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 7 ققحملا ةمدقم

 علل تاب
 ققحملا ةمدقم

 هناحبس هركشن «ملعي مل ام ناسنإلا مّلع «ملقلاب مّلع يذلا هلل دمحلا

 كرْدُي ال ريخلا نإف ءانملع امب لمعلل قيفوتلا هلأسنو ءانمهلأ ام ىلع ىلاعتو
 هللا ىلصو ءهل يداه الف هتقيلخ نم هللا للضي نمو «هتنوعمو هقيفوتب الإ

 «نيلسرملاو نييبنلا نم هناوخإ ىلعو ؛نيرخآلاو نيلوألا ديس دمحم ىلع
 .نيدلا موي ىلإ هعم لزّْنَأ يذلا رونلا عبتا نم ىلعو

 : دعبو

 ' :نيلحم مولعلل لعج هناحبس هللا نإف

 ءًايعاو ًاعمس َيِتْوُأ نمف «ةنودملا بتكلا رخآلاو «بولقلا :امهدحأ

 زجع نمو «هتلزنم ملعلا يف تّمظعو هتجرد تلع يذلا كاذف .ًاظفاح ًابلقو

 هدنع هباتك ذإ ؛هل هنم ًادييقت كلذ ناك «هبتكو هملع طخف هّبلق ظفحلا نع

 .نايسنلا نم بولقلل ضرعي امل «هبلق نم ُنَمآ

 داهجإو ؛هبلط يف ةينلا صالخإب ملع بلاط لكو يسفن يصوأ ينإ مث
 ًاملاع ُدَعُي سيلو «ةرمث لمعلاو ةرجش ملعلا نإف «هبجومب لمعلا ىلع سفنلا
 .الماع هملعب نكي مل نم

 عم ةياورلاو «لمعلا عم ملعلاو ءدولوم لمعلاو دلاو ملعلا :ليقو

 ام ملعلاب سنأت الو «ملعلا نم ًاشحوتسم َتْمُد ام لمعلاب سنأت الف «ةياردلا

 امو ءامهنم كبيصن لق نإو ءامهنيب عمجا نكلو «لمعلا يف ًارّصقم تنك



 ققحملا ةمدقم م

 سانلا ذخأ لهاجو «هتقيرط داسفل هملع سانلا كرت ملاع نم فعضأ ءيش

 يف ىجنأ اذه نم ليلقلا عم اذه نم ليلقلاو «هتدابع ىلإ مهرظنل هلهجب
 .ةمعنلا هدبع ىلع ِمّمّتو «ةمحرلاب هللا لّضفت اذإ ةبقاعلا

 الولف «ملعلا ةياغ لمعلاو لمعلا مداخ ملعلا :ءامكحلا ضعب لاق

 ًالهج قحلا عدأ نألو ءلمع بّلطُي مل ملعلا الولو ء«ملع بلطي مل لمعلا

 .هيف اذهز هعدأ نأ نم ّيلإ ٌبحأ هب

 .«يعسلا يف ريمشتلاب الإ ىمظعلا ةداعسلا ىلإ ءامكحلا لصو لهو

 لهو ؟مورحملاو لئاسلل ةجاحلا نع لضف ام لذبو ءروسيملاب ىضرلاو

 الإ اهب موهنملا لهو ؟بهذلاو ةضفلا عماجك الإ ملعلا بتك عماج

 عفنت ال امكو ؟امهزناكك الإ اهبحب مرغملا لهو ؟امهيلع عِشَجلا صيرحلاك

 ىعارو ءاهب لمع نمل الإ مولعلا عفنت ال كلذك ءاهقافنإب الإ لاومألا

 رارتغالاو .فوخم قيرطلا نإف «هتقو منتغيلو .هسفنل ؤرما رظنيلف ءاهتابجاو

 عجرملا هيلإو .داصرملاب ىلاعت هللاو ء«ريصب دقانلاو «ميظع رطخلاو «بلاغ
 .داعملاو

 مامإل .(ملعتملا جاهنم) :وهو الأ «هبادآو ملعلا رافسأ نم رفس اذهو

 مامإلا مالسإلا ةجح هنإ «ةيمالسإلا ةمألا مالعأ نم ميظع مّلَعلو ليلج

 :ملعلا صخي امب باوبأ ةثالث هيف ثحب ؛'''ىلاعت هللا همحر يلازغلا
 .ملعلا يف :لوألا بابلا

 . ملعملا يف :يناثلا بابلا

 . ملعتملا يف :ثلاثلا بابلا

 .يلازغلا دمحم دماح يبأل ملعتملا جاهنم : 1878/7 «نونظلا فشك» يف ةفيلخ يجاح لاق )١(
 درو لق .ملعتملا جاهنم 5:١: 9ص «يلازغلا تافلؤم» هباتك يف يودب نمحرلا دبع ذاتسألا لاقو

 . قشمدب ةيرهاظلاب )785751١(« :مقر طوطخملا يف ناونعلا اذهب



 نم ريثكلا امهادحإ يف تدجو نيتيطخ نيتخسن ىلع تلصح دقو
 .قاوسألا يف ةعوبطملا خسُْنلا ىلع تادايزلا

 : قيقحتلا جهنم -

 : يلاتلا لكشلا ىلع قيقحتلا جهنم يف ترس
 :صنلا طبض -الوأ

 اهتاحول زمرو اهماقرأ تبثأ «نيتيطخ نيتخسن ىلع باتكلا تلباق ١-

 .اهفصو يتأيسو «نيتفوكعم نيب صنلا نمض
 . شماهلا يف ةطوطخملا خسُنلا قورف تعضو ١-

 .باتكلا يف ةبسانملا ميقرتلا تامالع تعضو ٠'-

 : جيرختلاو قيقحتلا -ايناث

 .نيتفوكعم نيب ام صنلا نمض كلذو «ةينآرقلا تايآلا تجرح ١-

 .راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا تجكخ ١-

 .باتكلا يف ةدراولا مالعألا تمجرت -“

 .اهرحب ركذ عم «ةيرعشلا تايبألا جيرختب تمق -5

 .ةغللا بتك نم ظافلألا بيرغ تحرش -ه

 .اهضومغ ليزيو اهحضوي امب ةضماغلا طاقنلا ضعب ىلع تقلع -7
 : لمعلا ةيقب -اثلا

 :ىلع تلمتشا تامدقم تعضو ١-

 . قيقحتلا ةمدقم -أ

 . قيقحتلا جهنم -ب

 .يلازغلا مامإلا ةمجرت -ج

 .تاطوطخملا فصو -د

 . تاطوطخملا روص -ه





 يلازغلا مامإلا ةمجرت

 د همسا -الوأ

 وبأ نيدباعلا نيز «نامزلا ةبوجعأ ؛مالسإلا ةجح ءرحبلا مامإلا خيشلا

 ركاسع نبال «يرتفملا بذك نييبت"و «748ص يزاريشلل «ءاهقفلا تاقبط» يف هتمجرت رظنا )١(

 ١7/ يزوجلا نبال «مظتنملا»و «(5455) 7٠٠١/54 ركاسع نبال «قشمد خيراتاو 2159١ ص

 جرفلا يبأل «ةارهو ناسارخ لهأ ءالضف ركذ يف رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ»و «4

 نبال «خيراتلا يف لماكلا»و «549/5 يومحلا توقايل «نادلبلا مجعم»و « 77/7 يناهبصألا

 باتك نم بختنملا»و ,77/4 /؟ ريثألا نبال «باسنألا بيذهت يف بابللا»و ١57/4« ريثألا

 «ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط»و )١71(« 75ص ينيفريصلا قاحسإ يبأل «روباسين خيراتل قايسلا

 7١7/5 ناكلخ نبال «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو»و 749/١ )07١«2 حالصلا نبال

 4(2) ؟4؟ص «يرهفلل يبلبللا ةسرهف»و «79١ص ىنيوزقلل «دابعلاو دالبلا راثآ»و «(084)

 ءاهبل «كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا»و «177 /ا/ روظنم نبال «قشمد خيرات رصتخم»و

 تاقبط يف نيعملا»و 707/١ ريثك نبال «رشبلا رابخأ يف رصتخملاهو ,7194 /” يدنكلا نيدلا

 يف ىنتقملا»و 777/١19 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريساو )١511(« 55١ص يبهذلل «نيثدحملا
 ربخ يف ربعلا»و 21١6 /"8 يبهذلل «مالسإلا خيرات»و ؛(105١) ١565/١ يبهذلل «ىنكلا درس

 خيراتو 077/١9 يطايمدلا نبال «دادغب خيرات ليذ نم دافتسملا»و ٠٠١ /4 يبهذلل «ربغ ْنَم

 يسوسرطلا نيدلا مجنل «كلملا يف لمعُي نأ بجي اميف كرتلا ةفحت»و 7١, /7 يدرولا نبا
 2191/5 يكبسلا نبال «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و 2١87/7 يعفايلل «نانجلا ةآرما»و ءالا/ص

 تاقبط»و 75ص بيطخلا سابعلا يبأل «تايفولا»و ٠١11/7/١7 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا»و

 موجنلا»و .6016 ينيعلل «رايخألا يناغم»و مهلا سنس ةبهش يضاق نبال «ةيعفاشلا

 «نونظلا فشك»و 2744/١ يميلعلل «ليلجلا سنألا»و 2707/6 ىدرب يرغت نبال «ةرهازلا
 تارذش»و .77ص هداز فيطللا دبعل بتكلا ءامسأو ؛هنم ةددعتم عضاوم يف ةفيلخ يجاحل

 «نيفراعلا ةيده»و 2.٠١١ /" يجونقلل «مولعلا دجبأ»و 2147/17 دامعلا نبال «بهذلا

 يديبزلاو )١490(« 67١؟ص يدوادلل «نيرسفملا تاقبط»و 2ال4/5 يدادغبلا اشاب ليعامسإل

 . 57/١ «نيقتملا ةداسلا فاحتإ» هباتك ةمدقم ىف

 دبع هطل «هتريس يف «يلازغلا باتك» :اهنم «هئارآ نايبو هتمجرت يف ةدرفم ةديدع بتك تْفْلُأ دقو

 قالخألا»و ءاضر دمحملو «دايع لماكو ءابيلص ليمجلو ءريمق انحويل هلثمو ءرورس ىقابلا
 - دماح وبأ» :اضر دمحملو .«يلازغلا» :يعاقرلا ديرف دمحألو «كرابم يكزل «يلازغلا دنع



 يلازغلا ةمجرت 1١

 بحاص «.يلاَّزَغلا ,يعفاشلا 00 دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دماح

 . طرفملا ءاكذلاو فيناصتلا

 ءاهيف دِلَو يتلا هتدلب يهو - يازلا فيفختب - ةلازغ ىلإ ضعبلا هبسن دقو

 ديدشتب - يلاّزَعلا ىلإ هبسن ضعبلاو «ةغللا ثيح نم ةحيحص ةبسن يهو
 ةبسن يهو - اهنم بستكي ناك يتلا هدلاو ةَفْرِح - لاّزغلا ىلإ ةبسن -يازلا

 .ةغللا ثيح نم ًاضيأ ةحيحص

 : هتأشنو هدلوم -ايناث

 .هدلاو امأو .(ه٠565) ةيرجه ةئامعبرأو نيسمخ ةنس ؛(سوط) ب دلو

 فوصلا لزغي ناك ثيح «هدي بسك نم الإ لكأي ال ًاحلاص ًاريقف ناك دقف

 ىلإ هغارف تاقوأ يف فلتخي ناكو ءسوطب هناكد يف هعيبيو هناكد يف

 ناسحإلا يف دجيو «مهتمدخ ىلع رفوتيو مهيلع فوطيو «ءاملعلا ةسلاجم

 هللا ىلإ عرضتو ىكب مهمالك عمس اذإ ناكو «مهيلع هنكمي امب هقفتلاو .«مهيلإ
 هوخأو دماح وبأ امه نيدلوب هللا هقزرف ءاظعاوو ًاهيقف هلعجي ًانبا هقزري نأ

01 

 .دمحأ

 دق هتوعدو .ققحت دق هءاجر ىري ىتح هلهمت مل رادقألا نأ ريغ

 .دشرلا نس غلبي مل ًاريغص دماح وبأ لازي امو يفوت دقف «تبيجتسا

 ءامس يف اهنبا سمش غوزب تدهش ىتح تشاع دقف (دماح يبأ) مأ امأ

 .دهعلا كلذ يف يملع زكرم ربكأ هأوبتو «دجملا
 ةقيقحلا» :ايند ناميلسلو ««يلازغلا ةبحص» يف :قزارلا دبع ركب يبألو ؛«هتافنصمو هتايح :يلازغلا -

 مامإ» :ةيكرتلابو ««هئارآو هميلاعتو هتمجرت يف ةلاسر» يرضخلا دمحم خيشللو ؛«يلازغلا رظن يف
 يمويفلا مازع فيطللا دبع نسحلو «نيدلا رخف نب نيدلا ءاضرل «هتفسلفو هخيرات يف «يلازغ

 .«هيلع امو يلازغلل ام : يف ةلاسر»

 ةيرق يهو «سوط ىلإ ةبسنلا هذه :- ةلمهم نيس اهرخآ يفو واولا نوكسو ءاطلا مضب - يسوطلا )١(
 . 788/7 ريثألا نبال «باسنألا بيذهت يف بابللا) رظنا . ىراخب ىرق نم



 اهل يلازغلا ةمجرت

 ءريخلا لهأ نم فوصتم هل قيدص ىلإ هيخأبو هب ىصوأ دق هدلاو ناكو
 يف ينتاف ام كاردتسا يهتشأو ءطخلا مّلعت ىلع ًاميظع ًافّسأتل يل نإ :هل لاقو
 املف ءامهب هفلخأ ام عيمج كلذ يف ذفنت نأ كيلع الو امُهْمّلعف «نيذه ّيدلو

 امهل هفّلَخ يذلا ريسيلا رزّئلا كلذ نأ الإ ءامهميلعت ىلع يفوصلا لبقأ تام
 املعا :امهل لاقف ءامهتوقب مايقلا يفوصلا ىلع رذعتو «دفن نأ ئتف ام امهوبأ

 لام ال - ديرجتلاو رقفلا نم - لجر انأو ءامكل ناك ام امكيلع تقفنأ دق ينأ

 ةبلط نم امكنإف «ةسردم ىلإ أجلت نأ امكل ىرأ ام ْحَلْصَأو هب امكيساوأف يل
 .امكتقو ىلع امكنيعي توق امكل لصحيف «ملعلا

 يلازغلا ناكو ءامهتجرد ولعو امهتداعس يف ببسلا وه ناكو «كلذ العفف

 . "7هلل الإ نوكي نأ ىبأف هللا ريغل ملعلا انبلط :لوقيو اذه يكحي

 : ملعلا بلط يف هداهتجا -اثلا

 دمحم نب دمحأ هذاتسأ ىلع سوط هدلبب هقفلا نم ًافرط هابص يفأرق
 اذهل يلازغلا لوانت دعبو «جاسنلا فسوي اهب لوألا هذاتسأ ناكو ؛ '"”يناكذارلا
 هذاتسأب يقتلي ثيح «ناجرج ىلإ لاحرلا دشي ءهتدلب يف هقفلا نم ريسيلا ردقلا
 «ميلعتلاو يقلتلا نم ىلوأ ةلحرمك هنم هعمسي ام نوديو «يليعامسإلا رصن يبأ

 ء«بتك ام ظفحي هلعج ام هل ثدح هعوجر ءانثأ يفو ءسوط ىلإ عجري مث
 عيمج ©0نورايعلا ذخأو «قيرطلا انيلع تَعِطُق :لوقي اذه يفو ءملع ام مهفيو
 الإو كحيو عجرا :لاقو مهمدقم ّيلإ تفتلاف ءمهتعبتف اوضمو ؛يعم ام

 حالصلا نبال «ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبطاو 25١8/60 ركاسع نبال «قشمد خيرات» يف مدقت ام رظنا (1)
 يكبسلا نبال «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط)و 7750/19 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريساو « 0١
 . 59480 ١/ ةيهش يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط»و ل

 ةديلب يهو «ناكذارلا ىلإ بوسنم :- نون اهرخآ يفو فاكلاو لاذلاو ءارلا حتفب - يناكذارلا (؟)
 . 5/1 ريثألا نبال «باسنألا بيذهت يف بابللا» رظنا . سوط يحاونب ةريغص

 . (ريع) ةدام ءروظنم نبال «برعلا ناسل» رظنا .اهلهأ نوقرسيو تاقرطلا نوعطقي نيذلا :يأ (9)



 يلازغلا ةمجرت ١

 ءطقف ىتقيلعت ّئىلع درت نأ «هنم ةمالسلا وجرت يذلاب كلأسأ :هل تلق ءتكله
 فلات يد نيدكت» تلقف ؟فافيلدت ىهااخو ىلا لاقف "هذي 3و ل رتو فا ايف

 فيك :لاقو كحضف ءاهملع ةفرعمو اهتباتكو اهعامسل ترجاه ”ةالخملا
 الب تيقبو اهتفرعم نم تدّوجتف «كنم اهانذخأ دقو اهملع تفرع كنأ يعّدت
 .ةالخملا ىلإ ملسف هباحصأ ضعب رمأ مث !؟ملع

 سوط تيفاو املف «يرمأ هب دشريل هللا هقطنأ قطئَتسم اذه :يلازغلا لاق

 ترصو «هتقلع ام عيمج تظفح ىتح «نينس ثالث لاغتشالا ىلع تلبقأ

 .""”يملع نم درجتأ مل قيرطلا يلع عطق ول ثيحب
 : (ينيوجلا) نيمرحلا مامإل هتمزالم -اعبار

 نيمرحلا مامإ مزالو ءدادغب دعب ملعلا ةنيدم يهو «روباسين يلازغلا مِدَق
 ؛لدجلاو «فالخلاو ءبهذملا يف عرب ىتح دهتجاو ٌدجو «ينيوجلا

 هئاكذب نيمرحلا مامإ بجُعُأو - هرصع يف ةدئاسلا مولعلا تناكو - لوصألاو
 رحب يلازغلا :لوقي ناكف «هتامولعم عاستاو «ةقيقدلا يناعملا ىلع هصوغو
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 .هنع ًابتانو هذاتسأل ًاديعم حبصأ ىتح - ةئمعبرأ مهو - هنارقأ قافو

 الهف «ٌيح انأو ينتنفد :لاقف «يلاعملا وبأ هآرف ءلوخنملا فلأ هنإ : ليقو

 ْ 1 . *”يباتك ىلع ىطغ كباتك ؟نآلا تربص

 راتخم» رظنا .ىلخلا هيف لعجُي ام ٌةالخملاو «ٌةالَخ ةدحاولا ءشيشحلا نم بطلا :روصقم ىَلَحلا )١(

 .(الخ) ةدام «يزارلل «حاحصلا

 .هبتك هيف عضو يذلا ءاعولا :انه هب دارملاو

 (يماشلا حلاصل يلازغلا مامإلا»و ,«146 -195 /5 يكبسلا نبال «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» رظنا )١(

 . 5 يكبسلا نبال «ىربكلا ةيعفاشلا ا 2م

 خيرات»و 2570/19 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريساو 2176/١7 يزوجلا نبال «مظتنملا» رظنا (5)

 . 181/9 يعفايلل نانجلا ةآرماو 2177/10 يبهذلل «مالسإلا



 ١ يلازغلا ةمجرت

 : دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ىلع ًاسردم هنييعت -ًاسماخ

 ًادصاق ركسعملا ىلإ يلازغلا جرخ «(ه41/) ماع نيمرحلا مامإ تام املو

 هلضف رهظ دقو ءهْئِس نم نيرشعلاو ةنماثلا زواجتي مل وهو «كلملا ماظن ريزولا

 سلاجملا تناكو «مهذالمو ملعلا لهأ عمجم ريزولا سلجم ناكو «هتيص عاذو
 «ةيمالكلا تاحراطملاو «ةيهقفلا تارظانملا نم ولخت ال - متآملا ىتح -
 رهظو ءموصخلا رهقو .«كلملا ماظن سلجم يف ءاملعلا ةمئألا يلازغلا رظانف

 هالوو «ليجبتلاو ميظعتلاب بحاصلا هاّقلتو ؛هلضفب اوفرتعاو «مهيلع همالك
 ءاملعلا هيلإ حمطي ام ةياغ كلذ ناكو «دادغبب ةيماظنلا هتسردم سيردت'

 نم نيثالثلاو ةعبارلا زواجتي ملو (ه544) ةنس يف دادغب مدقف ءهيف نوسفانتيو

 يلازغلا سّرد ءّْنّسلا هذه يف وهو ملاع عيفرلا بصنملا اذه دلقت املقو ءهرمع

 ةكنو ءهناسل ةحاصفو «هلضف لامكو ؛همالك نسح قلخلا بجعأو «ةيماظنلاب

 . '"0هوُيحأو «ةفيطللا هتراشإو «ةقيقدلا

 ىتح «دادغب يف هتجردو هتمشح تلعو :يسرافلا رفاغلا دبع هرصاعم لاق

 ْ . 9ةفالخلا رادو «ءارمألاو رباكألا ةمشح بلغت تناك
 نم ذقنملا» هباتك يف لوقي «نيلّصحملا ةبلطلا نم ريفغ مج هيلع أرقي ناكو

 سفن ةئامثالثل ةدافإلاو سيردتلاب ٌوُنمم انأو :ةيماظنلاو هلاح فصو يف «لالضلا

 . "”دادغبب ةبلطلا نم

 . ؟”ةمكحلاو «مالكلاو ءهقفلاو ءلوصألا فيلأت يف ذخأو
 : هترهشو يملعلا هقوفت بابسأ نم -ًاسداس

 :اهنم ؛هترهشو يلازغلا غوبن يف ًاببس تناك لماوع ةدع تعمجت

 . 777/14 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريسدو ء7 ١6 /1 يكبسلا نبال «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» رظنا )01( 0
 . ١/ 7١5 يكبسلا نبال «ئربكلا ةيعفاشلا تاقبط» رظنا (؟)
 5 1/7 يكبسلا نبال «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و 3 7١ص يلازغلل «لالضلا نم ذقنملا) رظنا ةرفز

 . 777/19 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» رظنا (4)



 يلازغلا ةمجرت

 ,رومألا قئاقح نعو نيقيلا نع ًاثحاب «ملعلاب ًافوغش ناك دقف :ةيملعلا هتأشن

 .هنارقأ قافو ءاهيف غبنو هرصع مولع سردو
 .ةيوق ةظفاح نم هب عتمتي ناك ام -

 ءرظنلا ديدس «ءاكذلا ديدش ناك دقف ؛ءاكذلا ةدش نم هب عتمتي ناك ام -

 .ةقيقدلا يناعملا ىلع ًاصاوغ «روغلا ديعب ؛كاردإلا طرفم

 لهأ ئدابم ميلعتل ةقجالسلا اهأشنأ يتلا ةيماظنلا ةسردملاب هسيردت -

 . "”هترهش بابسأ نم كلذ ناك دقف ءةنسلا

 : هللا همحر ىلازغلا ةايح ىرجم ريغ يذلا ريبكلا لوحتلا -ًاعباس

 هتتأ «ةليلذ ةعضاخ ايندلا هتتأو ءدجملا ةمق مايألا كلت يف يلازغلا غل.

 كلذب عتمتساو «ةملكلا ذوفنو هاجلاب هتتأ امك ءمسالا عويذو ةرهشلاو .لاملاب

 بتكلاو ةقيقدلا مولعلا علاطف ؛«ملعلا بلط نع عطقني مل كلذ عمو ءهلك

 هتايح ىرجم ريغ يذلا ريبكلا لوحتلا يف رثألا ريبك هل ناك امم ءاهيف ةفنصملا
 ل

 ةعلاطمب تأدتبا :«لالضلا نم ذقنملا» :ب موسوملا هباتك يف يلازغلا لاق

 ثراحلا بتكو «هللا همحر يكملا بلاط يبأل «بولقلا توق» لثم مهبتك

 بابرأ مهنأ ًانيقي تملعف ...دينجلا نع ةروثأملا تاقرفتملاو «يبساحملا

 دقف ملعلا قيرطب هليصحت نكمي ام نأو «لاوقألا باحصأ ال لاوحألا

 قوذلاب لب «ميلعتلاو عامسلاب هيلإ ليبس ال ام الإ قبي ملو ءهتلصح

 ىوقتلاب الإ ةرخآلا ةداعس يف عمطم ال هنأ يدنع رهظ دق ناكو «كولسلاو

 ءايندلا نع بلقلا ةقالع عطق :هلك كلذ سأر نأو «ىوهلا نع سفنلا ٌفكو

 ةمهلا هنكب لابقإلاو ءدولخلا راد ىلإ ةبانإلاو «رورغلا راد نع يفاجتلاب

 «ةيميت نباو يلازغلا نيب فوصتلا»و «غ١1465ص يبالصلا دمحم يلع .د «ةقجالسلا ةلود» رظنا 1١)

 8 ةه٠ص

 . ١15«ص يبالصلا ىلع .د «ةقجالسلا ةلود»و «77ص «يماشلا حلاصل يلازغلا مامإلا» رظنا (؟)



 17 يلازغلا ةمجرت

 برهلاو «لاملاو هاجلا نع ضارعإلاب الإ متي ال كلذ نأو «ىلاعت هللا ىلع
 .قئالعلاو لغاوشلا نم

 نم يب تقدحأ دقو «قئالعلا يف سمغنم انأ اذإف :يلاوحأ تظحال مث

 اهيف انأ اذإف «ميلعتلاو سيردتلا اهنسحأو «يلامعأ تظحالو «بناوجلا عيمج

 يف يتين يف تركفت مث «ةرخآلا قيرط يف ةعفان الو ةمهم ريغ مولع ىلع لبقم
 بلط اهكرحمو اهثعاب لب «ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ريغ يه اذإف «سيردتلا

 ىلع تيفشأ ينأو راه فُرُج افش ىلع ينأ تنقيتف «تيصلا راشتناو هاجلا

 ماقم ىلع ُدْعَب انأو «ةدم هيف ركفأ لزأ ملف «لاوحألا يفالتب لغتشأ مل نإ رانلا

 أم وي-''وحألا كلت ةقرافمو ء«دادغب نم جورخلا ىلع مزعلا ممصأ ء«رايتخالا

 يف ةبغر يل َقْدْضَت ال «ىرخأ هنع رخؤأو ءالجر هيف مدقأو ءًاموي مزعلا لحأو

 تراصف «ةيشع اهرتفتف ةلمج ةوهشلا دونج اهيلع لمحتو الإ ةّركُب ةرخآلا بلط

 ليحرلا :يداني ناميإلا يدانمو «ماقملا ىلإ اهلسالس ينبذاجت ايندلا تاوهش

 ام عيمجو «ليوطلا رفسلا كيدي نيبو «ليلقلا الإ رمعلا نم قبي ملف «ليحرلا
 ىتمف ةرخآلل نآلا دعتست مل نإف «لييختو ءاير لمعلاو ملعلا نم هيف تنأ

 . !؟عطقت ىتمف قئاوعلا هذه عطقت مل نإو !؟دعتست

 دوعي مث «رارفلاو برهلا ىلع مزعلا مزجنيو «ةيعادلا ثعبنت كلذ دنعف
 «لاوزلا ةعيرس اهنإف ءاهعواطت نأ كايإ «ةضراع لاحلا هذه :لوقيو ناطيشلا

 ريدكتلا نع يلاخلا موظنملا نأشلاو ضيرعلا هاجلا اذه تكرتو اهل تنعذأ نإف

 كيلإ تتفتلا امبر ءموصخلا ةعزانم نع يفاصلا ملسملا نمألاو ءضيغنتلاو
 .ةدواعملا كل رسيتي الو .كسفن

 ةتس نم ًابيرق ةرخآلا يعاودو ايندلا تاوهش بذاجت نيب ددرتأ لزأ ملف
 رمألا زواج رهشلا اذه يفو «ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس بجر اهلوأ ءرهشأ

 «سيردتلا نع لِقّيعا ىتح يناسل ىلع هللا لفق ذإ ؛رارطضالا ىلإ رايتخالا دح



 يلازغلا ةمجرت 1

 ناكف «ٌّىلإ ةفلتخملا بولقلل ًابييطت ًادحاو ًاموي سّردأ نأ يسفن دهاجأ تنكف
 تسسحأ امل مث ...ةتبلا اهعيطتسأ الو «ةدحاو ةملكب قلطني ال يناسل

 يذلا رطضملا ءاجتلا ىلاعت هللا ىلإ تأجتلا «يرايتخا ةيلكلاب طقسو .يزجعب

 يبلق ىلع لّهسو اعد اذإ رطضملا بيجي يذلا ينباجأف هل ةليح ال

 (17باحصألاو دالوألاو لاملاو هاجلا نع ضارعإلا
 .ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس ةدعقلا يذ رهش يف دادغب يلازغلا رداغو

 «سدقملا تيب يف اهضعب ىضق «نينس رشع اهب ماقأف «ماشلا ىلإ هجوتو جحف
 الاغتشاو .ءسفنلل ةدهاجمو ةضايرو «ةولخو ةلزع اهيف هتقو بلاغ ناكو

 قشمد دجسم ةرانم يف فكتعي ناكو «ىلاعت هللا ركذل بلقلا ةيفصتو اهتيكزتب
 ا

 «ةمشحلا كرتو «هلأتلاو دهزلا قيرط كلسو :رفاغلا دبع هرصاعم لوقي

 ناك امع جرخف «ةرخآلا دازو ىوقتلا بابسأب لاغتشالل ةجردلا نم لان ام حرطو

 نم ًابيرق رايدلا كلت يف ماقأو مالا لخد نت جر لاق هللا تيب دصقو «هيف

 يتلا ةروهشملا فيناصتلا يف ذخأو «ةمّظعملا دهاشملا روزيو فوطي نينس رشع

 نيعبرألا : لثم ءاهنم ةرصتخملا بتكلاو «نيدلا مولع ءايحإ لثم ءاهيلإ قبْسُي مل

 ردع «ملعلا نونف نم لجرلا لحم مِلَع اهلمأت ْنَم يتلا لئاسرلا نم اهريغو
 بلقناف .شاعملا بيذهتو «لئامشلا نيسحتو «قالخألا رييغتو «سفنلا ةدهاجم

 نوكس ىلإ ؛ةميمذلا قالخألاب قلختلاو ؛هاجلاو ةسايرلا بلطو ؟؛ةنوعرلا ناطيش

 «نيحلاصلا ٌيزب اًيزتو «تابيترتلاو موسرلا نع غارفلاو «قالخألا مركو «سفنلا
 رمأ نم مهينعي ام ىلإ مهئاعدو «قلخلا ةياده ىلع تاقوألا فقوو «لمألا رصقو

 ."”نيكلاسلا ىلع اهب لاغتشالاو ءايندلا ضيغبتو ةرخآلا

 .اهدعب امو « 57ص يلازغلل «لالضلا نم ذقنملا» رظنا )١(
 . 157ص يبالصلا يلع .د «ةقجالسلا ةلود»و «55ص «يماشلا حلاصل يلازغلا مامإلا» رظنا (1)

 ؛08/١١5 ركاسع نبال «قشمد خيراتاو «7597ص ركاسع نبال «يرتفملا بذك نييبت) رظنا (6)

 5 557 ص يبالصلا يلع .د «ةقجالسلا ةلوداو ١27ص ؟يماشلا حلاصل يلازغلا مامإلا»و

 رصحب



 1 يلازغلا ةمجرت

 : ةلزعلا دعب ميلعتلل يدصتلل هتدوع -انما

 عباتيل «سوط هدلب ىلإ تاونس رشع ترمتسا يتلا ةلزعلا كلت دعب داع مث

 سانلا ىلإ جورخلاب مهبلط راركتو «ةالولا حاحلإ تحتو «ىرخأ ةنس هتلزع

 يذ رهش يف كلذ ناكو ءاهيف ةيماظنلا ةسردملاب سرديل روباسين ىلإ جرخ
 مايقلل روباسين ىلإ ةكرحلا هللا رسيو :كلذ ىف لاقو «(ه4494) ةنس ةدعقلا

 ةلزعلا ةدم تغلبو «ةئام عبرأو نيعستو تن حيا ةلعقلا يذ يف مهملا اذهب

 ا هيما كف ىدحإ

 ؛ةديدج ةينب تناك اهنأو «ميلعتلا ىلإ هتدوع ليصافت يلازغلا عباتي مث

 عوجرلا نإف ءتعجر امف «ملعلا رشن ىلإ تعجر نإو ينأ ملعأ انأو :لوقيف
 هيلإ وعدأو «هاجلا بسكي هب يذلا ملعلا رشنأ نامزلا يف تنكو «ناكم ىلإ دوع

 .يتينو يدصق كلذ ناكو «يلمعو ىلوقب

 ةبتر طوقس هب فرغعُيو «هاجلا ُكَرْيُي هب يذلا ملعلا ىلإ وعدأف نآلا امأو

 نأ يغبأ انأو «ينم كلذ هللا ملعي «يتينمأو يدصقو يتين نآلا وه اذه ءهاجلا

 الإ ةوق الو لوح ال هنأ :ةدهاشمو ًاناميإ نمؤأ ينكلو ءيريغو يسفن حلصأ

 «ينلمعتسا هنكلو لمعأ مل ينأو ؛«ينكرح هنكل لرحبتأ مل ينأو «ميظعلا هللاب

 قحلا ىنيري نأو «يب يدهي مث ينيدهيو «يب حلصي مث ًالوأ ينحلصي نأ هلأسأف

 . '"”هبانتجا ينقزريو ًالطاب لطابلا ينيريو ؛هعابتا ينقزريو ًاقح

 اهيف ةيماظنلا يف اهسّرد يتلا ةدملا تناكو روباسين يف هتماقإ لطت ملو

 ةساودنفا كا ء«سوط يف هتيب ىلإ داعو كلذ كرت مث «ةريسي

 «نآرقلا متخ نم : :فئاظو ىلع هتاقوأ عّروو «ةيفوصلل هاقناخو «ةبلطلل

 نم ا ةاساقم دعب يفوت ىتح سيردتلل دوعقلاو «بولقلا يوذ ةسلاجمو

 . 54ص يلازغلل «لالضلا نم ذقنملا# رظنا (1)
 . 407ص يبالصلا يلع .د «ةقجالسلا ةلود»و 2.15 ص يلازغلل «لالضلا نم ذقنملا» رظنا (1)



 يلازغلا ةمجرت -

 نع هل هللا ظفحو .كولملا ىلإ هيف يعسلاو ء«موصخلا نم ةأوانملاو «دصتقلا

 . تابكنلا يديأ شون

 0 .هلهأ ا و 0 ةمتاخ تناكو

 داو فييدحلا الع هت تا ا يلازغلا مامإلل ريبك ىلاعت هللا نم

 .ةنمو هنم لضفو مركب ةياهنلا هذهل هقّفو ىلاعت هللا نأ بسحنو

 ًاثرإ بابسألا نم هل ناكو .تانبلا الإ بقعي ملو «يوري نأ هل قفتي ةتي ملو

 ضرتعي ناك اممو ءاهلبق امف لاومأ هيلع تضرع دقو هتيافكب موقي ام ًابسكو

 .«فصنأف هيف عجورو .همالك ءانثأ يف وحنلا ةهج نم للخ عوقو هيلع هب

 ناك هنأ عم ؛همالك يف هيلإ جاتحي ناك امب ىفتكاو .هسرام ام هنأ فرتعاو

 نع ءاحصفلاو ءابدألا زجعي يتلا ةرابعلاب بتكلا حرشيو «بطُخلا فْلْوُي
 . '"'”اهلاثمأ

 ؛ةتاقو -اعسات

 ةنس نم ةرخآلا ىدامج نم رشع عبارلا نينثإلا موي يلازغلا مامإلا يفوت

 يف وهو هباحصأ ضعب هلأس دقو «ىلاعت هللا همحر سوطب نِفُدو ء(هم6٠)

 ىتح اهُرّركُي لزي ملف «صالخإلاب كيلع :هل لاقف ءينصوأ :لاقف قايّسلا

 .هللا همحر «تام

 ءدماح وبأ يخأ أضوت حبصلا تقو نينثإلا موي ناك امل :دمحأ هوخأ لاق

 ًاعمس :لاقو. «هينيع ىلع هكرتو «هلّبقو هذخأف «نفكلاب يلع :لاقو «ىلصو

 لبق تامو «ةلبقلا لبقتساو ؛«هيلجر دم مث ءكلملا ىلع لوخدلل ةعاطو

 .رافسإلا

 : 407ص يبالصلا يلع .د «ةقجالسلا ةلود١و 2150 -157؟19١/5 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» رظنا )0غ(



 ١" يلارغلا ةمخيرت

 :هتافلؤم رهشأ -ًارشاع

 مث «قرطلا عاطُق هنم اهذخأ يتلا يهو «بهذملا عورف يف ةقيلعتلا ١-

 . هيلإ اهودر

 .هقفلا لوصأ يف لوخنملا -؟

 مالسإلا يف فْئَص ام :ناكلخ نبا هيف لاق ءبهذملا عورف يف طيسبلا -“

 .زيجولا -
 .يعفاشلا هقفلا يف ةصالخلا وأ ءرصتعملا ةواقنو رصتخملا ةصالخ -1

 ٠ .فالخلاو ةرظانملا يف لدجلا ملع يف لحتنملا -ا/

 . فالخلا ذخآم -8

 .فالخلا ملع يف ذخآملا نيصحت -4

 .هقفلا لوصأ يف تاياغلاو ئدابملا -

 .ليلعتلاو سايقلا يف ليلغلا ءافش ١-

 .(يلازغلا ىواتف ةلمج نم) نيفشات نبال ىوتف -

 .(ةيواعم نب ديزي رّفك نم مكح يف) ةيديزيلا ىوتفلا ١-

 . (ةفسلفلا ئدابم نايب) ةفسالفلا دصاقم -5

 .ةفسالفلا تفاهت -6

 .ملعلا رايعم -5

 .لوقعلا رايعم - ١7

 . ''”ىشمدب هفلأ هنأ :يبهذلا ركذيو «قطنملا يف رظنلا كحم -4

 )١( ناكلخ نبال نايعألا تايفو رظنا ١78/7 .
 يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس رظنا (؟) ١9/7714 .



 ىلازغلا ةمجرت ىف

 . لقعلا نازيم 8

 . ةينطابلا ىلع در وهو « يرهظتسملا 1

 . ةينطابلا بهذم داسفإ نايب ىف كلذو «قحلا ةجح ١-

 . مِههَّبُش ىلع هيف دري «ةينطابلا مصاوق -7
 .داقتعالا يف داصتقالا -73

 .دئاقعلا ىف ةيسدقلا ةلاسرلا - 4
 .ةيهلإلا رارسألاو ةيلقعلا فراعملا -65

 .نيدلا مولع ءايحإ -7

 .لالضلا نم ذقنملا -”7

 .لوصألا ملع يف ىفصتسملا -4

 .تادابعلاو قالخألاو دهزلا يف نيدباعلا جاهنم -4

 ةنس اهفلأ يتلا هبتك رخآ وهو «مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ ٠-

 نم هنود ام بسنو .«فلسلا بهذم ىلع ىرج « مايأب هتوم ليبقو (هم60٠)

 . ''”ةعدبلا ىلإ بهاذملا

 :هرعش نم -رشع يداح
 :لاق

 يشيباي بحبل نب يبتسم
 هب نوضتري باذعو

 مكتبحم يفرضلام
 :ًاضيأ لاقو

 ساربنلاةلابذك انؤاهقف

 يمدع ىوهلا يف يدوجوو
 معنلا نم ىلحأ يمف يف

 ملأ نمهللاو اندنع

 سانلل اهؤوضو قيرحلا يف يه
 يلع .د «ةقجالسلا ةلوداو 5٠« -70ص ةيقشمد نمحرلا دبع «فوصتلاو يلازغلا دماح وبأ» رظنا )١(

 : 06 ص يبالصلا دمحم



 فو يلازغلا ةمجرت

 ساحن قوف ءاضيبلا ةضفلاك 2رظنم قئار تحت ميمد ربخ

 :ًاضيأ لاقو

 هيبشتلا نع اهب لجفًارمق هدخ نم هغدص براقع تلح

 هيف تلح فيك بئاجعلا نمو اهجربب لحي هاندهع دقلو

 : هحدم يف ليق ام - رشع يناث

 . قدغم رحب يلازغلا :ينيوجلا نيمرحلا مامإ هذاتسأ لاق -

 .يناثلا يعفاشلا وه يلازغلا :ىيحي نب دمحم هذيملت لاقو -

 ىلإ اهب لّضَوَتُي يتلا نيدلا ةجحمو مالسإلا ةجح وه :يكبسلا نبا لاقو -
 ناك . . .موهفملاو اهنم لوقنملا يف زربملاو ؛ مولعلا تاتشأ عماج «مالسلا راد

 امامت ًاردبو «ىراوتتو هيدي نيب لءاضتت دُْسألا نأ الإ ًاماغرض هنع هللا يضر

 قلخلا ضعبو «ميظعلا دوطلا هنكلو قلخلا نم ًارّضَيو ءاراهن قرشي هاده نأ الإ
 . ميظنلا ٌرَّذلا رجحلا ضعب املثم نكل

 يلازغلا ملع ةفرعم ىلإ لصي ال :يروباسينلا ىيحي نب دمحم لاقو -
 .هلقع يف لامكلا غلبي داك وأ غلب نم الإ هلضفو

 وه :روباسين بيطخ يسرافلا بيطخلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع لاقو -
 ًانايبو ًاناسل هلثم نويعلا َرَت مل نم «نيدلا ةمئأ مامإ «نيملسملاو مالسإلا ةجح

 .ًاعبطو ًءاكذو ًارطاخو ًاقطنو

 ةبوجعأ «مالسإلا ةجح ءرحبلا مامإلا خيشلا وه :يبهذلا مامإلا لاقو -

 . طرفملا ءاكذلاو فيناصتلا بحاص ؛نامزلا

 ةمألا ينابرو «قالطإلا ىلع ءاهقفلا مامإ وه :يطايمدلا نبا لاقو -

 ءدالبلا يف هركذ عاش نمو «هناوأو هتقو نيعو «هنامز دهتجمو «قافتالاب

 ٠ .دابعلا نيب هلضف رهتشاو



 يلازغلا ةمجرت <32

 : يعفايلا لاق

 لصحملا رينتسملا مولع رحبب عفتنت هعلاط نيدلا مولع ءايحإو

 لزغمب كلذك لزغي مل لزغلا نم 2ققدم لزغ يلازغلا دماح يبأ

 لهأتلل لماك ءفك كلذل هنأ كش وال مالسإلا ةجح يعد

 لق يل تئش ام :لاق يل انمالسإل ةجح كنإ :تلق يمانم يف هل

 : «ءايحإلا» هباتكو يلازغلا مامإلا حدمي يكبسلا نبا لاقو

 نيكمتلاب ءاملعلا ىلع لضف دمحم نب دمحم نب دمحمل

 نيدلامولعايحإهباتكب  اهتامم دعب نيدلا مولع ايحأ
 فسوي نب ديبع نب زيزعلا دبع نب ورمع صفح وبأ دشنأ هيف دشنأ اممو

 : ىسلبارطلا

 هصالخ هللا نسحأ ربح بهذملا بذمه

 هطصالبتخخوزيجوو طيسوو طيسبلب

 :هؤاثر -رشع ثلاث

 : هيثري يدرويبألا رفظملا وبأ لاقو

 هفرشأ ردقلا ميظع يح لك نم 2 ىوث نيح مالسإلا ةجح ىلع ىكب
 هفئعي حال دماح يبأ ىلع هتربع هللا يف يرتمي نمل امف

 هفزثت عمدلاو هْرهْسُن فرطلاف يدلج ىوق يهوتست ةيزرلا كلت

 هفرعت ملعلا يف ةهبش هل امو هركنت دهزلا يف ًةلخ هل امف

 هفلخي سانلا يف هل ريظن ال نم هب تعجف دوقفم مظعأف ىضم

 هللا مهمحر ىفاعملا نب دمحم نب دمحأ نب كلملا دبع يضاقلا لاقو

 : ىلاعت

 هلاوي مل نم قحلا لاوي مل ىتف هلاو بلقلا مجاو ينيعب تيكب

 هلاو مث هلاو :ينفجل تلقو هتسبح دق ام لاط ًاعمد تبيسو

 .هلاقم قفو مالسإلاو نيدلا ىدص يقب نمو مولعلا ييحم دماح ابأ







 تاطوطخملا فصو

 : (س) ىلوألا ةخسنلا

 .الصأ اهتدمتعا دقو «قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكم ىف ةظوفحم ةخسن -

 .(151/81) اهمقر -

 .ةقرو )١60( اهقاروأ ددع -

 ١6(. ا ؟١) اهسايق -

 .رطس (117) ةحفص لك يف -

 . .فورعم ريغ :خسانلا -

 . يرجهلا رشع يداحلا نرقلا :خسنلا خيرات -
 تارقفلا سوؤر تنونغو «هفورح ةبراقتم «داتعمو ديج طخب ت 3 0

 . تاقيلعتو تاحيحصت اهيلع -

 : (ت) ةيناثلا ةخسنلا

 .ةيروميتلا ةبتكملا يف ةظوفحم ةخسن -

 .(697١١”)اهمقر>-

 .ةقرو )1١5( اهقاروأ ددع -

 )١7,6 ١> ١5(. اهسايق -

 .رطس )١5( ةحفص لك يف -

 .فورعم ريغ :خسانلا -
 .(ه17؟0٠6) :خسنلا خيرات -

 .داتعمو ديج طخب تيبتك -

 . تاجيحصت اهيلع -













 ضو فلؤملا ةمدقم

 [قلؤملا ةمدقما

 ٌةالصلاو «نيبلاطلل ٍةفرعملا ثرومو «نيذجملل ملعلا دجوم هلل ٌدمحلا
 .نيمّلعتملا مركأ هباحصأو هلآ ىلعو «نيملعملا مّلْعأ دّمحم ىلع مالّسلاو

 :دعبو

 لقلب قاعي انه لئابش منجا ذا ههكوقو قلامقا 1: لوهتاكيرأ قاف
 ّنم اهيف ام ٌعمجأ ينتأ الإ - ًاريثك اهيف اوملكت نإو - مّلعتملاو «مّلعملاو

 ْنأ ىلاعت ''"[هنم] وجرأو «ملعلا مادقإ ىلع ةأرجلا ُثروي امو ءِتاّمهملا
 ««ملعتملا جاهنم» :ب اهتيّمسو «هب ٍلمعلاو ملعلا ىلع ّدجلاو َمادقإلا ينّيطعُي

 . باوّصلا ليبس ىلإ يداهلا هللاو

 : باوبأ ةثالث ىلع بترو

 . هللا نم :(ت) يف 4





 ل ملعتملا جاه

 ملعلا يف لوألا بابلا
 [هبادآو هتناكمو هلضفق)

 نعوم يل أوو َنِدلاَو كدي انما دا هلأ جيْرَبط :ىلاعت هللا لاق < «م «2و ور
 ١١[. :ةلداجملا]

 انيك رذيلا اأو ةكيتملاو َوم الإ هك ل ُمتأ 5 هش :ىلاعت هللا لاقو
 ١18[. :نارمع لآ] * ٍطْسِقْلاب

 .ملعلا يلوأب ثلثو «ةكئالملاب ىَّنثو .هسفنب ةداهشلا يف هللا أدب
 هلا عا ع ما كار "نزعت رولا ا و مور ءرا هي 95

 .[9 :رمزلا] 4َنوُمَلَعَي ال َنيلَو َنوُئلعَي َنيِذْلا ىوََسِي لَه لق :ىلاعت هللا لاقو

 .[78 :رطاف] «اًوملعْلا ِهِدابِع ْنِم هللا ىّتْحي امَّنِإ 8 :ىلاعت هللا لاقو
 همم هر 2 . ص م00 -

 [أ /١تآ ْمَدنِع ْنَمَو ْمُكَنْبَيَو تب اديهّس ُهَلَأِب يك لقط :ىلاعت هللا لاقو
 . تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ «[57 :دعرلا] *بتكلأ ّمْلِع

 [ةضيرف ملعلا بلط]

 . ؟7(ةملَسْمَو ملسم لك ىلع (07ةضيرف ملعلا ٌبلط» : دع هللا لوسر لاق

 يف فلكملا رّذْعُي ال يذلا ملعلا وه :: 01١ ؛ريغصلا عماجلا حرشب ريسيتلا» يف يوانملا لاق )١(

 : ماسقأ ةتس ملعلاو «هب لهجلا

 . لكلا مثأ الإو «لكلا نع جرحلا طقس ضعبلا هب ماق اذإ :ةيافك ضرف - لوألا

 . موصو ةالصو ءوضوك «ضرفلا يف فلكملا هجاتحي ام وهو : نيع ضرف -يناثلا

 .ةيعرشلا مولعلا يف رحبتلاك :بودنم -كلاثلا

 .رحسلاو ميجنتلاو ةفسلفلاو ةذبعشلاك : مارح - عبارلا

 . ةلاطبلاو لزغلا راعشأك :هوركم -سماخلا

 . ريخ نع طيبثت الو هيف َفْحُس ال رعشك :حابم -سداسلا

علا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف باب ؛«ةمدقملا» يف هجام نبا هجرخأ 4فإ
 - يف يقهيبلاو ؛(5554) مل



 ملعتملا جاهنم انك

 «راثلا

 نم ٌرحب ُهَئيِبو كنيب ولو ءٌملعلا بّلطا» :مالّسلاو ةالّصلا لمكأ هيلع لاقو
 كلل

 .“"”«نيَّضلاب ولو َملعلا بلطا» :مالّسلاو ةالّصلا لضفأ هيلع لاقو

00( 

 ةفإ

 ءمِلْسُم لك ىلع ٌةَضيِرْ معلا ُبَلَط» : ظفلب «سنأ ثيدح نم «(177) 767 /؟ «ناميإلا بعش»
 نآسل» يف رجح نبا لاق «2َبَهمّذلاَو َوُلْؤُللاَو َرَمْوَجلا ٍريِزاَنَحلا ٍدُلَقُمَك ِهِلْهَأ ِرْيَغ َدْنِع ملجلا ُعِضاَوَو
 اذه :لبنح نب دمحأ لاق ١147/١: «لادتعالا نازيم» ىف يبهذلاو :(707) ١17/١ «نازيملا
 هنتم ثيدحلا اذه :يقهيبلا لاقو «ةفيعض قرط هل نتملاف الإو «دانسإلا اذهب :ينعي ءٌبِذَك
 نكلو .ءفّصملا ظفلب هدجأ ملو «ها .ةفيعض اهلك هجوأ نم يِوُر دقو «فيعض هدانسإو ءروهشم
 (ةملسمو) ثيدحلا اذه رخآب نيفنصملا ضعب قحلأ : 57ص «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا لاق

 . ًاحيحص اهانعم ناك نإو ءهقُرط نم ءىش ىف ركذ اهل سيلو
 لوق لقن مث «كلام نب سنأ نع يقهيبلاو هجام نبا هاور: 0١ «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق

 دمحم نب رفعج نع .«؛ءافعضلا» يف يليقعلاو .«ملعلا لضف» باتك يف ربلا دبع نباو «يقهيبلا

 نب ناملس نب فيرط نع «طايخلا دلاخ نب دامح نع «يزارلا جيرس يبأ نب دمحأ نع «ينارفعزلا

 يبأ نب سابع نع «ةبيتق نب نسح نب دمحم نع «لماكلا» يف يدع نباو «سنأ نع ؛ةكتاع
 لصأ ال لطاب :نابح نبا لاق ءسنأ نع «ةكتاع يبأ نع «يفوكلا ةيطع نب نسحلا نع «ليعامسإ
 يف فلتخم سنأ نع ةكتاع وبأ :«نازيملا» يفو «كيدصلا ىو ةكتاع ونار «فيعض نسحلاو «هل

 وهو :هريغو يواخسلا لاق «كلام نب سنأ نع روكذملا اذه يقهيبلا قيرط نم هفعض ىلع همسا

 عزونو ءهعضوب يزوجلا نبا مكحو ؛هل لصأ ال لطاب :نابح نبا لاق لب «نيهجولا نم فيعض
 :«تايهاولا صيخلت» يف يبهذلا لوقيو ءنَسَحلا ىلإ اهعومجمب لصي امبر قّرَط هل :يِّزِملا لوقب
 .حلاص اهضعيو «ةيهاو قرط ةّدِع نم ّيِوُر
 .هدجأ مل

 يف يدع نباو ٠87/١ «نيحورجملا» يف نابح نباو 2570 /7؟ «ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ

 ؛ملعلا» يف ربلا دبع نباو «(1777) 101/7 ناميإلا بعش يف يقهيبلاو 4118/4 «لماكلا»
 :(؟575) 8/١ «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو ؛777 /4 ؛دادغب خيرات" يف بيطخلاو ؛/١

 .سنأ ثيدح نم © 0 «تاعوضوملا» يف يزوجلا نباو

 فرْعُي ال .«نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا» : ةكتاعلا يبأ ثيدحو :(46) 170 ١/ هدنسم .يف رازبلا لاق
 ولو» : ظفْحُي ال :ىليقعلا لاقو . لصأ ثيدحلا اذهل سيلف ءوه نيأ نم ىَرْذُي الو «ةكتاعلا وبأ
 ةكتاع وبأو «سنأ نع ةكتاع وبأ هاور :نابح نبا لاقو .كورتم وهو «ةكتاع يبأ نع الإ «نيصلاب
 لاقو .هثيدح نم سيل ام هنع ىور امبرو «هثيدح ِهبْشُي ال ام سنأ نع يوري ءًادج ثيدحلا ركنم

 اهلك هجوأ نم َيِوُر دقو «فيعض هدانسإو ءروهشم هْبِش ثيدحلا اذه :«بعشلا» يف يقهيبلا
 - .ِيكَي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه :«تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا لاقو . ةفيعض



 ملعتملا جاهنم نذي

 ىلإ ٍدهملا نم َملعلا بلطا» :[أ١/1س] مالسلاو ةالصلا ٌفرشأ هيلع لاقو

 . '7«دحّللا

 : ةصالخلا يفو

 ُمّلعتو «ِتقو نود ٍتقو يف ْتَضرُف «موّضلاو ةاكّزلاو ةالّصلاك ٍةدابع لك
 ايد :مالسلا هيلع دوادل ىلاعت هللا ىحوأو «تاالاحلا عيمج يف ضرف ملعلا

 ىتح ّملعلا بلطاو ءٍديدح نم ''”[كاصعو] ءٍديدح نم كيلعن ذختا دواد

 . "”(كاصع رسكنيو «كالعن عطقني

 ماعطلا ةلزنمب لاوحألا عيمج يف كسفنب قلعتي ام َمْلع نإ :ليقو

 ًةايح َّنأ امك هب بلقلا ًةايح ّنإف «كلذ نم '*”[دحأ ّلكل] ذب ال ءبارشلاو

 . ”«أدبأ تمي مل ملعلاب ًايح ناك نم» :ِهِكَي ئبنلا لاق امك ءامهب ندبلا
 2 . 0 0 ”بام و 8 36 5

 «نيع ضرف هليصحتف ؛؟  ”نيع ضرف ىلإ هب لصوتي ملع لك نأ :ملعا مث
 اميو ؛جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلابو «ىلاعت هللا ةفرعمب قلعتملا ملعلا نإ

 .امهريغو ةاكزلاو ةالصلاك ةتماقإو هليصحتو ء[ب/١ت]

 . لطاب دانسإلا اذهب اذهو :لاقو «ةريره يبأ ثيدح نم ١//١7/7 «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأو 2
 .هدجأ مل قلل

 .ًاصعو :(س) يف قف

 46/5 «ملعلا» يف ربلا دبع نباو ”ةرضترلا 0ه6ص «ملعلا رهاوجو ةسلاجملا) يف يرونيدلا هجرخأ 4رفإ

 «هنع ركفتلا يف ايندلا يبأ نبال 5١/7 «روئنملا ردلا» يف يطويسلا هازعو «رانيد نب كلام نع

 يف يمرادلاو « ىيحي نب ةيواعم نع ((9) 8"ص «؛ملعلا بلط يف ةلحرلا) يف يدادغيلا بيطخلاو

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «(074) هيف ءانعلا لامتحاو ملعلا بلط يف ةلحرلا باب ؛«ةمدقملا».

 .يرتستلا

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب اه (5)
 .هدجأ مل )0(

 باوبأ ىلع علطملا» رظنا .هل هريغ لعفب هنع طقسي ال دحاو لك ىلع بجو ام وه :نيعلا ضرف (5)
 . 48ص يلعبلا حتفلا يبأل «عنقملا
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 ىفعُي الو ءاهيلع بقاعيو ءاهب ةقلعتم ٍةلأسم لك نع '')[ىلاعت هللا] لأسيو

 ةالصلا كرت ىلع بقاعي امك هيلع بقاعيو .رذعي الو .رافغتساو ةبوتب هنع

 نم امهريغو ةاكزلاو ةالصلا كرات قّسَفُي امك اهّكرات قَّسَفُيو ءامهريغو ةاكزلاو

 اذه ىلعو ءاهنع ةالصلا كرات طقسي امك ةداهشلا نع طقسيو «ضورفلا رئاس

 .ةدّكؤملا ريغو ء[اب /؟س] ةدّكؤملا ةئسلاو «ةيافكلا ضرف ماكحأ َمِلَع

 ءمارحلا ىلإ هب ُلّصوتي ام مّلعت ٌةمرح ًاضيأ َمِلُعو «ٌتحتسملاو «بودنملاو

 . '©تامّرحملا موجنلاو ؛"”["”تاجنرانلاو] رحسلا مّلعتك

 «ملعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟لضفأ لامعألا يأ :ِةِلك يبنلا لئُس

 .«ملعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟هللا لوسر اي ديرت لامعألا يأ :ليقف

 .(س) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام )١(

 ناسلا رظنا .سيبلتو هيبشت وه امنإ ءرْحّسلاك الو هتقيقحب تسيلو ءَرْحّسلا هبت َذَحَأ :ُجَريْلا (1)
 .(جرن) ةدام ءروظنم نبال «برعلا

 .تايجنرانلاو :(س) ىف (0)

 نم ميجنتلا لهأ هيعّدي ام وه هنع يهنملا موجنلا ملع 1١17: /4 «نئسلا ملاعم يف يباطخلا لاق 0(
 «حايرلا بوبه تاقوأب مهرابخإك «نامزلا لبقتسم يف عقتسو عقت مل يتلا ثداوحلاو نئاوكلا ملع
 مهنأ نومعزي رومألا نم اهيناعم يف ناك امو ءراعسألا رّيغتو ءدربلاو رحلا روهظو ءرطملا ءيجمو
 قيرط نم كَرْدُي يذلا موجنلا ملع امأف :لاق مث . . .اهيراجم يف بكاوكلا ريسب اهتفرعم نوكردي
 .هنع ّيِهُت اميف لخاد ريغ هنإف «ةلبقلا ةهج هب ِمّلْعُيَو «لاوزلا هب فّرْعُي يذلا سجلاو ةدهاشملا
 ةفرعم نم اهلهأ هيعدي ام موجنلا ملع نم يهنملاو : 187 «ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاقو
 ءرطملا ءيجمو «حايرلا بوبه تقوب مهرابخإ لثم «نامزلا لبقتسم يف عقت مل يتلا ثداوحلا
 ريسب اهتفرعم نوكردتسي مهنأ نومعزي ءاهوحنو راعسألا ريغتو «دربلاو رحلا روهظو «جلثلا عوقوو
 هللا لاق امك «هريغ دحأ هملعي ال هب لجو زع هللا رثأتسا ملع اذهو ءاهقارتفاو اهعامتجاو «بكاوكلا
 نم ةدهاشملا قيرط نم كَرْدُي ام امأف 2[ 5 :نامقل] «ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ# :ىلاعتو هناحبس
 هناحبس هللا لاق «هنع َيِهن اميف لخاد ريغ هنإف «ةلبقلا ةهجو «لاوزلا هب فَرْعُي يذلا موجنلا ملع
 لاقو [417 : ماعنألا] «رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج يذلا وهو» : ىلاعتو
 موجنلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ربخأف ١١[ :لحنلا] «نودتهي مه مجنلابو تامالعو# :هركذ لج
 رمع نع يور ءاهلابقتسا ىلإ ةبعكلا نع يئانلا ِدَنُهَي مل اهالولو «كلاسملاو تاقوألا ةفرعمل قّرَط
 .اوكسمأ مث «قيرطلاو ةلبقلا هب نوفرعت ام موجنلا نم اومّلعت :لاق هنأ هنع هللا يضر
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 ةالصلا هيلع لاقف ؟هللا لوسر اي ملعلا نع دلو لمعلا نعدلاشت رقت

 ال لهجلا عم ريثكلا لمعلا َّنِإو ؛عفني ملعلا عم ليلقلا لمعلا نإ» :مالسلاو
0 

 ُدادزيل َملعلا ْنأو «ٍةليضف لك ىلإ ًةليسو َملعلا لعج ىلاعت هللا نأ :ملعاو

 . كولملا سلاجم ىلإ ديبعلا عفريو ءآفرش فيرشلا هب

 [ةثالث ملعلا]

 ””[ٌقاقتشاف] «ٌميمو مالو «ٌنيع :يفرحأ ٌةثالث ملعلا :"”ءامكحلا لاق
 نيعلاف .«كلملا نم ميملاو «.[أ/5ت] فطللا نم ماللاو .؟؟”هييّلعلا ّنم نيعلا

 هلعجت ٌميملاو :«ةرخآلاو ايندلا يف ًافيطل هلعجت ماللاو «نييلعلا ىلإ هّبحاص ٌرجي

 ماللا ةكرببو «ةّزعلا نيعلا ةكربب ملعلا يف ىلاعت هللا هيطعيو «قلخلا ىلع ْأكِلَم

 . ةمءالملاو ةّبحملا ميملا ةكرببو «ةفاطللا

 نم 45/١« «ملعلا» يف ربلا دبع نباو ٠١١/4« «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا هجرخأ )١(

 ؛«هللاب ملعلا» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ ءهللا لوسر اي :لاق ؛«لجو زع هللاب ملعلا» :لاق ؟لضفأ

 «ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلا لاق ««لهجلا عم عفني ال لمعلا ريثك نإو «ملعلا عم عفني

 حرشب ريسيتلا» يف يوانملا هفّعضو «ها . فيعض دنسب سنأ ثيدح نم ربلا دبع نبا هجرخأ 0

 .(18717) 11١/1 «ءافخلا فشك» يف ينولجعلاو 148١/١« «ريغصلا عماجلا

 هللا يضر دوعسم نبا لوق نم .(525) ”7١ص «ىربكلا نئسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا هجرخأو

 . هلع

 نيدلا ءاهبل كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا يف امك هنع هللا يضر يلع انديسل كلذ بِسُت (؟)

 ١/". يدنكلا

 . قاقتشاو :(ت) يف وف

 ناّويِدل مسا وه :ليقو «ةعباسلا ءامسلل مسا :َنوُيْلِع :(الع) ةدام ««ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق (5)
 فّرْشأو ةئكمألا ىلعأ هب دارملا :ليقو «دابعلا نم نيحلاصلا لامعأ هيلإ عَفْرُت «ةظّفَحلا ةكئالملا
 .ةرخآلا رادلا يف هللا نم بِتاّرملا
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 [ملعلا فرش

 هنأ عم .لوقعلا يوذ نم ٍدحأ ىلع ىفخي ال ملعلا ٌفرش ْنأ :ملعا مث
 ُرئاسو ُلاسنإلا هيف كرتشي ملعلا ىوس لاصخلا ٌعيمج ّنأل ؛ةيناسنإلاب صتخم
 .كلذ ريغو «ةقفشلاو ءةوقلاو « ةعاجشلاك «تاناويحلا

 يقابلاو .ٌمّلعتمو «ٌملاع سانلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذه نمو

 ع نكت الو .ًاملعتم وأ .ًاملاع نك» : مالسلا هيلع لاقو 00" 7جمه

 .ًاعمتسم وأ ءاملعتم وأ ءاملاع نك» :[أ/7سآ] مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . 20«كلهتنف (*![سماخلا] نكت الو ءءاملعلل ًابحم وأ

 ٌّجَمَه ساّنلا رِئاَسَو» :هنع هللا يضر يلع ثيدح يف :(جمه) ةدام .«ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق )١(

 وه :ليقو ءريْمَحْلاو ِمَتَغلا هوُجُو ىلع طقسي ريغص ٌباَبُد :ُجمَهلاَو ءساّلا ةَلاَذُر :ُحَمهلا :ٌعاَعَر
 . ساّنلا َعاَعَر هب هّبَّشف ضوْعَبلا

 لاق :لاق «هنع هللا نر دلل وس |[ هيلع «الا/ل ١/ «ملعلا يف ربلا دبع نبا هجرخأ (؟)

 هللا ركذ ىلإ ىوآ وأ «هللا ركذ نم هيف ناك ام الإ ءاهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا# :ةلكَي هللا لوسر

 .«هيف ريخ ال حمه سانلا رئاسو ءرجألا يف ناكيرش ملعتملاو ملاعلاو

 ١11/١ ؛دهزلا» يف كرابملا نبا - هلوق نم هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع - ظفللا اذهب هجرخأو

 يف يقهيبلاو 21١7/١ «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو 2175/١ «دهزلا» يف دمحأو .(655)

 . (7817) 55ص «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا»

 2147 ١/ ؛هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو ١/ 4٠١« «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن'وبأ هجرخأو

 ؛هنع هللا يضر يلع ىلع ًافوقوم 21١7/7 «ملعلا» يف ربلا دبع نباو 2571/4/7 ؛دادغب خيرات»و

 .عاعر جمهو «ةاجن ليبس ىلع ملعتمو «ينابر ملاع : ةثالث سانلا : ظفلب

 هنأ هتمتتو ءًاعوفرم هدجأ ملو رز نا يرجلا بحلاو ين «ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ (8)

 .رباكم وأ يرامم :لاقف «ثلاثلا نع لِئَس

 . ةسماخلا نم :(ت) يف (5)

 ((5115) 505/16 ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ,(7577) 45 /4 هدنسم يف رازبلا هجرخأ (0)

 يف ميعن وبأو 220111) 71/5 «طسوألا»و :(785) 7/7 «ريغصلا مجعملا» يف يناربطلاو

 دنسم» يف يمليدلاو «(1704) 776 /7 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو 2777 /1 «ءايلوألا ةيلح»

 .هنع هللا يضر ةركب يبأ ثيدح نم 17/67(2) ١/ 57١ «سودرفلا

 اذه نم الإ هوجولا نم هجو نم ِةِلَو هللا لوسر نع ىَوْرُي هملعن ال ثيدحلا اذهو :رازبلا لاق
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 ؟كولملا نم :ليقف ءءاملعلا :لاقف ؟سائلا نم :''7”كرابملا نبال ليق

 . "”داهّرلا :لاق

 مهرمأو «"”ةكئالملا ىلع ُمالسلا هيلع مدآ َلضف ىلاعت هللا رهظأ ملعلابو

 لاب

 ةدايزب رمأي ملو «ملعلا ةدايزب 0 ةالصلا هيلع ّيبنلا ىلاعت هللا رمأو

 ١١5[. :هط] ؟*4اَملِع ٍفَدَر َبَّر لقَو# :ىلاعت هللا لاق امك «هريغ [ب /؟ت]

 نع هوري مل :يناربطلا لاقو . هيلع عَباَتُي ملو «سأب هب سيل ملسم نب ءاطعو ؛ةركب يبأ نع .هجولا -
 يف يمئثيهلا لاقو دا ها ؛ءاطع الإ رعْسِم نع ًاضيأ هوري ملو 0

 .نوقوثوم هلاجرو «رازبلاو «ةثالثلا يف يناربطلا هاور : ١177/١ «دئاوزلا عمجم
 ءهلوق نم ءادردلا يبأ نع )78١(« 75ص «ىربكلا نئنسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا 0

 نع رخآ هجو نم َيِوُرو ءفيعض وهو هِي يبنلا ىلإ ًاعوفرم رخآ هجو نم اذه َيِوُر :لاقو
 ' .هيلع ًافوقوم هنع هللا يضر هللا دبع

 )١( نمحرلا دبع وبأ يزورملا يميمتلا يلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع وه )١١4 - ١81١م <

  - 75عمج «تالحرلاو فيناصتلا بحاص ءرجاتلا دهاجملا «مالسإلا خيش ءظفاحلا (ما/97/

 تيهب تامو «ناسارخ ناكس نم ناك «ءاخسلاو ةعاجشلاو سانلا مايأو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلا

 .قئاقرلاو ءهيف فّئص نم لّوأ وهو «داهجلا يف باتك هل «مورلا وزغ نم ًافرصنم (تارفلا ىلع)
 «يزملل لامكلا بيذهت» رظنا ١١/ © ) 2)707١يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريساو 718/4 .

 .(59175) ”01//ه «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 نم اهيف لعجتأ اولاق ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو# :ىلاعت هلوق يف كلذو (*)

 مدآ ملعو نوملعت ال ام ملعأ ينإ لاق كل سدقنو كدمحب حبسن نحنو ءامدلا كفسيو اهيف دسفي
 كناحبس اولاق نيقداص متنك نإ ءالؤه ءامسأب ينوئبنأ لاقف ةكئالملا ىلع مهضرع مث اهلك ءامسألا
 مهئآمسأب مهأبنأ املف مهئآمسأب مهئبنأ مدآ اي لاق ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملع ال
 :ةرقبلا] 4نومتكت متنك امو نودبت ام ملعأو ضرألاو تاومسلا بيغ ملعأ ينإ مكل لقأ ملأ لاق
 "نراك

 نم ناكو ربكتساو ىبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإوإ : :ىلاعت هلوق يف كلذو (4)

 .[75 :ةرقبلا] 4نيرفاكلا

 بيترت نم ملع امدنع هل ركشلاو ىلاعت هلل عضاوتلل نمضتم : :941 /7 «فاشكلا» يف يرشخمزلا لاق (5)
 ىلإ ًاملع يندزف «يدنع ناك ام ًاليمج ًابدأو ؛ ميلعتلا تاب يف ةفيطل تراي يتملخ# : يأ « ملعتلا

 الإ ءيش يف ةدايزلا بلطب كي هلوسر هللا رمأ ام : ليقو .ٌاملعو ةمكح ءيش لك يف كل نإف مع

 .ملعلا يف
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 هّيبن ىلع َمعنأ ىلاعت هللا َّنِإ :ىلاعت هللا همحر ''”يزارلا قاحسإ وبأ لاقو

 ام َكَمَلَعَول :ىلاعت هللا لاقف ؛ملعلا الإ اهنم ءيشب هيلع َّنُمَي ملف «ةايشأب كي

 *١١7[. :ءاسنلا] 4اًميِظَع َكتلَع َّشأ ٌلْضَ كراكو ٌمَلَمَت نكت مل
 دوادو ناميلس ىطعأ ىلاعت هللا َّنِإ :امهنع هللا يضر "”ساّبع نبا لاقو

 ثيح رح ؛"””[هريغو] كلملاب ال ملعلاب امهيلع نَمو هَكلُملاو َملعلا مالسلا امهيلع
 .[16 : لمنلا] «اًمْلِ نُميلَسو درواد ايا دَقْلو## : ىلاعت هللا لاق

 هللا يضر سابع نبا لاقو ؛ملعلا وه ءايشألا لجأ نأ ىلع ليلد اذهو

 ىلع ّملعلا ٌراتخاف هفيملاو يافلا نب علا تارام دال :امهنع
 0ع كلملاو َملعلا هللا هاطعأف «كلملا

 [ءاملعلا لضفا]

 ملعلا لهأ «ةّوبنلا ةجرد نم نانثا» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُيبنلا لاق

 داهجلا ّلهأ اًمأو ءٌلسرلا هب تءاج ام ىلع ساتلا اوُلدف ملعلا لهأ اَمأ ءداهجلاو

 . *”(لسُرلا هب تءاج ام ىلع مهفايسأب اودهاجف

 .دهاز ظعاو (مم101 - . . . < ه04 - ...) قاحسإ وبأ يزارلا رفعج نب ذاعم نب ىيحي وه )١(
 :اهنم «ةرئاس تاملك هل «روباسين يف تامو :خلبب ماقأ «يرلا لهأ نم ؛هتقو يف ريظن هل نكي مل

 «دادغب خيرات» رظنا .كل اميف دهزا مث ,كل سيل امع عّروت ؛هل عرو ال نم ادهاز نوكي فيك

 .(1115) ١56 /5 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو»و «(7/4917) 7١8/١5 يدادغبلا بيطخلل

 ٌرْبَح (م147 -5194 < ه8 -ه قا") سابعلا قف يمشاهلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع (؟)

 ٌفُكو «ثيداحألا هنع ىورو ِةبكَي هللا لوسر مزالف «ةوبنلا رصع ءدب يف أشنو «ةكمب دلو «ءةمألا

 دبع نبال «باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا» رظنا .اهب يفوتو «فئاطلا نكسف ءهرمع رخآ يف هرصب
 .(4084) 141/4 ينالقسعلا رجح نبال «ةباحصلا زيبمت يف ةباصإلا#و «(108) 9888 /8“ ربلا

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (؛)

 ؛قشمد خيرات" يف ركاسع نباو 594401(2) ١97/7 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هجرخأ (:)
 478/7 راثآلاو ثيداحألا جيرخت يف يعليزلا لاقو ؛«كلملاو لأملا نيب» :ظفلب "7
 سابع نبا نع يمليدلا هركذو «دنس ريغ نم اذكه ملعلا باتك يف ربلا دبع نبا هركذ :(108)

 .مالسلا هيلع همسا فذح يف هحالطصا ىلع ًاعوفرم

 . كرابملا نب هللا دبع نع «04 ١/ «ملعلا» يف ربلا دبع نبا فّنصملا ظفلب هجرخأو
 - «ثيداحألا عماج» يف يطويسلا هازعو ؛70١ /؟ «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ (6)
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 رخآلاو دباع امهدحأ «نالجر هدنع ركُذ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 د يباحصأ نم لجر ىندأ ىلع يلضفك «دباعلا ىلع ملاعلا لضف» : ٌملاع 2220000( 1 5 10

 ال ٌدباعلا ّنأل ؛لمعلا نع دّرجملا ملعلا :هب دارملا :ليق «مولعلا ءايحإ» يفو
 . "”هلعلا نودب هتدابع زوجت

 ؛دباعلا ىلع ملاعلا لضف» :[ب /س] مالسلاو [أ /تآ] ةالصلا هيلع لاقو
 , *0229بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك

 جيتحا اذإ يذلا ُملاعلا ٌنمؤملا :سانلا ٌلضفأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . 0وهّسْفَت ىنغأ هنع ينغُتسا نإف َعَقَن هيلإ

 . يمليدلل ءا/ا"ص «ةفينح يبأ دنسم حرش» يف يراقلا يلع الملاو .(7944) 680/5 -
 )١7/45(: 47 /؟ «ءافخلا فشك» يف ينولجعلاو 28 ١/ ؟ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلا لاقو

 . فيعض دانسإب «هنع هللا يضر سابع نيا ثيدح نم .فيفعلا ملاعلا لضف يف ميعن وبأ هجرخأ
 فرش ةبسنك دباعلا فرش ىلإ ملاعلا فرش ةبسن :يأ : 477/5 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق )١(

 اوهّيُش دقو بحصلا «مكاندأ» :هلوقب نيبطاخملا نإف «ةباحصلا فرش ىندأ ىلإ ِةِيكَو لوسرلا
 اهنيهبتت نآل ؟ملعلا نم دياعللو ةدابعلا نم ملاعلل دب ال هنأ ىلع هبني هيبشتلا اذهو .موجنلاب

 ٌةمدقم ملعلاو ال فيك «لمعلاو ملعلا نم هب اوُلَّضُم اميف ةكراشملا يعدتسي ملعلابو ىفطصملاب
 نأل ؛لضفأ ملاعلا ناك امنإ :يبهذلا لاقو «يبيطلا هركذ . ملعلا ىلع ةفقوتم لمعلا ةحصو .؛لمعلل
 هيقف نم ريثكب لضفأ وه هصقن عمف هقف ريغب دباعلا امأو «هيلع ُلاَبَو هملعف ًادباع نكي مل اذإ ملاعلا
 . ةسائرلاب لغشلا يف هتمه هيقفك دّبعت الب

 يف يناربطلاو .«(5146) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب ءملعلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (؟)

 يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم «(47) 78/١ هدئاوف يف مامتو «(/411) 777/8 «ريبكلا مجعملا»

 . هنع هللا يضر

 ثيدح نم «(784) هللا ىوقتو ةيشخلا ملعلا :لاق نم باب .«ةمدقملا» يف يمرادلا هجرخأو

 .السرم لوحكم

 . 5/١ «نيدلا مولع ءايحإ» رظنا (9)

 نأل ؛بكاوكلاب دباعلاو رمقلاب ملاعلا بش : 554/١ «حيتافملا ةاقرم» يف يراقلا يلع الملا لاق (4)

 يّقلتملا هرونب ءيضتسيف «هريغ ىلإ ىّدعتي ملاعلا رونو «دباعلا نم ىٌّدعتي ال اهرونو ةدابعلا لامك
 . لجو زع اهقلاخ نم سمشلا رون نم هرون ىّقلتي رمقلاك لت يبنلا نع

 «ملعلا باتك «يذمرتلاو ((57151) ملعلا بلط ىلع ثحلا باب ءملعلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )0(

 ءاملعلا لضف باب ؛«ةمدقملا» يف هجام نباو ((5147) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب

 . هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم ((777) ملعلا بلط ىلع ثحلاو

 - يف يقارعلا لاق «ءادردلا يبأ ىلع افوقوم ١17١5( «ناميإلا بعش» ىف ىقهيبلا هجرخأ ()
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 َقْزُرَل امو «ضرألا يف هللا دبُم ام ًءاملعلا الول» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . "”«اهراطمأ ءامسلا الو ءاههاومأ

 ءيضتسي هنامز حابصم ملاع ٌلكف ؟ةنمزألا جارس ًءاملعلا :"”عيبرلا لاقو
2 5 8 . 

 ةلحم لكو « ٌءايحأ مهف ؛ ملاع اهيف ةلحم لك : 2 ”وهضعب لاقو «هنامز لهأ هب

 .ٌتاوُمَأ مهف ؛ٌملاع اهيف نوكي ال

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع ٍدَمحم ةّمأب فأرأ ٌءاملعلا :ذاعم نب ىيحي لاق

 ءاهتافآو اينذلا را نم مهنوظفحي مهتاهمأو مهتءابآ ْنأل ؛مهتاهمأو مهئابآ
 . "اهلاوهأو ةرخآلا ران نم مهنوظفحي ُءاملعلاو

 [ملعلا بلاطل تاقولخملا ءاعدا

 تاومّسلا لهأو .هتكئالمو «ىلاعت هللا َّنِإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 . '«ديخلا ساثلا مّلعم ىلع نولصيل ءاهرحج يف ةلمتلا ىتح «ضرألاو

 تاقبط» يف يكبسلا نبا لاقو .ًاعوفرم هَرَأ ملو «فيعض هدانسإ 0/١: «ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» -
 . ًادانسإ هل دجأ مل :7417/ «ةيعفاشلا

 ًاناميإ نينمؤملا لضفأ» :ورمع نب هللا دبع نع 211١/١ هخيرات يف بيطخلا هجرخأ ام هانعم يفو
 . ىتغتسا طغُي مل اذإو «ىطعأ لْئَس اذإ يذلا

 .دابعلا هللا قزر :(ت) يف )١(
 .هدجأ مل 4فإ

 ها٠1 - )١17/4 دمحم وبأ يرصملا ءالولاب يدارملا لماك نب رابجلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا وه ()
 يوارو يعفاشلا مامإلا بحاص «مالعألا ةيقب ريبكلا هيقفلا ثّدحملا مامإلا (م84 - 740 <
 ناك «نولوط نبا عماجب ثيدحلا ىلمأ نم لّوأ وهو «يباحصأ ظفحأ هنإ :لوقي يعفاشلا ناك ءهبتك
 . ١9١ص يزاريشلل «ءاهقفلا تاقبط» رظنا .رصمب هتافوو هدلوم ءانذؤم

 ١ 7١1١ص ىنارعشلل «ىربكلا تاقبطلا» رظنا .ينارادلا ةيطع نب نمحرلا دبع ناميلس وبأ وه )0
 1 4ص راطعلا نبال يوونلا مامإلا ةمجرت يف «نيبلاطلا ةفحت١ رظنا (6)
 .ليلق لبق هجيرخت مدقت يذلا يذمرتلا دنع يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم ءزج وه )00
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 املاعلا لضف]

 نم ناطيشلا ىلع ٌدشأ ٌدحاو 2ةيقفلو» :مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلا لاقو
 , "0"2002لهاج دياع فلأ

 يف ناك :لاق مامإلا خيشلا نم [ب /"ت] تعمس :رفعج وبأ خيشلا لاق]

 هل قفتاف «ءدمحم نب رصن :هل لاقي ةيقف دمحأ ناطلس نب ليعامسإ ناطلسلا مايأ

 ىضقو «هتمرح فرعو «همّركو هل ماق هيلع لخد املف «ناطلسلا دنع لغش
 عمس نم نإف «ءكسومان رسكنا :ناطلسلا وخأ لاقف «هيقفلا عجرف «هتجاح

 تافآ قئاقد ةقرعمو «ةرخآلا قيرط ملع انه هقفلاب دارملاو :7؟/١ «ءايحإلا» يف يلازغلا لاق )١(

 «ةرخآلا ميعن ىلإ علطتلا ةدشو ءايندلا ةراقحب ةطاحإلا ةوقو «لامعألا تادسفمو «سوفنلا

 ىلع هل درجتلا نإف «ةراجإلاو ْملّسلاو ناعللاو قالطلا تاعيرفت ال «بلقلا ىلع فوخلا ءاليتساو

 .هيف نيدرجتملا نم دهاشي امك «هنم ةيشخلا عزنيو «بلقلا يّسقي ماودلا

 «ىهنو رمأ اذامل ملعو .هيهنو هرمأ هللا نع هقَق نم نأل 5:/01١: ؛ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق (؟)

 يف هقفلاف «يهُن امم ابره دشأو ءرمأ امل ًاعراست دشأ ناكو «هنأش هردص يف ربكو «كلذل مظاعت

 «ءايشألا رادقأو ءاهنئاشمو رومألا نساحم اونياع نيذلا نيقيلا لهأ هب هللا دّيؤُي ميظع دنج نيدلا

 كلذ مرُح نمو «ةنينأمطو ةريصب ىلع هودبعيل مهنيقي رونب مهل كلذ يف ىلاعت هللا ريبدت نسحو

 ءيش عفن تأر اذإ داقنت امنإ سفنلاف هللا رمأل داقناو عاطأ نإو بلقلا نأل ؛هْرُكو ةدباكم ىلع هَدَبَع
 ءامهرقيل دونجلا نم امهدادضأ ىلإ ناسنإلا جاتحيف «تاوهشلا امهدنج ناطيشلاو سفنلاو ء«هرض وأ

 .هقفلا وهو

 مهبولق يف تاوهشلا نيزو «ىوهلا نم سانلا ىلع ًاباب حتف املك ناطيشلا نأل : 457 /4 ًاضيأ لاقو
 امبر دباعلاو ءارساخ ًابئاخ هدريو «بابلا كلذ دسيف «هلئاوغ نماكمو هدئاكم فراعلا هيقفلا نّيب
 .يردي الو ناطيشلا لئابح يف وهو ةدابعلاب لغتشا

 يف هجام نباو «(757401) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب «ملعلا باتك «يذمرتلا هجرخأ ()

 هللا يضر سابع نبا ثيدح نم ؛(77؟) ملعلا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف باب ««ةمدقملا»

 .«لهاج» : ظفل هيف سيلو ءامهنع

 .ملشم نب ديلولا ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن الو «بيرغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 «حصي اال :لاقو ««للعلا» يف يزوجلا نبا هدروأ : «ريدقلا ضيف» ىف يوانملا لاقو

 . عضولاب هل َدِهُّش «هنم هعمسي مل ام تاقثلا نع يوري : متاح وبأ لاق «حانج نب حور هب مهتملاو
 .ادج فيعض :يقارعلا ظفاحلا لاقو . ىهتنا



 1 وسلا ٠ ا سال

 هتمركأ دق :ناطلسلا لاقف «هتيعر نم لجرل ماق ليعامسإ ناطلسلا ْنِإ :لوقي

 .هملعو ؛«هلضف لجأل

 ليعامسإ اي :لاقف «همانم يف مالسلاو ةالصلا هيلع ّىبنلا ناطلسلا ىأر مث

 ةثام ةنطلسلا كدالوأ نم ذخأي ال نأ هللا مكح دق «ملاعلا ةمرح تفرع دق كنإ

 هدالوأ نم نوكي ال نأ ىلاعت هللا مكح دق «كيلع باع قاحسإ كوخأو ءةنس

 «ناقاخ لهأ مزهو ءَنوُحْيَج ربع دومحم ناطلسلا نإ ىتح ءطق باكر بحاص

 قنور يف اذك «لضفلاو ةمرحلا فرع هنأ ةكربب تقولا كلذ نم ةنس ةئام هل تف
 , 07[: نلاوبفلا

 لهاجلاو ءًاقساف ناك ولو هللا بيبح ملاعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . "”«ًادباع ناك ولو هللا ودع

 لهاجلا فرشو «ٍقِسافلا ملاعلا فرش يف اوفلتخا سائلا نم َّنأ :يكح

 دباعلا ةعموص ىلإ مهعم بهذو ٌدحاو مهنم جرخف «دباعلا [1/5ت]

 كل ترفغو كتوعد تلبق ؛يدبع اي :لوقي نأب هبطاخف ؛'"”[لهاجلا]
 كنم وجرأ ينإ يهلإ :لهاجلا دباعلا لاقف «حرتساو ةدابعلا ٌكرتاف ,ءكبونذ

 ءاذكو اذك [أ/45س] نامز يف كتدبع دقو .كركشأو .«كدمحأ ينإو ءاذه

 . كلهجل ٌترفكو .ءتأطخأ دقف :لئاقلا لاقف

 ِقّنا] يدبع اي :لئاقلا كلذ لاقف .قسافلا ملاعلا ىلإ مهعم بهذ مث
 نأ ديرأ ينإف «ءيّئم يحتست ال تنأو «ءكبنذ رتسأو كبر انأو «؟*”[يئم

 «نوعلم اي :لاقف «هناكم نم جرخو هفيس ّلسو «ٌقسافلا ٌملاعلا [ماقف] «ككلهأ

 .(ت) نم نيتفوكعم نيبام )١(

 .هدجأ مل ةهز

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام ()

 . يِنقْنا :(ت) يف (5)



 . ١ جاهنم ف

 ءمهناكم ىلإ مهعم لئاقلا كلذ بهذف .كّبر كمّلعأ يّنإف ؛كّبر ملعت ال تنأ
 . ىهتنا .هلهأو ءملعلا فرش اوملعف

 [هقفلا نيدلا دهامعا

 عفنو «هريغلو هسفنل ملاعلا عفن ةنو ءهقفلا نيذلا دامعو ؛ٌدامع ءيش لكلو

 ل دشأ ء ٌءيش ناطيشلا ىلع سيلو ؟هريغل عفني فيكف .هسفنل طقف عفن نإ لهاجلا

 مث .''”ههدأ نب ميهاربإ نع لوقنم اذه ءهب تكسيو ملعلاب ملكتي ملاع نم

 , "220[0همالك نم دشأ هتوكسل :- ىلاعت هللا هنعل - سيلبإ لاقو] :لاق

 [دياعلاو ملاعلا نيب :قرفلا]

 لك نيب ءةجرد ةئم دباعلاو ملاعلا نيب» :مالسلاو ةالصلا هيلع '*”[لاقو]
 0 [ب /4تآ] نيعبس ةريسم ةجرد

 (مالال4- ... < ه51١- ...) قاحسإ وبأ يخلبلا يميمتلا روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ وه )١(

 ماشلاو قارعلا يف لاجو «دادغب ىلإ لحرو هقفتف «خلب يف ىنغلا لهأ نم هوبأ ناك ءروهشم دهاز

 ظفحو ءداصحلاب لمعلا نم شيعي ناكو «ةثالثلا راطقألا ءاملع نم ريثك نع ذخأو ءزاجحلاو

 ال ًاورف ءاتشلا يف سبلي ناكو «مورلا لاتق يف ةازغلا عم كرتشيو «نحطلاو «لمحلاو «نيتاسبلا

 ةيبرعلاب قطنيو «ةماقإلاو رفسلا يف موصي «يذتحي الو ,فيصلا يف ممعتي الو ءهتحت صيمق
 ةفاخم همالك يف نايفس زجوأ ظعي وهو يروثلا نايفس سلجم رضح اذإ ناكو ءْنَحْلَي ال ىحصفلا
 نبال «تاقثلا» رظنا .هافوتمو هنكسمو هتبسن يف فالتخاو بارطضا اهيفو ةريثك هرابخأ «لزي نأ

 .(770) ؟الال /5 ركاسع نبال ؛قشمد خيراتاو «(56077) 15/5 نابح

 . 51/4 ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح رظنا (؟)

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبام (5)

 َنْيَب» :لاق لَك يبنلا نع )17١6(: 470/7 «راثآلاو ثيداحألا جيرخت» يف يعليزلا لاق )2(

 وبأ ىور :تلق «ةقَنَس َنْيِعْبَس ٍرْمضُملا ٍداوَجلا رضخ نْيَتِجَرَد َْلُك َنْيَب ِءَةَجَرَد ُةئام ٍدباَعلاو ملاعلا

 يبأ نع «ةملس يبأ نع ؛يرهزلا نع «ررحم نب هللا دبع ثيدح نم ءهدنسم يف يلصوملا ىلعي
 لك نيب ام «ةجرد نوعبس دباعلا ىلع ملاعلا لضف» د ركوب :لاق هنع هللا يضر ةريره

 ماع ةئام ةريسم نيتجرد هلعأو :174 /5 «لماكلا» يف يدع نبا هاورو ««عيرسلا سرفلا رضح

 - « فيعض :لاق نيعم نبا نعو «هنم ّيلإ بحأ ةرعب : : كرابملا نبا نع دنسأ مث «ررحم نب هللا دبعب
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 ىلع مهومدقو «فقاوملاو «سلاجملا مهولزنأ «مهقوقح [سانلل] اوفرعاف
 هللا لاق امك ءمكلثمك اوسيل مهْنإ «ىلاعت هللا دنع نومّدقم مهّنإف ؛مكسفنأ

 ؟يوتسي فيك «[19 :رمزلا] 4 ل دلو نع نبذل ىوَتَسي له لَم ٌلْق# :ىلاعت

 فعوض ًاملاع ناك ْنِإو «ةرشعب دحاولاف «ملاع ريغ وهو ةنسحب لمع نم َّنإف

 20 .فلأ ةئمسمخ ىلإ نيسمخب

 :"”[مهل] لوقيف «ةاملعلا هللا ُتعِبَي» :مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلا لاقو.
 مكيف يملع عضأ ملو ءمكب يملعل الإ مكيف يملع غضأ مل ين «ءاملعلا رشعم اي

 .[ب /:س] «مولعلا ءايحإ نم بختنملا» يف اذك م ”«مكل ترفغ دقف ءمكبذعأل

 [ءاملعلا ةبحم ءازجل

 ءًادبع بساحي ىلاعت هللا َّنِإ» :ِِك هللا لوسر لاق :«جاهنملا» يف لاق

 هللا لوقي رانلا ىلإ هب اويهذ اذإف ؛رانلا ىلإ هب رمأيف «هتانسح ىلع هتائيس حجر يف

 تيب يف ءاملعلا عم سلج له :هلأساو «يدبع كردأ :مالسلا هيلع ليئاربجل ىلاعت

 «ثيدحلا ركنم :ةداتق نعو «ثيدحلا كورتم :سالفلاو يئاسنلا نعو .؛كلاه :يدسلا نعو 2-

 بيغرتلا باتك» يف يناهبصألا مساقلا وبأ هاورو «ىهتنا .ةظوفحم ريغ هتاياور :لاقو .مهقفاوو

 ىلع ملاعلا لضف» : هِي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع ««بيهرتلاو

 (ملعلا باتك» يفو «ىهتنا .«ًاماع نيعبس داوجلا رضح نيتجرد لك نيب ام «ةجرد نوعبس دباعلا

 نيب» :يكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يورو :لاق ٠71/١ ربلا دبع نبال

 .«ةنس نيعبس رمضملا داوجلا رضح .نيتجرد لك نيب ءةجرد ةئام دباعلاو ملاعلا

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيباه )١(

 يف يناربطلاو «(087) 707 ١/ هدنسم يف ينايورلاو 07817 /7 هدنسم يف نايفس نب بوقعي هجرخأ (؟)

 ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو ١١١/5 «لماكلا» يف يدع نباو «(041) 705 ١/ «ريغصلا مجعملا»
 . 448/١ «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نباو 051(2/) 717” ص «ىربكلا نئسلا

 دنسب ىسوم يبأ ثيدح نم يناربطلا هاور ١/!: «ءايحإلا» ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا لاق
 ثيدحلا اذه :يدع نبا لاق :لاقو 1947/١« «تاعوضوملا١ يف يزوجلا نبا هركذو . فيعض

 نبا لاقو «ةديبع نب ىسوم نع ةياورلا يدنع لحت ال :لبنح نب دمحأ لاق «لطاب دانسإلا اذهب
 .ديز نب ةحلط ربخب جاجتحالا لحي الو :نابح



 1 ةملا جاهنم

 هيلع ليئاربجل ىلاعت هللا لوقيف ءال :لوقيف .هلأسيف ؟هل رفغأف ايندلا راد يف دحاو
 ىلاعت هللا لاقو ءال :لوقيف هلأسيف ؟ايندلا يف ًاملاع ٌبحأ له :هلأسا :مالسلا

 «ىلب :لوقيف .هلأسيف ءهل رفغأف ؟ءاملعلا بحي ٌقيدص هل له :هلأسا : ليئاربجل

 :ىلاعت هللا لوقيف لأ /هتز مهبحيو ءاملعلا عم سلجي وهو قيدص يل ٌنالف

 . ''”(كلذل كل ترفغ

 : ليق
 (ئايحأف اوتام ْنِإو َّنوملاعلاو مهتوم َلِبَق تاومأ نولهاجلا

 : ليقو

 هلهأل توم لبق ثوم لهجلا يفو
 ٌتْيِم ملعلاب ؟©[َيحي] مل أرما نو

 : ليقو

 للا وذو فعاضتم هزع ملعلا وذف

 اهميعن ٌبيطو ايندلا كتاف ْنِإف

 "ٌروبق روبقلا لبق مهماسجأف

 (*”بارتلا تحت توملا دعب تيم ٍلْهَج
 بماذملا ٌريخ ملعلاب تذخأ دقف

 [دياعلاو ملاعلا نيب ةلضافملا]

 باب يف َناطيشلا ىأرف دجسملا ىلإ ءاج هِي هللا لوسر نأ :ىكحو

 ديرأ :ٌناطيشلا لاقف ««؟انه عنصت اذام «نيعل اي» :ِةكَي ُئبنلا هل َلاقف ءدجسملا

 .هدجأمل )١(

 يقتل ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا يف ينانيغرملا رضنلا يبأ نبال وهو ل )0

 يشيبحلل فيرشلا ملعلا ةلمح لضف يف فيرعتلا يط رشن يف ةبسن البو 2777 ص يزغلا نيدلا

 . 7١7١؟ص

 يدرواملا ريسفت يف ةبسن البو «47ص هناويد يف يلع انديسل امهو «ليوطلا رحبلا نم ناتيبلا (0)

 . 77ص ةيزوجلا ميق نبال «نافهللا ةثاغإ)و «141 /1 يناعمسلا ريسفتو 7/7

 .تأي :(ت) ىف ()

 ملعلا ةلمح لضف يف فيرعتلا يط رشن يف ينانيغرملا نيدلا ناهربل امهو «ليوطلا رحبلا نم ناتيبلا (0)
 . 87١”ص يشيبحلل فيرشلا



 ملا جاهنم م6

 اذه نم فاخأ تنك نكلو .«يلصملا اذه ةالص دسفأو دجسملا لخدأ نأ

 نم ْفَحت مل ّمِلَو «نيعل اي» :مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا لاقف «مئاتلا لجّرلا
 ناطيشلا لاقف 2«؟ةلفغلا يف مئانلاو « هير عم ةاجانملاو تادابعلا ىف وهو يلصملا

 ٌتيوغأ نئلف ؛ٌملاع ٌمئانلاو ءلهس هداسفإو ءلهاج يلصملا :[أ/5س]
 تنكف «هّيالص حالصإو «هظاقيإ نم ثفاخأ ءهتالص ٌتدسفأو .يلصملا

 ةدابع نم ٌريخ ملاعلا مون» :مالسلاو ةالصلا هيلع ٌيبنلا لاقف ءاليجخ
 ىهتنا . ''”«لهاجلا

 [ملحلاب ملعلا نييزتا
 :ٌملحلاو «ميلح ملاع نم :يأ ؛ٌملح هنيزي ملع نم [ب/هت] لضفأ الو

 .ةبوقعلا ىف لاجعتسالا كرت

 ناك ؛لام مكل ناك نإف .ملعلا اوملعَي : هينبل نيا نب بعصم لاق

 . هلام مكل ملعلا ناك ؛لام مكل نكي مل نإو «ًالامج مكل ملعلا

 ٍهِلَط يبنلل ريخألا ظفللاب ء.4ص «ثيدحلا بابل» يف يطويسلا هركذ نكلو ؛هلوطب اذكه هدجأ مل )١(

 .دنس نودب
 ملاعلا مون : يأ : 3ص «ثيدحلا بابل حرشب ثيثحلا لوقلا حيقنت» يف يوونلا رمع نب دمحم لاق

 . يبأل ةياور يفو «ةدابعلا بادآ ملسي ال يذلا لهاجلا ةدابع نم لضفأ ءملعلا بادآ يعاري يذلا

 نظي دق هنأل : يأ ؛«لهج ىلع ةالص نم ريخ ملع ىلع مون» :فيعض دانسإب ناملس نع «ميعن

 .ًازئاج عونمملاو ًاححصم لطبملا
 - 541 < هالا - 7؟) هللا دبع وبأ يشرقلا يدسألا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب بعصم وه (؟)

 هدضع ناكف «ريبزلا نب هللا دبع هيخأ يدي نيب أشن «مالسإلا ردص يف لاطبألا ةالولا دحأ (م

 لتقو ءاهرومأ طبضو ءاهدصقف ةرصبلا هللا دبع هالوو «قارعلاو زاجحلاب هكلم تيبثت يف ىوقألا

 بيطخلل «دادغب خيرات" رظنا .ماشلا كولم ىلإ قارعلا لهأ ةعيب َتَّلِقُن هلتقمبو «يفقثلا راتخملا
 .(159) ١١5/5 يزوجلا نبال مظتنملاو ٠١8/1 27١970 يدادغبلا

 . ١759/١١ ركاسع نيال «قشمد خيرات»و .7"”ص يدرواملل «ايندلاو نيدلا بدأ» رظنا فرفز



 0-3 ١ جاهنم ها

 اوريصت «مكموق راغص اونوكت نإف ؛ملعلا اومّلعت :''”ةورع نب ماشه لاق

 .ٍلاحب ملع نم ىنغ كسْفَن "'”[عم بسحت] الو «مهرابك

 : كيلإ ىحوأ ىلاعت هللا َّنأ ول :كرابملا نب هللا دبعل ليق هنأ :يكح اممو

 ىلاعت هللا ّنأل ؛ّملعلا بلطأو موقأ :لاق ؟مويلا عنصت اذامف ةيشعلا ُثومت كن

 هاطعأو «ةدايّرلا بلطب هرمأي ملو «ءيش لك مالسلاو ةالصلا هيلع انّيبنل ىطعأ

 . "05م امل «ةدايزلا بلطب هرمأو ّملعلا

 [لاملا ىلع ملعلا لضف]

 عم يضقنت اهّنإف ءاينذلا زونك نم لضفأ ُملعلا :ّلاق هّنأ ''*”يّدّسلا نعو

 لاملاو ءٍدفآ لك نم هلهأ ظفحي ملعلا َّنِإو «قافنإلاب دادزي ملعلاو «قافنإلا

 سبتقي ؛قيرطلا ىلع جارّسلا لثمك ملعلا لثم امْنِإو «تافآلا يف اهعقوي

 .الضأ ُصُقني الو «يئاجلاو ُبهاَّذلا هثوض نم ديفتسيو

 نم لضفأ ملعلا : : مهضعب لاق ء«لاملاو ملعلا يف ذ اوفلتخا سائلا نأ : ملعاو

 ىلإ اوثعب ىَّنح «هيف اوعزانتف ءملعلا نم لضفأ لاملا :رخآلا لاقو «لاملا

 «كلذ نع [أ /5س] هلأسيل الوسر [ب /0س] امهنع هللا يضر ساّبع نب هللا دبع

 :هجوأ ةعبس نم «لاملا ىلع ًافرش ملعلل نأ ملعا :لاقف ءهلأسو هيلإ بهذف

 - هّملو ح ها55١- )1١ رذنملا وبأ يدسألا يشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع نب ماشه وه 220(

 هنم عمسف ةفوكلا رازو ءاهيف شاعو دلو «ةنيدملا ءاملع نم ؛ثيدحلا ةمئأ نم يعبات (م/7

 خيرات رظنا .اهب يفوتو «هتصاخ نم ناكف «يسايعلا روصنملا ىلع ًادفاو دادغب لخدو ءاهلهأ

 .0780) ٠٠١ /8 يزوجلا نبال «مظتنملا)و ,(7/7817) 7ا//5١ يدادغبلا بيطخلل «دادغب

 ١١54[. :هط] 6ًاملع يندز بر لقو#.:ىلاعت هلوق كلذب دارأ (؟)

 يعبات (مال45 - ... ت ه118- . . .) يدسلا ةميرك يبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإوه (5)

 .«ريسلاو يزاغملاو ريسفتلا» بحاص :يدرب يرغت نبا هيف لاق ءةفوكلا نكس «لصألا يزاجح

 .سانلا مايأو عئاقولاب ًافراع ًامامإ ناكو
 . 0/1 يدرب يرغت نبال «ةرهازلا موجنلا»و 00/5 تابح نبال «تاقثلا) رظنا



 اعتملا جاهنم 0

 .ءايقشألاو ةنعارفلا ثاريم لاملاو «"'”ءايبنألا ثاريم ملعلا نأ :اهادحإ

 . "”هلام سرحي لاملا بحاصو ءهبحاص ٌسرحي ُملعلا :يناثلاو

 يطعي الو .“"”هّبحي ال نملو هّبحي نمل ىلاعت هللا هيطعي لاملا نأ :ثلاثلاو

 . هّيحي نمل الإ ملعلا

 صقني لاملاو ءامهب ديزي لب «قافنإلاو لذبلاب ٌملعلا صقني ال :عبارلاو
 , «©امهب

 ةمايقلا موي ىلإ هلمع عطقني الو «تومي ال ملعلا بحاص نأ :سماخلاو

 .هريغل هلام ىقبيو «هلمع عطقنيو «ٌتومي لاملا بحاصو «'“””ادبأ هلمع هعمو

 ٌبحاص ّنأو] :©”ىلْبَي الو ربقلا يف بَّذعي ال ملعلا بحاص َّنأ :سداسلاو
 . "9[ىلبيو ربقلا يف بَّذعي لاملا

 ءهبستكا نيأ نم مهرد لك نع ةمايقلا موي لأسُي لاملا بحاص َّنأ :عباسلاو

 ٌلكول ءٌةجرد ةلأسم ّلكب هل ملعلا بحاص َّنأو « "هيلع بساحيو «هقفنأ اميفو

 اوُنرَو امن ءًامَمْرِد الَو ًاراثيد اوُنرَوُي ْمَل ءاَيْنألا نإ انا ُهَئَرَو اَمَلُعْلا نإ :855 هلوق كلذل دهشي 22320(

 هقفلا لضف يف ءاج ام باب « ءملعلا باتك ءيذمرتلا هجرخأ .هرِفاَو ظَحِب ٌلَحأ ِهِب ٌَدَحَأ ْنَمَق ٠ ّمْلِعْلا

 . هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم «((5545) ةدابعلا ىلع

 عماج# رظنا .كسرحي ملعلاو هسرحت لاملا نأل ؛لاملا نم ريخ ملعلا :هنع هللا يضر يلع لاق (؟)

 . 0ا//١ ربلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب

 ْنَم الإ َناَميِإلا يِطْمُي الو ءُبِحُي ال ْنَمَو ٌبِحُي نم َلاَمْلا يِطْعُي ةللا ّنِإ» :ِلكَي هلوق كلذل دهشي (6)
 .هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح نم .((1/ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ .«ُبِحُي

 ملعلا نايب عماج» رظنا .قافنإلا ىلع وكزي ملعلاو «ةقفنلا هينفت لاملا :هنع هللا يضر يلع لاق (:5)

 . ١//01 ربلا دبع نبال «هلضفو

 .هوب ُمُقَتنُي مْلِع ْوَأ . . . :ِةَنالَث ْنِم الإ ُهُلَمَع ُهْنَع َعْطَقْلا ُناَسْنِإلا َتاَم اَذإ» :ِقك هلوق كلذل دهشي (0)

 ” .613301) هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب «ةيصولا باتك ءملسم هجرخأ
 بولقلا يف مهراثآو ةدوقفم مهنايعأ ءرهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلا :هنع هللا يضر يلع لاق ()

 . ةال ١/ ربلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج» رظنا .ةدوجوم

 - َميِفَو ُهَبَستْكا َنْيَأ ْنِم ِهِلاَم ْنَعَو . . .َلأْسُي ىّتٍََمايِقْا موي ِدَْع امَدَق ُلوُرَت ال» :نكَي هلوق كلذل دهشي_ (4)



 مع ملعتملا جاهنم

 ريغ ىلع أرق ْنِإ تانسح رشع نآرقلا فورح نم فرح لكلو ( ةنسح "يفرح

 : رهط ىلع أرق نإو ءرهط
 .ةنسح ةئم ٍفرح ٌلكلف ؛ةالصلا ريغ يف ناك نإ -
 .نيروكذملا جاهنم يف اذك «ةنسح ُفلأ فرح لكلف «ةالصلا يف أرق نإو -

 [نيرادلا يف ملعلا لهأ ةداعسأ

 :ليق ام لوقلا معنو

 ("”دوعوم سودرفلا ةّنجلا يف:ب /:تادلخلاو ٌدوعسم نيراذلا يف ملعلا لهأ

 ٌدورطم لهجلا لهأو ءَلُذ لهجلاو مرتحم ملعلا لهأو .ّْع ملعلاو

 : ليقو

 ”0:بنتجاف لهج بلقلا تومو همنتفاف ٌملع ٍبلقلا ةايح

 هظعتاف ظعولا اذه [1/5س] كافك ٌهدزف ىوقتلا دازلاريخو

 ,؟*ههنفك مهبوثو ءٌتاومأ مه لب «ءايحأ لاّهجلا نبسحت '*”[ال] :ليقو

 .«نوملكتي سانلا اذإ تمصيو .نوكحاض سانلا اذإ ىكبيو .ء.نوحرفي سانلا

 نَم نوكي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ٌضري ملف :«''"نوطلخي سانلا اذإ دّحوتيو

 .مهفي الو ملعي ال نمك مهفو َمِلَع
 باسحلا نأش يف ءاج ام باب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ .هُهَقَفْنَأ -

 )51١117(. صاصقلاو
 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب اه )١(

 .امهيلع رثعأ ملو «طيسبلا رحبلا نم ناتيبلا (؟)
 .امهيلع رثعأ ملو ءرفاولا رحبلا نم ناتيبلا ()
 .الو :(ت) يف )0

 1 1 5 :يربربلا قباس لاق (6)

 ُهاَيْحَأ ٍساَنلا يِف ْمُهَومْوَُق تاَمْدَق اَهَلَءاتَفالٌةاَيَح ٌىِقٌَّملا ُتْوَم
 دهزلا يف دواد وبأو ,0700814) 71١ /ا/ هفّئصم يف ةبيش يبأ نبا ىور نكلو ءظفللا اذهب هدجأ مل )١(

 - نبا نع 0( «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو «67١؟ص دهزلا يف دمحأو ؛ 0١



 مست تحدت «6

 لإ هللا نم ددزي مل ءادهز ددزي ملو املغ دادزا نم» : دلك هللا لوسر لاق

: 

 [ملعلا عاونأ]

 . يعامسو ٌىبسك :نيعون ىلع ملعلا ليصحت َّنأ : ملعاو

 .ذاتسألا دنع ةءارقلاو سرّدلا ةموادمب لصاحلا ملعلا وه :يبسكلاو

 اذهو ١ مهايندو مهنيد رومأ يف عامّسلاب ءاملعلا دنع مّلعتلا وه : ٌىعامسلاو

 راسفتساالاو ءمهل ةسلاجملاو ءمهعم طالتخالاو «ءءاملعلا ةبحمب الإ لصحي ل

000 

00 

 اذإ هراهنبو «نومئان سانلا اذإ هليلب فّرْعُي نأ نآرقلا لماحل يغبني :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم

 سانلا اذإ هتمصبو «نوكحضي سانلا اذإ هئاكبيو «نوحرفي سانلا اذإ هنزحيو «ءنورطفم سانلا

 ًاميكح ًاميلح ًانوزحم ًايكاب نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبنيو «نولاتخي سانلا اذإ هعوشخبو ؛نوطلخي
 .ًاديدح الو ءًاحاّيص الو ًاباَّحص الو ءًالفاغ الو «ًايفاج نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبني الو ءًاتيكِس
 ةدام هللا ةعاط ريغ يف ملعلا :ءامكحلا لاق مث نمو : 07/7 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق

 دهزلا لصأو «ةداعسلا هترمثو «ةبغرلا ملعلا لصأ :ءامكحلا لاق :يدرواملا لاقو .بونذلا

 ايف اقرتفا نإو «ةليضفلا تمعو «ةداعسلا تمت دقف دهزلاو ملعلا نرتقا اذإف «ةدابعلا هترمثو «ةبهرلا

 ام ملعلا نم َتْؤُي مل نم :رانيد نب كلام لاقو .امهدارفنا حبقأو ءامهقارتفا رضأ ام َنْيَقِرَتْفُم حبو

 لجر :ةئالث ملعلا بلط يف سانلا :يلازغلا مالسإلا ةجح لاقو .هعفني ال ملعلا نم يتوأ امف هعمقي

 هب نيعتسيل هبلط لجرو «نيزئافلا نم اذهف «هللا هجو الإ دصقي مل «داعملا ىلإ ًاداز هذختيل هبلط
 نم اذهف «هلعف ءوسو .هدصقم ةّسْج دقتعي كلذ عمو «لاملاو هاجلا هب لانيو «ةلجاعلا هتايح ىلع

 «نيزئافلا نم وهف اهل قْفُو نإو «ةمتاخلا ءوس هيلع فْيِخ ةبوتلا لبق هلجأ هلجاع نإف «نيرطاخملا
 ةرثكب ززعتلاو ءهاجلاب رخافتلاو «لاملاب رثاكتلا ىلإ ةعيرذ هملع ذختاف ناطيشلا هيلع ذوحتسا لجرو

 نيكلاهلا نم اذهف «ءاملعلا ةّمِسب هماسنال ناكمب هللا دنع هنأ رِمْضُي كلذ عم وهو «عابتألا
 .نينسحملا نم هنأ هنظل «هتبوت نع عطقنم ءاجرلا ذإ ؟نيرورغملا
 :67/5 «ريدقلا ضيف» ىف يوانملا لاقو «(0841) 507/7 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هجرخأ

 لاق :يبهذلا لاق «ميهاربإ نب ىسوم هيف نأل كلذو :يأ «فيعض هدنس :يقارعلا ظفاحلا لاق
 ىورو «ىلع نب نسحلا نع ًاعوفرم ؛«ءالقعلا ةضور» يف نابح نبا هاورو «كورتم : ينطقرادلا

 هيلع هللا نم دادزا بح ايندلل دادزا مث ًاملع هللاب دادزا نم» : يلع ثيدح نم «ءافعضلا» يف يدزأل

 .«ابضغ



 هه ملعتملا جاهنم

 هل لهجلا ّنإَف أ /7/تز مهل ًاّبحم وأ ًامّلعتم - وأ ءاملاع نك : ليق امك

 َّنأل ؛امهيف ''”نوبغم هب فصّئملاو «ةرخآلاو اينُّدلا يف ًاروذعم هبحاص نوكي
 ءدّهزتيلف ةرخآلا دارأ ْنَمو ءرجتئيلف اينّدلا دارأ ْنَم :ليق امك «ملعلا عم امهفرش

 ىوس اهيف هعمج ام ىقب اينّدلا نم لقتنا نم َّنإف :ملعتيلف امهيلك دارأ نمو

 .هدازو «هبنجو هتحتو هشارفو «هسينأو ربقلا يف هقيفر ملعلا ّنِإف «ملعلا

 [ملعلا دازلا ريخا

 يشمي ال اينّدلا رافسأ نم ًارفس مكنم دارأ ْنم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 قرب ١

 . © «داز الب

 امّيس الو «ُملعلا داّزلا معنو «؟ِداز الب ةرخآلا ىلإ رفّسلا نوديري فيكو

 ٍتوملا كلمل ًاعيفش ناك ملعلا ّنِإو «ةمايقلا موي يف هّلظو «هقاربو ءهعيفش
 ًادئاقو «نازيملا يف ًالقثو «ربقلا يف ًاسنؤمو ءريكنو ركنمل ًاباوجو ء[ب /س]

 . ةّنجلل ًاحاتفمو «طارّصلا ىلع

 «ةدحولا يف سينأ ملعلا ؟”[نإ] :هنع هللا يضر "”لبج نب داعم لاقو

 هيف ركفّتلا «ءالخألا دنع ريزولاو «ةريحلا دنع ليلدو «ةولخلا يف بحاصو

 هبو ءّبرلا دَحَوُي هبو ءّبّرلا دبعُي هبو «مايقلاب لدعي هتسرادمو «مايصلاب لدعي

 ةدام «روظنم نبال «برعلا ناسل» رظنا .يأرلا يف كيرحتلاب ُنّبَعلاو «عيبلا يف نيكستلاب ُنْبَعلا )١(
 . (نبغ)

 .هدجأ مل )2

 - م18 - ه ق١٠) نمحرلا دبع وبأ يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم وه ()
 دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا ةتسلا دحأ وهو «مارحلاو لالحلاب ةمألا ملعأ ناك (م574 -

 عم اهلك دهاشملا دهش «بلاط يبأ نب رفعج نيبو هنيب يلي يبنلا ىخآو «ىتف وهو ملسأ كي يبنلا
 ىلإ داع ِدكي يبنلا ةافو دعبو «نميلا لهأل ًادشرمو ًايضاق هِي هللا لوسر هئعبو دي هللا لوسر
 «باعيتسالا»و « 518/7 دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا رظنا .ندرألا ةيحانب ًاميقع ىفوت «ةنيدملا

 .(7415) 1507/6 ربلا دبع نبال
 .(ت) نم نيتفوكعم نيبام (4)
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 ءايندلا زع هيفف هل عبات لمعلاو «لمعلا مامإ وهو ءاب /ا/ت] ترلا عاطي

 .ةرخآلا ةداعسو

 ناك نإ فرشلا :ةرشع ملعلا يف بعشتت :هنع هللا يضر (7ئرهُزلا لاقو

 ءافيعض ناك نإ ةوقلاو ءانيهم ناك نإ ٌةّرعلاو ءًأريقف ناك نإ ىنغلاو اَبند

 قوق 2 : : هد ك7 ه0 ء :
 .  اريغص ناك نإ ريبكلاو ءاّيصق ناك ْنِإ ٌبزقلاو ءاليخب ناك نإ دوجلاو

 [ءاملعلا قاداعم نم ريذحتلا]

 :مالسلاو ةالصلا هيلع ئبنلا لاق امك «ءايبنألا ثاريم ءاملعلل ّملعلا َّنإو
 .هلهأ مظعو هيظعو ملعلا مئانغب منتغي نم لقاعلاف ,؟0«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا»

 لاق ءزيزع صخشب لإ موقي ال ٌريزع ملعلا نإف «ةناهإلا رظنب مهل رظني الو
 . «ةمايقلا موي ىلاعت هللا '؟”[هناهأ] ًاملاع ناهأ نم» :ِِكك ُيبنلا

 . 7«قئالخلا نيب ةمايقلا موي هللا هلذأ ًاملاع ٌلذأ نم» :ِهكَي يبنلا لاقو
 دقف ينرقتحا نمو « ينرقتحا دقف ملعلا بحاص رّقتحا نم» : هك يبنلا لاقو

 . "”«رانلا هلف ىلاعت هللا رقتحا نمو «ىلاعت هللا رقتحا

 لّوأ (مالك7 - ه4 - ه1؟4- 04) ركب وبأ يرهزلا باهش نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم وه )١(
 ءاهب رقتساو ماشلا لزن «ةئيدملا لهأ نم يعبات «ءاهقفلاو ظاّفُحلا رباكأ دحأو «ءثيدحلا نود نم
 ةنسلاب ملعأ ًادحأ نودجت ال مكنإف باهش نباب مكيلع :هلامع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو
 .(0505) 5١9 /7؟"5 يرملل «لامكلا بيذهت» رظنا .هنم ةيضاملا

 «لامكلا بيذهت»و ,؟١٠94 /؟ ركاسع نبال «قشمد خيرات يف هبنم نب بهو نع لوقنم لوقلا اذه )3(

 . يرهزلا لوق نم هرأ ملو . 0/١ يزملل

 «ملعلا باتك ءيذمرتلاو )0514١. ملعلا بلط ىلع ثحلا باب ؛ملعلا باتك «دواد وبأ هجرخأ ()
 ءاملعلا لضف باب :«ةمدقملا» يف هجام نباو «(77457) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب
 .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم ؛(؟77) ملعلا بلط ىلع ثحلاو

 .ناهأ دقف :(ت) يف (4)
 .هدجأ مل )هه(

 ,(711) 75١ص «عونصملا» يف يراقلا يلع الملاو 47(2) 774/١ ةعيرشلا هيزنت يف ينانكلا هركذ ()
 ةمايقلا موي هللا هلذأ قح ريغب ًاملاع ٌلذأ نم» : ظفلب «07717/4) 781 /” «ءافخلا فشك» يف ينولجعلاو
 .ةبوذكملا يدهملا نب ناعمس ةخسن يف اذك :ليذلا يف لاق :اولاقو ؛«قئالخلا سوؤر ىلع

 .هدجأ مل 49 ]



 هاب ملعتملا جاهنم

 هللا ىذآ نمو ءهّللا ىذآ دقف يناذآ نمو « يناذآ دقف ًاملاع ىذآ نم»١ : ديك لاقو

 . '10«راتلا هلف ىلاعت

 مل يْنإف ؛ًاملِع هتينآ يل ًادبع [أ /8ت] اورّقحت ال١ ىلاعت هللا لاق :ربخلا يفو

 اهيلع رمت ىّنح [أ /8س] اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نو 0 ”«هتمّلع نيح هرّفحأ

 . ””«مهل ًاماركإو ًاعضاوت اهّبالطو ملعلا ةلمح

 [ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبق]

 .2قفانم وهف ملاعلا تومل نزحي مل نم) : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 الإ ملاعلا تومل نزحي نمؤم نم امو «ملاعلا توم نم مظعأ ةبيصم ال هنإف

 . '«ديهش فلأو ملاع فلأ باوث هل ىلاعت هللا بتك

 )١( هدئسم يف دمحأ ىور نكلو ءظفللا اذهب هدجأ مل )١150610(« هحيحص يف نابح نباو ١6/756

 ) »)547باتك «يذمرتلا ىورو .«يِناَذآ ْدَّمَف اَيِلَع ىدآ ْنم» :سأش نب ورمع ثيدح نم
 نب بلطملا دبع ثيدح نم «(77/624) هنع هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا بقانم باب «بقانملا

 ل «بعشلا» يف يقهيبلا ىورو .(يِناَذآ ْدَمَف يّمَع ىّدَآ ْنَم ُساّنلا اَهُيَأ اي :ةعيبر

 ةللا ىَذآ ْدَقَف يِناَذآ ْنَمَو ءيِناذآ ْدَقَف َنيِمِلْسُمْلا ىّدآ ْنَم» :هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم
 «ريغصلا مجعملا» يف يناربطلا ىورو .؛ّلَجَو ْرَع ١/ 554( 585(« ؛طسوألا»و 54/5٠١ )/9591(,

 .«ةللا ىَذَآ ْدَقَف يِناَذآ ْنَمَو ءيِناَذآ ْدَقَق امِلْسُم ىذآ ْنَم١ :هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم
 يف يناربطلاو «(087) 07/١ هدنسم يف ينايورلاو ء141 /7 هدنسم يف نايفس نب بوقعي هجرخأ (1)

 ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو ١١١/5« «لماكلا» يف يدع نباو 041 ؛ريغصلا مجعملا»

 . 58/١ ؛هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نباو :«(6571/) 7 57ص «ىربكلا نئسلا

 دئسب ىسوم يبأ ثيدح نم يناربطلا هاور ١/ «ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلا لاق
 ثيدحلا اذه : يدع نبا لاق :لاقو «« ١ «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذو .فيعض

 نبا لاقو «ةديبع نب ىسوم نع ةياورلا يدنع لحت ال :لبنح نب دمحأ لاق «لطاب دانسإلا اذهب

 .ديز نب ةحلط ربخب جاجتحالا لحي الو :نابح

 ءملعلا باتك .يذمرتلاو «(3141) ملعلا بلط ىلع ثحلا باب « «ملعلا باتك «دواد وبأ هجرخحأ (0)

 ءاملعلا لسن كاب .ةمدقملا يف هجام ن نباو ((5785) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب

 َةَكِبالَمْلا نإ :ظفلب ءهنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم .(77) ملعلا بلط ىلع ثحلاو

 .«مْلِعْلا ٍبِلاَطِل ًاضر اَهَتَِنجَأ ُعَضَْ
 .هدجأ مل ()
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 20020 ع 3 سا + ده 0

 .راهتلاب مئاص «ليللاب مئاق دياع فلأ ثول : هنع هللا نفر 77 روع لاقو

 ىلع دزي مل ْنِإو «همّرح امم هللا هّلحأ ام ُملْعي ءٍدحاو ملاع توم نم ُنوهأ

 . "”نضئارفلا

 [ءاملعلا جم ةماعلا لثم]

 بضغ اذإ ءسمشلا عم '*”راّصقلا لثمك ءاملعلا عم ةّماعلا لثم :ليق
 اذإ كلذكف «سمشلا ال راّصقلا ىلع ةرضملا تناك «سمّشلا ىلع راضضقلا

 موحل ّنإف ؛'*”[ءاملعلل] ال ةّماعلل ٌةّرضملا نوكت ملاعلا ىلع ةّماعلا بضغ
 . تام اهقاذ نمو «ضرم اهّمش نم ةمومسم ءاملعلا

 [ةرخآلاو ايندلا يف هلضفو ملعلا باوثا
 الإ ُهُلَمع ©”[هنع] عطقنا ٌناسنإ تام اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُىَِنلا لاقو

 نيك وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ .«ةيراج ةقدص ْنِم :ةثالث نم

 «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نباو 1399(2) 7737/17 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ )١(
 «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو «.(146) ١58/5 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو « 0١

 .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم

 يناث (م144 - هم < مها7 - ه ق4 ٠)صفح ويبأ يودعلا يشرقلا ليفن نب باطخلا نب رمع وه (1)
 بّرْضُي «تاحوتفلا بحاص «مزاحلا عاجشلا «نينمؤملا ريمأب بقل نم لّوأو «نيدشارلا ءافلخلا
 نْيَرَمْعلا دحأ وهو «مهيف ةرافسلا هلو «مهفارشأو شيرق لاطبأ نم ةيلهاجلا يف ناك «لثملا هلدعب
 دهشو «نينس سمخب ةرجهلا لبق ملسأ ءامهدحأب مالسإلا زعي نأ هبر وعدي يي يبنلا ناك نيذللا
 نئادملاو سدقلا تحتتفاو .قارعلاو ماشلا حمتف مت همايأ يفو «(ه7١) ةنس ةفالخلاب عيوب «عئاقولا
 مالغ يسرافلا زوريف ةؤلؤل وبأ هلتق ءرمع اي اظعاو توملاب ىفك :همتاخ شقن ناك «ةريزجلاو رصمو
 رظنا .لايل ثالث ةنعطلا دعب شاعو «حبصلا ةالص يف وهو هترصاخ يف رجنخب ةليغ ةبعش نب ةريغملا
 .(ها/٠١4) 088/5 رجح نبال «ةباصإلا»و ء.(1808) 4 /'“ ربلا دبع نبال «باعيتسالا»

 . 1 81* /؟ هدنسم يف ثراحلا هجرخأ ةرف]
 .سمشلا تحت اهرشنيو بايثلا لسغي يذلا :يأ (:)
 .ملاعلل :(ت) يف (5)
 .(ت) نم نيتفوكعم نيبام (7)

 - «يذمرتلاو )١701(« هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب «ةيصولا باتك ؛ملسم هجرخأ (01)
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 ءًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس نم» : مالسلاو ةالصلا [ب /8ت] هيلع لاقو

 . ''7«ةّنجلا ىلإ ًاقيرط هل هللا لّهس

 نكلو «دابعلا نم هعزتني ًاعازتنا ملعلا ضبقي ال ىلاعت هللا نإ :ِةلَك لاقو

 ءالاَهُج ءاسؤر سائلا ذخُنا ًاملاع ِقْبُي مل اذإ ىّنح ؛ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي

 . "”«اوُلضأو اوُلضف «ملع ريغب اوتفأف ءاولئسف
 ًاقيرط كلس نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق «ءادردلا يبأ نعو

 يف نم هل رفغتسي ملاعلا َّنإو «ةّنجلا قرط نم ًاقيرط هب هللا كلس ءًاملع هيف بلطي

 الو ًارانيد اوثّروي مل ءايبنألا َّنإو «ءاملا فوج يف ُناتيحلاو «ضرألاو تاومسلا

 . ”9«رفاو ظحب ذخأ دقف هذخأ نمف «ملعلا اوئّرو امْنِإ «[8ب //سآ] ًامهرد

 هللا ليبس يف وهف ملعلا بلط يف ٌجرخ ْنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 00,640 رب ىتح

 . "'"ىضم امل ًةرافك ناك ملعلا بلط ْنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . كلام نب سنأ هاور 3

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم )١177(« فقولا يف باب «ماكحألا باتك

 «ملعلا باتك «يذمرتلاو «(275141) ملعلا بلط ىلع ثحلا باب «ملعلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١(

 ءاملعلا لضف باب «ةمدقملا يف هجام نباو «(715857) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب
 .هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم .(777) ملعلا بلط ىلع ثحلاو

 عفر باب ؛ملعلا باتك «ملسمو )20٠١« ملعلا ضَبْقُي فيك باب «ملعلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 .هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع ثيدح نم «(771/7) . . . هضبقو ملعلا

 .ًارارم هجيرخت مدقت قرف

 ءنْيّدلا يف عفانلا ملعلا بلط يف جرخ اذإ اذه : يلازغلا لاق : 177/5 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق (5)
 . هللا نم فوخلا يف ديزي ام عفانلا ملعلاو «ًاملع هومسو هيلع سانلا ٌبكأ يذلا لوضفلا نود

 ١7٠/17 هدنسم يف رازبلاو «(355417) ملعلا بلط لضف باب «ملعلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (4)

 . بيرغ نسخ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «.(520170)

 باب «ةمدقملا يف يمرادلاو )5١58(« ملعلا بلط لضف باب «ملعلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (5)

 اذه :يذمرتلا لاق ةَرْبْحَس نع َةَرْبْخَس نب هللا دبع ثيدح نم «(571) ِكك هللا لوسر نع غالبلا
 نب هللا دبعل فرعن الو «ثيدحلا يف فُعَضُي - هتاور دحأ - دواد وبأ «دانسإلا فيعض ثيدح

 لهأ نم دحاو ريغو ةداتق هيف ملكت «ىمعألا عيفن دواد يبأ مساو «هيبأل الو «ءيش ريبك َةَرْبْخَس

 . ملعلا
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 نكي مل نإف «تابن ملعلاو «ضرأ بدألا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق]

 رجش نكي مل ول ءرمث [أ /4ت] ملعلاو ةرجش بدألاو ؟تابن نوكي فيكف ضرألا
 بلط يف تام نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .'"'”[2'؟رمث نوكي فيكف
 . ””«ًاديهش تام دقف ءملعلا

 لوصح لبق ملعلا بلط يف تام نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .'*”«ةمايقلا موي ىلإ هملعي ًاملاع ًاكلم ىلاعت هللا قلخ .دوصقملا

 ءراَّثلا نم هللا ءاقتع ىلإ رظني نأ دارأ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . '2«نيملعتملا ىلإ رظنيلف

 فلأ نم ىلاعت هللا دنع لضفأ نالسك مّلعتم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 دباع 0
 . "”«ملاعلاب مْلاَعلا ماوق» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ىلاعت هللا م 0 ةعْبس ًاملاع َمَدَح ْنم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 /8”«ديهش فلأ باوث موي لكب ىلاعت هللا هاطعأو ءةنس فالآ ةعبس

 نع سفنلاو «كمامأ ٌمئاق سيلبإ َّنِإ :هنع هللا يضر '”قيّدَّصلا ركب وبأ لاق

 .هدجأ مل 0غ(

 .(ت) نم نيتفوكعم نيب اه (؟)
 يبأ ثيدح نم «70 ١/ «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف يف ربلا دبع نبا ىورو ؛ظفللا اذهب هدجأ مل ةرفإ

 ىَلَع َوُمَو مّلِعلا ٌبِلاَط ُتْوَملا َءاَج اًذِإ» :لوقي ٍَِي هللا لوسر انعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره

 .«ًادْيِهَش َتاَم ٍلاَحلا َكْلَت

 .هدجأ مل (:5)

 .عوضوم :لاقو 7700(2) 71٠ /؟ «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا هركذ (0)

 .هدجأ مل )03(

 .هدجأ مل )0

 .هدجأ مل (4)
 - ما" ه ق١0) ركب وبأ يشرقلا يميتلا بعك نب رماع نب نامثع ةفاحق يبأ نب هللا دبع وه 69

 مظاعأ دحأو «لاجرلا نم ع هللا لوسرب نمآ نم لوأو «نيدشارلا ءافلخلا لوأ 0م - مال“

 لئابقلا باسنأب املاعو «مهيرسوم رابك نم ًاينغو « شيرق تاداس نم ًاديس أشنو .ةكمب دلو «برعلا

 - مث «ةيلهاجلا يف رمخلا هسفن ىلع مرحو « شيرف ملاعب هبقلت برعلا تناكو ءاهتسايسو اهرابخأو



 ن1 كا 2201007 ا ا 5 225 تل
 راّبججلاو «كيلاوح نع ءاضعألاو «كفلخ ايندلاو «كراسي نع ىوهلاو «كنيمي

8 

 ايندلاو «تاوهشلا نأ كوعدي ىوهلاو «ةيصعملا ىلإ كوعدي سيلبإف ؛ كقوف

 رابجلاو «ةيصعملا ىلإ كوعدت ءاضعألاو «ةرخآلا ىلع اهرايتخا ىلإ كوعدت

 ءاهّرش نم نمؤي الو .ءالؤه ركم ملعي الو .ةرفغملاو ةّئنجلا ىلإ كوعدن

 . ملعلاب لإ ةّنجلاو ةرفغملا ىلإ لصوتي الو [ب /؟ت]

 ةّنجلا ىلإ لوصولاو «ءالؤه ةسوسو نم يجنملا ملعلا انقززا ٌمهللا

 . ميركلا داوجلا تنأ كّنِإ «ةرفغملاو

 ٌءاعو مهفلاو «لمعلا ليلد ملعلا : هنع هللا يضر ذاعم نب ىيحي نعو

 ءادر لاملاو ؛بونذلا بكرم ىوهلاو «[أ/8سآ] ريخلا دئاق لقعلاو «ملعلا

 .ةرخآلا قوس ايندلاو «نيربكتملا

 ضرألا تفسخل لادبألا الول :ىلاعت هللا همحر '”يرصبلا نسحلا لاق
 مهلك ساتلا ّراصل ءاملعلا الولو «نوحلاّطلا كلهل نوحلاَّصلا الولو «اهيف ْنَمو
 57 يابا

 . ملع ريغب لضفلا الو «عّرو ريغب لقعلا حلصي ال : هنع هللا يضر رمع لاق

 :ةدابعلاو ؛ُملعلاب ةرخآلاو اينّدلا يف ٌةيفاعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . ””«ةمعُتلا ىلع ركشلاو ةَّدّشلا ىلع ربّصلاو ؛لالحلا نم َقزّرلاو

 عيوبو «لاومألا لذبو «دئادشلا لمتحاو «بورحلا دهشف «ةريبك فقاوم ةوبنلا رصع يف هل تناك
 دالب همايأ يف تحتتفاو «ةاكزلا عفد نم نيعنتمملاو نيدترملا براحف كي يبنلا ةافو موي ةفالخلاب

 .ًالطب ًاعاجشو ءًانِسَل ًابيطخ ؛ةماعلاب ةفأرلاو ملحلاب ًافوصوم ناكو «قارعلا نم ريبك مسقو ءماشلا

 ربلا دبع نبال «باعيتسالا»و «179/7 دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» رظنا .ةنيدملا يف يفوت

 | .(اول) و5
 لهأ مامإ ناك «يعبات (مال18- 547 - ه١١١ - ؟١) ديعس وبأ يرصبلا راسي نب نسحلا وه )١(

 «ةنيدملاب دلو ءكاَّسْنلا ناعجشلا ءاحصفلا ءاهقفلا ءاملعلا دحأ وهو ءهنمز يف ةمألا رْبَحو «ةرصبلا

 قحلا يف فاخي ال «مهاهنيو مهرمأيف ةالولا ىلع لخدي ناك ءبلاط يبأ نب يلع فنك يف بشو
 . 057/4 يبهذلت «ءالبنلا مالعأ ريس» رظنا .هيف نم ةمكحلا ببصتت «ةحاصفلا يف ةياغ ناك «ةمول

 . 1911/١ يدنقرمسلا ريسفت رظنا (')
 .هدجأ مل )6
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 ,«؟كؤادعأ نَم» :هقحتسي ام هيلع سيلبإل مالسلاو ةالصلا هيلع ُيبنلا لاق

 نإ نآرقلا لماحو «"''[ملعلاب] ُلماعلا ملاعلاو ءدّمحم اي تنأ : ةئنعّللا هيلع لاق
 ا 55 لمع

 ملعلاب ةهباشملا '*”[ةّصاخللو] «"”روقعلا بلكلا عم ولو عفني ٌملعلا :ليق

 .ديصلل مّلعملا بلكلا يعور

 هنأ :يهو هلهأو [أ/١١ت] ملعلا فرش يف ةتكن :'””يزارلا ركب وبأ لاقو

 ٌسخأ ٌءيش تاقولخملا نم سيلو «نمؤملا نم فرشأ ةرخآلاو اينّدلا يف سيل
 سخأ وه يذلا ؛بلكلا ديص حابأ ىلاعت هللا ْنِإ ٌمث «ريزنخلا دعب بلكلا نم
 :ىلاعت هللا لاق امك «تاقولخملا فرشأ وه يذلا ؛نمؤملا اذهل تاقولخملا

 .ةيآلا [: :ةدئاملا] نأ ْمَنلَ ب نموت َنيَِكَم حاول نم مّشََلَع امَو»

 هذيص حابي ثيح ءهرْذَق نم عفري ام بلكلا يف ملعلا لضف نم ناك املف

 فرعي الف !؟نمؤملا اذه نم ملعلا فرش دجُو اذإ فيكف «فيرّشلا نمؤملل

 .ىلاعتو هناحبس هللا الإ هردق دحأ
 مهف ٌءاملعلا الإ ىضرم مهلك ساّئلا :امهنع هللا "'"يضر رمع نبا لاق 8 0 8

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام )١(

 .هدجأ مل ففإ

 ءدْهَقلاو بئذلاو رمنلاو دسألاك « سرتفيو لتقيو حرجي : يأ «رِقْعَي عبس لك وه :روُقعلا ٌبلكلا ةرهز

 .(رقع) ةدام ءروظنم نبال «برعلا ناسلا رظنا . ةّيِعُبّسلا يف اهكارتشال ًابلك اهامس ءاههبشأ امو
 .ةصالخللو :(ت) يف 2(

 لهأ نم لضاف (م٠48 - 417 < مهالا/٠ - 05) صاصجلا ركب وبأ يزارلا يلع نب دمحأ وه ()
 «عنتماف ءاضقلا يلي نأ يف بطوخو «ةيفنحلا ةسائر هيلإ تهتنا ءاهيف تامو دادغب نكس «يرلا

 ؛ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا» رظنا .«هقفلا لوصأ» يف ًاباتكو .«نآرقلا ماكحأ» باتك فلأو

210 ))). 

 (م147- 517 < مالا“ - ه ق١٠) نمحرلا دبع وبأ يودعلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع وه (7)

 - ىلإ رجاهو «مالسإلا يف أشن ءًاريهج ًائيرج ناك «ةيلهاجلا يف شيرق تاتويب زعأ نم يباحص
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 مهعم يشملاو «ٌةدابع مهيلإ رظّنلا ّنإف ءمهنم برقيلف ةحّصلا دارأ نمو «ءابطأ
 مهظفح نمف ءادبأ مهْسيلج ىقشي ال ٌموق مهّنِإف «ًءافش مهعم لكألاو ّزِع
 . مصق مهعيض نمو ءظفُح

 آلإو ءاهبف [ب /8س] بيّطلاب تْيطعأ اذإ راطعلا لثمك ملاعلا لثم :ليق
 ءاهبف هملع نم سائلا دافأ نإ «ملاعلا ''”[كلذكو] «ٌةبّيط ًةحئار كيلإ لصي

 . هّبكرب [ب/١٠تآ] مهيلإ لصتألإو

 مل نإو ءاهرامثب تعفتنا اهتكّرح املك ؛ٍةرمثم .ةرجشك ملاعلا لثم :ليقو

 .ٌءيش اهْنم كيلع طقسي مل اهكّرحت
 «لسعلا وهو «ساّئلل ًءافش اهنطب نم جرخي ؛ةلحّئلاك ملاعلا لثم :ليقو

 .ةاصعلل ٌءافش ءاملعلا هاوفأ نم ُحرخي ؛""”[ملاعلا] كلذكف

 [ملعلاب لمعلا موزلا

 مهردلاو «نيّدلا بيبط ملاعلا :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لاقو

 . "””؟هريغ يوادي فيكف هسفن ىلإ ءاّدلا ٌُرجي بيبطلا ملاعلا ناك اذإف «هؤاد

 : هيف ليق

 !(©شٌضيرم وهو سائلا يوادي ٌبيبط ىقثلاب سائلا ُرُمْأي ُيقت ريغو

 املو «ةنس نيتس مالسإلا يف سانلا ىتفأ «اهيف هتافوو هدلومو «ةكم حتف دهشو ؛هيبأ عم ةنيدملا -

 رظنا .ةباحصلا نم ةكمب يفوت نم رخآ وهو «ىبأف ةفالخلاب هوعيابي نأ رفن هيلع ضرع نامثع لِتُق

 46٠9 )١517(. /" ربلا دبع نبال «باعيتسالا»

 .كلذكف :(ت) يف )١(
 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (1)

 هدجأ ملو 21١ /؟ ربلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف يروثلا نايفس نع لوقنم لوقلا اذه (17
 رمع نبا لوق نم

 «ءايدألا تارضاحم»و 76ص يبلاعثلل «صاخلا صاخ» يف ةبسن الب وهو «ليوطلا رحبلا نم تيبلا )0

 . 5/1١ يناهفصألل
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 باجأف «تيبلا اذه هللا همحر يرصبلا نسحلل 2ةيودعلا ةعبار تلاق
 :ةعبارل ىلاعت هللا همحر ٌيرصبلا ٌنسحلا

 "؟يريصقت كزّرضي الو يملع كعفني يلمع ىلإ يرظنت الو يملعب يذخ
 هللاو ءرصتخملا اذه لثم يف ءاملعلاو ملعلا ةليضف يف ٍفاك ردقلا اذهو

 .بآملاو عجرملا هيلإو «باوّصلاب ملعأ

 )١( ةيرصبلا كيتع لآ ةالوم «ريخلا مأ ةيودعلا ليعامسإ تنب ةعبار يه ). .. - ١ه < . . . -
 ( 2ءرْعِش اهلو ءُكّسنلاو ةدابعلا يف رابخأ اهل ءاهب اهدلومو «ةرصبلا لهأ نم ةروهشم ةحلاص

 اهربقو :ناكلخ نبا لاق «سدقلاب تيفوت «مكتاثيس نومتكت امك مكتانسح اومتكا :اهمالك نم

 «ءالبتلا مالعأ ريس» رظنا .روطلا :ىّمسي لبج سأر ىلع ءهيقرش نم سدقلا رهاظب وهو ءرازُي
 يبهذلل 4/  2751١ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا»و ٠١/١85 .

 يف ةبسن البو ١215ص يبلاعثلل «بادآلا بابل» يف يديهارفلل وهو «طيسبلا رحبلا نم تيبلا (1)
 . ١٠١8/7 هير دبع نبال "«ديرفلا دقعلا»



 6 ملعتملا جاهنم

 "اءلحملا يف يناثلا بابلا

 [ملعملا تافحأ)

 [ةنامألاو ةراهملا]

 ًاحصانو «نيذلا يف ًالذعو «ةبيغلا نع [أ/4س] ًافيظن نوكي ْنأو «ناسللاو

 ًاريبكو ؛تنَسّنلا يف ًافيرشو « شيعلا يف ًامئالمو .رومألا عيمج يف [أ/١١تآ]

 [هلغشب] اينّدلا سبالي الو «ناطلّسلا طلاخي ًالأو «ًابوضغ نوكي ًالأو ءْنَّسلا ىف

 . هيد 7[ رمأ] نع

 تناك اينّدلا يف ًابغار ملاعلا ناك اذإ :هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نعو

 .ًاروجف رجافللو الهج لهاجلل ًةدايز هّئسلاجم

 لغتشملا ملعيل :ملعملا دشرملا فئاظو نايب :اهدعب امو مه «ءايحإلا» يف يلازغلا لاق قلل

 :هفئاظوو هبادآ ظفحيلف ءًاميسج ًارطخو ًاميظع ًارمأ دلقت هنأ ميلعتلاب

 .هينب ىرجم مهيرجي نأو «نيملعتملا ىلع ةقفشلا : ىلوألا ةفيظولا

 ءازج هب دصقي الو أرجأ ملعلا ةدافإ ىلع بلطي الف دع عرشلا بحاصي يدتقي نأ : ةيناثلا ةفيظولا

 . هيلإ بُدقتلل ًابلطو «ىلاعت هللا هجول مّلَعُي لب ءاركش الو

 .ًائيش ملعتملا حصن نم عدي ال نأ :ةثلاثلا ةفيظولا
 قيرطبو «حرصي الو نكمأ ام ضيرعتلا قيرطب قالخألا ءوس نع ملعتملا رجزي نأ :ةعبارلا ةفيظولا
 .خيبوتلا قيرطب ال ةمحرلا

 ءهءارو يتلا مولعلا ملعتملا سفن يف حّبَقُي ال نأ يغبني مولعلا ضعبب لّفكتملا نأ :ةسماخلا ةفيظولا
 . هقفلا ملع حيبقت هتداع ذإ ؟؛ةغللا ملعمك

 وأ «هرفنيف «هلقع هغلبي ال ام هيلإ يِقْلُي الف «همهف ردق ىلع ملعتملاب رصتقي نأ :ةسداسلا ةفيظولا
 .هلقع هيلع طبخي
 اذه ءارو هل ركذي الو ءهب قئاللا يلجلا هيلإ ىَقْلُي نأ يغبني رصاقلا ملعتملا نأ :ةعباسلا ةفيظولا
 . ًاقيقدت

 .راصتخاو فرصتب ها .هلعف هلوق بْذَكُي الف «هملعب ًالماع مّلعملا نوكي نأ :ةنماثلا ةفيظولا
 .رومأ :(ت) يف (')
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 ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق :هنع هللا يضر ''”ِكلام نب سنأ لاقو

 ءايندلا يف اولخذي ملو ناطلُسلا اوطلاخُي مل ام «لسُرلا ءانمأ ًٌءاملعلا» :مالسلاو

 مهولزتعاف «لسرلا اوناخ دقف 2"”[ايندلا يف اولخدو «ناطلُسلا اوطلاخ اذإف]
 فرق

 «مهوزرتحاو
 . لنج (6) . و, : و 3 5 5 م او
 :لاق يخْركلا فورعم نع ىكحُي :'*”ننوادنهلا ٌرفعج يبأ نع ّيكُح

 ه1 - ه قا )١ ةمامث وبأ يراصنألا يجرزخلا يراجنلا مضمض نب رضنلا نب كلام نب سنأ وه )١(
 يبنلا مدخو اريغص ملسأو «ةئيدملاب هدلوم «همداخو ٍَي هللا لوسر بحاص (مالا7 - و١1 <

 تام نم رخآ وهو ءاهيف تامف «ةرصبلا ىلإ اهنمو ءقشمد ىلإ لحر مث دلي ضيق نأ ىلإ هلك
 . ٠١4/١ ريلا دبع نبال «باعيتسالا» رظنا . ةباحصلا نم ةرصبلاب

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (1)
 ١/ «تاعوضوملا» يف يزوجلا نباو 570١(« )15 /7 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هجرخأ (*)

 يف يمليدلا هاور :«ريبكلا جيرختلا» يف يقارعلا لاق 784/١: «فاحتإلا» يف يديبزلا لاق 5

 نب رمع نع «متسر نب ميهاربإ ةياور نم ««تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هاورو ««سودرفلا دنسم»
 نب دمحم نع «يروباسينلا ةيواعم نب دمحمب هعبات :لاق «عيمس نب ليعامسإ نع «يدبعلا صفح
 ءاقعضلا» يف يئاسنلا لاقو «ءيشب سيل : ىيحي لاق يدبعلا رمع امأو :لاق مث «ليعامسإ نع ديزي

 ؟«لماكلا» يف يدع نبا لاقف متسر نب ميهاربإ امأو ءكورتم )15١(: ١8ص «نيكورتملاو

 .يزوجلا نبا مالك انه ىلإ .باذك :دمحأ هيف لاق ةيواعم نب دمحمو «فورعمب سيل 0١

 .ةقث هنإ :نيعم نب ىيحي نع «يمرادلا ديعس نب نامثع هيف لاقف متسر نب ميهاربإ امأ :يقارعلا لاق

 متسر نب ميهاربإو ءعوضومب سيل ثيدحلا ١/ 7٠١: «ةعونصملا ئلآللا» يف يطويسلا لاق ءها

 ركذُي :متاح يبأ نع : 07/١ «نازيملا ناسل» يف رجح نبا ظفاحلا لاق «ليلج يزورم «فورعم
 «ئطخي :لاقو 17١/8 )١1797(« تاقثلا يف نابح نبا هركذو .قدصلا هلحمو «ةدابعو هقفب
 ثيدح نم هوحن دهاش هلو ءها .يوقلاب سيل روهشم 7١9/١7: «للعلا» يف ينطقرادلا لاقو

 ثيدحلا اذهو .ًائيدح نيعبرألا قوف ةنسحو ةحيحص ةريثك هانعمب دهاوش هلو «باطخلا نب رمع

 . ملعأ هللاو «نّسَحلاب ثيدحلا ةعانص ىضتقم ىلع هل مكحي هيلع مالكلا يف نحن يذلا

 مامإ «(ه857 - )5٠ يناودنهلا يخلبلا هيقفلا رفعج وبأ رمع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم وه (4)
 حرشو «تالكشملاب ىتفأ ؛ههقفل ريغصلا ةفينح وبأ هل لاقي ناك :يناعمسلا لاق ؛خلب لهأ نم ريبك
 ؛4"57 ١/ يبهذلل «ِرّبَغ نم ربخ يف ربعلا» رظنا .ىراخبب يفوت «ضماوغلا فشكو «تالضعملا
 )5١١(. 58/7 يشرقلل «ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا»و

 داْهّزلا مالعأ دحأ (مه16 - .. . ت م١٠٠٠ - ...) ظوفحم وبأ يخركلا زوريف نب فورعم وه (5)

 - أشنو «دادغب خرك يف دلو مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع مامإلا يلاوم نم ناك «نيفوصتملاو
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 رضحأ نأ يتّين نم نكت مل ؛«هيلع ىلاعت هللا ةمحر '”فسوي وبأ تام امل

 مانملا يف نفدُي نأ لبق هتيأرف «ناطلسلا رومأ ىف ٌلخدي ناك هّنإف ؛هتزانجب

 :لاق ؟اذامب :تلق «ىّبر ىل رفغ :لاق ؟كب ىلاعت هللا لّعف ام :هل تلقف

 . هتزانج ٌتدهشف «مانملا نم تهبتناف «نيملسملل يحصنب

 [ملعملا تابجاو]

 اماركإلاو ةاعارملا]

 هزّرعيو «همركيو هيعاري نأ 1[ ىدتبمب ءيج ] اذإ ملعملا ىلع ًالوأ بجي

 سنأي ال 3 ٌيشحولا ريطلاك [ب/١١ت] ئدتبملا 3 ؛هعم نينو ناك موي ىلإ

 هعبط هيضتقي ام ىلع هحالصإ بجيف ءٌرمأو هيلع ُقَّشَأ ملعلا نإ «٠ «فطلٌتلاب الإ

 فطلكلاب اولح هولعجاف نم ملعلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك

 .هرمأب لمعي الو همالك عمسي ال ىتح دعبي الو ,"9:فطعتلاو

 ةلمج يف لبنح نب دمحأ مامإلا ناك ىتح هب كربتلل سانلا هدصقو «حالصلاب رهتشا «دادغبب يفوتو 2-
 نبال «نايعألا تايفو»و «١8ص يدزألا ميحرلا دبع يبأل «ةيفوصلا تاقبط» رظنا .هيلإ فِلَتْحي نم
 .(7/؟59) ؟"١/ه ناكلخ

 نال < م1487 --117) فسوي وبأ يدادغبلا يفوكلا يراصنألا بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي وه )١(
 ظافح نم «ةمالع ًاهيقف ناك .هبهذم رشن نم لوأو «هذيملتو «ةفينح يبأ مامؤلا بحاص (مال8-

 يفوت ٠ «يأرلا هيلع بلغف «ةفينح ابأ مزل مث «ةياورلاو ثيدحلاب هقفتو «ةفوكلاب دلو ,ثيدحلا

 يزاغملاو ريسفتلاب ملعلا عساو ناك «ةاضقلا يضاق َيِعُذ نم لوأ وهو .ءاضقلا ىلع وهو «دادغبب
 .اهريغو «يضاقلا بدأو «ةفينح يبأ دنسم وهو ««راثآلا»و ««جارخلا» :هبتك نم «برعلا مايأو
 ٠١/9 يزوجلا نبال «مظتنملا»و «(07504) 5454/١5 يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات رظنا

 .(ة8)
 .ئدتبم هءاج :(ت) يف (1)

 .هدجأ مل رف



 [ملعتملا بيدأت]
2 200 00 

 الإ '' [نكمي] ال '”[ميلعتلا نإف] ؛ميلعتلاب مث «بيدألاب ًايناث ئدتبي مث

 .“*”لع هل سيل ٌبدأ هل "7[سيل] نم ّنأل ؛بيدأّتلا دعب

 [ملعتملا ةعيبط صيخشتا

 :ةوابغلاو ةواكّذلا نم ئدتبملا ةعيبط صخشي ْنأ مّلعملا ىلع بجيو

 اذإف ء«هرادقم نم ةدايزلا تكلكيالو «هتعسو [ب /9س] رادقم ىلع همّلعيو

 ّيكذلا كرشي الو ءهُميلعت لكشيو «ىوهلا عبتيف «ملعلا ليصحت نع سئي فْلُك

 يف رركي لب ءبضغي الو ءٌيبغلا يف نالسكو يكذلا يف ريصقت وهف «ٌيبغلا عم

 !همظعي ىمل الإ ملعلا لذبي الا

 ميظعتلاب الإ لصحي ال ملعلا َّنِإف ؛همّركي الو همظعي ال نم مّلعي الو
 ّرمي ىّنح تفتلي ملو ءركذ ام ىلع هفضو ملعتم يف يلابي ال نمو «ميركّتلاو

 . همايأ عييضتل ؛هّقح يف ناخ دقف «نامزلا هيلع

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبام )١(

 .نوكي :(ت) يف )2

 .(س) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (7)
 ءطختمي الو ؛هسلجم يف قصبي ال نأ ملعتملا دّوَعُي نأ يغبني :77 /' ؟ءايحإلا» يف يلازغلا لاق (4)

 ؛هنقذ تحت هفك عضي الو « لجر ىلع ًالجر عضي الو «هريغ ربدتسي الو «هريغ ةرضحب بءاثتي الو
 نيبيو «مالكلا ةرثك عَنْمُيو «سولجلا ةيفيك مْلَعَيو «لسكلا ليلد كلذ نإف «هدعاسي هسأر دمعي الو
 - ًابذاك وأ ناك ًاقداص - ًاسأر نيميلا عنميو «مائللا ءانبأ لعف هنأو «ةحاقولا ىلع لدي كلذ نأ هل
 ردقبو ًاباوج الإ ملكتي ال نأ دّوَعُيو «مالكلاب ئدتبي نأ عَتْمُيو ءرغصلا يف كلذ داتعي ال ىتح
 عسويو «هقوف نمل موقي نأو ءانس هنم ربكأ وه نمم هريغ ملكت امهم عامتسالا نِسْحُي نأو «لاؤسلا
 ةطلاخم نمو «بسلاو نعللا نمو ؛هشحفو مالكلا وغل نم ّنْمُيو ؛هيدي نيب سلجيو ؛ناكملا هل
 بيدأت لصأو ءءوسلا ءانرقلا نم ةلاحم ال يرسي كلذ نإف ؛كلذ نم ءيش هناسل ىلع يرجي نم
 .ءوسلا ءانرق نم ظفحلا نايبصلا
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 م ماا نسحأ

 «مالكلا ٌليصفتو ءمّلكتلا دنع ةرابعلا ٌنُسَح ملعملا ىلع بجاولا نمو

 غيلب مالكب ئدتبملا عفني امب [أ/١١؟تآ] ربعي : 7[ ينعي] «هروهظ دعب هخاضيإو

 مهفي ٍهجو ىلع هل هحاضيإو «مالكلا يف هلمجأ امل ليصفتو «تاملكلا حيصف
 ديفتسي ال ةديمحلا فاصوألا هذهب فصّني مل نإ مّلعملا ّنِإف «ةلوهسب دارملا هنم

 . هعفني ال دافتسا نإو «مّلعتملا هم

 لكوتو فاصوألا هذهب ًافصتم ًامّلعم اودجي نأ :ءابآلا ىلع بجيف

 «توبُتلاب الإ لصحي ال ملعلا ّنإف ؛هقرافي الو هيلإ كرمأ ضّوف مث هللا ىلع

 ''"ةفينح وبأ لاق ءَتَبَن َتَبَت نم :ليق امك «ماوّدلاو
 . ٌتبِنَف هنع هللا يضر ند

*+0) * . .. (26 5 5 5 
 يبأ دنع مهتوبثل <« هللأ مهمحر رفزو فسوي وباآو

 دنع تبث : هللا همحر ِ ب

 دمحم َتبن اذكو

 . هللا همحر ةفينح

 .(ت) نم نيتفوكعم نيب ام )000(

 مامإ (مال5ا/ -1544 2 ه١6١ )8٠0- ةفينح وبأ يفوكلا ءءالولاب يميتلا تباث نب نامعنلاوه (1)
 «سراف ءانبأ نم هلصأ :ليق «ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا دحأ «ققحملا دهتجملا هيقفلا «ةيفنحلا
 يفوت «ءاتفإلاو سيردتلل عطقنا مث ءهابص يف ملعلا بلطيو زخلا عيبي ناكو «ةفوكلاب أشنو دلو

 قطنملا نّسَح «ًاداوج «هقالخأ يف ًاميرك ناكو ءًاقطنم سانلا ٍنسحأ نم ءةجحلا يوق ناك «دادغبب
 يف دنسملا» : هل «يود همالكل ناكو «لوقلا يف قلطنا ثّدح اذإ .توصلا يروهج «ءةروصلاو

 خيرات رظنا . فسوي وبأ هذيملت هنع هاور «ريغص .«هقفلا يف جراخملا»و «هذيمالت هعمج :؟«ثيدحلا

 .( 1 يوونلل ؟ءامسألا بيذهتةو .( 71477 يدادغبلا بيطخلل «دادغب

 ةمئأ دحأ «(ه١7١) ةنس ىفوتملا «يفوكلا يرعشألا ملسم وبأ ناميلس يبأ نب ناميلس نب دامح وه فرق.
 نب سنأ عمس «ءايكذألا ءاملعلا دحأ ناك :يبهذلا لاق «قارعلا هيقف «مامإلا ةمالعلا «ءاهقفلا
 . 7731/0 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» رظنا .يعخنلا ميهاربإب هقفتو «كلام

 مامإلا خيشلا ؛(م1017 -مل4 < ها40 ) نسحلا وبأ يخركلا نيسحلا نب هللا ديبع وه (4)
 :هل ءدادغبب هتافوو خركلا يف هدلوم «قارعلاب ةيفنحلا ةسائر هيلإ تهتنا هيقف «قارعلا يتفم دهازلا

 عماجلا حرش»و ««ريغصلا عماجلا حرش#و «ةيفنحلا عورف رادم اهيلع يتلا «لوصألا يف ةلاسر)
 ريساو 286 ١5/ يزوجلا نبال «مظتنملا»و «58١ص يزاريشلل «ءاهقفلا تاقبط» رظنا .«ريبكلا
 . 475/١6 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ

 - هيقف (مالالو - ل18 < ه168- )١١١ ليذهلا وبأ ميمت نم يرينعلا سيق نب ليذهلا نب رفز وه (4)
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 [ميلعتلا يف ةينلا صالخإ)
 .ٌىحلا ىلإ ىلاعت هللا دابع ًداشرإ هميلعتب يوني نأ ملعملا ىلع بجيو

 قّدصتي ايندلا لاومأ عيمج نم هل ريخ وهف ؛هببسب الجر ىده ول ىلاعت هللا نإ

 نم هللا ىلإ ٌبحأ وهف ًايصاع ًادبع حصاّنلا ملعملا ّملصأ ولو «هللا ليبس يف اهب

 .نجلاو سنإلا :ينعي «نيلقثلا ةدابع

 هللا يدهي نأل» :نميلا ىلإ ًاذاعم ثعب نيح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق
 . '7«اهيف امو [أ/١١سآ] ايندلا نم كل ٌريخ ًادحاو الجر كب

 [ملعلا دعب لمعلا]

 همّلعو َملعلا مّلعت نم مكريخ» :[ب /١١ت] مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 (50(سانلا

 هبلطو «ةنسح ىلاعت هلل ملعلا مّلعتا :ةعوفرم ةياور لبج نب ذاعم ىورو
 هلذبو «ةقدص ملعي ال نمل هميلعتو ءٌداهج هنع ثحبلاو «حيبست هتساردو «ةدابع

 . "”«ةبرق هلهأل

 ءاهب يّفوتو اهءاضق يلوو ةرصبلاب ماقأ ءناهبصأ نم هلصأ «ةفينح يبأ مامإلا باحصأ نم ريبك -

 ناكو «ةيفنحلا سايق وهو «يأرلا هيلع بلغف ثيدحلا باحصأ نم ناكو «ةدابعلاو ملعلا نيب عمج
 يزاريشلل «ءاهقفلا تاقبط» رظنا .يأرلا انكرت رثألا ءاج اذإو ءرثأ ماد ام يأرلاب ذخأن ال نحن :لوقي
 .(7547) 7//711 ناكلخ نبال «نايعألا تايفوهو ١5١« ص

 باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا يفو «ذاعم ثيدح نم )7١1079(: هدنسم يف دمحأ هجرخأ )١(
 يبأ نب يلع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك ؛«ملسمو «(5947) سانلا ِةِكك يبنلا ءاعد
 .هنع هللا يضر يلعل كلذ لاق هنأ دعس نب لهس ثيدح نم (4 ) هنع هللا يضر بلاط

 نآرقلا ملعت نم مكريخ باب «نآرقلا لئاضف باتك «يراخبلا جرخأ نكلو ءظفللا اذهب هدجأ أمل (0
 ثيدح نم )١567(, نآرقلا ةءارق باوث يف باب «ةالصلا باتك ءدواد وبأو «(0071) همّلعو

 .«ُهَمْلَعَو َنآْرُقْلا َمْلَعَت ْنَم ْمُكْرْيَخ» : : ِةلَي هللا لوسر لاق :لاق .هنع هللا يضر نامثع

 4١/7 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو ١ «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نبا هجرخأ ةرفإ

 .هنع هللا يضر ذاعم نع ًاعوفرم ف فض

 - . هنع هللا يضر ذاعم ىلع ًاقوقوم 774/١ «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ هجرخ-أو
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 يف ىَعْدُي يذلا كلذف ؛مّلعو لمتو َمِلَع ْنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 , ''70ًاميظع تاومّسلا توكلم

 [حلاصلا ملعملا ةمالع]

 «قلاخلا نم ءايحتسا قلخلا نع عمطلا ٌعطق :حصانلا مّلعملا ةمالعو
 «مّلعتملل ٌمضاوُتلاو «هيلع ةقفّشلاو «ميلعّتلا يف هسفن ىلإ ريقفلا ُبيرقتو

 . هيلع ٌقفّرلاو ءانتامز ءانبأ دنع داتعملا وه ام ىلع رّبكلا هيلع رهظي ال

 [مهملا ىلإ مهألا نم ميلعتلاب ءدبلا]

 ًارمأ دّلقت دقف «ميلعتلا دّلقت نم :ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا لاق

 مّلعتملا ميلعت يف مّلعملا أدبيو «”"”هفئاظوو هبادآ ظفحي نأ هيلعف «ًاميظع

 ميِلعّتلا َّنإف «ةرخآلاو ايندلا يف هعفني ام مهأو «بلاطلا هيلإ رقتفي ام برقأب
 مّلعي مّلعملا كلذكو قل نإف ؛تيبلا ريمعتك

 : ٌّنف يأ نم مّلعتملا

 [ملعلا عايضا

 هاوفأ يف ّردلا اوحرطت ال» :ِْكك يبنلا لاق ءهلهأل الإ ملعلا ملعي الو

 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ًاعوفرم ١/ 4٠٠١ هقفتملاو هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأو -
 . هنع

 ديز نب ميحرلا دبع انثدح «يشرقلا ءاطع نب دمحم نب ىسوم ةياور نم وه :ربلا دبع نبا لاقو

 نم هانيور دقو .يوق دانسإ هل سيل نكلو ءنسخ ثيدح وه «هنع نسحلا نع «هيبأ نع .يمعلا

 .ًادج بيرغ هعفرو «ًافوقوم ىتش قرط
 «4 /؟ «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نباو 291" /1 «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ هجرخأ )١(

 نم «401/ /5ا/ «قشمد خيرات" يف ركاسع نباو ١"71. /” «دادغي خيرات" يف يدادغبلا بيطخلاو

 . مالسلا هيلع ىسيع انديس لوق

 5 0/١ يلازغلا مامولل «نيدلا مولع ءايحإ)» رظنا )20



 ملعتملا جاهنم ف

 قانعأ يف رهاوجلا [أ/١ت] اوقلعت ال» :ِِكَي ئيبنلا لاقو ,'"2020بالكلا

 .ريزنخلا نم رش وهف ههرك نمو ءرهاوجلا نم ٌريخ ملعلا َّنإف :"”«ريزانخلا
 :لاق ؟وه امو :هل ليق ءنمث ملعلا اذهل َّنِإ :هنع هللا يضر 2'”ةمركع لاق

 .'”هعّيضي الو «هلمح نسحي نميف هعضت نأ

 [ملعلا خامتك]

 هعتمو هل ةعاضإ هلهأ ريغ يف ملعلا عضو َّنإف .هلهأ نع ملعلا متكي الو

 : ةمايقلا موي امهنم لك نع لأسُي ءٌروجو ٌملظ هلهأ نع

 لآ] «سساّنلإ تشيل بتكلا أوُنوُأ َنِدلا ىكيم ُهّمأ َّدَخَأ ْدِإَول :ىلاعت هللا لاق
 .ميلعتلل باجيإ وهو «[14817 :نارمع

 فرعي مل وأ اههرك نمو «مظعأ لب ردلاك ةمكحلا نإف : ٠١ /5 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق )١(

 همهف نازيمب هل ْنِزَو «هلقع رايعمب دبع لكل ْلِك :ليق كلذلو «ريزنخلاو بلكلا نم رش وهف اهردق
 نإ :هردص ىلإ راشأو ههجو هللا مّرك يلع لاقو «رايعملا توافتب راكتإلا عقو الإو 0 ملست ىتح
 . ةَلَمَح هل تدجو ول ًامج ًاملع انهاه

 يف نابح نباو «450 /؟ همجعم يف يبارعألا نباو )203١(« 77ص هئزج يف يوغبلا هجرخأ )١(

 1٠« 5 /” «همجعم» يف ئرقملا نباو 2777 /1 «لماكلا» يف يدع نباو ١١21ا//7؟ «نيحورجملا)»

 ١5/5 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو 29١9/١١ «دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو

 . هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم فل

 - تلق «ةبقع نب ىيحي هب درفت : ينطقرادلا لاق : ١58/١ «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا لاقو

 «ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو «ءيشي سيل :نيعم نب ىبحي لاق «هب مهتملا وهو :- يزوجلا نبا : يأ
 ال «تابثألا نع تاعوضوملا يوري :نابح نبا لاقو «هيلع عِباَتُي ال هيوري ام ةماع : يدع نبا لاقو
 .لاحب هب جاجتحالا زوجي

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت رظنا (9)

 - م6١٠١ - 76) سابع نب هللا دبع ىلوم هللا دبع وبأ يندملا يربربلا هللا دبع نب ةمركع وه (4)
 ءاهز هنع ىورو «نادلبلا فاط .يزاغملاو ريسفتلاب سانلا ملعأ نم ناك ؛يعبات (م/17- 6
 ؛دحاو موي يف ةّرَع رّبَكُكو وه ةئيدملاب هتافو تناك «ًايعبات نيعبس نم رثكأ مهنم «لجر ةئامثالث

 :(471) 714/9 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» رظنا .سانلا رعشأو ءسانلا ملعأ تام :ليقف
 .(١5ا/؟) ١8/1" رجح نبال «نازيملا ناسل)و

 . ٠١89/١ ربلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج» رظنا (0)



 فو ملعتملا جاهنم

 4 َنوُمَلتَي ْمُهَو َّنَحلأ [ب /١٠س] َنوُمْتْكَيل مُهْنِم اَهيِز َّنإَول :ىلاعت هللا لاقو
 0 ميرحت وهو 5 : ةرقبلا]

 ةمايقلا موي َّمجلأ «همتكف ًاملع َملع ْنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو
 . ''”«راّنلا نم ماجلب

 بتاعيو .هملع نع] هتوكسل ةمايقلا موي ملاعلا ُبّفاعي» : ٍةِلَكَع يبنلا لاقو

 . "”:هلهج نع ([هتوكسل لهاجلا

 .هلهج نع ّتكسي نأ لهاجلل الو «ملع نع تكسي نأ ملاعلل لحي الو
 ال ٌرْثُك نإ ٌمِّذلَأ َلْمَأ اَوُلَمَْم8# :هلوق يف لاؤّسلاب ّلهاجلا ىلاعت هللا رمأ دقو
 :ىلاعت هلوق يف لهاجلا ىلع ٌّدرلا نسحب ملاعلا رمأو «[5” :لحنلا] 4م

 ٠١[. :ىحضلا] <09 رت ربنت الق الف [ب /7١تز] َلياَّصل املأ آو

 [ملعتملا كرادم قاعارم]

 غلبي امب ءملعتملا نم عون لك يف ملكتي نأ مّلعملا ىلع بجيو

 سانلا اوملك» : مالسلا و ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك ءهنهذ كرديو '*”[ملعتملا]

 . ةقشم الب الهس بولقلا مهفُي امب سانلا ثّدحيو ©“ ”«مهلوقع ردق ىلع

 باب .«ملعلا باتك» .يذمرتلاو هانا ملعلا عنم ةيهارك باب .«ملعلا باتك» «دواد وبأ هجرخأ قل

 ((175) همتكف ملع نع لئُس نم باب ««ةمدقملا» يف هجام نباو «(7749) ملعلا نامتك يف ءاج ام

 لاقو ء؛هححصو ("5:غ1) ١ «كردتسملا» يف مكاحلاو 460(2) “ا هحيحص يف نابح نباو

 ءاهب ركاذُيو عمجُت ةريثك ديناسأب سانلا هلوادت ثيدح اذه :مكاحلا لاقو ءْنَسَح ثيدح : يذمرتلا

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإلا اذهو

 .(ت) نم نيتفوكعم نيب ام فز

 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو :(0770) 748/0 «طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ (0)

 هِهِمْلِع ْنَع َتْكَسَي نأ مِلاَعْلِل يبني ال» : ظفلب «هنع هللا يضر رباج ثيدح نم .(ا/ا/1:8)

 .هِلْهَج ْنَع َتْكْنَي نأ ٍلِجاَجْلل يبني َالَو

 .نوقثوم هلاجرو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور : 0 ؛دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق

 .هلقع :(ت) يف (4)
 هللا لوسر لاق : :لاق «هعفر بيسملا نب ديعس ثيدح نم 252/5 , 'ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ )2(

 5 . (ْمِهِلْوُمُع ٍرْذَق ىَلَع سائل َمْلَكُن نأ اَنْ َكَِذَك ِءاَيتألا َرَشْعَم ان : لك
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 .ٌميرك هللا َّنِإ :لوقيو نمأيف «ةصخرب لفاغلا رورغملا ّلهاجلا ثّدحي الو

 ءاجر َّنأ ملعت تنأو «يصاعملا يف يلابي ال لب « ءحلاّصلا لمعلا يف ىعسي الف

 حالصإ ىلع ٌميرك ''[لجر] هرجأتسا ريجأ لثمك وه امْنِإ ءلمع ريغب ةرفغملا
 سلج مث «هدسفأو ءانإلا ٌرّسكو ريجألا ءاجف ءهيلع رجألا هل طرشو «هئانإ
 ايجار هراظتنا يف ءالقعلا هاريفأ «ٌميرك رجأتسملا ْنأ معزيو ءيرجألا رظتني

 . !؟ًاينمتم ًارورغم مأ ءًاروذعم

 نمألاب لهاجلا ثّدحي الف ءّرفك سأيلاو نمألا نإف ؛سئييف هيلع دّدشي الو

 ىلاعت هللا يضر ''”ٌيلع [أ/١١س] ثيدح ىيفف ءرفكلا يف هعقوي ًالثل ؛سأيلاو
 58 "”[مهنّمْؤي] ملو «ىلاعت هللا ةححر نم سْنيُي مل نم حصاّنلا ملاعلا َّنأ» :هنع

 . 4 ”(هللا ركم

(010) 

00 

 قرف

 قفا

 ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم 7948/١ )١711(« «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا ,هجرخأو

 .«ْمهِلْوُقُع ِرْذَق ىَلَع ّساّنلا مْلَكَأ نأ ٌتْدِمَأ» : ظفلب
 ىَلَع ّسانلا َمْلُكُت نأ ائْرِمأ» :(51) ١٠ص «ةرهتشملا ثيداحألا» يف ةركذتلا يف يشكرزلا لاقو

 «ةمركع نع ءهامس لجر نع ءرشعم يبأ ةهج نم «سودرفلا دئسم» بحاص هاور (ْمِهِلوُقَع ٍرْدَق
 .لوهجمو فيعض هدانسإ يفو «ًاعوفرم سابع نبا نع
 .(ت) نم نيتفوكعم نيب ام
 .5٠6- < م٠4 - ه قالا") نسحلا وبأ يشرقلا يمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع وه

 هِي يبنلا مع نباو «نيرشبملا ةرشعلا دحأو «نيدشارلا ءافلخلا عبارو «نينمؤملا ريمأ ١

 دعب ًامالسإ سانلا لوأو ءءاضقلاب ءاملعلاو ءابطخلا رباكأ نمو «لاطبألا ناعجشلا دحأو ؛هرهصو

 املو «دهاشملا رثكأ يف هديب ءاوللا ناكو «هقرافي ملو ِةلَ يبنلا رجح يف َيَبْرو «ةكمب دلو «ةجيدخ
 ماقأو «نافع نب نامثع لتقم دعب ةفالخلا يلو .««يخأ تنأ» :هل لاق هباحصأ نيب لي يبنلا ىخآ
 ناضمر )١17( ةرماؤم يف ةليغ يدارملا مجلم نب نمحرلا دبع هلتق نأ ىلإ (هتفالخ راد) ةفوكلاب يلع

 دسألو 1800(2) ٠/ ٠١89 ربلا دبع نبال «باعيتسالا» رظنا .هربق ناكم يف فِلّتْخاَو «ةروهشملا

 .(7ا/ا/6) ٠٠١ /5 ريثألا نبال «ةباغلا

 نمؤي :(ت) يف

 وبأو ««قالخألا مراكم» يف لال نب ركب وبأ هاور :77 ١/ «ءايحإلا ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلا لاق
 لاقو «يلع ثيدح نم 5 /" «ملعلا» يف ربلا دبع نباو ««نيملعتملا ةضاير١ يف ينسلا نب ركب

 .ها .يلع نع هنوفقْؤُي مهرثكأ :ربلا دبع نبا
 .(517/5) ١78/١ «سودرفلا دنسم# يف يمليدلا هجرخأو
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 :ثيدحلا يفو «هتاهيجوت يفو ثيدحلا هوجو يف ةالابم الب بهذي الو
 . "0«ناطيشلا نم مالكلا (17قيقدت] نإ»

 هدنع ام [أ/5١تآ هربخيو «ةلالملا هثروي ًاراثكإ عمتسملا ىلع رثكي الو

 لجّرلا ةنايخ ّنإف ؛هصقني الو هديزي ال ءهعمس امك :يأ ءههجو ىلع ملعلا نم

 دق هضعب َّنإف ؛عمس ام ّلكب ثّدحي الو «لاملا يف هتنايخ نم ٌدشأ ملعلا يف

 لاق ْنِإف ءألابو ريصي اميف هببسب عقي امّبرف «عقاولل قباطم ريغ ًابذك نوكي
 رانلا لخد «ةأرجلاو ةهبّشلا ليبس ىلع ملكتي لب «هتّحص نم قّقحتي ملو عامسب
 ةجاح الو ءرانلا لوخدل ًاببس نوكي نأل يفكي لوقلا اذه : ينعي ,باسح ريغب

 . بساحي نأ ىلإ
 «ةمحرملاو ِةَقْفَّشلاب لب ءا[هّلذ ًابلاط] مّلعتملا لاؤس نع مّلعملا بيجي الو

 .ٍباوّصلاب ملعأ هللاو

 .قيفوت :(ت) يف )١(
 يف نابح نباو «(47/6) 7١ص درفملا بدألا يف يراخبلاو ؛(0540) هدنسم يف دمحأ هجرخأ )3(

 قرشملا نم نالجر مدق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم 2(ةها/18) "١1/ 7١ هحيحص

 هللا لوسر بيطخ سيق نب تبا ماقو ءادعق مث «املكتف اماقف لَو هللا لوسر دهع ىلع نابيطخ

 اوُلوُق ءٌساّئلا اَهْيَأ ايا :لاقف و يبنلا ماقف ميمااك نم ناكل بيعت «دعف ل ,ملكتف كك

 . ِناطْيْشلا َنِم مالكا قيِقْشَت امن ْمُكِلْوَمب
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 مل تنقل

 ملعتملا يف ثلاثلا بابلا

 اءابآلا ىلع بجي اما
 غلب اذإ ملعملا ىلإ مهلاسرإو «مهتئبرتو ءانبألا ُبيدأت ءابآلا ىلع ُبجي

 لهجلا ثدحو .''”[ملعلل] هتيلباقو ةهدادعتسا بهذو «هناسل يو ًاصوصخ

 بقاعيف «هلمع ءوس نم ةّصح بألل لصحيف «هيف يصاعملا عاونأو ٌنايغطلاو
 عار مكلك» .:مالسلاو ةالصلا هيلع ئىبنلا لاق امك «هنبا بقوع ام لثمب اهيلع

 . '"”«هتيعر نع لوؤسم [ب/5١ت] مكلكو

 تاداعّسلا ٌرئاسو «ملعلل ٌدادعتسالاو «ةّيلباقلاو «مالسإلا ىلع ًةقلخلا نإ

 ُئبنلا لاق امك «ناوبألا هببس وه امّنِإ ؛ءانبألا نع اهلاوزو «ةيوينّدلاو ةينيدلا
 ّنأ الإ «مالسإلا ةرطف ىلع دلوي ٍدولوم لك» :[ب /١١سآ] مالسلاو ةالصلا هيلع
 . ثيدحلا ل وأ هنارصني وأ هنادّوهي هيوبأ

 هيوبأ َّنأ الإ ءملعلل دادعتسالاو «ةيلباقلا ىلع دلوي ٍدولوم لك كلذكو
 تاداعسلا عاونأو «ةفرعملاو ملعلاو بدألا بستكا اذإ نبالا ّنإف «هنالّهجي
 هيوبألو هل ٌديثك باوث ةديمحلا فاصوألا هذه نم لصح «ةيورخألاو ةيوينذلا
 نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبّنلا لاق امك

 .(3ي) نم نيفركعم ني اهإ 013
 «ةرامإلا باتك «ملسمو ؛(841) ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا باب ؛ةعمجلا باتك ؛يراخبلا هجرخأ (؟)

 .امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم «(1874) . . .رئاجلا ةبوقعو لداعلا مامإلا ةليضف باب

 ء«ردقلا باتك ءملسمو :(186) نيكرشملا دالوأ يف ليق ام باب «زئانجلا باتك ؛يراخبلا هجرخأ ()
 نم ؛(؟5108) نيملسملا لافطأو رافكلا لافطأ توم مكحو ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىنعم باب
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح



 1 01 ا ل
 8 م 2)١( 1 نك هدا
 يكلي وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ .ةيراج ةفدص نم : [ءايشأ ةثالث]

 :هاهك

 [نآرقلا دلولا ميلعتا

 ام «هللا لوسر اي :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلإ ىتأ الجر نإ :ليق
 ىلاعت هللا مالك نآرقلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟نآرقلا هدلو ملع نم رجأ
 مالسلا كيلع أرقي ىلاعت هللا َّنإ .دمحم اي :لاقف ليئاربج ءاجف .هل ةياغ الو

 ةرشع قتعأو «ةّرم فالآ ةرشع تيبلا ٌجح امنأك نآرقلا هدلو ملع نم :لوقيو

 ملسم نيكسم فالآ ةرشع معطأو «ليعامسإ [أ/5١ت] دلو نم ةبقر فالآ

 رشع فرح ّلكب هل بتكُيو ءملسم نايرع ٍفالآ ةرشع اسك امنأكو «عئاج
 ؛ةمايقلا موي ىلإ ربقلا يف هعم نوكيو «تائيس رشع هنع ىحمُيو ,ٍتانسح

 . " ”«ةّنجلا لخدي ىّتح هقرافي ملو «ىلاعت هللا يدي نيب هتّجح نوكيو

 [بيطلا مالكلا دلولا ميلعت]

 ظافلأو ءبّيط مالك ىلع هنبا ٌناسل ّيرجُي نأ ملسم لك ىلع بجيو

 لاق امك «ملكتلا أدتبا اذإ تالمهملاو شحفلا تاملك نع هزرحيو «ةحيلم

 70 جهبادآ اونسحأو . مكدالوأ اومركأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع علا

 .ثالث :(ت) يف )١(

 «يذمرتلاو «(«357) هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب «ةيصولا باتك ءملسم هجرخأ )0

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم )١77(« فقولا يف باب «ماكحألا باتك

 .هدجأ مل مم
 ٠

 «قالخألا نساحمو «سفنلا ةضاير مهوملعت نأب 7 (ريدقلا ضيف» ىف يوانملا لاق (4)

 ايندلا ةنيزب مهماركإ دري ملو «ةيعرشلا تابولطملا ىلع مهونّرمتو «لئاضفلا يف مهوجرختو

 ءايشألا عضو وأ ء«ريخلا لاصخ عامتجاو ءلعفو ًالوق دمُحُي ام لامعتسا :بدألاو ءاهتاوهشو

 قفرلاو كقوف نم ميظعت وأ ؛نسحتسم لك عم فوقولا وأ «قالخألا مراكمب ذخألا وأ ءاهعضوم

 ل أ «كنود نمب .قئالعلا عطقب قئاقحلا ةعلاطمو «قدصلا طاسب ىلع قلخلا ةسلاجم
 - يف يليقعلاو «(5711) تانبلا ىلإ ناسحإلاو دلاولا ا

 رب باب «بدألا باتك «هجام نبا هجرخأ (60)
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 [اهنم دب ال يتلا بادآلا ضعبا

 دنع ديلا ُلَبُقو «نيلعّنلا ةقراطمو «ٍبراَّثلاو سطاعلل ءانحنالا : هبيدأت نمو

 «ريبكلا ءيجم دنع مايقلاو «[أ /١١س] هيتبكر ىلع سولجلاو «ماّمحلا جورخ

 ىلع ال بألا ىلع ةبجاو ةيبرّتلا هذهو :كلذ ريغو هباهذ دنع بابلا حتفو
 :ليق امك «لاعفألاو لاوقألا نم ابّضلا لاح يف هآر ام ىلع نبالا َنِإف «ذاتسألا
 .رجحلا يف شقّئلاك ءرغّصلا يف ُملعلا

 [ملعتملا تابجاو]

 [ملعملا ةعاط]

 هّنإف «يهانملاب هرمأي نأ الإ ءوذاتسأ رماوأ لاثتما : مّلعتملا ىلع بجي

 راو هلهأو ملعلا ميظعت : ملعتملا ىلع بجيو «هفلاخي

 ملعلا ميظعتب ألإ هب عفتني الو [ب /6١تآ] ّملعلا لاني ال َمّلعتملا نأ ْمّلعا

 . هذاتسأ ميظعتبو .هلهأو

 داع الإ طقنس و طقس مومو رحلات لإ دعو هنن لنضو اه
 : ةمرحلا

 رفكي ال ناسنإلا نأ :ىري الأ :.''"ةعاطلا] نم ٌريخ ةمرحلا :ليقو
 يلع لاق ءذاتسألا ميظعت ملعلا ميظعت نمو ءاهفافختساب رفكي نكلو «ةيصعملاب
 ينملع نم : هنع هللا يضر يلع لاقو ءًافرح ينمّلع نم ُدْبع انأ : هنع هللا يضر

 . "”مدخ عاش نإو عاب ًءاش نإ ءًادبع ينرّيص دقف ًافرح

 يف يدادغبلا بيطخلاو «(570) 784/١ «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو 25١5/١ «ءافعضلا» -
 خيرات» يف ركاسع نباو «؛) 517/١ «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو 2784 /8 «دادغي خيرات»
 .هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم ١78/1١21ا/ «قشمد

 .تاعاطلا :(ت) يف )١(

 هَل َوُهَف ىَلاَعَت هللا ٍباَتِك ْنِم يآ ادْبَع َمّلَع ْنَمه : :(170417) 7517/7 «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا لاق (؟)
 ةدنأ يش قع اخ ام ووختو ,«هالوم وهف» : ظفلب نكل «ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع يناربطلا هاور ءهدْبَع
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 : ليق ام معنو

 ملسم لك ىلع ًاظفح هبجوأو مّلعملا ّىح حلا ٌقحأ ُتيأر

 مهرد فلأ ٍدحاو فرح ميلعتل ٌةمارك هيلإ ىدهُي ْنأ ٌقح ذقل

 .ملعملا ميظعتب ملعلا اذه ُتلن امْنِإ :''”يناوّلحلا ةمئألا سمش لاقو

 [ملعملا عم عضاوتلا]

 «ةمدخلاو «ءاعُدلاو ءَقّلمَّتلاو «عضاوّنلاب مّلعملا ةّرسم مّلعتملا بلطيو

20) 

 .كلذ ريغو «ةرصّنلاو

 [هيدلاو قح ىلع ملعملا قح ميدقتا

 هيلع ُيِبَّنلا لاق امك «نيملسملا رئاسو هيوبأ قح ىلع هذاتسأ ٌّقح مدقيو

 . "92كمّلع نم ءابآلا ريخ» :مالسلاو ةالصلا

 ف

 نع تبتك ام :هنع ظفل يف لب ,تومأ ىتح هدبع انأف ةسمخ وأ ثيداحأ ةعبرأ هنع تبتك نم :لاق
 هالوم وهف» :هلوق دعب ةدايز ثيدحلا يفو :مجنلا لاق «ييح ام ًادبع هل تنكو الإ ًاثيدح دحأ
 ىلع روهشملاو ؛؟مالسإلا ارع نم ةورع مصق لعف وه نإف .هيلع رثأتسي الو ؛هلذخي ال نأ يغبني

 لاقف «هتبقر كلم دقف هللا باتك نم ةيآ هاخأ مّلع نم امأو ءًادبع هل تنك ًافرح ينملع نم :ةنسلألا

 .ليذلا يف هعبتو ءعوضوم هنإ : ةيميت نبا
 .امهيلع رثعأ ملو «ليوطلا رحبلا نم ناتيبلا

 ةمئألا سمشب بقلملا دمحم وبأ «يراخبلا يناولحلا حلاص نب رصن نب دمحأ نب زيزعلا دبع وه
 :هل ليق امبرو ءءاولحلا لمع ىلإ هتبسن «يفنح هيقف (م١6١1- ... < ه558-...)

 يف رداونلا»و ««هقفلا يف طوسبملا» : :هبتك نم «ىراخبب هتقو يف يأرلا لهأ مامإ ناك «يئاولحلا

 0 «مالسإلا خيرات» رظنا .فسوي يبأل «يضاقلا بدأ حرشا»و ««ىواتفلا»و ,«عورفلا

 .(8119) 5١8/١ يشرقلل «ةيضملا رهاوجلا»و ٠/8"

 ىف ركاسع نباو :«(8711) 407/5 «ناميإلا بعش١ يف يقهيبلا جرخأ نكلو ءاذكه هدجأ مل
 نب ديز لاق :لاق هيبأ نع «ةيواعم نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع 2176/١9 «قشمد خيرات»

 ريخ «ينب اي «يب كاصوأف يل كضري ملو «كتنتف ينرذحف كل ينيضر لجو زع هللا نإ : هنبال يلع
 . قوقعلا ىلإ ريصفتلا هعدي مل نم ءانبألا ريخو «طارفإلا ىلإ ةدوملا هعدت مل نم ءابآلا
 تاملكلا نمو : 70١/١7 «بابللا» يف لداع نبا 11117 ةريسلب يف يزارلا رخفلا لات

 . ٌكمّلَع نم ِءاَبآلا ُدْيَخ :ةروثأملا ةروهشملا
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 دلاولا لثم .''”[مكل تأ] مّلعملا امْنِإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُىبنلا لاقو
 , "”«هدلول

 ُببس مّلعملاو «ةينافلا ةايحلا ببس بألا ّنإف «ةقيقحلا ىلع دلاولا وه لب

 .نيوبألا ٌقح ىلع هّمح مّدقي كلذلو «ةيقابلا ةايحلا
 ٌبأو ءكاّبر [ب /١١س] بأ :[أ/5١ت] ةئالث ُءابآلا :مهضعب لاقو

 .كمّلع نم ءابآلا ريخو ءكمّلع ٌبأو ؛كدلو
 مكءابآ ّنأل ؛مكتاهّمأو مكئابآ نم ٌريخ مّلعملا :ذاعم نب ىيحي لاق

 .ةرخآلا ران نم ظفحي ريخلا مّلعمو ءاينُدلا ران نم نوظفحي مكتاهمأو

 ؟كوبأ نم رثكأ كذاتسأ مظعُت َمِل :نينرقلا يذ ردنكسإل ليق :ربخلا يفو
 ضرألا نم ىنعفري يذاتسأو «ضرألا ىلإ ءامّسلا نم ىنلزنأ ىبأ َّنأل :لاقف

 ْ 0000 .ءامكلا ىلإ

 [ملعملا عم مركلا]

 نم "”[عمسي] ام لمحيو «هذاتسأ نع هلام نم ءيشب مّلعتملا لخبي الو

 لمح» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُيِبَّنلا لاق امك «ليوأّتلا نسحأ ىلع هاياطخ

 .ةاجنلاو زوفلا وهو :2*”«حالفلا يف ٌبرقأ وه حالّصلا ىلع نمؤملا

 [ملعلا يف ةيدجلا]

 لداجي الو «هبلق توميف هيف بعلي الو «؛هعامسو ملعلا يف كحضي الو

 .لالملا ٌُتِرويو «لالضلا باب قدي هّنإف ضراعي الو «ملعلا يف هعم

 . مكؤابآ :(ت) يف )غ1(

 ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا ةيهارك باب «ةراهطلا باتك «دواد وبأ جرخأ نكلو ءاذكه هدجأ مل (0)

 ةريره يبأ ثيدح نم ؛(٠4) ثورلاب ةباطتسالا نع يهنلا باب «ةراهطلا باتك «يئاسنلاو «(4)

 ... .ْمُكُمْلَعَأ ٍدِلاَوْلا ِةَلِرْنَمِب ْمكل اَنأ اَمْنإ) :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر

 .ىري :(ت) يف ةرفز

 .هدجأ مل 2(



 م١ ملعتملا جاهنم

 [بتكلا ميظعت)

 يغبنيو «باتكلا وحن لجلا دم مدعو «باتكلا ميظعت ملعلا ميظعت نمو

 «بتكلا ٍرئاس قوف ريسفتلا باتك عضيو «ةراهطب الإ ٌباتكلا ذخأي لأ مّلعتملل

 [املعملا ميظحعت]

 الإ هَدْنِع مالكلا ئدتبي الو .هناكم سلجي الو .هذاتسأ مامأ يشمي الو

 «ناك هجو ٌّيأ نم هئاضر يف ناك لصاحلاو «هلالم دنع ًائيش لأسي الو «هنذإب

 [ملعملا دالوأ ميظعتا
 .هب قّلعتي نمو هذاتسأ دالوأ ميظعتو ءءاكرشلا ميظعت ملعلا ميظعت نمو

 سلجي ناك «يراخبلا ةّمئأ رابك نم ًادحاو َّنأ :''"ةيادهلا بحاص ىكح
 نبا َّنِإ :لاقف ءهنع اولأسف «ًانايحأ سردلا ءانثأ يف موقي ناكو «ءسرّدلا سلجم
 اذإف ءدجسملا باب ىلإ ًانايحأ ءيجيو «ةكسلا يف نايبّصلا عم بعلي يذاتسأ
 . يذاتسأل ًاميظعت موقأ هتيأر

 [ملعلا بلط يف قلمتلا]
 نأ ىغبني هّنإف ؛[أ /١١س] ملعلا "”[بلط] يف لإ مومذم (9دّلمعلاو

 م0847 - 00) نيدلا ناهرب نسحلا وبأ ينانيغرملا يناغرفلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع وه )١(
 ًاظفاح ناك (ةناغرف يحاون نم) نانيغرم ىلإ هتبسن «ةيفنحلا ءاهقف رباكأ نم (م119197- < ١١6

 يف ةيادهلا هحرش»و ««هقفلا يف يدتبملا ةيادب» :هفيناصت نم «نيدهتجملا نم «ًابيدأ ًاققحم ًارسفم
 كسانم»و ««ىواتفلا يف ديزملاو سينجتلا»و ««ضئارفلا»و ؛«عورفلا ىقتنم»و ««ةيادبلا حرش
 . 7717/5١ يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» رظنا .«لزاونلا تاراتخم»و ؛«جحلا

 قفرتلا : ليقو ءّدولا فطل ةدش ُقْلَملا :ليقو «نييلتلا هلصأو .ديدشلا فطللاو َدّولا :ُقَلَملا (')
 ءاعدلاو دْدّوَّتلا ىف ةدايزلا : ينآلا ثيدحلا يف اهنم دارملاو . . .نابراقتم ناينعملاو «ةارادملاو
 ١ . (قلم) ةدام ءروظنم نبال ؛برعلا ناسلا رظنا . يغبني ام قوف عرضتلاو

 .بلاط :(ت) يف (9)
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 : هنع هللا يضر قيّدّصلا ركب وبأ لاق: ميم ديس ماكرو «هذاتسأل ندعي

 .ٌرم امك « مّلعتملا ة ةئيز لْلذّتلاو .ملعلا ة ةنيز ملحلا

 يف الإ قّلمّتلا نمؤملا قالخأ نم سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . "”«ملعلا ) 7)22[بلط]

 [ملعملل ءاعدلا)

 «ةمرحلاو ميظعّتلاب ءةمكحلاو ملعلا عمتسي نأ :'”[ملعلا بلاطل يغبنيو]

 هل ٌةمدخلاو ءًارهجو ًاًرس ريخلاب هل ءاعُّدلا ذاتسألا ميظعت نمو [أ7١/1ت]
 .ةرصُنلاو

 وهف ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ًادْبع مّلع ْنَم :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو
 لعف اذإف ءًادحأ هذاتسأ ىلع راتخي الو «هترصن الو هنوع كرتي ال .'*”«هالوم

 .هنم هلصح ام عّيض كلذ

 [سفنلا ةراهط)]

 هيلع هلوقل قالخألا لئاذر نع سّْنلا ةراهط ميدقت 0 لع هختسو
 . ”«ةفاظّنلا ىلع مالسإلا ينب» : مالسلاو ةالصلا

 .بلاط :(ت) يف )١(
 لاق :لاق «هنع هللا يضر ذاعم ثيدح نم 54717(2) 5754/5 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 :يقهيبلا لاق ,«مْلِلا ٍبَلَط ْيِف الإ ُدَسَحلاَالَو ُقلَمْلا ٍنِ ِنِمْؤُملا ٍقْلُخ ْنِم َسْيَل» :ِهكَي هللا لوسر
 . فيعض رخآ هجو نم ٌيِوُرو «ردحج نب بيصخ كلذكو «ةّرمب فيعض رانيد نب نسحلا

 سفنب «(0788) 5١١/١ «عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» يف يدادغبلا بيطخلا هج رخأو
 .هنع هللا يضر يلع ثيدح نم يقهييلا ظفل

 .(ت) نم نيتفوكعم نيب ام (؟)
 مامتاو ,(7674) ١١17/8 «ريبكلا مجعملا»و ((818) ا//؟ «نييماشلا دنسم» يف يناربطلا هجرخأ (:4)

 يبأ ثيدح نم .(5514) 4٠5/7 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو 40054) ١/ ١517 «هدئاوف يف
 يناربطلا هاور :لاقو ؛: 1١ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا هركذو «هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ
 .هركذ نم َرَأ ملو «يقذاللا نيزر نب ديبع هيفو «ريبكلا يف

 - ندا َيِنْب) :(1117) ١97 ص «ةعوضوملا رابخألا يف ةعوفرملا رارسألا) يف يراقلا يلع الملا لاق (0)
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 اَمَتِإ 8 :ىلاعت هلوق هيلع لديو «بلقلا يف لب ؛بسحف بايّنلا يف هذه امو
 مل نُمف ؛بايَّثلاب صتخت ال ةساجّنلا َّنأ نّيبف .[7؟4 :ةبوتلا] # ٌلسحح تووِرشمْل

 . ملعلا رونب ءيضتسي الو «عفانلا ملعلا لبقي ال ثئابخلا نع نطابلا فظني

 [ملعلا عون رايتخا يف ملعملا ضيوفتا

 ىلإ هرمأ ضّرفي لب ؛هسفنب ملعلا عون راتخي لأ :مّلعتملا ىلع بجيو
 يغبني ام ٌفرعأ ناكف «كلذ يف براجّتلا هل لصح دق ذاتسألا ّنِإف «هذاتسأ

 .هتعيبطب قيلي امو ءدحاو لكل
 ضؤوفي لّوألا نامّزلا يف ملعلا بلاط ناك :هللا همحر ''"نيّدلا ناهرب لاقو

 نوراتخي نآلاو «هدارمو [ب /7١ت] هدوصقم ىلإ لصي ناكو «هذاتسأ ىلإ هرمأ

 . ملعلا نم مهدوصقم نولصي االو . مهسفنأب

 [ملعملا ىلع ربكتلا مدعا

 يقلي لب «هيلع رّمأتي الو .مّلعملا ىلع رّبكتي لأ :ملعتملا ىلع بجيو

 . هيلإ رايتخالا مامز

 [ملعلا بلط يف رفسلا]

 «ملعلل هبلق غّرفتي ىّنح ؛هنطو نع دعبيو «هّقئالع للقي نأ : مّلعتملل يغبنيو

 «ديِوْوَج ىف ِنَيَبْلَق نّي ٍلُجَرِل [ب /١سآ] ُهَلأ َلَمَج ان :ىلاعت هللا لاق امك

 . كّلك هيطعت ىّبح ءهضعب كيطعي ال ملعلا :ليق كلذلو «[4 :بازحألا]

 مل :هظفل :تلق «عبيدلا نبا هركذ ؛هدجأ مل :هجّرخم لاقو ؛«ءايحإلا» يف هركذ .هةفاَظَنلا ىَلَع -

 .««فيظن مالسإلا نإف اوفظنت» :ةشئاع ثيدح نم «7//01 نابح نبال «ءافعضلا» ىفو ءاذكه هدجأ

 ىهتنا .«ناميإلا ىلإ وعدت ةفاظنلا» :دوعسم نبا ثيدح نم ًادج فيعض دنسب يناربطللو

 2(؟1/44) ةفاظنلا يف ءاج ام باب «؛بدألا باتك «يذمرتلا هجرخأ ام هنم برقأو :يطويسلا لاقو

 . ىهتنا .«مكتينفأ اوفظنف «ةفاظنلا بحي فيظن هللا نإ» :ًاعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع

 .ليلق لبق هتمجرت ةمدقتملا ««ةيادهلا) بحاص ينانيغرملا وه )1١(
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 [ملعملا دنع سولجلا يف داعتبإلا]

 ريغب سردلا ةءارق دنع هذاتسأ نم ًابيرق سلجي ألأ : مّلعتملل يغبنيو

 .سوقلا ٌرْذِق هذاتسأ نيبو هنيب نوكي نأ يغبني لب «ةرورض

 !ةينلا صالخإ)
 ؛ةرخآلا راَّذلاو «ىلاعت هللا ءاضر ملعلا ليصحتب مّلعتملا يوني نأ ٌبجيو

 نِإف «مالسإلا ءاقبإو «نيّدلا ءايحإو «لاّهجلا رئاس نعو هسفن نع لهجلا ةلازإو
 .ندبلا ةّحصو «لقعلا ةمعن ىلع ركشلا هب يونيو «ملعلاب مالسإلا ءاقب

 دنع ماركإلاو ءاينذلا عاتم بالجتساو «هيلإ ساّئلا لابقإ هب يوني الو
 : ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ ذاتسأ هيلع هللا ةمحر داّمح لاقو «هريغو ناطلَّسلا

 (")داشكلا نم [1/18ت] ٍلضفبزاف ٍداَممللَملعلا بلط نم

 دابعلا نم لضف لينل هيبلاط نرسخلايف

 ذيفنتو ءركنملا نع يهّئلاو «فورعملاب رمألل هاجلا بلط اذإ الإ مهللا

 .هسفنل ال «نيّدلا "”[ءايحإو ملعلا] زازعإو «ٌقحلا

 [سابللا يف زيمتلا]
 مظعأو ءًابايث نسحأ اننامز يف ملعلا بالطو ءءاملعلا نوكي نأ يغبنيو

 ًالثل كلذ لاق ؛©'”بكمامكأ اوعّسوو ؛"”مكمئامع] اومظع :هباحصأل
 .هلهأو ملعلاب ٌفختسُي

 ءايحإو ملعلا زازعإو «ٌقحلا ذيفنتل يه يتلا اننامز ءاملع راوطأب نعط نمو

 اميف راهدزالا»و .77 /” يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» يف امهرظنا «طيسبلا علخم نم ناتيبلا )١(

 . "ص يطويسلل ؛راثآلاو ثيداحألا نم ءارعشلا دقع
 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبامه (؟)

 . مكمامعأ :(ت) يف فرفز

 . 590١ص يشيبحلا نيدلا لامجل «فيرشلا ملعلا ةلمح يف فيرعتلا يط رشن» رظنا (4)



 /م6ه ملعتملا جاهنم

 سيلف «مهنيب اميف ميظعّتلاو «فرعلا دّرجمل يتلا راوطألا اًمأو ءرفكي نيدلا
 . 5 ىئدسب

 [ملعتلا يف نيدلاولا ةفلاخما

 لك :ليق :2”(بدألا عبنم» يف لاق لعل يف هيدلاول ةفلاخملا زوجيو

 نإو ةكرت ٌروجي ال ءنيع ضرف هملع ٌبلطف ءهلهج عم كالهلا نم ُنمؤي ال ام
 [أ/5١سآ] عناّصلا ةفرعمك ةيداقتعالا رومألا نم ناك ءاوس ءهبلط نع بألا عنم

 هدبع ًادمحم َّنأو ءزوجي امو ء«هيلع ليحتسي امو ءهل بجي امو «هتافصو

 رهاظلاب قلعتت يتلا تاعاطلا نمو «هلاوقأو هلاعفأ يف قداصلا ءهلوسرو

 .اهريغو ءموصلاو [ب/8١تز] «ءةالصلاو «ةراهطلاك

 ءربصلاو «لكوتلاو «صالخإلاو «ةّينلاك :نطابلاب اهنم قّلعتي امم وأ

 .اهريغو ءركشلاو

 ءٍدرمأ وأ ةّيبنجأ ىلإ ةوهشب رظنلاك :رهاظلاب قّلعتت يتلا يصاعملا نمو
 ءايّرلاو مارحلا لكأو ءانّرلاو ءرمخلا برشكو «ناسُللاب قّلعتي ام لكو «ةبيغلاو
 . كلذ ريغو

 ريغو ّنظلا ءوسو «ءايّرلاو ءربكلاو ءدسحلاك :نطابلاب اهنم قّلعتي امم وأ
 اهبلط فّلكملا ىلع بجيو «نيع ضرف ءايشألا هذه ةفرعم نإف «كلذ
 .هاوبأ هل نذأي مل نإو اهليصحتو

 [مولعلا نم مهألا ميدقت]

 فرصلا وهو مولعلا نم مهألا ملعُّتلا يف مّدقي نأ :مّلعتملا ىلع بجيو
 .بيترتلا ىلع امهريغو ءوحُّنلاو

 نب ىيحيل «برعلا مالك فيرصت يف بدألا عبنم : 1847/1 «نونظلا فشك» يف ةفيلخ يجاح لاق )١(
 .برعلا لامج نم هبختنا ءرمع
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 .ظافلألا ببسب الإ مولعلا نم مهدصاقم نولصي ال ءاملعلا َّنأ كلذو
 .امهب الإ لصحت ال ظافلألاو

 ؛مهرد فلأ نيتس يل فلخو يبأ تام :لاق هَّنأ كرابملا نب هللا دبع نعو

 وحنلا مّلعت يف أفلأ نيثالثو هقفلا مّلعت يف مهرد فلأ نيثالث اهنم تقفنأف
 «بدألاو وحنلا مّلعت يف هتقفنأ «هقفلا مّلعت يف هتقفنأ يذلا تيلو «بدألاو

 «ىلاعت هللا باتك [أ/5١ت] نم ٍدحاو فرح فيرحتب اورفك ىراصنلا ّنِإف

 - لوتب ءارذع نع ىسيع ُثدلو هللا انأ ّنِإ :ًابوتكم ليجنإلا يف اودجو ثيح

 .اورفكف اهفيفختب اهوؤرقف - تدّلو مال ديدشتب جاوزألا نع ٍةعطقنم : يأ

 : ليق
 ا'"ىتأ ثيح '”هبمركي] ىتفلل نيزوحتلا

 0 ا وحتئلافرعيملئمف

 طارّصلا ىلإ هبحاص دشرُي ام :يأ ءهدشرأو هنسحأ ملع لك نم ذخأيو

 ةيعرّشلا مولعلا نم ريسفّتلاو «[ب/5١س] ثيدحلاو «هقفلاك ءميقتسملا

 .ةيبرعلا مولعلا يف يناعملاو ءوحّْنلاو] ء«فرّصلاو

 نم اوذخف «هروغ عينم ملعلا امنإ :؟؟*”[ىلاعت هللا همحر "”ئيعفاشلا لاق

 ٍدئاز ريغ ًايفاك ًابيصن ٌنف لك نم بلطيو ءديفتسيو بتكيو ؛هنسحأ ملع لك
 .همركي :(ت) يف )0(

 .امهيلع رثعأ ملو ءزجرلا ءوزجم نم ناتيبلا (1)
 - )١69 هللا دبع وبأ يبلطملا يشرقلا يمشاهلا عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم وه ()

 ىف دلو «ةفاك ةيعفاشلا ةبسن هيلإو «ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا.ةمثألا دحأ (م478 - م50 < مهل

 مهبدآو سانلا رعشأ يعفاشلا ناك :دربملا لاق «نيتتس نبا وهو ةكم ىلإ اهنم لمحو (نيطسلفب) ةزغ
 فيناصت هل «ةنس نيرشع نبا وهو ىتفأو «ثيدحلاو هقفلا ىلع لبقأ «تاءارقلاو هقفلاب مهفرعأو
 ««نئسلا»و .«نآرقلا ماكحأ»و ««ثيدحلا يف دنسملا»و .هقفلا يف «مألا باتك١ اهرهشأ «ةريثك

 بيطخلل «دادغب خيرات»و 7١ )19١17(« /4 نابح نبال «تاقثلا» رظنا .هقفلا لوصأ يف «ةلاسرلا»و
 .(104) 05/7 يدادغبلا

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبام (*)



 مىلا/ دملا حاهنم

 ىلاعت هللا ّبلط نم :ليق كلذلو «ملعلل مزال نّئَتلا ّنِإف «ةجاحلا ردق ىلع

 ريغ هدحو دهزلاب ىلاعت هللا ٌتلط نمو ,"!قيدنز ريصي هدحو مالكلا ملعب

 ءًاقساف راص هدحو هقفلاب ىلاعت هللا ّبلط ْنَمو «"'”ةعدبلا بكترا ملعلل ٍنراقم

 .كلذ لك نم صلخت نّنفت نمو

 [تقولا مانتغا]

 هل لصحي ىّتح] ءٍتقو لك يف ًاديفتسم نوكي نأ : مّلعتملا ىلع بجيو

 نم هعمس ام بتكي ىتح «ًةربحم تقو لك يف "”هعم نوكي نأو « لضفلا

 .'5ق تنك نَمو «ّرف ظْفَح نم :ليق كلذلو «دئاوفلا

 ام نسحأ] نوظفحي مهنأل ؛لاجرلا هاوفأ نم ظفحي ام ملعلا ٌنّسحأ :ليقو

 .””[نوظفحي ام نسحأ نولوقيو «نوعمسي
 ءِبّرَعُم يسراف ءرهدلا ءاقبب لئاقلا :قيدنزلا :(قدنز) ةدام ««برعلا ناسل» يف روظنم نبا لاق )١(

 هنأل ؛هئم قيدنزلا :ليقو «قيضلا :ةقدنزلاو «رهدلا ءاقب ماودب لوقي «يارك دنز :ةيسرافلاب وهو
 ةينادحوو ةرخآلاب نمؤي ال هنأ ُهَئَقَدْنَرو .فورعم قيدنزلا :«بيذهتلا» يف لاق «هسفن ىلع قيض

 .ها .يرهدو دحلم :اولاق ةماعلا هلوقت ام ىنعم برعلا تدارأ اذإف . . .قلاخلا

 «نيدب نيدي ال نم :قيدنزلا : 395 ص «ءاهقفلا ةغل مجعم» يف يج هعلق ساور دمحم .د لاقو

 .مالسإلا رهظيو رفكلا نطبي نمو

 يف ناك امف «لالض ةعدبو ّىدُه ةعدب :َناَنَعُذِب ةعدبلا :(عدب) ةدام ؛«ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق (1)
 هللا بدن ام مومُع تحت ًاعقاو ناك امو ءراكنإلاو مذلا زّيحَح يف وهف ِكَي هلوسرو هب هللا رّمأ ام فالخ

 دوُجلا نم عؤتك دوجوم لاثم هل نكي مل امو «حدملا زيح يف وهف ٍةَْي هلوسر وأ هللا هيلع ضحو هيلإ
 ٌدرَّو ام فالخ يف كلذ نوكي نأ زوجي الو «ةدومحملا لاعفألا نم وهف فورعملا لغغفو ءاخسلاو

 ٌُدجأو اهرجأ هل ناك ةنّسح ةنّس َّنَس نم» :لاقف ًاباوث كلذ يف هل لعج دق يو يبنلا نأل ؛هب عرشلا

 اذإ كلذو .«اهب لِمَع نم ُرْزِوَو اهُرْزو هيلع ناك ةئيس ةنُس نس نمو» :هَّدِض يف لاقو ؛«اهب لِمَع نم
 .ُمذلا يف ًافرُع عّدتْبملا لمعتسُي ام رثكأو . . كلك هلوسرو هب هللا رمأ ام فالخ يف ناك

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام فول

 . ١4٠/١ يناوريقلل «بادآلا رهز» رظنا (4)

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (0)
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 [ملعلا بلط نم]

 نم ''”[5يش هبلق يف رثؤي مل اذإ ءملعّتلاو ملعلا نع] مّلعتملا ضرعي الو

 ؛هكرتي ملو َمِلع امب لمع اذكو ءًاموي هعفن عمسلا ّلخد اذإ ملعلا نِإف «ملعلا

 . "”هّلك ُكرتي ال ")[هلك] كردي ال ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك
 ملع ىلاعت هللا هئّرو ءملع امب لمع ْنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 . 20ةملعي ملام

 [لاوسلا نسح]

 نئازخ حاتفم ٌلاؤسلاو «©*هلعلا ُفصن لاؤسلا َنسُح ّنإف «هّلاؤس نسحيو
 - مههاوفأ :يأ - اهّياوبأ ُحتفَيَف ءملعلا نئازخ ءاملعلا ٌرودص َّنِإف «ملعلا

 . مهنع لاؤسلاب

 ارغصلا يف ملعلا] .
 يفف ءهدعب وأ غولبلا لبق .هرغص يف ملعتي نأ :ملعتملا ىلع بجيو

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبام )١(

 .هُهْنُك :(ت) يف ()
 سيل ام نايب يف ثيثحلا دجلا يف يزغلا»و «(7708) 767/7 «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا لاق ()

 ام هللا اوقتاف# :ةيآلا ىنعم يف وه «هلك كّرْثُي ال هلك كَرْذُي ال ام :(477) 7٠١١ ص «ثيدحب
 سيلو ةدعاق ةمجرتلا ظفلو ؛««تعطتسا ام هللا قتا» :ثيدحلاو ١7[« :نباغتلا] «متعطتسا

 . ثيدحب
 نب دمحأ ركذ :لاقو «هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم 16/٠١« «ءايلوألا ةيلح١ يف ميعن وبأ هجرخأ (4)

 هركذ هنأ ةاورلا ضعب مِهَوَف «مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع نع «نيعباتلا ضعب نع مالكلا اذه لبنح
 نع دانسإلا اذهب لَمَتْحُي ال ثيدحلا اذهو «هبزرُقو هتلوهسل هيلع دانسإلا اذه عضوف ِةِكَي يبنلا نع

 . لبنح نب دمحأ
 . ًادانسإ هل دجأ مل 11٠: /7 «ةيعفاشلا تاقبط» يف يكبسلا نبا لاقو

 .فيعض :(847) 787ص ؛ةعومجملا دئاوفلا» يف يناكوشلا لاقو

 نيو «هيلع لبقأ هخيش عم لاؤسلا نسحأ اذإ لئاسلا نأل : 18١/7 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق (5)
 . هملعب عفتني نأ كلذ ىلع بترتيو «هعم هبدأل ةاعارم هيلع لكشأ ام هل
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 ,"””ةرخّصلا ىلع مشولاك هرغص يف '')”[ضرفلا] مّلعتي يذلا لثم» :ثيدحلا
 ءرجحلا ىلع شقّئلاك رغصلا يف ملعلا :ليق امك ءرجحلا ىلع شقّنلا :يأ

 .ّرّذملا ىلع شقّئلاك ربكلا يف ملعلاو ّرم امك

 نإ ؛دمجتملا [أ/5١سآ] ءاملا ىلع بتكي يذلاك ربكلا يف ُمّلعتي يذلاو
 .هللا ةيادهل عنام ال هّنإف ىلاعت هللا هيدهي نم لإ ءاعيرس لوزي

 [ملعتملا ةلاض ملعلا)

 فكدتسي الو «ريقفو  ىنغو «ريبكو ءريغص ملاع ّلك نم مّلعتي نأ بجيو

 ّنِإف - ملعتملا نم :يأ - هنم ًالاح ىندأ [أ/١7ت] وه نّمم ملعلا ةدافتسا نم

 .اهدجو ثيح اهذخأ ؛نمؤملا ُةَّلاض َملعلا
 عّبَس نم ًابرهم َبلط ْنَمو «لهجلا عْبَس نم يذلا بحب حلا :ًاضيأو

 تحيي كلذكو «ييرؤملا ىلإ ربثعلا وأ ورشا يشرع يب قول .هكلهُي

 : اهني« قوفي آلآ : لهجلا عبس نع [برهملا] بلاطل

 .(ت) نم نيتفوكعم نيب ام )١(
 ًايلاخ ًابلق فداص امو «لغاوشلا نع ٍلاَخ رغصلا يف هنأل : 504 /0 «ريدقلا ضيف١ يف يوانملا لاق (؟)

 :لاقق هيوطفن همظنو «هيف نْكَمَت
 رّعّصلا يف تملعت ام سانب تسلو ربكلا يف تملعت ام ىسنأ ينارأ

 ربكلا يف ملحتلاب الإملحلا امو ابصلا يف ملعتلاب الإ ملعلا امو

 رجحلا ىف ف شقنلاك ملعلا هيف يقلأل ابصلا يف ملعملا بلقلا قلف ولو

 ردصبلاو عمسلاو ةرسلا بلاق نك اذإ فسعتاالإ بيشلا دعب ملعلا امو

 رّمَصلا ىف ذ ملعلا» :(١ا/هزال) 6/١ «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا لاق نكلو ءاذكه هدجأ مل ةرفإ

 : ظفلب هنع ربلا دبع نبا هجرخأو «هلوق نم يرصبلا نسحلا نع يقهيبلا هاور «رجحلا يف شقنلاك
 يبأ نع فيعض دئسب ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاورو «ة؟رجحلا يف شقنلاك رغصلا يف ثيدحلا بلط»

 يف ملعتي يذلا لثمو ءرجحلا ىلع شقنلاك هرغص يف ملعتي يذلا لثم» :ظفلب ءًاعوفرم ءادردلا

 ملعت نم» : :هعفر عفار نب ليعامسإ نع .'لخدملا» يف يقهيبللو .«ءاملا ىلع بتكي يذلاك هربك

 ؛ عطقنم هنكل «؛ءاملا رهظ ىلع بتاكلاك ناك ربكلا يف ملعت نمو ءرجح يف مسوك ناك باش وهو

 . هفعض عم نيعباتلا نم هريغو يربقملا ديعس نع يوري نمم ليعامسإ نأل
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 [ةبظاوملاو دجلا]

 هيلإو «ملعلا بلطل ةمزالملاو ةبظاوملاو '”[ُدجلا] مّلعتملا ىلع بجيو

 ممل هلأ َنِإَو) انلْبس ْمُتيِدَل ايف اوُدَهْ َنيِدلَول :ىلاعت هلوق يف ةراشإلا
 .[14 :توبكتعلا] 469 17[ نينيَحَمْل

 نمو ءدّجو ّدجو "”[ًائيش] بلط نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُيبنلا لاق امك

 .'*”«جلو جلو باب عرق

 «ةّمشملاب الإ لصحي ال ٌرنك ملعلا َّنإف «ىّئمتت ام لانت كيعس ردقب :ليق

 .ًادبأ لهجلا تاملظ يف ىقبي ةعاس ملعلا ةّقشم ىلع ربصي مل نم نإف

 نإ ُتألاو «مّلعتملاو ءمّلعملا :ةثالث يعس نم ملعلا ليصحت يف بجيو

 .ملعلا َدَقُق دحاو دقق اذإو ءايح ناك

 [ظفحلا تقو رايتخا]
 َّنِإف ءهرخآو ليّللا لّوأ يف راركتلاو «سرّدلا ةبظاوم مّلعتملا ىلع بجيو

 . كرابم ّتقو يلا تقوو 220 .يءاشعلا نيب ام

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبام )١(

 .(ت) نم نيتفوكعم نيباه (؟)

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (7)

 لاق (دجو دج نم) :(؟501) 71١8/7 «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا لاق نكلو ءاذكه هدجأ مل 62(
 نم وه لب ءهل لصأ ال :يراقلا لاقو «ةرئاسلا لاثمألا نم وه لب ؛,ثيدحب سيل :«زييمتلا» يف
 ؛دجو ّدجو بلط نم :ليق امبرو :مجنلا لاق .(جلو جل نم) :ثيدح اذكو «فلسلا ضعب مالك

 . ثيدحلا يف سيلو ؛«بيصن دهتجم لكلا : ىنعمب وهو
 .ءاشعلاو برغملا :كلذب دارأ (6)

 دارأ نمل ىغبني تاعاس ظفحلل نأ ملعا :701/7 «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلا لاق (7)
 اهدعب مث راحسألا تاقوألا دوجأف ءاهمزلي نأ ظفحتملل يغبني نكامأ ظفحللو ءاهيعاري نأ ظفحتلا
 ليق ءراهنلا ظفح نم حلصأ ليللا ظفحو «تايشعلا نود تاودغلا اهدعبو ءراهنلا فاصتنا تقو
 «رفسلاب :لاقف رخآل ليقو « حابصلا ىلإ سولجلاو «حابصملاب :لاق ؟ملعلا تكردأ َمِيب :مهضعبل

 .رحسلا يف روكبلاو ءرهسلاو



 : ليق

 ("'اعّبشلا كرتاو ءموُنلا ب /.تن1 بناجو اعّرَّولا رشاب ملعلا بلاط اي
 اعفتراو َماق سرّدلاب َملعلا ّنِإف هقرافت ال .سرّدلا ىلع مدو

 [ةيلاعلا ةمهلا]

 هتّمهِب ريطي ءرملا َّنِإف «هريغو ملعلا يف ةيلاعلا ُهّمهلا مّلعتملا ىلع بجيو

 . هيحانجب ريطي ريطلاك
 : ليفو

 ("”مراكملا ماركلا ٍردق ىلع يتأتو ممئازعلا ينأت مزعلا لهأ ٍردق ىلع

 ٌةّمه هل نكت ملو دج هل ناك وأ ءّدج هل نكي ملو ءةّمه هل تناك اذإ امأو

 .ليلق الإ [ب /6١سآ] ملعلا نم هل لصحي الف ؛ةيلاع

 [ملعلا بلط يف ىوقتلا]

 الإ لصحي ال ّملعلا ّنإف «””[ىوقتلاو حالصلا] : مّلعتملا ىلع بجيو

 نم هصلخي الو «هّبحاص عفني ال روجفلاو قسفلاب لصاحلا ّملعلا ّنِإف ءاهب
 اذإ يذلا نم بلاطلا َّنإف «َمِلع امب لمعي نأ هيلع بجي لب «لهجلا تاملظ
 .نيزئافلا نم نيرادلا يف نوكي ىّبح «هاوقت دادزا ءهُملع دادزا

 [ملعلا ىلع ركشلا]

 .ملعلا نم هل لصح امل ركشلا هيلع بجيو
 اًملف ءركشلاو دهجلاب َّملعلا ٌتكردأ امّنِإ :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 .[أ/١١تآ] يملع دادزاف ؛هلل دمحلا :ُتلق ملع ىلع تفقوو هتمهف

 يط رشنو «70ص نابح نبال «ءالقعلا ةضور» يف ةبسن الب امهو «حرسنملا رحبلا نم ناتيبلا (1)
 . 185١ص يشيبحلل فيرشلا ملعلا ةلمح لضف يف فيرعتلا

 سابعلا يبأل ةيبرغملا ةسامحلاو ؛١17ص هناويد يف يبنتملل وهو «ليوطلا رحبلا نم تيبلا (؟)
 . 503/١ يلماعلل لوكشكلاو ركل يوارجلا

 . حالسلا :(ت) يف قرف
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 بلطيو] «ىلاعت هللا ىلع لكوتيو دمتعي لب ءهلقعو هسفن ىلع دمتعي الو
 هيدهيو «[7 :قالطلا] «ُهّبَسَح َوْهَه هلأ َلَع ْلَكَرَي نمو# :2 '”[ىلاعت هنم نوعلا

 . ميقتسم طارص ىلإ
 ىلاعت هللا هالتبا همّلعت يف عّروتي مل نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُيبنلا لاق

 هيلتبي وأ «"”قيتاسّرلا يف هعقوي وأ ءهبابش يف هتيمي نأ اّمإ :ءايشأ ةثالث ىدحإب

 . "7(ناطلّسلا ةمدخب

 هدئاوفو ءرسيأ مّلعتلاو «عفنأ هملع ناك «عروأ ملعلا بلاط ناك امهمف

 . رثكأ

 [ملعلا ىلع ةظفاحملا]

 َّنإف ءَنالسكلاو َنايِسّنلا عفديو «ءاكّذلا بلجي ام لمعتسي نأ هيلع بجيو

 .نايصعلاب َنايسّنلا لصأو ءِناسَّنلاِب ملعلا لاوز

 ةرثك نم َنايِسّنلا َّنِإ :ليق كلذلو «مغلبلا ةرثك نم ؟*”[لسكلا] دّلوتي

 ةرثك نم ءاملا برش ٌةرثكو «ءاملا برش ةرثك ''”[نم مغلبلا ُةرِثَكو] «مغلبلا
 .اهنم زرتحاف :«لكألا

 [قايسنلا ثروت ءايشأ]

 ٌةءءارقو « '"”بولصملا] ىلإ ٌرظنلاو «''"[ضماحلا] حافُتلا لكأ كلذكو

 تن ع طاب نتقركسم قيام 4
 .راجشألاو ىرقلا نم داوسلا :اهانعمو «قادزرلا وأ قاتسرلا اهدرفم ةبرعم ةيسراف ةملك :قيتاسرلا (؟)

 .(قتسر) ةدام ءروظنم نبال «برعلا ناسل رظنا
 .هدجأ مل 2١)

 .نالسكلا :(ت) يف (4)
 كرز انين طلاس نيفركلم شام 8
 .سماخلا :(ت) يف (7)
 .بولطملا :(ت) يف 4©]
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 «ضرألا ىلع ّيحلا لمَقلا ًءاقلإو ءلامجلا راطق نيب زورملاو ءربقلا حاولأ
 , 9نالسكلا ثروي ء[ب /١١تآ] ''لفقلا رَقُث ىلع ٌةماججلاو

 ناعطقي امهّنإف .عوجلا ىلع بيبزلاو ء[أ/١١سآ] سبايلا غلا لكأ امأو
 كلذكو .ةحاصفلاو ظفحلا يف ديزيو ّمغلبلا ٌللقي هنإف كاوسلا كلذكو «مغلبلا
 . ءيقلا

 ءةحصلا :يهو لكألا ةَّلق عفانم يف لمأتلا :لكألا ليلقت قيرط امأو

 .راثيإلاو «ةفعلاو

 : ليف
 ؟©ماعطلا لجأ نم ءرملاٌءاقش ٌراعٌمث .ٌراعَمئ .ٌراعف

 «ليللا ةالصو «ءاذغلا ليلقتو «ةبظاوملاو ءّدجلا : ٍظفحلا بابسأ ىوقأو
 . ارظن نآرقلا ةءارقو

 .ًارظن نآرقلا ةءارق ””[نم] ظفجلا يف '*”[ديزأ] يش سيل :ليقو
 َّنإف ءةعمجلاو «ءسيمخلاو «ءاعبرألاو «نينثإلا موي َملعلا مّلعتملا بلطيو

 «ةصالخلا يف هركذ «هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يور اذكه «هل ٌريسيت

 دقو الإ ءاعبرألا موي يف أدبي ءيش نم ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع ُئبنلا لاق

 .هنع هللا يضر ةفينح وبأ لعف اذكه "مت

 )١( (رقن) ةدام «يمويفلل «رينملا حابصملا» رظنا .غامدلا رخآ يف ةَرْفُح :افقلا ةرقن .

 .امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم «(7780) ١65 /7 «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هجرخأ (؟)

 «لصاو نب رمع ثيدح نم يمليدلا هاور : :(5384) ؟ 18ص «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا لاقو

 بيطخلا همهتا لصاو نباو «هب ًاعوفرم سنأ نع «رانيد نب كلام نع ءءاوس نب دمحم ىكح :لاق

 .ةياكح وهو اميس ال «عضولاب
 .هيلع رثعأ ملو ءرفاولا رحبلا نم تيبلا (؟)

 .كيزي : (ت) يف قة

 (ت) نم طقاس ام (6)
 رباج ثيدح نم 25 «'طسوألا مجعملا» ىف لا ا )03(

 .دهاشلا عم نيميلاب ضقا :لاقف هك يبنلا ىلع مالسلا هيلع ليربج لزن :لاق هنع هللا يضر

 . رمتسم سحن موي ءاعبرألا موي :لاقو



 وس دست ممل

 ىلإ ريخلا لامعأ نم ٍلمع لك فّقو 2”ينادمهلا فسوي نإ :ليقو
 هيف ىلاعت هللا ّقلخ موي «ءاعبرألا [أ/5١؟ت] موي َّنأ كلذو ءءاعبرألا موي
 لا

 [ظفحلا سأ راركتلا]

 ةداعإلاب هطبض نكمي ام ٌردق ّنوكي نأ ئدتبملل يغبنيف «قبّسلا ُردق امأو

 .ٍةَفْسم الب هظفح لصح ام رادقمب ٌةملك ُديزيو «نيتّرم وأ «ةّرم
 ءٍتاَرم سمخ سمألا قبس رّركيو «ٌفلأ راركتلاو ءٌفرح قبّسلا :ليق

 نأ هيلع بجيو ءٍدحاو ىلإ اذكهو ءٍتاَرم عبرأ سمألا لبق يذلا مويلا قبسو

 . اذج ٌعفان هنإف ءظفحلا دعب ًاريثك رركي

 : كلذ ىف هللا همحر ةفينح ىبأ ذاتسأ ٌداّمح لاق

 ة”مديمح لعفب هسْزَد منار ديفتسملا ةمدخ ملعلا مدخا

 ديكأئلاةياغهدكأّمهث ٌُهدِعأًايش تظفح اماذإو

 ٌقحلا راهظإل ةرواشملاو «ةرظانملاو «ةحراطملاو ةركاذملا نم هل ّدب الو

 .راركّتلا دّرجم ةدئاف نم ىوقأ «ةرظانملاو [ب /١١س] ةحراطملا ةدئافو

 1١١6٠١- - مواثو )44١ بوقعي وبأ يناذمهلا نسحلا نب فسوي نب بويأ نب فسوي وه )0(
 اهيو ءورمب نكسف داعو «سانلا هيلع لبقأو ءاهب ظعوو «دادغبب هقفت .فوصتم دهاز م٠
 يف امهالك «ةايحلا ةنيزو «نيكلاسلا لزانم :اهنم «بتك هل ؛ةاره ىرق ىدحإ يف هتافوو «هربق
 . 78/1 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو»و «417 ١/ يناعمسلل «باسنألا رظنا . فوصتلا

 ؛(71744) مالسلا هيلع مدآ قلخو قلخلا ءادتبا باب ءرانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك «ملسم جرخأ (؟)
 ْلَجَو ْرَع هللا َقَلَخ» :لاقف ىديب َِِي هللا لوسر ذخأ :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم
 موي ةوُدرْكَمْلا َقَلَحَو «نيتثإلا موي َرَجّملا َقَلَحَو ءدَحألا 2 َلاَبجْلا اَهِف َقَلَحَو ءجيبشلا وَ لا
 دْعَب مالّسلا ِهْيَلَع َمدآ َنَلَحَو سيما َمْوَي ٌباَوُذلا اَهيِف ْثَبَو ءناعيتالا مي رول َقلَخَ «ءانالثل
 ىلإ رْضَعْلا نيب اَمِف ٍةَعْمجْلا ٍتاَعاَس ْنِم ٍةَعاَس ٍرْجآ يف «قلخلا رْخآ يف ةغمجحلا موي ْنِم رضغلا
 .«لْيللا

 .امهيلع رثعأ ملو «فيفخلا رحبلا نم ناتيبلا (6)
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 ةفينح وبأ هّقفت امّنإو هرهش راركت نم ٌريخ «ةعاس ةحراطملا :ليقو
 . 90(زاَّرب ناك نيح هناكد يف ةركاذملاو ةحراطملا ةرئكب هللا همحر

 [ملعلا بلط يف رفسلا]

 : يأ ءدالبلا ىصقأ ىلإ [ب/١١ت] ملعلا بلط يف مّلعتملا رفاسيو

 .الجار اهّلك ضرألا لخدو رفاس ولو «؟'”ةديعبلا

 نم رفاس ًالجر َّنأ ول :هنبال لاق هنأ ىلاعت هللا همحر "0قيقش نع يكح
 َّنِإ :تلق ام «ملاع نم ًةدحاو ًةملك هرفس يف دافتساو «برغملا ىلإ قرشملا

 ْ . عئاض هرفس

 ىلإ خلب نم هنبا ّلسرأ «ىلاعت هللا همحر '*”ٍبوُيأ نب ٌفلخ ْنأ يكحو
 ؟تمّلعت ام :هل لاق عجر اًملف ءمهرد فلأ نيسمخ هيلع قفنأف ؛ مّلعتلل دادغب

 نحف رهطلا نه ”[توسحيم] لسفلا ناهز: نإ : ةلاسملا هذه تملعت *لاق

 ْ : اهترذ انف نصح نمو كلا ةحئاض
 . '9[كرفس] تعّبض ام :فلخ لاقف

 تيبلا عاتم ْرَبلا :ليقو ءزاّرَبلا ةعتمأ بايثلا نم ْرَبلا :ليقو «بايثلا نم برض :ليقو «بايثلا :ُرَبلا )١(
 ةدام ءروظنم نبال «برعلا ناسل» رظنا .ُةّزاَربلا ُهُتْقْرِحو ءّرَبلا عئاب :ُراَزَبلاو ,ةصاخ بايثلا نم

 .(زرب)

 .تادعبملا :(ت) يف (0)

 دهاز (م١0٠4 - ... حت ه194- ...) يلع وبأ يخلبلا يدزألا يلع نب ميهاربإ نب قيقش وه رفا

 روكب (ةيفوصلا) لاوحألا مولع يف ملكت نم لوأ هلعلو «ناسارخ يف خياشملا ريهاشم نم يفوص

 تاقبط» رظنا .(رهنلا ءارو امب) نالوك ةوزغ يف دهشتسا «نيدهاجملا رابك نم ناكو «ناسارخ

 .(871) 11١ /8 يزوجلا نبال ؛مظتنملا»و «(7) 77ص يدزألل «ةيفوصلا

 ىلع هقفت «يتفملا هيقفلا ثدحملا مامإلا «دهازلا يخلبلا يرماعلا ديعس وبأ بويأ نب فلخ وه )0

 ةنس يفوت «لبنح نب دمحأ مامإلا هنع:ثّدحو «مهدأ نب ميهاربإ بحصو .فسوي يبأ يضاقلا
 . 54١/9 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس رظنا .(ه115)

 .(ت) نم نيتفوكعم نيب ام (6)

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب ام (17)
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 حئاصتلا يف :لجف
 :نيعلا رون يف ديزت ءايشأ ةعبرأ
 رظّنلاو «ةبعكلا ىلإ رظّنلاو «نيوبأ هجو ىلإ ٌُرظنلاو .فحصملا يف رظنلا

 . ءاملعلا هجو ىلإ

 :نيعلا رون نم صقنت ءايشأ ةعبرأو

 ءودعلا هجو ىلإ رظنلاو ءسمشلا نيعأ يف يشملاو «حلملا ماعطلا لكأ

 .سأرلا ىلع راحلا ءاملا ٌبصو

 :بلقلا دوست ءايشأ ةعبرأو

 .مارحلا ٌلكأو «لكألا ٌةرثكو ءكحضلا ةرثكو «[أ/77ت] تاملكلا ةرثك

 :نلقلا نزول ءانشأ ديمو

 راثكإلاو «ءاملعلا ةسلاجمو «ماعطلا لكأ ةّلقو «صالخإلا ''”[ةروس] ةءارق

 . ةلوكأملا تاتابنلا لكأو «ليللا ةالص نم

 :اهيلع دمتعت ال ءايشأ ةعبرأ

 دهزو ءودعلا ةمءالمو «كولملا كحضو ء«ءاتشلا لصف يف ءاوهلا ُبيط
 .ةأرملا

 ىلاعت هللا َّنأ :ًالَوأ [أ/١؟س] ملعاف ءًائيش لعفت نأ تدرأ اذإ هنأ ملعا
 عوشخلاب هلعفاف ؛ًاريخ ءيشلا كلذ ناك نإ «''”[كقوف] ٌرظانو ٌرضاح
 هللا "”بضغ] نم ًافوخ ءيشلا كرتاف الإو «ىلاعت هللا ةمظعل ةياعر .عوضخلاو
 .هباذعو ىلاعت

 .ةروسو نآرقلا :(ت) يف )١(

 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيب اه ()



 و ملا جاهنم

 ناك نم عراف ٍةّدوملاو ةّبحملاب تاقولخملا عيمج عم شيعت نأ تئش نإو

 ًاريغص ناك نمو «كيخأك ّنسلا يف كل ًايواسم ناك نمو «كيبأك كنم ًاريبك

 ُثروي هّنإف [ب /7١ت] كئالخأ نم 2'”ةئيسنلاب ًائيش ٍرتشت الو «كنباك كنم
 . ةّبحملا ضارقم ضرقلا َّنأل ؛مهنم ضرتقت الو «ةوادعلاو ضغبلا

 .يبصلاو «ةأرملاو ءرمخلا براش :ةثالث ىلإ كّرسب ملكتت الو

 هل ءايح ال نمو «ينازلاو ءرمخلا براشو «ةالصلا كرات نم نكت الو
 ءافولا جرت الو «تاقولخملا عيمج دنعو «ىلاعت هللا دنع نومومذم ءالؤه نإ

 . ءاهفّسلاو ءيبصلا مالغلاو «قفانملاو «مههباشي نممو «لاّمعلا نم

 ال لقت ال :لاقي امك «كريغ بيع فشكت ال : كبيع فشكُي الأ تئش نإو

 .َّقُد قد نمو «عمست

 . اظيلغ ًامالك ريغلل لّقت الف «ًاظيلغ ًامالك عمست الأ تئش نإو

 ءادعأ نم نمأت الو «نبالل ثاريم بألا َءالخأ ٌّنإف «كيبأ ءالخأ كرتت الو

 نيبو «هذاتسأو ذيملتلا نيبو ءاهجوزو ةأرملا نيب ملكتت الو لخدت الو «كيبأ

 . "”[هنباو بألا نيبو] ءهالومو دبعلا

 «ةلاسّرلا هذه ظفحيو أرقي نأ ملع بلاط لكل يغبني هّنأ :ملعا مث

 ؛عمس ام ظفحيو «عمتسيو هيلع أرقُت وأ «نامز ّلك يف اهلمعتسيو اهّعلاطيو

 [أ/؟ 5ت] مهنأش مظعو «هلهأ ًةداعسو هّمظِعو ملِعلا فرش فرعي مل نم ّنأل

 ربصي ملو ء[ب /7١سآ] هليصحت ىلإ َمسي ملو ءَّدجي مل «ةرخآلاو اينُّدلا يف
 ائيش بلط نم ّنأل ؛هدوصقم لصي ملو ةدارم لصحي ملو «هيف ةّقشملا ىلع

 تأسن :لاقي ءريخأتلا :ءسنلا :(أسن) ةدام ««ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق «ةئيسنلا عيب كلذب دارأ )١(

 عيبلا يه «ةئيسنلا يف ابرلا امنإ» :ثيدحو ءمسالا :ءاسّنلاو «هترخأ اذإ : ءاسنإ هتأسنأو أسن ءىشلا

 .ةدايز ريغب ناك نإو ايرلا وه ضباقت ريغ نم ريخأتلاب تايوبرلا عيب نأ ديري «مولعم لجأ ىلإ
 .(ت) نم طقاس نيتفوكعم نيبام ()
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 هبابسأ رشابي ملو «ءيشلا كلذ بلطي نّمم ملعي ملو «هبلط ةيفيك ملعي ملو
 .ةتبلا هدارم لصي مل

 هليصحت ةيفيك فرعو .هلهأو ملعلا مظع ىلع فقوو ءاهعلاطي نم امأو
 .ىلاعت هللا نوعب هدوصقم لانو «هدارم ىلإ لصوف الامجإ

 هباحصأو هلآو ءدمحم ىلع ةالصلاو «هئامعن ءاطعإو همامتإ ىلع هلل دمحلا

 .[ب /١:ت] [أ/8١س] تمت «نيعمجأ



 46 تاعوضوملا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

 1 ا او اساسا جواب سوما نونا ساما هاب وا علا ققحملا ةمدقم

 1 يلازغلا مامإلا ةمجرت

 ا 1-000010120 ببب تاطوطخملا فصو

 11 و11 لا هوا ادعم ةاةوو اج دوش كو و ماو جواس راو اادو عوار [فلؤملا ةمدقم]

 0 001111 ااا ملعلا يف ل وألا بابلا

 0 ]ااا [هبادآو هتناكمو هلضف]

 170 ا ا اا [ةضيرف ملعلا بلط]

 00000 [ةثالث ملعلا]

 2 ا ا ا [ملعلا فرش]

 000 0 ااا [ءاملعلا لضف]

 1 سا [ملعلا بلاطل تاقولخملا ءاعد]

 1011111100 [ملاعلا لضف]

 100000 000 [هقفلا نيدلا دامع]

 000 1 ز ز زؤ]زؤز ؤز 000002 [دباعلاو ملاعلا نيب قرفلا]

 10000 0 0 [ءاملعلا ةبحم ءازج]

 0 0 00 ب85 [دباعلاو ملاعلا نيب ةلضافملا]

 0 اا 0000103100128 [ملحلاب ملعلا نييزت]

 8 02 ير نا ال وع ا الل هلع هع مر ناو قع الا عوج اج نعت حاذلال حلاو [ملعلاب صخشلا ةناكم عفر]

 070*101 [لاملا ىلع ملعلا لضف]

 8 اوسلو عا مول م طا و ا و [نيرادلا يف ملعلا لهأ ةداعس]



 تاعوضوملا سرهف ظ 0

 ااا ااا ]ذا [ملعلا عاونأ]

 1 [ملعلا دازلا ريخ]

 ا 0 [ءاملعلا ةاداعم نم ريذحتلا]

 ها م 0اس املا [ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبق]

 ةراعااتعع عد لا ل ا لا [ءاملعلا عم ةماعلا لثم]

 010000 [ةرخآلاو ايندلا يف هلضفو ملعلا باوث]

 اا 0 [ملعلاب لمعلا موزل]

 0 اا ملعملا يف يناثلا بابلا

 ا 00 [ملعملا تافص]

 10 ا ااا [ةنامألاو ةراهملا]

 ا طا اا ا و وا هدي واس هادم طاع طماط قا مما [ملعملا تابجاو]

 1 [ماركإلاو ةاعارملا]

 0 ا [ملعتملا بيدأت]

 يرن ا اول اد طم طاق وهلا ال وسو طمعا [ملعتملا ةعيبط صيخشت]

 00 [همظعي نمل الإ ملعلا لذي ال]

 8 موو ومو ممم و مومو مومو ومهم ممم مومو ممم مم مومو همهم مهم م ممم [ملعتملا عم ةرابعلا نسح]

 00000 0 [ميلعتلا يف ةينلا صالخإ]

 ظل [ملعلا دعب لمعلا]

 001 1 0000 [حلاصلا ملعملا ةمالع]

 )ص111 [مهملا ىلإ مهألا نم ميلعتلاب ءدبلا]

 1غظغ*# 999999994999999 [ملعلا عايض]

 )1ص [ملعلا نامتك]

 7 و و و ووو ووو وو وا هل تريب اتيت يبت تة درتي ة ءءء ية ء همهم هوم ومف [ملعتملا كرادم ةاعارم]



 لل تاعوضوملا سرهف

 0 0 ملعتملا يف ثلاثلا بابلا

 ا 11 0 ىلع بجي ام]

 غ1 007خذ1101611010100000000#3*1 [نآرقلا دلولا ميلعت]

 ا [بيطلا مالكلا دلولا ميلعت]

 0 0 00001010212ب7بد [اهنم دب ال يتلا بادآلا ضعب]

 ا 00 [ملعتملا تابجاو]

 0 ]| ] ]1 ]1 ]ذ]ز11 [ملعملا ةعاط]

 ا ا 0 [ملعملا عم عضاوتلا]

 ا 000101بب [هيدلاو قح ىلع ملعملا قح ميدقت]

 0 ] ] ] ]ز ] ]ز]1]1] ]0 [ملعملا عم مركلا]

 1 000 [ملعلا يف ةيدجلا]

 41 ا ل ا نجا طا 3 ما ع [بتكلا ميظعت]

 ا ترم ل ع ا م م [ملعملا ميظعت]

 0 ااا [ملعملا دالوأ ميظعت]

 00 [ملعلا بلط يف قلمتلا]

 1 1 1 ز ]ز ز ز ]| 0 لا [ملعملل ءاعدلا]

 را ا مرق هو او ل ا سبأاو طاق ماعلا لات كا اولا ذل ق  اب [سفنلا ةراهط]

 00000 ]1 1 [ملعلا عون رايتخا يف ملعملا ضيوفت]

 0 ا ز ] ]1 ]1 ]1 ]1 ] ]1 ]1 ]ذ]ز]ز] 1 ]1 ]1]1]1]1]1]ذ] 11 1 1 11111 1111 [ملعملا ىلع ربكتلا مدع]

 0 0 00 [ملعلا بلط يف رفسلا]

 00 000 [ملعملا دنع سولجلا يف داعتبالا]

 ا 1 1 1 11 [ةينلا صالخإ]

 0 [سابللا يف زيمتلا] 8



 0 تاعوضوملا سرهف

 07 0 [ملعتلا يف نيدلاولا ةفلاخم]

 00 0 [مولعلا نم مهألا ميدقت]

 0 0 [تقولا مانتغا]

 ا ا 1 1 1 1110 [ملعلا بلط نم]

 ا 2 2 1 2 00 [لاؤسلا نسح]

 ا ا ااا ااا ]ز1ز1ز 1 111100 [رغصلا يف ملعلا]

 اا اا [ملعتملا ةلاض ملعلا]

 0 زا [ةبظاوملاو دجلا]

 ا ز ز ] 1001011بببد- اا ا [ظفحلا تقو رايتخا]

 ا [ةيلاعلا ةمهلا]

 1ع [ملعلا بلط يف ىوقتلا]

 00 ااا ا ا ببب 5 [ملعلا ىلع ركشلا]

 هو [ملعلا ىلع ةظفاحملا]

 0 ]1 11 [نايسنلا ثروت ءايشأ]

 00اا ]9101 [ظفحلا سأ راركتلا]

 00101111111 110 [ملعلا بلط يف رفسلا]


