رفاكلا الو ءرفاكلا مهاسملا ثوري ال :ًاعوفوم ديز نب ةفاسأ نع كامثع نب رمع نع



 ةيصولا ماكحأ نايب اليو ضئارفلاو اياصولا باتك

 م #1 00# 90# ##0# #0 #000# 5# 0## 40# #ا © ه ها #ا هلا ها هلا هلا هه ها هلا هلا هلا عض قه هلا هلا هلا اها 6# #ا وه # © # # © #©#ا ها ©#ه ه8 ه©#لا ه6 هه هل © ه6 هظض هن هه اه اه هنا 2# هه اه ه#

 بتاكملاو يارصنلا دبعلا كاري أ اياب ع مراجبلا: بقع م «ةداسآ قع اضيأ حاحصلا بابرأ ةيقب هحرخأو -

 : :يعراسلا تالا + لاقرتف طرق ىلع وسام دع 1 هلملر اديدح ف ركل دسم نم ىفتنا | نم مثإو .ينارصنلا

 قيرطب ال ديسلا هقحتسيف حيحص ريغ دبعلا كلم نأل ؛ققرلاي: هديل هلامف تام اذإ ىارصنلا دبعلا أ ىاطلعلا بهذمو

 رفاكلا ثري ملسملا نأ يف فلتخاو ءاعامجإ ملسملا ثري ال رفاكلاف «رقاكلاو ملسملا نيب ثراوتلا ةلأسم اأو .ثاريملا

 اننحيعا نب داعش بهذدو ثري هي هنأ يعن مرألا ة ةمكألا مهنه و عمهريعو نيعباتلا و ةباحصلا نم روهمجلا بهدمف ال وأ
 [ىل

- 

 امث هلاثمأو حيحصلا ثيدحلا ذهو .ىلعي الو ولعي مالسإلا ثيدحل هثرإ ىلإ قورسمو بيسملا نب ديعسو ةيواعمو
 .ثرالل ضرعتي الو مالسإلا لضف هيف لب مهاعدم ديفي ام مهثيدح يف سيلو :مهيلع دري حاحصلا ف يور

 نع ميهاربإ دع هاك هع .ًايضنأ مامإلا ىورو ؛مامإلا نع ةيواعم ىبأ قيرط نم يثراحلا هاور اذكه :خإ ثري ال

 نسحلا نب دمحم و ءهنع دايز 8 نتا هاور اذك اناوناويب لو مهنرن ال ضعب ءايل هأ مهضعب يقاس :لاق ردع

 ةاهي نبع اضيأ مامإلا يورو: يقايذأ تفلطغا نإوب اهيلع نوثاراتي ةدحااو ةلم رقكلا كعانأب :لاقو «"راثآلا" .ق
 هنع دمحم هاور اذك «ناك امهيأ ملسملا هثري هنأ ملسم رخآلاو رفاك هيوبأ دحاو تومي ريغصلا دلولا يف ميهاربإ نع

 غ1٠51/ :مقر يلمرتلاو ©1515 :مهقر ملسمو 2507714 :مقر يراخبلا] ةعسلا هجرخأ تيدحلاو ؛"راثآلا"

 رقاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال :ةعفر ديز نب ةماسأ ثيدح نم [؟71/73 :مقر هحام نياو 53٠( 4 :مقر واد وبأو

 نع هيبأ نع بيعش نب هرمع ثيدح نم |" ةيقرإ هحجام نباو يئاسنلاو [ ١31١ ةيقرز دواد وبأو .ملسملا

 نع ىليل نأ نبا ثيدح نم 81 :مقرإ يلسرقلا هحبردتأو ؛نودشا نوعان لهأ ثراوتي ال :ظفلب «هعفر هدحج

 هاورو ءمامإلا ظفلب رباج نع ريبزلا بأ نع جيرج نبا قيرط نم يقهيبلاو مامإلا دانسإ اذهو ءرباج نع ريبزلا يبأ
 .هبشأ فوقوملاو :يقهيبلا لاق «رباج ىلع افوقوم جيرج نبا قيرط نم قازرلا دبع
 فنصملا دنع تاقثلا ةمئأ مهو «ةياور يف جيرح نباو ىليل يبأ نباو ةفينح وبأ هعفار نأل ؛هبشأ عوفرملا لب :تلق

 ءانوتري الو للملا لهأ ثرن اي :لاق رمتع نأ :ةةميسلاا وبا نع ديعس نب ىئحي نع كلام ةاورق سك أ امأو ءملسملا

 وهو ؛ةحيحصلا راثآلاو رابخألا هذي ءاملعلا روهمج بهذم اذهو ١١١١5[« :مقر ]/5١3,. يقهيبلا هحرخأ

 يىلأو «قارعلاو زاجحلاب نيعباتلا روهمجو «سابع نباو «دوعسم نباو «تباث نب ديزو «باطخلا نب رمع لوق

 نباو نايفس 5 نب ةيواعمو لبج نب ذاعم لاقو «ءاملعلا ةماعو هدوادو دمحأو ؛ىعفاشلاو «كلامو «ةفينح

 هاور ؛ىلعي الو ولعي مالسإلا :ثيدح هانبم لعلو ؛رفاكلا ملسملا ثري :هيوهار نب قاحسإو قورسمو بيسملا
 امي مهيلع جتحي دقو :مهيلع ةرهاق ججح ركذلا ةقباسلا حاحصلا هذه نكل ١[ :مقر «557/] نطقرادلا

 .هد يلع هثري ملو ءبلاطو ليقع بلاط ابأ ثرو هنأ نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز نع يرهزلا نع كلام هاور

 ."ةيادهحلا" يشاوح يفو هيف مالكلا انطسب نحنو ءاضيأ رفعجو يلع هئرول ملسملل احيحص ثرإلا ناك ولف
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 |ضئارفلا ماكحأ نايبإ]
 اوقحلأ" 2ك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع سواط نع ةفينح وبأ 2١5-

 . سابع نبا نع سواط نع هحجام نباو دواد وبأو يدمرتلاو ناخيشلاو نزح ةهاور :سواط

 نم ةقينح يملا عام : ين راحلا لمح وبا لاق .مامإلا نع ىلع نب لالش قيرطا نم 8 احلا هأور انك خا اوقحا

 ءكلام نب سنأ هدلاو نع يراصنألا سنأ نب دلاخ ةزمح وبأ انث حيمر نب حلاص ّيلإ بتك لصتم حيحص سواط
 ,ةمركعو ءاسواطو ءمساقلا + ؟ءاريكلا نم تك رذأ ورم : ةفينح يل تلق :لوقي دواد نب هللا لربع تعلتت :لاق

 ميهاربإو «ةداتقو ءءاطعو «ريبزلا ابأو «رانيد نب ورمعو ءيرصبلا نسحلاو «رانيد نب هللا دبعو ءالوحكمو
 .جهاشمأ ءاعفانو ؛يبعشلاو

 ءرهاظ هنم عامسلا لوصحف «نيرشعو ةتس كاذ ذإ مامإلا نس ناكف «ةئامو تس ةنس دعب سواط تام :انلق

 يواحطللو ؛هيبأ نع سواط نبا قيرط نم يواحطلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ناخيشلا هجرخأ ثيدحلاو
 دق ظفاحلا لاق امك ءاج انظفيأ ةبصعلا ظفلو «باوصلاب ةبنشأ لسروملا نأ يئاسنلا را («ليسارم اهضعب قرط هنع

 خم "هيكيس" ف ئطقرادلا جرخأو ءاوناك نم ةبصع هتريلف الام كلرت ةأرما اعأ :ةريره يبأ ثيدح نم حيحصلا يف درو

 ثيدح انههو ١١[. :مقر ]7١/4+ ركذ لحجر ىلوألف تقبأ امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلا :هعفر سابع نبا ثيدح

 تحأو نبا ةنباو ةنبا نع امهأسف ؛يرعشألا ىسوم يبأو ةعيبر نب ناملس ىلإ لحجر ءاج :ليبحرش نب ليزه
 : هللا دبع لاقف «لجرلا هاتأف ءانعباتيس هنإف هللا دبع تنثا :لاق 5 «فصنلا تخاأللو «فصنلا ةئبالل :الاقف ؛بذل

 سدسلا نبالا ةنبالو فصنلا ةئبالل 75 هللا لوسر ىضق امم اهيف ىضقأ نكلو «نيدتهملا نم انأ امو اذإ تللض دقل

 دواد وبأو [71775 :مقر] يراخبلاو [4077 :مقر ]478/١« دمحأ هجرحأ ءتحأللف يقب امو «نيثلثلل ةلمكت

 دنع سيلو ؛مكاحلاو يواحطلاو [؟١77 :مقر] هجام نباو يئاسنلاو ١١37[ :مقر] يذمرتلاو ١834٠[ :مقر]
 .ةريغب الو هسفنب ال هريغ عم ةبصع نهو (تانبلا عم تاوخألا بيصعت ةلأسم هذهو (ةعيبر نب ناميلس رك ذ يراختبلا

 .ضئارفلا باحصأ نهاقبأ سابع نبا الإ راصمألا ءاهَمف ةماعو نيعباتلا و ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو

 اوقحلأ :اعوفرم اذ سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع قرط نم يراخبلا هحرخأ :خإ اوقحلا
 اذهو «بنثسلاو حاحصلا تلاحم ةيقب ةأور اذكو | او :منقر] 2 لحجر ىلوألف يغب أهمق اهلهأب ضنا رفلا

 يذ لك اوطعأ يأ «؛هلوسر ةئسو هللا باتك يف ةردقملا ةضورفملا ماهسلا :ضئارفلاب دارملاو «ةبصعلا ثيروت ةلأسم

 ناك اذإ تيملا براقأ برقألف يقب امف يأ برقلا وهو ماللا نوكسب يلولا نم ذوحأم "ىلوأ'و ؛هضرف ضرف
 ىلع غولبلا ئيعمج ةيلوجرلا ال ةبوصعلا ٍق ربتعملا اهأب راعشإ ةروكذلاب فضولا :ليقو ءاركذ الجر برقألا كلذ

 - «برقألا بيرقلا عمت ىلوألاو «لجر ةفص ال ىلوأ ةفص "ركذ" نأ ءاملعلا ضعب نعو ؛ةيلهاحلا لهأ هيلع ناك ام



 ضئارفلا ماكحأ نايب 14 نتارقلاو اياضولا باغ

 ."ركذ لحجر ىلوألف يقب امف اهلهأب ضئارفلا

 تقتعأ ةزمحل ةنبا نأ 0 دبع ني انا نع ليت رب -ه15
 ةبيتع نبا

 .فصنلا ةزمح ةنبا ىطعأو «فصنلا ةنبالا ٌدثَّك يبلا ىطعأف ةنبا كرتف تامف ولم

 ىعملا ثيح نم ىلوألاف ءنطبو محر ةهج نم ال بلصو لجر ةهج نم ركذ تيملا بيرقل وه :لاق هنأكف -

 وه :لاقي امك ةيولوألا ةهج ىلإ لجرلا ركذب ريشأ دقو ءلحر ىلإ فاضم ظفللا ثيح نمو «ثيملا ىلإ فاضم

 فصوب دافأف 2 مألا ةهج نم وه يذلا ىلوألا نع ثاريملا يفن دوصقملاو «ةدشلا ال ءاحرلا وخأ كوحأ

 اذك "حيب "٠ يف هركذ بلصلا ةهج دوم تيعلل نويل وألا نتا ويس ارامل نقسم لا بص ىلوألا

 هفصن فصنو هفصنو ناثلثلاو «هفصن فصنو ؛هفضنو فصنلا ةردقملا ضئارفلاو «"يراسلا داشرإ" ىف لاق

 «'ضئارفلا رصتعم'و ؛"ضئارفلا بيصع' انباتك يف أ وذو تابصعلاو ضورفلا يوذ لئاسم ليصفتو
 ."ضئارفلا لئالد زوف" انباتك يف مه صصحلا ىلع ةيلقعلا لئالدلاو

 اغلاب اركذم ءلجر برقأ :ىلوألف .امب اومكحاو يس ةويبسرلا يل شيغورتتم قي ةيقيزف عمج :ضنئارفلا
 ,لدعلا ةحلط هاور هقيرط نمو «مامإلا نع "هدنسم" يف دايز نب نسحلا هاور اذك :خلإ تقتعأ .ايبص وأ ناك
 يئاسنلا هلعأو «يضاقلا ىليل يبأ نبا هدنس يفو «ةزمح ةنبا ثيدح نم هجام نباو يئاسنلا هاور ثيدحلاو

 75 يببلا نأ معزف :ظفلب مكحلا نع ةبعش قيرط نم يقهيبلا هاورو ؛نيطقرادلاو وه لسرملا حّحصو «لاسرإلاب

 نب روصنم نع نايفس قيرط نمو ؛مكحلا نع بلغت نب نابأ قيرط نم يواحطلا هجرخأو «فصنلا امل مسق

 .دادش نب هللا دبع نع يبعشلاو ةملس نع يور كلذكو :يقهيبلا لاق ءدادش نبا نع امهالك ناسح

 ةرمح ةنبا ام: قوردتأ :لاق هنأ هنع حيحص دنسب "ليسارملا" يف دواد وبأ ىور دقف ءاهمأل ةرمح ةنبا وحأ هللا دبعو

 نهضعب ةريثك تاوخأ ءالؤه :تلق ؛ةعاضرلا نم اهوأ هنإ :يقهيبلا هلاق ام لطبف «يمأل نيخأ تناك :لاق ؟نم

 نب ديز مأو «نينمؤملا مأ ثراحلا تنب ةنوميمو ؛سابعلا نب هللا دبع مأ ثراخلا تنب ةبابل مأل نهضعبو «مأو “7

 قري كهنحاو 5-5 نفل نب دمحم مأو مصألا ن رب ديزي مأو ةدايشل مث ةدمجحل 5 تناك ةادش نب هللا دبع مأو «دلاخ

 ركب يبأ مث مث ءرفعح جوز ةيمعتخلا سيمع تنب ءامنأ هو ءيلع نب بي :و رفعح نب هللا دبعو رفعج نب نوعو رفعح

 نهمأ تناك امك اثانإو ار ركذ ادالوأ رثكأ جوز لك فو ءاجاوزأ رثكأ نك .كو ءاضيأ رخأ تاوخأ نهريغو يلع مث

 أطبأو ءالمح عرسأو قي ةوقاقأ وربنا فالوب هكايشسوح تئاقلا و تناولنا اقوم لضصأ نفأكف ؛كلذك

 ةربع الو .ةنس نوتس اهرمعو «لحرلا نم قلعتو لمحت ةيبرعلا نأ :"نوفدملا زنكلا" يف يطويسلا لقن دقف ءابابش

 ىلإ هنم لمحتو ءاهديفح رمع يف لب اهنبا رمع يف وه نم مهنم ةأرملا جوزتف ؛.نيجوزلا يرمع توافتب مهدنع

 - هلبق اه نيجوزلو ءهل تدلو نينمؤملا مأ ةجيدخو :ةماسأ هل تدلوو ًاديز تحكن نميأ مأ ىرت الأ رهد



 ضئارفلا ماكحأ نايب 1 ضئارفلاو اياصولا باتك

 ...:تلاق هذ ةشئاع نع قورسم نع يبعشلا نع مثيلا نع ةفينح وبأ -هاا/

 مأو ؛ىجي هل تدلوو ايلع تحكن سيمع تنب ءامسأ و (ةماسأ تحكن لوألا تارجاهملا نم سيق تنب ةمطافو -

 نم تناكو «ةيوبنلا ةافولا ةنس ىلإ بابشلا ةلاح اهل يقبو :هريغو ةحلط يبأ نب قاحسإ ةحلط يبأل تدلو ميلس
 نم رك تناك رذنملا تك ةمطافو ءاهرمع رخغا وأ ُْق رذنملاو ةاورغ ريبزلل تدلو ركب يبأ يلا ءاممأو :تاعدقلا

 نوردت له :دادش نب هللا دبع نع يواحطلا ىور هنأ ملعا مث .ىصحت ال اهلاثمأو ؛ةنس ةرشع ثالثب ماشه اهجوز
 ءامسأ جاوزأ نوكت اذه ىلعو .ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ انمأ تناك يمأ نم ٍيححأ يه ؛ةزمح ةنبا يأ ؟اهنيبو نيب ام
 نكل «داهلا نب دادشو بلاط يبأ نب ىلعو قيدصلا ركب ابأو بلاط يبأ نب رفعجو بلطملا دبع نب ةزمح سيمع تنب
 ؛ةرامع هل تدلوف ةزمح تحت تناك ءامسأ تعب سيسع ثني: ىهلس يه هللا دبع مأ نأ باوصلاو مهو هنأ رهاظلا

 ةنباو «"تاقبطلا" يف دعس نبا هاور امك هللا دبع هل تدلوف داهلا نب دادش اهجوزت مث ءدحأ موي لتقو «ةمطاف :ليقو

 اهمسا وأ «ةداتق قيرط نم "دمحأ دنسم" يف امك ىملس وأ :ظفاحلا هلقن ام ىلع "مكاحلا كردتسم" يف امك اهمسا ةزمح

 نع ديز نب رباج ثيدح نم طقرادلا هاور دق ثيدحلاو ."يناربطلا مجعم"و "ةبيش يبأ نبا فنصم" يف امك «ةمطاف
 هذهو ءفصنلا ةزمح ةنباو فصنلا هتنبا 25 يبنلا ىطعأف ةزمح ةئباو هتنبا كرتو يفوت ةزمحل ىلوم نأ :سابع نبا
 ميهاربإ نع "هليسارم" ف دواد وبأو يواحطلاو يقهيبلا هلقن اذكو ءاهتنبا ال ةزمح هقتعم نأ ىلإ ةريشم ةياورلا

 ةلدأ هذهو «ةقتعملا يه ةزمح ةنبا نأ ىلع اوعمجأ ةاورلا ءالؤهو :يقهيبلا لاقو ءارظن يواحطلا هدر مث ؛يعخنلا

 يورو «ةثالثلا انتمثأ لوق وهو يبسنلا ةبصعلا ريغ ماحرألا يوذ ىلع ةبوصعلاب مدقم هنأو «ةقاتعلا ىلوم بيصعت
 .هلوق نم ليهك نب ةملس نع هاورو ؛عطقنم هنع مكحلا نكل ؛هنع مكحلا نع يواحطلا هجرخأ امك يلع نع هلثم
 دبع نب دمحم نع ةدئاز نع يلع نب نيسح نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم هجام نبا هاور :خلإ تقتعأ
 نعي :دمحم لاق ةزمح تنب نع دادش نب هللا دبع نع انهه مامإلا خيش ةبيتع نب مكحلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا

 هتنبا نيبو ئيب هلام 0 هللا لوسر مسقف «ةنبا كرتو يالوم تام :تلاق همأل دادش نبا تحعأ يىهو ىليل يأ نبا

 رعشم ثيدحلا اذهو ؛ءارتما الب ناحيحص مامإلا قيرطو اذهو :[794 :وقر] فصنلا اهو فصنلا يل لعجف

 رمأ يفو «قتعملا اهنم ثري بسنلا ةبوصع نع ةيخارتم ةبوصع ءالولاو :حتفلاب قتعملا نم رسكلاب قتعملا ةثاروب
 ييراتخبلا] ةفسلا :باحصضأ ةاوزر يعم ارتاوتم .نوكي نأ داكف "ىدعأ نمل ةالولا" :ةيدح امأو هيلع ةالبغلاو حاكنلا

 55١14( :مقر يئاسنلاو -151١: :مقر دواد وبأو 25١١١ :مقر يذمرتلاو ء5.٠15٠ :مقر ملسمو :45” :مقر

 اهثيدح يف امك ءاسنلل تباث ءالولا قح اذكو «هريغو ةريرب ثيدح نمض يف مهريغو ١١15[ :مقر هجام نباو
 .هنبال وأ هيبأل كانه ءالولا ثروي امنإ لب قتعملا ثروملا نع ثيروتلا قيرطب نمل سيل معن هريغو
 ثيدحلاو ؛كلذ لهسف :دازو ؛مامإلا نع هيبأ نع يركسلا مامت يبأ قيرط نم يئراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ
 .هانعم. سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هاور



 ضئارفلا ماكحأ ناي 04 ضنارفلاو اياصولا باتك
 نولصّيَس و اران مهنوطب ىف نولكأي امنإ املظ ىماتَيلا لاومأ نولك اي نيذلا نإ## تلون امل

 مهيلع قشو ءاهوبرقي ملف ىماتيلا لاروقأ لوعي ناك نم لدع أ ريعَس
 رع / 0 : 0 لو :ةحخخسل و لزع :ةححسن فو 1 باسل

 لق ىماَتيلا نع كنولأسيو#© مهيلع ففخف ةياآلا ةيبب يو 7 23 اوفاحخو

2 

 ! 0 :ةرقبلا)

 25 هللا ل وسر لاق 00 ا ارا

 ."ملحلا دعب متي ال'

 غ ولبلا

4 

 ءاطع قيرط نم دواد وبأ هاور :غ 1 ]دنع .ثيدحلا نك نع ال «سابع نبا نع يوغبلا ريسفت نع يراقلا هلقن :املظ

 (؟١ + :ءارسإلا) © ن بيكا وتخ ىبتلا الإ تلا لاما اويرفت 99 لحو دبع هللا لزنأ امل :لاعوو مابع نبا نع ريبج نب ديعس نع

 نم هبارش و هماعط ن : يه هماعط لزعف ميتي هدنع ناك نم قلطنا ٠ :ءامسنلا) :ةنامللظ ءَماَتُيْلا َلاَوْمأ نولك اي نيدلا نإ ف

 .5 هللا لوسرل كلذ اوركذف ؛مهيلع كلذ دتشاف ءدسفي وأ هلكأب صفا سيكا همام نع لضفي لعجف «هبارش

 اوطلخف 0 :ةرقبلا) كا يحخ عاف علا نو يك تيل | - ةاضا اق َضاَحبلا + لح قلق ولاسي 9 :لخجو رع هّللا لزنأف
 يآ تف |[ 2 احا يصل اذ

 أ

 لرنأف 0 يببلا ىلإ كلذ اوكشف نيملسملا ىلع كلذ قشف ةماعط و ميتيلا لاش سانلا بنتحا :لاق :هيفو «سابع نبا

 نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم يئاسنلا هاورو 581١[« :مقر] هبارشب مهيارشو هماعطب مهماعط

 | ع ١ سلب 5 8 / 1 "7 2 سا 1 ما 8 هي 3 + 2 ف 56 0 كر
 م نع: بئاسل نب نم رخخ قيرط نمو ؟ةحسعالو :هلوق ىلإ © ”يح : و مهل ح الاصإ لق ىماتيلا ن كن ا هللا

 لولا ريو ي يف نوكي ناك لاق ل :عاسنلا) ةاملل ىماتيلا لاوما قولك نيا نإ :لوق ل 2 سابع ن ١ نع ريسجج

 1 50-5 ضن نإ :لَجَو رع هللا لزنأف :نملسما وبه .قللف قت هتينآ و هبارش و هماعط هل لزعيف ميتيلا

 0.8 :مقر] مهتطلخ مح لحأف ةرقبلا) 4 ةكتتغال هللا امس لَو حلْصُملا نم دييفملا ليلا

 مامإلا ىورو «مامإلا نع دواد نب ديعس خف رهبولا نع ةنييع نب نايفس قيرط نم ينراحلا هاور اذك :خلإ ةفينح وبأ

 نب و قيرط نم يبراخلا هأ ور اذنك مالقألا هيلع ترجح مالغلا ةناع تكي ادإ ةيسلا :لاق عءرمع نبا نع عفان نع

 ْ ا ا 5 3 7 0 ' 00 1 1-_ ِ
 امك يظرقلا ةيطع ثيدح هديؤيو ؛دقنلا لاجر ةماع امهفعضي ناي وارلا كادهو .مامإلا نع عماججا قف ميرم يب

 دنعو :يعفاشلل نيهجولا دحأ وهو هل ةمالع هنأ مهرثكأو «غولبلا ةمالع ةفينح وبأ هلعجي مل ةناعلا تابنو رم

 ثيدح رهاظو ؛يعفاشلا تاحصأ هححصو ءرافكلا قح يف هليلد هنأ ومهضعب ٠ ؛لاكشإلاا دتع ةهيلإ عج ري كلام

 .لابحإلاو لازنإلاو مالتحالا يف مالغلا ةوق ةرامأ وه عقاولا فو ءاقلطم هل ةمالع هنوكل وقم ةيطع

 - .فوع نب ورمع يب نم احويش عم هنأ شيقر نب نمحرلا دبع نب ديعس قيرط نم دواد وبأ هاور :ملحلا دعب متي ال



 ةنجلا ةفص نايب ,ةمايقلا لاوحأ نايب 00 ةنججلا ةفصو ةمايقلا باتك

 ةنحلا ةفصو ةمايقلا باتك

 [ةمايقلا لاوحأ نايب]
| | 
0 
0 

 55 هللا لوسر نع عيئاق مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ ه6
 ىلع تحأ بلاط ىبأ تنب تايزلا نامسلا ناوكذ دي | 07

 . ةمالنو هريسسح ود ةمايقلا موي نإ :لاق

 225 هللا لوسر نع عئناه مأ نع ,حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -6

 . ةمادنو ةرسح وذ ةمايقلا نإ"  :لاَق

 د هللا لوسر لاق :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع ليعامسإ نع ةفينح وبأ -5

 تدع ف ل 0 «ليبسلسلا اهؤام نفذ كلسم نم ةنيدم ةنخلا نم قلحخ ثلا نإ"
 ةحئارلا ير 0 _

 غمداتتحا دعب مكي هيأ 526 هللا لوسر نع تظفع :بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق دمحأ يبأ نب هللا دبع هلاخ نمو -

 ىقبي ذي يأ 0 ردم ٠ :ةيناقوفلا ءاتلا ناوكَحو ةيناتحتلا مضب متيلاو "ل :مقر] لليللا ىف ا! موي تاه ال٠

 اونا كأي غلاب ضغ لفط مهيلا اهنإو ةجولتلاو مالتحالا دعب ميتيلا يف متيلا فصو

 لاق هجاردإ ىلإ ةحجاح "اف عةأنعمس ديمي و عهداؤم يدؤي اه اريثك خاتجبعلا يف درو لق :ةمادنو ةرسح وذ

 هوي ةنحلا لهأ رسحتي سيل :درو دقو .(4:مرم) ه«(ِةَرْسَحْلا ّمْوَي ْمُهْرِذَنَأَو# :ىلاعت هلوق نم دافتسم وهو :يراقلا
 رسجمتلا ةلروقأ نت نبا ةاقف نيك يتم قاتل هاور اهيف هللا اوركذي ملو ممي ترم ةعاس ىلع الإ ةمايقلا

 امأو «ةعيظفلا مهطامعأو ةعينشل :لا مهلاعفأ ىلع ر احفلا قاسفلل مهدعبو :رافكلل و هه امعإ ةقيقحلا يف ذئموي نرحتلاو

 ةرسح وذ ةمايقلا موي هيلإ | رظنلابو «ةرسحلا موي هلبق نم لاقي نأ ةلزنم لزني ال يروص ريسي رسحتف ةنجلا لهأل
 قرفلا رهظي الو «هنيعب هانلقن اذلو «دانسإلاو نثملا رركت اندنع ةدوحوملا ةخسنلا يف عقو اذكه هنأ ملعا مث .ةمادنو

 ريخأتلاو ميدقتلا ثيداحألا ف ظحالي مامإلاو «ياثلا يف همدعو «لوألا يف موي ظفل دوجو يف الإ انتمو ادانسإ
 اقر يدرس نإ هلأ نس اديس" انهو ىرتاسك طفلا نعوم فور نع الست ظاقلالا في هيعرتلاو
 نتملا ةخحسن يف دحؤي ال هنأ هديؤيو ءىجميو لقني ال نأ يغبني امه ناك الإو ءريركتلا اذه ءاقبإ ىلع انل لماح دشأ
 .ةنحلا يف نيبع وأ «هيف ةنوشح- ال يذلا نبللا :ليبسلسلا 2 يراقلا اهيلع حرش لا



 ةنجلا ةفص نايب كك ةنجلا ةفصو ةمايقلا باتك

 ةدحاو نأ ول ةباوذ نوعبس ةدحاو لك ىلع ناسح روح اهيف «رون نم تقلخ اهرجشو
 ةنيدملا ف الث يف ْ

 نيب ام اهحير بيط قم تاللكو برعلاو قرعللا نب امكماسل ضرألا يف تقرشأ اهنم
 اههح و رونب ترونل و ترونت

 ."يضاقتلا ف احبس ناك نك" :لاق ةاذغ نمل اهلا لوسر اي ةاولاقف «"ضرألاو ءامسلا
 3 و هتيدل ةقعاسفو رسسي اذ لاهم

 قرشملا نيب اه توءاضأل تقرشأ نيعلا روحلا نم ةدحاو نأ ول" :لاق ةةياور فو

 نك هللا 14 نم اهرجشو علا تف ةقلعم رفذأ ُكسم نم تقلعخ ةنيلم هّلِ نإ" يع

 ةنخأ هروح
6 

 برفلل لهأ تسأل د ندا ا دنقلا نون ةتساو ذأ ل ياي نوعبم نهنم
 با وذلا 0ك

 :هعفر ربنأ تبطل الرز راب ليم :خ ! ةباوذ نوعبس .هجولا ةليمج «نيعألا ةعيسو :ناسح روح
- 

 ٍِ 5 ا 5 "يي 8 ١ ع | أ.
 :شادوغ ندعلا 1 ىلا 1 ةشكاع د لح 1 1 هر يف بيطخملا 1 كيل ودرمه ن نأ 5-5 نول 5 0 رمع يملا ؛, هس - ىرزعكح نوعلا 595

 ١ ءطلا هحب رقع ءلا رق معلا روخعا قلخت :ةماأ وأ ثيدح نق و فيودرم نبا هج ةكيذلملا ةيسسستا نق
 5 لاربطل رخخأ 5 يضم ةنيرسا 5-5 5 ب رخأ 35 هع

 داق ةقاص لا يف ةثراح مأ ثيدح نم ير احخخبلا ىور ا ب له ٠ [راا م :مقر 5٠ 2/8 "يلا"

 ١ ١ ا 5-5 8 ّ | 7

 9 اقع امين له تكلملا 4 اهيقنعل اف هدأ نأ نطل ا ا ىلإ تعلظا ةنحا , اها اس انيددعتلا 0 5 نها كا ع وقرم ةنجلا 3و

 نم ايندلا يىبأ نبا دنعو :"داشرإلا" يف لاقو غ[1574 :مقر] اهيف امو ايندلا نم ريح - رامخلا نعي - اهفيضنلو

 ولو ءاش عوض ذي سمشلا نم ةليتفلا لثم اهلئسح كنع سمشلا كتناكل اهفيصن تيعمرمتأ ولو : يكن ل نبا ثيدح

 .اهنسسحب قئالخلا نتتفال اهفك تحج رجخأ ولو «ضرألاو ءامسلا نيب ام اهئيسح ءاضأل اههجو تعلطا

 دقو :"دئسملا" حراش يراقلا يلع لاق :برغملا لهأ تءاضأل .ةنحلا فقس نامحرلا شرع نإف :شرعلا تحن ص يلا 1 لب 5 عا ١ اا 5 . ش تع 5 2: هك( 0- : 5 : 5 َظ 3

 تاللمل ضرألا ىلإ تقرشأ ةنحلا لهأ ءاسن نم ةأرما نأ ول :اعوفرم رماع نب ديعس نع ءايضلاو يناربطلا ىور
 1 7 1 - ع ب 52 7 : - و

 ليث د ا [؟ هم :مقر] يىدمرتلاو [أ١ 5 :مقرإ دمحا ىورو نرضاو نسما موخاو تعهدال و كاسم ا حير نم ض رالا

 هكا كتاازاوسلاا ذقأ كد اع هل نتف ىحاسلا ايناةنبطا ىلع رفظ لقي ام 3 و :اع دنلا كيعس ع
 «ضرالاو تاواحسلا قفآ نيب تفرح زثث ادب ةلعجا يق ان اهي اس ل وفرم ير اي"

 قف عع وكتلا عوض لا ع ةنص تسب امك  سمهشلا + ؤص سمطل هر واشأ ادف علصا ةدجا اها درع يفجر / نأ ولو
 -ه هه" بقا اين أ 0 دعا

 هفوحح نم هنم نوري اوناك اميف هوملك يروثلا نايفس تتاح ضعب نأ 2 دقل ' يلازغلل ” نيدباعلا جاهنم'

 - :نايفس لاقف :ىلاعت هللا ءاش نإ اضيأ كدارفه تبث دهجلا اذه نم تصقن ول !ذاتسأ اي :اولاقف .هلاح ةثرو هداهتجاو



 ةدحلا ةفص نايب 29 ةنجلا ةفصو ةمايقلا باتك

 :يراصنألا يدنسلا دباع دمحم خيشلا انالوم ةماهفلا ةمالعلا ققحملا خيشلا هعماج لاق

 كلم نامعنلا ةفينح يبأ مظعألا مامإلا دنسم يف يفكصخلا ةياور نم هتدجو ام رحآ اذه

 هلآ ىلعو ؛ىفطصملا دمحم هلوسر ىلع ةالضلاو ؛دابغلا ىلع هلاون مع يذلا هلل دمحلاو

 ءابست نليئارتسالا ءانطوم ىلهسلا هنع هللا اع نيس .دمنغ لقت «طنقف داخألا هبانتصأو

 ةرجهلا نم نيتئاملاو فلألا دعب نيعستو عست ةنس رفصلا نم اتلخ نيتنثا يف (ظظ7 يفنحلا

 يف - تاك رابملا تايحتلاو تاميلستلاو تاولصلا نم فولأ هلآو اهبحاص ىلع - ةيوبنلا

 ةكولمملا ةقيتعلا ةميدقلا ةحخخسنلا نم ةلوقنم هديب ةبوتكم ةخسن نم لهبنسلاب ىمسملا دلبلا

 .ةيرجهلا ١755 ةنس لاوش رهش يف روباتيسب موسوملا ماقملا ف يلع رهظم يولوملل

 نونظيف «نامثلا نانحلا مه ءيضت رون مهل ىلجتيف مهزانم يف نونوكي ةنحلا لهأ نأ غلب دقو دهتجأ ال فيك -
 -_ 3 ا | 2. ني 5 3 07 3 5 3 1 000 2 8 ىو

 وش اعإ نونظت يذلا سيلف ءمحس وةر اوعفرا لا |ود ولف «نيدجاس ل او رخخيف عةناحبس برلا ههحج نم روب كلذ نا

 :لوقي أشنأف ءاهجوز هجو يف تمسبت ةيراج رون

 راتقإو سوب نم لمحت اذام هيك سوورفلا تناك" نه ربط اه

 رامطأ ني ىعسي :فحاسملا ىلإ الجو افئاخخ ابيثك ىبشمي هارت

 رابدإ دعب نم ىلبقت نأ ناح نق زرانلا ىلع ربض نم كلام سفن اي

 ىلع هعمج .يكفصخلا ةياورب "تباث نب نامعنلا ةفينح ىبأ مظعألا مامهلا مامإلا دنسم" ةيشاح يف مالكلا مامت اذه

 انمتخ امنإو .هحيرض رونو هحور هللا حور يراصنالا يدنسلا دباع دمحم خيشلا انالوم عماوجلاو ننسلا بيترت
 الايضفت و ةليجبتو أريف وت ه انميثو اك ربت انمدهعتو ادقبس و اعدقت مدقملا حراشلا يراقلا لاقم لفن ىلع مالكلا

 ىلع ةانالاو ةدؤتلا وه مزاللا ناك و ءلهاستو حماستو لجعت دق حرشلا اذه يف ناك نإو وهو «انيلع هل اليفرتو

 لأ يف اميسال لاوحألا نم محل لاح نع صحفلا قح صحفي ملو ؛لاجرلا يف رظنلا نعمي ملف ؛حاحصلا يف درو ام

 حرش ف رصنتخاو لمجأ دقو «ةيشاحلا هذه ةمدقم ماهملا نم هريغلو مهملا اذهل اندقع دقو «ةطساو الب مامإلا خويش

 ةبجاولا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ مهقيثوتو اهاجر حرجو اهمقسو اهتحصو اهقوقح نم اه امو ثيداحألا
 - :ليق امك مدقتملل لضفلا كلذ لك عم نكل ةوشحملا ظافلألاو عاجسألا ىلإ حرشلا يف هرظن ةماعو



 ةنجلا ةفص نايب 20095 ةنجلا ةفصو ةمايقلا باتك

 مدقتملل لضفلا تلقف اهاكب اكبلا ,ىل جيف ىلع .تلكب نكلو

 فرتغي ال رجح نبا وأ يوونلا رحبت َيوُأ ولو «رظنلاو عمسلاب ةيشاح ءاشنإل لبق ام ىلع هدعب يدضتملاو ال فيك

 هعنيو .هرش هيقي ام ةفزآلا موي ةمحرلا نم يئوأو ؛هّرد هللف «هتلالدب الإ ىرسملا كلذ يرسي الو ؛هتلاضف نم الإ
0 

 صخفلاو نشتفلا لعب م عةرضص و ةملأ 4 هرحو ةباذعو ةرحج و ريعسلا
 اذ أ

 ذوخأام ديصملا تيداحأل هيعرافت نأ اقيقحع دلع

 و يف يراقلا ةضافتسا ةماعو هل 'عماوجلا عمجأ ., ؛ يضويسلل "ريغصلا عماجلا'" حسن نم ةححسن نم هدنع ناك امه
 امجاه ةيلع اوظسب دق كلذ عمو ههل لحاس.ال يذلا راغغزلا رحبلا اذه نم ىه امنإ هجراخع تابيو كيدحلا باب

 .امهمالسإ يف هلئاسر يف هيلع ادر نيفيرشلا نيوبألا رافكإ يف هتلاسرك يأرلا يف هفلاخي اميف

 راثآلا نم ريثك يقب كلذ عم نكل رابخألا عمج يف ادهج لأي مل نإو وهف - ىلاعت هللا همحر - عماجلا امأو
 رخآو «رافغلا هبر ةمحرل يجارلا دبعلا اذه ةمدقم اه لفاكلاو ءراربألا ةمئألا مامإل دنسملا اذه نم رابكلا ثيداحألاو

 .نيدلا موي ىلإ نيعمجأ هباحصأو هلآو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

 يطا
 5 هج
 روع هةهصنحنت

 خا 41 د
 .لابومي ةدلب يف ةيرجحلا ١7175 ةنس لوألا عيبر رهش نم عساتلاب ةعمجلا موي ةباتكلا .ىم ّن حارفلا لصح دق



 ا 75 ةحفص 2 سيطوملا ةحفص 2 هك دملا
 ع ف

 4 سس همروسم حسم هاكلا ىسللو رمل ناب ... .ماللسالا و اعلا اك:

 00007 ا ز ز ز ز عوضولا ةيفيك نايب 00 ةيردقلا مذو مالسإلا ناك رأ نايب

 0 اثالث اثالث ءوضولا نايب ١٠ 2 .. مالسإلا عئارش نع ليربح لاؤس نايب

 5 ل ت14 ك1 14ج ناو عب عا ةرم عوضولا تايب ١5 00 000 000 ةلاسرلا و ديح وتلا تايب

 ةكإ  يسسحم ءوضولا يف نيلجرلا لسغ نايب 01 مما نيكر شملا يرارذ ىف فقولا نايب

 هامل م نيفخلا ىلع حسملا نايب 93 ت2. ةفاوشلا ماللنلإلا لصأ قاب

 دق مهو وول .....حسملا تيقوت نايب 14 م جست رئابكلا لهأ رفك مدع نايب

 أ ىلا تال تادلة اقام ةبانحلا نم لسغلا نايب 51 ل رانلا يف نينمؤملا دولخ مدع نايب

 777 7 1 ز ز ز ز ز ز ملا كل ف نايب ازا 0 ردقلاب نامبإلا بوحججو نايب

 ١١ 5 22 خيدلاب دلجلا ةراهط نايب مل وطلال . لمعلا ىلع ثحلا نايب

 ةاللصلا باتك 0 يي 052000 ةيردقلا مذ نايب

 ١ 0 _ ... لفرلا هروع ناين 01 .... ..... ناثلا ق3 ةايصعلا د ولح مدع ايب

 ات 0 دحاو بوث يف ةالصلا زاوج نايب ةق تيوس ع« معو هم ةقلاتقتلا قام

 ا 0 ل سا اهتاقيل ةالضلا ةليضف ثايب ملعلا فاتك

 0 م و عام رافسالا ةليضف نايب 077 ملعلا :بلط ةيضرف نايب

 ا لا 0 ا 0 رصعلا ةالصب ليجعتلا نايب هبل 00 يا ... هقفتلا ةليضف ثايب

 ا و ةهوركملا تاقوألا نايب ا يي ”آ0آ508 ركذلا لهأ ةليضف نايب

 و سس ةماقاإلا و ناذألا تاملك نايب +» هلي هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت نايب

 0001060 9_0 نذؤملا ةباجإ نايب ةراهطلا يناتك

 ١1011111 دجءاسملا ءانب ةليضف نايب ابل كفو مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا نايب

 ١ ا/ دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يهنلا نايب هنأ عم هعسسمسمسم ةرها رؤس نم ءوضولا نايب

 اننا دهم 2” نيديلا عفر ةلأسم نايب 0 اهكاق لوبلا ناي
 م

 ١٠ 270- .... نييناحخلا نم ميلستلا نانن 07 .....محللاو نبللا نم ءوضولا مدع نايب



 ا

 ةقينح يبأو يعازوألا عامتجا

 2070 1 2ززز ةلمسبلاب رهجملا مدع

 2ظظ0 ءومأملل مامإلا ةءارق ةيافك

 قيبطتل ع 25257777575171 ]5 ]1 ١] ...قيبطتلا خمسل

 0000 عيمستلا قلع مامالا ءافتك ا

 25ه 59 ةدجسلا ةيفيك

 0000707-52 رجفلا يف تونقلا مدع ثايب

 0152127 ءاستلا ةيلايص ةأيه ناي

 210111111 ]9 دهشتلا .نايب

 ص011 ا ةالصلا فيفخم نايب

 12211111 1 ز ز ز ز ز زك ضيرملا ةالبص ثايب

 0011111 1 ]1 1 ةمامإلا نايب

 20000666 ةعامجلا ةالص ةليضف نايب

 055500بز-ب-ج-ج فوفصلا اصو ةليضف نايب

 2-0 ءاسنلل ج ورخلا ةصخر نايب

 02527 ءاشعلا ىلع ءاشعلا متدقت كايب

 20006 ةعامجلا كرت نع يهنلا نايب

 0000 ع ةعسجلل لابتقالا تاو

 ظل ةعمجلا تاي وتخحم نايب

 مل ص نيديعلا ةالض نايب

 0 اهدعيو ديعلا لبق ةالصلا مدع نايب

 ورعب و تمام وب مدعم رفسلا يف رصقلا نايب

 2517 ةلحارلا ىلع ةالضلا نايب

 ا رتولا تبوح و نايب

 "ع5

 اناذل يل ال ال الا الا 1001 ا

 5220 لقوسكلا ةةلع نابب

 556 8 راعشماللا ةةلح كاي

 تن و كلا ىف ةذليسلا قلي

 8 ه8 ه8 8 ه8 هلا

 خه ه8 ها هق هاقشقه شاش شاش هاش هَ

 يف اق ها ها

 8 8 ه8 8 ها

 ان ا ذا د ا

 ه8 هااغ ها اق

 تاق ها هاه

 8 هش عكاش خذ ظهخ

 220011111 زاك رلا نايب

 ..ةقدص وهف فورعم لك نأ ناين

 قا اها ده اه

 عماد ها ا

 الو

51/5 

100 

1 

 الح

5 

 التل

 سلا

 ما

 طا

 ا

 ندا

 طا



 دي

 ةحفص عوضوملا ةحفص ع وضوم ا

 0 م نارقلا ةيلضفأ نايب موصلا باتك

 ل و وما مدعم سوقلاب دلقتلا نايب 500 سوو سف ووو مان وجر عوصلا ةليضف نايب

 ناا0000005 0 يببلا ربق ةرايز ةأيه نايب ل ةماجحلاب راطفإلا خسن نايب

 حاكنلا باتك 901 يس سو موصلا يف ابنج حابصإلا نايب

 0 كوس هوو كح يروم حاكنلا ةبطخخ نايب 0 يو موصلا يف ليبقتلا ةصخر نايب

 24 جا 55598 جورتلاب رمألا نايب م صو رفسلا يف راطفإلا ةصخر نايب

 "ا/١ :-... راكبألا حاكن ىلغ كلا نايب #"”*  لاصولاو تمصلا موص نع يهنلا نايب

 مع ل زئاجعلاب حاكنلا نع هيزنتلا نايب 96 دسم قرشا مايأ مايص نع يهنلا ناي

 ميلا م ل ا ةأرملا عوش نايب ملا سل كشلا موي موص نع ىهنلا نايب

 5 مو بيثلاو ركبلا ناذكتسا نايب رخال 000000 هرذنب ءافيإلاو فاكتعالا نايب

 م65 ....ااههخو أ رملا نيب عمدا ع انتما نايب جحلا باتتك

 ا ةعتملا ةمرح نايب 000007 جنلاو جعلا جحلا نأ .قايب

 591٠  ...ةعتملا ةمرح خيرات يف فالتخالا نايب 5010 وت سانلا تاقيمو مارحالا لحم نايب

 ل ا ا لزعلا نايب لل دك مرحما سابل نايب

 1 ...... عامجلا عضوم نايب [17 6 نفع همم هع ءوعم امرحم بيطتلا مكح نايب

 اا نسوا نشارفلا بسال بسنلا نايب 00 ............... عتمتلا نايب

 ءازيتسالا باتك 0  هسسسم لاقل دييع عطا لكأ قاب

 الا ا .ءاربتسالا نايب 118 تمحو مس هلتق مرحملل زوجي ام نايب

 خاضرلا باتك 500 يو مرحملل ج وزتلا نايب

 هم يك ووو عاضرلا ببسب ةمرحلا نايب ني 00 ...... ءاحللاو رححلا عالتسا نايب

 21 بسنلاو عاضرلا ةاواسم نايب 4 دم ضيرملل ةلحارلا ىلع يعسلا نايب

 قالصلا باتك 5500 نس 26 22ظ200ك5 لمرلا نايب

 2007 قالطلا يف لزمملا نايب م8 .............. نيتالصلا نيب عمجلا نايب

 0 ا ةدعلا نايب لاين 00" نة اع عاما هتقوو يمرلا نايب



1 

 ةدعشص خوض وما ةحفص خوض وما

 68558  ........اصاصق يمذلاب ملسملا لتق نايب ل قالطلاب بعللا ةمرح نايب

 ةايدبا افك ةاو/ل  عت همس همسمفم هوتعملا قالط مكح نايب

 45/  ...نيدهاجملا ءاسن ةنايخ نع ىهنلا نايب 201 .رييختلا درجم. قالطلا مكح نايب

 ا دسم راغصلا يبسو رابكلا لتق نايب قولا صدم مس مس سسم نيتادعلا نضراعت" تاي

 0 ::0600...... سما عيب نع ىهنلا نايب 255  ...اهجوز تافو عم ةضوفملل رهملا نايب

 ع ويبلا :بانكك ارا 000005007 علخلاو ءاليإلا نايب

 ن5 ...........  اهلا نع باسحالا ناي تاقفتلا باتك

 00000007 8 قاقيؤلا ةليعحف ذاب
 275 0 ا ل ا ابرلاو رمخلا ىلع نعللا كايب ريبدتلا بناع6 5

 000060000 0000010 ابرلا ءاسقأ نايب 4160: ههه ع همس عمو موودمس م قيكللا مو لان

 87 ....  لضفلاب ةتسلا ءايشألا يف ابرلا نايب 0600 ا ههعسدصمسساهلالولا كا

 عراد 0 تكيعل ريديعلا عارتشا ناني كاعأللا تاثك

 4/7" دعس بقي ال اع عيب نع ىهنلا نايب 444 موس وعدا ةرحافلا نيميلا نع يهنلا نايب

 هالك سس ةلقاحماو ةنبازملا نع يهنلا نايب 2101716 عام اا ماقال رذنلا نايب

 ةيقأ ا ةرمثلا ءارتشا نع يهنلا ناين كدا يع 22301آ]] ١١ وغللا نيمي نايب

 0 000 0 يرششملا رم طظارتشالا نايب 225 0 ع ءانثتسالاب نيميلا نالظب ثايب

 اا مدعم موسلا ىلع موسلا نع يهنلا نايب ظل تفحا بباجك

 ا رجلا ءاقلإب عيبلا نع ىهنلا نايب 6 دوم امهريغو رامقلاو رمخلا ةمرح نايب

 8و ديصلا بلك نم ف ةصحرلا ناب 7 ل م بريشلا كح ناي

 8و8 0 دمحم عيب يف نيتقفصلا نع ىهنلا نايب 28015  دحتم عتسماو واو ةقرسلا كح ثايب

 07 رسعملا نع رظنلا نايب 20176 ور صوم لو اعطال ديلا هيف عطقي ام نايب

 م ءارشلاو :مجبلا قف شغلا ع يهنلا لاب هول م يعل دودحلا ءرد نايب
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 عونا تم ضرألا شاشحخ نع ىهبنلا نايب نهرلا باتك

 ةلا  ممو دوو بضلا لكأ مكح نايب هسا هيد 03118 نهرلا نايب

 341 هدوم ةملعللا يناثلكلا قيمح ناب ةعفشلا باتك

 500 ممم كمسلا مكح نايب 000 يس وسور ةعفشلا قحعسا نميف نايب

 مك ع دارحلا لكأ مكح نايب ةَغرازملا باتك

 هناا هدم هريغو رجحلاب حبذلا مكح نايب لئاضفلا باتك

 3 علو ةأرملا ةحيبذ مكح نايب 0075 هلل هلئاضف نايب

 ه0 ةجحلا يذ رشع ةليضف نايب هلا سس د معاش نيكيشلا لكاشفا نايب

 ةاناخ  سعم ةالصلا لبق ةحيبذ مكح نايب عال ممم رع هللا دبعو رام لئاضف نايب

 تال م لخلا ةليضف نايب جان ا ا نيغ يلع لئاضف كايب

 هاله .....لكألا يف رفاكلاو نمؤملا قرف نايب هلال نسم وو معا كد ةرمح ةليضف نايب

 هالك ع... انكم لكالا نع ىهنلا كايب 00 عاب عزا و اا كرف هع لاو نحف رمبز ةليضف كايب

 هال 2 بهذلا ةينآ يف برشلا نع ىهنلا نايب هانا ...ههق دوعسم نيللا دبع لكاضف نايب

 ت٠6 ....  ءابدلاو ريقنلاو تقزملاو متنحلا نايب ها يس وا ا هك ةعرح ةليضف نايب

 706 ميس ب ديبتلا برش ثايب 0000000 مذ ةجيدحع ةليضف نايب

 ل رمخلا نمث لكأ ةمرح نايب 307 - ل ف . اهيذ ةشئاع لئاضف نايب

 ةئيزلاو سابللا باتك 2 م مو كلم يشلا ةليضف نايب

 هل هس سس ...25 ىبنلا ةوسنلف نايب هني+ .. هللا ديعو ةمقلعو ىيهاربإ لقبت ناي

 ه8/ ....ريرحلا سبلو لدسلا نع ىهنلا نايب ا 7 هلي مامإلا ةليضف ن..

 ةوقر هع ليثامت هيف رتسلا نع يهنلا نايب 3ث تو وسوم 5 هتمأ لضف نايب

 ه1 عمم متكلاو ءانحلاب باضخلا نايب اياحضلاو ةبرشألاو ةمعطألا باك

 95 سمسم ةيحللا يحاونب ذحألا نايب ت02 بلخم يذ لك لكأ نغ يهنلا نايب

 554  ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا نايب
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 109 نو

 ءاكح ألا بانك ىضارملا لبضفو بطلا باك

 1 ل ا قاع هوانا 1 مناط 84 سس سس ملا, لقفاو ةلحظلا كاين

 او رول لداعلا مامإلا ةليضف نايب ةؤألا 0.6.6666 66000 تاوعدلا نايب

 ا يو ىضاقلا ماسقأ نايب قولا قاع

 0 07 نيفلكملا قع ناب 00 ارو0ا00777 5 ز ز ز]ز ز ز نيدلاولا قح نايب

 داك 206 نيميلاو ةنيبلا نايب لا ربكلا مذ نايب

 نعفلا باك 1 نم | قلخلا نايب

 0 نتفلا عاونأ نايب يل جسوم موجنلا يف رظنلا نع يهنلا نايب

 دينا عا 0 انايرع مامحلا لوحخد نع يهنلا ناب

 ٍضتا فلا اياضولا باتك 00 زيا تاقرفتملا ركذ نايب

 لا 07 ةيص ولا ماكحأ لاين 01١ 2 افا 50 رهدلا بس نع يهنلا نايب

 00 سس ضئارفلا ماكحأ نايب را ا ةتامشلا نع يهنلا نايب

 ةدحعا ةشضخفو ةفاقلا اح قاق | ىتااتك

 ا مدح حسم ةمايقلا لاوحأ نايب 10 ع م و قاقرلا تايوتحم نايب

 "عا 1 5590- ةنجم ا ةقص تناسب تايانجلا ناك





 اه لخدي نكي مو

 ساثلا كا كاي رب

 | [قك لا

0 

 اهب لحد نكي ملو



 هما ادني هه سقت

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 يوقم نوترك / ةدلجم . ةنولم ةدلجم . ةنولم

 (ودرا  يبرع) ىرشبلا سوماق يريرحلل تاماقملا (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم (تاددمميب) ملسم حيحص

 قئاقدلازنك | 202 يواضيبلا ريسفت م هيب
 حاضيإلا رون نارقلا مولع ضوريفلا ١ رعلا ةحفن | (نيدلجم) راونألا رون

 ظ بيذهتلا حرش يرودقلا رصتخم
 ا (نيدلجم) يناعملا رصتخم | يماسحلا بختنم

 يوضم نون رك. ةنولم

 نيبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 (لوادتملا) وحنلا ةياده (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده

 ةيفاكلا تاقرملا

 بيذهتلا حرش يجارسلا

 ةئاقعلا حوش ةغالبلا سورد

 يتفملا مسر دوقع حرش يجوغ اسيإ

 لماع ةئام حرش

 ةددعبم . ةئولنم ريغ

 | .اطوملا باتك حرش ىطغملا حتف | مانألا يداه

 يوقم نوترك . ةنولم ريغ
 راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص ْ راثآلاو ةسلا قيرط ىلع لج رلا ةالص



 (يبيحت كسي ديا) مث لابسزرا | ٠ (ممس مه« ل») نآرقلا ناس
 ( لنك) مالس الا هيلع ظ ىلع حررش ىوبت لئاصخ

 ماعلا تعم م اكد الا تءايطخ ( قح وس ) روب ز قا

 ىلع ييغ

 روك دراك . نيكنر

 ( نري ادي دج )( كنان ) تما بدالا ةضور

 تاع | ( ىيب ) لظكل | بزل

 (مدد»لو) معمل رع | قاطنمار سيت
 لوسرلا غب دع ىف لوص نار نين رخ آو, نيل ) فرصلا ملك

 مرعاتت ناس 1 اكىلرع رداصم ا جوفصى ل رع

 ركرتاو ىرتيلا ليت
 ربو هرعاق كاس اكىراف

 مالسا جراح نكرقلال امج

 ترايي اتصال ريس

 دلحام . هداس

 ثمداعابتتت | لامعا لكشف
 روك د راك . © قاف

 مس اركا أ ) موس مودع ىأوا عى ارقلا ناس غم

 لامعالاء اج راك بع

 تر اعلا بادآ نإ ملا مع

 نيملسأ تايد رت ازتعلا مح

 ريعسلاوا ُز

 ظسظمهماكك اض عءصوانذا) ©

 011ع» ا 105

 (طسطاأذاذعع 8هعهاكك)

 1 جلوي -ع-اناطستقسا (ا وأ. 1,2,3)

 [.15دهصحان | -(لانعقسو (ا أ. 1.2)

 اعرب [15ةقضعان | -(رناسقم (ا 701. 1.2)
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