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 ِبِجَْترلا ٌبئالق
 دنا اللا قرأ قيرفلا انالوم مكِح ىلع

 فيلأت

 ريهشلا خيشلاو ريبكلا ةمالعلا

 بَ ينيسحلا يعافرلا يدايصلا ئدحلا بأ دمحم ديسلا

 هه (2نالا ت

 داشرإو تايجوتي

 ٍلبشلا عيدب يبرملا يرهزألا خيشلا ةليضف

 احج دوّح نب هزرمر دمحأ

 ىدملا يبأ





 ققحملا ةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم كلك ءايفصألا مامإو «ءايبنألا متاخ عابّتاب انيلع َّنَم يذلا .هدحو هلل دمحلا

 قداّصلا دّمحم اندّيس هدعب يبن ال نم ىلع مالَّسلاو ةالّصلاو ,ملكلا عماوج هاتآ

 موي ىلإ مهجن جبنو مهيدهب كّسمت نمو نيعباّتلاو هباحصأو هلآ ىلعو نيبملا دعولا
 .نيذلا

 :دعبو

 ءافرعلاو ءايلوألاو ءامكحلاو ءاملعلا ةقيرط نهض ٌيعافّرلا مامإلا ةقيرط نإ
 الو ميظعلا هللا باتك نع دحت ملف «نيتملا عرّشلا دعاوق ىلع تينب ةقيرط .داهزلاو

 ٍةحمل ّلك يف ميلسّتلاو تاولّصلا لصفأ ىلاعت هللا نم هيلع ميركلا لوسّرلا ةنس
 َديدش ناك ريبكلا ّيعافّرلا دمحأ مامإلا كرابملا قيرَّطلا بحاص َّنأل ؛ٍنيحو سفنو
 هّلذو هو هلل ءاصلخلا ةيدوبعلا ٌّدح ىلع ماَّتلا هفوقو عم كي هّدجل عابّتالا

 لب ريبكلاو ريغصلا عم ريبكلاو غلابلا هبدأو هعضاوتو «هقلاخ يدي نيب هراسكناو
 ؛ٌنادمّصلا فراعلاو ٌابّرلا ملاعلا ناكف لج ريدقلا يلعلا ىلاعت هللا قلخ ّلك عم

 هلك همالك ناكف «هيف ىلع اهارجأو هبلق نم ةمكحلا عيباني رجفو هيلع هللا ضافأف

 فطخيو «بابلألا شهدُيو «لوقعلا لهذُي ًامالك سآّنلا ىلع ملكتي ءًاكح

 رهظأو اهيفاوخ فشكو اهحرشب ماق يََّلا ةكرابملا مكحلا هذه اهنم ناكو «بولقلا
 وبأ دّمحم مامإلا ةمالعلاو مامهلا دّيّسلا ُهَِّب َسِّدُق يعافّرلا مامإلا ديفح اهيرارد

 (ى ٌّقحب تناكف «مهيو هب انعفنو هفالسأ نعو هنع هللا يضر ّيداّبَّصلا ىدهلا

 . كيو هالوم ىضر يغتبي ٍدبع لك اهب عفتني (دَجرَبّرلا دئالق» :اهامس
 ريبع نم تقشتناو «هترابع يناعمب تمنرتو كرابملا باتكلا اذه تأرق اًملو



 معن «بابحألا ّلك يدي نيب نوكي نأ تببحأ هتانج ضاير ىلإ تلقتناو «هتامسن

 دّيَّسلا فّلؤملا ةايح يف تعبُط يتلا ةميدقلا هتعبطب نكلو ضعبلا دنع دوجوم وه
 ةّلقو يعاب روصق مغر همدخأ ْنأ تببحأف «ىلاعت هللا همحر ّيدايّصلا ىدهلا يبأ

 يدي نيب لب ِكّلسُمو ِكلاس لك يدي نيب هعضأو «ةيبب ِةَّلُحِب هرهظأل ؛يعالطا
 .لقملا دهج اذه نكلو هتمدخ ٌّقحب تمق نأ يعَّذأ الو ,ملسم ّلك

 ملاعلا لضافلا يبرملا يذاتسأو يديس نم هيجوتو ٍداشرإب لمعلا اذه ناكو

 قيرّطلا اذهب ينلصو يذلا ىلاعت هللا هظفح دلاخ يبأ يلبشلا عيدب خيشلا يرهزألا

 (ى هيوتحت ام ٌلكبو «ةّيلعلا ةّيعافّرلا ةقيرّطلاب ينزاجأو «ةقرخلا ينسبلأو «كرابمل
 هخيش نع وهو «يلشعرملا نيساي خيشلا هللاب فراعلا هخيش نع اهب فّرشت
 فراعلا نع وهو ءٌيعافّرلا يبسبّسلا يحشارملا دمحأ خيشلا دّيَّسلا هللاب فراعلا

 دومحم نب ىفطصم دّيّسلا هللاب فراعلا نع وهو هّيمسمَّسلا دلاخ خيشلا هللاب

 ىدهلا يبأ دّمحم دّيَسلا ريهّشلا خيّشلاو ريبكلا ةمالعلا نع وهو ءرادخوج

 .مهب انعفنو مهنع هللا يضر ٌيداّيّصلا

 ًاصلاخ ًالوبقم ًالمع هلعجي نأو نيبحملاو نيكلاسلا هب عفني نأ لاسأ هللاو

 .ميركلا ههجول

 ريقفلا دبعلا هبر وفع يجارلا هبتك

 احج دومح نب هزمر دمحأ
 ىدملا وبأ



 ةيقحتلا جهنم

 .قيقحتلا ةمدقم - ١

 .فلؤملا ىلإ هتبسنو باتكلا لصأ -؟

 .ةينآرقلا تايآلا جيرخت -*

 ثيداحألا ىلع ةمئألا ضعب َمْكُح تلقنو «راثآلاو ثيداحألا جيرخت -4

 .كلذ ىلع تفقو نإ نيحيحصلا ريغ يف ةدوجوملا

 .كلذ يف ءاملعلاو نيثدحملا لاوقأو ةفيعضلا ثيداحألاب داهشتسالا يف ةمدقم -ه

 .هل ةمجرت ىلع فقأ مل نمو «مهنم نيروهشملا ادع ءاملعلا مجارت -5

 لمع نم ديز ام لك كلذكو «نيفوقعم نمض باتكلل نيوانع عضو ١7-

 .[ ] ققحملا

 ةحفصلا ركذ عم فلؤملا اهنم لقن ىتلا تافلؤملاو رداصملا ىلإ تعجر -4

 .بتكلا هذه ىلع تفقو نإ لقنلا يف تافالتخالا ضعبو

 . ةفيطللا تاقيلعتلا ضعب تعضوو «هبيرغلا تاملكلا ضعب تحرش -4

 يدايصلا ىدهلا يبأ دمحم ديسلاو ريبكلا يعافرلا دمحأ ديسلا مامإلا مجرتأ مل-

 . باتكلا اذه رخآ يف امهتمجرت دوجو ببسب باتكلا اذه لوأ يف امهنع هللا ىضر

 «ةميركلا تايألا سرهفو «ةفيرشلا ثيداحألا سرهف :باتكلا تفرهفدالا

 . تاعوضوملا سرهفو ءرداصملا سرهفو «مالعألا سرهفو

 .حرشلا لبق باتكلا اذه ةيادب يف ه5 يعافرلا مامإلا مكح عضو

 .هنفط يعافرلا مامإلا مكح ميقرت ١1



 فلؤملا ىلإ هتبستو باتكلا لصأ

 يف تعبط يتلا ةخسنلا ىوس ىلاعت هللا همحر فلؤملل ةيطخ ةخسن ىلع فقأ مل

 .م1846 :ةنس توريب يف فراعملا ةعبطم يف ىلاعت هللا همحر هتايح

 ضعب يف باتكلا اذهل فلؤملا رك :5# فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن ديؤي يذلاو
 /١ص «ناتهبلا لهأ ليطابأ قحلاب غمادلا ناقرفلا» :هباتك يف هركذ دقف ءهبتك

 :هباتك يف هركذ ًاضيأو «هتافلؤمو هديناسأو هخويش ركذو ءهسفن هيف مجرت يذلا

 .-/7 ص («ةينابرلا ةيانعلا»

 «رشع ثلاثلا نرقلا خيرات يف رشبلا ةيلح» يف راطيبلا قازرلا دبع خيشلا ركذو

 :«ةيلحلا» هباتك يف هرس هللا سدق يدايصلا ىدهلا يبأ ديسلا ةرضح مجرت نأ دعب

 نم يتاذلو ةفيطل ةيلح يباتكل نوكتل ؛ةلسارملاب هتمجرت مجرتملا ةرضح نم تبلط
 ىمسملا هباتك :اهنمو «ةلمج ةفيرشلا هتافيلأت نم هللا هظفح يل لسرأف «ةلصاوملا ةلمج

 .«دمحأ يعافرلا فيرشلا ثوغلا انالوم مكح ىلع .دجربزلا دئالق» ب

 ىدهلا يبأ ديسلا تافلؤم نم َّنأ 00 ١/ «تاعوبطملا مجعم» بحاص ركذو
 .«دجريزلا دئالق» :ىلاعت هللا همحر



 ةفيعضلا ثيداحألاب داهشتسالا يف ةمدقم

 كلذ يف ءاملعلاو نيثدحملا لاوقأو

 يلاعم ىلإ وعدي يذلا باتكلا اذه َّنأب ئراقلا يخأ ُرّكَذَأ كلذب ءدبلا لبق

 يف ٌباتك وه :# هلل ةّيدوبعلاب ققحّتلاو ءلاكلا تاجرد يف يّقََثلاو ,رومألا
 .ٍةديقع وأ ٍةقف باتكب سيل وه ذإ «لامعألا لئاضف

 ثيداحأ نم نورثكي لب اهباحصأ اهيف دهشتسي لامعألا لئاضف بتكو

 َّنأل ؛لب ءاهفعضب مهملع مدعل ال ءافيعض اهضعب نوكي دق يتلاو ؛لئاضفلا
 «ميرحت وأ ٍليلحتب ٌمكح اهيف قّلعتي ال يتلا لئاضفلا ثيداحأ يف نولهاستي ءاملعلا

 لاوقأ ٌرْكذأ ْنأ ٌتببحأ بتكلا هذه باحصأ يف حدقلا ىلإ ضعبلا عراسُي ال يكلو
 ةثالث اهيف دجوي ذإ ؛فيعضلا ثيدحلاب لمعلاو داهشتسالا يف ءاملعلا بهاذمو
 :بهاذم

 اًقلطم فيعضلا ثيدحلاب لمعلاب بهذملا اذه باحصأ لوقي :لوألا بهذملا

 دواد يبأو دمحأ مامإلا لوق وهو ءهاوس بابلا يف نكي ملو هفعض ّدتشي ل نإ
 .مهريغو

 فيعضلا ثيدحلاب لمعلا مدعب بهذملا اذه باحصأ لوقي :يناثلا بهذملا

 .مهريغو يرهاظلا مزح نباو نيعم نب ىيحي لوقلا اذهب حرص دقو ءأقلطم
 «مهريغو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ءاملعلا روهمج هيلع ام وهو :ثلاثلا بهذملا

 رجح نباو «يراقلا يلع خيشلاو «ّيوونلا ُمامإلا ءاملعلا نيب هيلع ٌقافتالا ىكحو
 «فيعضلا ثيدحلاب لمعلل اطورش بهذملا اذه باحصأ ركذ دقو «يمثيلا

 :يهو



 نيِمهّمملاو نيِباَّذكلا نم درفنا نم جرخيف «ديدش ريغ فعضلا نوكي نأ ١-

 .طلغلا يشحافو

 ال ثيحب عرتخي ام جرخيف ءعورشم ماع ٍلصأ تحت ًاجردنم نوكي نأ ١-

 .الصأ ٌٌلصأ هل نوكي

 .هلقي مل ام كي يتلا ىلإ َبِيْنَي الثل ؛هتوبث هب لمعلا دنع دقتعي ال نأ -"

 :كلذ يف ءاملعلا لاوقأ نم ةلمج كاهو

 .هب جتحي نم ىلإ اهيف جاتحن ال لئاضفلا ثيداحأ :ربلا دبع نبا لاق

 ءالالح مّرحي مل درو اذإ ربخلا :لوقي يربنعلا ايركز ابأ تعمس :'مكاحلا لاقو

 هنع ضمغأ .بيهرت وأ بيغرت يف ناكو ءاّدكح بجوي ملو ءاّمارح لحي ملو

 .هتاور يف لهستو

 يف لكي ىلا نع انيور اذإ :«لخدملا» يف يقهيبلا هجرخأ |ميف يدهم نبا لاقو

 يف انيور اذإو «لاجرلا اندقتناو .ديناسألا يف اندَّدش ماكحألاو مارحلاو لالحلا

 .لاجرلا يف انحماستو ديناسألا يف انلهس .باقعلاو باوثلاو لئاضفلا

 يف ِهَِك هللا لوسر نع انيور اذإ :هلوق نهد دمحأ مامإلا نع هدنسب ناطقلا لقنو

 للي ّيِبْنلا نع انيور اذإو .ديناسألا يف انددشت ماكحألاو ننسلاو «مارحلاو لالحلا

 .ديناسألا يف انلهاست هعفري الو نكح عضي ال امو لامعألا لئاضف يف

 ثيدحلا لهأ دنع زوجي :«ثيدحلا مولع يف ةمدقم» يف حالصلا نبا لاقو

 ثيداحألا عاونأ نم عوضوملا ىوس ام ةياورو ديناسألا يف لهاستلا مهريغو
 ةعيرشلا ماكحأو ىلاعت هللا تافص ىوس اهيف اهفعض نايبب ماتها ريغ نم ةفيعضلا

 18١ مقر (11) ريبكتلاو ءاعدلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلا ()

١ 



 «؛لامعألا لئاضفو ءصصقلاو .ظعاوملاك كلذو ءامهريغو مارحلاو لالحلا نم

 .دئاقعلاو ماكحألاب هل قلعت الام رئاسو ءبيهرتلاو بيغرتلا نونف رئاسو

 لهاسُتلا مهريغو ثيدحلا لهأ دنع زوجيو :«بيرقتلا» يف يوونلا مامإلا لاقو

 هفعض تايب ريغ نم هب لمعلاو فيعضلا نم عوضوم ا ىوس ام ةياورو ديناسألا يف
 دئاقعلاب قلعتي ال امو مارحلاو لالحلاك ؛ماكحألاو ىلاعت هللا تافص ريغ يف

 .ماكحألاو

 نباو «لبنح نبا كلذ هنع لقُن اًمِمو :«بيردتلا» يف يطويسلا مامإلا لاقو

 يف اًئيور اذإو ءاندَّدَش مارحلاو لالحلا يف انيور اّذإ :اوُلاق «كراَبُجلا نباو ءيدْهَم

 .”انلهاست اهوحنو لئاَضُملا

 نبال «ثيدحلا مولع»و «-1-7١15ص يدادغبلا بيطخلل «ةياورلا ملع يف ةيافكلا» :رظنا )١(

 يواخسلا ظفاحلل «ثيغملا حتف)و «-7 08ص ىطويسلل «يوارلا بيردتاو «-١١”ص حالصلا

 .درأ «حاضيإلا»و .1-144؟ة١ص رتعلا نيدلا روت د.أ «دقنلا جهنماو 311-01

 تل ا ل ماحللا عيدب .ثو نخلا ىفطصم

11 





 ةيعافرلا مكحلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو «هللا ٍلوسَر دمحم انّيبنو انالومو انيس ىلع ُمالَّسلاو ةالّصلاو .هلل ٌدمحلا

 .هاَلاَو ْنَمو هيُحَصو هلآ

 دعب اهأ

 هيلإ هللا ْنَسْحَأ - ٌيِعفاَّشلا ٌيطساولا ٍلْضَملا وبأ ّنِلَع هيَ خو هقق لوقف
 يع خّشلا هِليصألا يعل «ليلجلا ٍربحلا ةَناّرِخ يف ُثْيَأَر :نيمآ - ٍةَرِفْغْلاَو ٍوفَعلاِ

 ةلولاوب نيكلا ديلا طفي َعاَقّرلا ِهِذَه -هموُلْعي هلل اَنعَفَت - نونزالا عبدا

 ُبَر ءِفِراَوَعلا ِزْنَكو هِفِراَحلا ِرْحَب خِساَرلا ٍلّبَجلا ءخياّشملا خيش 0 يمَّشلا مّدَمْملا

 ءٍفْرَملا ٍطْقلا ءسّيعلا بأ رضع ءايلذأ جان ؛ ؛ىَمْظْعلا بقنا و ءٍءاَضْيبلا ديلا

 ّيَِع ٍنَسَحلا يب أ هللا لَو ليلا سلا ٍنْبا هِنَمّلَعلا ٍبِحاَص ٍنيّدلا يي َدََأ ِدّيّسلا
 انهيت هينا نس قر هلع يرو زو الأ ساق يءافزلا ينتحل

 نيكلا اندم ب يييرتلا رتل رم :َطَخب ّيِوِشاَحلا عيِمّسلا ُدْبَع ُدْبَع ْحيّسلا

 ِسَمْنَأ ْنِم يهو اَهِظْفِحِب نَرمَأو َّع 0 .نيض ّيِنيَسُلا ّيعافرلا دم
 :يه اهو هَلاَعَت هلل ُهَقْفَو ْنَمِلِرئاَحَّذلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «َنيَِمجَأ هبْحَصو ِِلآو دم انيس ىلع َمّلَسو هللا ّلَصو «َنِاَعلا ٌبَر هلل ُدمَحلا

 حاصلا هلل اع لعو يع ملل

 ناك ءٌيِيِشاَحْلا عيِمّسلا دبع اَنْ مشتمل خْبّشلا ىلإ هَدَمْيَح أ شالا ٍدبَعلا َنِم

 نيمآ :َنيِِلْسُمْلو هلو انل هلا

1 



2 0# 

 ىلع صرُحَت نأ َّب ُبِحأو قو ِهِلوَُو نس باو «هللا ىو كيصوُأ :ي ىخأ ْيَأ

 اهم رْيَخ اهَعوُت نأ كاي لل ءاع نإ كامل َكَلٌةعِفان يق وذَه يَِحْبِصت

 :هيمكلا بع ْيأ

 ٍرْيَغ ْنم ُهَرَصَن َلاَعَت هلا ىلإ َرمألا َمَلَس اَذإو «َبَِت ِهِسْفَتل َرَصَنْ دنا اذإ ٌريِقَملا - ١

 .ٍلهأ الو شع ً

 .ةَداَعَّسلا ءايميكو ءدئاوَملا ُرْثك لقعلا ١-

 .ِةَرْخآلا يف ّرِعو اّينَدلا يف ٌفَرَش ب ُمّلِعلا -*

 .ُبوُجْحَلا الإ ٍراتملا عم ماقأ ام -؛

 .ةَرجأتسملا وحال «لّلا ُهَحِئاَلا تسل - -

 نيد نو بهذ مو أَو نم ٍلاجّرلا لوح لعل َُفطَفَط ْثريَط ْمك - -

 هلكت دع ةراخملا حْطّشلاو قّدحولاب ُلوَقلا :ٍنيّدلا يف ِناَئَملُت ِناَتَظْفَل ١-

 .ةّمعنلاب

 .ةباَحْضَأ :ٍلُجَّرلا لاح ُبْفَد -8
 .ُتاَياَعلا اًهيفو ِةَوُهَّشلاو ٍةَساَيّرلا ىلع مُيياَسِحو ِساّنلا ُبَعَت -4

 "قد َِهَ ةعيرلا تلات قف لع - ٠
 .ٍناَكَم الو ِفْيَك الب َلاَعَت ِهِدوُجْوِب َناَقيِإلا :هللاب ِةَقِرْعَمْلا ٌةَياَغ ح١

 ّليِق اذيو َنيِبوُجْحَملا َدنِع هللاب ِةَفرَْمْلا ِرِطاَنَ وأ ٍتوُمّلا ٍضَرَم ُلَقْي 7
 ١ وو ذأ لقا وثو ان

 .ااوُهبتنا اوَناَم اذإف ٌماَيِن سانلا» :َدَرَو ارك ؛َبُْجُحْلا ٌفِشْكَت ٍِتوُمْلا ٌةَرْهَح ٠١

 ع ٍنَع ُعَنْمَي ٍبْلَقلا يف ناَدْجُو :ٌديِحوَّتلا لرش لاَعَت هيئزنت َلْبَق َكِدْيِحْوَت ُلُك 5

 .هْيْشَتلاو ٍلْيِطَْتلا
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 قَرْتَع ب ُر َكِبْجُع ٍسَرَف ْنَع ُنْيِكْسِم اي ُلِزْنِإ ُلاَيَح َكّلُك 1 1١6

 .ةَرفُحْلا ٍتَلَصْوَأ

1 - 020 
 7 0 ٍلْهَج ّبْرَو «ُلْهَج ُهئرَمَ عر 5
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 .لذلا َبْوَت َكَمَلِع ء توست َتْنأو «ملهلاُزِع كَل حِصَب فيك

 يس او هب كيك ثْسَي كف أ مال ١-
 الان هلكت لف ُةُسوُلُج َناَك ءِفاَق ىلإ ٍفاَق ْنِم ٌلُجَدلا اًَطَح ْوَل- 14

 .لَضفأ ُهُتوُكُس ناك «تافّصلاو

 ْنِم َطَقَس هِداَبِعلا َلَع َلاَعَت ْنَم ؛قِلاَخْلا َدْنِع َرُصَق ءقَلَخلا َلَع ٌلَواَطَت ْنَم ٠

 .دوُبْعَمْلا ِنْبَع

 يخوي رهاظ كو وف هلوحَ لاح لك ١"

 «ضَرألا يف نياق الغ لذأ لع ذاك 2٠ َبِصت اذإ كَما جوا ا
 .ةَدِحاَوةَرَ هن تبغ ام نال لاَ حا هَ ْتّبَعَو

5 

 ُهْسْفَن ٌتَفِنَأ َلُمَك ْنَم م اما هّْيَغ ُلِاَلاو ءِتاَعَدبمْلا عم فتي ُبؤاَكلا -؟ 4

 بر َرَْخ ِءيَّل لك ْنَع
 كل هكر نمن' ىداتدل ايمن قش مونتي لو نو فيك ميلك للكلاب

 .هيلِإ لَصَو َبْجُع ا

- 

 .هِرْيَغ ْنِم ُناَتْمِمْطا ُهْنِم فَلا «ٌفْوَح ل اَعَتِهِريَ ُناَْمِمطإلا - -

 َتْنَأَو هب ىَعْسَتَو هب ُنْكْسَت َكَنَأ َتْمِلَعَل ُهَْفَرَع ْوَل يناَّبَر ل لا ل 1
 .(هَل َقِلخ اي سيم م لُكَكاوُلَمْها» :دَدَسُم

 .ُةَيِزَم وِرْبَخ َلَع هسْفَنِل در ملف ءاَمَص ْنَم قْوَصلا -4
 .ّلَصَو اًهْنِم صْلَحت ْنَمَف قطان تشب راينألا كد 1

 .ةعطق ْنَم ْعّطَقَي فيس ٌتْقَولا ٠
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 ين

 ذخألاو َةَعَّسلا َكْنِع عضاوَتلاو َقَنْحِمْلا َدْنِع ٌنيَّصلا :ٍلِقاَعلا ُهَم ٌةَمالَع ١"-

 :[ ناعم اكبت ينال و لاودكلا
 .ٍلاَمآلا َنِم ٌصْلَخّتلاو ءِلاَقَمْلا ٌةَحِصو «لاخلا ناك :ِفراَعلا ٌةَمالَع 7
 ةيوو لفع نملك نع ةرحالاو اندلإ 27#
 َكِب َكَلَسَو هَّزِعلا ِلِزْنَم ْنَع َكَدَعِبَأَو ءِلْهَجْلا ِةَبتُر ْنَع َكَعَفَر اَم معلا ع4

 .مْزَعلا يأ ليَ
 .َكِب ضب َكَّدَحَأ اذإو ءَكَْلَد َكَداَق اذإو «َكَمَهْفَأ َكَحَصَت اذإ ن نم حشا مه

 .ةعذبلاو ةكتحُملا نع كذعيو ههْشلاو تاتكلا كملي نم ُخِيشلا
 .عْرَّشلا ُهْنِطاَبَو عرشه ٌرِهاَط حِّشل دري

 !رِهاظلا ُدْيَغ ُنِطاَبلا :َلاَق ءٌباّذَك َةَقْرِحْلا ِوِذَه تول ةَعْيِرَّسلا :ُ 0-0 ع

 .ٌصِلاَخْلاُهُرَمْوَجَو ِرِهاظلا ٌنِطاَب ُنِطاَبلا :ُلوُقَي ُفِراَح
 .!؟ُةيِعاَولا ُنّدَألا لو ده كبل اا

 منو هللا ٍنَع ضْرِإ ؟هللا نم اضّرْلا باي بر َدْنِع 3 حاَجّنلا هير

 .ةثألا َكَلْو ءَبِضَرَي

 ؛هلاجرو ِهِلاّمو معو هلاخو هيئأو هبأب ركتلا نم ةقرثتلا ةَحْئاَر مش اَم - ١

 .ُهَسْفَن ىو ْنَم ِءيَ ىلع هللا َدْنِع سي

 هللا ِءاَدْعَأ ْنِم ورهف ءِرْبِكلا نم ةّرَذ هيفو هِنََْعتلا ِةَداَبعب ُدباَعلا هللا دبع رك -

 .ةك ِهِلوَر ِءاَدْعَأو

 ءٌقْمُْحْلا :ّنُهْنِم هللا ُهَرهَط اذإ اّلإ ايِلَو نوُكَي ال ِهْيِف ّنُك ْنَم ٍلاّصِخ ثالث - 4
 .لجلاوويشقلاو

 :ملأظلا لك لَا َنَِرَع سفك ىأ نم :قلَحلَو هلا لع سأنلا بع -44

 َةيوَيْيدلا باكل ِبِتاَرَملا َلَع ٍلُجَّرلا ٌصْرِح : :ُملَظلا ؛ِساَّنلا َلَع يلاَعَتلا
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 كلذ َلَعو ؛اهب ُهل ّقَح ال ٍةَسْلِج وأ ٍةَمِلَكبهْيَِأ ىلع َعاَفِيرالا ٌبِحُي نأ اهم
 نارها ساق

 ْنَمو ؛ناك فيك ِيَلَع َنْئاَعّضلا ُمِوُلُق يف َكَرَت ِةَرِهاَقلا ِهتَّوُِب َساّنلا َدَححأ ْنَم -4
 اس يرو وصلا

 ُبْلَقلا َحْيِرتْسَي ينل خارملا معِنو ؛هللا و هللا ٍدالب يف قْيِفَرلا ّمُعِن

 .صالخنإلا ب َنَدَبلاو

 .انأ :ينوُرُح ْنِم تي هيِفو ِلاَمكلا ٍلهَأ أةيكرم ىلإ ُدبَعلا َلِصي نأ - 3
 ْنَع ُلِغَمسَي ال ُلماَكلاو طَقْسَي 1 اذإ حْلّشلا ةَلاَح وحط َّعَم ُفِقَي ُحاَطَّسلا

 .قمحألا ُناَسِل اه ُقِطميف ُبَْقلااَُوَتحي ال «ِسْنلا يف ٍةَوُعُر يتب :ىَوَّْدلا -9
 و
 ص

 ل ةيئزَم واح نم ُصْلحّلاو يلا رع ةمضّنلاب ُتْدَحّلا ٠٠-

 .ةرخآلا ىلإ الو اًْنّدلا ىلإ ٌرظْنَي ال فراَعلا

 لُذلاو ءناَوْعَألا ِثواَوَسِب ٍراَمِبوْسالا حْرَطو هِراَيخَألا كرت لكلا ٌلُك -
 .ُتوُمَيال يلا ّيَحْا ْيَدَيَنَْبِءَنفلاةَوْسكي

 لخَولا4َ ةيدْكُملا َةَفَد ُهَل ا لك ال

 61 :رفاغ#1 مولا كلم أ نمو هاني َعهَصَر يلا ٍتاَوضأ هع مَصْنَ ص ثم

 يف َرَهَقْناَو ههَتَدْحَوَو ديور ِهِلوَحَو ههِييِنانَأو (هبْجَعو هيذَك : :ٍسَرَف ْنَع 2

 َكَْمْلا

 .!ةفّوَصَتُمْلا ضْعَب اهي صاحت يلا ٍةَدحَولا َلوَقلاَو َكاَيِإ-

 ال هنأ نإ © رفقا اكلم لأ بوب اجلا َّنإف 0
 7 ه-

 .[ 4: ءاسنلا] # همك نمل َكِلَد نود دامرفعيو وي كرش نأ رْفْعَي
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 نازيمب ُهّلاعفأو ةلاوقأ َنْرَت ىَّتَح هَْتْعَت الق ِءاَوَملا يف ْدْرِطَي َلُجَّرلا َتْيَأَر اَذِإ -ه
0 

 ٍ :عرتلا

 اًذِإ الإ ْمُهَلاَوْحأ ْمُهَل ْمّلَس ِلْمِفَو ٍلْوَق لك يف ةَمئَطلا لع َراَكْنإلاو َكاَّيِإ - 0

 عم ْنُكَف ٌعرّشلا اَهَّدَر
 .سوفنلا ِتاَوهَش نم ٍ قتِئالَحلا ِرْجَه َلْبَق ين تا لكلا 4
 .ٍناَك اكَمي ٍلالَضلا نم رهف هيف ىَوَهِل اَمَبت لِطابلا ىلإ قتلا ِنَع َلَدَع م - 6

 ىلإ َنْيِدِصاَقلا مَدَق دق وأ ُدهّزلاو خي هللب سانثيسإلا :ةَقِرْحَمْلا ٍباَوْبَأ ُلَوَأ ١
 كبك هللا

 ِنيَرْمألا الكو هاَدْيِعَس َشاَع ًاَصِلْخُم َشاَع ْنَمو ديه َتاَمََيِي َتاَم ْنَم 5

 .ىلاَعَت هللا ٍقِيِفوَتب

 دحجاو بألا ِنَع ُتَووُ ال قل هَ دع هيب قبلا َكََس نَم 77
 دَلا ىلع ِعْْمذلا ٌرَدو نَحْلا دنع ٍفوُقولاو ٌدجلاو ٍلَمَحلا ُهَ ةقيرط يه اَّنِإ

 .ىلاَعت هللا َمَم ٍبدَألاو

 ءِلاَكاو ٍمَمْرّدلاو ِلاَقلاو ٍلْيقلاب لاَ ًةقي درا هذه نأ ةليقلا نمني 1-5

 راقتفالاو نزلا ءراسكنالاو ٍقّدّصلاب قي اَّنِإ ؛هللاو ال !لاَعألا ِرِهاَوَظو

 .راّيغألا ِرْجَهو «[لي] ِراَتْخمْلا يملا نس عاَبتاو

 زج ال عَ فو بغا نمو ْزَعإ ةّرعلا يِذي را نم - 0

 .ُتاّيناَبَدلا ُتاَيآلا اًهْيِف ٌتَجَّرَدْنا ةَعماج ةيآ هللا ٌباَِك "7
0 

 نيب َمَحج ْدَقَف علا ٍرِهاَظ لاو بانك نيا يَا معآ نم - -5/

 : .راظلاو ٍنطاَبلاِنَعَمَطَقْاو ٌلَض هيرب دَحأ نمو نمل

 سياج ردا ؛ َإ لجأ فسقرأ ةثداحو ةيواص 0 رك

 ُةَكَرَب يه يتلا ٍةَسْلاَجملا ٍنَع َمَطقُي اليكل وكلا َمَم تدي نأ هلع خا

 .ِةَلَفعلا َنِم 0 ءِلوُبقلا
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 ؛اَهَتناَّرِخ ُحَتْفَيو ءاَهَتَعاَضب ٌرِهْظُي :ب :بْأَقلا ٍةَرْهَح رطح نعمل ملكتي لس لك - 54

 ٍلاّيّسلا حْمملاب رب َريَتغا ِنَِق هناَب َبّذَعو ُهئاَسِل َباَط :هبْلَ ٌةَرْضَح ْتَرْهَط ْنَمَق

 ىَقَتْكا نمو «ةثاهزيو ُهَناَقْرِع َداَدْا :ٍبْلَقلا ٍةَرْفَح ِرْيِهْطَتب ىَتَتَغاَوهِناَسِل َلَع

 ش ا ل ل

 (مِيِحَّرلا ُبْلَقلاَو ميِلَسْلا ٌرّسلاو «٠ ُمِئاَّدلا ماَبتنالا ٍةَفِرْعَمْلا مسج جا ور 7

 .ُتَلاُمَدَّقلاو

 هِلْهَأ َرْيَغ ُهَعَتَم ال ْنأ :ٍقْدّصلا َنِمو ُفَلْهَأ فْوّرعلا َعِْوُت ْنأ :ةَمْكِحْلا َنِم ١-

 .ىاَعَت هللا َنِم ِنْيَعْيِدَّصلا َةَرَمَّتو

 .هللا دنع ٌليِقت نإ ؛ةزفعت الق اكو دْمَم َتْغِووأ ذأ ال"
- 

 ُدبَع ُلَدْخُي الو :ْغاَبِل ٌلاَح ٌميَي الو َمَلَظ ْنَم َّرَع الو ءّسَد ْنَم حلف اَم 7
 ٌرْيصتَوًالْيكَو هللا َيِضَر

 رنج ةزشعو شيال لَ لب ال ساكو لب ال تكتم - -ا/

 ٍلاّوُح ألا لو فاو اهون مخل لع يزتنب الايثألا تلك
70 

 رْسكل ِةّيِوَرْسِك ةَكلمت َلاَح ُبِلْقو «ُلَعْفَتو ٌرُمَدُتو 0 ٌةَراَغ -

 اب َرَصَعْا ِن ريزم لع نا
 ْعَفدَيَو ٌرْفْغَتْسَي ُىِدََمَحُاَف ؛ميِوَلف ّلَع ْناَكُيَق 0 ْنْوَرَي سانا لك

 افا ُةَعصَع ْنَم موشن سك لع ًاشنلم هاد آت ؤجشملاو باجل

 ٍنِداَعْلِل َدْهَع الَو ِرْورْغَمْلِل ةَبْحص الو ّقَحْلِل َمِفاَد الَو ءِقْمْحْلِل َءاَوَد ال -

 .ُهَل َدْهَع ال نم إ َناَيِإ الَو ءِلِفاَعلل َرْونالَو

 فاك محل أب ايثذلا يف تدعم ذأ ديك يفك لك لعل تنك - 2
 مو
 افلا

- 
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 ا

 نوَلاو هِلَمْجُمْلاب رْكْمَت نو ءنِيْحُمْلِل ةيسُن نأ يح ٍسْفت ّلُك َلَع َبتَكَو
 « راصصنأ نم تييوِدّطلل امو » :ِرِسَكْنُمْلا ٍصِلْخُمْلا ٍديَعلاِ 0 يهلإلا

 71١[, :ةرقبلا]

 نو ءَكْلاَمّلَق اِإ َكْنَع َبَعْري نو ءَكْيدَي يف ب َبَعرَي نأ :ٌوُدَعلا ٌةَمالَع 9

 هوبسأَر لع دود َوُهَف هلل ُهْعَدَف َحَدُم نأ رك ْنَأَو «َكَِِب هناَسِل َفِيَس لتس
 عوعر

 .[4ه:ءاسنلا] © اريِصَت ساي نفكَو# : اًهَبْطَح لُكأَت ِراَئلاَك

 .ٌلْيلَق هلل ٠ ةبحَمْلا لأَن وي ْفَصْلاَف هلل كبي نأ نيكل دار

 ِنَمَز يف ُتْنُك ْوَل ِتاَهّّصلا ةْرُدُملا أَوْدَن َكنأَكَو ِئاَرَقْفلا ٍضْعَب ب َمالَك ُلّوَأ- 1

 يذلا ٍلْيوَُتلاب ُتْذَحَألَو - ٌرَبَخلا ّحَص اَذِإ - قي ىتفأ نم عم تيل جالخا

 الل ٍنَحّرلا تاب َّنِإف ؛هللا ىلإ عوُجرلاو ةيرتلاب هئم ثتعتفلو كلا

 عمد و

١ 

 هلل ري كَرذأ ْنَمَق ءبفولا لأ اَهيَع علطأ ؛ ةَعيفَر ابنُ ِِداَبِع ْنِم ًاداّبِع هللا بهو ١
 مّركلا كاونتر َمِيتاَوْلا َنإف عي ٍقْلَحْلِ 0 :ٍبِاَوَملا ِهِذَه ّيَط يف

 ءهَيَمْحَرِب ُضَيل 10ه ل14 ُهََكياَمُلعْفَيل ٠بْهَولا ةَرْطَح فّدَْق الَو ٌةَعْيِسَو
 .[١٠هةةرقبلا] # اسكبي نَم

 فصلا ٍراَيَرهَش ِنْبا َةيِناَحْوُر نإ اق ا دج الا رقم ا -

 اَم َلِإ ِمجَعلاَو ٍبّرَعلا يف ةّيفوصلا عومج ِبيِترَت يف ٌفّرَصتت ُهٌرِس سّدُق ريكا
 :لاقفلا باقولا هللا نكي 1 كلت لا اش

 َلَع ِتْفَولا ٍلْمَأ ةَبوَنب زودت هةَتباَت ٍبْوَلقلا ٍلْهَأ َد َدْنِع ةيِدَمَحُْمْلا ٌةَباَيْلا 47

 حاَوزأ ُلَمْشَي ُيَِيِإلا مر نإ ؛ٍقْوْلْخَ ٌحِصَي ل جزر ف ٌدَصَتو تام

 :َلاَعَت َلاَق ٠ ههللا ىلإ مهب ُلَسَوَي ْنَم َنأَش ٌحِلْصَِ ءمهلك لب هايل ضن ب

 .دحلا اَذَه «[م0:تصن]6 َةَرِْخَآْلا فواد َةرَيَحْلا ف : 12

"٠ 



 هْيَلَع صن ْيِذّلا ءاَرْطإلا ْمِهِضْمَب ٍلاَْعَأ يف َنِإَف ؛مِجاَعَألا َطاَرِْإَو َكاَِإ ه4
- -_ 

- 

 ُهُمالَسَو هللا َتاَوَّلَص ِهْيَلَع ٌبْيبحلا

 نركلْتَي ال مُهَّلُع ّىلخلا َنِإَ ؛ًاتيَم ْوَأ َناَك اع علا يف لعل َيْؤُرَو َكاَّيِإَو

 اعف َوَاَرَص ْمِهِسْفنَأل

 ني رب ِداَبِعل َلاَعَت هللا بح َّنَِف ؛هللا ىلإ ًةلْيِسَو هللا ٍباَبحأ هب ل ْمَعَت -47

 ةَفِصَو هيو ب هللا ىلإ هلو مهو نحل ةَمِص ُدْوَْي يِهْوْألا ٍراَرْنأ
 ْ هيو

 يلو هللاب َيِضَرَو هيلا ٍلايذَأِب ِكّسمَتلا ّلُك َكَّسَت ْنَم لولا -47

 ٍراَيْغَألاِب ىتغتشا ن ٍنَمَو لد هلل ِرَع َلَع َدَمَتغا ِنَمَو «ٌلَج هللاب َمَصقْا ٍنَم - 4

 . لص [ه] ٍلوُسرلا ٍقْيِرَط ريغ َعَبَنا ِنَمَو لق

 .ٌرْوُرُس ْعْضاَوَتلاو ءٌرْوُ ماعلا -4

 .ِةّملا ٌوُلعب ناييإلا ةَيرَم وُلَع ُتَواَقَتَي «هللا َعَم م لجل ٌةلاَح هما ٠-

 .ِهِرْيَخ ْنَع ُهَتَمه َفَّرَص :ٌقَلْطُملا ُلاَمَملا هللا نأ َنَقيَأ نم ١

 ا ا ا

 الاول اَيلَع ُسِِخي ماكل دام -

 .اًهِدَلَو َلَع ِةَدِلاَولا ٍناَنَح ٌقْوَق هِداَبِع لع فلو ناََس ميتال َدِْع هلل - -4

 .اهَّدَرَتَس رَئْسا ام ةَمْعَ ُهَدْبَع َبَهَو اًذِإهللاَّنِإ - 4

 مالا ٍتاَرُوَصَو لوما كرام قبلا ٍبِهاَوَلاُتاَصوُيُف -4

 َسَرَفو ِنِيتفُمْلا ٍلاّعَملا ىلإ َرْمَألا ضّوَف ُدْيِرُي اَم ُلَعْفَي هلل نأ َمِلَع ْنَم 7

 م ا لع

 ةَهِعَجاَلِإ كااَه ءَيَع لك » :زطَس اهفِئاَحِص ف أَرْفُب ْتَلَجْلا اذِإ ٍقِئاَقحلا ُلُك 8
 .[88:صصقلا]#
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 م م6

 َناَق َراَقِتْفإِلاَو ءاَبي ًاطْيِحُم ّرْجَعلا َت تِيَأَر :ٍناَوْكَألا رِئاَوَد يف رتل َتْنَعْمَأ اَذِإ 4

 ل كيرك ال نشوة ردقلاو فلا كرُقلاو لرخلا كترنو ءاهقت

 .ٍراَدْقَألا ٌةَضَراَعُمو ءِسفَنلا ايؤُرو ءىَّوْعَّدلا :ماَدقَألا ٌقِلاَرَم ٠

 .َّتِم مَ ِةَردقلاو ِةَّوُقلاو ٍلْوحلا نم َتْيَعَدا ام َكَلَناَكْوَل ١

 حتت قَّرِغ َلَع َتْنأ ؟ىَوْعّدلا َدْبَع ا َّتْنَأ َنْيَأ ؟ِةَساَكٌولا َدْبَع اَي َتْنَأ َنْيَأ-7

 .َكِيَلِؤو َكِييدْيَع َبْوَت سبْلاو هَكَِرِغَو َكِتَساَئِر ْنَع

 نع يلق » :ُلْصَفلا ُلوَقلا هٌلْزَه َكِترِغو َكَِساَر لكَ يوك َكاَرْعد لك ٠١
 .[04:ءاسنلا]# هللا دنِع

 .ٍلَمَعلاَو عّْملا ٍطِئاَح : نطاتلا 3-4

 ّنإَبَو ٌرَش عادتبالا ٌقيِرَطو ْيَح عابالا َقْيِرَط َنَِف ؛عابتالا ٌَقْيِرَط َكَُلْسا-١ 0.٠

 ناي نوب حلاو رثخلا

 َلَع دوم الو بالا َلَع َكَتْيَِج ضْوْفاَو بابل َلَع َكَدَح ْعْرَم-١

 ٌُقَحْلَت َكّلَع 1ع َكِرْيَغ ْنِمو َكْنِم ْدّرَجتو هَتَرْدُقو ٌلاَعَت ِهِيَمحَر ىلإ أَجْلاو َكِلَمَع
 .[1:سنوي] # وفني أوناكحَو أوما تردلا» :ِةَمالَسلا ٍلْهَأ

 . هلا لل هب بري يلا تلا بعلب / ٠١

 ا َةَمْسِقلا ِوِذَه ْمُك لَعَج ْنَأ الؤكو ٌيَيإلا باَبلا يف ٌةَمرُخلا ْمَ ءاَيِلْوَألا

 رأ ْيِذّلا خرم هيَ هَسيَج هلل ٌبْزِح ٍءالُؤَم لع دييال وب مهِزَغ نود مُهّصتخا

 لاق هب همر هلك هين د َفَرَّش هب َناَصَو َةَمْيتحلا هب ٌرَصَتو َةَعْيِرَّشلا هب هللا

 .[14:لافنألا] #* َتريِنِمّؤَم أ نع َكَعََبأ ِنَمَو هنأ َكَبْسَح نيل اهمأكي 0

 :قاعك هللا ياو ميِظَ اهِماَسْقأ ُمَظْعأَو ٍماَسْقَأ َلَع هللب ُهَقِرْعْلا 4

 ع لاق ََغ ال ةَلْمْعلا ٌباَجِح بولا َنْيَيَو ٍدْبَعلا َنْيَبل ٠

500 

 هع

 0 هس "2 مجم 0 0
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2 
 نم ٌيَشاَنلا ُنّوَعلا :هللا سو ؛هللا ري مقوي هللا ىلإ ٌعَرْفَي ُفِراَعلا ٌدْبَعلا ١

 م الو فص قياس نوم نم لفل مَكلا ضع

 ّلَع َبْوْلَقلا َتَيَُي هي نأ هللا اوُنأساَف لا َ ةدذق نكنطأ ني لكي تلقلا+ ١1

 .[؛ه:ءاسنلا]# امِلَو هَلاب كول :ِهْنْيِدَو 4 هت

 ايف ُفْرَصَتلاو َنّدلِل صيف ام اًهنِمو ءِربَحْلِل ضيف ام اَهّْنِم ٌةّررابلا ٌرهاظملا- ١
 يف هللاو ُرَكْنُي ٌرَّشلِل ُضَيَقُمْلا ُرَهظَمْلاَو ُرَكْشُي ِرْيَحْلِل ضيقا ُرَهْظَلاَف ءاميِراَب

 .ٌرَكْذي ِنيلاَحْلا

 ان ُهَماَظن مِنَ َداَرَأ ول هللا َّنأل رمل اَرهْظَم هللا ٌةَماَكَأ | لجو ماظن مي 79-1
 ةهركي (يف ذ ًاَرهْظُم ُهَماَقأ

 نإ ؛ةعومجلا ةَحتاّصلا ِزوُرب ابق ٌحَوْعُمْلا ميرفت َماَيْهالا ٌكْنَع ْعَو-١ 1

 .هنازأ لك تلال ني عنب رخل اك

 زوفاك ّمَهْلا ّنِإَف ؛يلَعلا ٍبِلاَطَملا نَع ْبِلَقْتتف َكَنَم ِدَيِب َكَتَمه طِقْسُت ال-7١

 نوكيا ةديغو نياك ُيِضَقَملاو ءاهْدْدَع مادقإلاو ِةملا

 يل ل

 نيرا يرن َرخوأ رب وجم كارتالو

 000000 ذل يو لك

 يبرق تاق لإ و هِقَدِصِب ّلَتَتق اد هاف اَدِإَف «هللا رمأ ىلإ ءيفيو ةّيبوُبرلا ةولطس

 تن رلاا امنا نه ه يَا ةدورعلا قو هل حِصَت ذيج قي رِدَمَحُملا َةَعَباَتْمْلا

 يحلي سيكو اهون ودنا ليو اهمظمأ و :اقاقأو فا نينا أو ءاَهالْعَأو

 ١ انا

 َنِطاَبَمْلا نأ :نيقتيلا قو نَا َمْلِع َمِلَع قنفوُتلا نون لكك نع لك
 .رِهاظلا ٍنِطاَبلا ِرْهَق تحت َرِهاَظُاو

1 



 يارا واو و رك سارا دق ني رازإا رداع 0

 َريِصَت ىَّبح ِسْفَنلا ٌبْيِذَعَت هبو ٠ راو تاضاو 3 1 عوجلا نذل

 هَ يهل اأو ذعق عوثجا لغو سلا ريقي يَ اعو قحاب كوع
 :ةلفعلا ةييَسب ع داخل وراك دورنا رحت رددوا

 َبراَقَألا 31 هما ِرِطاَوَح ِةَياَعِر ْنِم َلْوَأ ٍنارْيجلا ِرِطاَوَح ٌةَياَعر 0١
 و 4 هو ل م

 .ال َناَرْيجلاَو باقل ةوبجَم ْمُهرِطاَوَ

 ٍةَبْحُص ْنِم ٌرِْنَيو «َنفِراَعلاو ٍءاَحّلّصلا ِةَّبحُص ىلإ ُلْيمَي روما ُثْلَقلا

 .َنِلِهاَجلاو َنْيرَكَتَملا

 ٍلوُسَر ىلع ٌةالَّصلاو ءِداَّيَدلا ىلإ َدْبَعلا ٌلِصوُت ءِناَسْخِإلاب هلا ٍداَبِع ُةَلَماَعُم- ١١
 ىف ع2 2

 ُلْيزُت ُةَقَدَّصلاو َباَجَتْسُم َءاعّدلا لع ِطارّصلا ىلع روم ُلَهَست يي هلل

 .تؤملا ِتاَرَكَس نوب ٍنيَدِاَول ُناَسْحإلاو هلا بَّقَع

 .اَْسٌةَمْلَظ :ٍدَسحلا لفأو ٍةَملَظلاو قتلا ِراَرْكَألا لا ديس

 ٍةَبظاَوملا ّعَم «قحلا ٍقْيِرَط دوش نم ريك بنا لع نك نم فاعلا 6

 .ةَدِحاَو َةَقْيِقَد ُهُكْربَي الف ِهْيَلَع ِةَماَقِتْسالاَو
- 

 ل ل د ل

 ني رخل افي نع كلذ ْمَلْدَي قوق لدنك سب نأ ؛هلاعفأو ءهتافصو
9 

 دكا ير رقع دو عادقروو يال ادلب

 هِتاَكَرَح ُلَعِخَج الف هلل مّركملا ٍلوسَّرلا ٍقيِرط َرْيَغ كلبك ٌقفْوُصلا

 هيَلَع هْيَلَع ٌةرْيَم الإ هتاتكسو

 قدتلا :ريدعْلا نأ ةيلعل ةةنيقت هك روُمَأ رْيبْذَت يف تاقزألا ترضَيال قرا

 لاَ هلل ريغ ىلع ُلوعيو ةروثأ ف اجليالو فك
 و9



 ةطالتخا َداَر اَُّك َقْوّصلا َّنأل ؛َنَكْمَأ اَْهَم قلما َةَطَلاخ ُْبَنَجَتَي ٌقْوّصلا

 ِهِسْقَتل ْرَيْخَيْلَف ضَعَبلا طَلاَخ اذ 0007 ةُبوُيَع ْتَرَهَظ ٍقلَخلاِ
 يلح ِنْيِد َلَع َءْركا َنإف ؛َنْيخاَصلا َةَبحُص

 .ٌقخ ٌقَحِب الإ فَرْضُيال ِرخَألا ِتْيِربكلا ُلْغِم ِرَْقَفلا ُسَفَت- لير
5-9 
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 ْمِهني لو وَ دلو ناكل هتو لكوو ةلوخأو ةلاسفأو ةلاوتا در 1 يك

 .ٍلاَجّرلا ٍناوُيِد يف انَدْنِع ْتْبَِي ل ُهَرِطاَوَح
 . لدبي اَم ِهيِلَع َناَه ُهَل ٌلُصْحي اَم َمِلَع ْنَم 7

 ؟ْحَوْعَأ ُدوُعلاو لّظلا ْمْيِقَتْسَي فيك ُهدَْغ هب َماَقَتسا ِهِسْفتب َماَقَسا نم ٠7

 َتَبَكو ءِقْدَّصلاو ِقْوّشلا راب ٌقّرَْخاَو ءَساَدْلاو ّلَدو ُهَسْفَت َرَسك اًذِإ كيلا 5

 َدِصَقَمو ءِتاَرْيلا َنِدعَم َراَص َلاَعَت هللا يدي نيب ني ةّماقتسالا ِناَدْيَم يف

 َلَع ٌةَْيِكَسو ةَحَر ِذَِيِيِح ُنوُكَيَو عفت َّمَق وَ نبأ : 550000

 .َلاَعَت هللا ٍقْلَح

 َنيِرْوُرْفلا َلوَح ٍلاَعّنلا ٌةَفَطْفَط ْتَرْثَكو «ُقِواَّصلا ٌرِجُهو ٌبذاكلا مبا اير

 بحت :سمّتلا لاح َنإف ؛َكلذ ْنِم ْبَجْعَت الف هَنيِكوُرَْلا نع ُساَّنلا َدَعاَبَت
 ماعلا َريبَكلا َحَّشلا فَلاَ «َميِسَولا ٌقاوّرلاو ءَسوُقَلا ريَقلاو َةَنيَرملا هَبقلا

 .!ةَمْشحْلا َرِيِثَكلا ٌمُكلا يلا

 ا :َكِسْفَتِل لقو ءبُجُحلا هذه ِفْشَكِل سمت همه ال بقا همم ربَسَ 1

 هني لْهَأ َتِيَأَرو هِفْيِرَّتلا ِهِْذَج يف ْترَنأ دَقَو ٍةرْإِصَح َلَع لي هللا لوسر
 مجَعلا ىَرشك تي مث مسح الو ْمكَمَعَط ال مِهلَع مالو هللا ناوضر

 مِئِعْتلاَو فَلا َنْيِقِرَْتْسُم ِهِتْيَب لهأو ءِتيِقاوَيلاو رهاوجلاب م عّصضْرْلا ِهِْيِرَس َلَع

 ؟َنيِفِرَصْنَت ٍفنِص ّيأ َعَمو ؟َنِنوُكتَنيأ مّشحْلاو مدخلا َنيِطاَح
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 ادي دقق هوينَب لهو هي هللا لوسر يم َّبِحن نأ - هللا اهَْقو ْنِإ - ٌدي الف

 هللا بْن الأ# :هللا ٍبْزِح ين ْبَسْح ع ٌيدمَحلا لالا ٍلْهَأ ىلإ ِبَْقلا همم نَا
 .[؟؟:ةلداجملا] 4 َنوُحْلْفْلا مه ءوعمورو

 «يدّمَحم ٍبَدأو ٍةقرْعَم الب عمل َّنَِف اعيَع َكِفّشَقَت لاح َرظنَت ْنأ َكاّيإو 7
 .بالكلا ٍفاَصْوَأ ْنِم ٌففْضَو

 مرتو رودص ص ِةَلْصَولا ٍلْمَأ ِبِتارَم ّلِإ يِدتخْلا ٍبدَألاِ َكَرْدَق ْعَقْراَف - ٠

 ْنُكَو سيئ بق يق اهم َكييناََأ َفوُرُح ُسِمْطاَو لدا 0 ع عطقاو
 | ر

 .[4ه:ءاسنلا]# اّمِلَو هَل ضَكَو > َكِيَس ٍبْرَقِ ْرْفَت اَضحع َاَدْبَع

 ىّوْعّدلاو حْطَّشلاو ةناكقلاو تاسكلاو: قالا ٍلْهَأب َمْوَيلا ْسَل قلعت "4

 انا لِ مُهَعَبلا ِنَم َنوُدوَقي مهّئِإف ؟ِساَّنلا ءالؤه ِلْغِم َدَب ةبَراَقُمو َكاّيإ ؛ة ٍةَضْيِرَعلا

 .ةنم سيل ام هللا نيد يف َنوُلَدُيو ابا ٍبَضَعو
 هللا ٌكُبْسَح ؛َلاَعَت هللا َلِإ ٍةاَعَّذلا ٍتاَداَس 1 مهيد اَذِإ ءانّيَدْلِج ْنِم معَ
 .["2:فرخزلا]# ِنْيقِرْشَمْلا َدعِب كَنِيِبَو نيب تدلني :لُق مُهنِم ًاَدَحَأ ٌتيَأَر اَذِ

 هلل ركذب َكرُمأَيو وغلا ديب َكَدَي ٌقِحْلُي ةقرخلا ِهِذَه ٍلْهَأ ْنِم ٌلِهاَج 4

 نم َكِراَرِفك مُهّْنِم ِّف ءاَهّلُك ِة ةفئاطلا َكلَت ْنِم ديت َقَنّسلاو ٍباتكلا ٍةَمّرالُمو
 نيولخلا ّنِم ٌكرارفك ءِدَسَألا

3 

 ٌتْنُكَو ِريَخلا ٍنَع ِةِي هللا َلوُس اس ٌساّنْلا ناك :هلط َةَمْيَّدُح ٌلاق- 1١5٠

 ل 4 ها يرن نأ ف داما كانا
 َدْعَب ْلَهَف :ُتْلُق 4ْمَعَن١ :َلاَق ؟ِدَك د ْنِم ِرْيحْلا اَذَه َدْعَب َلَهَف ْيحلا اذهب هللا َءاَجَن

 موق :َلاَق د اَمَو :ٌتْلَق «ٌنَكَك ِهيِفَو ْمَعَن١ :ّلاَق ؟رْيَخ ْنِم ٌّرَّشلا َكِلَّذ

 :َلاَق ؟ دم 2 ْنِم َكِلَذ َدْعَب لّهَف :ُتْلُق ءاركْنتَو ْمُهْنِه ْفرَْت ىذه ِريَعِب َنوُدِم
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 «هللا ٌلوُس :ُتْلُق «ءاَهيِف ُهوُفَذَق اَهْيَِإ ْمُماَجَأ ْنَم منهج ٍباَوْبَأ ىلع ٌةاَعُد»
 نا 7 6 كل .هنيبل كلك هيج بط :َلاَق ؟انل ْمُهْمِص

 مك نكت | ْنَ :ُتْلُق ««ُْهماَمإَ َنيِِلسملا َةَعاَمَج مَرْلت» :َلاَق ؟َكِلَذ يِنَكَرْذَأ

 ٍلْضَأ ىلع َضَعَت ْنَأ ْوَلَو هاَهَلُك َّقَرِْلا َكْلَي لَتْغاَق» :َلاَق ؟ةاَمِإ َالَو ٌةَعاَمج

 .« كين لع تناو ثول ةيياي ىع رعبش
00 

 هَمالَسَو هللا َتاَوَلَص هْيَلَع َنْيِمَّلاَعلا ديَسَو اَنِدَمَس ءننمألا َكيِ كسبت بص هْذَه

 ١ حلاو كاي 2010

 تح وُ عن زويا مهن ىَتح اولد مولان لَ لَ قبلا

 .هِلْضَف ْنِم َىتِخِب مها

 امو مايك هكَدَقلاو «رياكألا تاك لو >8 أ يا قرا ةبْحُص رّدخاو- ١

 ا باتي ا ٠ اقرا ناك او وول تواكب 1 ؛مهيَلِإ بسن

 يِوَّذ ْنِم سان هللا ْمُهالَتباَف رْيَحلا َلَع اوُصّرَحو نقلا اوُنِهَج امل ِقتْلَحْلِ

 هيَلَع ِهِتَلاَسِر ُماَقَم هنت ائيِداَحَأ كي هللا ٍلوُسَر َلَع اوُلَحدَأَف ءءاهفُّسلا ٍةءارجلا

 هللا طلشتو ةرهاظلاو ةعماخلاو قي هرتلاو ةغرخلا نق ءاَهتَع دكار عل

 يباكألا ٍلاَجّرلاو 0 لع اوُبْذَكَف 000 ٍةَعَدبلا ٍلْهَأ نس اما اهل

 .الاّغأ َنْيِرَسْخَألاِ اوُقِحْلأَ ءضْخَبلا مُهَحِتَف هن سيل اَم مهالك فاوُلَحْدَأو

 عرّشلاو السلا ُةالّصا لع يَ ٍْيََِإ ٍوُصْوفل كت «هلاب كلت ١

 .َكَلَد ٌةَرِهاظ عامجإلا ٌةَداَجو هَكِنْيَع بْضُن :فيرّشلا
 ع

 ام راو للاب ْمِصَْعاو ةيجانلا ةّقرِلا كلِ َقَتُسلا َلْهَأ َةَعاَلا ٍقِراَقُت ال- ١

 :يلوَق يدّيس يأ كرس يف لقو كنود
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 أ ُباَضِغ ُماَنَألاو ىضْرَت َكَجيَلَ
 َرِدِرَم ٌةاَيَحلاو ؤلخت َكَتيِلَق

 ْباَر_َخ َن_ْمِملاَعلا َندَبو ييّيَبو ٌرماَع َكَنْيَبَو يبْيب يذلا َتِئلَو

 بارت ٍباَرّتلا َقْوَف يِذَلا لُْكو ١ َنّيَه ُلُكلاَق ُدؤولا َكْنِم ّعَص اَذِ

 مَ دوت وأ «خياَتلا يف ةمضيلا دقت وللا لهأ لَمَع لمعت الو 6
 ني هاذ لِ لآ اه يف ليدي نأ ُبحح ال ٌنوُبع هل نق كب يو كي ام

 ا

 هللا وشو لاخ احح مُهْنَع ُدَحْوُي هِقيِرَط لِ ُلئاَسو هللا َلَع هالو ْمُه ْمَحَت- ١145
 1 تللإ# هع او منع هلأ ضر : هع

 ُمَرْكَأ وهو ءمُهّبَحَأ َنيِذْلا ُهداَبِع هللا يخي ال مُهْنَع هللا اًضرب هللا لِ ل

 .َنمركأل

 َساّنلا َتْيَأَر َناَمَّز َكَكَرْذأ اًذِإ و ؛يأَرلاي لمعلا ِنَ ْمِطقْئاو «لوُصُفلا كن ا 11
 َتْيَأَراَذِإ» :-ُمالّسلاو ٌةالَّصلا ِهيَّلَع - َلاَق دَقَف ؛َساّنلا ٍلِرَمْغاَف ُهاَنلُق اَم َلَع هيف

 ٍةَصْيَوُحب َكْيَلعَف يَأَرِب أَ يِذ َّلُك ِتاَبْعِإَو اعَبَتُم َوَهَو اَعاَطُم ًاَحش
 ' .(كِسفَت

 َريِفَو ملجلا َمْيِظَع للا َنَسَح َكْيرَعلا نيل نُك َكّيبن قْلُخِب ْنَلََ
 قارا رقما ل لا

 َلِصاَوَتُم ِقَبَحّصلا ّقَح ًاَيِعاَر ِقْلَخْلل ًاَيِعاَرُم ءعْضاوّتلا َحْيِحَص ءاَضْغِإلاو
 وِراَكملا َلَع ًاَرْوُبَص ءِتْوْكَّسلا َلْيِوَط هِرْكَّذلا َرْيثَك ٠ ةركفلا هاد ءِناَرخَألا
 ْتَكهتلا اَذِإ هلل هل اَيْرُضَغ ِقاَفَعَّصلاو ِءاَرَعملِل ان نهب ارت ها لعلك

 ا

 نسخ سبلاو اكتم لّكأت الو َتْذَقَف اي نّلكتت الو تدوم لك 4.١

 مّتحَتو ِىاَرقُفلا َبْوُلُق كبايث ديد ْنِح الو كاَيْعألا َكِ َيِدتْقَي ْيَك بالا

5 
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 ساس ه6

 َياَف ءيضزألا َلَعْوأ ريصحلا َلَع وأ ءٍفْيللاب يش  ِشاَرِف ىلع ْمَنَو ِقّْيِقَعلاِ

 .ٍلاَوْحألاو ٍلاَوَق لاو ٍلاعألاو «ِتاَنكّسلاو ٍتاكَرحلا يي كين نش

 00 هيذ لغألا ْمَقَت الو سِلجت الو 0 حّبقو َنَسحلا ِنّسَح

 ومو ْْيِقَملا َكُسْيِلَجو هِقَئاَمَأو ِءاّيَحو ىَّوْقَو ؛ِمّلِعو ِمْلِح َسِلْدَج َكْسِلْ

 ةئاَق ر دال ملكتت الو ءادحأ مالو اشاّحَ الو ًاباَخَس نكت الو- 6١
 .[َكري] سائلا ِنَع ْرِحَدَت الو ُكَبْرصَت كَل ٍسْيَِج ّلُك ٍطْغَأو

 هفاَشُت الو َكَرْشِب مُهْنِم ٍدَحَأ ْنَع وطن الو ءمُهْنِه سِرَتْخاو َسَّنلا ٍرَّدخاو 7
 .ُهَرْكي اي اَدَحَأ

 ْنَم ٌَّدَرَت رورو واكتر او عفا دكا ب رقاب يرش اك يدوخ ١0

 .ٍلْوَقلا َنِم و ٌّرْسَي يو هاب الإ َةَج َةَجاَح َكَلَأَس

 .ً(َنَأَم ْنُكي ام ءاَمُهَرَس رسب رخاَفٍنْيَر أ َّنْيَب تري اذِإ و -
 الو َكَمَلظ مَع فغاو هَكَئاَرِْإو َكباَحْأ دمت مدا ةَوع بح - 6

 َركو» :ُهَدْحَو هللاب ْبِطَو «باّبلا يف ًايكاب للا متو قيس ةَئيَّسلا َلَع لباَقُت
 .[4ه:ءاسنلا] © اّمِلَو هلأ

 .ةَماَقْسالا لاَ :فعّضلا ِهِسَْت يف ده ْنَم :د ٌيِِفاَسلا اَنُماَمِإ َلاَق-
 دلاَكشو ُماَخَّسلاو «ْمضاَوَتلاَو ءقّلُخلا ُنْسُح :ٌةَعَبْرأ ٍةَءْوُرُملا ُناَكْرَأ :لاَق
 :نمفللا

 ةخاولا ُترْوُي ةعاتقلاو كيلا ُترْوُيٌمضاَوتلا :لاقو
 .َلْفاَعَتُمْلا ٌنِطَملا :ٌلِقاَعلا ٌسّيَكلا :َلاَقو
 .َعَمَن اَم ُملِعلا اّنإ :لاَقو

 ْنِم ْبَسْحُت ِةءْورُملا ناك ديو مَعَ ِرْفَملاو فْعَّضلاب ّك َاَسْفَت ُدَهشاَف-

 .ًاَسْيك نكت لَفاَعَتو ءاَحيرَتْسُم أ ًابوبحح ْرصت عَنفاو ْعَضاَوَتو ءاهِلْمَأ
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 و هَ
 سا وهلا رس سل ا مى م ا همس م هرد# < ودهم ار 0 _ نال

 اًهّلُكو ءُلاَيَح َكاَينُد ْنِإَف ؛كُّبر َلَع َتْلَبْقأ اَذِإ َكْعَمْتَي اَم مّلِعلا ّنِم دو -4
 3 / سم5 0 و ا

 .ٍلاوخألا لّوَحُم هللاو ءَلاَوَز

 ْدَدَهلاَعتَيْنأًاوَيَدئ ال ُهُسَمْنَأ ُدوُدْعَملااَهُيَأاَ

 ذَغِمْو_ةالب يتأَت ٍةَلِبَلو ٍهَلِتالِب نوي ْنِهَدئب ال

 ال يِرْيَغ ْنَع ْمُهَبَجَحو كباَبِق تحن ِهِرْيَس درب يف ُهَءاَيِلْوُأ ىَوَط هللا نإ -49
 03 03 ل 7 2 و .٠ 0 .ه - م 4 03 و هس

 ءِدَحَأِب ّنَظلا َءْوُسو َكاّيإَق ءِقَلَخلا يف ّنَظلا ٍنْسْحَب ٌماَرلِإ اَذَهو َوُه الإ ْمُهَفِرْعَ
 هن لا رع سب ع رع 0 هم م48 ره < 0

 .ٌكِسْفَن ْلِإ ٍراَضِقْنا ٍنْوُذ ْنِم هللا َعْرَش عاَرف ةّيِعْرَش ةَّجح ِهيلع كَل َتَماَق اذإ الإ
 آ
 م

 حبق اَم حبو «َكِبلَق ضّرَمو َكِسْفَن ٍضَرَغ ْنِم ًاَّرَجَتُم ءصالخإلاب اد وا ما ا -
 .هلل الإ ٌكّلعِفو ٌكلوق ْنُكَي الو ٌعَرَّلا َُنّسَح اَم ْنّسَحو ٌعِرَّشلا 28و 201 2 0-4 0100 2 0

 ْمهْذِخاَوَت وأ قلخلا ذخات ال ٍلِجَرلا ىلع ةَيِعْرَش ةجح كل مقَت 7 اذإو هنق ريع 5 كو ل أ يمن 12 ومر 2.4 كه ريب 21 .دع لك 1ك

 اَهْيَلَع ٌراَعَي ِراَرْسَأ ٍتاَرَمْضُم ٍتلَحلا َعَم هلل نإف ؛نظلا نْسحِب َكّيَلَع ءِتاَهَبْشلاِب 20000 7 . زغ 5 1 سدس 2 2 07 3 ههه 2 0

 لو َوْه الإ اًهُمَلْعَي ال
 همسه أ لإ يهسرإ سان 1 قعر . سس مدرو لو 4 سم هشعار

 هةعيرتس «ءاضيبلا ةجحملا كتَهجو ْنكتلف «[144 :ةرقبلا]6 اَلَوُم وه هَهِجَو لُكِلَو ط- ١

 .[.1:ناقرفلا] © اريِصَيَو ايِداَه كلير ٌقكَو# :ةَمالَسو هللا ٌتاَوَلَص ِهْيَلَع ِءاَيْنألا ٍديَس
 ص 2 03 هرم #َ 58 52 2 2و 07 0 0 8

 اَم َلِإ يقتل اَلِإ ُبْلَقلا ىَبَأو ءمُهَملا ٍةَطِساَوِ ُهَعَلَب ام َلاَقْعِإ اَّلِإ لمعلا ىَبَأ -

 .خل ُهئْفَع كتمْححو كيل كه لعْجاَف مفعل قو
 ها هي رسم و د 5 هي جي 5< * كو عم 2 :
 ! اهتفا يِرْسَت اًيندلا َنِم ٌءْيَش ِهب ذخأ اذإ .بلقلاب لصتم قْرِع فكلا ين ١-
 .َقْئالَحلا اَهْيَلَع ٌعِلْطَي ال ةّيِفَع ةَمْيِظَع ةفآ هِذَهو ءبلَقلا هك 2 06 و 6 ارق ع م 2 1

 ُدَعاَبَتو ءايندلا يف ْدَمْزِإ (َةَْيِطَح ّْلُك ُسَأَر اَينَدلا بح »:ِلكي هللا ٌلوُسَر َلاَقف -4 م 2 .ءام مو 0 205 ءر 2 تالت 0 0

 .اًَهْذِئاَذَل ْنَع

١١ 

 درو 7 3-3 .٠ ا هم ى راه 2 0 6 04

 لهأ اَهُمِيَتْعَي ,ٍتاَحَمَتو ٍِتاَيَلَجَت ليللا يف هلل َنِإَف ؛ةَباَدلاَك لْيللا َمْوَنو َكاَّيِإو - 04

 و.



00 
 0-2000 د

 .ماَتايِذَدَلَتلا لمَ اهتم مَرخجو ماي

 :هَر ْنَع بْلَقلا ٍلوُعْشلا مْ ديما م1

 ْرَهَسِب ٌيمْهَر مولا اذه نإ ٍهِتْل يف ليلا َمووَن اي

 ريغلا ُفيِرْصَتو رُهَّدلا ُعِلاَط ُهَتِيسَت ْنِإو كاَسْنَي سيل

 ْرَدَغ ىَقؤأ ْنِإو طالع ْنِإ ُهْرْكَم ٌعيرس َرِهَدلا اذ َّنِإ

 رَدَحلا باوبأ ُعَرْفَي ٌفئاخ ِهِسْنَأىفوب سائلا ُقَمْوَأ

 مح ْنَمَف ل ل ا

 دبغأ) : ىَتغَمي نقيل حو نَا ملعب هللا ىلإ برق قلفَعلاو دبل نم

 ّيهو ِوْوُهلا ًةَرْضَع < لحد ْدَقَف كاريه ُهاَرَ كك فرت قلع

 ُهَّصِق َكُبْسَحو ِهِراَّدلا ِهِذَه يف ٍقْوُلْخَي ٌحِصَئ ال َهَعْلُةدَماَمْماَق اَلِإو هُْيَغ ال ِهِذَه

 .ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا ِهّْيَلَع ىَسْوُم

 ِبْلَقلاِب هِنْيَسْوَف ُبِحاَص ابي صا ٌةَرْضَح ؛َىتَْمو َةَمُل ٍةدهاَملا ٌةَرْضَح

 .ٌموُرَي هللا ٍلْهَأ َدِْع اب ةٌصاَصِتماو م ْوَلعَم اَهِيِف ٌفالتخالاو ءِنْيَعلاو

 صب ةرفحلا كَ لف ني بسن هضاب بلا َكَسَْت بَ -
 .ثيدحلا«...ٍلفاَوتلاب نإ ُبرقَتَي يِدْبَع ُلاَرَيال»

 .أمِلَو لَو هللاي ىَفَكَو ءىَدملا َوُه هللا ىَدُه -
 يل

 ل ل ل 6 ا

 !ِسْأَّرلا يف ُحَمَتاَم ُلَوأ ة ةَبرَّضلا َنإَف ؛ِبَنَّذلا يف ٍةَرْعَش 7

 ذكتيح َكّنَأ ْملْعاَف هعاَقِد َدْنَع َكَتَلْيِح ٌتَعَطَقْناَو لاظ َكّيَلَع ىَعَب اًذإ “١

5-4 

 ْنَع َكِبْلَق َةَهْجِو فرْضاَق ؛َلاَعَت هللا َّلِإ ٍءاَجِتْلالا ةَّحص م َلِإ َكِعْبَطب َتْلَصَو

3١ 



 ُلَعْفَتَ دما ُةَداَم َكْيَلِإ فِرَصْنَت ِهّْيَلِ َرمألا ٍكّرْئاو ؛هباَب يف َكَداَرُم طِقْسأو ِهِرْيَغ
 .هللا لإ ءاَجِتْلالا ٌقْدِصو مُيِلْسَتلا نم اًدَهو ٍ؛َكِلاَبي ٌرْطْخي ال اَم َكَ

 ُمالَس كماكلا يمر ءامطلال الل َمَقَو (ّك ِرَدَملاِب اًضّرلا َلِإ َكتّمه ْتَعَمَتْرا ٍنِإَو - 17

 ا ٌدْيِشَرلا ُهَلَقَتَعا َنْيَح ُهُئاَوْضِرو ِهْيَلَع هللا

 كيج حو فلم تيان كك نق لل هنن يزعل و تن قي اتا ٍ
 ل رو ل لا 1 هاا رع

 ف او تان نع اَم ْتَجَرَ يَِّلا مْيِظَعلا وَما هب ُةَبتْرَم كليف -

 .[١٠1:رمزلا]# يِباَسِح 2 َقوُرَصلأ َقوبانَتِإِل : رب ٍبْلَق َلَع ٌرْطَح الو

 امدلا'لَع ةئاَوُضْرَف هللا ُمالَس ٌمهْيَلَع ِتْيبلا ٍلْهَأ ُةَميأ جركل دقو -0
 .هلل دنع ِرْدلا ٍةَْفرو ٍةَماََكا وَ َعَم ءصلاخلا

 نيالا ني َِلَع مامإلا لمع ومألا َناَوْرَم نب كِل َدَْعَنأ ٌحَص دقت - 1

 0 دوق ٍلقنأ يف الْولْخَم ادق لا َنِ ُناَوْضرو يلع هلا مال

 ا اي َكَئاَكَم نأ تْدِدَو :ٌلاَقو ءىَّكَبَف هَعُدَوَي هللا ُهَمحَر ُيِرْهّزلا ِهْيَلَع َلَحَدَق

 نكي هللا ٍلوُسَر

 «َلاَعَت هللا َباَذَع نَرَكَّذيَل هّنِإو داك ال تولي نبكي كلذ نأ نت لاق
 َماَمإلا نأ هللا ُهَحَر يلا مَع ءاَهقاَعأ م ؟ دتقلا نم كلفرو هيدي جَرخأ م و عام

 «ميِظَعلا زوفلا َةَرْضَح ا ب

2 

 7 4 ُزَخ الَسو ُهُرُدَص َباَطَف

 لَعْفاَف - اًضّرلا ٌةَبنُر ّيِهو - اَّيلعلا َِبَترْا َلَع 7 ْنِإَف َكَسْفَت ْنْرَقف ١
7 - ٠ 0 

 أمك َّمَم هللا َلِإ ءاَجِتْلالا ٍقدِص ٌةَبتْرَم يه يلا هيلا َََِْكا َلِإ ُلئاَ الإ
 ه-_

 4 ام - ص

 كب عءَقَي دب ّوُهو ءَكِئْرُجو َكّلُكو ءَكِتّوُقو َكِلْوَحو َكِرْيِبْدَت ْنَع رظَنلا
2 

 0 ءاسنلا] © ارْيِصَت هلل ِفَكَو#' :كرْئبذَتو َكِتَداَرِإ ّقْوَف ِهِتَرْدَقو ورْضتِ

 ضي



0 
 هْيَلَع ّلَص هِي ةبيبع َكَتلْيِسَو ُلَعْجاَف هْيَِإ َتأَجَتلاَو هللا َلِإ َتْعَرَه اَذِإ 8 مح ص

 هللا باب يف َفِقَو َكَنَكْمَأ اههَم هْيَلَع مالّسلاو ٍةالَّصلا َنِم زِيكأو ءايلْسَت مُلَسو
 «لاكت هلع ادوتنف ةناكيش هللا لاساو «ةلكلاو الملا هع هكَشب لمعلا

 قَلَحلا َّدَس ((َق ءباَبلا َحْنَق حافلا َنِي ْبّقَرَتَف «ُباَوَْألا َكْيَلَع ْتَقِلْغَأ اَذِإو
 ْنِم طفت الق .هتّيهولأب ًازّرعتو ههتيبوُبرب ًاداَرفْلا ءٌقِلالا ُهَحَتَكَو الإ ًاَقْيِرَط

 .[«ه:ءاسلا# انوه كول :هب ٌكْيَلَعو «ِهِحوَر ْنِم سيت الو ءهتمحر

 ٠ هللا َنِم َوُه اَّنِإ ٍلاّوْحَألا عْيجَج يف ُقْيِفْوَتلا .

 هب كُرَذَكَف «قمحَألا ياخ خ ؛هب َكمع ٌقْوَف كب ُهّمَهَف دوسَحلا مه غ5 ١-

 .ِسْفَب هِردَك ّقْوَ
 ُدَحْأَي لقاعلا َّنِإف ِاَهَتْيََر َنْيَأ ةمكحلا ٍذَُحو ءِءالَقْعلا َسِلاَجَح ْمِزال 7

 ذاَك يأ ْنِمو ءْتَلِقُت ٍلُجَر يأ ْنَعو ْتَبِيُك ٍطِئاَح يأ َلَع لاَبُي ال ةَمْكِلا
 ءءء

 رس

 َكِلْفَع ِةَوُقِب ْذُحَف ُلْفَع اَهْيِف اَم ّلُكِب ٌةرزِعلاو ؛ِةَربِعْلِل ْتَقِلُخ اينّدلا وِذِه- ١8 2 هع

 .اًّلَع ْنَع كَرَظَت ف رضاو ِذَحأَم ُلُك نبا
 ُحْضاَوَّتلاو ءٌبْلَقلا ىّمَقُي مهن َبْرََتلا إف ؛ايْئَدلا لْهَأ ْنِم َبّرَّتلاو َكاّيِإ 4

 .ٍبؤنذلا يف ٌدْيَِي هُميِظْعَتو هٌبَّرلا بَصضَعِل ٌبِجْوُم ْمُك

 اَذإو ءْمِهِيَمدِحِب ًالوُعْشَم ْنُكو ْمُهْمَّظَعو اباَبْحأو ًاَباَحْصَأ َاَرَقفلا ختام 64
 .ُهَل للَدَو َكِمِاَدْقَأ َلَع ُهَل ْبِصَتناَق ْمُهْنِم ٌَدِحاَو َكَءاَج

 ًءاعّدلا ْمُهْلَأْساَف ءِلْوُبَملا َمِقوَم ءاَرَقْفلا ىَدَل َكُتَمْدِخ ْثَعَقَو اَذِإو 145

 ُنِطاَوَم ِءاَرَقُفلا َبْوُلُق َنِإَف ؛ْمِيْوُلُق يف ًاَماَقَم َكَل َرْمْعَت ْنَأ ْدِهَتْجاو «َحِلاَّصلا

 انضر



 وبر 1 تار زا و رنا سرا حاملا حا نايا

 ا 0 َكَقَح َكْيِطْحُي ىَّنَح ِِراَدَف «ٌّقَح َكْيَلَع ُهَلَو أ قَح ِهّْيَلَع كَل َناَك نمو ح7

 .َكِيَلَع هللا ُضْوَعُي ّقَح ِهْيَلَع َكَل ْنَم ْحِماْسَق َتْرَدَق ْنِإو هَقَح ُهَيِطْعُ نأ سوما ع

 5 ان
59 

 آو وأ«

 ع
_- 

 .قِلاَحلا َعَم ٌبدأ ُهَّنَِف ؛بكآلاب قلل ّعَم ْنُكو
 و م 5 0 00 5 5 207 2

 ُهَلَمَع هب أطُبأ ْنَم» نإف ؛كِلْهَأو ,كِبَسَنو َكِسْفَن ِةيْؤُر ْنِم َكِيَلُكِب بي 84
 هكا

 يدلل 1 ل َةَلِصب ْمُقح
525 

 .[77:ىروشلا] #* ٌقِرْفْلا ىف دوم 1( لإ دع يلتتا هل ٌلاَعَت ّلاَق ءانقاتعأ

 ٍحيباَصَم إف ؛مهْيَلَع ُةُمالَسو ه هللا ُناَوْضِر هددسأ نخ حلا م

 كب م يباَحْضُأ» :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هْيَلَع َلاَق ءاَدِتْقإلا م ٌموجُنو .ىّدهلا

 د 6

 . يده | مُتْيَدَتْا

 ٍُ ب

 عاج ّمإَف ؛هللا وقت نب َكَيَلَع» .؛هللا ةقاحم ةَمكحجلا سأَر» :هللا ينخ هللا ينخ 52 2 2! ها 0 22-_ ا ٌِ 24 ل _ 2
 ىمء ع
 .«ريخ لك

 .َكل يتّحيصن هذه

 ُتْكَراَعو كَلْهَأو َناَمَّزلا ُتْبَرَج نأ اَّلِإ ميلا ٌةَرْكَس يِنْئَدَحَأ ءيخأ ْيأ

 .اًمّصلا ٍلْهَأ ةَبْحّصِب ُتْعَمَتْلاو «َعْرَّشلا ُتْمَدََحو ءَسْفَلا

 .كلل بم ْنَع صال ثقف ءاق نإ اين يتتيعت لكان
 [| وف ليا بر

 .ًالُجَر ناَرَت الو يِتَحْيِصَنِب لَمْعا هوشة

 َدِمِيَحَأ شاللا اذه ْنِم ُفَعْضَأ َوُه انوع ِنَحّرلا ةَكلَمت يف َّنإ :ٌلِئاَق َكَل

 20 ْنَم ىلإ
 .(ُهْنِم ُهَقْكَأ َوُه

 ن0

>33 



 عودوو#ب هع 2 رود نى يمتع سعوا هس ل وع أل عوق عش نك
 نيملسملاو كايإو اًنَلَعَجو قْيرطلا َكَيَلَعو َنََع هللا َرّسَي :لوقأ لَب ؛ُهْفَّدَصُت الق

 كو ) :هلوُسَرو هللا ٍباَبْحَأ راَربألا َنْيِصِلْخُملاو ِراَيخألا َنيفْطْصُملا نم
 .َنيِوَلاَعْلا ِّبَر هلل دْمَاَو «[؛ه:ءاسنا]#اّكلَو قب

 و





 [باتكلا ةيحاتتفا]

 اندّيس «نيلسرملا افاست لع مالكلاو ا «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ىلعو «نيقولخملا ةّلع ءمساقلا يبأ دمحم ءنيمألا يكل ّيبرعلا يلا انالومو انيبنو

 موي ىلإ ٍناسحإب مهيعباتو نيعباّتلا ىلعو «نيعمجأ نيرهاّطلا ماركلا هباحصأو هلآ

 .نيذلا

 : دعب امأ

 نبا ءىدهلا وبأ دّمحم هللا ىلع هلاوحأ ّلك يف لّكوتملا هللا دابع فعضأ لوقيف

 نبا «مازخلا َلع دّيسلا نبا «مازخ دّيسلا نبا يلع دّيسلا نبا ءيداو نسح دّيسلا

 هل هللا ٌرفغ «ٌيموزخملا ٌّيدلاخلا مث ٌيرصبلا ٌيعافّرلا نيَّدلا ناهرب نيسح دّيسلا

 .نيمآ «َنيملسمللو هيدلاولو

 خيش «رهشألا ملعلاو ب« نيكألا فوغلا مكي تانك لع ةقوقولاب روت لف

 أجلمو ءباطقألا بطق «خوسُلاو نُكمتلا لهأ لّمك عجرمو «ويّشلا نيطالس

 هفّرش نأ .هئايلوأ ىلع هتبتر هللا عفر يذلا «مطمطملا رحبلا «باجنألاو دارفألا

 0 دنسلا ,مامإلاو فيرّشلا عماجلا بطقلا كي ّيبَنلا دي ليبقتب ًانلع

 نأ ةريسلا»يَحاض «ريقحلاو ليلجلا عجرم ءانعزفمو انديسو انالوم

 0 سرق - نقلا ينيسحلا يعافّرلا دمحأ خيّشلا ديسلا ءزجاوعلا خيش

 .نيمآ - هراونأ هلضفب فعاضو

 .(فرطغ) :ةدام «برعلا ناسل» . ريخلا ريثكلا َيِخّسلا ٌفيرشلا دّيسلا :رسكلاب فيرطِغلا )١(

 انذي



 بلقلا نع اهتءارق و اهرّيدت ةكربب هللا فشكو «نيعلا هِمَّكِح ةعلاطمب ْتَدَق الف

 ىوطنا ام حاضيإو «ةليلجلا اهيناعم حرشل ةّيبلقلا ةّمها تكّرحت ؛”نيغلا باجح
 اهبولتما يف ةمزاللا دضاقملا لع اهيف ًارصتقمةليرجلا ياعملا ديو نم اهيف
 قيرّطلا هناحبس يب كلسي ْنأ ءاهبحاص ةيالو ةكريب هللا نم ًاًدمتسم «ميركلا

 دمحب ّمتف «هيلع اّلِإ رومألا لك يف لّوعُي الو ءهيلإ الإ هّقحو ُأَجَتْلُي ال هّنإف ؛ميقتسملا

 :هتيمسو ءافيرش احرشو ءافيطل اقيلعت ناكف ءبوغرملا لصحو «بولطملا هللا
 .دمحأ ٌيعافّرلا فيرَّشلا ثوغلا انالوم مّكِح ىلع ””«دَجرَبَّرلا دئالق»

 فتاك رو ةف ذل هر نمل وال نقوم وع الو فريقا انتا

 .نيمآ

 «ةروكذملا ةّيدمحألا مكحلا عماج اهركذ يتلا ةمدقملا بتكأ نأ يل باط دقو

 لولا ,ءءاهقفلا ةجيتنو ؛ءاملعلا ملع «ةروربملا بقانملاو «ةروثأملا فراوعلا بحاص

 يطساولا يعفاّشلا لضفلا وبأ ٌّئِلع مامإلا انالوم «يطسابلا بانجلا نم برقملا
 :هب هللا انعفن لاق «هتراشإب عّتلا لوصحو هترابعب كٌرَّتلل ُهّدِس َسّدُق

 ءاقبل لجَتلا رونو ةيفصتتلاب لوزي ٌقيقر ٌباجح أدّصلا َّنإف ءأدّصلا وهو ءَنيّرلا نود :نيغلا (1)

 وه «نيغلا :اولاق اذهو «ناهيإلاو بلقلا نيب لئاحلا فيثكلا باجحلا وه «نيّرلاو .هعم ناهيإلا
 .(نيغلا باب) يناجرجلل «تافيرعتلا» .داقتعالا ةّحِص عم دوهّشلا نع باجتحالا

 .(دجربز) :ةدام «برعلا ناسل» . دّرُمّزلا :ُجَدَْبَّرلاو ُدَجْرَبَرلا (1)

 نإ



 [ يطساولا لضفلا وبأ ىلع خيشلا ةمدقم ]

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلعو .هللا لوسر ِدّمحم انّيبنو انالومو اندّيس ىلع مالَّسلاو ةالّصلاو هلل دمحلا

 .هالو نمو هبحصو هلآ
 : دعب امأ

 هيلإ هللا نسحأ "ٌيعفاَشلا ٌيطساولا لضفلا وبأ قلع ءهّبر ةمحر ريقف لوقيف
 خبّشلا «ليصألا قيرعلا ؛ليلجلا "ربحا ةنازخ يف ثبار» :نيمآ ةرفغملاو وفعلاب

 لولاو «ريبكلا دّيسلا ٌطخب عاقّرلا هذه همولعب هللا انعفن يمشاملا عيِمّسلا دبع
 تر «يفرا وعلا ٍزنكو «يفراعملا رحب .خسا ّرلا ٍلبجلا خياّشملا خبش ِريهَّشلا مّدقملا

 ءٍفيرّشلا بطقلا ,ءسابعلا يبأ ءءرصع ءايلوأ جات ٠ .ىمظعلا ةبقنملاو ءءاضيبلا ِدبلا

 نسحلا ل هللا يلو ٍليلجلا دّسلا نبا ”َنيِمّلَعلا بحاص نيّدلا يب دمحأ دّسلا

 مراكملا بأ دمحم خيشلا نبا ةثامتسو نيرشع ماع يفوتملا لضفلا وب 0 ا

 .-4ا/ص دايصلا مامإلل «ةيدمحملا فراعملا» .هنُيظ ي راقلا ّيطسا ولا لضفلا يب أ يلع ريبكلا خيشلا نبا

 ربحا هنأ يدنع يذلاو :ديبع وبأ لاق « «ملاعلا لجرلل رجلا وأ ُرلا رهأ يردأ ال :يعمصألا لاق (؟)

 .حتفلاب مهلك نوثّدحملا هيوري اذكهو :لاق «هنيسحتو ملعلاو مالكلا ريبحتب ملاعلا :هانعمو ,حتفلاب

 .(ربح) :ةدام «برعلا ناسلا»

 نب نيدلا نكر هللاب فراعلا خيشلا تلأس 717-7١-: ص «نينيعلا داوس» يف يعفارلا مامإلا لاق (')

 ىمظعلا ةيثوغلا مَلَع َّنأل :لاق ؟نيملعلا يبأب يعافرلا دمحأ ديسلا راهتشا ببس نع ينابيشلا ناهبن

 ليزن ينيسحلا يخلبلا فلخ نب دمحأ ثوغلا نأ وهو «ناوكألا يف نيترم هل عفُر ىربكلا ةيبطقلاو
 هٌدج ةبتع ىلع لملمتو للذتو هللا باب يف فقوف « ريبكلا دمحأ ديسلل ةيثوغلا ءاول عفر تام امل دادغب

 ءاول عفرف «يقرّثلاب هتيثوغ ماقم يف نكمتف هلاقم هنم حلا لبقف ءوفعلا وفعلا :لاقو هيلي هللا لوسر

 ؛حيِحّصلا ىلع نينس نامث ىمظعلا ةيثوغلا طاسب ىلع رّدصتو . .يناليجلا رداقلا دبع خيشلا ىلإ ةيثوغلا
 ةيثوغلا مَع عرف «ةنس نيعستو ىدحإ نع ةثامسخو نيتسو ىدحإ ةنس دادغب يف يفوتو ءأتس :ليقو

 َِقَتْسَف ل هل لوقي ٍبناج لك نم ءادثلا هب طاحأف بابلا ىلع فقوف ّيعافرلا دمحأ دّيسلل ًةيناث رم

 لع روجر يورجس تيارات عقرغ هدو تار تلك تاج واكرر دوه َتّرِمَأ نك
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 انُخيش ءاهِتَيشاح ىلع ّبتك دقو هنع يضرو ُمّرب هللا ٌسّدَك يعافّرلا ينيسحلا لع

 ديسلا اندّيس ءفيرّشلا ٍثوغلا ْمَكِح هذه :هطغبب ّيمشاهلا عيمّسلا دبع َخيّشلا

 أ نم يهو ءاهظفحب ينرمأو يلع اهب مّركت هذ ينيسُحلا ّيعافّرلا دمحأ
 .اهفورحب ت تهتنا .«ىلاعت هلل ُهَمَقَو ْنَمِل رث ئءاخذلا

 [ يطساولا عيمسلا دبع خيشلل فلؤملا ةمجرت ]

 نم وه «ةمدقملا بحاص هركذ يذلا ٌيمشاملا ٌيطساولا عيمّسلا دبع خيّشلا :تلق

 نمو ءطساو رباكأ نم ناك ؛هرصع ءايلع لضفأ نمو ءساّبعلا ينب ءابجن نايعأ
 قدّصلاب ًافورعم هَتياوُرلا نسح ًامامإ ٌةقث نيّدلاو ملعلا لهأ اهلضافأ ٌصاوخ

 يهتنتو ءامهنع ُهللا يضر دمحأ دّيسلا انالوم ءافلخ لجأ نم وهو «ةدابعلاو دهُلاو
 نب هللا دبع نب يلع نب ناميلس نب ”رفعج «ريبكلا يمشاهلا ءريِهَّشلا ريمألا ىلإ هتبسن
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ساّبع

 ُهدِب َسّدُق "يطويّسلا نيّدلا لالج نمحرلا دبع ءرصعلا ظفاح مالسإلا خيش لاق
 نب هللا دبع مَ يبأ نب عيمّسلا دبع ا ال :هباتك يف

 أرق «ريمألا نايلس نب رفعج ةّيرذ نم «يطساولا رّمظملا وبأ يمشاملا عيِمّسلا دبع

 .«نيملعلا يبأب نينوكلا يف هللا ءايلوأ نيب رهتشا اذهلف ؛حيحصلا

 نيفوصوملا دحأ .ًالضاف ًاملاع ًاداوج ناك ءيمشاهلا ريمألا :ه(170وأ7/4)ت ناميلس نب رفعج )١(
 . 785/7 يبهذلل «نيملسملا خيرات» .ةرصبلا ةرمإو زاجحلا ةرمإ يلو دقو «ةيسورفلاو ةعاجشلاب

 -844) نيدلا لالج ءيطويسلا يريضخلا نيدلا قباس نب دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع (1)

 ةلاسرلاو «ريبكلا باتكلا اهنم ءفنصم 7٠8 وحن هل «بيدأ خرؤم ظفاح مامإ :ه١
 لزتعا ةنس نيعبرأ غلب املو ءتاونس سمخ هرمعو هدلاو تام ًاييتي ةرهاقلا يف أشن «ةريغصلا

 فرعي ال هّنأك ءًاعيمج هباحصأ نع ًايوزنم «لينلا ىلع ءسايقملا ةضور يف هسفنب الخو .سانلا
 ««نآرقلا مولع يف ناقتإلا» :هبتك نم يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع يقيو «هبتك رثكأ فلأف .مهنم اًدحأ

 .كلذ ريغو «ىواتفلل يواحلا»و «ريبكلا عماجلاب فرعيو 1 عماوجلا عمجاو ءاريغصلا عماجلا»و

 .501 /7 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا



 باطنخحلا يبأ ىلع أرقف دادغب ىلإ لحرو «يسنالقلاو ءساورلا نب كرابملا ىلع نآرقلا

 «ةنيكس نبا هنع ىور «ةّدعو جارسلا رفعج نم عمسو «رادنب نب تباثو «حاّرجلا
 ةدعقلا يذ يف تامو «ةثاعبرأو تس ةنس دلو ءًاماٌّوص ًادباع ناكو «يناعمسلا نباو

 .ىهتنا .ةثاسمحو نيسمخو ىدحإ ةنس
 يّقلّتلاو هدأ دكسلا انديس ةملهب ةّيَسانعلا ةكرابملا ةلئاغلا هذه هللا نبأ دقو

 ْخيَّشلا «هيلإ راشملا يطساولا يمشاه ا عيمّسلا دبع ْخيّشلا انالوم َدَلَو َّنِإف «هنع

 عيمّسلا دبع نب دّمحم نيّدلا فرش هللا يلو «ةماّهفلا ةمالعلا ؛ةودقلا ةجحلا

 انخيش مف نم ةياور «ديؤملا ناهربلا» باتك عمج يذلا وه «"”يطساولا يمشاهملا
 نقض ريبكلا دمحأ دّيسلا ٌماوعلاو صاوخلا خيشو مالسإلا دشرم ءانتجلمو

 ملاعم مهب  دّيشو «ةّيدمحألا ةقيرطلا مالعأ مهب + هللأ عفر ٍتيِب لهأ مهف ذ ةلمحلابو

 :لوقتف هدوصقملل عجرتلو :ةّيدّيحملا ةّيَكلا يلا

 :هنقظ مكحلا بحاص انديس لاق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «نيعمجأ هبحصو هلآو ٍدّمحم اندّيس ىلع مّلسو هللا لصو ؛نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا

 .نيحلاّصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالّسلاو

 «يمشاه لا عيمّسلا دبع انيخأ مِشَتِحُمْلا خيّشلا ىلإ تأ شاللا دبعلا نم

 .نيمآ .نيملسمللو هلو انل هللا ناك

 ىلع صرحت ْنأ ُبِحَأو كي هلوسر نس عابتاو .هللا ىوقتب َكيصوأ :يخأ يأ

 فيرش :ه(6-06٠0/0) يطساولا يمشاملا عيمّسلا دبع نب هللا دبع نب عيمّسلا دبع نب دمحم )١(

 رمع ىلع ةفوكلابو ءراورك نب تاكريبلا يبأو يلخاتملا ركب بأ ىلع تاءارقلاب أرق ؛دباع حلاص

 دمحم نب هللا رصنو «يقرافلا ميهاربإ نب نينا وروما نيوع نم عمو يرلحلا ةزع خيا

 .5 5/١ ىبهذلل «ىئيبدلا نبا رصتخم» :رظنا .أرقأو ريثكلا طساوب ثدحو ءدلخم نب
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 اهلهأ َريغ اهعدوت ْنأ َكاّيِإو ؛هللا ءاش ْنِإ َكِلاثمألو َكل ٌةعفان يهف ,هذه يتحيصن

 ىلع ةالّصلاو هلل دمحلاو ةلميسلا كالا 6 00

 رأ لك" :موهلاو الفلا كك بارت دبع 0 هيَلَع َلاَعَت هللا ْلَص هللا لوس

 .«عطنأ َُه قرين سيو 1 ال ٍلاَب يذ

 دْمَحِب هيف ًادّبيَأل ٍلاَب ٍلاَب يؤ رمثأ ٌلُكد :مُلَو هيلع لاَعت هلل َّلَص هلوقل اًاثتماو

 "كرب لك ني ٌقْوُح بأ عطف وهف لع ٌةالَّصلاو «هللا

 نوقف وبلا ماعتباةكزلا ديه ىو رحم ماركلا ىلا كفو
 ٍقولخم ّلك ىهتنم وه يذلا :ةّيدبعلا ٌدح دنع اًقوقوو اًنُكمت «دبعلاب ةيضّرلا هسفن
 الو ؛ءيش ال يذلا :يأ ءشالاب هسفن فصو مث رايغألا ثول نم هبلق هللا ٌرهط

 ةّيرشبلاو سْمَّتلا قئالع نم اَدّرجتو «ةّيبوبّرلا ةرطس تحت ًاراهقنا ءيش ىلع
 .ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اًضخم اًدانتساو

 اع

 )١( مالكلا يف يدها باب «(377) بدألا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأ :هد ةريره يبأ نع هاور )١؟(

 مقر  ».484٠ةليللاو مويلا لمع باتك :«ىربكلا نئسلا» يف يئاسنلاو ) ))8١بحتسي ام باب

 مقر (187)...ةجاحلا دنع 178 ٠١« ةبطخ باب ((9) حاكنلا باتك :«ننسلا» يف هجام نباو

 حاكلا )١19( ةمدقملا ::هحيحص» يف نابح نباو 21895 مقر )١( دمحب ءادتبالا يف ءاج ام باب

 ىلاعت هللا )١( مقر ١ ءاريغصلا عماجلا» يف نيعبرألا يف يواهرلا رداقلا دبعل يطويسلا هازعو

 ««نئسلا» يف ينطقرادلاو .«ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا ًاضيأ هاورو «5784 مقرب هفعضل زمرو

 :اهيف ةفلتخم ظافلأب هوورو ءمهريغو «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو .«فنصملا» يف قازرلا دبعو

 ركذباو .«دمحلاب»و ««هلل دمحب»و «ا(هلل دمحلاب»و ««هللا مسيباو 0 نمحرلا هللا مسببا

 «مذجأ مو ءاعطقأ )و .«رتبأ»و .«هللا :

 دقو ءنسح ثيدح وه :7/8/ مقر (1/1) ىلاعت هللا دمح باب ««راكذألا» يف يوونلا مامإلا لاقو

 الوصوم ثيدحلا يور اذإو ءدانسإلا ةديج لوصوملا ةياورو ءالسرم يورو ءالوصوم يور
 .ريه|جلا دنع ةلوبقم يهو «ة ةقث ةدايز اهَّئأل ؛ءاملعلا روهمج دنع لاصتالل مكحلاف ءالسرمو
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 ُهَبَطاَحُُم مّظعو ؛ َدِمْيَح و :لاقف ؛كرابملا همسا ريغصتب ًاديكأت كلذ لك عبتأ مث

 هل هتّيصو َرَّدصو ؛مشتحملا َخِيَّشلاب ُةَّفصوف «هعابتأو هباحصأ نم هنوك لاح

 هيلع لاق دّإف كي مّركمل ّيبملاِب ًءادتقا كي هللا لوسر نس عابّتاو هللا ىوقتب

 .90(رم رح لك عام اً هلل ىَوفعب كا : ين ينصوأ هل لاق ٍلجرل ُمالّسلاو ٌةالَّصلا

 لام ُْجَأ هلْ يأ ٍداَسكَدْدِع يشب كلَ نم :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو
 ."ِدْيِهَش

 ًالمع ملسملا هيخأل عَّتلا لوصح ىلع اًصرح «هتحيصن ىلع صرحلاب هرمأ مث

 َّنإ» لَو هللا لوسر لوقب ًاققحتو سدا © وقتلوا َلعأواَمَتَو» :هللا لوقب
 ل

 وُسَر اي ْنَمِل اوُلاَف .«ٌةَحِيِصَتلا َنيّدلا َّنإ :ٌةَحبِصَتلا َنيدلا َّنِإ ةَحِبِصَتلا َنيدلا

 .”(ْمِهتماَعَو َنِِلْسُمْلا ةَمِيَألَو ِهِلوُسَرِلَوِهباَتِكِلَو هلل» :َلاَق ؟هلل
 "(داشرلا يعاد» يىتلاسر يف فيرَّشلا ثيدحلا اذه ىنعم ٌتحضوأ دقو

 يف ىلعي وبأو «107/1؟ 64594 مقر «ريغصلا» يف يناربطلا :هنَذ يردخلا ديعس يبأ نع هاور )١(

 يبأ نب ثيل هيفو 70١: /١«دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو 747/5 0٠٠٠١ مقر «هدنسملا

 .هلاجر ةيقبو وه قثو دقو ءسلدم وهو «ميلس
 نع هاورو ء8/7١1 27١17 مقر «ريبكلا دهزلا» يف يقهيبلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (؟)

 25414 مقر «طسوألا» يف يناربطلاو 2٠٠١ /4 «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ :هيَذ ةريره يبأ

 .هب سأب ال دانسإب ةريره يبأ ثيدح نم يناربطلا هاور :10 مقر «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو

 مامإلاو ٠١1/4 5941و, 1 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هظ يرادلا ميمت نع هاور (*)

 يف دواد وبأو «50مقر (77) ةحيصنلا نيدلا َّنأ نايب باب )١(« ناهيإلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم

 ةعيبلا باتك :«نئسلا» يف يئاسنلاو «4445 مقر (51) ةحيصنلا باب ((077) بدألا باتك :«ننسلاا»

 . 4191 مقر (1”7) مامإلل ةحيصنلا باب «(79)

 :«عماجلا» يف يذمرتلاو 5417/7 745١ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هنقَذ ةريره يبأ نع هاورو

 نسح ثيدح اذه لاقو «14757 مقر )١( مقر ةحيصنلا يف ءاج ام باب «(5) ةلصلاو ربلا باتك

 .8199 مقر (71) مامإلل ةحيصنلا باب :(74) ةعيبلا باتك :«ننسلا» يف يئاسنلاو ؛حيحص

 .-7858- 75ص (8)

 و



 :تلقف «نيعمجأ مهنع هللا يضر نيّدلا ةكئأ رق ايبح

 نع ههيزنتو هتردقو هلاكو هتّينادحوب قيدصّنلاو رارقإلا وه :ىلاعت هلل حصْلا -

 ءاهتنالاو ههب رمأ اهب رامتئالاو ءلاح لك يف هنم اضّرلاو .هل عوضخلا عم صقن ّلك

 .هنع ىبن اع
 هماكحأ ميظعتو «لطابلا ليوأّتلاو فيرحّتلا نم هظفح :ىلاعت هباتكل ةحيصّتلاو -

 ةياعرو ءديوجّتلاو بدألاب هتوالتو هتءارقو «ةحيحّصلا تاليوأّتلاب ةفيرّشلا

 .ىلاعت هللا دابع نم ةردقلا يذل اهميلعتو ؛هيناعم

 نسح عم ِلِكَك اهب ءاج يتلا ماكحألا ةفاكب قيدصتلا :ِلكَي هلوسرل حصخلاو -

 لئاسولاب بيغَرّتلاو ؛هتعيرشو هتقيرطب لمعلاو «ةفيرّشلا ةليمجلا هقالخأب قّلخَتلا

 .مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هبادآب بدأّتلل ةحودمملا

 وه «ىمظعلا ةفالخلاو ؛ىربكلا ةمامإلا زاح نم ؛ينعي :نيملسملا ةّمئأل حصْنلاو -

 ههَّبعَّرلا رمأ حالصإل هكلم يف ٍةمزال ةّيضق نع ةّيرشبلا بسح ريمألا لفغ اذإ نأ
 ضرغ الب ريِبعّتلا نسحب لاح لا ةقيقح حصّّنلا هل ضرعي ةّيئيّدلا ناكرألا دبيشتو

 .هتّبحمل ةحودمملا بيلاسألاب اهبلجيو ههنع ةرفاّثلا بولقلا هل عمجي نأو ءلامآ الو

 .دانعلاو يغبلا لهأ ةنسلأ هنع هتحيصن نسحب عطقيو .داسفلا ةكرح هنع عفديو

 .هناكمإ ىضتقم ىلع هحاصم ءاضقو هحلاصب

 «مهريغصل ةمحرملاو ؛مهريبكل ميظعتلاو ,مهيلع ةقفّشلا وه :نيملسملل حصنلاو

 هباتك يف ىلاعت هلوق نم دوصقملا وه اذهو .مهنزحل نزحلاو .مهحرفل حرفلاو

 نع ومْنَبَو يو خمْلاب تورم َنحَب كلو خشب ثتوؤملاَو نومؤ لاول :ميركلا
 ْرُهَعتَِس كيلو اوس هلأ توخيلينو كيل 7 "و ةاَصلات وُحيِقيَو ٍكسْل

  4]التوبة:١/ا[

 ف



 ريغ ةمكحلا عاديإ نم هريس َسّدُق عيِمّسلا دبع خيا «هتفيلخ هيض رَّذَح دقو

 الو ءاهردق نوفرعي ال نيذْلا اهلهأ ريغ دنع تعدوتسا اذإ ! ةمكحلا ّنأل ؛اهلهأ

 نارتكلا اياوز يف ىقبتو ءعيضتف اهنولمهي ءاهنم ةدوصقملا ةجيتنل ةجيتتلا فرش نوكردي

 :لئاقلا لوق نسحأ امو :ملظنف ءاهلهأ نع ةبوجحم
 ملط دقف َنيِرجوَعْسُملا عسم ْنَمو ُةَعاضأ ًامْلِع َلاَهْجلا نم ْنَمو

 نكي نو هّنإف «هءهسد 4 اَهلْمَل لإ يكمل لوو نأ كرم اَيَدَمأ َّنِإ 8 :ىلاعت لاقو

 يذ ىلع ىفخت ال هجئاتنو ماع لماش هانم نان ا شاع ةيآلا له قوت تين

 ياس عبط

 هه



 و 00

 رْيَغ ْنِم ُهَّرَصَن َلاَعَت هللا ىلإ ّر لا لَ اذإو هب متل رص اذ كلا ١-

 ْ . ٍلهَ الو ٍَرْبِشثَع
 المع ؛ هيلع لكوتلاو# لاخي رمل ميلستلاو مدلل لإ ضيوفتلا كلذب دارأ

 يف ًاناتِإو ءِنْيِل يف ًامْرَحو «ِنْيِد يف هو :ِنِمْؤْلا ٍقالخَأ ْنِم َّنإ» :هي ينل لوقب
 يف المو َيَتِغ يف ادضقو مْلِح يف الجو قي يف ٌَفَقَسو وْ يف اص زحو ناقتي
 انتو «َىَدُه يفًاطاَقتو «ةماقتا يفاًربو «لالَح يفَْسَكو عَمَط ْنَعأجرحتو قا

 ل سلا

 ُنعلَي الو ُنطَي الو ُدسحي الو «عدوتسا ام ٌعيضي الو بحي ْنَمبف أَي ال

 ىلإ ءًاعّشختم ٍةالَّصلا يف ,باقلألاب ٌربانتي الو هدي ع دهب ذو هاي فمي

 ان يعّذي ال هل يدب اعنف ًاروُكّش ءاخّرلا يف روق ٍلزالَزلا يف ءًاعرسم ةاكّرلا

 هيي فورعم ْنَع ُحّشلا ةبلغي الو ءظيغلا يف - مزعب يأ - ٌعمحي الو مل سيل
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 ىتح ٌربص هي هيلع َيِفُبو َمِلظ ْنِإو ءمهفي يك َساّنلا ٌقطاني و ,ملعي يك َساّنلا ٌطلاُي
 . "هَل ري يذل َوُه ُنَحَّرلا ّنوكَ ب 0 5
 نماثلا لصألا «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا :هنهذ هللا دبع نب بدنج نع هاور )١(

 .58/ نم 1154 مقر ةفرعملا قالخأ يف فناتتملاو نوسمخلاو

 اذإ :لاق «ينتلتق «تبأ اي :لاقف ّدحلا هنبا رمع دلج :هّقحب ًامايقو هيلع ةقاط يأ : (نيد يف ةوق)

 ل ل ل

 نم ةقتشم ؛نيعلاب (هعم) ميكحلا ةياور نكل - «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا يأ - فّنصملا

 ةَّدِشِب ًابكنُم ريصي امنإو ؛هيلع قفشي نم ىلع بابكإلاو «ةفأرلا نئحت ةقفشلاف «نطبلا ءاعمأ «ةعملا
 ملف نصح يف تناك ةعم يف تناك اذإو ءتدسفأف ترشتنا ةعم ريغب ةقفشلا تناك اذإف َةَفأَّرلا

 يف عقيف قافنإلا يف عسوتي الف :(ىنغ يف ًادصقو) ءاهيوحي ًادح انه َّنأل ؛دسفت مو رشتنت
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 ّلهّسلا ِتلَم دق يِتمأ ُتَر سلا :هنك هللا لوسر لاقو

 لو عَ :لاق مَعَ :ٌتلق ؟َتْيِض م رأ :ٌليقف «مهأيهو مج مر ينبَجْعَأَ ؛َلَبَجاو

 هرج

 نوُقَرْسَيَالَو َنودبطَيَأَل و وركب ل داكح هنَجلا وُلد افلأ َنوعبَس
 ْنأ هللا عدا هللا لا :ّلاَقف "يِدَسألا هَ ةَقاَكُع ماقف نوعي ميت لع

 اي :لاقف رخآ ماقفا .(ْمُهْنِم ُهّلَعْجا عُهَللا» :ِكَو هللا ٌلوسر لاقف ءمهنم يِنَلَعْي

 0 ُةَشاَكُع اهب َكَقَبَسا :ةللكي لاقف ءمهنم ينّلعجي ْنأ هللا عدا «هللا لوسر

 ىلإ هيديب يقلي ال نأب رقف يأ :(ةقاف يف ًالّمجَتو) هللا قزر وه (نإف ءًاطسو نوكي لب ءفارسإلا

 «هبوث لسغيو «هرفظ ملقيو ؛هرعش ذخأي هتكلو «ةلذلاب ىضريو «ةلقلا ىلع ربصيو ؛ةكلهتلا
 قلخلا يديأ يف اهيف عمطلا نأل ؛(عمط نع) ًاَمَك يأ :(ًاجرحتو) .هلاح ردق ىلع بيطتيو فظنتيو

 ؛عرشلا ماجلب اهمجلأ هسفن تطسبنا اذإف ,ةلالض يفال يأ :(ىده يف ًاطاشنو) «هللا نع عاطقنا

 اذك :يوانملا لاق :(هللا دابع نم نمؤملا نإَو) «ءءالب وأ شاعم وأ ةدابع يف (دوهجملل ةمحرو)
 ثيدحلا فنصملا بسن يذلا ميكحلا ةياور ظفل َّنإف ؛فيرحت وهو فنصملا طخ يف هيلع تفقو
 ىلع فيحي ال) ؛ءوسلا نم نينمؤملا ذيعي يذلا وه يأ :(هلل اذايع نمؤملا نإو) :هصن ام .هجيرخت ىلإ

 هبح هلمحي ال يأ :(بحي نميف مئأي الو) .هيلع روجلا ىلع هايإ هضغب هلمحي ال يأ :(ضغبي نم
 نكي مل اذإو «هللابو هللا يفو هلل هبحو هضغب ناك :كلذك ناك اذإ هنإف ؛هبنج يف مثأي نأ ىلع هايإ

 نيذلا مه ذإ ؛نيلاطبلا نأش نم هّنأل ؛(باقلألاب) ىعادتي يأ (زبانتي الو) ؛هدضب ناك كلذك

 الو ةدشلا هزفتست الف ؛(ًاروقو لزالزلا يف) ؛مهل ًاريقحت اهلهأ اهب ىّمست ءامسأ رييغت ىلع نوئرتجي

 هعدي مل كلذك هعمج اذإف «صرحلا ةرارح ظيغلا ْنإف ؛(ظيغلا يف عمجي الو) ءءالبلا نم عزجي

 :مارخا ير ب يي ا ب ا لا صرحخلا

 نأل ؛ ؛مهرومأو مهلاوحأ (مهفي يك سانلا قطانيو) «ةبقارمو ةبيهو ةنيكسو ةدؤت يف هعمجي نكل

 .3/07 /7 ريسي فرصتب «يوانملل «ريدقلا ضيف» . ةقطانملاب رهظت نإ رارسألا

 نب ةرم نب سيق نب ناثرخ نب نصحم نبا - اًضيأ اهفيفختو فاكلا ديدشتو هلوأ مضب - ةشاكع )١(

 نم :ه(7١)ت سمش دبع ينب فيلح يدسألا ةميزخ نب دسأ نب نادود نب منغ نب ريكب

 زييمت يف ةباصإلا» .ةدرلا لهأ لاتق يف ةشاكع دهشتسا :ليق ءًاردب دهشو نيلوألا نيقباسلا

 .4ا/ا“ /7 20755 مقر رجح نبال «ةباحصلا

 لك نايناملا) الرز «حيحصلا» يف يراخبلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور )١(
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 امك ْمُكَقَرَرَل مُكْلاَكَنا َّق 3َقَخ هللا لع ْمُتلكَوَت ْوَل» 0 ٌةالَّصلا هيلع ٍلاقو

 ."«اًناّطب ب حورتَو دو اًصاَخ ودع , راّطلا 3

 رمأب يعّسلاف الإو كو ىلاعت هللا ٍلاعفأب اضّرلا :َلُكوَتلا َّنأ ىفخي الو :تلق

 ) :ىلاعت لاق كي هلوسرو هللا رمأ تحت لخاد «ةّرضملا عفدل رّدَّتلاو ءِقْرَرلا
 .قزّرلا بلط يف يعّسلاب رمأف ٠٠ :درتا( ِهِقز ْن اوُلُكَو اَهِكاَنَم يف اوُشُماَف

 ؟ٌلَكَوتأَو اَهَعَدَأ هللا ٌلوُسَر اي :لاقف «ٍةقان ىلع ُهَءاج لجرل كي نَنلا لاقو
 1 .لكَوَتَو اًْلَقْعا» :لاقف

 )١(( ناهيإلا باتك : «حيحصلا» يف ملسمو 104 ١مقر (00) ٍباَسِح رم ال َنوُعبس نجلا

 يراتسلا طلو 110 روب نجلا َنيِهِلْسُملا َنِم َفِئاَوَط ٍلوُد ىلع ٍليِلَدلا باب

 ِرَضَعْلا ُهَعَم ُهَعَم ٌرُمَي ُيِنلاَو ُرَقنلا ُهَعَم رغب يِبلاَو ملا عم مَ يلا ُدجأَك ألا ع ْتَصِرُعا

 ِءآلْؤَه «ُليِرْيِج اَي :ُتْلُق بيِئَك ٌداَوَس اَذِإَف ٌتْرَطَنَف ُهَدْحَو ٌرْمي اي دلو ةصقلا قف 5

 ٍءالؤَعَو َكّتجأ ِءآلُوَع :لاَق ٌيَِك ٌداَوَس ادق تزن ,يقألا لإ رنا ِنِكَلَو هل :َلاَق ؟يِتَم
 لَو َنوُوَتْكَيَأل اوُناَك :َلاَق ؟!َه :ُتلُق هَباَدعَآلَوْمِهْيَلَع تاَسِحآل مُهَماَّدُق لأ َنوُعْبَس 17
 ذأ هلا غذا لاَ يصب هاك لِ مق هوك مير لَو َنوُرطتيالَو نورس

 ْمُهْنِم ىَلَعي ْنَأ هللا عدا :َلاَق ُرَحآ ُلُجَر هَل ماَق م كْمُهنِم ةلعجا مهلا :َلاَق ْمُهْنِم ىنَلَعْي

 .(ةَضاّكَع اَبم َكَقَبَس» :َلاَق

 يذمرتلاو 17٠/١ 070 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ف باطخلا نب رمع انديس نع هاور )١(

 ثيدح اذه :لاقو .7144 مقر (77) هللا ىلع لكوتلا باب «(377) دهزلا باتك :«عماجلا» يف

 باب «(79/) دهزلا باتك :«ننسلا» يف هجام نباو ؛هجولا اذه نم الإ هفرعن ال حيحص نسح

 مقر (5) لكوتلاو عرولا باب :(هحيحص» يف نابح نباو 5١75« مقر )١5( نيقيلاو لكوتلا

 .دانسإلا حيحص لاقو ؛7445 مقر (5 4) قاقرلا باتك :«كردتسملا يف مكاحلاو ل٠

 مقر (5) باب «(78) ...ةمايقلا ةفص باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :هتذ كلام نب سنأ نع هاور (؟)

 8٠. / 1721717 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو .بيرغ ثيدح اذه :لاقو « 7

 باب «(07) قئاقرلا باتك :«هحيحص» يف نابح نبا : يرمضلا ةيمأ نب ورمع نع هاورو
 مقر (”1) ةباحصلا ةفرعم باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو ءالا”١ مقر (5) لّكوّتلاو عرولا
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 ىلإ رظّتلا طاقسإو «هيلع دامتعالاو «هللاب ءافتكالا :لكوتلا َّنأ َمِلُع اذه نمف
 كوكّشلا ّيفنو لي هللا عم ةّيتلا ةطبارب صالخإلاو «بابسألاو رايغألا

 هناحبس وهو «لاوحألا عينج يف هب ٌّنَّظلا نسحو ُهتَمْظَع ْتَّلَج هيلإ ضيوُّتلاو

 .نيلكوتملا لئومو «نيجاللا ريهظ

 .ديج هدنس :صيخلتلا يف يبهذلا لاق و و5

 لاق نكل ...ركنم ثيدح :ناطقلا ىيحي لاق ١5: /؟ «ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا لاق

 درا ف ةمسيسسم و ةاخولا هجرخأ دقو ؛سنأ ثيدح نم ناطقلا هركنأ اَّنِإ :يشكرزلا
 هداتسإو (لّكَوَتَو اَهْلِقْعا» : :لاق لكوتأو يتقان لسرأ ِةْئكَب يبنلل لجر لاق :لاق «يرمضلا ةيمأ نب

 يرمضلا 0 نب ورمع ثيدح نم يناربطلاو ةميزخ نبا هاور :يقارعلا نيزلا لاقو ءحيحص
 .ىوقتي هبو «لكَوَتو اَهَديَق» :ظفلب هديج دانسإب

5: 



 5 ل 17

 :هنهذ فلّؤملا لاق
 وعم

 .ةَداَعَّسلا ءايميكو دْئاَوَقلا ْرْنَك ٌلّقَعلا -١؟ -

 :ُهَل َلاَق مث لبق «ُلبَْأ :هل :ُهَل َّل اَقَ ءّلقعلا :هللا قَلَح اَم َلّوَأ َّنإ» :ربخلا يف درو
 ا ل

 «يطغأ كي َكْنِم لع ّرَعأ ًاقلَح ْتْقَلَح ام «يلالّجو رِعو :َلاَقَف ربك أ

 .”«لِزَأ كو أ كو ياك كو

 ِرْذَق ََلَع َنوطْعُي مَنِ ِتاّرْيَحلا 2 سساّنلا» :ثيدحلا يف ءاجو

 00 هو

 :ةلاتكا نينمؤملا ريمأ لع لاق» :(ديؤملا ناهربلا» هباتك يف هَِظ فلولا لاقو
 ٌريشتامو كِيف َكْوادو ٌ_رِصِبتامو كَم َكْؤاَوَد

 ٌرَتْكألا ُمَّلاعلا ىوطنا َكيفو ٌريغص ٌمرج َكَنأ ْمُحْزَنو

 8كم رج كل رهظي كيف ّيوطملا لاَعلا نمو ءكب ىوطنا دقو «لقعلا :ربكألا اَعلا

 ءربكألا اعلا كلذب طيحت يتلا ةياغلا ىلإ كمرج لوصو الول ذإ «هترغصتسا يذل

 ْمْرِج هغلب ام رادقم ىلع ةّيلعلا مهاب ْذُخَف «روكذملا ماعلل الحم راص اّمل هل ويلتو

 يهتنتو «ماقم ّلك ىلإ هتّدام عاعش دمي يذلا ءريكألا لاعلاب ةطاحإلا نم كلكيه

 هاورو ؛ 8١85 مقر ؛ريبكلا» يفو ءا/؟ 4١ مقر «طسوألا» يف يناربطلا :هَذ ةمامأ يبأ نع هاور )١(

 مقر «هلضفو لقعلا» يف ايندلا يبأ نباو «477 مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :هنهَذ ةريره يبأ نع

 ؛ 1718/9 «ءايلوألا ةيلح" يف ميعُن وبأ : :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ؛74 ص 6
 دمحأ مامإلا :ًالسرم نسحلا نعو ؛74١١ مقر «ءافعضلا» يف ٍليقعلا :هنيط ةمامأ بأ نعو

 .015؟ مقر «لماكلا» يف يدع نباو , ٠ مقر «دهزلا»

 00111 ا راما والا ير ا ا

 لقعلا» يف ايندلا يبأ نباو :«811مقر (9) لقعلا يف ءاج ام باب ؛.(759) بدألا باتك :«ثراحلا

 .541/96 مقر «سودرفلا» يف يمليدلاو «1١؟ مقر «هلضفو

 .-6ا/ -هماص (9)

 .(مرج) :برعلا ناسل .هناْنُجو دستججلا حاولا :ٌمزجلا (5)



 ٌباجن غلبتو «"ةَعَمْعَم لك فص هكرادم مئازع ٌقْشَتو ةطيح لك ىلإ هلسر قراوب
 عضتيو «عمجيو قّرفيو ,عطقيو لصيو «عنميو يطعي هللا هب ؛ةرضح ّلك ىلإ هتركف
 .ةّيمدآلا ىربكلا ٌداوملا نم ٍقولخم لَّوأ وهو «ناوكألا ٌرادم لِعُج هيلعو «عفرّيو

 اَم َلَوَأ َّنَأ» :ةلامبلستو هللا ٌتاولص هيلع ميظعلا دّسلاو ؛ميركلا بيبحلا انأبنأ
 .”(َلّقَعلا :هللا َقَلَح

 فرش ءالعإب متلفتحاو ءمكتاوذ نأش متمَّظع ؛مكيف ىوطنا ام متملع اذإف

 «لهألاب «لاملاب لامجلاب «ةّوقلاب ؛باجحلا ةلزنم نع وُمسَت ىَّنح .مكتافص
 .ةسايّرلاب بصنملاب «ةريشعلاب

 :هط يعفاّشلا انمامإ لاق

 ةَسانُكلا ىلع سولجلا َنِم َّلذأ ملعريغغْنيةسايرلكو
 ٌةعامج لاق «لقعلاب الإ قولخملل معلا فرش عي ُّهتَي ال ملعلا لقاع لقعلا

 «ىلاعت هتفص ما َّنأل ؛هللا ىلإ ةبسّتلاب كلذ ّنكلو «لقعلا ىلع ملعلا ِرْدَق ءالعإب

 عفرأو ٌةبترم لجأ انلقعف ذ ءانلقعو انملع ىلإ ةبسنلاب امأو «قولخملا ةفص لقعلاو

 .ملعلا انل مت امل لقعلا الول ذإ ؛انملع نم ةلزنم

 .ريخلا هل ىجرُيو حاجّنلا هل لّمؤُي نكلو ءعّرصُيو وُبْكَي :لقاعلا
 َمِهَف نم لقاعلا ؛حاجّنلا مدعو ةعيطقلا هيلع ىسْحُيو ,وبكُيو عرصُي :قمحألاو

 .نيدلا ةمكح

 لك لاق هنأ هنع هللا يرو ةَهجو هلا َمَرَك نينمؤملا ريمأ لع مامإلا نع انغلب

 .ٍنيدب سيلف لقعلاب طحي مل نيد لكو لقعب سيلف نيّدلاب طي مل لقع

 توص امهدحأ :ناينعم هلو ٌةعَمْعَم برحلل لاقيو .برحلا يف ِءاعَجْشلا توص :ُةَعَمْحْلا )١(
 .(ععم) :برعلا ناسل .اهران ٌراعِتْسا يناثلاو «ةلتاقّملا

 .-0 ١ص هجيرخت رم (0)

 كيل



 «"اهنع بانتجالا ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ْعّلَبُملا انمزلأ ماكحأب ىتأ نيّدلا اذه
 رسب ةطاحإلا ىلإ لصي «بانتجالاو لمعلاب لقعلا ضّيرت اذإف ؛دعوأو دعوو

 .(ديعولاو دعولا

 لك ءيخأ يأ» :"«ديؤملا ناهربلا» هباتك نم رخآ لحم يف هن فّلؤملا لاقو

 «لقعلا رهوج ضرعلا اذه: فرش «ةفيج هرخآو ةغضم هلّوأ ٌنْبكَْسُم انم نخاو

 «هسفنل ًالقاع ءرملا لقع نكي مل اذإف ءاهّدح دنع اهفقوأو ءسّْنلا لَقَع ام لقعلا

 .لقعب سيلف ءاهٌّدرو اهذخأ يف ءاهّدح دنع اهل ًافقوم

 ةبترمل قيلَي ال ءافيثك ًاليقث ًاَضَرَع يقبو هْفَرَش بهذ ءرهوجلا ءرملا َمرُح اذإو

 «ضحملا رهوجلل هيف مكحلا راص «لمكو هلقع ّمت اذإو ءسيفن بصنمل الو «ةزيزع

 .ةرساكألاو كولملا ناجيت ىلع نوكي نأ حلصف

 ةلوصو .ةلطابلا ىوعّدلاو «ةبذاكلا ةّينانألا نع عالخنالا :لقعلا بتارم لّوأو

 .بلَّسلاو بهولاو ءقتّرلاو قتفلا

 هأدتبُم فرعي نأ هيلع مزاللاف ًاضيأ َةّيلع ةفص راصو «ماقملا همكح اذإو

 ٍلوق نم اهبساني (ب ةياهّتلاو ةءادبلا هذه نيب فقي نأو يالا هاهتنمو «ٌينيَّطلا
 .(لعفو

 «عنملاو ءاطعلا هبو .هراكملا عفادو «هّلئا نذإب عفانملا ٌبلاج لقعلا نأ «

 فيطلو «هترابع زيجو يف ه5 ربكألا ثوغلا هرمضأ ام َمِلَع ؛عفرلاو عضولاو
 هدئاوفلا زنك :ُهَّرِب َسَّدُق هنع ربع اك لقعلا نأ مهف يذ لكل رهظو «هتراشإ
 .ةداعّسلا ءايميكو

 .(اهب لمعلا) ناهربلا يف )١(
 . 19ص (؟0)
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 .ةّرخآلا يف ٌرِعو ءاّيندلا يف فَرَش ٌمّلِعلا -"

 ."وقلَح لَ هللا ءاَمأ ءمللا» :ِلي ّنبتلا لوق كلذ دّيؤيو :تلق

 ."«يِنمأ ُءاَنَمُأ ٌءاَلعلا» :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ىايبنألا ُءاَمَلُحَو ءضّرألا ُحْيباَصَم ُءَلْعلا» :ميركلا ٌةّماقم هللا لجأ لاقو

 ."«ءايبنألا ةنَرَوَو يَِلَرَوَو
 .00لْيَق ْنم ءاَيبْنألا ُتاَرْيِمو ,يثاريم ُمْلِعلا» :ٌمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو
 ّلَمَعلاو ُكَلْيِلِد لْقَعلاو ءِنِمْؤُملا ٌليِلَخ ليلا :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ."(ةوحأ ٌنَّللاَو ُهَدِلاَو ٌقفّدلاو ىِدْوُم ُئج وأ دوصلاو ري وٌمللاو هي

 ."(يرْذَأ الو :ةيضام هن ٌقطاَن ٌباَتِك :ٌةثالَك ْمَلِعلا» :ي ٍديِئلَع لاقو

 خيرات» يف ركاسع نباو 21١5 مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا :هنهَذ كلام نب سنأ نع هاور )١(

 :يرماعلا لاق ::44 /4 ؛«ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقو 2571/14 ء101/ا“ مقر «قشمد

 . نسح
 )١( مقر «سودرفلا» يف يمليدلا :ههذ نامثع انديس نع هاور 47١١.

 هل يلع انديس نع «لماكلا» يف يدع نبال 40170 مقر «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هازع (*)

 .هفعضل زمرو

 يطويسلا زمرو 01ص «ةفينح يبأ دنسم) يف ميعُت وبأ :اهنع هللا يضر ءيناه مأ نع هاور 60

 .01/14 مقر «ريغصلا عماجلا» يف هفعضل

 عساتلا لصألا يف «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (5)

 يعاضقلا :هنَض ءادردلا بأ نع هاورو 278١ مقر ملعلا لضفو قالخألا بتارم يف نوثالثلاو

 مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا :هنف ةريره يبأ نع هاورو «157 مقر «باهشلا دنسم» يف
 .4146 مقر امهنع هللا يضر سنأ نعو هنع «سودرفلا» يف يمليدلاو ء57٠

 هفعضل يطويسلا زمرو ٠٠6١١« مقر «طسوألا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر رمع نبا نع هاور ()

 01/٠١١. مقر «عماجلا» يف

 م؟



 # :ىلاعت لاقف مُهَّلَجَأو مهيلع مهفَّرَّشو ,مهريغ نيبو ءاملعلا نيب هللا ريم دقو

 .(«:ررل1 4نوُلَعياكَنَلأَو ومعين ىوتشيْلَه
 لاقف «ءالعلا مه َنيذّلا ءمهّصاوخ لايذأب ثّيْشَّتلاب ساّنلا هللا مزلأو

 .[ 58 : لحنلا ] 4 نوم رع َنايّرلاَلْهَأ اوَُسَتف9 :ىلاعت

 اًعومسم ءايشألا قئاقح كرد وه :اولاقف «ملعلا نيّدلا ةّمئأ فّرَع دقو

 .اًلوقعمو
 «ملعلا ّعَم ُعَمْنَي ٍلَمَعلا ُليِلَق» :ِكَي لاقف «ملعلا َنأش «ميركلا ّيِنلا ْمَظْعَأ

 .0”« لهل َعَم ٌعَمنَي ال ٍلَمَعلا ُريزَكو

 َوْفَمْلاِذُخ » :هي هلوسرل ىلاعت هللا لوق ءلهجلا ٌمذو «ملعلا حدم يف كافكو

 .0140 :فارعالا] 4 َنيِاهْللِنَعْضِرَعأَو فري َرُمأَ
 «مهلاوقأ نع عمّسلا ٌمصو «لهجلا لهأ نع ضارعإلا :ملعلا مزاول نم لوقأ

 اذه يف هلاق ام نسحأ امو «مهللامهإ ىلع ةّمهلا عمجو ءمهاوحأ نع فرطلا ٌففكو

 :وهو هللا همحر ''يبطرقلا قاحسإ وبأ مامإلا بابلا
 ُباوج ُتوكٌّسلا اَّلِإ هل سيلف ٌلهاج ٍردقلا ُصقان يضرع بس اذإ

 ُبالك هيلع ًاموي ثَحبَبن اذإ مضي سيل َتيللا َنأَّرَتْيَلأ

 نوتسلاو عباسلا لصألا «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا :هنيذ كلام نب سنأ نع هاور )١(

 يف يعاضقلا :ه دوعسم نب هللا دبع نع هاورو «:؛4 مقر هللاب ملعلا لضف يف «ناتئملاو

 لهجلا عم لمعلا ريثكو «ريثك ملعلا عم لمعلا ليلق نإ» :ظفلب ٠١١6 مقر «باهشلا دنسم»

 .8١51؟ مقر هفعضل زمرو هذ سنأ نع يمليدلل يطويسلا هازعو ««ليلق

 نب دمحأ خيشلا رعش نم 19 ص «نايعألا نايعأ يف نايقعلا مظن» يف يطويسلا مامإلا امهركذ )١(

 رعاش ؛يملسلا رفظم نب ةفيلخ نب نيدلا ديشر نب مئادلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم
 ةيرذ نم «مئاهلاب فورعملا يلبنحلا مث يعفاشلا :ه( 8817 )ت يروصنملا نيدلا باهش رصعلا

 .هض يباحصلا يملسلا سادرم نب سابعلا
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 [ملعلا بلط ىلع ُثحلا]
 ضو ءملعلا بلظب ميِلسْتلاو ٍتاولُصلا لضفأ هيلع ميظعلا دّيسلا رمأ دقو

 َنِإِف ؛ِنيَّصلاب ْوَلو َملعلا اوُيَلْطا» :لاقف .هلاصختتتا لع ثحلا لك ثحو هلع

 "ملم َّلُك َلَع ةَضْيرَف مّلعلا َبَلَط
 .00ُبْلْطَي اَيَأَضِر مليعلا ب بلاطل ! هت ْعَصَ ةكيالأا َّنإ» :[ي لاقو]

 .”ثيدحلا «.. .مّلَعَتلاب ملل اهنإ» :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ةنلعف رئافذلا وطب ا تف عنو: «ةيدكحجملا ةفيرتلا ةرمازأ .تزدضص دقو

 ٌةالّصلا هيلع هلوق :اهنم «مهللز نع يفاجّتلاو ملعلا لهأ لالجإب

 ٍناطلّسلا ةوطقو لاَعلا ل ٌيِخَّسلا ِبْنَذ ْنَع اَوُرَواَجَت» :ُمالَّسلاو
 هو

 مَّنأل كلذو ؛"مهّنم ٌدْئاَع َرَثَع املك ْمِهِدَيِب ٌدخآ َلاَعَت هللا َّنإف ؛لِداَعلا

 0 مقر قف ءاملعلا لضف باب .ةمدقملا :«ننسلا) يف هجام نبا :هنيتض كلام نب سنأ نع هاور )00

 هللا همحر يناتكلا رفعج ديسلا لاق ء«ةملسمو» :ةدايز ريغ نم يور « 45 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو

 سابع نباو دوعسم نباو رمع نباو رباجو سنأ ثيدح نم يورو :- 7-5 هرص رئانتملا مظن# يف ىلاعت

 هل كل ع 00 8 0 ا
 :يطويسلا لاقو ...نسحلا ةبتر هب غلبت هقرط نإ :يزملا لاقو ... لاقم ِهِقٌرط لك ينو د ديعس يبأو يلعو

 .هاوس هحيحصتل قبسأ م ًاثيدح حُحصأ ملو هريغل هتّكصب ُتْمَكَحو ًاقيرط نيس هل تعمج

 يف يذمرتلاو .7789/5 018115 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هض ٍلاَسَع ِنْب َناَوْفَص نع هاور (؟)

 ثيدح اذه :لاقو .5076 مقر (49) ...ةبوتلا لضف يف باب ؛(49) ...تاوعدلا باتك :«عماجلا»

 )1١1( امهريغو نيفخلا ىلع حسملا باب ((8) مقر ةراهطلا باتك :(هحيحصاا يف نابح نبا .حيحص نسح

 .7177 مقر «ريغصلا عماجلا» يف هنسح يطويسلا زمرو «1714 مقر

 ملعلا باب :(7) ملعلا باتك :ًاقلعم «حيحصلا» يف يراخبلا :ند ةيواعم نع هاور ؛ثيدح نم ءزج وه ()

 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو 0/8/7 «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نبا هلصوو )٠١( لمعلاو لولا لبق

 ا «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 75777 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :نيَذ ءادردلا يبأ نع هاورو «

 .771/6 مقر ادادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخملاو

 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو ٠ مقر «طسوألا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (8)

 ةلزاا ركذ ريغ نم ءالا 7 مقر «باهشلا دنسم» يف ىعاضقلاو «ليهاجم دانسإلا اذه يف :لاقو 45 ٠
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 ."«ساّنلل مُهُعَفْنَأ سانا ُرَح» :ِةلكَي لاق دقو «ىلاعت هللا قلخ عفانملا ُبابسأ
 ناطلّسلاو «هملعب ساّنلا ٌعفني ملاَعلاو «هلامب ساّنلا عفني ّيْحّسلا َّنأ ىفخي الو

 ."رمألا ُماَوِق مهيفو .هلدعب ساّنلا عفني لداعلا
 اُطِلاَخو .ءاَملُعلا اولِئاَسو َءاَربُكلا ا هك هللا لوسر لوق ىرت الأ
 .اهب مهيلع ىلاعت هللا َّنَم يتلا مهرثآمب عافتنالل كلذو املا

 [ ملعلا بتارم لضفأ ]
 :هلهأو ءملعلا بتارم سال دع دقو

 لوسر ةعيرشل حضوملا هللا ىلع لاّدلا ملعلا :ًةبترم اهفرشأو «ٌةلزنم اهنسحأو
 .ِدَلئَطع هللا

 مليا ناقتإ (ٌمالّسلاوٌةالّصلا هيلع لح هد ىلحتلا ةقزم العلا تقارن فردا
 أ ةقرغسف ةوِرَمأَنَعَسوُفلاَحيَنيِذَلأ 0 :ىلاعت لاق ءًاعادتبا ال ًاعاَتا ردع

 هل تَليَتاَم دعب نم لوُسَراٍققاَقُي نيو :ىلاعت لاقو 4: رولا 4« ٌرِدَلا كاَدَع فسم
 1 0000 سوده َلَواَم لو نردمؤلال سَ :عةييوعدفل

00 

 هفعضل يطويسلا زمرو «5 47١ مقر «هخيرات» يف يدادغبلا بيطخملاو .«لهاجلا ناطلسلا ةوطسو ملاعلا

 737177 مقر «عماجلا» يف

 مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو 2017/41 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :هنكقظ هللا دبع نب رباج نع هاور (1)

 .4 14١ ؛ مقر «عماجلا يف هنسحل يطويسلا زمرو «4 ٠ ؟ /8 2قشمد خيرات» يف ركاسع نباو «؛84

 .مهتأش ميقي يذلا وهو «هتبب لهأ ُماَيِق و «هتيب لهأ ماوق نالف :لاقي «هدامعو هماظن :رسكلاب رمألا ُماَوِق (؟)

 .(موق) :ةدام «حاحصلا راتخم»

 لاقو 2157١ مقر «سودرفلا" يف يمليدلاو 04*27 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :هههظ ةفيحج يبأ نع هاور (*)

 :ىرخألاو .هذه :امهدحأ «نيقيرط نم ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور :176 ١/ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيملا

 ؛داتسإلا حيحص فوقوملاو «ثيدحلا ركنم وهو ,يعخنلا كلام وبأ نيسح نب كلملا دبع هيفو «ةفوقوم
 .01// مقر «عماتلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو
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 :”ةرهوجلا بحاص لاق

 َفّلَخ ْنَم عادعبا يف ٌرَش ْلكو ْفَلَس ْنَم عابتا يف ٍريَخ لكَ
 ل ا ا

 اهتدروأ ماقملا اذه اهتبسانملو «دافملا ليلج ٌيوبن ثيدحب ةردصم حلاّصلا

 ّلَص مّظعملا انين ىلإ ةثعبلا ةبون لوصوب «ةيربلا ىلع هللا َّنَم 2 يهو ءاهفورحب

 هتك رب و نكذلا وون ءاعبش مل فكلا ران باهبشاسسملكلا لس دنع لاَ الا
 ملع ةّيدَّمحملا هتّمهب رشتناو .قالخألا مراكم نم صقن ام ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع

 نم نيلسرملاو يلا هناوخإ يف قرفت ام عمج هنوكل ؛قافآلا يف حالّصلاو لدعلا

 قبب ملف «ةيضرملا : ةديمحلا فاصوألاو هةّيكُزلا ةّيلعلا قالخألاو ؛ميّشلاو ممهلا

 اهنع ىبن الإ ةمومذم ةلصخ كرتي مو ءاهيلع ّلدو اهيلإ لصوأ الإ ًةدومحم ةلصح
 ٌةراجت تراصف «ةحلاّصلا ماكحألا تاتش ة ةرفاطلا "تيت تح و ءاهق رذعو

 هيلع هنأ ناللقتا مِلَعو «ماوعلا يف هتفالخ ٌرس ىرسو «ٌةحبار هتلاسر ةكربب قلخلا

 .مكاح لدعأو ؛ةّيبوبُّرلا نع بئان ٌفرشأ : ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا

 نأ تكردأو هللا دنع ةمركُتلا نم يناسنإلا عوَّنلل ام ٌتْملع كلذ تمهف اذإف

 بتارم ىلعأو «هللا ةفالخ :ناسنإلا بتارم ىلعأو «ناسنإلا :قلخلا عاونأ فرشأ

 .ةلاسّولا :هللا ةفالخ

000 

 فوصتم لضاف :ه(١٠ 41)ت نيدلا ناهرب «دادمإلا وبأ «يناقللا نسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ )١(

 بتك هل« ؛جحلا نم ًادئاع ةبقعلا برقب يفوت ءرصمب ةريحبلا نم (ةناقل) ىلإ هتبسن ءيكلام يرصم

 ««ليلخ رصتخم ىلع ةيشاح»و ««لفاحملا ةجهم»و ءدئاقعلا يف ةموظنم «ديحوتلا ةرهوج» :اهنم

 «نوئظلا فشك» :رظنا .كلذ ريغو «رشاعلا نرقلا ءايلع نم مهتكردأ نميف رثآملا رشن»و

 78/1١ يلكرزلل «مالعألا»و 3١/١

 ا ا (0)

 .هتعرش :«سمشلا ءوض» ف 26
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 .ْمالّسلاو ٌةالّصلا مهيلع لسّرلا نم مزعلا يلوأ ةبترم :ةلاسرلا بتارم ىلعأو

 ءًاركذ اهعفرأو ءًاردق اهّلجأو ءًافرش اهمظعأو .ًةوعد اهعمجأو مهبتارم ىلعأو

 ةكرقلا دمع يَ اهب هللا ٌصتخا يتنا ةّيدّمحملا ةلاسّرلا :اناقم اهمف ا اما اواو

 ؛متتلا متخخ وهوا قرخألاو ايندلا ةداعس ناب حاتفمو «ةرئاّذلا بطق وهف لك

 يتوأ «لايك نع ناك هلاكو ءصقن ةز نع لامك هريغ لامكف ٠ ءمتكلاو ءاشفإلا سو
 ءملا نيب مدآو هين ناكو َلِيزَأ دقو «عيرتلا ةّربن هب تعطقناو "لكلا عم

 تارا عيمجف ةرشلا نفارك ليصخ دعب ذلإ اكن ناكااه ةريغو 5-8

 .ٍِلكَو هتلاسرو «هتيالوو «هتّوبن يف ٌةجردم تايالولاو تالاسّرلاو

 انيبن ”هناسنإ ّنيعو ناسنإلا نيع َّنأو «ملاعلا ٌةرمث ناسنإلا َّنأ كل نبت دقو
 يف لصألاو ةفاك قلخلا ىلإ هللا لوسر وهو هَمَّلَسو ِهْيلَع َلاَعَت هللا َّلَص مظعملا

 ىلإ قلخلا ُدّوَقو هللا ىلإ داشرإلاو .هللا ىلع ةلالّدلا قلخلا ىلإ ةبسنلاب هتلاسر
 ءننّسلاو عئارّشلا تعرّشو .بتكلا تلزن ىنعملا اذهلو «قالخألا مراكم

 ؛ءارزولاو «ءاملعلاو ؛كولملاو «ءايبنألا ىلإ َحْيَيْحاَو .ظعاوملاو لاثمألا تبرضو

 هنمو «ةريِثَك ناَعَم هْنم ةَريييلا ظافلألا يف هِفْطْلِب هللا عمج ءنآرقلا ينْعَي :ملكلا عم اوج يتوأ )١(

 .ظافلألا َليِلَق يناعملا ريثَك ناك هنأ :يأ٠ مِلَكلا عِماوَجب مّلَكَتَي ناك هنأ لِكَي هتيَفِص يف ثيدحلا

 .(عمج) يرزجلا نبال «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا»

 -4//111 17/701 11/14 مقر ادنسملا» يف دمحأ مامإلا :هيض َةيِراَس ِنْب ٍضاَيْرِع ْنَع ىور (1)
 حيحص ثيدح :لاقو 275 55مقر (؟17) ريسفتلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو 01

 هْيَلَع مد َّنِإَو يلا ُمتاحَحو هللا ُدْبَع ْنِإ» :ليكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ؛يبهذلا هقفاوو ,دانسإلا
 باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا مامإلا :هيَض ةريره يبأ نع ىورو اويَئيِط ىف ُلِدَجْنُل ُمالَّسلا
 هيدرع مص تح يدح :لاقو 56٠ 4 مقر (1) وق َيِبنلا لضف يف باب «200) .٠ .بقانملا

 .(ِدَسْحْاَو حوّرلا َنَْب مود :َلاَق هولا َكَل ْتَبَجَو ىَتَم :ةكي هللا َلوُسَو اي :اوُنَ : َلاَق

 .(سنأ) :ةدام «ةغللا يف حاحصلا» . نيعلا ٍداوس يأ هداوّسلا يف ىرُي د يذلا لاثملا :نيعلا ٌناسْنِإ (5)
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 ىلإ ّدحأ جتحي مل كلذ الولو «ءادتقالا بينو ؛ءاقدصألاو «ناوخإلاو ناوعألاو

 حدملاو ,باقعلاو ءازجلا بترت :ىنعملا اذه ىلعو .هسفنب ٍدحأ لك ىفتكا لب ءٍدحأ

 دعوأ الو لمعي ال ًادحأ مذ الو «يلمعب الإ ٍدحأ ىلع ىنثأ لي هانيأر اف ؛مَّدلاو

 5 وة نك امي ِنوُهْلأ ادع 0 0 لاقو «لمعلا ىلع اَّلِإ

 وا ا ميل اَنِمْؤَم لدي نمو# «[؟١:فاقحألا]

 .[؟:قالطلا] # اير 1 هَ

 ياو تيم اًماَيل» 0 00 دالاس ىو لج

 ال :دمع] 4 )يما هَ سكي و هدأ ورضي نِإ # :لاقو كمت :ةرقبلا] © ٌتيَسَِكح 0

 6[ :ماعنألا] 4ةِرَسقَأ ردم :ىلاعت هلوق .ءادتقالا لع بدنا ىنعم نمو

 نم كلذ ريغو «[28:فهكلا] *« َكَسْفَن ٌريضآو # 189[6 :نارمع لآ] «رخالا ىفرهْزواَعَو

 .ةميركلا تايآلا

 َناَد ْنَم : سيلا :َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص ّىََنلا لوق «يناعملا هذه نمو
 هللا َلَع ىّنَمَت َمَمَتَو اَهاَوَه ُهَسْفَ َعبْنَأ ْنَم :ُرِجاَعْلاَو ءِتْوَملا َدْعَب اَمِل َلِمَعَو ُهَسْفَ

 1 .0«يناَمألا

 نم مُكوُمدَي ماع الإ ٍمِياَع لك اوُسِلاَجُت ال» :ٌمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لوقو

 ِءايرلا نمو ءعْضاَوَتلا ىَلِإ رجلا َّن نمو نئِقَيلا ىَلِإ ُكَّشلا نم : : سم ىَلِإ سمح

 ةَواَدذَعلا نمو هيغل ىَلِإ ِةَبْعَرلا نمو «صالخنإلا ىَلِإ

 لس لس

 ٍقَتيَنَمَو# «[97:ءاسنلا] هجر

 يف يذمرتلاو ء5/4١1٠ 211/155 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هنهذ سوأ نب دادش نع هاور )١(

 «نسح ثيدح اذه :لاقو «5154 مقر (50) باب :(57) ...ةمايقلا ةفص باتك :«عماجلا»

 يف مكاحلاو 47570 مقر (771) ...توملا ركذ باب ((737/) دهزلا باتك :«نئسلا» يف هجام نباو

 «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ء/574 مقر )4٠( ةبانإلاو ةبوتلا باتك :«كردتسملا»

 .114524 مقر «عماجلا» يف هتححصل يطويسلا زمرو .يبهذلا هقفاوو

08 



 .*:قحصّتلا ىلإ
 هتلاسر تناك ال َمَّلَسو هيلَع كات فلا َلَص يَا نأ ءكيدل ملُي كلذ نمف

 مراكم ليمكتل ثوعبملا وهو ةةقيمانلا ةعيرّشلا هتعيرشو ةعماجلا ةلاسّرْلا

 مزَلو «بابسألا لّهسو .جهانملا دّهمو «باوبألا حتفو وردنا عصرا :قالخألا

 ثتافع ثّبشتي نأو ؛هتعيرش لبحب كّسمتي نأ :ميلس ٍبلقو ءميرك عبط يذ ّلك ىلع

 نأ لع يقسافلا ةةوف يدعم «نيلفاجلا ةوضت وع فرد أون ةققيرل ليد

 هئاقفر ّلكب هّبشتيو «هئانإ نولب نّولتي ءاملاك ,ذخأملا بيرق «ٌقاَّرس يرشبلا عَّطلا

 :هنع هللا يضرو ُهَهِجو هللا َمّرَك نينمؤملا ريمأ لع لوق اذه نمو

 ها هّيهوَكاا هيو رَْهَجلاَخحأْ بح صتالف

 ُةةآَخآ ن يحال ِيكَح ىدرَأ لمهجن مبيْوِكف

 ةة شمول هام اذإ ِعروكلاب ٌءهر تقلا ساقي

 ها بشأو نسي يياقم ِءيّقلا ىلع ٍءيَّشللو

 :"ةَهجو هلل َمَّرك هلو
 ُدسفي ّرخآ ٍداسفب حلاص مك ِهِتالاح يف َنالسكلا بحصت الو

 ٌدمخيف ٍدامَّرلا يف عضوي ٌرمجلاو ةعيرس”ٍديلَجلا ىلإ ٍديِلَبلا ىودع

 )١( مقر (هخيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو ءالا/ /8 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ :نُيَذ رباج نع هاور 51١8«

 مقر «سودرفلا» يف يمليدلاو «177 /71 !هخيرات» يف ركاسع نباو 1/459

 نب دمحم ركب وبأ رعش نم 09/7 عبارلا بابلا يف «رهدلا ةميتي» هباتك يف يبلاعثلا امهركذ (؟)

 :يبلاعثلا باتك يفو «(ةعيرس ديلبلا ىلإ ديلجلا ىودع) :عوبطملا لصألا ينو ؛يمزاوخلا سابعلا

 .اهتبناف حصأ يهو :(ةعيرم ديلخلا لإ ديلبلا ىوذع)

 .ثداوحلا ىلع بلصلا لجرلل لاقي :ديلجلاو ءعوضخو ةناكتسا وهو دلَجَتلا ضيقن :دَلَتلا ةرفز

 .(دلب) :ةدام «برعلا ناسلااو «ذافنلاو ةدالجلا نيب قرفلا يف «ةيوغللا قورفلا» :رظنا
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 :ببَّسلاو ءببّسلا وه لمعلا َّنأ ملعاو لمعاو ءككدصقم يف رطّنلا مكحأف
 فق قيواذلا قداعس ليتل بابلا

 بطلا ُطَقاَسَي عذجلا ِكيلإ يّرهو ميرمل لاق هللا َنأّر تملأ

 ببّسلا اهل يِرْجَي ٌءايشألا امّنكلو اهّزَه ريغ ْنِم َعّْذجلا ىتْحأ ًءاش ولو

 معد
 مار نمو لَو يل َلاَعت هلل َّلَص هب ءادتقالا لامكب الإ ةداعّسلا لمكت الو

 لثمك هلثمف :مَلسو ِْيَلَع َاَعت هللا َّلَص هب دتقي ملو ةّيدبألا ةداعّسلا لوصح

 بارا لع ميار «ءاتفإلاو ءسيِردَّتلل ردصّتلا نوديري ءاهقفلا دالوأ

 ؛مهنارقأ دنع مهزانم نم عضولا مهيلع بعصيو «ءاملعلل يدخلو ؛ليصحت

 دالوأو ؛ةدابع الو ةدهاجم الب مهئابآ لاوحأب رهاظتلا نوديري خويّشلا دالوأو

 ىلإ مهلاومأ عرستف ءباستكالا كرت عم قافنإلا يف مهئابآب هّبشّتلا نوديري راجُتلا

 ُلاَتياَل» :ىلاعت لاق ؛هدصقم ىلإ هقيرط يفكلاظ وهف كلذ لعف نم ٌلكف ءباهّذلا
 لوصولا نومرحُيو «لوقعلا نومدعُي ةلاح ال مهف [14:ةرقبلا] « َنمَِطلَأ ىِدْهَع

 لاومألا باستكا يف قابّسلا ةجلاعمو «ٌقاشملا باكترا يف لوصألا عييضتل

 تلوتسا دق «يأرلاو نّسلا يف ةثادحلا عمو «لاطبألا لاجّرلا ةزرابمو ءلاوحألاو

 نم عفّرلاو ءبذاكلا قيدصتو ءَقداّصلا بيذكت لصحي اهب يتلا ةَّزعلا مهيلع
 ءهسكعو ؛عضاوّتلا يغبني ثيح ربكّتلاو ءهريغ رادقم نم عضولاو ءهرادقم

 هريخأت ىلوألا نم ٌميدقتو ٌبيرقتو ءببسل ال ٍطارفإب ضغبلاو ءلعازقإب ةحملاو

 لإ كلاس لك اذكر «ةماقتسالا قرط لغ ةطقلشلاب "6 ةقلاو«نسكعلاوو 'هذاغبإو

 .ةرطنقملا ريطانقلاب عفتني مل ةراشإلاب عفتني مل نمف «كلذ لاثمأب ٍدصقم

 .(ةرغلا) :ةدام ارينملا حابصملا» .ةلفغلا :رسكلاب ُةّرِعلا (1)
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 دادمإلاب ةداعّسلا اهتكردأف ءاهرذبو اهرمعف ءةميرك ضرأ ٌبرك :ةياهّثلا وذف

 نيم اوفس يلع يح اوي اهووعلا نإ ضخ تس وكافألا ىو ةياككلاو

 .اهب عافتنالاو ٌودعلا

 ٌءادعأ هلو .بعت الب اهيف رذبي ءاهبيط وجري وهف .هضرأ ثرحي مل :ةيادبلا وذو

 ثرحلا لبق وأ ةعارّزلا لبق داصحلا مار دقف كلذك ناك نمو ؛هنوعنميو «هنوعزاني

 الد :مَلَسو هيلع َلاَعت فلا َّلَص لاق .هسفنل ملاَظلا وهف ءضرألا لوصح لبق وأ

 ."«اَهْوُمِلْظَتَت اًهِلْهَأ رْيَغ َةَمْكَحلا اوُطْمُت

 ْنَمَف ةّيلكلا ةداعّسلا نيع «ةّيدِّمحملا ةرضحلاب ءادتقالا لايك َّنأ :َمِلُع مَن نِمَق

 لاعفأو هلاوقأو هتانكسو هتاكرح يف ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هب ءادتقالا لك هتاف

 نم هنم َّدب ال يذلا لمعب َمّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هرمأ ميظعت مزلي نأ هيلعف
 «يصاعملا نم هنع ىمن امع ءاهتنالا لك ءاهتنالاو .«تاضورفملا تادابعلا

 اينّدلا رمأ رامعإ و «ناكمإلا ردق ىلع ةميركلا هقالخأب قلخّتلاو «تائيطنخلاو
 .«ميلسّتلا فرشأو ةالّصلا لمكأ هللا نم هيلع ءةدّيؤملا هتقيرط كولسب نيّدلاو

 .ىهتنا

 الف ملعلا هب لمع اذإو ءاينُدلا يف هبحاص ردق فري ملِلا َّنأ ٍلوهجم ريغو
 ل تن لا له هيل هعابلا ةيرط و هرخألا يف هذملا لدا نم تكي هلا ايت

 «... هديل يَ بست مهو رةعمأؤما+ سلأَوََتلةَل رن ِهرْياَلَم وبل :مَّلَسو ِهْيَلَع
 .هن5 فلؤملا هدصق يذلا ىنعملا وه اذهو «[4: ميرحتلا] ةيآلا

 بدألا باتك :«كرتسملا» يف مكاحلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور ثيدح نم ءزج وه )١(

 ميعُت وبأو 281/0 مقر (هدنسملا يف ديم نب دبعو ؛حيحص ثيدح اذه :لاقو 09/1/١8 مقر (41)
 اوملكتت ال» :ظفلب هوور ء1457 مقر «ءافعضلا» يف يليقعلاو .518-519/ «ةيلحلا» يف

 «...مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظتف لهاجلا دنع ةمكحلاب
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 .ٌبوُجْحَمْلااّلِإ ِراعَمْسُمْلا َعَمَماَق

 هرعألاو ةاقكويبسلاو وةكقلاك هلاوز كما اه راعشملا نأ نس ال
 قولخملا عطقني راعتسملا عم ةماقإلا يفف ,كلذ لاثمأو ءلاجرلاو «لاملاو «دلولاو

 ةبترمو «ةّيمدآلا ةجرد زواجتيف «هل َّدُح يذلا ّدحلا لهجيو «ةّيدبعلا ماقم نع

 هباجح ظيلغ هب ذخأي اّبرو ههعضاوم نع مِلَكلا فّرجيو ولغيو ولعيف «ةّيناسنإلا

 كلسيو «ميقتسملا قيرّطلا نع فرحنيف ءركذُي ال ام ركذو ءركتُي ال ام راكذإ ىلإ

 الإ كلذ امو ءهباّجُح هللا نع هنم رثكتو «هباجح هّدصيف ؛ميِمَّذلا حيبقلا كلسملا

 نولسرملا هدنع فقو يذلا ةّيدوبعلا ماقمب هلهجو ءراعتسملا عم هتماقإ نم

 .راربألا نوبّرقملاو رايخألا

 فيك» :وهو «بابلا اذه بساني ام """سمشلا ءوض» يباتك يف هتلق ام نّسَحو

 رايغألا تراصو ةوهَّشلل انتّمه تطسبناو ءسْمَّنلا تانوعر انيف تبعل دقو انب

 مدع نم الإ ةلصاح انم ردصت يتلا ىوعدلا ةيلب لهف ءانلمأ ةياغو انرظن حمطم

 ديس ةنسب فرّصلا لهجلا نع ةئشانو «نيتملا عرشلا مكحو «نيبملا باتكلاب ملعلا

 «نيدلا اذه ءالعو «نيدشارلا هئافلخو «نيرهاطلا هدالوأ قيرطو «نيقولخملا

 نع ةّيلُكلا ةلفغلا الإ يه لهو ؟نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر نيفراعلا هئايلوأو
 «لوقيو اهب لعفي ٍةَّوَق نم زجاعلا قولخملا نيكسملل ىّنأو !؟ةّيرشبلا ةلاح كرد

 .؟لوصيو اهب ٌرِكيو

 الك !؟ىنغلاو رقفلا وأ «ةردقلاو زجعلا وأ «تاملاو ةايحلا عمتجت فيك

 ا 4

 نإ



 :ايندلا َّنأل ؟”«اوَهبتْلا اُناَم اَذإَف ٌماَيِن ٌساَّنلا» :ّنكلو ,”ناعمتجي ال نيدّصلا

 الو ءباَّجُح نم باجحلا اذه تحت مكو ؛ٌباجح :سفنلا ايؤرو ؛ٌباجح
 :قيفوّتلا تامالع نم َّنِإو «هللا قيفوتب الإ بلقلا نع بجُلا كلت فشكنت

 .سمّتلا ايؤرو اينّدلا ”ٍبُجحُح نم خالسنالا
 نع هعوطب خلسنال « هتايئزجو هتاّيلكو هتاذ ىلإ هركف فرص ول لقاعلا نأ ىلع

 اهيف تصّلخت ةديصق نم هللا لضفب تلق ام نسحأ امو ءًاضيأ انندلاو :هسفن انو

 :اهعلطم اذهو بابلا اذه يف باوّصلا رّكذت مَّلَسو ِهْيلَع َلاَحت هللا ّلَص ّييَّنلا حدمب

 ٌررسأاهِقْلَخ قباسب اهنم رخال هذه هبل

 ٌراكفألا اهريمّض مهَقب ثّراح ًةقيقحو ٌةمكج ٍءىش :زكلف

 ٌرامضإإلا اننوؤُش هيفو رك ةهَتمهْفو هَقَفَقَح ةَوَح تقلع رحل ُنوكلاو

 ُراِْطَأْلا هو ضايِرب اخ اَوْرَ 202 ركاب رس د

 ب م

 د

 ٌراَألاو كآافلااقأكو
 ٌرارخأ مقفأك َنوُفَرَصَعَي 37

- 

 َراَعُي فيك َقاذ ٍلاَسِتْغا َلاَح

 ُراَوُطَأْلا اهتاذ يفدهب ْتَعَضَخ

 :داضتلاو ؛«ءوضلا» يف ام تبثأف ءنيدضلا الك :«سمشلا ءوض١ يفو ءنادضلا الك :لصألا يف )١(

 أعم |مهعافترا ناكمإ مدعو أعم |مهعامتجا ناكمإ مدع ةهج نم رخآ ّىنعمو ىنعم نيب ةبسن يه
 ..هاص «ةفرعملا طباوض» .ٍدحاو ٍنامزو ٍدحاو ٍءىش يف

 ءازعو نط بلاط يبأ نب يلع لوق نم وه 77/40مقر «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا لاق (1)
 هللا دبع نب لهس نع «ريبكلا دهزلا» يف يقهيبلا هاورو .يرّتسَتلا لهسل «تاقبطلا» يف ينارعشلا

 .010 مقر ىلاعت هللا همحر يرّتسُتلا

 .«ءوضلا» يف ام تبثأف ءايندلا بح :لصألا يفو ءايندلا بجح :«سمشلا ءوض» يف (5)



 هقأ َكَرْذَأ ّرَبلا يف ىَشَم اذإو

 7 00 0 9 ةذوخؤو

 5 ُليقتلا 0 0

 ُهْريغو ٌعيِرَملا ٌفوخلاو ُنمألاو
 ٍرْكَفُملامهِف ٌيطوٌرشن

 اًجِّدلا ٌماكحأ هيلع زودت ليل

 قئاقح ٍديْشّرلا ٍلُجّرلل لكلاو
 ًايناف كِسفن ًءاقب تْمَرَع اذإف

 هلْعِف ٌرهاظ لعفلا نأ تنلعو

 ىَوّسلاب َكِمْهو بوث َكْرْمَعَل "غلخاف

 يذلا بابلل حوُرلا وجو فرصاو

 ىَلألا "اَرِعألا حاورأب ْقَحلاَو
 ٍةريصب نيع ٍرونب دوجولا اْوَأَر
 لا ٌثداحو َميدقلا َعنّملا اوُركَفَتو

 ىرَولا نيب ْمُهَف مهنع اوذّرُجَتو

 ٌرانيَّدلاو ُراَدلا1ََظَوٌدرَف

 ٌراَجْجِإلا هموَتو ٍدوُجولا كرت
 زاطخألاو اطخألا زراعي

 زادكألا : د اهُواَفِشو

 كايغألا ْقَّرَمت فيكوهيِنُي

 زاودألا [سلستتهب ندع

 راهن ٍنوُوُشلا ٍرْوَذ يف ٍهِيِلَتو

 ٌراَدقألا اهيفُس يف اهب يرجت
 ُراَسُي هللا ىلإ فيك تكردأ
 ٌراتخملا لعافلا ُريدَقلاوهو

 راع ٍرئاصبلا يِوَذ دنع ٌلهجلاف

 رارسألا ُلّرسَت هلْضَف نم
 ٌرايخألا ٌةَداَنلا ُماركلا مهف

 رارًقهيدلامًاَلِظُهْوَآَرَف
 زاسبألا ٍتواضف ميكا ْْرُط
 ”ذارحألا ٌةداّسلا لوقعلا لهأ

 اوُراَس ةقيركلا هقيرط ىسلعو

 .(غَرْئاَف) ١١7-: ص فلؤملل «دوهشلا ةآرم» ناويد يف )١(

 .(ءاّرغألا) :-١١1١ص ناويدلا يف (1)
 - و - ص 252 1

 .(ٌراَربألاو ُراّمألاو ٌرارخألا ىَرَولا نيب مُهَف مهنع اوُدَرجَتو) ١-: 5١ص ناويدلا يف ()



 هي [ةّيدوبعلا ٌدح دنع يي مظعألا يلا فوقوأ

 بكوب داك ممر ولع لكل لص اتي نأ لدي قذلع لك لع تعالو

 عضيو هَقْلَح فِورُيو ءفوّصلا سلي ءصيمقلا عقريو ءلعتلا ”فصخيو ءرامحلا

 ىلإ جرخيو «هبوث طيخيو «هتيب سثكيو «كولمملا ةوعد بيِجُحو ءضرألا ىلع هماعط

 سلجيو «ىماتيلا سوؤر حسميو «نايبّصلا ىلع ملسيو ًايشام عجريو ًايشام ديعلا

 يلايللا تيبيو «ريعشلا زبخ ىلع دبعلا ةوعد بيجيو قاَّشلا لقتعيو «ضرألا ىلع

 دوعيو مهروزيو نيملسملا ءافعض يأيو «ًءاشع نودجي ال هلهأو ًايواط ةعباتتملا

 هباحصأ هيلإ سلج سلج اذإو هلأسُي ًائيش عنمي الو ؛مهزئانج دهشي و مهاضرم
 الو فنأي الو ,سلجملا هب ىهتلا ثيح سلج مهيلع لخد اذإو ءًاقلح ًاَقَلِح
 .هتجاح هل يضقي ىتح دبعلاو نيكسملاو ةلمرألا عم يشمي نأ ربكتسي

 ُتْنْعُب ْنِإ ينم ْتَسِئَلو هاندا َنِم ٌتْسَل» :ٌمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لوقي ناكو
 ا ٌقَِتْسَت ٌةَعاّسلاو

 اَم ِتوَللا َدْعَب َنوُقال مَن ام َنْوُمَلعت وَل» لَو ْلَع لَعَتُل َلَص لوقي ناكو.
 اجي كلت الو ادب ةوهَش لع ابر متبرع الو اَدَبَأ ة ٍةوهَش ىلع ًاماََط كك

 .” مكن لع َنوُكبَتو مكَرْوُدُص َنوُمِدْلَت ٍتاَدْعّصلا َلِإ | مثرَرَمَو 4 ىب َنوُلِظَتسَت
 ُداَبِعْلا ُةَحِبْصُي اَبَص ْنِم اَم» :ٌمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ًاضيأ لوقي ناكو

2 
 ع 24 26

 : حراضو لإ
8 

 .(فصخ) :ةدام «حاحصلا راتخم» .اهزرخ :لعنلا فص )١(

 :لاقو 1547 مقر «ةراتخملا ثيداحألا» يف ىمدقملا ءايضلا :هنَذ كلام نب سنأ نع هاور (0)

 .145؟ مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو ,حيحص هدانسإ

 يف هفعضل يطويسلا زمرو 2185/05 «قشم + خيرات# ل ركاس نيا ةنكتادزدلا ع يبأ نع هاور (”)

 .دعص يف «برعلا ناسل» .ًاقّيَضو ًاعساو نوكي ٌقيرطلا :ٌديِعَصلاو 06 مقر عماجلا»
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 ."(باَرَكلل اوُنْباو

 انقل ضرار كو تع ناك قفل قو كيك زر اعلا ايا كلف

 ةرضح يف ةّيبرُقلا طاسب ىلع َمَّلَسو هلع لاك هللا ل ف ةيلقو معك ذولا
 تاع لاكت هللا له دوجولا ىلإ زرب ذنم ةّيلكلاب رايغألا ىلإ ثفتلي مو ةّيدوبعلا

 .ىهتنا . مَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَتُهللا َّلَص راّدلا هذه نم لقتنا نأ ىلإ َمّلَسو

 [ ايندلا ةقيقح ةفرعم نم ةربعلا ذخأ ]

 ٌولُعلاو ٌوهَّزلا لقاعلل نيأو ءنيِجاَّنلا مامإو نيلسرملا دّيس قيرط هذه
 :!؟ ٌلاوز الإ اهتاقوأ الو « ٌلايخ الإ اهريفاذحب اينّدلا هذه امو «راعتسملاب

 ىَتْبُل الو ىليل ُءرملا ام ٌّبَح امل ُهيَفَحاَسِلَع ول رمألامنِلُخ

 انزُحلا ْبقعت ٌةَحار اَّلِإ كلت امو انُسوُفُت ثحارتساف اَْلِهَج نكلو

 8 0 و 252 3 م م 007 ع 0 2

 َبَْق ايدل بح َنُكَس ام :لوقي َمَلَسو يلع لاَ للا َلَص لاو ال فيكو
 هو . َ 4 - 9 0 و 7 هر

 ٍلْغشو ُهاَِغ كردي ال رْفَثو هاَهتُْم ُعُلْبَي ال لأب :ِثالئ ٍلاَصِخب هللا هالَتْبا الإ ِدْبَع

 00 كفي ال

 ىلع ٌماَرَح :اًيْنَّدلا» :كَو هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا يضر ٍساّبع نبا نعو

 ٍلْهَأ لع ٍناَماَرَح : :ٌةَرخآلاو ايئّدلاو اَيْنَّدلا ٍلْهَأ َلَع ٌماَرَح :ةّرخآلاو قّرخآلا ٍلْهَأ

 . "هللا

 «سودرفلا» يف يمليدلاو غ777١٠ مقر « بعشلا» يف يقهيبلا :هنهَذ ماوعلا نب ريبزلا نع هاور )١(

 .اودلاوت :يأ (اوُدِل)و .8051“ مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو «1177 مقر

 يف يمليدلاو ء1544 مقر ؛هخيرات» يف يدادغبلا بيطخلا :هيقَذ يردخلا ديعس يبأ نع هاور (0)

 17١7. مقر «سودرفلا»

 ىوانملا لاقو .57579 مقر «عماجلا» يف هنسحل يطويسلا زمرو 03١١١ مقر «سودرفلا» يف يمليدلا قرف

 .ةقثب سيل :نيعم نبا لاقو ؛ءافعضلا ىف ىبهذلا هدروأ ناميلس نب ةلبج هيف :0 5 5 /7 «ريدقلا ضيف" يف

 5ع7/



 :3نيفراعلا نضعب هلآق ام نسحاو

 ةعاسك يتايح عيمج َّنأب ًاييقي ًاملع ُملعأ تك اذإ

 ةعاطو ٍفوخ َنيب اهّطقأو اهب ًانيسِض نوكأ المي
 د:وهو ”يواهزلا يدنفأ يضيف دَّمَُح لضافلا قارعلا ىتفم هلاق ام ٌليمجو

 لاوحألا برج ْدَق ٍنوُقُق اذ ًاريبك ًاَخيَش ُثيأر اياَرَملا يف
 :الاقف اهيف تعنص اذام :تلق ًاماع َنيعبس :لاق تشع مك :ُتلق

 الوتأاهُثَقَرَأ ًابورشو ِتالَضَف اهثعفد تامعط

 المس اهُئْغَرَتْناو ًاددجج ٍتاَرِخاف اهُتسِلًابإَتو
 الاَمْعَأ يل ٍتاحلاّصلا َنِم لمعأ مل يلألْأََد يِكبألو

 اذه بساني ايف لاق ثيح "«ناهربلا» هباتك يف هي فّلؤملا هلّصف ام نسحأ امو

 دوعتو .هلجأ يفوتسيو «ِهْنِدعَم ىلإ دوعي كو انبل ؛هيلإ عوجّرلاو هللا ىلإ ريصملا» :ناَّسلا

 .هه:طل# يخل رات »كح َهْنِمَوددِيضاَهِفَووكتَتلَحاَهْنِمط :ىلاعت لاق «ةلأسملا هيلع
 اوبهذ ٌديدش ٌسأبو ٌةوق مهل ناك ءمكلثم ٍباَرُنِي تتبن تتبن اهنولكأت يتلا ةّحلا هذه

 :اوناك ام مهّئأكو «"اونابو

 رسفملا ثدحملا ملكتملا هيقفلا :ه(4-07٠445) يجابلا ديلولا وبأ .فلخ نب ناميلس :لئاقلا )١(

 ءأطوملا حرش «ءافيتسالا» :اهنم تافنصم هلو «سلدنألا ةجاب يف دلو ءرعاشلا بيدألا

 يفوت «تافنصملا نم كلذ ريغو .حيحصلا يف يراخبلا هنع جرخ نمل «حيرجتلاو ليدعتلا»و

 .0174- 075/14 «ءالبنلا مالعأ ريس» : رظنا .ةيرملاب

 لضفلاو ملعلا لهأ نم ناك :ه(17148-117208) يواهزلا نسح نب دمحأ الملا نب يضيف دمحم (1)

 ه(111/0) ةنس ءاتفالا ىلوت مث دادغب يف نيسردملا سيئر راصو «نادلب ةدع يف سيردتلل ردصت

 .يغدارقلل «هتايح نع هذبن يواهزلا يضيف دمحم» .يفوت نأ ىلإ هيف رمتساو

 .-١١ال- ١١ه رص (9)

 .(نيب) :ةدام "حاحصلا راتخم» .ُقاَرِفلا :ُنيَبلا ()
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 اًطاَسِب هاَبجلا َنِم هيلع ىَأَرَل ىلا ُهَرُكَفَت ول بارئ اذه
 ًَطاَفْسَأ ىتألا ٍةَئِيْنأل ثقْيِص ثوم ون ة6ت انتو

 .«:رحلا 4 رص ريع :ًاهافشو ادرولخو ءًاهابجو اج نيزك

 ا اهرايد هذهو ءاملاوحأ هذهو ءايندلا هذه

 ءاهرايدبو اهب عمط نم ةربعلا ذخأو َةَرْكِفلا هذه دعب له !مكيلع هللاب

 ْ .؟اهرامعإ و اهحالصإو
 ؟ءاسنلاو مساقلا وبأو «ميهاربإو «ٌحلاص هنكسي ىَّنح قاّوّرلا اذه ٌرُمْعَأ

 ؟باّرَيلا فادسوتو «بابحألا تقراف اذإ انأ هنكسأ ًاتيب ُرُمْعَأ مأ

 ؟هدعب نم يل هاقبأو هِلِجَرو هليخب يأ ُهَرَمَع قاوّرلا اذهأ

 .نّئحتو مّرْكأو ءنسحأو بهو هللا لب ؛هللاو ال

 تحن ال نَمِلَو هنن نمل اهيطعت ايندلا ليوشلاو ال ؟ن ةضوضخ ُدثملا هله

 بحي ْنَمِل ال اهيطعيال ةرخآلاو
 هبيغ حول يف يلايعو يدالوأو ؛كلذك انأو ءًاماعطو ًابوثو ءاماقُمو ًاتيب يبأ ٌقِزر

 ٌقّرَطَتو «تالايخلا هذه َمالَعَف .قلخلا عيمج اذكهو «قزر مهل هملعب ظوفحملا

 ؟تاالالضلا ليبس

 ٌدقلَو# :ىلاعت لاق .توملا دعب (َِل 0 «هسفن نادو ءهّير فاخ نم سّيكلا

 ٠٠6[. :ءاينأل] # تروُحلََصلَأ كى ِداَ اَجاهْترَيَصْرأْل نر كِل ٍدَفَبْنمِرْوَرلا فاسبتك

 :؟لاجرلا اهريسفت يف فلتخا يآ

 .ضرألا دّسوت اذإ دبعلل هللا نم ىبرقلا هب نسحت ٌيونعم ٌثرإ
 لارعألا نه ؛قلشتا قاقحتسا ىفتقم لغ هقلخ ةسائسو اهترإل (نوطاَّصلاو أ

 .مكيلع ّلَوُي اونوكت امكو «مكلاُع مكلامعأ ! لجأ «لاّرعلا ُنيع
 .ركذ ام ىلع ٌةَنيَب 007+ :فررعالا] 4 ءوداَبِعْنعْاَسَي نم اهْنرْوهَنرَضْراْلاَبإ#
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 .ئىده ىلع ٌلكلاو نا ضرأب ةعامج اهرّكفو

 اذإو ءاهيلع ًاصرح ُهّقَك ًاضباف اينّدلا ىلإ زربي دِلُو اذإ لفّطلا رظنت اَمَأ ءيخأ يأ

 ؟هيلع صَرَح يذلا ضراعلا رمألا نم هدي غارفب ًافرتعم ُهََّك اطساب جرخي جرخ
 :اظعاو توملاب ىفك ءاظعاو توملاب ىفك

 ٍلمعلاو ملعلا ٍلهأ موقلا ٌلِفاوَق ْتَقَبَس اذإ يكبي ْنَم يلثمو يكبأ

 (ِللّزرلا َنِم يكابلا ٌفئاخلا ينو هب َنيِهِلاَولا اَيْلِل عوق ًءاكب

 .ىهتنا

 «مهقالخأب قلتو ؟راعتسُملاب باجحلا نم هبابحأ هللا رّهط فيك رظناف

 .بحأ ْنَم عم ءرّملاق .مهتبحم يف صلخأو



 :كلط فّلَّوُملا لاق
 .ٍةَرَجَأَتْسُحْلا ةَحِئاَنلاَك ءَلْكَتلا ٌةَحِئاَنلا ٍتَسْيَل -ه
 ٌدَعُي ال ؛لمع الو ءملع الو ءٍقدص الب موقلا يف ليخّدلا َّنأ :ه#ذ كلذب دارأ

 دمع 50 انال وم "«باطقألا بادآ» باتك بحاص هركذ ام ينبجعيو «مهنم

 هللا كداز ينتلأس» :لوقي ثيح هباتك ةمدقم يف ُهَّدِب َسّدُق ”ّيعافّرلا ينورزاكلا

 فوصنلا بادآ نم ًافرط كل ركذَأ ْنأ ًاقيرط ريخ لك ىلإ كل حتفو َرّسَيو اقيفوت

 ءريصقتلاب ٍفرتعم ةباجإ كلذ ىلإ ٌتبجأف ؛هدشارمو هلاوحأ نم ٍةذبنو .هدعاوقو
 نإو «كداشرإ ىلع كّلدَأو «كدادس عضومل كدش رأسو «ريبخلا فيطللا ىلع دمتعم

 «همسا الإ بِي لو همسر نو «ةطابر ٌلحناو ؛هطاسب يِوُط دق ّنف اذه ناك

 كلت تسمّطو باوَّصلا يمعو «بادآلا ِتيِسّنو هرايّدلا تّفَعو «راثآلا تبهذو

 ءاوضرقناو ةقيقحلا ىلع ةقيرّطلا لهأ مدعو ؛تاراشإلا كلت تلحمضاو «تارابعلا

 :رعش ؟ اوضم نيأ يرعش تيلف « مهب سنألا طاسب يوُطو
 ُملِع اوُلَحَر ْنأ دعب َمْعُمِب يلامق ؟ربْخُم نِم لهف اهنع مُكُلِئاَسُ

 اوُمَأ اوُلَحَر ذإ هللا الب ُيأو 22 اهُلهَأ َمّيَح َنيأ يردأ ثسك ولف
 ْمجّنلا اهنود ْنِمو ُمُعُن ثتحبصأ ولو اهَقْلَخ حيّرلا َكَلْسَم انكلَسَل ًاذإ

 «روّصلا ىلع يناعملا نم انلصحو «نوكلا مهدقفل ملظأف موقلا حيباصم تئفطأ

 )١( ةحول :طوطخم ١-1.

 لدعلا يعفاشلا يدادغبلا مث ينورزاكلا نيدلا ريهظ خرؤملا مامإلا خيشلا دومحم نب دمحم نب يلع )١(

 هلو ءأروقو ًابيهم ًاعضاوتم «ةدابعلاو ةوالتلا ريثك ًارعاش ًاخرؤم ًابساح ًايضرف ناك :ه(5917/-١711)

 هقفلا يف ؟ءيضملا ساربنلا»و «خيرات «بيرألا ةضور» :اهنم فيناصتلا فنصو بدأو ديج رعش

 «نيثدحملا مجعم) :رظنا .«ةحالفلا يف ةحالملا»و ««ةيوبنلا ةريسلا»و «دلجم باسحلا يف «باسحلا رسكا»و

 7/7/١ رجح نبال «ةنماكلا رردلا»و ١/7/٠

 الا



 سيل نم موقلاب هّبسَ هلشت ,”ٍلَحَكلاك ٍنينيعلا يف ُلُحكَتلا سيل "نوب مهنيبو اهنيبو

 :مهنع ينغُي ال نم مهماقم يف ماقو ؛مهنم

 ةقامعلاو سنارتلا ِمْيِيفَتو اهْوَسَتْكا ذإ ناسليَّطلاب اوُضَر

 ةمامحلاَّعم َنْرَِي ال نكلو نشير ّنُهَل ٍتوِيبلا ججٌُد اذك

 ثبخُحو «رئارّسلا حبقو ءرطاوخلا 0 عم رهاظلا نيسحت ىلع اورصتتا
 لو «لالخلا تحّبقو ءلاكشألا تنُسَح < ,عوبطملا ةميش ٌعِبطَتلا حّضَق َمَف رئاهضلا

 رقبلا نيأ ؟لوانتملا لواطتملا دي نم ايرثلا نيأو ءفلّسلا ماقم موقي ِهَّنأ ؛َفَلَح ْنَمِل

 قبي ملف «رادقألا حياوط مهم هللاو تحاط «"دبل يبأ نم عبضلا نيأ ؟دسألا نم

 :ًاليلق الإ مهدعب نم نكس مل مهنكاسم كلتف «تلخ دق دق َهَّمأ كلت راثآلا ىوس

 ًاقوشت و ًةرسح َةَّبِحألا ىكبت مُهزاثآ هذ هف رايثلاب فق

 ًاقفْشُم وأ ًاقداص وأاهلهأ نع ًاربخُم لئاسأ اهب ثفقو دق مك

 َةَتلُملا َّرَعَف ىوهت ْنَم تقَراف مهمسر يف ىَوَهلا يعاد يَباجأف

 :«ارْجَع .تامو موقلا نم بهذ ْنَم عم تبهذ «تاماقملاو لاوحألا كلت نيأ

 بَرْجَألا ٍدْنِجَك ٍفلَخ يِف ُثيِقَبَو 0 ا

 نيب عوشخلاو «راكفألا ماودو ,راحسألا مانتغاو موّنلا مدع :موقلا قيرط ناك

 ؛مالَعلا دحاولا ىضرب ؛مالعإلا مالعأ مهل تعِفُر هّنَأ مرج ال «رابجلا دحاولا يدي

 :(نوبإل :ةداما#ترعلا ناسنل# يدشلا نينام ةفاسم :ُنْوُبلاَو نْوَيلا 1)
 نوح وُدمَي يذلا :يأ «لحكأ لجر:لاقي :لخكلا انآ « «نينيعلا يف لحكلا عضو وه :لحكتلا (؟)

 .(لحك) :ةدام «حاحصلا راتخم» :رظنا .لاحتكا ريغ نم لُخّكلا لْثم ٌداوس هينيع

 .(دبل) يف «سورعلا جات» .دسألا :دبل وبأ (9)

 :وه تيبلاو (اَرُجَع) ىمسي يناثلاو (ًاردص) ىمسي لوألا :ناعرصم رعشلا تيبل دجوي (4)
 بّرجلألا !ْلِجَك فلك يفُتِيِقَبَو ْمِهِفناَتْكَأ يفٌشاَمُي َنيِذَلاَبََد

 .دبرأ هيخأ ءاثر يف هل ةديصق نم ةعيبر نب ديبل رعاشلل وهو
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 ياسيواررللا يت مسالا لح يورك

 ٌناطوأ ٍناطوألاو لزانَملا كلت الو روُرُّسلا ُراد مُهَدْعَب ُرادلا ال

 ةرخآلا يف اورفظف ؛مهبوبحمب سنألا ماقم يف اوماقو ءاهكولسو ةقيرطلا اونَسْخأف

 مهف « [تايراذلا]# © َنورطَتَسَي هر اَحَسَسْلاِبَو © َنوْعَجَقم وع هام لبا نم اك أوك » «مهبولطمب

 اوقطن نإو ىللاق اودعق نإو «هللابف اوماق نإ هُؤاَدِوَأو ةعاوخو .هؤابحأو هللا ءاسلج

 :مهيف ”يعافّرلا نيّدلا دّهمت يلع ديسلا انخيش لاق «هللاب اولْعّش اوتكس نإو هللا َنِمف

 ٌرْطَقلا ُلْزَعَي مهب ًاموي ْتَبَدجأ ْنِإو مهب ْتَّقرشأ ْتَجَد اينّدلا اذإ ٌلاجر

 ٌرهَظلا نشحوتساف ضرألا نطبب اوراصو اهُدوُع ٌرّصْحاَف ضرألا رهظب اوماقأ

 «ةفئاّطلا هذبب نوُمَسَتُملا اننامز يف رثك دقو ؟مويلا مهلثم نيأف «موقلا ةفص هذهف

 «هبرش يفاص اورَّدكو ,بهدملا اوثَّولف مهِتَمِسب نوُمِسَّتُملاو .مهسابلب نوُسبلتُملاو

 عامتجاو «مارتحالاو ٌففكألا ليبقت ىلإ نوليحيو «نوقَّدشتيو «نورّدصتي مهَّئأ ىرت الأ
 «هيناعم اورّيغو ءفّوَصَتلا ناكرأ كلذب اوضقنف «ةخيشملاب مهل مهتبطاخمو «نيديرملا

 «تافصملاو تاعئرقلا قيل اودكاو ةفاشلا تتاح ةداشلا كوب اَوَدَلاَو
 .لاق ام رخآ ىلإ «...بادآلا لامهإ عم باوثألا ريصقتو

 تدهن رع لعادتلاوا وقرا ةيندسلا ةرخا وعتفلودلا ديف ابا «ةلودلا ته لع دل ())

 دمحأ دّيسلا تخأ نبا «ةلسع دمحم دّيسلا نبا .نسح دّيسلا نبا «نايثع فيس دّيسلا نبا «ةلودلا

 «ماكحلاو اياعرلاو ؛ماوعلاو صاوخلا دنع ًةملك مهذفنأو «قارعلا خياشم 1 :ه# يعافرلا

 «ةعيرشلا رصانو «ةمألا دشرمو ةمئألا ملعو ؛ةمكحلا نامجرتو ؛هتقو خيشو هللا لهأ ديس

 همدقي هتيم دمحأ دّيسلا ناكو «ةيعافرلا ةرضحلا دعب قاورلا خياشم لوأ وهو «ةنسلا ءاول عفارو

 دمحأ دّيسلا يديس هلاخ بناج ىلإ نفدو «ه(0/5) ةنس يفوت «هباحصأو هتيب لهأ نم هريغ ىلع

 يلع خيشلل «ريسكإلا ةصالخ»و .« 55ص يرتولل «نيرظانلا ةضور» :رظنا .امهنع هللا يضر

 .1-7”7 ١ص ىدملا يبأ ديسلل «راصبألا ريونت»و «ا/0-ا ص يطساولا

 فز



 يف 5# فلؤملا انالوم ءرهشألا ملعلاو «ربكألا ثوغلا انديس هلاق ام هنم نسحأو

 ىّتح ًاًيوص ْرِص ؟ةلاطبلا هذه َمِل فّوصتملا اهيأ» :وهو "ديؤملا ناهربلا» هباتك

 .فوّصلا ابثأ كل لوقت

 مساب كيتأت ءكّدَج نم ُلَسلَسُي ءكيبأ نم ثروت ةقيرّطلا هذه نأ نظن «يبيبح يأ

 فرط ىلع كنّقري بيج ىلع كل شقنُت ءكبسن ةقيثو يف كل ريصت ءورمعو ركب
 .؟كجات

 ايزو ٌةريبك ةماعو ءاقلدو ءازاكعو ءاجاتو رْعَش بوث ةعاضبلا هذه يع

 .؟ اخلاص

 ةكربو هّرس هيف غرفي فيك َكبلق ىلإ ٌرظني ءاذه لك ىلإ رظني ال هللا َّنإ هللاو ال
 باجحب ؛ةحبّسلا باجحب ةقرخلا باجحب ِجاَتلا باجحب هنع ٌلفاغ "وهو «هبرق
 .!؟ حوُسُملا باجحب ءاصعلا

 رهوج نم يلاخلا سأرلا اذه شيأ ؟ةفرعملا رون نم يللاخلا لقعلا اذه "”شيأ

 .!؟ نيكسم اي مهسابل سبلت «ةفئاّطلا ٍلامعأب َتْلِوَع ام ؟لقعلا
 سابل كسفنو «بدألا سابل كرهاظو «ةيشخلا سابل كبلق تفّلك ول «يخأ ايا

 «بُجُحلا هذه نم تصّلتو ءركّذلا سابل كناسلو ءوْحَملا سابل كتّيئانأو ذل

 .ىلوأ مث كل ىلوأ ناك «بايثلا هذهب تسّبلت اهدعبو
 كبوثو «موقلا جاتك كجات نأ نظت تنأو «لوقلا اذه كل لاقي فيك ْنكل

 .ةفلتخم بولقلاو هّةََِتْؤُم ٌلاكشألا ءاّلَك !؟مهبوثك

 كصيمقو ؛كّمعو كّدَجو ءكّمأو كابأ تعلخ «كرمأ ْنِم ةريصب ىلع تنك ول

 )١( ةءعص - 65 .

 .لفاغ تنأو «ناهربلا» يف (؟)
 محل ٌةّرهلا ٌتَفْذحَو ُءاَيلا ْتَمَفَح َّمُث ءٍءْيَع ٌّيَأ اهلصأ :شيأ 2

 .(ءيش) :ةدام «رينملا

- 

 حابصملا» .ةَدِحاَو ٌةَمِلَك اَلِعُجَو ايف افيفحت

 ق7,”



 كنظأو ءّتسبل :بدألا نسح دعبو «هلل هللاب انتيتأو ءكجارعمو كريرسو ءكجاتو
 .ةعطاقلا ضراَوَعلاو بوَّتلا نع كسفن عطقت «بدألا دعب

 كِروُرُغو كبْجُع عم ءكبِذَك عم ءكلايخ عم ءكمهو عم يشمت نيكسم يأ

 .!؟كلذ نوكي فيكو !؟ ءيش ىلع كّنأ نظتو «كتّينانأ ةساجن لوحتو
 .راَسكنالاو ةتكسملا مل مّلعت قربا ملِع ملعت «عضاوّتلا لِ مّلعَت
 !يلاعّتلا ملي تمّلعت «ىوعّدلا ملي تمّلعت ربكلا ملي تمّلعت «لاطَب يأ

 .؟كلذ لك نم كل لصح شيإ
 الإ تنأ ام «تعنص ام سعيل ؟ةرخآلا لاخ رهاظي ةفتاتلا اينّدلا هذه بلطت

 .ةساجتلاب ةساجتلا يرتشمك

 :19؟تيهح ءانأو فلسفته تدك هقلوقتب فامش فنك تك

 .هودع نع َدُعْبَي ىّبح هبوبحم ْنم ٌبِحُمْلا ُبْرْقيال
 ءبهَّذلاب ًةءولمم تجرخف هءلملا يقتسيل رابآلا ضعب يف هتوكر نيديرملا ضعب ىمر

 .كريغ ديرأ ال ٌكَقَحو ,يزيزع اي :لاقو ءرئبلا يف اهب ىمرف
 َفَكَع نم ؛ًابولطم راص أبلاط هسفن تبثأ نم ؛ًادارُم راص ءاديرم هسفن َتبثأ ْنَم

 .ةلصّؤلا ةّقرُع يف رّدصت لوخّدلا دعب دصقلا نسحأ نمو ؛باحّرلا لخد بابلا ىلع

 يف ًايبارعأ ىأرف لَك هللا لوسر ّدجسم هنع هللا يضرو ُهَهْجَو هللا َءّرَك يلع لخد
 ىرخأ ةيواز يف هذ قيدّصلا ركب ابأ ىأرو ةَْوُس كنم ديرأ «يملإ :لوقي دجسملا
 .كديرأ يحلإ :لوقي

 .نيتّمحلا نيب ام َناَّتش :نيدارملا نيب ام ناش

 ادق ةهبلق دضقمو هلمأ ىلإ هنت حانجبب نيطي لك «ممحلاب بعلت «لوقغلاب لامآلا بغلت

 ل
 م: :هارسإلا] © ديلكس ٌلعْرَممَي ٌلم# :ىلاعت لاق ءاهزواجي ملف فقو هتّمه ةياغ غلب

 .ىهتنا .«هتّمهو هين ىلع :يأ
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 :هنفط فلولا لاق مث

 نيد ْنِم ْتَبَهْذَأ نو يس ناجل وح الا قطف ثم:

 000 عامتجاب رارتغالاو بجعلاو ربكلا نم ريذحتلا ]

 مهلاعن ةقطقطب ربكتيف «هنوفحي نيل موقلاب هرورغو ءرملا بجع كلذب دارأ

 وهو «هؤاهتنا ةفيجو «هؤادتبا ةغضم «بارت نم هنوك ىسنيو «قلخلا ىلع هلوح

 ىلع ًاموي قصب لو هللا لوسر َّنأ مص دقو «بارت ىلإ نودوعي ٌبارت هلوح نيِذّلاو
 َلَتِم َكقَلَخ ْدَقَو ٍنْرِجْعُتَأ َمَدآ َنْبا :هللا ٌلْوَقَي١ :لاقف ءاهيلع هعبصأ عضوو 1

 ,00وله

 .”0أَرطَيُهَراَرِإ َّرَج ْنَم ىلإ هللا ٌرظْنَي ال١ :رخآ ثيدح يفو

 هللا َّيِقَل هِيَيْشِم يف ٌلاَتْخاو وِسْفَن يف َمّظَعَت ْنَم م١ ١ :ٌمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 .”ُناَبْضَع ِهْيَلَع َوُهَو

 )١( ,309/41لا/ ء01/81/5 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :نَظ يشرقلا شاّحَج نب رسب نع هاور 4/ 271٠١
 مقر (5)...كاسمإلا نع يهنلا باب «(77) اياصولا باتك :«ننسلا)ا يف هجام نباو  »717١7مكلاحلاو

 ثيدح اذه .لاقو 1898 مقر 09/13 لاب لب ةروس ردت «(197) ريثمفتلا تاك «كريعسللا يف

 :َلاَق ٌىِشَرَقْلا ٍششاَحَج ِنْب رسب ْنَع ا اطلب متخلف يندنلا هقئاوو ةدانشإلا حض

 َكْفلَحدَكَو!مآ نب رجعت أ :ال هللا لوقا :َلاَقَو َةَباَيَّسلا ُهَعْبْصَأ َعَضَو مث هك يفق لا قب

 .«!؟ِةَفَدَّصلا ُناَوَأ ىَنأَو ءقَدَصَمُأ :َّتْلَك - ِهِقْلَح َلِإَراَشَأَو- ِهْنَم َكْسْفَت ْتَعَلَباَذَِف ِيِنَه لم ْنِم

 ءاليخلا نم هبوث رج نم باب ((71) سابللا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ة45 ةريره يبأ نع هاور (؟)

 ...ءاليخخ بوثلا رج ميرحت باب :(77) ةنيزلاو سابللا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو 01/84 مقر (5)

 ٠١860 مقر (9)

 يف يراخبلاو ء18/7١1 .5496 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :|مهنع هللا يضر رمع نبا نع هاور (؟)

 هنسل يطويسلا زمرو 281717 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو 0054 مقر )١( ربكلا باب «درفملا بدألا»

 ىلعأ وأ لاق امك وهو هنسحل زمر زر 5 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقو ,8544 مقر «عماجلا» يف

 .حيحصلا يف مهب جتحم هتاور :يرذنملا لاقو .حيحصلا لاجر هلاجر :يمثيهلا لاق دقف

 7ك



 «نيرّبكملا ىلع رّبكّتلاو «نيعضاوتملل عضاوتلاب ةفيرَّشلا هرماوأ تردص دقو

 اومضارت ؛يِتمأ نم نضام َُُ اا :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوق :اهنم

 ُهلَدَم مُهَل َكِلد َّنِإَ امِهَلَع اوُربَكََ يتم ْنِم َنيِريكتُملا ُمُبأَر اًذإو مُهَل

 .”(داغَصو

 ةعبتف «عيقبلا ىلإ يشمي , ٌمالّسلاو هداصلا لم رك كوتا اف

 :لاقف كلذ نع كك مِهَمْلَح ىشمو ةويذتتي نأ عق تاوزبع 8 «ةباحصأ

 ."«بِكلا َنِم ٌءْيَش يِسْفَت يف َعََيْنَأ ُتْفَمْش ُتْفَفْشَأَف ؛ مُكْلاَعِن َلْفَح ٌتْدَِس ْنإ»

 كل ارا للم ماو السا هلع هن كلذ عقو دق دخن 8

 ةةئالسو هللا ثاولص هيلع بيع ّلك ني رّهطملا موصعملا وهف الإو «مهل ًاهيبنتو

 هللا َهللا» :"«ديؤملا ناهربلا» :هباتك يف لوقي ثيح هند 5 فّلؤملا اندّيس نسحأ دقو

 قلخ عم بدألا رب ب متكردأ نإف :تاوأ رب تش كلا قلتع نإ ذا ميال

 هللا قلخ عم بدألا رمأ متلهج نإو هللا دنع لوبقلا باوبأ مكل ْتَحِيف هللا

 .هللا نع قلَلاب متبجح
 دودخلا اوعضوو «بولقلا ربَجب صلاخلا قوَّذلاو نافرعلا لهأ لغتشا مّن ْنِمو

 .بيرغ :47 ١/7 «ءايحألا» ثيداحأ هجيرخت يف يقارعلا مامإلا لاق )١(

 . 841/ مقر هَظ ةمامأ بأ نع ظفللا اذهب «لامعلا زنك» يف يدنلا يقتملا هازع (1)

 يف هجام نبا و 2757/0 77747 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هُيَط ةمامأ بأ نع هاورو

 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو ,540 مقر (11) ُهاَبِقَع أَطوُي ْنَأ هِرَك ْنَم باب «ةمدقملا :(ننسلا»

 ءمساقلا نع يناهلألا ديزي نب يلع هيف 0 «دئاوزلا عج يف يمئيهلا لاقو 4

 عيِقَب َوْحَن خلا دي ليد د مْوَي يف يي يلا ٌرم» :َلاَق نضض َةَماَمَأ يأ أ ْنَع : :مهظفلو .فيعض امهالكو

 فن ىف َكَِّذَرَكَو ٍلاعتلا َتْوَص ّعِمَس ف - َلاَق - ةَيلَخ َةوُشْنَي اتلا قاكَف - لاَق د وَمَوَْلا
 .ثيدحلا «.. ِرْبكْلا َنِم ٌءِىَش ِهِسْفَن يف َعَقَيالَتل ُهَماَمَأ ْمُهَمَدَق ىَنَح < َسَلَجَف

 ١-. ةادص (؟)

 ا/ا/



 ةحنجألا هذهب لوبقلا تارضح يف مهحاورأ تفاطو ؛لجرألا تحت تاقرّطلا ىلع

 ٍةَرِيَكْدُملا َدْنِع اَنأ» :قلَخلا نع ّقحلا اوهّزنو ءقلخلاب حلا اوفرعف ا
 يبل لاق اذهلو ؛قلخلاب حلا فّرعُي فيك مكّلدي ٌيِيدُق صن ,”(لْخَأل ميول

 . هللا يف اوُرَكَفَتَالَو هللا ِقْلَح يف اوُرَكَفَت» وكي

 .«العو ّلج هتاعونصم يف عناّصلا عم بدألا ٌدكف ؛هب نورومأملا ٌركفلا كلذو

 .ىهتنا

 هفلخو يشمي ًالجر ىأر 9# باطخلا نب رمع اندّيس ءنينمؤملا ريمأ نأ يور 1

 .”هكَعَم َنيِذَلاَو َكَسْفَت َتْكَلْمَأ اَّذَه اَي) :هل لاقو «ةّّدلاب هالعف «هنوعَّتب 0
0-7 

 نم قلخلا دنع ةرفّتلا لصحت هنمو هللا نع ٌمطاق بجُعلا نأ َمِلْع مَن ْنِمَق

 .جّهُملا فالتإو ءجرحلا ٌدشأ ىلإ يدؤي اّبرو .هبحاص

 )١( مقر «ءافخلا فشك" يف ينولجعلا لاق  :1١15عوفرملا يف هل لصأ ال .

 يأ :نارمع نب ىسوم لاق» :لاق «ريصقلا نارمع نع 2141 مقر «دهزلا» يف دمحأ مامإلا هاورو

 مقر «ريبكلا دهزلا» يف يقهيبلا هاورو ؛«مهبولق ةرسكتملا دنع ينغبا :لاق ؟كيغبأ نيأ ءّبر

 دنع يناقلت :لاق ؟كاقلأ نيأ ءبر يأ :لاق ءاظتكا دواد ْنأ» :ديشر نب ميركلا دبع نع

 .«مهبولق ةرسكنملا َ /

 لك يف اوُرَكَمَت» :ظفلب ٠ "٠ هص «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (

 .77و هو 7 مقر «ةمظعلا» يف خيّشلا وبأو «ههللا ٍتاذ يف اوُركَفَتالو ٍءيش
 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو ,5714 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر رمع نبا نع هاورو

 . هللا يف اوُركَفتالو هل ٍءالآ يف اوُوَكَمَت» :ظفلب هوور 2١ مقر «ةمظعلا» يف خيشلا وبأو
 يف ايندلا بأ نباو 00 مقر ىوهلاو سفنلا ةفلاخمو ايندلا كرت يف «ريبكلا دهزلا» يف يقهيبلا هور (5)

 أل وحأسولجّنك :لاق يركبلا ةلظنح نب نايلس نع :يقهيبلا ظفلو 0 ١ مقر «لومخلاو عضاوتلا»
 ريمأ اي الهم :ييَأ لاقف راب هالعف «خط باطخلا نب رمعل عفرف «هانعناف ماقف هلأسن هيض بعك نب

 .«عباتلل ةكذمو ءعوُبَملل نتف اهنإ :لاقف «نينمؤملا

>, 



 نيِفلاَّسلا نم ٌةعامج حطّشلاو ٠ ةقلطملا ةدحولاب لوقلاب يتب دقو :تلق

 بكت از. قيرطلا نع ا رايققل ءانفنا انريفع ىف ةعدتلا لها نم وق يولع اذعو

 حطّشلاو ةَدْحَولاب ُلوَقلا :نيّدلا يف ِناََمُت ِناَظْمَل :07) مقر ءةمكيسلا ياك اقرا مامإلا 0

 رونا هباتك يف ىلاعت هللا همحر يدايصلا ٍىدهلا وبأ ديسلا لاقو ««ةَمعَتلاِب ِثدَحَتلا د ٌرواَجُمْلا

 بهذملاو ءدسافلا | معلا كلذ بر ّاذإ ٌلوقيفا :ةقلطملا ةدحولا ىنعم نايب يف 57 ص «فاصنإلا

 «عرّشلا ماكحأ لّطعُيو «فيلاكتلا لاّضصلا كلذ طقسُيو ءيه وهو ءايشألا قلاخ هللا :دساكلا لطابلا

 اذه ركنأ دقو - ًاريبك ًاَولَع نوملاظلا لوقي اًمع هللا ىلاعت - 0 ىريو

 دقو ةقبط دعب ةقبط ةمألا ءاملعو «ىلاعت هللا ءايلوأو «نيملسملا ٌحايشأو «نيدلا ة مث أ لطابلا تهذملا

 .«عازن الب ميقّسلا لوقلا اذه دقتعم ريفكت ىلع مهّلك اوقبطأ

 هي انفو هر هللا ٌسدَق ساّوّرلب ريهّشلا نيل ءاهب يدهم دّمح ديلا يناثلا يعافرلا هيض فلؤملا لاقو

 :ةقلطملا ةدحولا لهأ نم ةَقِشَّشلا فجس ُقّرَمَأ ٌتلقو :-770 صء«نيقيلا ةاكشما هناويد يف

 هَقلطُملا ٍةَدحَولا لهأ مهو غد

 ٌلِطِب ُهّمكُح ٍداحتا لك

 ةلاوحأ ُماّيألا رع نم

 اعلا ىقلتو رقفلا ىرت نمو
 ةجاح هلك ٍتقو كو
 ةّفحو الخلا يف ةفسشكتو

 هب يولتو ًاروهقم لوبي
 هُمسا رع هللا َنْيَع ُنوكي
 نم ٍلوق نع قلاخلا ِونف
 ٌةرما ىلاعت هللا َدََحِو ام

 ةقرقتلاو عمجلا زوم مهفاو
 ُهَقّْزَم ذق رِهاظلا ٌُدِهاشو
 ةقرفم هل ًامغر ثّّيشو
 ةقلغم ةرفخ يف ىرثلا تحت

 ةَقِلْقُملا ُبَوُنلا هيرتعتو
 ةقعلملاو ربخلاو دهيونل
 ةقطقطلاب 0 ُةرَِتيو

 ُهَقَدْنَّزلا ِسْنَد نم اذو | اشاج

 ةَقِشَقُسلا هذه خرطاو كرش

 ُهَقَلَطُملا ةّدحولاب ٌدِقَتْعُم
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 *ةّيلوللا بهذم اوبهذ ٌةعاج مهنمف «تاياغلا حبقأ ىلإ اوهتناو «مثآملا ّدشأ

 ةّيقلاخلا ةبترب اهوقحلأو «ّيقولخملا ةبتر اوفنو «لولُخلا اوطقسا ٌةعامج مهنمو
 هليوأت نكمي ام ليوأت وه اَّنِإ :نيفلاّسلا ضعب يف لوقلاف «ةّيفيكلا مهَقِب اوراحو
 ناكمإو «مايألا لوادت ةرثكل ؛مهيلإ هليوأت نكمي الام ةبسن راكنإو «مهت|ملك نم
 ءلاجّرلا نايعأ نم اوناك نإ اذه «ناتهُبلاو روُزلا باحصأ نم مهيلع ءارتفالا
 رهاظ فِلاَحُت ٍتاملك ليوأتل فّلكتت الف اّلِإو ءلاوحألاو تاماقملا باحصأو
 عي ْنأ ٌقحأ ّقحلا َّنأ ىلع «ًدبأ ةعيرّشلا

 اوركذ :(70) ةيآ ميرم ةروس ريسفت يف «بيغلا حيتافم» يف يزارلا رخفلا مامإلا لاق :لولحلا )١(

 :ةثالث تاريسفت لولحلل

 متل قالو ستسلا و نيتلاو نر و رو هانا كيحو ِءيّنلا نوك : اهدحأ

 سيل هّنأ ىلع انوقفاو مهو !ًايسج ىلاعت هللا ناك ول ٌّحصي (َّنِإ اذه َّنأل ؛ّلطاب اذه َّنأ ملعاو

 محب
 ةّيعِبَتلا هذه نم لوقعملا :لوقتف « ءمسجلا يف نوّللا لوصح لاثم ىلع ء ءىَّنلا يف هلوصح :اهيناثو

 يف ال ماسجألا ٌّنح يف لقعُي (َّنِإ ًاضيأ اذهو «هيف لحم لوصحل ًاعبت رّحلا كلذ يف َنوَّللا لوصح
 .ىلاعت هللا قح

 ًاضيأ اذه :لوقنف «تاوّزلل ةيفاضإلا تافّصلا لوصح لاثم ىلع ء ءيَّنلا يف هلوصح :اهثلاثو

 ًاجاتحم ناكل ىنعملا اذهب ٍءيش يف ىلاعت هللا ناك ولف !جايتحالا ةيعبتلا هذه نم لوقعملا َّنأل ؛لطاب

 ىنعمب لولحلا اذه ريسفت نكمي ال هنأ تبث اذإو لاحم كلذو ءرّثؤما ىلإ ًارقتفم ناكف انكم ناكف

 .هتابثإ عنتما ىلاعت هللا ٌقح يف هتابثإ نكمي ٍصُخلُم
 يف يلازغلا مامإلا هركذ امك - ىلاعت هللاب ذايعلاو - ّبَّرلا وه راص دبعلا نإ :مهوق وه :داحتالا امأ
 ةيآ ميرم ةروس ريسفت يف ؟بيغلا حيتافم# يف يزارلا مامإلا لاقو 0177 ص «ىنسألا دصقملا»

 هداحتالا لاح امهف ادحّتا اذإ نيِئيَّشلا ْنأل ؛ًاعطق ٌلطاب وهف داحتالاب لوقلا امأ :هنالطب نايب يف (70)
 اناك نإف ءامودعم رخآلاو ًادوجوم امهدحأ نوكي وأ ءنيمودعم وأ نيدوجوم انوكي نأ اّمإ

 ًاداحما نوكي ال ًاضيأ وهف ٌتلاث لصحو امدُع نإو ؛ٌلطاب داحتالاف ءٌدحاو ال نانثا امهف نيدوجوم
 رخآلا مدعو امههدحأ يقب نإو ءْثلا ِءيش لوصحو «نيئيّشلا كنيذ مدعب ًالوق نوكي لب

 نم رهظف دوجوملا وه هنيعب مودعملا :لاقي نأ ليحتسي هّنأل ؛دوجوملاب دحّتي نأ ليحتسي مودعملاف

 .ٌلاحم داحتالا نأ رهابلا ناهربلا اذه



 [ةماقتسالا ةماركلا ليلد]

 راونألا» هباتك يف ينارعّشلا باَّهولا دبع بطقلا اندّيس لوقي فيك رظناو
 رمأ لثتما نإ الإ هب أبعن ال ءاوحلا يف عّيرتي يفوّصلا انيأر ولف» :هّصن اهب "«ةيسدقلا
 قلخلا لك اهكرتب ٌبطاخ َهّنِّسلا يف ةدراولا ”تامَّرحُملاف «هيبن بنتجاو ىلاعت هللا

 ٌةلاح ىلاعت هللا نيبو هنيب َّنأ ىعّدا نمو «مهنم ٌّدحأ كلذ نع جرخي ال «نيِفّلكملا
 وهف هاوعد ىلع هقَّدِصُت ٍةَراَمَأ روهظ ريغ نم ةيعرّشلا فيلاكّتلا هنع تطقسأ

 الو ؛هللا لهأ ىلعو .هللا ىلع ةّيلايخ ةرضح يف ٍدوهش "نم حطشي نمك ٌبذاك
 لقع دوجو عم ىلاعت هللا دودح دنع فقي الو ءسأر ةّيعرَّشلا ماكحألاب عفري

 .قدّصلا دعقم نع ٌدعِبُم ءٌقحلا باب نع ٌدورطم اذهف .هدنع فيلكُتلا
 ْنِم رّدكتي نأ اذه ىلع مارحو ءاذه لثل مَّلسُي ْنأ هريغو هيقفلا ىلع ٌمارحو

 .هلقع هيلإ غلب ابو ملعي اهب هحصن هّنأل ؛ ”هحصُن
 هللا ماكحأ يف امهَق هنم ىلعأ ِهّنأل ؛ٌملولا حصن نم رّدكتي نأ هيقفلا ىلع ٌمارحو

 .هملع هيلإ لصو ايف هحصن دقو «ىلاعت

 وبأ «ينارعشلا ؛ةيفنحلا نبا دمحم ىلإ ةبسن «يفنحلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع مامإلا خيشلا وه )١(

 نم) ةرعش يبأ ةيقاسب أشنو ء«(رصمب) ةدنشقلق يف دلو «ةيفوصلا ءاملع نم :ه(844-917/7) دمحم

 :اهنم .فيناصت هل «ةرهاقلا يف يفوتو (يوارعشلا :لاقيو «ينارعشلا) :هتبسن اهيلإو (ةيفونملا ىرق
 فشكاو ريكألا خيشلا مولع يف «رمحألا تيربكلا»و «ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف «ةيسدقلا راونألا

 تاقبطب فرعي «رايخألا تاقبط يف «راونألا حقاولاو ««ننملا فئاطل»و ةمألا عيمج نع «ةمغلا

 «مالعألا».كلذ ريغو «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف «ةيسدقلا راونألا حقاول»و «ىربكلا ينارعشلا

 18١. /5 ىلكرزلل

 .-78- الالص «ةيدوبعلا بادآ نايب يف ةيسدقلا را اونألا» (؟)

 .«راونألا» يف ام تبثأف ,ٌبطاخم ...تامّرحملاف :«راونألا» يفو ءًابطاخم ...تامرحملا يف لصألا يف (؟)
 .يف :«راونألا» يف (4)

 .ةحصن نّمم :«راونألا» يف (6)

 م



 تالآلا ىلع فقوتي ماكحألا مِهَف يف مهصوغو ءايلوألا َمْلِع نأ مّه موتي الو

 هيلع دييقت ال خي ّلحلا َّنِإَف ؛كلذ وحنو «ينعملاو هةّللاو ءوحّتلاك ,مهريغ دنع

 .«مهفاف ؛ءاش فيك ءاش ام ءاش نم يطعيف

 [ حطّشلا باحصأ ةقرافم بوجو ]

 تعمس» :هصن ام "«عمللاو رردلا» هباتك يف اضيأ ينارعشلا مامإلا ركذو

 ةبحص قراف ْنَمي ًةيده اولبقت ْنأ مكاّيإ :لوقي هللا همحر "يفصرملا اًيلع يديس

 لاوحأب فرعأ متنك نإو «هيلع اولبقُت وأ ءمكبحصيل مكاتأو داير ىدلا هخيش

 ةدهفلا ضفتي ةسنث لغ فانا دقق ههيش قراق قم لك نإف خيش قف قيرطلا

 سأب الف «ٌقحب هخيشل هتقرافم نوكت نأ الإ ّمهللا «ةبحّصلا ٌّقحب ءافولا مدعو

 يذّلاك .حطّشلا باحصأ بحص ْنَم ٌّقح يف ًارارم هب تلعف (ى ءاذه لثم لوبقب

 لوقيو «هيلع بلغ ٍلاح ريغ نم ًاديلقت «ةقلطملا ةدحّولا لهأ دهاشم ىلع يرجي
 .!هويوجحلا لهفي|ك كتر دديعتو لصن نأ كايإ هنيرل

 هنم رّمُي نأ ريقف لك ىلع بجيو ةّيلكلاب مالسإلا نع جرخ دق اذه لثم ّنِإف

 فيكف «ءهدقتعي ام دقتعاو هبحص ناك ينل ديرملا كلذ مالسإ ددجيو ءساّنلا

 .!؟مرحي الو للحي ال هنأ عم هتيده لبقي نأ عّروتملل يغبني

 )(ص١؟١-.

 نم ناك «يعفاشلا «ينيدملا يرصملا يفصرملا نيدلا رون ليلخ نب يلع نسحلا وبأ خيشلا وه (0)

 نيثالثو فين ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت ينارعشلا مامإلا خيش وهو «ملعلا يف نيخسارلا ةمئألا

 فرشأ ىلإ كلاسلا جهنم» :هتافلؤم نم ءرصمب نسح ريمأل ةرطنقب هتيوازب نفدو «ةئامعستو

 يف «بالطتلا نسحأ»و ؛«قيقحتلا يدابم يف قيرطلا ينابم»و ««بذعلا دروملاو عنقملا»و ,«كلامملا

 يلكرزلل «مالعألا»و «484 ص 6١ مقر ينارعشلل «ىربكلا تاقبطلا» :رظنا .ديرملا بادآ

 . 34 /ا/ «نيفلؤملا مجعملاو «

 هذا



 دقتعي نم ةيده لوبقو مكاّيإ :لوقي هللا همحر ”صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 .ىهتنا «مالسإلا قيرط نع جرخ هّنِإف ؛ةقلطملا ةدحولا

 هنأ "جالا نع نوُلّقني :"«ديؤملا ناهربلا» هباتك يف فَ فلؤملا انديس لاقو
 .!ٌقحلا انأ :لاق ام حلا ىلع ناك ول .همهوب أطخأ !ّقحلا انأ :لاق

 الصار هاير ةارآ ام: لطاب ةلسو كلذ لك 'هدكولا عفوت ادع هل فووق

 نم مهّولا هذخأف ءانينط وأ َةّنر الإ عمس هارأ ام ءرضح هارأ ام .برش ُهاَرأ ام «ًادبأ

 .لاح ىلإ لاح

 . ٌروكمم وهف ًافوخ ددزي ملو ًابرق دادزا ِنَم

 .زواجت الب دودحلا ىلع فلّسلا جرد ٌليطابأ الإ يه ْنإ ,ليواقألا هذهب لوقلاو مكي

 الإ كفن ىف ولع قيود له ؟لهاكلاالإ دلل وواجتي له مكيلع هللاب

 .؟ىمعألا

 ناكو ءأرقي الو بتكي _ ال ًايمأ ناك ءينارعشلا مامإلا خيش « ؛يسلربلا صاوخلا يلع خيشلا وه )١(
 هلأ الكوم هيف يغالي او ممل آلا اع عمك

 حتفي نأ هل نذأ مث «يلوبتملا ميهاربإ خيشلا دنع ءباش وهو (نيتلا عاونأ نم عون) زْيَمُجلا عيبي
 ةنس يفوت ءتام ىَّبح صوخلا رفضي راصو كرت مث ءةنس نيعبرأ وحن اهب ثكمف ؛تايز ناكد

 265٠ ١مقر نارعشلل «ىربكلا تاقبطلا» :رظنا .تاكرب خيشلا ةيوازب نفدو ه)

 ,.40- /؟ 287 5 مقر يوانملل «ىربكلا تاقبطلا» ه١ ص

 .ا”ةاص (؟)

 0 جيل و م ا اللا ل سل

 هَّدر نوفلتخم هرمأ ىف خياشملاو ,مهريغو «ىطوفلاو «ىكملا ورمعو «يروُثلا و «دينحجلا بحصو
 نب سابعلا وبأ :مهنم مهضعب هلبقو ءفوصتلا ىف مدق هل نوكي نأ اوبأو .هوفنو خياشملا رثكأ

 اوكحو «هلاح هل اوححصو هيلع اونئأو ,يذابارصنلا مساقلا وبأو «فينح نب دمحمو .ءاطع

 ؟ىنابر كاع روصنم نب نيسحلا :فينح نب دمحم لاق ىَّتح «نيققحملا دحأ هولعجو .همالك هنع
 مقر ينارعشلل «ىربكلا تاقبطلا» :رظنا .ه(4٠7) ةنس «ءاثالثلا موي «قاطلا بابب دادغيب لتق

 ١1٠. /؟ ناكلخ نبال «نايعألا تايفو»و ١١١. ص ٠

3 



 ٌطقاس «شطعلاب ٌطقاس «عوجلاب ٌطقاس :لواطتملا كلذو ؟لواطّتلا اذه ام

 اذه نيأ «ءانعلاب ٌطقاس «مرهلاب ٌطقاس «ةقافلاب ٌطقاس «عجولاب ٌطقاس «موّنلاب

 .2؟0:فغت 6 رولا كرحْلاِنَمْل :توص ةمدص نم لواطّتلا

 لاجر انناوخإ ضعب نع ينغلب» :”روكذملا هباتك نم رخآ ٌلحع يف ه5 لاقو

 :لوقي هنأ رصعلا

 يِراَت ىمجلا ِهِقَق نم يِل اوُنُح :ثلقو يِراّنُز َةَدْفُع ٍريَدلا ٍبابب ُتْدَقَع
 ٌنَّظلا نسح «ليواقألا هذه لثمب ٌلوقلاو مكاّيإ ءىرخأ يناعم كلذب ديري

 .ُمهأ نحل عم انفوقوو «مزلأ نيّدلا عم انبدأ ْنكلو خيّشلا انديسب انّمِزْلُي

 هنم بلطنو ءهّلجرو هيقفلا دي لّيَقُتو ءريّدلا باب ىلع ٌرمن الو راّنْرلا دقعن ال

 ملو اهبلطي مل هتيلو «ظافلألا هذهب اهرتس دصاقم ْخيَّشلا بلط :لوقنو ءاننيد ملي

 :لاقاّرغ اضوع لوقيوةاهرتسي

 يراَرسَأ ّيهلإلا ٍهقفلاب ُتْرَّهَطو يِرانُر ًةدْفَع عرشلا بابب ُتْلَلَح

 يرابلاب لصولل ُبابلا اّلِإ عرشلا امو ٌةلالض اَّلِإ ٌرانزلاو ٌريدلا امو

 نم مالك ناسْللا مّلكتيف ءلقعلا شيطيف بلقلا ذخأت ٌبحلا لهأ ةلاح «معن
 .هيلع ىشغأ وأ همد ىلغ وأ ريح وأ 4

 م يذلا «نيتملا لبحلاب اوكّسمتو ءمكنم هيفكي اذهو ؛هّبرو لجّرلا اوعدف
 :اذبا لصي قل هي كع

 ُلَكَم «ةمعّتلاب ثّدحَتلا ّدح زواجتت يتلا «تاحطّتلا نم اهلثمو تاملكلا هذه

 ريرس ىلع سلج هَّنأ همانم يف ىأرف «ءالخلا تيب يف مان لجر لثمك اهبحاص

 .هناكم فّرَعو لجخ ظقيتسا لف «ةتطلس

 )١(ص"١١-:١1 1١

 م:



 :ذجاوّنلاب ميظعلا دّيّسلا ةَّنُس ىلع اوّضع دودحلا دنع فوقولاب هللا هللا
 ركَبَو وورْمَعمَْوَو ديو ظاقلأو يبلاام

 يَّريَوَكاَذربِبْنيه ىدهَأة قيرشلاه و
 :قوهتلا ””0َكْيِخَأ ُنْطَب َبَزَكَو هللا ّقَدَص»

 "يلذاشلا نسحلا ابأ يديس َّنأ "«ةيسدقلا راونألا» هباتك يف ينارعّشلا مامإلا ركذو
 :ليق «ىلاعت هللا عم بدألا يف كنم ىلعأ سيلبإ نوكي نأ رذحا» :لوقي ُهَّرِس سّدُق
 9 :لاقو طق هفاصوأ نم ٍيفصو يف ىلاعت هللا عزاني 1 ِهّنأل :لاقف ؟كلذ فيكو

 ةنعللا قحتساف رمألا فلات هنأ هرمأ ةياغو ءاهنرسس < َنيِيلكْلأ تر َدَهَأ ُفاَحَأ

 ىلع هقحتسي ايف كبي هلل ًاكيرش نوكي ْنأ دبعلا بلط نم نوهأ رمألا ةفلاختو درّطلاو
 .ىهتنا.هدابع

 لبق بابلا اذهل “ردصّتلا ةردابمو «ةسايّرلا بح :بئاصملا هذه يف دبعلل عقوُملاو

 اذهل مهنم ٌّدحأ رّدصتي ال مهنع ىلاعت هللا يضر يلاخلا رصعلا لهأ ناك دقو «هل هلُهأت

 ءاودلا باب ((75) بطلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :هنيَذ يردخلا ديعس يبأ نع هاور )١(

 يقسب يوادتلا باب «(74) مالسلا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو (07487 مقر (4 )...لسعلاب

 .7711/ مقر )١”( لسعلا

 .-4 ١ص «ةيدوبعلا بادآ نايب يف ةيسدقلا راونألا» (؟)

 يبرغملا يلذاشلا زمره نب فسوي نب رابجلا دبع نب هللا دبع نب يلع ىلذاشلا نسحلا وبأ مامإلا وه (*)

 ةيدّمحملا ةّمألا رخافم دحأ «ةيفوّصلاو ءايلوألا مامإو «ةيلذاشلا ةفئاطلا سأر :ه(107-541)

 «سنوت برق (ةلذاش) نكسو «سنوتب فوصتو هقفتو «برغملا فيرب (ةرامغ) دالب يف دلو

 يف باذيع ءارحصب يفوتو «ةيردنكسإلا نكس مث جحف قرشملا دالب ىلإ لحرو ءاهيلإ بسنف
 بولقلا ةهزناو ««فوصتلا بادآ يف نيمألا ةلاسر» :هتافلؤم نم ءًاريرض ناكو جحلا ىلإ هقيرط
 «ءايلوألا تاقبط» :رظنا .ليكولا معنو هللا انبسح صاوخ يف «ليلجلا رسلا»و ؛«بولطملا ةيغبو

 .706 /4 يلكرزلل «مالعألا»و «-75 ص نقلملا نبال

 . يَّدِصتلا :«راونألا» يف (5)

 /مه



 ٍذئتيح هّنأل ؛ةيبطقلا الإ ٌماقم هدعب سيلو ءءاقبلا ماقم يف هنُكمتو هخوسُر دعب الإ بابلا
 .ثيدحلا ”"...ُّقِطْنَي نو ٌرصُنُي نو (ٌعَمْسَي يَا «ةيدح ةلغقدضب

 .ظ "يليجلا رداقلا دبع َخيَّشلا يديس لاح ناك اك قطني ىَّتح قطني الف

 هلوصو ىعَّذا نمو ؛هلاعفأو هلاوقأ يف ظفحيو دّدسُيو ؛ىوعَّدلا نم ٍئنيح نمأيف

 هيلعف !ًابذاك نكي ْنإف «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ "لك لب ؛هيلع ركن الف ةجرّدلا هذه ىلإ
 .بدألا هعم انمزل دق“اّنك !ًاقداص نكي 37 «هبيذك

 يف طرشب تسيل تاماركلا روهظو «هدابع ىلع رصحنت ال 8 هللا بهاومو
 ًاطوبضم هرمأ نوكيف «هيهاون بانتجاو «ىلاعت هللا رماوأ لاثتما طرتشُي (َّنإ «ةيالولا
 هيف دقتعي مل نإو «هتيالوب ٌدهاش نآرقلاف ءكلذك ناك ْنَمَق هَّنّسلاو باتكلا ىلع

 .ىهتنا .«نوديرم الو ٌعابتأ هل ناك الو دحأ

 مهتافصو لادبألا ددع نايب يف نوسمخلاو يداحلا لصألا يف «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا هاور )١(

 «ةعنب يف كالو ةلجرو هنو ناو ةرصتو هنا تع يوع شا ل

 هن ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا هاورو ««لِقعي بو نط يو أَي يبو قطني يبو ٌرِصْنُي بو
 برمي يِدْيَع ُلاَزاَمَو» :ظفلب 7 مقر (؟4) عضاوتلا باب (41) ق قئاقرلا باتك :«حيحصلا" يف

 نود نمو «(.. .هب ٌرِصْنُي يِذَّلا ُهَرَصَبَو هي ُعَمْسَي يِذَلا ُهَعْمَس ُةَعْمَس ُتْنُك ةئييخأ دو ُبِحأ ىَّتَح ٍلِفاَوَنلاب لإ

 .«قطني يبو»

 يكنج نب هللا دبع نب ىسوم نب رداقلا دبع «ةعيرألا باطقألا دحأ ءءايفصألا مامإو ءايلوألا ناطلس (؟)

 سسؤم :ه(41/1-071) يليجلا وأ «يناليكلا وأ «يناليجلا نيدلا يبحم دمحم وبأ ءينسحلا تسود

 ىلإ لقتناو (ناتسربط ءارو) ناليج يف دلو «ةيفوصلاو داهزلا رابك نم هّرس ُهللا سّدق ةيرداقلا ةقيرطلا

 عمسو «هقفتو ءظعولا بيلاسأ يف عربو فوصتلاو ملعلا خويشب لصتاف هه 484 ةنس «ًاباش دادغب
 ةنس دادغب يف ءاتفالاو سيردتلل ردصتو «هدي لمع نم لكأي ناكو ءرهتشاو «بدألا أرقو .ثيدحلا

 ««بيغلا حوتف»و ؛«ينابرلا حتفلا»و «ٌّقحلا قيرط بلاطل ةينغلا» :اهنم بتك هل ءاهب يفوتو ه
 .49/ /4 يلكرزلل «مالعألا»و 4 ١ص نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط» :رظنا .«ةينابرلا تاضويفلاب»و

 .لكت ركن :«راونألا» يف (*)

 .نوكن :«راونألا» يف (5)

 /مك



 [ حطّشلا يف ربكألا ْخِيّشلا لوق ]
 ةفرعم باب يف ”«هتاحوتف» يف ُهَّدِس ّسِّدُق ”يبرعلا نيّدلا يبحم ربكألا َخيّشلا لاقو

 اذهو ؛اورختفي وأ لاثمألا نع اورّيمتي نأ هللا لهأ اشاح :هصنام ؛هرارسأو حملا

 ةوهشم هلام قّقحُملا إف ءًالصأ ِقّقُم نم ردصي ال هّلإف ؛سفن ةنوعر :حطّشلا ناك

 هيلع ُدِرَي ل ايهم ءهتّيدوبع ٌمزالم وه لب يعدي امو «رختفي ام هّبر ىلعو هّبر ىوس

 .ةباثملا هذهب نوكلا يف "ْنَم عيمج رظنيو ءاهيلإ عراسيف «هرماوأ نم

 ام عيمج هنع لعفنا ولو هّبرو هسفن لهجو «هل قلخ اع "بجحنا حطش اذإف

 لب «ناكمب هللا دنع ”سيلو «لزعيو يلويو «تيميو ييحيف «ةّرقلا نم هيعّدي

 ةناكملاب ال لاحلا ةّيّصاخب لعفي «ضباقلا وأ «لهسملا ءاوّدلا مكح :كلذ يف همكح
 مهراصبأ فطخيف «نيرظاّنلا نويع يف ةعنّصلا ةّيّصاخب رحاّسلا لعفي اك «هللا دنع

 .هب اوتأ اهيف «ٌقحلا ةيؤر نع

 هنم رهظ يلو نع انعمس الو ءانيأر امو ,حطش ٍةلفغ نعف «حطش ْنَم ٌلكف

 نيدلا يبحم «يسرملا يمتاحلا يئاطلا دمحم نب يلع نب دمحم ققدملا ققحملا لماكلا فراعلا خيشلا وه )١(
 ه(070) ةنس (سلدنألاب) ةيسرم يف دلو «ربكألا خيشلاب بقلملا ءقشمد ليزن يبرعلا نبا ءركب وبأ
 رصم لخدو حاسو «دّبعتو دّهزت مث «برغملاب ءارمألا ضعبل ءاشنإلا بتك «ملعلا ريثك ًايكذ ناك

 دف ءرصمب مالسلا دبع نبا هيلع طح دقو ,تافلؤم اهلخد ِدلب لك يف هلو .مورلاو زاجحلاو ماشلاو
 يطفو نافرعلاو ةنالرلاب هنري رابع «مرقلا لاوخأ كرعو 8 يالا نسخ حفلا بم
 تاحوتفلا» :اهنم «ةلاسرو باتك ةثامعبرأ وحن هل ءقشمدب ةيحلاصلا يف نفدو ه(71728) ةنس تام

 تاقبطلا» :رظنا .«بيغلا حيتافم»و ««رعش ناويد»و ««رايخألا ةرماسمو راربألا ةرضاحم»و ««ةيكملا

 .7/81 /1 يلكرزلل «مالعألا» و للا/ ص 2789 مقر ينارعشلل «ىربكلا

 .788- !1/ /؟ حطشلا ةفرعم يف ةئامو نوعستلاو سماخلا بابلا يف (0)

 . تاحوتفلا يف ام تبثأف (ام) باتكلا اذه يفو (نم) تاحوتفلا يف (*)
 .(بجحنا دقف) تاحوتفلا يف (4)
 .(هللا دنع وه امو) تاحوتفلا يف (6)

 /ا/



 ؛هلصأ ىلإ دوعيو «ٌلذيو رقتفي نأ ديالو الإ هللا دنع لو وهو سفن ةنوعرل ٌحطش

 اذإ اذه ءحطّشلا لاح ناسل كلذف ؛هب لوصي ناك يذلا وهّزلا كلذ هنع لوزيو
 .!؟ بذاك نم ردص ول فيكف «ٌمومذم وه ٌّقحب ناك

 .؟هنم رثألاو لعفلا دوجو عم حطشلا يف بذاكلا ةروص فيكو :ليق نإف

 نورّدؤي ام هللا لهأ َنإف ءكلذ يف بذاكلا ةروص اّمأف ؛هنع َتلأس ام َمْعِن :انلق

 نرتقي مل ثيح مهدنع ًاحطش ىَّكسُمْلا كلذو .هللا لهأ اوناك اذإ قداّصلا لاحلاب اّلِإ

 نوكي ْنَم ساّنلا َنِمف مالّسلا مهيلع ءايبنألا نم كلذ قّمحت اك ءهب ّرمأ يهإ ٌرمأ هب
 الر ةععتملا تالافالاو ةستفلا رانآلا ايون هدانمألا صارخ نا

 لالا ةرق يم هلا يرعاك دع كلذ رهظت نإ و «ههدنع ءايضأ نع كلذ نإ ؟لوقي
 ىمسي ال اذهو هلك اذه يف بذاك وهو «ةقداّصلا ةيالولاو هللا دنع ةناكملاو

 تركع شع تانك ره لبءاحاطت هعاص الوءاخطخ

 دهشت دعب , اهيلع ءسفن ٍةنوعر ْنِم ٌةرداص ةقداَض' ةملك :حطشلاف

 .«حطّشلا لاح ةفرعم يف ٍفاك ردقلا اذهو ؛لاحلا كلت يف هللا نم هدعبب اهبحاصل

 [لالدإلا يف ربكألا خبّشلا لوق]
 :نيثالثلاو عساتلا بابلا يف ”«هتاحوتف» نم لوألا ءزجلا يف ُهَّرِس َسّدق لاقو

 كاّيإو - ةدابعلا طاسب ديري - طاسبلا ىلع دعقا :لاق هَّنأ مهضعب نع يكُح

 اهَّدح رومأب ٌةفلكم اََّتِإ ٌتيح نم ةّيدوبعلا ةقيقح هيطعت ام مزتلا :يأ ءطاسبنالاو
 نم ٌوِهَّزلاو رخفلاو لالدإلا اهماقم ىضتقال رومألا كلت الول ِهّنإَف ؛اهدّيس "اهل

 هراوج نم ىلاعت قحلا هدرط اذإ يلولا هيلإ طحي يذلا لزنملا ةفرعم يف نيثالثلاو عساتلا بابلا يف (1)
1744-7 

 .(هل) تاحوتفلا يف (؟)
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 ام هل ليقف رختفاو '”مالغلا ةبتع ًاموي اهز [ى «هتلزنمو هل ٌدبع وه ْنَم ماقم لجأ
 ال فيكو :لاقف «كنم كلذ لبق فرعُي نكي مل امم كلئاهش يف هارن يذلا وهّزلا اذه

 .ًادبع هل تحبصأو «ّلوم يل حبصأ دقو وهزأ
 الإ ةرخآلا يف مه ام لثم اينّدلا يف اونوكي نأو «لالدإلا نع ديبعلا ضب اف

 .اهنم اوُعّرْفَي نأ ىلإ مهدّيس رماوأب لغش ين مهف «ُفيلكَتلا

 ال كلذو ءةّيدوبعلا هيضتقت يذلا لالدإلا ماقم يف اوماق ٌلغش مهل قبي مل اذإف
 .اينّدلا راّدلا يف سافنألا عم مهل فيلكتلا ٌنِإَف ؛ةرخآلا راّذلا يف لِ | نوكي

 .هلالدإ ردق ىلع هللاب ةفرعملا نم صقن دقف ِهراَّدلا هذه يف ٍلالدإ كاع

 لاح يف ٌةريثك ٌسافنأ هتتاف هّنإف ؛ًادبأ ٌلالدإ هل سيل نَّكِم هريغ ةجرد غلبي الو

 «لالدإلا هب لاغتشالا ضقاني يذلا فيلكتلا نم اهيف هيلع بجي اًنع باغ «هلالدإ

 هترضح اَّمل هلالدإ عم يليجلا رداقلا دبع ىرت الأ «لالدإ رادب اينّدلا تسيلف
 يف هّدخ عضو «ٍنامّزلا ردقلا كلذ راَّدلا هذه يف هسافنأ نم هيلع يقبو ةافولا

 ديعلا نوكي نأ يغبتي يذلا ٌّقحلا وه نآلا هيف وه يذّلا نأب فرتعاو ضرألا
 ٌقحلا ناك امل ؛لالدإ بحاص ٍتاقوأ يف ناك هَّنَأ كلذ ببسو رادلا هذه يف هيلع
 .ناوكألا ثداوح نم هب هفّرعُي

 يبص وهو كس هّنأل ؛مالغلاب فورعملا دباعلا .فئاخملا «عشاخلا ,دهازلا ءيرصبلا نابأ نب ةبتع )١(

 نيعبسلا دودح يف هن دهشتسا ءيرصبلا نسحلاب هنزح يف ِهّْسُي ناك «مالغلاب داّبعلا نيب فرُعف

 يوأيو ءرهدلا موصي «ةرصبلا لهأ كاّشن نم مالغلا ةبتع ناك :ءارفلا ةملس لاق «ةئامو

 هلمعي ءًاصوخ هب يرتشي ءاسلف ةبتع لام سأر ناك :يرصبلا رمع وبأ لاق «ةنابجلاو لحاوسلا
 ال :لاق ءازغ امل ليق .هلام سأر سلفو ءسلفب ىشعتيو ءسلفب قدصتيف «سولف ةثالثب هعيبيو

 «ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .ديدح لغو ًاروفحم ًاربق اودجوف «هوحتف «لتق املف , يتيب اوحتفت
 . 7717/5 يدفصلل «تايفولاب يفاولا»و .57 /7 يبهذلل

 هحأ



 عم ”ةفّلكملا ةيدوبعلا مزالف «لالدإلا نم هذيملت "دوعُّسلا ابأ هللا مَصَعو

 هخيش ىلع ريغت اك هتوم دنع لاحلا هيلع ريغت هنأ يك |مف ؛هتوم نيح ىلإ سافنألا
 يف رداقلا دبع قيرط :لوقي هتعمس :لاقف ءاندنع ةقثلا انل ىكحو .رداقلا دبع

 نعو هنع هللا يضر ٌبيرغ رداقلا دبع قيرط يف انقيرطو ءٌبيرغ ءايلوألا قيرط

 يف انلعجي نأ 0 هللاف ءانيلع ترّدق تناك نإو «تافلاخملا نم انمصعي هللاو

 وهو ّنَحْلأ ُلوُعَي ُهََو 8 :تاجرد ءاقترا اهب انل نوكي ىتح ةريصب ىلع اهباكترا

 .ىهتنا . 0 [4:بازحألا] 4 َلِيتْلا دمي

 :5«ةيسدقلا راونألا» هباتك يف ُهَّدِب َسّدُق ينارعّشلا باَّمولا دبع يديس لاقو

 ال رومأ يف يف ءارقفلا نم يصخش ىلع يتفتسا اذإ - فراعلا ريقفلا :يأ - هنأش نمو»

 اذكه «نكمأ ام هنع ٌّدَّرلا يف لّيحتي لب «راكنإلا ىلإ ردابُي ال ْنأ ؛قوّذلاب الإ كردُت

 ءامهنع هللا يضر ”يبابنألا ميحّرلا دبع ْخيّشلاو «”ايركز مالسإلا خيش نأش ناك

 ميرحلا لهأ نم لبشلا نباب فورعملا دهازلا :ه(087)ت دوعسلا وبأ كرابملا نب ركب يبأ نب دمحأ )١(

 هيلإ راشي نمم راصو دهزلاو ةلماعملا قيرط هنع ذخأو نهض يليجلا رداقلا دبع خيشلا بحص «يرهاظلا
 دنع ماتلا لوبقلا هل راصو موقلا قيرط يف مالكلاب هيلع حتفو «تاماركلا هل ترهظو «ةيالولاو ةفرعملاب

 7٠١. /7 يدفصلل «تايفولاب يقاولا» :رظنا .هب كربتلاو هترايز سانلا رثكأو سانلا

 .تاحوتفلا يف ام تبثأف (ةفلكملا) تاحوتفلا يفو (ةقلطملا) عوبطملا يف (0)

 .-4 0ص «ةيدوبعلا بادآ نايب يف ةيسدقلا راونألا» ('")

 :ه(9477-/1717) ىبحي وبأ «يعفاشلا يرصملا يكينسلا يراصنألا ايركز نب دمحأ نب دمحم نب ايركز (5)

 ةرهاقلا يف ملعتو (رصم ةيقرشب) ةكينس يف دلو ,ثيدحلا ظافح نم ءرسفم «ضاق «مالسإلا خيش

 ىلع يرابلا ةفحت»و ««ريسفتلا يف نمحرلا حتق» :اهنم «ةريثك فيناصت هل ه(405) ةئس هرصب فُكو
 .477/7 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«بلاطملا ىنسأ»و ؛««لوصولا ةياغ»و .«يراخبلا حيحص

 يسابنألا زرحم نب جاجح نب ميهاربإ نب ميحرلا دبع ميهاربإ نب ميحرلا دبع نيدلا نيز (5)
 «مولعلاب لغتشا «بيجّتلا نبا بيجّتلاو «ملاعلا نبا ملاعلا خيشلا :ه(859-841) يعفاَّشلا
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 بحاص َّنأل ؛هيلع َمالو ىتفأ ةعيرّشلا ”رهاظ داسف هنم مزلي رمألا كلذ ىأر نإف
 هعم بدألا نم ىلوأ عرّشلا ةرصنو «ءادتقالا لهأ نم سيلف ءٌصقان مالكلا اذه

 هللا يضر يناليكلا رداقلا دبعو ”يماطسبلا ديزي يبأك «ءايلوألا لّمُك فالخب

 .ىهتنا .«نكمأ ام مهمالك لّوؤيف ءاهبارضأو امهنع

 [ عيطشلا نم 6 ينالبجلا رداقلا دبع مامإلا ىلإ بام ليوأت ]
 انعفنو هرب ٌسّدُق يليجلا رداقلا دبع حلا انزكد 5ع و دصاام نأ هارآ ئَذْلاَو

 ماقم نع ٌةفرصنم ٌةلّوؤم يهف «”تاحطّتلا يئارمب تيئُر يتلا تاملكلا نم هب

 .فوصنلا يف ءايشأ بتكو ؛كولّسلاو فوصّنلا قيرط ةرخآب مزلو «ةبلطلا عفنو ءنّئفتو عربو
 ..8”"ص يطويسلل «نايعألا نايعأ يف نايقعلا مظن» :رظنا .ةدابعلاو حالّصلا نم مدق ىلع ناكو

 .ةعيرشلا رهاظل ٌداسف هنم مزلي رمألا كلذ َّنأ ىأر نإف :«راونألا» يف (1)

 هذ روهشلا دهاّزلا يماطسبلا يلع نب ىسيع نب مدآ نب ىسيع نب روفيط ديزي ويأ خيشلا وه (1)
 ديزي وبأ ناكو «يلعو مدآ :ًاضيأ نادباع نادهاز ناوخأ هل ناكو ءملسأ مث ًايسوجم هدج ناك

 هلو ؛راع ندبو عئاج نطبب :لاقف ةفرعملا هذه تدجو ميش يأب :ديزي وبأ لئشو مولع

 ناسارخ نيب ةدلب) ماطسب ىلإ هتبسن ٌةرهاظ ٌتاماركو ٌةروهشم ٌتادهاجمو ٌةريثك ٌتالاقم

 نبال «نايعألا تايفو» :رظنا .ىلاعت هللا همحر ه(771) ةنس اهيف هتافوو ءاهنم هلصأ (قارعلاو

 ةقيا /؟ ييكرزلل «مالعألا»و 07١/7 ناكلخ

 ضنا :هّصئام 717-58 ص «فاصنإلا رونا هباتك يف هّرس هللا َسّدق يدايصلا ىدهلا وبأ ديسلا لاق (؟)

 وهو «رخآ ىلإ ٍناكم نم حزحرّتلاو ,حّجْبَلاو ءزواجّنلا وه :حطّشلا ّنأ حلاّصلا فلّسلا نم نوفراعلا

 .قمحألا ناسل اهم قطنيف ناسللا ىلإ اهيقليف بلقلا اهلمتحي ال ىوعد ةنوعر

 .ًالصأ ٍققحم نع ردصت ال يتلا تالّزلا نم يه لب :نورخآ لاقو
 شيطيف دجولا هبلغيو «تاحطّتلاو ةدئاّزلا تاملكلا هنم ردصت هماقم نم لمكأ هلاح ناك اذإ لولا : اولاقو

 ٍدجو نع ٌرداص ٌمالك وه «نيفراعلا نم ركّشلا لهأ هب ظفلي يذلا حطّشلا :اولاقو .بجعملا شيط

 .ٍتشع مَظِعو ٍنايلغ ةدشو ٍقوشو
 حاطشم قيقّذلا هيف زرحت يذلا تيبلل لاقيو كرحت اذإ حطشي حطش :لاقي «ةكرحلا :ةيبرعلا ةغللا يف وهو

 ا ل ل اح د م اج م يف

 ءايلوألا نم نينّكمتملا ىلإ ةبستلاب كلذو ؛ةيالولا ةبترم يف ٌصقن وهو هبحاصب ةعيقولا بابسأ نم وه
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 تَبِسُن يهف تاليوأّتلا لبقت ال يتلا تالكلا ضعب اًمأو «بلاغلا ىلع حطّشلا

 هللا نم هيلع - اهعضاو اهاَّنس يتلا تاملكلاك «ٌحصألا ىلع هند هنم نكت ملو «هيلإ

 هللا ِهَّزن - هب ذخأو نفط َخَّشلا ىلإ اهدنسأو ةّيجارعملاو ةّيئوّعلاب :- قحتسي ام
 هيلع ٌضحم ٌءارتفاو ناتي يهف «ةقلطملا ةدحّولا لهأو «ةيلولُخلا بهذم ىلإ - هماقم
 لاوقألا يف لكي ينل عابئالا مدقب قّقحت ْنَم مظعأ ْنِم هي هَّنإو هرب سد
 نم هيلإ بسُت ام اّمأو «هتادابعو «هتالاكو «هتاداشرإ هيلع تّلد دقو «لاعفألاو

 لصح يعرش ٍليوأتب ٌلوؤم الإ خص ْنِإ وه اف «لل يلو ّلك ةبقر ىلع يمدق :هلوق

 قذلا نيذلاو ؛خيّشلا يف ٌولُعلا لهأ نم ةعامج هرهاظب كّستو «ريغ ال ماهيإلا هيف

 يف ”نايح وبأ مامإلا هلاق ام رظناو ,مهحلاصم بلجو «مهسفنأ ءالعإل َةفرِح

 ام هنمو «ليوأتلا لبقي ام حطّشلا نم نإ «نسحلا ليوأتلا هلوبق طرش ىلع نكل «مهريغ ىلإ ةبسنلاب لاك
 نع ناك نإو «هبحاص ذخاؤي ال قداص ٍلاح نع ناك نإ ليوَُتلا لبقي يذلا حطّشلاف «ليوأتلا لبقي ال
 ةقداّصلا لاوحألا لهأ نم ردصت يتلا تاحطّسلاو «هللاب ذايعلاو ضحملا لالَّصلا نم وهف ةيلايخ ٍةلاح
 نيا د ولا ور ع ار اول يد يا

 «... ةمعنلاب ثدحتلا قوف ٍلوق ىلإ لاحلا مهفرصي ال تاماقملا لهأ نم نونّكمتملا و «مادقألا قلازم

 5 يعافرلا مامإلا طبس لوق 5١ص «نيرظانلا ةضور» يف يرتولا ةمالعلا ركذ دقو
 :كلذ يف امهنع هللا ىضر بزعألا
 ليلذٍةحٌّصلاىدل رومخلاوخأو ليد ٍطوقُسلا ىلع ٍلاجرلا حط ش

 ٌلياق ٌنوعشاخلا لا مكلا اولوأو مهلا ججل موجع شب َنورئاسكتي

 ليس بيرغلاعطقلل ٌحطٌّشلو لص ليس ىلوملا لْئلاَف

 )١( نايح وبأ «نيدلا ريثأ ءيسلدنألا يطانرغلا نايح نب فسوي نب نايح نب يلع نب فسوي نب دمحم )5065-
 .هرصع يف ةاحنلا خيشو ءرهدلا ديرف ءيوغللا يوحنلا رسفملا ظفاحلا «ةمالعلا مامإلا خيشلا : ه5

 :اهنم «ةريثكلا ةروهشملا فيناصتلا فنصو «ةرهاقلا يف يفوتو «ةطانرغ يف دلو .هتقو يف نيرسفملا مامإو

 لاجر مجارت يف «رصعلا يناجم»و طيحملا رحبلا هب رصتخا «رهنلا»و «نآرقلا ريسفت يف «طيحملا رحبلا»
 يلكرزلل (مالعألا»و لا 0 ١ص ةبهش يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط» :رظنا .هرصع /1/ 197 .
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 ٍَقَدِص مد هَل ايمانا يَيَو# :ىلاعت هلوق ىنعم يف «طيحملا رحبلا» هريسفت
 ُ فاس

 ,”كاحضلاو ,"دهاجمو .سابع نبا لاق # ِقَّدِص مد 9# :[:سربا # ٌمِهْيَر َدْنِع

 .تادابعلا نم ةحلاّصلا لامعألا يه :“ديز نباو «”سنأ نب عيبرلاو

 .ِةلِلَلَع دمحم ةعافش ىه :"ةداتقو ”نسحلا لاقو

 دلع دمحم + ةييصمل | يه :هريغو "ملسأ نب ديز لاقو

 ؛نيرسفملا ةمئألاو نيعباتلا نم مالعألا دحأ :ه(١٠ 4وأ171١٠-7) يكملا جاجحلا وبأ ربج نب دهاجم )١(

 ةكمب يفوت ؛ةضرع نيثالث لاقيو ةمتخ نيرشعو ًاعضب سابع نب هللا دبعو بئاسلا نبا هللا دبع ىلع أرق

 .-هدص يطويسلل «ظافحلا تاقبطاو 27547 ١/ يرزجلا نبال «ةياهنلا ةياغ» :رظنا .دجاس وهو

 يف ةيوارلا هنع تدرو «يعبات يناسرخلا يلالحلا دمحم وبأ :لاقيو مساقلا وبأ محازم نب كاحضلا (؟)

 ١58/١. يرزجلا نبال «ةياهنلا ةياغ» :رظنا . ه(5١٠١) ةنس يفوت .نآرقلا فورح

 ةيلاعلا ابأو هذ كلام نب سنأ عمس «يرصب :يزورملا ءيناسارخلا ,يركبلا دايز نب سنأ نب عيبرلا (1)
 يفوت :لاقي .ةنس نيثالث ورمب نجس :دواد يبأ نبا لاقو «هنامز يف ورم ملاع ناكو .هنع رثكأو يحايرلا

 ١و /7 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» . ه(179) ةنس

 «يقشمد :ه(1/84-41/0) سابعلا وبأ نيدلا باهش ديز نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ (4)

 .770 ١/ يلكرزلل «مالعألا» .كلذ ريغو «ماشه نبا ةريس راصتخا» :هل ةلبانحلا ءاملع نم
 هنمز يف ةّمألا ربحو ؟ةرصبلا لهأ مامإ ناك ,يعبات :ه(١1١-171) ديعس وبأ ءيرصبلا راسي نب نسحلا (0)

 ةريخ همأ تناكو نقط رمع ةفالخ يف «ةنيدملاب دلو ءكاسنلا ناعجّشلا ءاحصفلا ءاهقفلا ءاملعلا دحأ وهو

 ٌبصنت «ةحاصفلا يف ٌةياغ ناكو «ةرصبلا نكسو بلاط يبأ نب يلع فنك يف ٌّبشو «ةملس مل ًةالوم
 .777 /7 يلكرزلل «مالعألا»و ,777“ /5يدفصلل «تايفولاب يفاولا» :رظنا .ةرصبلاب يفوت :هيف نم ةكمجلا

 دحأ :ه(571١-18) ىعباتلا ىمعألا رسفملا يرصبلا باطخلا وبأ ىسودسلا ةداتق نب ةماعد نب ةداتق (1)

 نبال «ةياهنلا ةياغ» :رظنا .ةداتق نم ظفحأ يقارع يناتأ ام :بيسملا نب ديعس لاق ءرابكلا مالعألا
 .-الص يطويسلل (ظافحلا تاقبط»و ,7387 /١يرزجلا

 ةياورلا هنع تدرو مه#ض باطخملا نب رمع انديس ىلوم هيقفلا ذه (113) يندملا ةماسأ وبأ ملسأ نب ديز (0)

 ةشئاعو ةريره يبأو رمع نباو عوكألا نب ةملسو هللا دبع نب رباجو سنأ نع ىور « نآرقلا فورح يف

 دبع هدلو هنع هاور «ريسفتلا» يف باتك هلو «يوبنلا دجسملا يف ةقلح هل ,ثيدحلا ريثك «ةقث ناك د

 .01/- 07/5 يلكرزلل «مالعألا»و فص يطويسلل «ظافحلا تاقبط» :رظنا .نمحرلا

0 



 .ظوفحملا حوّللا يف مهلاةق ةقباّسلا ةداعّسلا يه :هريغو سابع نبا لاقو

 .اهومّدق هللا دنع ريخ ةقباس :”لتاقم لاقو

 :هلوق يف ”نميلا حاضو راشأ ىنعملا اذه ىلإو

 لجألا براقت ىَّشْخَن تنلأ ٍلَّرَعْلا مِئاَذ ُحلاَّضو كلام

 للزلاو راقعلاَمْوَي كِجْنُي 2 ًامَدَق ْذِحَتاو ٍشْرَعلا يِذِل لص
 .ٍقدص فلس :ًاضيأ ةداتق لاقو

 .قدص ماقم :©”ءاطع لاقو

 .قدص ناميإ :*[ناي] لاقو

 .هومّدق ٌحلاص دلو :ًاضيأ نسحلا لاقو

 ُنْحَن» :ِهكَو لاق اى «ةّنجلا مهلاخدإ يفو ةّمألا هذه ثعّبلا يف هللا ميدقت :ليقو

 .اِةَماَيِقلا َمْوي َنْوُقِباّسل | َنْوَرِخآلا

 هلصأ «نيرسفملا مالعأ نم :ه(٠5١)ت نسحلا وبأ ,ىخلبلا ؛ءالولاب يدزألا ريشب نب ناهيلس نب لتاقم )١(
 درلا»و ««ريبكلا ريسفتلا» :هبتك نم «ةرصبلاب فوتو ءابب ثدحف دادغب لخدو «ةرصبلا ىلإ لقتنا خلب نم

 .781 /1/يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«خوسنملاو خسانلا»و ؛«ةيردقلا ىلع

 قيقر «رعاش ”نمنيلا حاضوب هقورعلا ؛نالوخلا يرشخلا لالك دبع ني ليعاسإ نب نعرلادع 020

 دبع نب ديلولا ةفالخ يف ًاجاح ةكم مدق «نيعلا ةيشخ مساوملا يف عّنقتي ةعلطلا ليمج ناك لزغلا

 وحن ديلولا هلتقف ءاهب لزغتف «ديلولا ةجوز .ناورم نب زيزعلا دبع تنب (نينبلا مأ) ىأرف .كلملا
 .799 /7 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .ه(40)

 :لاقو .هسأر هنهَذ بلاط ىبأ نب يلع انديس حسم ةنيدملا لهأ نم يثيللا ينانكلا بئاسلا نب ءاطع (”)

 «راصمألا ءاملع ريهاشم» :رظنا .ه(77١) ةنس تام ,كدعب نم كتيرذ ىلعو كيلع هللا كراب

 ١-. ١ص يطويسلل «ظافحلا تاقبط»و «-7١7ص يتسبلا متاح يبأل
 .عوبطملا نم طقاس (4)

 مقر )١( ةعمجلا ضرف باب )١١1(: ةعمجلا باتك :«"حيحصلا» يف يراخبلا :<ت ةريره يبأ نع هاور (5)

 .406 مقر (5) ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده باب «(1/) ةعمجلا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو
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 :"”جاجعلا لوق هنمو يفرش مدقب :ليقو

 2 5 أ 5 0 5 سَ

 مدق يذ ِكِلَمِل ّكلُملا اوكرتو مكحلا لأ نم ماّوعلاونب لذ

 :5ةّمّرلا يذ لوق هنمو ةشيفو دل ف هنعو ةيلاع 0 :”ٍجاَجرلا لاقو

 ٍرْحَبلا ىَلَع ْتَّمَط ٌيِداَعلا بّسَحلا َعَم اَهّنَأ سائلا ٌرِكَنُي ال ٌمَدَق مُكل

 اكلَو «ةعيفر ةلزنمو ًالضفو .ةقباس مهبر دنع قدص مدق :©يرعمعّرلا لاقو

 امك ءأمدق :ةقباّسلاو ةليمجلا ةاعسملا تيّمُس مدقلاب قبَّسلاو يعَّسلا ناك

 ٍنالفل :ليقف ءاهب عوُبَي اهبحاص نأل ؛ًاعابو ديلاب ىطعُت اهّنأل ؛ًادي :ةمعتلا تيّمُس

 قباوّسلا نم هَّنأو ءلضف ةدايز ىلع ةلالد 4 ٍقَدِع# ىلإ هتفاضإو ءريخلا يف ٌمدق

 .ةميظعلا

 دبع نب ديلولا مايأ ىلإ شاعو ؛ملسأ مث ءاهيف رعشلا لاقو ةيلهاجلا يف دلو «ءارعشلا نم ءديجم
 .نيدلجم يف ناويد :هل ءًاضيأ روهشملا زجارلا ةبؤر دلاو وهو ءوجهي ال ناكو ءدعقأو جلفف «كلملا

 .417- 87/4 ٍلكرزلل «مالعألا» :رظنا

 يوحن :ه(741-911) قاحسإ وبأ يدادغبلا ٍجاجَّزلا يرسلا نب دمحم نب ميهاربإ مامإلا ()

 فيلآت هلو «دربملا هملعف وحنلا ىلإ لامو جاجزلا طرخي هتوتف يف ناك .دادغب يف تامو دلو «هنامز

 ريس» :رظنا .كلذ ريغو «هئاضعأو ناسنإلا»و ««نآرقلا بارعإ»و ,«نآرقلا يناعم» :اهنم مج

 ١/ 1١. يلكرزلل «مالعألا»و 7٠/١14 ؛ءالبنلا مالعأ

 :ه(11١/-1/ال) ةمرلا وذ ؛ثراحلا وبأ ءهرضم نم .يودعلا دوعسم نب سيم نب ةبقع نب ناليغ ()

 يفوت .داوسلا ىلإ هنول برضي «ًاريمد رصقلا ديدش ناك ؛هرصع يف ةيناثلا ةقبطلا لوحف نم ءرعاش

 . ١784 /5 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .مخض دلجم يف رعش ناويد :هل «ةيدابلاب :ليقو ءناهبصأب

 «ةغالبلا ساسأ»و ,««فاشكلا» :هتافنصم نم «نايبلا ملعو ةغللاو وحنلاو ثيدحلاو ريسفتلا

 .160-161 /١7يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .اهريغو

 ناز



 لجر :لوقت اى ؛حالّصلا ىنعمب ةيآلا هذه يف قدّصلاو :"ةّيطع نبا لاقو

 .قفدص

 .ىهتنا .«ردصملاب ةيمست فاقلا رسكب مدِق :”يعازوألا نعو

 :كلذب دارأ ُهّرِم َسّدُق "ْخيَّسلا َّنأ تيأر يناعملا هذه ريسفتل ترظن اذإف
 .ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ّيِبَنلا ةعافش وأ «تادابعلا َنِم ةحلاّصلا لامعألا

 قوط اَّنأ اى «ةقباّسلا يتداعس :لوقي هّنأكو .ءايلوألا سنجل ةقباَّسلا ةداعّسلا وأ

 .هلل لو ّلك قنع ولعي ٌقيرط وه كلذكف ءيَقُّنُع هب هللا قّوَط هللا َنِم هَ
 كلذك يهو كك هللا لوسر عابّتاب هللا دنع اهَمَّدَق ءريخ ةقباس :كلذب دارأ وأ

 لو لك ةبقر ىلع ٌذفان عابّتالا رمأ َّنأ ىلع سنجلل ٌةلماش
 ةلزنم وأ ءقدّصلا ناهيإ وأ ءقدّصلا ماقم وأ ءقداّصلا هفلس :هلوقب دارأ وأ

 .ةعينملا ءادتقالا ةجردو «ةعيفّرلا عابتالا

 يضاقلا يطانرغلا دمحم وبأ ةيطع نب مامت نب بلاغ نب كلملا دبع نب بلاغ نب قحلا دبع )١(

 «ثيدحلاو «ماكحألاب ًافراع ءًاهيقف ناك «نيرسفملا ةودق ريبكلا مامإلا :ه(057-480)
 «رثنلاو مظنلاو ءاشنإلا يف دي هل «ةفرعملا عساو ءبرعلا ناسلب ًاريصب ؛بدألا عراب ءريسفتلاو
 )) و ١١-. -ةهص يطويسلل «نيرسفملا تاقبط» :رظنا .روهشملا ريسفتلا :هل «ًءاكذ دقوتي ناكو

 .5/8/5 يدفصلل «تايفولاب يفاولا

 قشمدب ةيرق اهب فرع يتلا عازوألا و .يعازوألا ورمع دبع نب دمحي نب ورمع نب نمحرلا دبع (1)
 ًاعروو ًايلعو ًاهقف ايندلا ةمثأ دحأ :ه(61١/-84) ورمع وبأ هتينك سيدارفلا باب جراخ

 فوتو توريب نكسو ؛«عاقبلا يف أشنو «كبلعب يف دلو «ةداهز عم ًاطبضو ًةدابعو ًالضفو ًاظفحو

 هيف تام ىّنح هب ملعي ملو هيلع يشغف طقسو هلجر تقلزف مامحلا لخد دق ناك و ًاطبارم اهب
 نيعبسب هنع لئس ام ردقيو «لتئاسملا»و «هقفلا يف «نئسلا» باتك :هل هرازي روهشم توريبب هربقو

 تا١٠4ص يتسبلا متاح يبأل «مالسإلا ءاملع ريهاشم» :رظنا .اهلك اهيلع باجأ ةلأسم فلأ

 .77 /7 يلكرزلل «مالعألا»و

 .هرس هللا سدق يناليجلا رداقلا دبع خيشلا يديس يأ (”)
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 خيّشلا َّنأ يف بير الو «ءايلوألا سنج نم ناك نإ هلئاقل ٌلماش كلذ ّلكو

 باحصأ نم ةلهجلا ليوأتف الإو هد ماركلا ءايلوألا نايعأ نم ُهَّدِس َسِّدَق
 قئاقّدلا ةظحالم مدع عم اهانعم ريسفتو «ةلوقملا هذه نهض ْخيّشلا ةّبحمب طارفإلا

 ّصُن ام ةياعر لامهإو «ةيلعلا بتارملا لهأ «ءايلوألا سنج ةمرح ظفحو «ةيعرّشلا

 لجرلا مدقب ةملكلا هذه رس رمضم ىلع مزجلاو «ةيمدآلا ةيعونلا ميركت نم
 فافختساو «نيطرفملا ةلهجلا كئلوأ نم ولغو لالض :مظعو محل نم بكرملا
 .ىلاعت هللا ءايلوأب

 [ءاملعلاب فافختسالا مكح]
 هباتك يف ”يرداقلا يمولآلا يدنفأ نامعن لضافلا دّيسلا هلقن ام ينبجعيو

 ًالماع ناك اذإ ًارفُك نوكي (َّنِإ ءالعلا فافختساو» طناف «ظعاوملا ةيلاغ»

 .ميظعّتلا قحتسي ب ال هملعب لمعي مل نم نأ ؛هملعب

 را :تنانلا نصف احق دعا را !اهكت بجعا اه ديراس دعا ةقنل لاق نيو

 .ءاملعلا يف ٌفافختسا هّنأل ؛رفكي :"«ةيريهظلا» يف لاق !نقَّذلا تحت ةماعلا فل
 يف اذك هِرَمَك ًافافختسا قتاعلا ىلع ةماعلا تيقلأو ءكبراش تصصق :لاق نمو

 .ىهتنا .«يديمحلل «ةصالخلا»

 ءّظعاو :ه(17311-561١؟) يسمولآلا «نيدلا ريخ تاكربلا وبأ هللا دبع نب دومحم نب نامعن )١(

 يف ء ءاضقلا يلوو ءاهب يفوتو دادغبب أشنو دلو «قارعلا يف ةيسولآلا ةرسألا مالعأ نم ءٌثحاب يقف

 نم غلبأ هملعو ءهملع نم ربكأ هلقع ناك :هفصو يف يرثألا لاق «ةلحلا اهنم «ةددعتم دالب

 قداص»و .«ظعاوملا ةيلاغ»و ««رجح نياو ةيميت نبا» :هبتك نم .همظن نم نتمأ هؤاشنإو «هئاشنإ

 .47 /4 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«نامعنلا قئاقش»و :«نيرجفلا

 يراخبلا ىراخبب بستحملا ىضاقلا دمحأ نب دمحم :ركب يبأ نيدلا ريهظل :«ةيريهظلا ىواتفلا» (؟)

 راقتفالا دتشي امم لزاونلاو تاعقاولا نم ًاباتك عمج هنأ :اهيف ركذ ه(114) ةنس :ىوتملا ءيفنحلا
 .1717577 «نونظلا فشكا .هذه ريغ دئاوفو هيلإ
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 «لجّرلا ِمَدَقِل 5# خبّشلا ةملك فرصي نم فافختسا نم فافختسالا اذه نيأف

 تلغتشاو «هلل مهقانعأ تعضخ املاط َنيِذّنا هللا ءايلوأ نيقحت كلذب دضقيو

 لهجلا نم الإ كلذ لهف هلل دوجّسلا بارتب مههابج ترّمعتو «هللا ركذب مهتنسلأ
 دصقي نأ هرب َسّدُق خيَّسلا اشاحو !؟داسفلاو ضرألا يف ولعلا ةدارإو «دانعلاو

 دج ةفيرعب نم نم نمكا نهدتاذ هنو ةملكلا:ءلغ وؤدص ظرف لع قعلا اذ
 ردصي فيكف «مالسإلا خيشب مالعألا ءاملعلا هنع رََّع دقو السلا ٌةالَّصلا هيلع
 .هسفن يف نعاّطلاك هسنج يف نعاّطلاو ؛هسنج ىلع زواجّتلا اذه هلثم نم

 لاوقألا يف رهاّلا تلا ةعيرشب لمعلاو «لاىكلا ُهّدِس َسّدُق هتبترم َّنأ ملعيلو

 لاوقأل رظنت الو «هتبترمو هفرش ءالعإو .هتلزنم لالجإب ,يخأ اي كيلعف «لاعفألاو

 ةذخاؤم مهضارغأل نوفرصيو ههيلإ هاضري ال ام نوبسني يذلا نيتوقمملا ءاهقُملا

 دقو «بانجلا ظوفحمو ءباحّرلا يسوي فو كلذ مه ىنأو هيلع ةعيرّشلا رهاظ
 .ءاملعلا نم نيلماعلا نّكَمَتاهف نكت ؛ءارقفلا قالخأ مظعأب هذ قلخت

 ام «عمّللاو ررُدلا» هباتك يف ُهَّرِس َسّدُق قارغشلا باّهولا دبع انديس لاق

 نيرشعو سمخ وحن هرمأ ةيادب يف ثكمف هن يليجلا رداقلا دبع دّيسلا اًمأو» :هّصن

 يف سّنلا اهيمري يتلا لوقبلا تاماهق نم لكأيو «ناهيكلا طيمارش نم سَبْلَي ةنس
 .ىهتنا .«لالحلاب هيلع هللا عّسَو ىّبح ءاملا دراوم يف مهنم طقست وأ «لبازملا

 ةحلاّصلا لامعألاب هنُكَمَتو ؛هللا دودح دنع هفوقوو «عرولا يف هتغلابمل رظناف
 «تادهاجملا نم هلام ملعت ةيكّزلا هتريس تعلاط اذإ كّنِإو «هللا دنع ةيضرملا

 دنع نيفقاولا نينّكمتُملا ٌصاوخ نم هّنأ ًامزاج ًاداقتعا دقتعتو «تادابعلا ميظعو

 .ءايبنألا دّيس هَّدَج ةَنّسل نيرصاّتلا مظعأ نمو «ءارغلا ةعيرّشلا رهاظ

 .ص ()
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 ىلإ ةملكلا هذه نم مظعأ وه ام دانسإب اولتبا ةيِلذاّشلا ةعامج َّنأ ىفخي الو
 ّلك ةهبج ىلع يمدق :لاق ِهَّنَأ :مهوق يهو ُهَّدِب َسّدَق لذاَّشلا نسحلا يبأ ذاتسألا
 ! هلل يلو !هلل ل

 ْخيّشلا ىلإ مهدانسإب نآلا برغملا يف ةفورعملا ةّيناجيّتلا ةقيرّطلا لاجر يلتباو

 .!"هلل لو ّلك ةماه ىلع ناذه يامدق :لاق هَّنَأ مهتقيرط بحاص "”يناجيتلا دمحأ

 هتَذ ليجلل ةبوسنملا ةملكلا ْنأ ىرت ءليصفّتلا نم قبس اميف رظّنلا تنعمأ اذإف

 !اولاق ام موقلا اهيف لاق .ليوأتلا هتملك لوبقو .هماقم ةعفرو «هردق ةلالج عم

 وه اّمِم ليلجلا مامإلا اذه ةلزنم غلبي مل نمل بسنت يتلا تاملكلاب كلاب امف

 ّلك نم مهتاملكب ٌةفاح ةيعرّشلا ةذخاؤملاو ءايلوألا نم ةناكمو ًةرهش هنود

 .!؟ ةهج

 «مهتبترمل ًالالجإو «مهماقمل ًاظفح ؛مهيلإ ةدنسُملا ةبسثلا ةّحص راكنإ الإ لهف

 لجأ سنجلا َّنإف ؛ءايلوألا سنجل ًايظعت ءابيدقتعمو اهينسَّكُم ىلع ّيَلُكلاِب اهّدرو
 .باوّصلا قيرط وهف «ىخأ اي اهب لمعاف .ناك فيك درفلا نم لضفأو

 خيش :ه(170١1-0٠6١١) سابعلا وبأ ءيناجيتلا فيرشلا دمحأ نب راتخملا نب دمحم نب دمحأ )١(

 يف حاس .بدألاب اَلُم .عورفلاو لوصألاب ًالاع ًايكلام ًاهيقف ناك ءبرغملاب (ةيناجتلا ةفئاطلا)

 بازحأب هزاجأو «ةنيدملا يف ناّسلا دمحم بطقلاب ىقتلاو «ةليوط تاحايس ْخِيَّشلا بلط
 دومحم خيشلا ةلباقمل رصم دصقو هّرِس ثروو يدنملا خيشلاب اهيف ىقتلاو ةكم دروو «ةيلذاشلا

 همحر سافب يفوتو «هتاذ ىلإ تبث ؛كانه هتقيرط رشنو «برغملا ىلإ داعو .هنع ذخأو يدركلا

 ةريسلا يف ةيسدقلا ةحفنلا»و :«يناعملا رهاوج» :اهنم هتريس يف بتك هباحصأ ضعبلو «ىلاعت هللا

 نب نسحلل «ىريكلا ةيلذاشلا تاقبط» :رظنا .تاقرو ٠١ يف (درو) هلو ««ةيناجتلا ةيدمحألا

 .7145 ١/ يلكرزلل «مالعألا»و ١6-١56.« 5ص دمحم

 «رارسألا رهاوجا يف (ى ًاضيأ تبث دقو ١6-: 6ص «ةيلذاشلا تاقبط» يف مساق نب نسحلا لاق (؟)

 :نآلا لوقا ْنأ ثرمأ ءءاززخ نبا اي :لاجّرلا ةرضحب مازرج نب دمحأ يديس هذيملتل لاق هّنأ

 .!ةمايقلا موي ىلإ مدآ قلخ نم هلل لو ّلكو «هلل لو ّلك ةبقر ىلع هذه يمدق

 ى



 مُكَهكَفَت لبق :مارحلاو لالحلا نيب نورّيمُي ال نيِذّلا ةخّيشتُملا ءاهفّسلل لقو

 هجولا ىلإ ميقَّسلا مكمهفب اهفرصو «هلاثمأو هنهذ خيشلا ىلإ ةبوسنملا تاملكلاب

 هللا يف اودهاجو .هوقدص اى هللا اوقدصاو .هولماع | هللا اولماع :ًاعرش دودرملا

 موقلا ةبسن نع اوعجراو «عادتبا ريغ نم عابتالا ليذب اوّبشتو «هللا يف اودهاج (ى
 1 .مهامح ناصو مهامحو «هللا مبدأ مَّئِإف ؛زواجّتلا ىلإ

 [هناوخإ عم هذح دبعلا زواجت نم ريذحتلا]
 دبعلا» :وهو "«ديؤملا ناهربلا» هباتك يف هذ فّلؤملا اندّيس هلاق ام نسحأ امو

 .ًاصقان ةرضحلا يف دعي «هناوخإ عم هَّدَح زواجت ىتم

 دهشي «ىوعّدلاب هيلع دهشي «هبحاص سأر ىلع ر شني «صقن ُمَلَع :زواجتلا

 .باجحلاب هيلع دهشي هوُهَّزلاِب هيلع دهشي «ةلفغلاب هيلع
 ةيهلإلا قوقحلا ؛ةّيِعرَّشلا دودحلا ةظحالم عم نكل «معّنلاب موقلا ثدحتي

 .لعفو ٍلوق لك يف مهبلطت
 « قتلا فكرا َلَدَك » :نوعرف لاق ءةّيدورمنب الو ةّينوعرفب تسيل ةيالولا

 بوث عزن ,”(ِكِلَمِب ُْتْسَل» :ِكي ءايبنألا دّيسو «ءايلوألا دئاق لاقو «[14:تاعزانل]

 .ةيفوفلاو «ةّرْمإلاو «يلاعتلا

 * َنوُمِرْجمْلأ اهل مولا وُرَكمأَو 9 :لوقي هللاو «نوفراعلا كلذ ىلع أرجتي فيك
 .؟[59:سي]

 .تال-”ةص )١(

 (؟0) ديدقلا باب ؛.(759) ةمعطألا باتك «ننسلا» يف هجام نبا :نهَذ دوعسم نب هللا دبع نع هاور (؟)

 :تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه 141١: مقر «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاقو 07717 مقر
 طرش ىلع حيحص لاقو .4417 مقر (70) ايارسلاو يزاغملا باتك] كردتسملا يف مكاحلا هاور
 َلاَقَ ُهٌضِئاَرَ ُدَعَرُت َلَعَجَ ُهَمَلَكَف ٌلُجَر كب ىلا ىَنَأ لاَ :هجام نبا ظفلو [يبهذلا هقفاوو نيخيشلا
 .ديِدَقْلا كأم نب ان ان ِكِلَمِب ُتَْل ْنَِق ؛َكِْيَلَع ْنٌوَم» هَل

 و١٠



 ةارفْلا وْنَأ شادن ايأكِي » :ىلاعت لاق «نينمؤملا ُففصو هللا ىلإ راقتفالا ٌفْضَو

 1 :رطافا © 5
 اذه يف نمحّرلا تابذج َّنِإف ؛ملعلا اذه اوُمَّلعت «موقلا ُمْلِع :هلوقأ يذلا اذه

 .ىهتنا .(تّلَق نامّزلا

 [ةّيبطقلا ناسل وه «هلل لو ّلك ةبقر ىلع هذه يمدق :لوق له]
 ««ةيرداقلا ةجهبلا» بحاص "لع نيّدلا رون ْخِبَّشلا هركذ ام بجعلا َنِمو

 ددصب نحن يتلا ةملكلا َّنأ هلوق وهو ةّيناجُّتلاو ّيلذاَشلا نم"ةعامج هب كّستو
 .ةّيبطقلا ناسل :اهليوأت

 يفونطشلا نيّدلا رون خيشلاب روهشملا ,يراقلا دمحأ نب دمحم نب داضعم نب زيرح نب فسوي نب يلع )١(
 يلوو «ةرهاقلاب هتافوو هدلومو «ءاقلبلا نم ماشلا نم هلصأ ناك :ه(71417-7/11) يعفاشلا يمخللا

 هنويشيو هنوملكيو ةنوهركي شابلا ناكو «مكاخلا عماتي ءارقؤلاو ءينولوطلا جماجلاب يسع سرد

 دبع خيشلا رابخأ يف «راونألا ندعمو رارسألا ةجيبا» :هل «تاءارقلا يف ٌةعامج هب عفتناو «حالّصلا ىلإ

 رداقلا دبع خيشلا بقانم وه عمج :رجح نبا لاق :باتكلا فصو يف ءاملعلا لوق «هبقانمو ٍليجلا رداقلا

 نم ريثك يف ساَّنلا نعطو .بئاجعو بئارغ اهيف ركذو :رفعج لامجلا لاق ؛ةجهبلا باتكلا ىمسو
 .اهيف هديناسأ نمو هتاياكح

 مامإلا ينعي - هرابخأو هتريس يف ًالفاح ًاباتك ءىرقملا يفونطشلا نيّدلا رون خيَشلا عمج :يبهّذلا لاقو

 هَّنإف ؛بوذكملاو يهاولاو حيحصلابو ءةرجلا نذأو ةدربلاب هيف ىتأ .تادلجم ثالث يف -نض رداقلا دبع
 مف ياس ال درت نع حا صج

 نيدلا لاك خيشلاو «يلصوملا زابخلا نيّدلا مجن ْخيّشلا لاق :يطساولا نمحرلا دبع نيّدلا يقت لاقو
 اذه يفونطشلا نإ :مهريغو ينورزاكلا يثورافلا دمحأ نيدلا زع ةجحلا ظفاحلا انخيشو .يوفدألا رفعج

 نئمطي الو «هلقن ىلع دمتعُي ال دوعبم لجر وه :اولاقو «هنيعب باتكلا اذه يف هيكحي ايف ًاهّتم ًاباذك ناك
 7 .هرابخأ نم ٍءيش عامسل لقاعلا نمؤملا بلق
 سانلا نعطو «بئارغو بئاجع اهيف ركذو «ليجلا رداقلا دبع خيشلا تامارك فنص :يدفّصلا لاقو
 ىقتل «نيبحملا قايرتاو 076٠ /١رجح نبال «ةنماكلا رردلا» :رظنا .هاكح ايفو اهديناسأ يف هيلع

 «رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ»و 55٠« /8يبهذلل «مالسإلا خيراتاو ١5ص يطساولا نيدلا

 .5 4 /0 يلكرزلل «مالعألا»و 1٠١/١ يدفصلل
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 ِتاَخ ْلَهَأ ,نيتروكذملا نيِتَقْرِفلا نم ُهَمَقاو ْنَمِلَو ءروكذملا حيَّشلل لاقي :تلق
 0 03 - ع 4 0417 2

 نيذلا ةثالثلا ءالؤه الإ ةّيبطقلا ماقم زرحأ امو ؟باطقألا نم ةّيدّمحُملا ةّمآلا

 يردأ امف ؟ًادبأ مهريغ نع لقنُي مل ناسْللا اذه نأ ىلع مُهُراَرْسَأ ْتَسَّدُق مهومتركذ

 !؟مهباوج نوكي اذام
 نود باطقألا نم لماكلا هب مّلكتي ناسّْللا اذه َّنِإ :اولاق مهَّتَأ بجعألاو

 !هريغ
 لضفأو َنيدّنحُملا باطقألا لَمْكَأ دهع ْنِم َّنأ مباهذأ نع باغ :تلقف

 ىلإ ه# ربكألا قيدّصلا لَّوألا ةفيلخلا اندّيس «نيلسرملاو نّيبَتلا دعب نيقولخملا
 نومّدقتملا نولمكألا تكس مُهُراَرْمَأ ْتَسَّدُق تاملكلا هذه مهيلإ اودنسأ ْنَم دهع

 مو ءًاراغصو ًارابك قلخلا ىلع ٌقحب مهناحجرو مهتّيلمكأ ةَّحص يف ةهبش ال نيِذّلا

 .؟هللا انامح ءمهلاك يف ٌةبير ٌجتْحُملل لهف «تاملكلا هذه لثمب مهنم ٌدحاو قطني
 .؟لوقي فيك يردأ ام «لاؤّشلا اذهب ٍلْعُس اذإ كلذكف

 [ةمعنلاب ثدحتلا يف ب ّيعافّرلا مامإلا لوق ]

 باب يف اهاخدإو ءاهرهاظ ىلع تاملكلا هذه فْرَص اودارأ ًاموق َّنأ بئاجعلا نمو
 يفو ؛ٌروهشم ةمعتلاب ثِّدحََتلا باب نم ّنّسلا يف ءاج ام َّنأ لاح او «ةمعّتلاب ثّدحَتلا

 هباتك يف حضوأ هَّنإف .فّلؤملا انخيش «باطقألا دّيس رد هللو ٌروطسم هَّنّسلا بتك
 عم بدألا هجو َنّيَبو «قئاقحلا راتسأ هب فشكو «َنأَّشلا اذه رئارس ”«ناهربلا»

 ةمعتلاب ثّدحََتلا رمأ «روكذملا هباتك يف هن حضوأو فّرع دقو «قلاخلاو قولخملا

 فيكو ؟لاق فيكو «ِتاَيِلسَّتلاو ٍتاولَّصلا ٌلضفأ هيلع كّيبن ناك فيك رظنا» :لاقف

 .ةللكي ِهِقَلْحِب ْقَّلَحَتو هلوقب لقو ههِلَمَعِب لمعاو ؟ ًارجافواَرَي سّنلا قّلاَح

 .ة55-ةةص )١(
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 « نومك كن اْؤَيلاَلَمَأ أولم :ىلاعت لاق «ءاملعلا لأساف «ملعت ال تنك نإ
 .[ 59 : لحتلا]

 ىلع ساّئنلل ًاثحو ءاحل ًاركشو «معنملا ةمعنب ًافارتعا «معّنلاب موقلا ثّدحتي

 مَع هَل انِف ْأوُدَهَج تيَرلأَو » :ىلاعت لاق «ةكربلا هذه مهل َلّصحَتِل ؛لمعلا
 .[14:توبكتعلا] « ليش

 ريخلا نم ينبهوو ءاذك ينمّلعو ءاذك ىلع ير ينعلطأ :ةععتلاب تدحتملا لوقي
 .مكنم فرشأانأ ءمكنم لجأ انأ «مكنم ٌريخ انأ :لوقي ال نكلو ءاذك ةكربلاو

 .قمحألا ناسل اهب قِطْنَي ءسّنلا ةنوُعُر نم نوكت ءىوعد تاملك هذه
 نم اهّريغو ءٌموصو ٌةالص ؟ينفّرشو ينّلجأو «كيلع ينرّيَخ يذلا ام

 4 تماوا# ةيزيكلا رولا ل هئارغ ارحم نمل ؟تادابعلا

 طاخل ء165:::رتبلا 4 ِنوُيْدَحَي الو يل اوُرُكْنَأَو » :ىلاعت 7 لاخكا الول

 ِطَيخِب ُهَمَف لقاعلا
 كلذكو ءودالوأ دثكأ َرَفَك «ْؤألا ةوفّصلا فل ٌمدآ ا رختفت .يخأ يأ

 ."نيلسرملاو ءايبنألا رثكأ

 .تادوجوملا فاحص أر قو لح ءصيوَع ّلك ّلح ُسيلبإ ؟كهلعب رختفت
 .هلامب كله نوراق ؟كلايب رختفت

 .ًائيش هللا نم هنع نوعرف كلم نغي مل ؟ككلمب رختفت
 .هّبر ىلإ دّرجت نأ دعب الط ميهاربإ َكَلَه ام

 .هقلاخخ يدي نيب هّلُذ طاسب شرف نأ دعب ليلا سو ل

 كا أ » :ءاجتلالا قدصب لاق نأ دعب يلا سنوي نأش عاَض ام

 . [4لا/: ءايبنألا] 4 َكّدلَحَبَس

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا دالوأ رثكأ رفك كلذكو :يأ )١(
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 .هيلع ًادمتعم هئاضقل ملستسا نأ دعب الكيك فّسوُي باخ ام

 1 نرتلاكلا اذكه :نروقدملا ادعم ةولسرلا اذكه «نورلا دكه

 .ىهتنا "0: سرت 4 هَل ٍتْملَكإ ليدي
 :««ررّدلاو رهاوجلا» هباتك يف ُهّدِس سد ينارعّشلا باّهولا دبع مامإلا لاقو

 نحن :باتكلا لهأ ضعب يل لاق :لوقي - امهنع هللا يضر هخيش ينعي - هتعمسو»

 .ىصحت ال ةخآ متلعج متنأو «رخآ الإ هللا عم انلعج

 .؟يه ام :تلقف

 .بابسألا ةّيهولأب نولوقت :لاق
 .ميقتسلا طارّصلا نع ٌجراخ وه نم مالك اذه انو نع لطاب اذه :هل تلقف
 .مهنم ىلاعت هللاب ًاكرش لقأ نحنف «متفصنأ اذإ :لاقف

 هلحتتا امو كاّيإو .فّلخلاو فلّسلا نم نيلماعلا ءاملعلا عابتاب ؛يخأ اي كيلعف

 .ىهتنا .«كاده ىلوتي هللاو .ةفّوصتملا ةالغ

 ةّيهولإب نيلئاقلا نم ًاكرش لقأ بابسألا ةّيهولإب نيلئاقلا َّنأ ٌيظأو :تلق
 عامس نم نيفراعلا : ىقلا ردح اذهلو + ©ةقلظملا هذخلاتاحضأ :ينعأ «ءايشألا

 هباتك يف هنذ فّلؤملا اندّيس لوقي فيك رظناو «مهلاوقأب لوقلاو ؛مهتابلك

 ؛امهلكاش امو «ةفسلفلا ملِعو «ةدحّولا ِملِع نع مكعامسأ اوُمُص مص :؟«ناهربلا»

 نإ مكانل هللا انامح هراّثلا ىلإ مادقألا قلازم 1 ولعلا هذه َّنإف

 زيورخ ل نكد هنأ لف » :زئاجعلا ناهيإك ًانامبإ ّمهّللا ٌرهاَظلا َرِهاّظلا
 .ىهتنا , 91[0 :ماعنألا] © َنوُجَعْلَي

 )1(صة١4-.

 .-الة ص قيلعتلا رظنا ()

 .لطاص (9)



 ةدحّولا دقتعي ْنَم م ريفكتب ٌةحفاط يدا ةّمئأو «ءاملعلا ىواتف َّنأ مولعملا نمو

 .ةياحلا هللا لئسن «هيف عازن ال ءاملعلا نيب ىقافو رمألاو .ةقلطملا

 ع

 ْنِإف .مهنع ىورُت يتلا تاملكلا ىلإ رظّتلاب مهيف لوقلاف ءحطّشلا باحصأ اأو
 «ٌبحلا ةركس هتذخأ «هنيد يف ٌركمتم ءٌفراع ٌلجر اهلئاقو «ليوأّتلا لبقت تناك

 (تايبشلا ةودخلا هرهاطرف ىلع همالك لّوَوُت «ليوأتلا اهيف حي ٌدملك ملكتف
 قا لإ مِهتاَرَثَع َم َماَرِكلا اوُنيِقَأ»و ,”ِتاَهّبشلاب دودخلا اوُءَرْدا» كي هلوقب ًالمع

 .”0هللا دوُدُح ْنِم َّدَح

 باب )١5(: دودحلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور (1)
 مقر (47) دودحلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو ١574 مقر (7؟) دودحلا ءرد يف ءاج ام

 لاق .17875 مقر «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو .دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ,: 5

 :ظفلب هوور ءباوَّصلا ىلإ | برقأ فوقوملا :يقهيبلا لاق :48/5 «ةيارلا بصن» يف يعليزلا

 َءيِطْي نأ ءامإلا نق ليَ اوَُحَ جرد 11315 ا ماقلت ع نيل رع هواش كذا
 .«ةَبوُقُعْلا يف ء ِط 2 نأ و ُديَح ِوْفَعْلا يف

 لع رتسلا باب )25١( دودحلا باتك :«نئسلا» يف هجام نبا نط ةريره يبأ نع هاورو

 .55701/ مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأو 21050 مقر (0)...نمؤملا

 مقر )١( دحلا ءافعإ باب :«فنصملا» يف قازرلا دبع :ًافوقوم ه5 دوعسم نب هللا دبع نع هاورو
 3 يدخل مقر « ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو 45696 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو «”4

 .هاَعَهْذَم ُهَل ْمُتْدَجَو اَم َدوُدَحلا اوُعَفْذا» :ظفلب هوور ء17841و

 يف )١( دودحلا باتك «فنصملا» يف ةبيش نبا :ًافوقوم هذ باطخلا نب رمع انديس نع هاورو

 )١( دحلا ٍءافعإ 2 .تنصملا# ف قازرلا دعو 13558 )7٠١( تاهبيشلاب دودحلا ءرد

 .«ِتاَهّبّشلاِب اَهَميِقَأ نأ أنبأ «ٍتاْيشلاب وُدا لْطَعأ نأَك» :اظنقلب هوور +174 مقز
 اذهيف ةلاكو +1455 مقر ؟ىربخلا نيسلا# يف: ي فيلا :ًاعوفرم هن يلع انديس نع هاورو

 .«َدوُدُحلا َلَّطَعُي ْنَأ ماَمِلِل يخَبياَلَو دوُدُخلا اوُمرْذا» :ظفلب هاور ءفعض دانسإلا

 25001١7 مقر «هدنسملا قف دمحأ مامإلا :ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور (؟)

 والاد مقر (4) هيف عفشي دحلا يف باب (91) دودحلا باتك «ننسلا» يف دواد وبأو 8١5«

 ال1945 مقر (؟9/) ةئيلا ةلذ نع زواجتلا (51) محرلا باتك «ىريكلا ننسلا» يف يئاسنلا
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 فيك حاّطَّشلا نم ًةناكم عفرأو ةلزنم لجأ لماكلا نّكمتمل لجّرلا نأ ىرنو

 اذهو «تاجرّدلا عفرأو .تاماقملا فرشأ وه يذلا ةّيدوبعلا ماقم يف هققستا ؛ناك
 تع رج يع

 .ًافلَحو ًافلس نيّدلا اذه ةّمئأ هراتخا يذلا

 يناربطلا هاور : انكر 1 ع مب مارا مطسام وحك

 .«ةوُدخلا اّلِإ ميت ع رَثَع ِتاَئْيْلا ىوَذ اوُنيِقأ» :ظفلب هوور «تاقث هلاجرو ءطسوألا يق

 د مقر (طسوألا» يف يناربطلا :ًاعوفرم هَ دوعسم نبا نع هاورو

 .فيعض وهو ىبساردلا هللا ديبع نب رسب هيف :187 1 «دئاوزلا

 ليلا



 ع
 :هنلظ فّلوُملا َلاَك َه 8

 .ُهباَحْصَأ :لُجّرلا ٍلاَح دَيْفَد -
 ءرلا نإ :فيرّقلا رخلا يف ءاج ام نومضم ةكرابما ةمكحلا هذه تقفاو دق

 16 ولع
 ب ل

 -هللا لهأ :ينعي - مَهَّإ) :"«ررّدلاو رهاوجلا» هباتك يف ينارعّشلا مامإلا لاقو

 .ىهتنا . «أبلعهب طيمي هثذمالت لع عهتجيلف تنام خيشب عمتي / نم :نولوقي

 [هعابتأ يف رهظت ًاناصقن وأ ًالاك خبّشلا لاح]

 الاى ْخيَّتلا ةلاح» :”«ناهربلا» هباتك يف هه فّلؤملا اندّيس لوقي فيك رظنيلو

 «ٍلاك ةلاح تناك ْنِإف ,نطب دعب ًانطب هيديرمو هعابتأ يف رهظت ًاناصقن وأ تناك

 اهب ّصقن ءصقن ةلاح تناك ّْنِإو ءصقاّنلا لاح اهب دازو «لماكلا لاح اهم الع

 .لاوحألل َريثأت الف ميركلا بهو ْنِإ الإ ءصقاّتلا لاح اهب بهذو «لماكلا لاح

 .!مهصقان لاح ُبِهذُيو .مكعابتأ لّمُك لاح صقني رثأ ءاقبإو مكاّيإ

 :لاجّرلا لاق .هدعب هراثآ رهظت ْنَم لجّرلا
 95-0 6 - كو 7 رم

 راثآلاىلإاندعَب اوُرُظْنَف اَسلَغلُدذ تاَقرثآ نإ

 ةّطيِح نم جورخلاو ءىوعّدلا نم درجّتلاو ءراسكنالاو لذا رثأ مكدعب اوكرتأ

 يف مكاحلاو ,984/5 28894 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ذ ةريره يبأ نع هاور )١(

 «يبهذلا هقفاوو «حيحص ثيدح :لاقو لال" ٠ مقر (0”7) ةلصلاو ربلا باتك :«كردتسملا»

 . للحي نم ْمُكُدَحأ رَظْلَد هِليِلَح ٍنيِد لع ٌءرَمْلا» :اهظفلو
 «1/77 مقر )١19( سلاجي نأ رمؤي نم باب ؛(75) بدألا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأ مامإلاو

 نسح ثيدح اذه :لاقو مقر (50) باب ,(77/) دهزلا باتك :«عماججلا» ف يذمرتلاو

 7” بيب ار ويقف 5 20 7 2 ل ا جو نام :
 .«لِياَحي ْنَم مكدحأ رظنَيلف هليِلَخ ٍنيِد لَع لجّرلا» :مهظفلو ,بيرغ

 .-١"هص (؟)

 ._ ة97-ة ١ءصا()

 /7و.١٠١



 ميلسّتلاِب رادقألا ةقفاومو «ءاملعلاو ءارقفلا ةّبحمو «ىلوملا بابب لدتا ءالعتسالا

 .ةكلكَي هلوسر ةّنسب كسمّنلاو «هللا ىلإ

 ريغ يف هفرصي مل اذإ الإ «ءيشب فراعلا دنع وه اف «تقولاب َةَّرِغلاو مكاّيإو
 ءاهُدْجُأ ُهَلَف ٌةََسَح ٌةَنُس َّنَس ْنَم١ :لجأ .هردص جلثي ام هنم دايو ةعاطلا

 وق هس 000 ه[- م ملا ع لاس (|«سو هس 9 نا هاو هَ

 نم رروو « ررو هيِلعف ةَئيَس ةنس نَس نَمَو ؛ِةَمايِقلا موي ىلإ اهب لِمَع نم رجأو

 ."اةَماَيِقلا موي َلِإ اهم َلِمَع

 َهَياَّنِ # :هللا نذإب هتعيرش ْخَسنُت الو .هنأش بهذي ال مالّسلاو ةالّصلا ٌلضفأ

 .[4:نارمع لآ # َداَعيمْلا لح

 ديلان مولا كمل نَمْل » :هسمطف ءَناّيَدلا كلما فصو هعزان ناهيلُس ُفصَو

 .0ة:ضغت 4 ٍراَهَمْل
 العو ؛هُركذ مادف ةّيبوبَّرلا فصو هناعأ ؛ةّيدبعلا ناك اَّمَل كي ّيِبئلا فصوو

 ء[71/:ةدئاملا] «َنياَّملأَنِم َكْمِصحيهَشَو# :هّرمأ

 ةّيعّرلاو «بِلَقْنَت مهَموُسُرو .بهذت مهّيشاوحو مهّيرارذو كولملا نأ نورت دقو
 .!اهلاح ىلع

 ةفص مهتناص ءالؤهو ءاولازف ةّيكِلَملا ار امل ةيبوبرلا ةفص مهتعزان ءالؤه

 .اومادف ةّيكولمملا ةلزنمب اوققحت امل «ةّيبوِبَّرلا

 ةنس نس نم باب ((51) ملعلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا :ن هللا دبع نب ريرج نع هاور )١(

 ةقدصلا ىلع ضيرحتلا باب «(77) ةاكزلا باتك :«ننسلا» يف يئاسنلاو 21١117 مقر (7) ...ةنسح

 مامإلاو 7٠7 مقر )١5( ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب :«ننسلا» يف ةجام نباو 71504 مقر (77)

 ةَتَسَح ُهَنَس مآلشإلا يف َّنَس ْنَم :ِب هللا لوسر لاق :ملسم ظفلو .19411/4 مقر «دنسملا» يف دمحأ

 لش مآلشإلا ىف نس ْنَمَو مي خجروُجأ نِم ٌصُقَالَواَبي لِعَع ْنَم ِرْجَأ لهل هدب لوح
 0 يق ْمِِراَرْوأْنِم ُصْفْيالَو ابي َلوَعْنَمِرزو لم هلَع بك هدب لوْ بس
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 قلو هلاح نم مهل ؛هعابتأ خبّشلا لاح ةفيحص :”روصنم خيل يديس لاق

 (ًبرف «عباتلا هب ٌصّقحا ٍّيوامس لاح اهبلغ اذإاّلِإ ءتناك فيك لعفت نأ دب ال ةمش

 * كي نم هِي 0٠[« :ءاسنلا] # رأ ترغ لشق َكِلّذ# :هخيش ةلزنم ولعي

 . [37/7:نارمع لآ]

 .ةدحّولاب لوقلا بح :جالحلا باحصأ يف ىرت

 0 هلا ديزي يبأ باحصأ يف ىرت

 ةقيرشلاو ةقيرَّطلا ناسل نيب عمجلا ٌبُح :©"ه دينحجلا باحصأ يف ىرت

 هبسن يهتنيو - لا اا دول هاا ىلا و احب

 لولا خيشلا :ه(04)ت هما ينيسحلا - هن يراجنلا يراصنألا بويأ يبأ ليلجلا يباحصلا ىلإ

 هيبأ نع يعفاشلا هقفلا ىقلتو اهب أشنو هيبأ رادب ةديبع مأب دلو ءبهشألا زابلاب بقل ِلو لّوأ فراعلا

 يكبنّشلا ٍدمحم يبأ ةحلط نيدلا زعم خيشلا هّمعيو هب ٍجّرختو بيطلا روصنم يِبأ خيشلا هيبأ ٌممع نبا نعو
 مأ قاور كرت هداشرإ ةرئاد تعسنا اًمَلو «ةّمئألا - روصنم خيشلا يأ - هب جرختو ءيمطافلا يراصنألا

 ؛ىربكلا ةيئوغلاو ىمظعلا ةيبطقلا هللا هقزرو ءطساو نم برقلاب ىلقد رهن ةدلبب ًايظع ًاقاور ىنبو ةديبع
 ابك ام :نولوقي خايشألا ناكو «هدعب نم امهنع هللا يضر يعافرلا دمحأ ديسلا هتخأ نبال ةخيشملاب دهعو

 :رظنا .ه(014) ةنس كرابملا هقاورب نفدو ىلقد ربخ ةدلبب تامو ءأدبأ ينابّرلا روصنم خيشلا داوج
 1617 مقر ينارعشلل «ىربكلا تاقبطلا»و ل 4-7١ص يثورافلا دمحأ نيدلا زعل «نيملسملا داشرإلا

 ١-. ةص يرتولل «نيرظانلا ةضوراو ١ ؟8ص

 َّنإ :ليق ءهنفط زازخلا يريراوقلا يدادغبلا ؛لصألا يدنواهنلا .دينجلا نب دمحم نب مساقلا وبأ دينجلا مامإلا (1)
 ءايلوألا ملعو نيكلاَّسلا ةودقو نيفراعلا خيش ناكو ازاّرخ وه ناكو .- ًاجاّجْز :ينعي - ًايريراوق ناك هابأ

 يطقّسلا يِرَّملا ةحصب ٌّصتخاو «روث يبأ ىلع هقفتو «نيتتامو نيرشعلا دعب دادغبي دلو «هنامز يف
 دفارتت عنف طيفل ةيرضلا نعلن خيش ءاملعلا هَّدعو ؛يدادغبلا ةزمح يبأو يبساحملا ثراحلاو
 ام لك نم ًالاس هقالغلا هبش نم ساسألا ّيمحم «ةميمّدلا دئاقعلا نم ًانوصم هنوكلو هََّنّسلاو باتكلا
 ىلع ليقو يروّثلا نايفس بهذم ىلع ناك ليقو «ةنس نورشع هلو يتفي ناكو «عِرّشلا ضارتعا بجوي
 :هل ءيطقسلا يرس هلاخ ربق دنع نفدو هه(714/) ةنس يفوتو نهد يعفاشلا بحاص روث يبأ بهذم

 ءاود» :هلو «ىرخأ لئاسمو «ءانغلاو ديحوتلا يف وه ام اهنمو «هناوخإ ضعب ىلإ هبتك ام اهنم «لئاسر»
 ١/7 ١4. يلكرزلل «مالعألا»و 0 هص يملسلل «ةيفوصلا تاقبط» :رظنا .ةريغص ةلاسر «حاورألا
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 .ةلزنملا َنِم هيلع ناك اَمِل «يلاعملا بح :ٌيِذاَبَلَّسلا باحصأ يف ىرت
 هّنل لدن هللا ىلإ ةدحّولا بح :لضفلا يبأ خيّضلا يدي تاكا ف كر

 .قلختللو
 :صاصتخالاب كلذ نوكي نكلو ءضعبلا يف ةدعاقلا هذه سكعنت دقو

 .[١1ه:ةرقبلا] © ُةآَسقِي نم ويَمَحَيب ٌصَكْخَيي
 مهتبحصب بدأت ْنَمو «ٌيرصبلا نسحلاو «”ٌيئاطلا دوادو «"ٌييخركلا ٌفورعم 2

 «عرَّشلاب كّسمّتلا :نيتملك ىلع ريَّسلا بابسأ اورصتخا دو ةفئاّطلا هذه نم
 .ىهتتا .؟هدحو ٌقحلا بلطو

 :مهضعب لوق اذه بسانيو

 ْيِدَمْفَي ٍنراقملاب ٍنْبرَق ُلُكَف ِهِيبرَق ْنَع لّسو لأست ال ِهْزَملا ِنَع

 ,ةّيفوصلاو داهزلا مالعأ دحأ :ه(١٠7)ت ظوفحم وبأ ,يخركلا زوريف نب فورعم مامإلا وه )١(
 «دادغبب يفوتو أشنو «دادغب خرك يف دلو ,مظاكلا ىسوم نب اضّرلا يلع مامإلا يلاوم نم ناك

 فلتخي نم ةلمج يف لبنح نب دمحأ مامإلا ناك ىَّنح هب كرَّتلل ساّنلا هدصقو ءحالّصلاب رهتشا
 .779 17 يلكرزلل «مالعألا»و ,777 /ه ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» :رظنا .هيلإ

 «دهازلا «دباعلا ؛لماعلا «ملاعلا ,مامإلا ءيفوكلا «يئاطلا نايلس وبأ ريصُن نب دواد خيشلا وه (؟)

 ناهيلسو «ريمع نب كلملا دبع عمس «مانألا ةمئثأ نايعأ نيعو «ةفينح يبأ مامإلا باحصأ دحأ

 لغش نمي دواد ناكو «هريغو ةّيلَع نب ليعامسإ مهنم ٌةعامج هنع ىورو ءامهريغو ءشمعألا

 مزلو «ةولخلاو دارفنالاو ةلزعلا كلذ دعب راتخا مث «مولعلا نم هريغو هقفلا سّردو «ملعلاب هسفن

 همحر ةئامو نيتسو سمح ةنس ليقو «نيتس ةنس ةفوكلاب يفوت ؛هرمع رخآ ىلإ اهيف دهتجاو ؛ةدابعلا
 «نايعألا تايفواو «-7/8ص يزغلا يقتلل «ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا» :رظنا .ىلاعت هللا

 .؟564 /؟ ناكلخ نبال
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 [مهباحصأو هذ يعافّرلا مامإلا باحصأ نم ٍةعامج ركذ]

 هّبنتيل ؛مهباحصأو فّلؤملا باحصأ ْنِم ًةعامج كُرَّتلل ركذن نأ انه نُسْيو
 ماركلا هباحصأل تدقع دقو هرمأو هنأش ٌولعو .هردق ةلالجح مهفيو «بيبللا

 ركذ يف رهاوجلا ةدالق» باتك يف اصوصخم ًايفوتسم باب مالعألا مهباحصأو

 ال هنلط هتذمالت َّنأ ىلع ٌةّقاك نوخّرؤملا قْفَّنا :"«رباكألا هعابتأو ىعافّرلا ثوغلا
 مهؤافلخو هؤافلخ َّنأ ىلع ةّيعافّرلا ةداَّسلا ءاملع نايعأو ةّيفوّصلا قبطأو :ىصحُت
 :هتبحصب جّرت نيِذّلا َنِوَف ه# هتايح ةلاح ًافلأ نينامثو ةثام مُمَّدِع تغلب

 مامإلا ٌيعفاشلا بهذملا دهتجم خيش «هيقفلا ٌيعفاشلا ”عاجش وبأ لجألا مامإلا

 .”يعفاّرلا ميركلا دبع

 )١( ص عساتلا بابلا 4571-5 .

 هقفت «ظعاولا يفوّصلا :ه(١081-505) عاجش وبأ يضاقلا هيقفلا هللا دبع نب حجنم نب دمحم )١(

 «ٌنسح ٌرعش هلو «يسدقملا رهاط نبا هل زاجأو ؟يئاشلا ركب يبأ نب هللا دبع نب دمحم يبأ ىلع

 مث ؛كبلعب ءاضق يلوو «ماشلا ىلإ جرخو «يرزبلا مساقلا يبأ ذاتسألا ىلع ةريزجلاب ًاضيأ هّقفتو
 ةيعفاشلا تاقبط»و /١78« 4 يبهذلل «مالسإلا خيرات :رظنا .اهيف يفوتو .دادغب ىلإ داع

 .1946 /5 يكبسلل «ىربكلا

 مامإلا :ه(177 - 0817 ينيوزقلا نسحلا نب لضفلا نب ميركلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع (5)
 نم ًاعَّلضتم يعفارلا مامإلا ناك سه يباحصلا جيدخ نب عفار ىلإ هتبسن يعفارلا مساقلا وبأ ليلجلا

 ًاداشرإو ًاثحبو ًآلقن هنامز يف هسنج ءانبأ ىلع ًاعفرتم الوصأو ًاثيدحو ًاريسفت ةعيرّشلا مولع
 قت ًادهاز ًاعرو ىلاعت هللا همحر ناكو «نيفّصملا ذاتسأو نيقّقحملا ةدمع هيف وهف هقفلا امأو ءًاليصحتو

 لاق «ةرهابلا تاماركلاو «ةيكّزلا ةقيرّطلاو :ةّيضرملا ةيضّرلا ةريّسلا هل في هلل ًابقارم ليَّذلا ٌرهاط ًايقن
 ريسفتلل نيوزقب ٌسلجم هل ناك .ٌةريثك ٌتامارك هل تناك نينّكمتملا نيحلاّصلا نم يعفاّرلا :يوونلا

 ««ريغصلا حرشلا»و ءزيجولا حرش يف «زيزعلا حتفلا» :هتافنصم نم ءاهيف يفوتو «ثيدحلاو
 :رظنا .اهريغو «يعافرلا دمحأ بقانم يف «نينيعلا داوس»و ؛«يعفاشلا دنسم حرشاو ««رّرحلا»و

 .00 /4 يلكرزلل «مالعألا»و 78١, /8 يكبسلل «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»



 هدلو ذخأ هنعو «يطساولا ينورزاكلا مث ”يئثورافلا رمع جرفلا وبأ خيشلا مهنمو

 هنعو ,””ينورزاكلا ىثورافلا دمحأ نيذلا ع هدلو هنعو .””ميهاربإ قاحسإ وبأ مامإلا

 خيش «ريبكلا خيشلا 2)818(8 يطباولا يقورافلا ةمحت نب لعرب روباج نيد نب عرقا ويا رجع 00

 ةفيرّلا ديلا دهش «قارعلا حاطبو طساوب قيرّطلاو ملعلا ةساير تهتنا هيلإو «ةيعرّشلا مولعلا يف هتقو

 عفتناو هبحص ههنم نييّرقملا هباحصأو ؛«هعابتأ ٌصخأ نم ناكو .هنيظ دمحأ دّيسلا هخيشل تدُم نيح ةّيوبلا

 :ٌةرم هل لاقو «هيلع ىنثيو همّظعي هذ ىعافّرلا دمحأ دّسلا ناكو .هسلجم نايعأ نم ناكو «هنع ىورو «هب

 «عمجلا اذه لهأ نم ٌدحأ كبلغي ال نأ هللا نذإب نامضلا ٌئلعو هكخيشل تئش نإو «كسفنل ت تئش نإ بّوَت

 (ثورافلا) ب هقاورب نفدو يفوت «ت5# ةروهشم هبقانمو .هللا ريغل ٌّسّقَن هيف ام رمع يدلو :ًاضيأ هيف لاقو

 .-١5١-١١ةص يثورافلا نيدلا زعل «نيملسملا داشرإ» :رظنا .ىلاعت هللا همحر ةديبع مأ برق ةيرق

 أرق لاع ٌمامإ يثورافلا قاحسإ وبأ يلع نب روباس نب دمحأ نب جرفلا نب رمع نب ميهاربإ خيشلا (1)
 :رظنا .دمحأ سابعلا وبأ مامإلا هنبا هيلع أرق ءزعلا يبأ نع ناطلس نب دعسألا يلع داشرإلا نمضمب

 .١/8يرزجلل «ةياهنلا ةياغ»

 ) يطساولا يثورافلا سابعلا وبأ نيّدلا رع رمع نب ميهاربإ نب دمحأ بيطخملا رسفملا ظعاولا ئرقملا مامإلا ()
 «يبيطلا تباث نب نسحلا نب نيسحلا ىلعو هدلاو ىلع تاءارقلا أرقو ءطساو يف دلو :ه(545-4

 سبل هنأ ١ص «ةيكسملا ةحفنلا» هباتك يف ركذو «قلخ نم قشمدو ناهفصأو طساوو دادغب يف عمسو

 رمع ْخيّشلا هدلاو نع وهو «ميهاربإ َخيّشلا هدلاوو هخيش وه :لوألا نيخيش نع ةّيعافّرلا ةقرخلا
 ديسلا خيشلا وه :يناثلا خيشلاو 5# يعافرلا دمحأ دّيسلا نيفراعلا ةّمثأ ناطلس هخيش نع وهو «يثورافلا

 يعافرلا مامإلا طبس بزعألا ميهاربإ نيّدلا يبحم قاحسإ يبأ هّمع نع وهو يعافُرلا دّمحم نيّدلا سمش

 هيلع أرقو «ٌقلخ ةقرخلا هنم سبلو ةّيفوّصلا ةقرخ ًاضيأ يِدْرَوَرْهّسلا نيّدلا باهش َخيّشلا هسبلأو هذ
 يلوو ةّيبِجّنلاو ةّيرصاّتلا سيردتو ةيرهاظلا يف ثيدحلا ةخيشم يلوو قشمد مدقو ٌتاعامج تاءارقلا
 ًاسردم ًايتفم ايفلس ءاهيقف ناك :يبهذلا لاق «يفوت اهبو طساو ىلإ رفاسف اهنم لزع مث عماجلا ةباطخ

 ٍقالخأو ٍداروأ بحاص ءايفوص ًادباع ًادهاز ًاظعاو ًاييطخ > ءاهللع ضعبو اههوجوو تاءارقلاب ًافراع

 نم ملا لوبقلا هل ةمرثلا رفاو ردقلا ريك ناكو بلكت مدعو عضاوتو ةوتفو ةءورمو ٍراثيإو مركو

 يف ًفيرظ ناكو ةولح ٌتاياكحو رداون هلو «سوُلا يف ٌمقوو «بواقلا يف دبع هلو اوعلاو صأوخ ا

 ««نيقتملا خيش ةقيرطل نيملسملا داشرإلا :هل .لكّشلا فيطل «قالخألا ٍبّيط ةسلاجملا ولح .هتياطخو هسبل

 ةيعفاشلا تاقبط»و ١04« /7 4 5ا/ مقر ةبهش يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط» :رظنا .«ةيكسملا ةحفنلا»و

 . 7/1١ يلكرزلل (مالعألا»و . /8 يكبسلل «ىربكلا
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 «يدنجلا دّمحم ملعلا وبأ نيّدلا دعو «يولعلا نيّدلا ناهرب مهتلمج ْنِم مظاعأ ٌةعامج

 نيّدلا لالج مامإلا ةبسن ًاضيأ هب لصتت «"يربّطلا نيّدلا ٌيضرو «يناهفصألا مجّنلاو

 .ٍةقبط ْنِم ةكرابملا ةقبَّطلا هذبب كيهانو .مهريغو ؛ينارعّشلا مامإلاو ءيطويّسلا
 وبأ بطقلا ذخأ هنعو «”يعازخلا هنوب ديس نب هللا دبع نب رفعج دمحأ وبأ مهنمو

 نب مالَّسلا دبع بطقلا ذخأ هنعو "”تاّيّزلاب روهشملا راطعلا يندملا نمحّرلا دبع دمحم
 لصتتو رس سد لذاشلا نسحلا وبأ بطقلا لحخأ هنعو « رْسيشَم لاقيو لف ثضش

 ا ا ا م ا ل ل

 عضاوتلا عم هلثم نويعلا ىرت نأ لق «ةدابعلاو هلأّتلاو نيّدلا يف ًادرفنم ًانّيَص ناك :ه(17/75-50)

 :اهنم .بتك هل «ًاينارصن الو ًايدوبي يرمع يف تيأر ام لوقي ناكف زاجحلا نم جرخي لل ريخلاو راقولاو

 .ةنس نيسمخ نم ديزأ ثدح :يبهذلا لاق «يوغبلل ةنسلا حرش راصتخا»و ««ثيدحلا ملع يف بختتملا»

 .57 ١/ يلكرزلل «مالعألا»و ,.17 ١/ رجح نبال «ةنماكلا رردلا :رظنا

 لهأ نم ءدهاّزلا ,يسلدنألا ,ّيعازخلا ,دمحأ وبأ «هنوب ديس نب دمحم نب هللا دبع نب رفعج )١(

 نب نسحلا يبأ نمو هنم عمسو «ليذه نب نسحلا يبأ نع تآءارقلا ذخأ :ه(77 4)ت ةيناطنطسق

 يذ يف يفوتو «ةدابعلا يف هتيص دعبو هركذ الع «هنامز يف ةيفوصلا خيش ناكو «ةيسنلبب ةمعتلا

 ذخأو «هربق ةرايز ساّنلا باتناو «تيثك ٌدِشب هعّيش دقو «ةنس ةئاملا وحن نس ّولع نع ةدعقلا

 راّع نب لع نم ةّكمب عمسو «ةمعتلا نباو «ةداغ نباو ءليذه نباو «ىيحي هلاخ نع تاءارقلا
 «تايفولاب يفاولا»و «41-50 /١٠يبهذلل «مالسإلا خيرات» :رظنا .يعافّرلا نبا نم سبلو

 .0”«0/: يدفصلل

 رباكأ نم ناك «ةرونملا ةنيدملاب نيِتاّيَّرلا ةراحب هانكسل تاّيّرلاب بّقلملا ءراّطعلا يندملا نمحرلا دبع (5)
 ةيلذاشلا تاقبط» :رظنا .ىلاعت هللا همحر يرجحلا سماخلا نرقلا يف ةنيدملا يف يفوت «ءايلوألا

 .501- 5١ ص دمحم نب نسحلل «ىربكلا

 دمحم وبأ ءىنسحلا سيردإلا ميهاربإ وأ يلع نبروصنم ركب يبأ نب شيسَم نب مالسلا دبع (8)

 نا تعم ةالَّصلا» :ىعدت هل ةلاسرب رهتشا ءيبرغم كسان :ه(777)ت

 نجاوطلا يبأ نبا ىعدي لجر مهثعب ةعامج هلتق ءاًديهش هيف لتقو «ناوطت رغئب ءملعلا لبج

 «ىربكلا ةيلذاشلا تاقبط» :رظنا .ىلاعت هللا همحر ناوطت رغثب نفدو «(عىبنتم رحاس) يماتكلا

 . 9/4 يلكرزلل «مالعألا»و «-0- ةةص دمحم نب نسحلل
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 «"يقارعلا يّرب ريبكلا بطقلا نع شيشم نب مالّسلا دبع خّشلاب ًاضيأ َلاَّشلا ةبسن
 ةقرخلا سبل هيلإ راشملا يّرب ْخيَّشلا نعو ض فّلؤملا اندّيس ربكألا ثوغلا نع
 .«ىطسولا تاقبطلا» يف ٌينارعّشلا كلذب حّرص | ”ّيودبلا بطقلا اندّيس ةيعافّرلا

 .ةيماّشلا رايّدلا مَلَع"َقانطقلا نسح ْخيّشلا ليلجلا بطقلا مهنمو

 يرب وه :ه(57-١701) ةقرخلا يعافرلا بسنلا ينيسحلا يقارعلا يرب نيدلا سمش فيرشلا ١(

 يف يرب ينب ةليبق بسنت اذه ركب يبأ ديسلا ىلإو «ركب بأ يرب نب ىسوم نب ركب يبأ نب دمحأ نب
 يف ةمجرتلا بحاص دلو .ه# يودبلا دمحأ فيرشلا ثوغلا بسني هيلإو «ماشلا دالب يف ةيملسلا

 خيشلا هتفيلخل هتيبرتو هكولس رمأ ضوفف «هقاور مزالو يعافرلا مامإلا ةمدخب قحتلاو «قارعلا
 باب ىلع فكع مث «ةيعافرلا ةقرخلا هسبلأو هيدي ىلع ماطفلا غلبو هكلسف يقارعلا ميعن نب يلع

 «ةيملسلا يف هدادجأ رايد ىلإ ةحايسلاب هرمأف ,ه/يعافرلا مامإلا ثوغلا خويشلا خيش هذاتسأ

 «لآللا دوقع» .ىلاعت هللا همحر ةنس نينامثو ىدحإ نع ةيملسلاب يفوتو .هطساو الب هتقرخ هسبلأو
 .خ/85١-٠4١ ةحول

 ميهاربإ نب يلع نب دمحأ يودبلا دّيسلا ةعبرألا باطقألا دحأ ريهشلا بطقلاو ريبكلا ثوغلا (؟)

 برع نم ةليبق يرب ينب نم هلصأ :ه(6945-51/60) ُهَدِب هللا َسّدَك يودبلا سابعلا وبأ «ينيسحلا

 ةكمب ماقأو دالبلا فاطو ءسافب دلو ءبرغملا نم هلصأ ؛ةيرصملا رايدلا يف ةرهشلا بحاص ِماَّسلا
 ؛هركسعو وه هلابقتسال جرخف «سربيب رهاظلا كلملا مايأ يف رصم لخدو ءرصمب مث ةنيدملاو

 مظعو هه 74 ةنس قارعلاو ةيروس رازو ه(787 4) ةنس اتدنط لخد مث «هتفايض راد يف هلزنأو

 مل ءاتدنط يف نفدو يفوتو هرهاّظلا كلملا مهنيب ٌرربك ٌروهمج هتقيرط ىلإ بستناف رصم دالب يف هنأش
 ةياغ لح يف (رابخألا)و «(تاولص)و «اياصو)و «(بزح) ريغ ًافينصت هومجرتم هل ركذي
 3176/١ يلكرزلل «مالعألا»و ,-47-48ص يرتولل «نيرظاّتلا ةضور» :رظنا .راصتخالا

 5١14/١. «نيفلؤملا مجعم»و

 دبع وبأ يناروحلا يعييّرلا يلع نب نسح نب يلع نب دمحم نب نسح خيّشلا ريبكلا بطقلا وه (*)
 مانغأل ًايعار راص و - قشمد لامعأ نم ةيرق - ةنطق لزن مث ناروح ةبهش لهأ نم هلصأ «ميحرلا

 ًاسورحم هللا ةيانعب ًالوفكم دهزلاو عرولا نم ميظع بناج ىلع ناكو «ةروكذملا ةيرقلا لهأ ضعب
 ةنس يفو «ةئس نيرشعلا قوف هرمع غلب ىَّتح لاحلا اذه ىلع لاز الو ءهرغص نم ةياقولا نيعب

 ةبترم ىلإ هتلصوأف ةصوصح ٍةرظنب ه5 هيلإ نسحأف «ةيعافّرلا ةرضحلا ةاقالمب فّكشت ه(065)
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 سس ىلا نيّدلا قت خيل ظفاحلاو

 0 ا ا اا 3 ”يجيلملا 00 2 هل

 َسُدُق نسح ْخيّشلا يفوتو .هت# يعافّرلا دمحأ دّيسلا ٌجح رفس يف كلذ ناكو «لاحلا يف دوهّشلا
 ةضورا»و ١7-2177 ١ص يئثورافلل «نيملسملا داشرإ» :رظنا .ه(507) ةنس هنطقب هس

 117-١77-. ١ص يرتولل «نيرظانلا

 :ه(00)ت يطساولا «يشرقلا حتفلا وبأ ءرضخلا نب دمحأ نب ةقدص نب مئانغلا يبأ نب دمحأ )١(

 مامإلا ةفيلخ وهو ءردقلا ميظع بلقلا رومعم ناك «لماكلا بطقلا «خويشلا خيش ءدهازلا

 ْخيّشلا ناكو ءأضوتي وهو همف نم ٌةماخن هيض دمحأ دّيسلا علتقا ؛هباحصأ ءالجأ دحأو يعافرلا

 نع هل هللا فشكف ءاهدردزاو هخيش اهاقلأ ىتلا ةماخنلا ذخأف ءاملا هيدي ىلع بصي حتفلا وبأ
 كانه تنأ :دمحأ اندّيس هخيش هل لاقف ءاهيلإ رظّتلا لاطأف «ةيردنكسإلا ىأرو برغملاو قرشملا

 اهب ماقأو ه(075) ةنس ةيردنكسإلا لزن هنإف كلذك رمألا ناكو ءريصت اهبارت ىلإو «كرابم يأ

 هل نذأ اهدعب مث ماوعأ ةثالث اهب ماقأو ةديبع مأ ىلإ عجرف .داشرإلا باب اهيف هيلع حتفي مل ةنس

 .اهب يفوتو «ةنس ةرشع تس اهب ماقأو هه(05717) ةنس اهزنف «ةيردنكسإلا ىلإ دوعلا يف هَذ هخيش

 5١8/١٠١. يبهذلل «مالسإلا خيرات" و 7١ص يئثورافلل «نيملسملا داشرإ :رظنا

 لصألا يريمدلا نيّدلا رع كّلسملا ةودقلا حلاّصلا ملاعلا مامإلا خيِّشلا ,دمحأ نب زيزعلا دبع ()
 تاماركلا بحاص «ينيريّدلاب فورعملا «يعافّرلا ينوّصلا ءبيدألا ملاعلا ءيعفاَّشلا هيقفلا
 يف رافسألا ريثك ناكو .هب ساّنلا كربتي ملعلا لهأ نم ًافّشقتم ًافّسقتم ًالجر ناك :ه(595-51)

 خيّشللو «ىّتش مولع يف ٌةكراشمو «نونف ةّدع يف ٌريثك ٌمظن هلو ؛مهعفنيو سأّنلا ديفي ءرصم ىرق

 عمج ني ىلاعت هللا همحر ناكو «نيريدب رازي هربقو «ٌلاوحأو ٌتامارك روكذملا زيزعلا دبع نيّدلا رع

 و ؛تيب ٠٠١ ىلع ديزت «ةزوجرأ»و ءريسفتلا ملع يف «ريسيتلا» :هبتك نم «لمعلاو ملعلا نيب
 ةيعفاشلا تاقبط» :رظنا .اهريغو «بولقلا ةراهط»و «ةطلتخملا لئاسملا يف «ةطقتلملا رردلا»

 «مالعألا»و ,-5١٠١ص ةبهش يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط»و 2.48/8 يكبسلل «ىربكلا

 ١/5. ىلكرزلل

 مامإلل ًارصاعم ناك «يطساولا حتفلا يبأ َخيَّشلا يديس باحصأ دحأ :هض يجيلملا يلع خيشلا 4
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 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ”ييلقألا !مالّشسلا دبعو

 يبأ ْخيّشلا خايشأ خيش ”يطساولا يدنورهتلا ْريَمُفلا نيّدلا يفت ل ٍمهنمو

 .مهراَرْسَ ْتَسَّدق ّلْفاَّشلا نسحلا

 .يطساولا يلوقاعلا ردبلا وبأ َخيّشلا مهنمو

 .يورهلا رمع ْخيّشلاو

 .”يدادغبلا ميعن نب يلع خبّشلاو

 لوقي ٍةجاح يف هل لاعلا دبع خيَّشلا لسرأ اذإ ِِيَذ يودبلا دمحأ مامإلا ناكو .هن#ذ يودبلا دمحأ
 «ىربكلا تاقبطلا» رظنا .يجيلملا مايخ كانه َنإف ؛كلعن علخاف ءروزمج ىلإ تلصو اذإ :هل
 . ١7١/7 2851/ مقر «ىربكلا يوانملا تاقبطا»و .5 16 ص .7 97 مقر ينارعشلل

 هةافولاو راَّدلا يبيلقلا .دلوملاو لصألا يبرغملا ءدمحم وبأ نيّدلا يقت ناطلس نب مالسلا دبع )١(
 ذخأ ؛تاماركلا بحاص دهاَّزلا لضافلا هيقفلا ةودقلا هللاب فراعلا مامإلا خيّشلا :هقض يكلاملا

 بيلق ىلإ لقتنا مث ٌةدم اهنكسو ةرهاقلا ىلإ برغملا نم مدق .هريغو يعافّرلا فراعلا نع
 ًافراع ءملاع ًاهيقف ناكو « ةيرارحنلا هاجت «ةرهاقلا لامعأ نم يرحبلا هجولا نم رصن ينب ةريزجب
 ةنس ةجحلا يذ نماث يف بيلقب مالّسلا دبع َخيَّشلا ةافو تناكو «هنع ٌةروهشم تامارك هلو «هللاب
 2005 مقر «ىربكلا يوانملا تاقبط» :رظنا .ىلاعت هللا همحر بيلقب رازي هربقو هه(554)

 17١. /7 يرغت نبال «يفاصلا لهنملا»و ء٠٠/7
 يكمب :ىمسملا «هيقفلا يدنورهّلا ريغصّنلاب رمل نيّدلا يفت :3 هللاب فراعلا ريبكلا خيشلا (0)

 ٌابتأو ٌباحصأ هلو ؛هللاب افراع امامإ ناك ءطساو ىرق نم اهيلإ بسنُي يتلا دنوربنو يعفاّشلا
 ْخيّشلا ناكو «هللاب لاغتشالا ريثك .ةرضاحملا نسح ةرابعلا بذع رعّشلا قيقر ناك ,موجثلاك

 :هلوق هنم هذ َيعافّرلا مامإلاب ِهِطَو ىلع لدي ٌرعِش هلو ءّيِعافّرلا ةرضحلا بوبحم نيّدلا يقن
 وو

 ُمالأ ال شضوامولِلَع دْجَوٌةدِص ّيءافرلاب يف
 مالغلاةبتع ىَهَردقف ينورذعاييممتمهّرْنإف م >2 3 : 04 9 85

 ةضور»و . ١؟١ ص ىتورافلل «نيملسملا داشرإ» :رظنا .ه(085) ةنس دنورهنب يوت

 ١15-17١. ١ص يرتولل «نيرظانلا

 «رادنب نب تباث ىلع نآرقلا أرق :ه(081)ت يلبنحلا يدادغبلا ميعن نب يلع خيشلا لاوحألا لهأ ناطلس (*)
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 «”ينارحلا سيق نب ةايح ْخيّشلا ينابرلا فراعلا لاجرلا بطق ليلجلا ْخيّشلاو

 ُبَهْذَت هلل ُدَرْفَألااَهِرْنِإ ىلع يتلا مدقلا وذ ُثوغلا نيملعلا وبأ

 ُبكوك حال ْبكوك مهنم باغ ىتم مهنإو موحُلا ٌرهن ُهئََاصِع

 ريثك «لضفلا ٌريزغ ناكو «يجيندنبلاب هقفتو دمصلا دبع نبا نمو نيصحلا نباو رهاز نم عمسو

 يعافرلا مامإلا هخيش ناكو «قحلُي داكي ال ميظع ٍبناج ىلع دهزلا نم ناكو ٌةبيهو ٌراقو هل «لقعلا

 طساوب يفوت ؛ةرخآلا ءانبأو ايندلا ءانبأ بولق يف ةييهلا َميظع ناكو «هنامز سيوأ يلع يدلو :هنأشب لوقي

 .خ ١87/ ةحول «لآللا دوقعا .هرس هللا سدق

 كردأ :ه(0/81)ت هذ ينارحلا يراصنألا ناطلس نب لاَحر نب سيق نب ةايح َخيشلا بطقلا وه (1)

 دقو .لقد رب + ةيرقب ةكرابملا هتقرخ سبلو هتبحصب فّرشتو هّرس هللا سَّدق ّيعافّرلا دمحأ دّيسلا

 «لاوحألا باحصأ نم ٌةريثك ٌةباصع هل ذملتو «موقلا ةّمثأ نم ةعامج هذ ةايح َخيّشلاب جّرخت

 ّرقأو ؛ليجبتلاب مهريغو ءاملعلاو خياشملا هيلإ راشأو ءٌةرثك نوصحي ال ٌميظع اَع هيلإ ىمتناو

 هللا نذإب نوقسُيَف هب نوقستسي نارح لهأ ناكو «هتناكمب فارتعالاو هلضفب ٌماعلاو ٌصاخلا
 تام نأ ىلإ اهنطوتساو ناّرح نكس «ىلاعت هللا نوعب فشكنتف تالضعملا يف هيلإ نوئجليو «ىلاعت

 خيرات» :رظنا .هلثم هدعب نارحب فلخي ملو «ىلاعت هللا همحر ةنس نوناث هلو ُهَِّب َسّدُق اهيف
 .1-74ا/ص يرتولل «نيرظانلا ةضوراو 2١177 /4 يبهذلل «مالسإلا
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 :هط فّلَّوُملا 00
 .ُتاَياَعلا امهِيفو ةَوُهَّشلاو ٍةَساَيرلا َلَع مُيماَسِحو ٍساَّنلا ُبَعَت َ

 لضأ نه ةطيعسملا ةفيطّللا نيماضملا خم ةَفْيرَخلا ةمكجلا هله ىف اه ىف ذل

 يف لكي هللا لوسر لوقي فيك رظناو «ةّيدحألا ةرهاّطلا ةعرّشلاو ةّيدّمحملا ةّنّسلا
 ىلع َنوُصرْحَت مُكنإ) :ةرامإلا ىلع ضرحلاو ءسأّثلا لمع يلاعتلا بلطو هةسايرلا

 .0ااَهّفَحِب اَمَدَحأ ْنَماّلإ ٌةَماَدَتو ِةَماَيِقلا َموَي ٌةَرْسَح انو َقَراَمِإلا

 .”«ِبْلَقلا يف َقاَقْنلا ِناَنُِْي ٍفَرَّشلاو ٍلاَلا ٌبحح» :رخآ ثيدح يف ءاجو

 ٍريَغِب حب دَقَك ءٍساّنلا َنيب ًايِضاَق َلِعج نم : ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 نيكس
#2 

 يف يراخبلاو «4548/7 «٠414مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه# ةريره يبأ نع هاور )١(

 ال44١ مقر (7) ةرامإلا ىلع صرجلا ّنِم هركي ام باب «(477) ماكحألا باتك :«حيحصلا»

 مقر (2) ةرامإلا لع.نضرخلا نم م هركي ام باب «(79) ةعيبلا باتك :«ننسلا» يف يئاسنلاو

 َمْعِنَف ةَماَيِقلا َمْوَي َةَماَدَن نوُكَتَسَو قَراَمِإلا َلَع َنوُصِرْخَتَس ْمُكَنِإ» :يراخبلا ظفلو 5١

 . ُةَمِظاَقْلا ٍتَسْنيَو ٌةَعِضْرُملا

 يف يمليدلا روصنم وبأ هجرخأ :149/7 «ءايحإلا» ثيداحأل هجيرخت يف يقارعلا مامإلا لاق (؟)

 .«ءانغلا بح :لاق هّنِإ الإ يفيعض ٍدنسب هند ةريره يبأ ثيدح نم «سودرفلا دئسم
 يف يرذنملا لاق ءالالا مقر «طسوألا» يف يناربطلا :كلذ يف هذ ةريره بأ نع ىورو

 اما :يناربطلا ظفلو ٠ 771 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو «ديج هدانسإ : 4104 مقر «بيغرتلا»
 ْنِماَداَسق ايف َعَرْشأب ٍنالُكأو ِناَسْفَي هاله المع منغ َِيِر يف اَاَب ِناَعِاَج ِناَيراَص ناب
 .«مِلْسُمْلا ِءْرَمْلا نيد يف ِفَرَّشلاَو ٍلاَملا ٌبُح

 :«عماجلا» يف يذمرتلاو «770/5 6 مقر ادنسما» يف دمحأ مامإلا :ههَذ ةريره يبأ نع هاور (*)

 اذه :لاقو ,1؟6 مقر )١( يضاقلا يف ٍلكي هللا لوسر نع ءاج ام باب «(17) ماكل باتك

 مقر )١( ءاضقلا بلط يف باب )١149(« ةيضقألا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأ و ءٌبيرغ كيد

 مكاحلاو ,* / مقر )١( ءاضقلا ركذ باب (17) ماكحألا باتك :«ننسلا يف هجام نباو 73

 لاق :167 /5 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقو 07١14 مقر (”7) ماكحألا باتك :«كردتسملا» يف
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 هيف وجني ْنَم ّلقو ةراطخأل ال: نعاتلاب فوقع ةهانتلاةتلط نأ ية كفو
 نأ لق ةسانرلا تاحضا ف ٍلجرل ًاردان رمألا افص اذإو ءرادكألاو ٍبئاوُثلا نم

 .ةرخآلاو اينّدلا نيب عمجي

 .ةوهشلا د ًداوم ْنِم ٌةَدام ةسائّرلا ٌبُحو «حئابقلا أ يهف :ة ةريشلا اأو

 « ِتوهَّشلَأ ٌبُح نائل نير :ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر "”يزارلا رخفلا لاق
 ىلع كلذب تيّمَس تايهتشملا ءايشألا يه انه اه تاوهّشلا 3 : [14:نارمع لآ] ةيآلا

 مولعمللو «ًءاجر وجرمللو ٌّةَرْذَق رودقملل لاقي امك ءلاصّنالاو قّلعّتلل ةراعتسالا

 .هاهتشم :يأ ٍنالف ةوهش هله :لاقيءةلللا قف ةزوهتكتم ةراعتسا هذهو ٌدلِع

 :ناتدئاف مسالا اذهب اهتيمست يفو ::فاشكلا» بحاص لاق

 ًةاهتشم اهنوك يف ةغلابم تاوهش اهركذ يتلا نايعألا لعج هَّنأ :امهادحإ

 .اهب عاتمتسالا ىلع ًاصورحم
 لع دهاق اهمنلا نم كمومدم ءاركقلا ةئع ةلذزتسك ةفنض ةوهشلا نأ :ةياثلاو

 .ىهتنا .«اهنع ريفغّلا ظْفّللا اذه ركذ نم دوصقملا ناكف ةّيميهبلاب هسفن
 «نيّدلاو لاملاو سفّتلا يف بئاصملا ٌباوبأ ٍِتاوهَّملا َّنأ ةّيلقعلا ةّلدألاب ٌتباثو

 «يزوجلا نبا هّلعأ :رجح نبا لاقو «حيحص هدانسإ :يقارعلا لاقو ءيبهذلا هرقأو ٌحيحص :مكاحلا

 .هريغو ينطُقراَّدلا هححص دقو هل يئاسّنلا جيرخت ٌةَّوق هافكو «لاق امك سيلو «ٌحصيال :لاقو

 هللا دبع وبأ نيدلا رخف هن قيدصلا ركب يبأ انديس ةيرذ نم نيسحلا نب رمع نب دمحم مامإلا )١(
 «ةعيرشلا مولعلا يف ةمئألا دحأو «ةيلقعلا مولعلا يف هتقو مامإ ,ملكتملا ءرسفملا :ه(505-614)
 هرضحي ظعولل ريبك سلجم هل ناكو «ةروكذملا ةريزغلا لئاضفلاو ؛ةروهشملا تافنصملا بحاص
 ءاهقف ذيملت ةثامئالث وحن هلوح يشمي بكر اذإ ناكو ءٌّدجوو لاح هيف هقحليو «ماعلاو صاخلا
 لوصحملا)»و .«بيغلا حيتافم» هاس ريبك ريسفت :هفيناصت نمو «ةاره يف هتافو تناكو ءمهريغو

 يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط) :رظنا .اهريغو رارسألا فئاطل ىلإ «راظنلا داشرإ»و .««بختتنملاو

 .-7ادص يطويسلل «نيرسفملا تاقيط»و «-ال” ص هبهش
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 يدل ةودملا رواسي دق ةفايثلا هيلا إف ةسافألا تحن ةوهشلا ذاونم غو

 هيا يخت كلذلو كّدتلا فار فألل لحق زوجي ال ام لعفيو ءردغيو ملظيو بذكيو

 يعمل مهيابحأو مهناوخإ اورمأو «ةسائّرلا نم نيّدلا

 "«ةّيسدقلا راونألا» :هباتك يف هدب َسّدُق ينارعَّشلا باّمولا دبع بطقلا لقن دقو

 نكا :هتذمالت ضعبل لاق نهض ىعافّرلا دمحأ دّيسلا ربكألا ثوغلا فّلؤملا اندّيس َّنأ
 (سأّرلا يف عقت ام لّوأ ةبرّلا َنإف ؛ًاسأر نكت الو «بنذ ًائاد

 اذه بساني انس "”ينيسحلا رينملا يدنفأ حلاص دّيسلا لضافلا هلاق ام ينبجعيو

 :نأّشلا

 ٍِساّنلا لج ٍرمألا اذهب ْتَبِغَر ْنإو ًاَسْأَر ْنُكَت الف َتْعَّطَتْما امهم

 ساّبلاَر ع هللا كاَقَو ًادبأ ٍعِطاِقِب د سيل َفاّيّسلا ىَرَت اَمَوأ

 )١( ص «ةّيدوبعلا بادآ نايب يف ةّيسدقلا راونألا» ١56 .

 «نسح مظن هل «لضاف :ه(171١)ت يقشمدلا يعفاشلا رينملا ديعس نب دمحأ نب حلاص دمحم (؟)

 يف «ةلاسر» :هتافلؤم نم ءابب يفوتف «هل ةيضق يف «ةناتسآلا دصقو ءىشمد يف شاعو ملعتو دلو

 .«لسرملا زاجملا نم لطلا» :اهامس ةريغص ةموظنمو «نييعوسيلاو تناتستوربلا ضعب نيب مكحلا
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 :هن# فّلوُجلا انديَس َلاَق

 .ةَقَدنَر يه ًةعيرشلا ٍتََلاَح ٍةَقيِقَح قاف 12-1
 ٌةالَّصلا هيلع هتفلاخم ْنِم رَّدَحو «ميركلا يلا اذه اتا 7 انمزلأ دق

 ُباَدَعْرْعَبِْ ُةَضَرْغَض نأ دوِرَمأَنَعتوفلاَحيَندَلَأر َدَحََم» :ىلاعت لاق مالَّسلاَو

 0 رولا 4 © مي

 ْنَم هن إف ٌدْبَع دبع ماطر ْنِإَو عطول «هللا ىو ُْكبِصول :85 لاقو
 َنيِدِشاَدلا ٍءاَمَلُخلا َةَّنُسَو ينسب مُكيلَعَف كَريِدَك اًداليْخا ىَرَسَ كم ل
 ."0ةَلالَض ِةَع ٍةَعْب َّلُك نق و روقألا ٍتاَدحَومُكَِو ءٍذِجا وَلا اَيَلَع اوضَع ُمَع َنّيِدْهَمْلا

 ,رومألا ٍتاثدحمو مكّيإ» :هّصن ب "«ناهربلا» هباتك يف هند فلؤملا هلاق ام رظناو

 .0ذَوَوُهق نم َسْيلاَماذَ نر يف ٌتّدحأ نم :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاق

 مكسفنأ اولماع َقُلُلا نسُحو قدّصلاب للا اولماعو «ىوقّتلاب هللا اولماع
 :دودحلا دنع اوفنو ةفلاخملاب

 ١. سا 4َرَثدَهْعاَدِإِهنَآ دَعِبْأفَرَأَو»

 .ا«:رسسا 4ع ُهَنَعْوكسمناَموْهوُدُحَف لوس ُكحَساَآَمَو »

 يذمرتلاو «1757/4 11/185 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ت#ذ ةيراس نب ضابرعلا نع هاور )١(

 مقر (17)..ةنسلاب ذخألا يف ءاج ام باب :(5؟) كَ هللا لوسر نع ملعلا باتك :«عماجلا» يف

 باب ,(75) ةنسلا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأو «حيحص نسح ٌثيدح اذه :لاقو «5

 نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب «ةمدقملا :«ننسلا» يف هجام نباو «47037 مقر (5) ةئسلا موزل

 .57 مقر (5)نييدهملا

 .75-هص()

 ؛(017) حلصلا باتك :«(حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور (5)

 باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو 27375417 مقر (0)..روُج حلَص ىلع اوحلطصا اذإ باب

 .117/14 مقر (8) ...ةلطابلا ماكحألا ضقن باب «(70) ةيضقألا
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 .هقلخو هللا ىلع ٌبذك ىوعّدلا إف ؛قَْلاو هللا ىلع ّبذكلاو مكي
 يدع مام فوغ يوشك
 نيرمألا يفٌراسكتاو ٌعوضحو :يماوتلا نع ٌبانتجاو ءرماوألاب لمع نيا

 .هللا نم ٌفوخ يهاوّتلا نع بانتجالاو «هللا ىلإ ٍبّرَقُي رماوألاب لمعلا

 .ةحيضف ةءارجلا عم فوخلا لاحم ّيأو لاحم ٍلامعأ الب برقلا بلط

 ْنَمَف ءىوهلاو سمّتلاب هللا قيرط َكولسو مكاّيإ كو هلوسر ةعباتمب هللا اوُبْلطأ
 .مدق لّوأ يف َّلَض هسفنب قيرّطلا كلس

 «ٌّقحلاو تلَخلا نيب قرافلا طسولا خزربلا وه مكين نأش اوُمّظَع :ةداس يأ

 هللا ىلع لاَّذلا هللا لسر لضفأ «هللا قلخ لمكأ هللا لوسر هللا ُبيبح «هللا دبع

 ةّينامحّرلا ةريضحلا ىلإ لكلا باب هللا نم ذخآلا هللا نع ربخملا هللا ىلإ يعاّدلا
 هنع لصفتا نمو ءلِصّنا هب ّلصّنا ِنَم ةّينادمّصلا ةريضحلا ىلإ لكلا ةليسو
 اَعبَت ُهاَوَه َنوُكَي ىَتَح < ْمُكُدَحَأ ُنِم يالا :ةتالتتو 0 رولا

 ذلإ 4

 ٌرسح ٌثيدح :لاقو هذ صاعلا نب ورمع نع 4١ مقر «نيعبرألا» يف يوونلا مامإلا هركذ(١)
 «مكحلاو مولعلا عماج» يف بجر نبا لاقو :حيحص ٍانسإب ةجحلا» باتك يف هانيور حيحص

 يعفاّشلا يسدقملا ميهاربإ نب رصن حتفلا ايأ َحيّشلا «ةجحلا باتك» بحاصب ديري :.07هدص

 نبا ظفاحلا َّنإ مث .. .«ةجحملا يكرات ىلع ةجحلا» باتك وه اذه هباتكو ,قشمد ليزن دهازلا هيقفلا

 ىلإ 540 /11 «حتفلا» يف راشأ دقف رجح نبا ظفاحلا امأو «هفيعضت هوجو نيبو «هفعض بجر

 يف ربلا دبع نباو ؛«لخدملا» يف يقهيبلا جرخأو» :لاقف نص ةريره يبأ ثيدح نم هلعجو «هتوبث
 ديناسأب يعخّتلاو يبعشلاو حيرشو نيريس نباو نسح اك «نيعياتلا نم ةعامج نع ؛ملعلا ناب»

 ىّنح مُكُدَحَأ ُنمؤيال» :ه4 ةريره يأ ُتيدح هّلك كلذ عمجبو ءدّرجملا يأرلاب لوقلا ّمذ دايج

 هححص دقو «تاقث هلاجرو «هريغو نايفس نب نسحلا هجرخأ ءاهب ُثئج ام ًاعَبَت ُهاَوَه ّنوكي

 7 .«نيعبرألا رخآ يف يوونلا
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 نأ نإ هتايح لاخ اهتاقك فتاقو دب ةيفاب لك انك هنن نأ اًوعَلَعإ :ةداس يأ

 عيمجل ةخسانلا هتعيرشب نوبطاخم قلخلا عيمجو ءاهيلع ْنَمو ضرألا هللا ثري

 .عئارّشلا

 أوين لَعنَطْلَو إلا تمت ني لو# :ىلاعت لاق «نآرقلا يهو «ٌةيقاب هتزجعمو

 .[4 :ءارسإلا] © ءيِلْمِبنْوَأَياَلن كفل ادهلْغِ

 باتكبو «هللاب اًنمآ «ىلاعت هللا مالك د در ْنَمَك «ةقداّصلا هرابخأ َّدر نم «ةداس يأ

 .مُلَسو و ا هم

 َنييِمَؤمْلاِل سرع عَيَيوى دلال تَلوَياَمِدَقبْ موب قا َدْينََوإل :ىلاعت لاق
 همنا 0 2 "قي انام

 [ هللا ىلإ قرّطلا برقأ ]

 هللا يرو هس َسّدُق "نيّدلا ناهرب نيسح خيّشلا دّيسلا سماخلا انّدَج ٌليْسو

 ام اّمأو «َعرَّشلا هللا ىلإ قيرّطلا» :"”لئاسلل لاقف هللا ىلإ قرطعلا برقأ نع ٌهْنَع

 )١( هّرس هللا سّدق ّيعافّرلا ٌيداّبّصلا مازخ لآ نيدلا ناهرب نيسح ْخيّشلا ديسلا وه )1١453-
 همّلعو نارقلا هوب أرقأ ماوعأ ةتس هرمع غلب |ملف «ةرصبلا لامعأ نم عبر ةيرق يف دلو :ه(5

 «كرابملا نيسح دّيسلا نيكملا ثدحملا هيخأ ىلإ هوبأ هملس ةنماثلا ةنسلا يفو «تاءارقلا طبضو ديوجّتلا

 فيرشلا هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ملع نم ّلكب ةزاجإلا ناقتإلا دعب هيلإ راشملا همع نع ذخأو
 ةمالعلاو نيسح خيشلا ةمالعلا ةبحص ىلإ ةنس ةرشع سم غلب نأ دعب لقتناو «مولعلا نم اهريغو
 عقتاو ءاهب سردو «ةرصبلا ىلإ داع كلذ دعب مث ءاميب عفتاو امهمز الو «نيبدادغبلا معنملا دبع عيشلا
 رشتناو «هنع َةفيلخ هماقأو ةيعافرلا ةيلعلا ةقيرطلاب نيدلا رون باهشلا هوخأ هنذأو :ثيثك ٌقلخ هب

 ةليبق يف لزنو ماَّشلا دالب ىلإ رجاه مث «ةّصاخلاو ةّماعلا هب داقتعالا ىلع قبطأو «هتوخإ نود هتيص

 نم برقلاب قشمد ةيدابب ميقملا يلع دّيسلا ةيخأ ةرايز دصق نيح هللا ةمحر يفوتو «ةامحب دلاخ ينب

 لت ليدذب هيخأ عم نفدو يفوتف ءلجألا يدانم هادان مث لئالق مايأب هلوصو لبق هوخأ يفوتف «نارح

 اهب انعفنو ىلاعت هللا امهمحر هب كربتيو رازي امهدقرمو ٌةريبك ةبق اهعابتأ اههيلع ىنبو «كانه
 («راصبألا ريونت» :رظنا .نيمآ اههفالسأبو ص٠١ 65-9..

 عمج يذلا «ىلاعت هللا و يدادغبلا يديوسلا رصان خيشلا :لئاسلاو «كا"ثص «جارعملا» يف ()

 .هٌُدِ َسّدُق نيدلا ناهرب نيسح بطقلا هخيش نع هاّقلتو «نيكلاسلا جارعم» باتك
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 يف ةلخاّدلا لوبَقلا قرط كلتف «قيالخلا سافنأ ددعب هللا ىلإ قرّطلا َّنأ نم هتعمس
 ءليَّللا فوج يف ٍةالصك وأ ءاهلوق دنع هلوبّقو «هللا :لئاقلا لوقك هَعرَّشلا ةرئاد
 يف ةطيح تلخد كنِإف تع َتْشَت اذإف ءكلذ ريغو ٍةقدصك وأ ءاهدنع هلوبقو

 :قيالخلا سافنأ ددعب هللا ىلإ قرّطلا دجت اهترئاد
 ٍقاَقَحللْع قت ةَرِفَو ٍقِييارَطلل رقغُملا ُةَعيِرَف

 ٍقِلاَخللاَهب لص ولا ٍُقئاَرَط ْتَوُطنا ٍقيالَخلا ساَمْنَأ ٌدَعِب

 .ىهتنا

 [ لكي هيتس هِتنَسب كّسمّنلاب بيغَّرلا]

 ءوض» يباتك يف اهتبتك بابلا اذه بسانت ٍةفيرش ٍةلمج ركذب ّيلع هللا َّنَم دقو
 «ءايقتألاو .ءاحلّصلاو ءءايلوألاو «ءاملعلا عيمجو» :اهفورحب يه اهو "«سمشلا

 تضاف نيِذْلا داشَّرلا لهأ ةّمئأو .داتوألاو ءباجنألاو .دارفألاو .باطقألاو

 لي هللا لوسر نم نوسمتلم «دالبلا مهركذ ألمو هدابعلا ىلع مهئاكرب
 «هتاناسحإب نولومشمو «هتاضويف نم نوضيفتسمو «هتادادمإ نم نر اهو

 رد هللو ٌةلصاوتم مهيدل هفاطلأو ٌةلماش مهل هيديأ «هتاماعنإب نومعنمو

 :لاق ثيح "”يريصوبلا

 0 وُ

 )١( صعكم١-188-.

 هللا دبع وبأ ,نيدلا فرش ءيرصملا يريصوبلا يجاهنصلا هللا دبع نب دامح نب ديعس نب دمحم (؟)

 ينب لايعأ نم) ريصوب ىلإ هتبسن «يناعملا ع «ةجابيدلا نسح ءرعاش :ه(595-504)

 «نونبح ينبب نوفرعي ليبق نم دامح ةعلق نم برغملا نم هلصأو ءاهنم همأ (رصمب ,فيوس
 هرعش رهشأو ««رعش ناويد» :هل «ةيردنكسإلاب هتافوو «ةيواسنهبلا امعأ نم ميشبب يف هدلومو
 ١19. /5 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«ةيزمهلا»و .«ةدربلا»
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 هل ًاعباتم هتالاح عيمج يف نوكي نأ مالسإلاب هيلع ىلاعت هللا َّنَم ْنَم لكل يغبنيف

 ءافلخلا 0 هس 0 َضعيو ءًاريرقتو ًالعفو ًالوق ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع

 حي نوت هللا تويجرْسُك نإ ْلُق# :ىلاعت لاق فذجاوّتلاب هدعب نم نيدشاّرلا

 .[37 ١:نارمع لآ] * هلأ

 الر دير َجَساَعِض ومحب وح نوما َكََْو اَكَه» :ىلاعت لاقو
 :يأ ؟[10:ءاسسلا] «اكيلمت 3 امل يصف امه ع يسع أمذحتي

 .ًادايقنا نوداقني

 :ةوسألاو «[71:بازحألا *# ع هلأ لوس ىف دل نك دق #9 :ىلاعت لاقو

 .ةودقلا

 لدعلا ةينوف :ةشاقلا هلع: ةوهاطلا هيك نآ ةريصبو لود ليج لهو
 ةلفاكلاو «لطابلاو ٌّقحلا نيب ةقزافلاو ءلّوحتي ال يذلا ٌّقحلا ةملكو ءلمكألا

 اينّدلا يَرْبَح ىلع ةلاّدلاو «لفاكلا َمُعِنو ءءايوقألا طلست نم فاعّضلا ٌقح ظفحل

 .؟نيكاسملاو ةزجعلا ةيامحل لالّظلا ةدودمملاو «نيّدلاو

 :ىلاعت هللا لضفب هب تلق ام نسحأ امو

 ُهَمِلَظ ُهاَنْعَأ يذلا رْيِقَقلا ىمج امح ّمث بازحألا نَع َفيعّضلا ىَفَك

 ُهُمِكاَح ٍلدَعلا لوسر اذه ٍضرأ يِف نم لِئاَق لاَق ىّتح لدقلا َدَيَأو

 ُهُمِصاَقَوُهَف ٍدْيِنَع غاب لَو ُهْكفاَكُهاَقْلَت اَهلترِقفم بكف

 ضارغألا نم هسفن تدربت ميلس عبط بحاصو هيفصنم لك لع بجيف

 ٌةالَّصلا هيلع هب يدتقي نأ ةميِلّسلا عابطلا كلس يف هتعيبط تجردناو ةميقّسلا

 «مانألل نمألا دهم يه يتلا هتعيرش ماكحأ دييأتل هسفن بصني نأو ٌمالَّسلاو
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 هعبّتاو َمّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هب نمآ ْنَمِل تامهُّملا ٌمهأ نم نأَّشلا اذهو
 .هيحأو

 اعيمس هلوقل ناك َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص لوسّرلا ٌّبحأ ْنَم َّنأ كش الو

 نع ةدّرجملا سْمَّتلا يواعد نم هتفلاخت ةرثك عم هتّبحم ىوعدف ءًاعيطم هرمألو
 :لئاقلا ٌرد هلو ءناهربلاو ةّجحلا نع ةيراعلاو «نايبلا

 ٌعْيِدَب سايِقلا يف يِرْمَعَل اذه ُهَّبُح ٌرِهْظُت ثنأو ةلإلا يِصْعَت
 ٌْعِيِطُم بحي ْنَمِل بجُملا َّنِإ كن و هن كون

 َنّيِدْهَملا َنيِدِشاَّرلا ٍءاَمَلُخلا ِةَنْسَو ,'يتشب ْمُكِيَلَع»ا :فيرَّشلا ثيدحلا يفو

 وعذب كو هةية ٌلُكنإَ ءروُألا تان ُكاَيِإَو«ِِحاََتلاِاَيلَع اوُضَع

 ."هراّنلا يف ِةَلالَّض َّلُكَو :ةياور يف دازو 2"”هةَلالَض
 ل

 رك ماو 382882 و اقام 6# عع كم 1 1 1

 ينم سيلف يتنس نَع َبِْغَر نَمَو «ينم وهف يب ىدتقا ِنَم» :رخأ ٍثيدح يفو
 :لاق هّنأ َمّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو

 رومألا ٌرَشو لي دمحم يذَه يذَهلا ُدْيَحو للا ُباَتِك ِثْيِدَحلا َنَسْحأ َن نإ »
 م م ص

 )١( اص هجيرخت رم ؟١7-.

 نيديعلا ةالص باتك :«ننسلا» يف يئاسّنلا :هدظ هللا دبع نب رباج نع هاور ٍثيدح نم ٌءزج (؟)
 «( 4 ) ةعمجلا باتك :«هحيحص) يف ةميزخ نباو 191/8 مقر (؟7) ةبطخلا فيك باب (()

 4 ا و 6# يبنلا ةبطخ ةفص باب

 هَل َيِداَ الق ُهْلبْضُي َنَمَو هَ هَل َلِضُم اهلا هدم نم :ُلوُقيمث لأ َوُه اَهيِْيَلَع يبو هلل ُدَمحي
 ٍةَكَدحَم كو اتاكد روثألا دق سَ ِنَمَحح ٌيْذَه يدل َّنَسْحَأَو هللا ُباَتِك ِثيِدَحْلا ٌقَدْصَأ نإ

 «...ِرَلا يف ةَلالَض ُلُكَو ةَلالَض ٍةَعْد َلُكَو ٌةَعدب

 ذأ ماسلا: وتنال ياسا نننانغنالا نم لجر لع ىلع ةدعج نب ىيحيو دهاجم نع هاور (*)

 دمحأ هاور :197 /" «دئاوزرلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو .؛« 6 3707١ مقر «دنسملا» يف

 .حيحصلا لاجر هلاجرو
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 .”«اهتائدحُم

 ٌكّسَمَتُملا» :لاق هنأ مَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص َّبلا نع ةريره وبأ ىورو

 .”«ِديِهَش ةئام ُرجَأ هَل يأ ِداَسَن دْنِع يئس

 ناّيخأ ْنَمَو ناَيْحَأ ْدَقَف ىِتَئُس ةش اَيخَأ ْنَم» :ْمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاق سنأ نعو

 ."(يِعَم ناك
 لع هللا لص هللا لوسر ٌنس# :ةنع لاقت هلا يضر زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 ٌلامعتساو هللا باتكل ٌقيدصت اهب ذخألا ءًاننُس هدعب نم رمألا ٌةالوو َمَّلَسو ِهْيََع
 يأر يف رظنلا الو ءاهليدبت الو اهرييغت ٍدحأل سيل .هللا نيد ىلع ٌةوقو «هللا ةعاطل

 اهفلاخ نمو ءروصنم وهف اهب رصتنا نمو «دتهم وهف اهب ىدتقا نم ءاهفلاخ نم
 ."«ًاريصم تءاسو مّنهج هالصأو ّلوت ام هللا ُهاَّلَو نينمؤملا ليبس ريغ عبّتاو

 .ٌةاجَن ةّنَسلاب ماصتعالا :اولاقو

 :يأ ؛[هه:ءاسلا] (لوُسَيأَوهَنل لإ هود ِءْىَش ِفُِيَعَرَت نِّو# :ىلاعت هلوق يف ءاطع نعو
 .َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هللا لوسر ةَّنسو «هللا باتك ىلإ

 باتك :«حيحّصلا» يف يراخبلا :هي دوعسم نب هللا دبع نع هاور لب ه5 ةريره يبأ نع هدجأ مل (1)

 يف دمحأ مامإلا :ه# رباج نع هاورو .50948 مقر )7١( حلاّصلا يدها باب (278) بدألا

 فيفخت باب «(1) ةعمجلا باتك :«"حيحصلا» يف ملسمو 27٠١ / ء47١/ا" مقر «دنسملا»

 لدجلاو عدبلا بانتجا باب «ةمدقملا :«ننسلا» يف هجام نباو ,8717 مقر (17) ةبطخلاو ةالصلا

 قيلعتلا :رظنا .ةميزخ نبا حيحصو يئاسّنلا ننس يف كرباج نع ًاضيأ هجيرخت ّرمو «4 مقر (0)
 .-7١؟ةص 17 مقر

 )١( 4ص هجيرخت رم دقل -.

 يف ءاج ام باب :(51) يي هللا لوسر نع ملعلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :هذ سنأ نع هاور (*)

 يناريطلاو ءبيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو 21108 مقر (5) عدبلا بائتجاو َةّنّسلاب ذخألا

 .44774 مقر «طسوألا» يف

 .594579 مقر «روثأملاب ريسفتلا» يف متاح يبأ نبا :ههُذ كلام مامإلا نع هاور (5)

 ا/ ١7



 :ةثالث انبهذم لوصأ :"يرّتسٌتلا لهس لاقو
 .لاعفألاو قالخألا يف َمَّلَسو هْيَلَع َلاَحَت هللا َّلَص ّيَبلاب ءادتقالا -

 .لالحلا نم لكألاو -

 .لامعألا عيمج يف ةّيئلا صالخإو -

 نأ انغلب ول نع لاك هلا َيَِر يعافألا دحأ دّيسلا هلاق ام «يخأ اي رظناو

 الاثتماو ًاعابتا انصصقل قانعألا ٌصقب انرمأ َمّلَسو يلع َلاَعت هللا َّلَص هللا لوسر

 .مَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هرمأل

 بزعألا ميهاربإ دّيسلا .قاحسإ يبأ ءبّرقملا بطقلا «هتنب دلول لاقو

 َلاَعت ثلا ّلَص هللا لوسر عا اّلِإ هلل ًاقيرط كّدج ذخأ اما :ةرس َسدُق ”ّيعافرلا

 مَّلَسو َْلَع َلاَعَت هللا َّلَص هللا لوسر رس عم هتبحص تَّحص ْنَم َنإف «َمَلَسو ِْيَلَع

06 

 موقلا ةّمِئَأ دحأ :ه(7-١٠187) دمحم وبأ «ُئرْسُتلا ىسيع ٍنِب سنوي ِنب هللا دبع نب ُلْهَس )١(
 «تامارك بحاص «لاعفألا بويعو ءصالخإلاو ءِتايضايُِرلا مولع يف نيملكتملاو ؛مهئاملعو

 ٌباتك :هل «ةّكمب جحا ىلإ هجورخ ةنس «ٌىرصمملا نوُنلا اذ دهاشو راَّوَس نب دّمحم هلاخ بِحَص
 «ةيفوصلا تاقبط» :رظنا .كلذ ريغو «نيبحملا قئاقر» باتكو ءرصتخم «نآرقلا ريسفت» يف

 . 147/7 يلكرزلل «مالعألا»و 7” ةص نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط»و «-57/ص يملسلل

 حاكنلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :ذ كلام نب سنأ نع هاور ثيدح نم ٌءزج (؟)

 حاكنلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو 5077 مقر )١( حاكنلا يف بيغرتلا باب «(5
 140١. مقر (1)...حاكنلا بابحتسا باب .(17)

 نب هّيلع دّيسلا ةلوّدلا بذهم نبا .بزعألا ميهاربإ دّيسلا قاحسإ وبأ نيّدلا يبحم مامإلا وه (*)
 ًارحبتم ًاعشاخ ًاميرك ًاعضاوتم ناك :ه(504- 5457) دي َيعافّرلا مامإلا طبس «ينيسُحلا نايثع

 هقريثك ٍتامارك بحاص ءيفاص ًايفوص ًةلحّر ٌةجح ةيبرعلا ةغللا يف ًانّكمتم «ةعيرّشلا مولع يف
 مأ يف يفوتو «تقولا دينجب همالك ةبوذعل هنع نوربعي قئاقحلا باحصأ نم قئاقّرلا لهأ ناك
 يرتولل «نيرظانلا ةضور» :رظنا .امهنع هللا ىضر ّىعافّرلا دمحأ دّيسلا هّدج ةبق يف نفدو «ةديبع
 7 ل3 ماع راضنألا يوكو بلف كام

١74 



 كلس دقف ءهوجولا هذه نم طقس ْنَمو فّتسو «هتعيرشو .هقالخأو .هباذأ عنا

 .ىهتنا .«نيكلاحلا ليبس

 نم عاج انا يلمحملا ل ا هيلا ةفلاغ نع يمهّنلا يف كيفكيو

 0 نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت لاق «ةّينآرقلا صوصُلاو ةّيناقرفلا تايآلا

 ٍدَعبْ لوسيا قياما :لاعت لاقو «[5:رونلا] ةيآلا دوم توُفلاَحي 6 َنذَأ

 0 و يل أو َنِِمْؤُمْلا ل ِييَس رع رع عَبْد ئَدُهْلَأهلََنَب

 سس

 ]النساء:1١1١6[.

 | َّلَص نّيب امو ءعاطيل اّلِإ ! لوسّرلا اذه لسرأ ام ىلاعت هللا َّنأ ٌمولعمو
 .عابتالا لجأل الإ يمس هّنُس ماكحأ َمَلَسو َْلَع

 ؛عدتباو ّلضف ّلز ْنَمِل هلك ُهَّدلاو عبّتاو ىدتقاف ىدتها ْنَمِل هلك ريخلاو

 وللا تحاسالاو كلذلو

 ْفَّلَخ ْنَم عادعبا يف ٌرَش ُلُكَو فَلَس ْنَم عابنا يِف ريخ ُلْكَو

 الإ ًاريخ كرتي ملو «ةنامألا ىّدأو «ةلاسّرلا ّْلب َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص لاو
 قردكلاو اندلا عقار نقف اريد هدم انردعو الإ ا كالو ا رتك ةيلع اهكحو
 ءاوس لَ دقف ٍرْيِش ديق هقراف نمو «ليلد مظعأ َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَتهللا َّلَص هعرشف

 .ىهتنا .«ليبّسلا

 .ىلاعت هللا ُهَقفو ْنَمِل فاك اذهو

 لييخا



 :هنط فّلؤملا لاق مَ ضع ل ا

 .ٍناَكَم الو فيك الب َلاَعَت هِدوُجَوب ُناَقْبإلا :هللاب ِةَقْعَمْلا ةَياَخ ١-
 هتاذ نأش يف ىلاعت لاق ؛نآرقلا كلذب حّرصو «نيّدلا ةّمثأ كلذ ىلع عمجأ دقو

 .[11:ىررشلا] 425نش هوتميل :ةيسوُدُقْلا

 ّلَع تبن  َتْنَأ َكْيَلَع 265 ىوخأ آل» :ًايجانُم ميظعلا بيبحلا لاقو
 .”0َكيِيْفَت

 .كلاردإ كاردإلا كرد نع زجعلا :هن#ذ ربكألا قيَّدَّصلا لاقو

 انمامإ عمج دقو» :هّصن ام "«ناهربلا» هباتك يف ِهنِيَذ فلؤملا اندّيس لاقو

 ىلإ ىهتناف ههرّيدُم ةفرعمل ضهتنا ِنَم :هلوقب ديحوّتلا يف ليق ام عيمج هني ٌيعِفاَّشلا

 ءٌلّطعُم وهف فرّصلا مدعلا ىلإ ٌنأمطا ِنِإو ٌكّبْشُم وهف هّركف هيلإ يهتني دوجوم
 شو وهف هكارد] نع رجملاب ف رتعاو ةوعوا تامطأ إو

 [ مكحملا ىلع هباشتملا لمح ]

 اورّهطو «نيقولخملا تافصو َنيَِدْحْلا تامس نع هللا اوهّزن «ةداس يأ

 ماسجألا ءاوتساك «رارقتسالاب :ىلاعت هّقح يف "ءاوتسالا ىنعم ريسفت نم مكدئاقع

 ام باب ؛(5) ةالصلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور )١(

 لوسر نع تاوعدلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو «487 مقر (57) دوجسلاو عوكرلا يف لاقي

 باتك :«نئسلا» يف دواد وبأو .نسح ثيدح اذه :لاقو 7 497 مقر (75) باب «(4 9) ِدلَو هللا

 :«ننسلا» يف هجام نباو ,810 مقر )١167( دوجسلاو عوكرلا يف ءاعدلا يف باب ؛(7) ةالصلا

 7814١. مقر (؟) دي هللا لوسر هنم ذوعت ام باب «(3 5) ءاعدلا باتك

 )(ءصهة١-1١9-.

 ةهباشتملا تايآلا لمحي يذلا لطابلا بهذملا دقتعنو لحتتن نأ نم انه ه6 يعافرلا مامإلا انهبني (*)
 فلخلاو فلَّسلا نم مالعألا ةّمئألا لوق نيبأ حوضوب رمألا اذه انل ىلجتي يكلو ءاهرهاظ ىلع

 مكحملا ىنعم نايبب ًالوأ أدبأ هفيرَّشلا ثيداحألاو ةميركلا تايآلا يف هباشتملاو مكحملا يف

 لدرخ



 :فلخلا مه نمو فلَّسلا مه نمو «هباشتملاو

 سيل :38 هلوقك حيرّصلا حض ةاولا اهانعم الإ لمتحت ال اهتالالد يف ةعطاقلا تايآلا يه :مكحملا

 .« نعل اوئخس هل لكروت دود دَعَا هنأ  ٌدَحَ ةئاوهلف» :ض هلوقو 4 كوم
 ةّلدألا تماق ام هرهاظب مهوأو «هنم دارملا ىنعملا لوح تاالاتحالا تنك من كر :هياشتملا

 .هيفن ىلع ةنّسلاو نآرقلا ةّيعمّسلاو ةّيلقعلا

 لبق اوناك نم مه :ليقو «نيعباّتلا عابتأو نوعباّتلاو ةباحّصلا «ىلوألا ةثالثلا نورقلا مه :فلّسلا

 .ةثاسمنلا

 .ةثامسمخلا دعب وأ ىلوألا ةثالثلا نورقلا دعب اوناك نم مه :فلخلا

 هذه لمح مدع ىلعو يلامجإلا ليوُأتلا ىلع فلّسلاو فلخلا قفا :هباشنُلا يف فلخلاو فلّسلا لوق
 - ٍناكمب رّحَّتلاو ءءاضعألاو حراوجلاو ةّيمسجلاو ةهجلل مهوملا اهرهاظ ىلع تايآلا كلت

 صوصنلا كلت نم دارملا نييعت يف كلذ دعب اوفلتخا مهّنكل - ىلاعت هللاب ذايعلاو

 تابثإب ءافتكالاو «ص وصلا ,ذخ ٌليصفت ريسفت وأ ليوأت يي يف ضوخلا مدع لإ وبهذ :فلّسلاف

 «ثداوحلل ٍةئاَكُمو صقن ّلك نع هلي ههيزنت عم «هلامكب قيلي وحن ىلع ءهتاذل كَ هللا هتبثأ ام

 قداّصلا رفعج دّيسلاو ةعبرألا ةّمئألا نع هتلظ يعافرلا مامإلا اهركذ يتلا لوقُنلا كلت ىلإ اورظناو

 .ةديقعلا يفلس ّيعافّرلا مامإلا نأ ٌبحملا خألل رهظي ًاضيأو كلذ يف مهبهذم نايب يف د
 هلوق يف ءاوتسالا اورسفف «مكحملا ىلع اهلمحو ةهباشتملا صوصُنلا كلت ليوأت وه :فلخلا امأ

 :ةفورعم هللا ىف تباك نكعم وهو :ناظلتكلا و ةرقلا طلضب < ئوتشأ شْرَصْلا َلِع لمَ » :ىلاعت

 :ىلاعت هلوق يف نيعلا اورسفو « مركلاب وأ ةّوقلاب © ٌرِهِبِدِأ قوم هنأ ذَي# :ىلاعت هلوق يف ديلا اورسفو
 .ةياعّرلاو ةيانعلاب 4ع ََِو كبَر يحل مأَو»
 :مكجأو ملعا فلخلا لوقو «ةديقعلل ملسأ فلّسلا هيلإ بهذ ام :ةصالخلاو

 :هلوقب هباجأف ؟4 ئرتشأ شْرَمْلاَلِعْررمَيا :ةيآلا هذه نع يلازغلا ٌَمامإلا لأس يرشخّزلا نأ يورو

 .فيك وأ نيأب ىلاعت هفصت نأ كتّيدوبعب قيلي ففيكف يي وأ ِةَيفيَكِب كسفن َفرعَت نأ لاحتسا اذإ
 5 1 :لوقي لعج مث.!؟كلذ نع ٌسّدقم وهو

 لوُطَي حرش اذف لوقلا ٍرّصَق لوُقأ اَم ىّنَع ُمَهب ُمَهْفَي ْنَمِل ْلُق

 لوحفلا قانعأ هللاو ثَرصَق  ِهِنوُذ ْنِم 00 مث
 َلوُصولا فيكالو تنأ نَمِرْنَت الو َكاَيِإ فرغت ال تنأ
 ٌلوُقْملا اهاياَفَخ يف ْتَراَح كيف  ْثبكي ٍتاَفِص يردت الوال
 لوُجَت فيكىَرَتْف اهارتّله ١ اهرهوج يف ُحوُرلا َكنم َنيأ

 نرخ



 . كلذ نع هللا ىلاعت «لولُحلل مزلتسا ماسجألا ىلع

 لوزتلاو «ةحراجلاب :نيعلاو ديلاو «ناكملاو ةّيلفّسلاو ةّيقوفلاب لوقلاو مكاّيإو
 نِكُذ ام ىلع هرهاظ لدي ام ةّنّسلاو باتكلا يف ءاج ام ّلك َّنإف ؛لاقتنالاو نايتإلاب
 .دوصقملا دّيؤي اني هلثم ةّنّسلاو باتكلا يف ءاج دقف

 ىلإ دارملا ملِعٌدرو «كلذ ّلك رهاظب ناميإلا وهو :فاّسلا ءاحلص هلاق ام اّلِإ يقب اف

 جرد كلذ ىلعو ؛ثوُدُحلا تامسو فيكلا نع ىلاعت يرابلا هيزنت عم .هلوسرو هللا

 .ةّمئألا

 دحأل سيل ؛هنع توكّسلاو هتءارق يي ل

 .هلوسرو ىلاعت هللا الإ ُهَرُسَمُي ن

 ال هباشتملاو ,باتكلا لصأ هّنأل ؛مكحملا لصأ قفاوي ام ىلع هباشتملا لمح 1
 0 ضراعي

 ًاكلام مامإلا ٌلجر لأس

 . ؟[هنهط] يوتا

 ُنمَيلا9 :ىلاعت هلوق نع ه5 سنأ نب شرَمْلا َلَع

 َلوُرَت كنع ىتم يردت الوال 0 اهّرُصْخَت له ٌسافنألا اذكو
 ُلوُهَج اي يل لاقف ُموُتلا بَلَع اذإ ٌمهَلاو ٌلْفَعلا كس َنِيأ
 لوبت فيك مأ كم يِرْجَي فيك ١ ُهُفِرْعَت ال زبُخلا لكأ تنأ
 ٌلوُلَض اهيف اذك َكْيََج َنّْيَب 2 يىكلا َكاياوُط ثناكاذإف

 لورا فيكىوتسا فيك قتال 2 ىوتسا شرعلا ىلع ْنَم يردت فيك
 َلوُضُف الإ اذ سيل يرمعَلف فيك أ ٌبَّرلا يكحي فيك
 َلوُحَي ُفيكلاو يفيكلا بر وهو هل فيكالو َنيأ الّوهف

 هل قوفال يقوقلا قوق وهو
 اَمَّسو ٍتاَفِصو ًاتاذ لج

 َلوُرَي ال يحاوتلا لكي ف ّوهو
 َلوُقَت اَمَع ُهْرَذَق ىَلاَعَتو

 .د.أ «ةينوكلا تاينيقيلا ىريك»و ,7١7/ص يروجابلل «ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت» :رظنا

 ١-. 5 ١ص ىلاعت هللا همحر يطوبلا ناضمر ديعس دمحم

 نرض



 ُلاَوُّسلاو ٌبجاو هب ُناهيإلاو هِلوُقعَم ريغ ُفْيَكلاو ءِلوُهَج ديغ ُءاوتسالا :لاقف
 .جري نأ هب رمأو ءًاعدتبُم اّلإ كارأ امو ٌدعدب هنع

 «ِليَِم الب ٌتقَّدَصو «هيبشت الب ُتنمآ :كلذ نع لِ امل ن5 يعفاشلا انمامإ لاقو

 .كاسمإلا لك هيف ضوخلا نع تكسمأو ِكاردإلا يف يفن ُتْمَجَتاو
 ضرألا يف مأ وه ءامّسلا يفأ هللا فرعأ ال :لاق ْنَم :هظ ةفينح وبأ مامإلا لاقو

 وهف ءاناكم نحلل َّنأ َمّهوَت ْنَمو ءاناكم نحلل َّنأ ْمِهوُي ّلوقلا اذه َّنأل َِرَمَك دقف
 .ةسشم

 .رشبلل طي |ىال «ربخأ |مك ىوّتْسإ :لاقف ؟ءاوتسالا نع هيض دمحأ مامإلا لِئّسو
 ْنِم وأ ءٍءِىَش يف هللا نأ معز ْنَم :لئظلا ”قداّصلا رفعج مامإلا نبا مامإلا لاقو

 ءيش يف ناك ولو ءالومحم ناكل ِءيََش ىلع ناك ول ذإ ؛كرشأ دقف ءِءىَّش ىلع وأ ءِءِىَت
 .ًاثَدْحُم ناكل ٍءيش ْنِم ناك ولو اروُصحع ناكل

 لكس طاح » «ديرولا لبح نم مكيلإ ٌُبرقأ وه ؛مكبولقب هللا اوُبّْلْطَأ ,ةداس يأ
 .ىهتنأ .1[4؟:قالطلا] © َمْلِع ِءَىَش

 زجعلا :ةفرعملا ةياغ نأ كل رهظُي ةفيدقتلا نابجخألاو «ةَفيرّكلا رانآلا هذه ْنِمَق

 .ناصقتنلاو هيبشّتلا نع سّدقتو ٌلاعَت هدوجوب ناقيإلا عم «ناكملاو فيكلا نع

 .هلاقم يف هقدصل قداصلاب بقل هتيبلا لهأ تاداس نم تاك ا ع 43 0) د بلاط ى ل

 لع هّدجو رقابلا دمحم هوبأ هيف ريك يف عيقبلاب نفدو ؛ةنيدملاب يفوتو ءركذُي نأ ينوه لفتز

 تايفو) :رظنا .هفرشأو همركأ ام ربق ْنِم هد هللف دؤ لع نب نسحلا هّدج ٌّجعو نيدباعلا نيز

 .177/؟ يلكرزلل «مالعألا»و 7717/١« ناكلخ نب ال «نايعألا

 نضل



 :هنط فّلّوُملا اَنُديَس َلاَق من

 لبق اذِّفو «َنيبوُجْحَملا َدنِع هللب ةَِرْعَملا ٍرِطاََق ُلَوَأ ٍتوُملا ٍضَرَم ُلَقْي 7
 ىلا ."«اوُبوُجَت نأ َبَك اوُبوُم» :انل

 :هنقض لاق مث

 .”«اوُهبتنا اوُناَم اذإَ ُباَيِن ٌساّنلا» :َدَرَو امك «َبُجحلا ٌفِشْكَت ِتوُمْلا ٌةَرْضَح 4

 اند نأ كرذا نثحسلا نيزدلاو (نددكسلا نئاهزكذت ني نأ قتال

 ةينافلا اينّدلا هذه يف مزلي ام حضوأو «نافرعلا رارسأ امهيف ىوّط هذ فّلؤملا
 اهيلع ربعي ةرطنقلاك ءتوملا لقي َّنأ :ىلوألا ةمكحلا يف لقاعلل نيبو ناسنإلل

 ةلاح هتّيرشب فرتعتو .هعبط نعذيف «هللا ةفرعم ىلإ - لفاغلا :يأ - بوجحملا

 ؛ هيلإ الإ هللا نم ًاجلم ذل هّئآو: فلا لل ةريضم نأ يذلا ايندلا هذه دق اقم ةتاقيإ

 اوُنوُم» :انل ليق اذحلو :هلوقب اهمتخ هَّنإف ىلوألا ةمكحلا ةّمتت نسحأ ام رظنُيِلو

 نيفراعلاو ,نيبوجحملا نيلفاغلا نيب ةملكلا هذهب قّرق هّنإف ءكاوُوُمَت نأ لَ

 ضرم ةرطنق روبع دعب اّلِإ هللاب ةفرعملا رارسأ مهل فشكتت ال نوبوجحملاف
 .توملا

 ةيكّرلا مهسفنأ نع نوعطقي «اوُنوُمَت ْنأ َلبَق اوُنوُم» :رثأب ًالمع دو نوفراعلا
 مدعلاب نيطاحُم ةقولخملا تارّذلا ةّيقبو مهسفنأ نوريو «ةّيرشبلا قئالع

 نيغلا باجح مهيف رّثؤي الف ءصلاخلا هابتنالا ىلع مهبولق عبطنتف ءضحملا

 يراقلا لاقو «تباث ريغ وه رجح نبا ظفاحلا لاق :11719 مقر ءافخلا فشك يف ٍينولجعلا لاق )١(

 .-”" ءص هجيرخت رم (0)
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 .[ه.:معألا] 4ةرَيْاْرْهَمْمَ لأ ىَدَح نبا َكْيَلوأأل نبع ةفرط
 رفح هلق ويب بولسأو ينم ين لع ةيثث ةمكلاب أ فك رظناو

 هلق لع «ااوُهبتا اوُناَم اذِإق ماين ساّنلا» :رخب ًالدتسُم ءبجحلا فِشْكَت توملا

 ٍملِعلا نع ةقاك نيقولخملا زجعل ًاحاضيإو ؟مه ام ٌليلقو ءٍنمز لك يف نيفراعلا
 .راذلا هذه يف هللاب

 ةدايز بلطب ميظعلا نآرقلا يف ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هّيبنل هللا رمأ كلذ دهاشو

 هذه يف نيفراعلل فشكلا امف 10:1 4اَمَلِع ِفَدز َتّر لُكَو# :ىلاعت هلوقب ملعلا

 بئاجع ْنإف ؛رحبلا نم ةطقنلاك «ةرخآلا راّدلا يف رهظيس اَمِل ةبسُنلاب هراّدلا
 نأ ةايحلا هذه تاديخ ةلازإ نبق رشبلا نكسب هلال ناظظلت# وفر ةزدقلا
 .اهيلع عالّطالا ةشهد لّمحتي نأ وأ ءاهمهفب طيمحُي

 ؛ةفرعملا ةقيقح عاج قلبا باجحنال ؛مونلاب :ةايحلا هذه نع رّبع كلذلف

 ةيسنب للك يمدآلا ل نم ةيناسنإلا ةيلباقلا لوصحل ؛هابتنالاب : تبؤلا نع ٌربعو

 .هتاهرب زيزعو «هناطلس ةمظعبو «هللاب ةفرعملا ةقيقح ةقيقح ىلع عالّطالل هتبت

 ؛مَّلَسو ِْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص ّينلل اَّلِإ راّدلا هذه يف ٍدحأل عالّطالا م ّحص 1
 32 4 : 2 7 ا ا يو
 نأ عم ًابزج هللا هس «هللا بزح هنوكلو « ةّيدّمحملا هتّيلباق ةقايلو «هدادعتسا ةّوقِل

 توق طرفو ءفيرَّشلا هبلق تابثل ًةراشإ .ةعامجلا ىلع الإ ٍقلطُي ال بزحلا

 :الدتو اند ءتايّلِجَتلا يقتل هتّيلب كباقو .هدادعتساو

 اَمَنوُمَلْعَت ول هِي دمحم ُسْفَت يِذّلاَو :ْواِكَك هلوق .دوصقملا نم قبس ام ديؤيو
00 

 هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا َّلَص "الي ْمَتْكِحَضَلَو اريدك ْمتْبَكبل ملغ

 .نيعمجأ هبابحأو هَئاَّرَوَو

 روذنلاو ناييألا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور (1)

 باتك :« «حيحصلا» يف ملسم مامإلاو ,1711 مقر () كي يَِنلا نيمي تناك فيك باب «(87)

 86 ١١ مقر )١( فوسكلا ةالص باب .( ٠ ) فوسكلا

 نات



 :هض فّلّوُملا لاق

 ِنَع ُعَتْمَي ٍبْلَقلا يف ٌناَدْجُو :ٌديِحوَّتلا ؛ك د ْرِش لاَعَت هيت َلْبَق َكِدْيِحْوَت َّلُك 5

 .هيِْضَتلاو ٍلْيِطْعَتلا

 نع هلك ههيزنتو «بابسألا ريثأت طاقسإ :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا دارأ

 هباتك يف هلوقب ةمكحلا هذه 5 دقو «هتافصو هتاذ يف ةقئاجلاو ةكراشملا

 تلطو يغ تلحو تدع بورا تاق لكلا نعش َرِب ْبِط١ :”«ناهربلا»

 . .لاح لك يف ةكراشُل

 لأ » :نيدٌحوُملا َنِم ديحوتلا لامعأ تّآبُقو ؛نيكرشملا ىلإ كرَّشلا لامعأ تدر

 .*:رمزلا] © ُضِلاَحْلأ بيرن

 هدير ةداسوب_ كرش الو اكلَص المع ُلَمَعَيَْف هير َهَقِل أوي َناكسَف» :ىلاعت لاقو

 . ىهتنأ .1[١٠2:فهكلا] © ص

 ليطعَتلا رطاوخ عنمي ءبلقلا يف ٍرمضُم رس نادجوب :ديحوّتلا فّرع ّمث
 ملعي هللا ّنأل ؛ضحملا ديحوُّتلا وه اذهو «ةّيبلقلا ةريضحلا ىلع ّرمت نأ هيبشّتلاو

 .ةيافكلا هبو ؛مالكلا اذه لثم ىلع قبس دقو ءرودّصلا يفخُت امو «نيعألا ةنئاخ

 )1(اصة؟١7-.

 نرخ



 رم و يم م2

 :هنَذ فْلَّوَملا اًنَدِيَس لاق مث

 ِةَرْثَع بر َكِبْجُع سره ْنَع ُنيكْسِم اي ْلِْنإ لاح َكّلُك «لاعتو خر ١
 ١ .ةَرفُحْلا َتَلَصْوَأ

 يف ءاقبلا مدع :ٌلايخ كّلك «لاعتو حر :هلوقب ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا دارأ

 .راّدلا هذه

 :هظ ركألا قيّدّصلا لوق ىنعملا اذه نمو

 ِهِلْغَت ِكاَرِش ْنِم ىَنذَأ ُتوُملاو ِهِلفَأب حبَصُم ٍيوهاَزُك
 .[*::رمزلا © َنوُبَيَمم حنو ٌتَيَمَكَّنِإاٍم :نومأملا رهاّطلا هّيينل ىلاعت هللا لوق كلذ ديؤيو

 "اهم ْمُكْسْفْنَأ تحارتشال ُمَلعَأ ام اَيْنّدلا َنِم َنْوُمَلْعَت ْوَل» :ِِكَي لاقو
 ءاريزك ْمَتْيَكَل مَلغَأ ام َنوُمَلْعَت ْوَل» :ًاضيأ ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 وأ َنوُجْنَت َنوُردَت ال هللا ىَلِإ َنوُرَأْجَت ٍتاَدْعّصلا لإ ْمُتْجَرَخَلَو هالي ْمُتْكِحَصلَو
 .”(َنوحْنَت ال

 ةطريو ةءامذلا :فازدع لعن لدكل هةيدككملا ةنيركلا ناستلا مله وك

 .اهيف بجعلا كرت موزلو ءاهرورم
 ىلع ّلخد ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر ٌرمع َّنأ وهو ءاذه نم حضوأ وه ام درو دقو

 «(؟1) ةباحصلا ةفرعم :«كردتسملا» يف مكاحلا :امهنع هللا يضر هيبأ نع ريبزلا نب ةورع نع هاور )١(

 ء770١٠1و 3٠١774 مقر «بعشلاا يف يقهيبلا :ًالسرم ريبزلا نب ةورع نع هاورو 574٠« مقر
 هيفو 5١5: /0 «ضيفلا» يف يوانملا لاقو ال547 مقر «عماجلا» يف هنسحل يطويسلا زمرو

 هللا دبعو «هنع ةياورلا لحت ال :دمحأ لاقو .هوفعض :يبهذلا لاق ءيذبرلا يأ ةديبع نب ىسوم

 .نورخآ هفعضو موق هقثو «ةديبع نبا

 اذه :لاقو «2404 مقر «(54) قاقرلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلا :ِنهذ ءادردلا يبأ نع هاور (0)

 يأ :(نورأجت)و ءا/47 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو ءيبهذلا هرقأو ءدانسإلا حيحص ثيدح

 .(رأج) «برعلا ناسلا .نيعّرضتم ءاعدلاب مكتاوصأ اوعفرت
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 َتْذَخَتا ول «هللا لوسر اي :لاقف هْذج يف رد ريصح ىلع وهو يي هللا وسر
 ام هِي يت يدا يلامو ايدل امو ايدل يلام» :َلاَق اَذَه ْنم َرَ ذا اشار

 ْنِم ٌةَعاَس ٍةَرَجَش 2 او ايفل اَض ٍمَْي فراس بكار الإ ايثدلا ُلََو ءٍِلِيَم

 .”0اهكَرَثَو َحاَر مَ د رابع

 ٌيعافُرلا نيّدلا جارس خيّشلا دّيَّسلا انالوم لوق «كرابملا ىنعملا اذه نمو
 6 هنعو 8 -

 :زيزعلا هرس سدف يموزخملا

 ٍةاَفَولا ىلإ ٍةالَّصلا ُرْيِخَأَتو يِتْأَي لْفَطلا ثيح سائلا ُناَذَأ

 ةالّصلا ىلإ ناذألا نيب اَمَك اَهيِف ٍءرَملا َرْمَع َنأَب ُرْيِشُي

 تهيفلا ةريضقلا ةايللا هذي رورعلا نكملا انا لومي فض تلولا 0

 ؛كتوقو كلوحب ءكبجعو كلايخ سرف نع لِزْنِإ هلوطو .هلوحو .هتّوقب اهيف
 ٌةَرْكَع هيف تنأ يذّلاو «ىلاعت هلل ءاقبلاو ءةردقلاو ءلوُطلاو .لوحلاو ءةّرقلا نإ

 .ربقلا ةرفح كلوصو دعب باذعلا ةرفح كلصوي نأ كشوي

 يف مكاحلاو 701/1 71/485 ؛دنسملا» يف دمحأ مامإلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور )١(

 «يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ال407 مقر (54) قاقرلا باتك :«كردتسملا»

 (؟) هرابخأو ِْلَك هتفص نم باب ((50) خيراتلا باتك :؛هحيحص» يف نابح نباو «يبهذلا هقفاوو

 .امهريغو هجام نبا نئسو يذمرتلا عماج يف دوعسم نب هللا دبع نع دهاوش هلو 2.5758 مقر

 يلد سورا مق هيل بست انزل نيتلا عارس دق ديلا لاغلا وب ؛مالسإلا خيش وه (1)
 دلو :ه(1/47-886) هنىَذ يشرقلا يموزخملا ديلولا نب دلاخ انديس لسن نم يهو همأل

 قخأو ءايلعلا ةعتمح ةدايرو ًانكمو ًاقيقحتو ًالمعو الع هنمز يف مالسالا خيش ناكو :طساوب

 ٌّبتك هلو «ىلاعت هللا همحر دادغبب يفوتو «تاداعلا قراوخ هيدي ىلع هللا ىرجأو ءاحلّصلا هنع
 يف ؛رابخألا حاحص»و ؛ثيدحلا يف «نمؤملا حالس»و ««نآرقلا ريسفت يف نايبلا» :اهنم ٌةعفان
 ب1١-١١١17ص يرتولل «نيرظانلا ةضور» :رظنا .اهريغو «رايخألا ةيمطافلا ةداسلا بسن

 .08/7 «نيفراعلا ةيده»و ال1-ا/ ٠ص (راصبألا ريونت»و
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 عم بدأت «ةستجل ءانبأ لع هسفنب بجعملا اه :رخآ هجو ىف هنللط لوقي هّنأكو

 ؛قلخلا ىلع كعفرتو كرورغو كبجع اهيلإ كدوقي كل ٍةَرْدَع برق هِقْلَحو هللا
 .كلذ ريغو ؛كتايحو ؛كهاج نع طاطحنالا ةرفح ىلإ اهم لصت

 2 َض م 530 2و 0 0 هموت

 بّبيَس هِبلقت يف ٍءيش لكلو هتلر ىتذأب ثار ةمغي مك

 .(ةلز) أ ةص «لاثمألاو مكحلا يف لآللا مظن» يفو «(هلذ) :عوبطملا يف )١(

 نرخ



 02 فلوملا لاف مث

 .مْلِع ُهَن ُهنَرَمَن ٍلْهَج برو «ٌلهَجهنرَمَل م ء بر 5

 :هلوقب اهقحلأو

 .لّذلا َبْوَن َكَمْلِع َتْوَسَك َتْنأو ؛ملعلا رع َكَل حِصَي فيك
 ةحنجأ هبحاص تفطتخا ملع ِّبُر :يأ ؛ٌلهج ُةرمُت ملِع بر :هلوقب *# دارأ

 روكذملا ملجلا هل جتنأف ,قلخلا نع َلاَحَتو ءلمعلا نع هب ىفتكاف ؛ملعلاب رورغلا

 . لهجلا اهجني يتلا ةعيطقلا ةرمث

 راسكنالا هبحاص مزلأ لهج برو :يأ ؛ٌملِع هترمث ٍلهج برو :هلوقب دارأو

 عفتناو «مهنع ذخأو «نيلماعلا ءاملعلاو «نيفراعلا باوبأ مزلف هسفنل راقتحالاو

 .ً(ملع هعم هراسكتاو هلهجب هفارتعا هثروأف ءمهنم

 [ٍتاجرد عبرأ تحت ءاملعلاو ةّيفوّصلا لاح]

 لك «ةداس يأ» :وهو '”«ناهربلا» هباتك يف ه5 فلؤملا اندّيس هلاق ام نسحأ امو

 ءايقفلاوءالعلا لاحت لكو ب تاكيوحت عبرا كيت :قرخا لإ مهزأ ني مزقلا لاخ

 .كلذك

 نم ىأر اَِل درا بلط لجر ةجردف :موقلا لاح نم ىلوألا ةجرّدلا امأف

 .ٌيّزلاو ةيعمجلاو قاوّرلاب حو «كلذ ٌبحاف «ةفئاطلا ىلع هم ةّماعلا لابقإ

 مهّبحأف «ةفئاطلاب نظ نسح نع دشرُلا بلط ٍلجر ةجرد :ةيناثلا ةجرّدلاو

 داقتعالاب مهنم ذخأو ؛مهنع لِقُت ام لك بلقلا ميمصب ذخأو ؛هيلع مه ام ٌبحأو

 .فيظتلا حيحَّصلا

 يلاوعلا قيرّطلا نم غلبو ؛تابقعلا عطقو ؛تاماقملا كلس لجر ةجرد :ةكئلَّثلا ةجرّدلا

 )١( صك"١- 1١1 .



 .[55:تلصفل ةيآلا 4...انيِئَياَءمهِيِرْأَس # :ىلاعت هلوق دنع ًةرات فقو نكلو ءتاجرّدلا َنِم

 .اهاّيإ هارأ نّمع اهب بيغيف .هل تّيِرَأ يتلا ةيآلا دهشمب نوكلا ىري ًةعاسف
 اي تيغيف ةسفنا قاهل تْيرأ يتلا ةيآلا دهشعي هسفن قرب ٌةعاسو

 ٌولعلا راهظإو ءزواجّتلاو ٌتاحطّشلا لّصحَت هنمو «لالدإلا ٌدهشم ٌدهشملا اذهو

 .ةّوقلاو لوحاو «لعفلاو لوقلاب روهّظلاو «ةنطلّسلا لاحب زوربلاو ؛يلاعألا ىلع

 ٍلوق ّلك يف يك يلا راثآ اقم قيرّطلا كلس لجر ةجرد :ةعبا كا ةجرّدلاو

 ايوا :رضتا قف لدلا نيس اقرا ةيدتغلا ةيار ًالماح قلو ٍلاحو ٍلعفو

 .[88:صصقلا#1و 1 ُهَهْجَياَلِإ كَم ِءَيَعلمك» : ةماه [ٌلك] ىلع دهشي

 .[9 4:فارعألا] « لاو قالا 1 » :ةقولخم ٍةرذ ّلك "[ةهبج] ة ةفيحص نمأرقيو

 0 و ل و ومحال

 *« اك هير وداع كرش الو » :دوبعملا ىلإ اهنع فرصنيف «تايآلا تابقع

 :فهكلا] 11٠١[.

 :توجنم :ىؤألا ةجرذدلا بحاضت

 تسعة ةيناثلا ةعردلا جحا

 :لوفتحت ةةقلاثلا ةحرتلا تحاتمو

 .لماك :ةعباّلا ةجرّدلا بحاصو

 ْنِم فراعلل رّهْظَت ٌةريثك ٌتاجرد «تاروكذملا تاجرّدلا َنِم ةجرد ّلك يفو

 .لجّرلا لاح

 :ءاهقفلاو ءالعلا تاجرد امأو

 عْمجو ,رخافّتلاو «لاّدجلاو «ةاراهملل ملعلا بلط لجر ةجرد :ىلوألا ةجرّدلاف

 .عوبطملا لصألا يف ةطقاس يهو «ناهربلا» يف ام اذه :(ةهبج) )١(
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 .لاقلاو ليقلا ةرثكو «لاملا

 نكلو «ةسائّرلل الو «ةرظانُملل ال ملعلا بلط لجر ةجرد :ةيناّثلا ةجرّدلاو
 اذهب ًايفتكم «هتيرق لهأو هتريشعو هلهأ نيب حدمُيَف ,ءالعلا دادعأ يف بسحُيل

 .ريغ ال رهاّظلاب ًاكّسمتم «رادقملا

 قئاقد فشكو «تالكشُملا صيوع ّلح لجر ةجرد :ةئلاّثلا ةجرّدلاو

 يف عرَّشلا ةرصْنِ ةّمهلا ًاروضُم ؛لَدَجلا 0 صاغو «تالوقعملاو تالوقنّلا

 .هنود وه ْنَم ىلع ملعلا ةَّزِع هتذخأ هنأ الإ .هلاوحأ

 ةّلدألا ماقأو طرفأف .هسفن ةرصُن هتفطتخا ؛ «ٍليلدب ضروُعو عرّشلل رصتنا اذإو

 ناويحلا موجُم هيلع مجّمو «هيف نعطو هرَفَك اّيُرو ؛هيلع مّنّسو همصخ ىلع
 لاوحأو هلاوحأ ْنِم لاح ّلك يف ًاعرش دودحملا ٌدحلا ةياعر مدع عم «سرتفملا

 .همصخ

 داشرإو «لفاغلا هيبنتل هسفن بصنف هللا همَّلع لجر ةجرد :ةعباكا ةجرّدلاو
 اهلوفو اعرف ركب اه راكزو ةعيصتلاو تقاوقلا كوت قراشلا روع زهاجلا

 .ضرغلا نم درجتلا نسحب ءًاعرش لبقُي

 رمأ فورعملاب رمأي عرَّشلا هحّبق ام حيبقلاو مدل ابوح نأ ىري
 .داع الو ملاظ ريغ ق تشم يبن ركذما نع ىهنيو لف الو يلخ ريغ ميكح

 1 ا رح
 .ٌمورحت :ةيناَّثلا ةجرَّدلا بحاصو

 :ةورفم :ةقلاعلا ةغردلا هحاصو

 فزاع ةعبازلا ةفيرتلا يحاسو

 لاح ْنِم ٌرهظَت ٌتاجرد كلذك تاروكذملا تاجرّدلا َّنِم ةجرد ّلك يفو

 .لجّرلا

 ؟١



 .ىهتنا .«هللا همصع نم موصعملاو

 ةيفوّصلا بتارم فوتسا تهقف اذإ هَّنإف .نسحلا ليصفتلا اذه لمجأ ام رظناف
 .ءاهقفلاو

 :هل لاقف همّزِع بلطو:ملهلا ةرمث عاضأ ْنْل ابطاخت تفتلا فيك رّبدتو

 ما الا زل : يتلا لمعلا ةكرب وه يذلا ملعلا رع كل حصي فيك

 كملع توسك تنأو «”"مّلْعَيَ ام َمِْع هللا ُهَنَرَو معي اب َلِعَع ْنَم" :ليَو هلوق

 هب يذلا ؛ «ميقتسملا قيرطلا نع فارحنالاو «لمعلا كرتب ةناهإلاو للا بوث

 .!؟هللا ىلإ هللاب ملعلا لهأ لصو

 :وهو هْفَط يعفاَّشلا مامإلا ىلإ بوسنملا تيبلا نومضم نيع اذهو
 - را ا ول ولو مُهَناَص ُهوُلاَص ملا لهأ نأ ولو

 هَل َر عش رعي نمو# :ىلاعت لاق «هللا رئاعش ميظعت وه اَّنِإ سوفثلا يف هميظعتف

 1 :سا 4 ودل ٍقوَُت نما
 هيلع هلوق ليلدب فدع ضوتم وون حالا ةئاع ءاننذلاب [ناغ ناك نمو

 ."قّرْخآلاب ٍلهاَج ءاينّدلاب , ماع َّلُك ضغبي َلاَعَت هللا َّنإ» :مالَّسلاو ٌةالَّصلا

 هدنع نيلوبقملا نيلماعلا نيملاعلا نم انلعجي نأ «لسوتن ميظعلا هلوسربو «لأسن هللاف

 .نيمحاّرلا محرأ هَّنِإ ؛نّيضرملا

 :ًاعوفرم هن كلام نب سنأ نع ؛ليوطلا ديمح نع ؛نوراه نب ديزي نع ؛لبنح نب دمحأ نع هاور(١)

 نيعباَّتلا ضعب نع مالكلا اذه لبنح نب دمحأ ركذ» :لاقو ٠١/ ١16 «ءايلوألا ةيلح» يف ميعُن وبأ
 هيلع دانسإلا اذه عضوف هِي يلا نع هركذ هنأ ةاوٌرلا ضعب مِهوَق «اقتلا ميرم نب ىسيع نع

 .(هنإذ لبنح نب دمحأ نع «دانسإلا اذبب لمتحي ال ثيدحلا اذهو :هبرُقو هتلوهسل

 زمرو عماجلا» يف يطويسلا هيلإ هازع امك «هخيرات» يف مكاحلا : :ظفللا اذهب ِنُهَذ ةريره بأ نع هاور (1)
 ىف ٍباَخَس ِظاَّوَج ٌىرَظْعَج لك ُضَقْنَي هللا ْنإ) :ظفلب ًاضيأ 9 ةريره يبأ نع هاورو .هتسحلا

 باتك :(هحيحصا)ا يف نابح نباو «اةَرخآلاب ٌلِهاَج ايداع ِاَهّتلاب ٌراَح ليلا ٌةَفيِج ءٍقاّوْسَألا
 .70091 مقر ((85) تاداهشلا باتك : «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو ء/" مقر (4) ملعلا
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 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا لاق

 "شي اَعَو هثَط َكَبيَش َرْسَي َكَمْبِص ّنأ نظن ال

 ؛ةغالبلا ةيابخو «نسُحلا ةياغ عمجتسا ٍهجو ىلع ةنيصّرلا ةمكحلا هذهب ىتأ دق
 لامعتسالا اذهف ؛لوقعملا يفو سوسحملا يف اّلِإ نوكي ال يذلا غبّصلا هلامعتسال

 قيرط نع فارحنالاو ةلاطّبلا هّبش :لوقت ْنأ هحاضيإو «ةراعتسالاب ٌراجم فيطللا
 ةسارف ةّبشو «ْغبّصلاب :لاطّبلا هلمعتسي يذلا ءايّرلا هّبشو «بيّشلاب :ةماقتسالا

 لوح هَّنأ مهيدل ًامولعم ْغبّصلاب ًاريغم غوبصملا ٍبيَّشلا ىرت يتلا لّقُملاب :نينمؤملا
 .غبّصلا ضراعب حيحّصلا هلكش نع

 ٍقوذ بحاص ىلع ىفخي ال ام ,ىنعملا ةّقرو ءزاجيإلا نس ْنِم كبّسلا اذه يفو

 ٌرْيَحَف اًرْبَح ْنِإ ءاهءاّدر هلل ُهَسبْل ًةَريِرَس هم لم نإ دو اماه دنؤكو «ملعو

 ."ا شق اَدَش نو

 اذه حاضيإل َمِظُن هّنأكو ”«ناهربلا» هباتك يف َط فّلؤملا اندّيس هلاق ام ٌرسَحو

 ىدهلا يبأ ديسلل «ةيدمحألا تايلكلا»و 44ص دايصلا مامإلل «ةيدمحملا فراعملا» يف )١(

 .(هَرتَس) ١١-: 54ص

 )١( مقر «طسوألا»و ,.17/07 مقر ؛ريبكلا» يف يناربطلا :هن نايفس نب بدنج نع هاور 2/907
 .باذك وهو مدآ نب دماح هيفو ::1 8 «دئاوزلا عمجما يف يمثيه لا لاقو

 ُتْيَأَر :لاق .نسحلا نع 4747 «روثأملاب ريسفتلا» يف متاح يبأ نبا :هفظ نامثع انديس نع هاورو
 :ُلوَعَي كب هللا ٌلوُسَر ٌتْعِمَس نإ ِئاَرّسلا ِهِذَه يف هللا اوُقّنا ءُساّنلا امي اي :ٌُلوقَي «ُْبْطحي َناُع
 َنإَو هٌيَكَق ًرْيَح ْنإ هةَنالَع مار هللا هَسَبْلأ الإ هاري لَ المع َّدَحَأ َلِوَع ام هديب يِسْفَت يِذَّلاَو»
 .(ٌدَّكفاَكَك
 :ةلَع هللا لوسر لاق .1”7/-7 5/6 «ةيلحلا» يف ميعُت وبأ :هذ دوعسم نب هللا دبع نع هاورو

 اَرَعَو اَربَحَف ًاريَخاهَءادِر هللا ُهَْبْلأ الإ َةَرْيَرَس دم الَو ٌدِبَع ٌّرَسَأ ام هللا َوَق منش ام اوٌريَأ»

 .ديبز ثيدح نم بيرغ :لاقو «...ًاّرَشَف

 ..١؟ اص (7)
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 :وهو .ىنعملا

 ُرَمْخَأ يِرعَش :َتلّقو هيف َتْعِدُخو 1 اًَرَمْخَأ َكَضاَيَب اًنحلاب َتلَّدَب

 :اهتاهج عبرأ نم ةنّسلا مئاعد تديش ةكرابملا ةمكحلا هذه َّنأ مولعملا َنِمو

 .لهاجلا حصُْنو «لفاغلا هيبنتب تءاج نأ :ىلوألا اهتماعد

 ٍيحأ مساب حرصُم ملو لعفلاب تّرو :ةيناثلاو
 .مئال ةمول هللا يف في ملو هَّنحلا اهاح ناسل لاق :ةئلاّتل
 َهَّنّسلا ءايحإو «لفاغلا هيبنتو «لهاجلا يدبب كي بنل رثأ مازتلا :ةعباّرلا

 ةفشلا ةتاَغإَو

 ةعيرّشلا رانم ءالعإب كي دج نع بان |مك هَّنإف ؛فْلؤملا اندّيس نع هللا يضرف

 قش نحام نع قولا كاحتلاو هءاضتلا ةححملا مالعأ رشّتو «ءارغلا
 هيلع هللا َّنَم كلذكف «ميقتسملا طارّصلا هقيرط ىلع عابتالا ةحصب ريّسلاو ,ميظعلا

 نم ةضافتسملا ةمكحلا عيباني هيلع ْترَجَف «ةّيِدَّمحُلا ةثاّرولا هيف تدوضأ تايب
 ها ركب تيت رو يقلك هل نامزلا آو اف كيرلا داع لكلا عئاوج نعاس

 :فلّسلا يف ماركلا لآلا ةّم هللا علا اجب يدل و ميتسلا تاور
 ٍرّمكف ُناَمَراي َكُئيِمَي ْتَقَنَح هلنمب ٌنّيَنأيل ُنامَرلا َّفَلَح



 :هنط لاق مث

 ٍتاَّذلا ن ِنَع َمّلَكَت ْوَلَو َلَصْمأ ه ُهُسوُلُج َناَك فاق ىلإ ٍفاَن ْنِم ٌلُجَّرلا اًطَح ْوَل 4

 .َلَضُْفَأ هوك ناك ءِتاَفَّصلاو

 نع ملكتملا عنم ىلإ راشأو «ةماركلاب ال مرْكُملاب لصاولا لاغشإ كلذب دارأ
 ىرتاللأ ءَنيِدّيؤلا ٌّقحلا لهأو ؛نيفراعلا بهذم اذهو .تافّصلاو تاَّذلاب ضوخلا

 راتتساك ةماركلا نم نورتتسي ءايلوألا» :"«ديؤملا ناهربلا» هباتك يف لاق فيك

 .ضيحلا مد نم ةأرملا

 اذه ّنأل ؛انل ةبسُتلاب ءيشب ت تسيل ؛مركملا ىلإ ةبسّنلاب ٌةزيزع ةماركلا «يخأ يأ

 .لالجإلاب بولقلا هتقلتو َّزَعو ْمُظَع ,ميركلا باب نم درو ال ماركإلا

 يتلا ةبسنلا هذه نم لماكلا رتتساو ءرمألا ناه دبعلا ىلإ ةبسُنلا ظفل لّوحت الو

 ةبسّتلا ناسحتسا نم ةفيخ «ثداح ”ٍثيدح باب ىلإ ميدق باب نم اهرمأ لّوحت

 .لتاق مس اوي َنإف ؛ةينالا

 نيل كده كلا لاق انلع قيس الإ ٌعتاج انك ءءاسك ْنَم الإ راع انّ
 .ءاخّرلاو ةَّدّشلا يف ميركلا باب عرق اّلِإ لقاعلل

 .ٌضَحح مدع «ٌةجاح ٌرقف رجع «ٌفعض :ٌقولخملا
 ْنِم حورب مهدّيأو «قراوخلا مهب مديأ ىلع رهظأو َنيِقّتُملا هبابحأ هللا مركأ

 .كلذ لك نع ىلاعت هب اولغتشاف ءمهرانم عفرو «هدنع

 'ميركلا ههنجو ىلإ رظألاب هب اولزن ذإ مهمركأو ؛هبرق ةنج مهنكسأف هلا اوفا

 « قوأملا ١ َهَنْلَل نو © ِيَوَمْلَا نَع ٍنَع َسْفَنلَأ َىهَيَو ِمْيَو ٌماَقَم َفاَح َنَم نم اًمأَو»

 .ىهتنا .[ 41 :تاعزانلا]]

 وكلك

 ب6 -98ص (1)
 .(ثيدح) ريغ نم «(ثداح باب ىلإ ميدق باب نم) :«ناهربلا» يف (1)
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 هتوكس ناك ؛تافّصلاو تاَّذلا نع مّلكت ولو :هلوقب راشأ فيك رظنيلو

 هللا ِتاّذ يف اوُركََت اَلَو ءٍءْيَش َّلُك يف اوُرَكَفس :كي ّيَِنلا لوق ىلإ ءلضفأ
 .ثيدحلا

 هللا يف اوُرَكَفَتت اَلَو « هللا قْلَخ يف اوُوَكَمَت» :ٌمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوقو
 .”اا1وُكَلْمَتَ

 ةقداّصلا ٌداثآلاو ِهديوُبنلا رابخألا هذه لثمب ٌةحفاط َهّنّسلا بتك َّنأ ٌمولعمو
 .حاضيإلل جاتحت ال ٌةحضاو هّيكّرلا

 .دالاص هجرت رم )١(

 .لالااص هجيرخت رع(0)

 ال ١



 :هط فّلؤملا لاق مث

 ْنِم طَقَس هداَبعلا َلَع َلاَعَت ْنَم ؛قِلاَحلا َدْنِع َرُصَق قْلَخلا َلَع َلَواَطَت ْنَم ٠-

 .دوُبْعَمْلا ِنْيَع
 :َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هلوق رس ْنِم ٌةذوخأم ىلوألا ةمكجلا َّنأ ىفخب ال
 يذلا ٌملّظلا اًمأف ؛هُكدْري ال ٌمْلَظو رِفَْي ٌملَّظو ل بر

 ُملظلا اًمأو مكس 4 ٌريِطَع ظل َكَرَشلأ نإ » :هللا لاق كرشلاَف : هللا َرِفْغَي ال

 ال يذلا ُملَظلا اًمأو ؛مييَر َناَيو مُهّنبَب اَميِف مُهَسفنأ ٍدابعلا ُملْظَف : :هللا هرِفْعَي يذلا

 .*"(ٍضَْب نم مضل َنيدَي ىتح اَضَْب مُهَضَْب هضْعَ ةدابعا ملطف فل هللا ةكارتي

 ؛نماثلا ىلإ هدي دادتما م متي الو ءعافرالاو دادتمالا وه :لواطّتلا نأ ىفخي الو

 ىلع ًاضيأ ريكلا هيفو هنيعب ملّظلا وه اذهو «ةرهاقلا ةّرقلاب الإ مهيلع هعافتراو

 .قلخلا
 اَذإَف ِكَّلَم ديب ٌةَمَكَح هِسأَر يف الإ ّىِمكآ ْنِم اَم» :لوقي كي مظعملا ُلوسرلاو سد 11 _ 3 2 ٠ ت1

 .”ةتمكح ْعَض :ِكَلَمْلِل َليِق ٌرَكَت اَذِإَو ُكتَمكح ْعَفْرا :ِكَلَمْلِل َلِق َّعَضاَوَت

 ميعن وبأو تالكص 3551١9 مقر «هدنسم يف يبسلايطلا دواد وبأ :هنقَم كلام نب سنأ نع هاور )١(

 دمحأ هخيش نع رازبلا هاور :>:5 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو ؛04/ 5 «ةيلحلا» يف

 .مهفعض ىلع اوقثو دق هلاجر ةيقبو ؛هفرعأ ملو يريشقلا كلام نبا

 ةريره يِبأ نع هاورو ١7974« مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (1)

 هت ةريره يبأ نع رازبلل «عماجلا» يف يطويسلا هازعو 8١57 مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :هنيض

 :يأ - هنسحل زمرو 0 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا لاقو 14 مقر ؛هنسحلا زمرو

 .نسح امهدانسإ :ىمثيهلاو يرذنملا لاق دقف .لاق امك وهو - ىطويسلا
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 "سوماقلا يف اك «هرمأو ءرملا نأش :فاكلاو ءاحلا حتفب انه ةمّكَحلاو

 - اذهو مهقوقح ةياعرو «مهنأش يف ىلاعت هللا رمأ ةفلاخم :دابعلا ىلع يلااعّتلاو

 .هللا باب نم درطلا تابجوم نم - هللاب ذايعلاو

 0 لا د ا ل

 نم تك تريد عَ ْثَقلَح امي دن نأ َكمَنَم ام سيتي لاقل :ًاخّبَوُم هل ىلاعت
 . سابع 6 كلذ ركذ امك ءيرمأل نيفلاخملا نم :يأ ؛5"ه:صآ # َنيَعْل

 يف - |مهنع َلاَعَت هللا يضر - سابع نبا هلاق | «لاملاب ريكتلاو ءٌوتغعلا :ولْعلاو

 اهيطعن :يأ ؟* هلع ١ ةنجلا :يأ ؛# ُةَرِخَللاْراَدلَأ َقَلَي ١ :ىلاعت هلوق ريسفت

 « َنِقَتمِل ُهبيفاَو اذتم الو يدل فإ» ًارزكتو ًاَويَع 4 4غ تودي. َنيِط
 .[87:صصقلا]

 «”راوّبلا راد هّلحأو هللا ةمحر رظن نم هطقسأ سيلبإ يلاعت َّنأ تملع دقو

 تقّملاو ءازجلا نم هل لصحي سيلبإ جهنم جهني نم كلذكو هدّبؤوملا بضغلاو

 .سيلبإب هئادتقا لاح بساني ام يهإلا

 اذه دّيؤي |ب ةيآلا هذه ىلع هريسفت يف يزاّرلا رخفلا مامإلا ةَّجحلا حّرص دقو

 :ينعي ءاهنأشل ٌميخفتو ءاه ٌميظعتف 4 ُةَرِيآارَدلأَكَيٍ :هلوق اَمأ» :لاقف «ىنعملا

 ىداسفلاو ٌّرلُعلا كرتب دعولا َىّلَعُي ملو ءاهفصو كّعلبو ءاهركذب تعمس يتلا كلت

 .امهيلإ بلقلا ليمو ءاههتدارإ كرتب نكلو

 ءههْجَو ْمّدَقُم :ٍناسنإلا نم و ءناراذعلا اهيفو هماجل نم ِسرّقلا يَّكَنَحِب ًطاحأ ام 000
 حرش يف ريثألا نبا لاقو , ءاحملا لصف ٠ «ميملا باب «طيحملا سوماقلا» .هٌرْمأو .هنأشو ءهّسأرو

 نوكت ماجّللا يف ةديدح :ٌةَمَكَحلا : (مكح) يف «رثألا بيرغ يف ةياهنلا» يف ثيدحلا اذه يفةَمكَحلا

 ُكَنحلا ناكو ةباّدلا مي ذخأت ُةَمَكَحلا تناك املو .هبكار ةفلاخم نع هعنمت ِهِكَتَحو سّرَفلا فن ىلع

 .ةّباَدلا ٌةَمَكَحلا عَنَق اك «هسأر يف يه نَم عنق اهّلعَج سأرلاب الصنم

 .(روب) يف «برعلا ناسل» .كالحلا :راوبلا (؟)
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 لعن كارِش ْنِم ةوجأ ِهِلعَ ُكارِش َنوكي ْنأ ُهبِجْمِيَل َلُجّرلا َّنإ» معلا
 .”0اهتحت َلُخديف ِهِبِح

 تكرإ# :هلوقل ؛نوعرفل :ٌولْعلا لعجي نم ءاملعلا َنِمو :«فاشكلا» عاتي لاق

 ىف َداَسَعْلأ غب ْعجسالَو» :هلوقل ؛نوراقل :داسفلاو «(::صصقن) « ِضَلاْلا ىف الع تَوَعَِف

 داّدلأ َكْيي :هلف نوراقو نوعرف لثم نكي 1 ْنَم :لوقيو «1/0:صسقلا# ضْرَأْل

 .«:ةفيظا بلاط يبأ نب ّلع هرّبدت اك 4 نقتل ةَبِفاَول :هلوق ربدتي الو «# ُةَرِحَآْل
 .ىهتنا

 هريسفت يف ًاضيأ رخفلا هانعم حضوأ ءدوبعملا نيع نم طقس :هط فّلؤملا لوقو

 لع مئات : :هلوق#) دصَت اب [مو:ط] ةيآلا# .. . قِيلَ عتضات) :ىلاعت هللا لوق

 نم نأ اذه زاجمو «يتدارإ قفو ىلع :ىل يع لع فرب :”لافقلا لاق 4 َقِتَع

 لعفي نأ هنكمي الو بحي اك هل ُهَعَنَص «هيلإ رظني ٌرضاح وهو ًائيش ٍناسنإل عنص
 .انه اه اذكف .هضرغ فلاخي ام

 :نالوق زاجملا ةيفيك يفو

 مِلاَعلا ناك لو سم ٍملِع ىلع قر «ملعلا :نيعلا نم دارملا :لوألا

 ِنيَعلا ظفل قلطأ «تافآلا نع هسرحت هيلإ رظاّنلا َّنأ امك .تافآلا َّنِم هسرحت ِءيّنلاب

 .هجولا اذه نم |مههابتشال ملعلا ىلع

 «ةنوعلم ايندلا َّنإ يف «ناتثاملاو نوناثلاو عبارلا لصألا يف «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا )١(
 .17* ةيأ صصقلا ةروس ريسفت يف «ريسفتلا» يف ىربطلاو

 هرصع ءاملع رباكأ نم :ه(179-١770) ركب وبأ «لافقلا ءيشاشلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم )١(

 نم نسحلا لدجلا فنص نم لوأ وهو «ءرهنلا ءارو ام لهأ نم ءبدألاو ةغللاو ثيدحلاو هقفلاب

 رهن ءارو) شاشلا ف هتافوو هدلوم «هدالب ف يعفاشلا مامإلا بهذم رشتنا هنعو .ءاهقفلا

 نساحم»و ؛«هقفلا لوصأ» :هبتك نم ؛ماشلاو زاجحلاو قارعلاو ناسارخ ىلإ لحر (نوحيس

 .7174 /1 يلكرزلل «مالعألا» .«يعفاشلا ةلاسر حرش»و ؛«ةعيرشلا
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 «هيذؤي اع هسرحي ءىََشلا ىلإ رظاّنلا َّنأل كلذو ؛ةسارحلا :نيعلا نم دارملا :يناثلا
 وهو: ءاراجتم فلا ىلع ببَّسلا مسا قلطأف «ةسارحلا ببس اَّتأك نيعلاف

 .[ طا كَرأَو ُمَمَمَأ 0 ىنَنِإ 9 :ىلاعت هلوقك

 .ةطايحلاو ظفحلاب كل اعد اذإ كيلع هللا نيع :لاقيو

 :# َتعَلَع مسْتلَول :هلوق نم دارملا َّنأ ىلع لدي نآرقلا رهاظ :"يضاقلا لاق
 ”ةاقكي نم لع وَلَل له لوك دخل يي ذإإ) :ىلاعت هلوقك ةطايحلاو ظفحلا
 هللا ةطايحل ريسفتلاك كلذ راصف [:.:ط14 َنَركاََو اَهُّيَيَع َّدَعَت َّك َكَي لإ َكَسَعَجَيَف

 .ىهتنا .«هل ىلاعت

 .ةيافكلا هذه يفو

 :ه(4 7٠"-177)ت ينالقابلا نبا «يكلاملا ءيدادغبلا مث ءيرصبلا «بيطلا نب دمحم ءركب وبأ يضاقلا )١(

 همهفب لثما برضي ناكو «نييلوصألا مدقم «نيملكتملا دحوأ «ةمالعلا مامإلاو ءفيناصتلا بحاص

 «ةيِماّركلاو :ةيمهجلاو ءجراوخلاو «ةلزتعملاو :ةضفارلا ىلع دَّزلا يف فنص ءًاعراب ًامامإ ٌةقث ناكو ءهئاكذو

 يفوتف دادغب نكسو «ةرصبلا يف دلو .هئارظن نم هّنِإف ؛هفلاخي دقو .يرعشألا نسحلا يبأ ةقيرطل رصتناو
 «ءالبنلا مالعأ ريس» :رظنا .«نيدشرملا ةياده»و ««لحنلاو للملا»و :«نآرقلا زاجعإ"» :هبتك نم ءاهيف

 .11/5/ 5 يلكرزلل «مالعألا»و ء14* 171٠١/ مقر يبهذلل



 :ه5 فّلؤملا لاق مث

 .هْيِفْحُب اَمِهب رهاظ كو ديف ُهُلُوَحَت لاح َّلُك ١
 لاوحألا َّنأل ؛رهاظملاو لاوحألاب رارتغالا مدع ىلع ه5 فلؤملا اندّيس هن

 نم ٍلاحب ةينافلا راذلا هذه يف ءاقب الو «بلقنتو يفتخت رهاظملاو ءلوحتت

 .لاوحألا

 نع رهظملابو .هلّؤحم نع لاحلاب ةمهلا بجحت يتلا ةلفغلا باجح قتفب مزلأو

 ٌرباَع ْوأ ٌبي ٌبيِرَغ َكّنَأك اَْنَّدلا ىف و ْنُك١ :لَو ّيِبْنلا لوقل ًةراشإ ةمكحلا ىنعم يفو
 ."”(روُبقْلا ٍلْهَأ ْنِم َكَسْفتَّدُعَو ءٍليِبَس

 :لئاقلا لوق ةبسانملا هذبب ينبجعيو
 اهُنوُيُذ سفنب ْتَلَح اذإ ٌلاَطِم اَهَّلاَمو اَاَنَملل ًانْيَد َءرَمْلا ىرَأ

 م 4 7 7 :90 ةيعر 6-2 ذو خل ل
 اهنوصغ لوصألا ىقأل يذلا ىقلتَّس هلّصأ دعب نم عرفلا ءاقب اذامق

 هللا ىلإ ريصملا» :"«ناهربلا» هباتك يف هيَذ فّلؤملا اندّيس لوق لمجأ امو

 لاق «ةلأسملا هيلع دوعتو ؛هلجأ يفوتسيو هِهْيِدعَم ىلإ دوعي لكو ؛هيلإ عوجّرلاو

 .[هه:طا © يحل د رات وَفيع اًهنمَو ديف اَهيَِو ٌدكَسَقلَح اًَهْنِع # :ىلاعت

 اوبهذ ٌديدش سأبو ٌةّوق مهل ناك «مكلثم بارني تتبن تتبن اهنولكأت يتلا ةّبحلا هذه

 مامإلاو ء14/7 :4774مقر «هدنسم» يف دمحأ مامإلا :امهنع هللا يضر رمع نبا نع هاور )١(

 مقر (*)...ايندلا يف نك ِِكب ّيِبَنلا لوق باب )8١( قاقرلا باتك «حيحصلا» يف يراخبلا

 دهزلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو كروُبَقْلا ٍلْهَأ يف َكَسْفَن َّلَعَو» ةدايز ريغ نم « 157

 .73777 مقر (70) لمألا رصق يف ءاج ام باب ما

 )5(صضصهة١١-.



 : اوناك ام مَّئأكو ءاونابو

 ْثَرِقول ُهُثَنَدامَنأكو

 اًطاَسِي ٍهاَبِحلا َنِم هيلع ىَآَرَن
 اًلطاَع أ ىلألا هت ملأ ْتَقُي 5

 021 شح هاو مو 2 0 و - 04 2

 « رَصيأْلا يلؤأتي اوريَتَعَم » :ًاهافشو ًادودخو ءًاهابجو ًانُسلأ سوّدَن

 . ىهتنا . 217 :رشحلا]

 :ةديصق نم "”يرعملا لوق ىنعملا قباطيو
 لا َميِدَأ ٌنُظأ ام َءْطَولا ٍفْمَح

 هلا َمُدَق ْنإواَتب ميِقو

 :لاق نأ ىلإ

 ًاررب ادخل راّص ْدَق ٍدخأ تبر

 :ًاضيأ رعاّشلا لوق ٌرسَحو
 ٌريمشَتلا َعَفْنَي نأ يسع ْرّمَش

 ىَوَهلا اهفلكت ًالامآ تلوَط

 اهتاردغ نع َكاينُذ تح صفأ دق

 ًاعّتمتُم اهوهلب توه ٌزاد

 ه5 3 0# 3 0113

 ددجًاألاو ذه ْنِم الإ ٍضْرأ

 دانجخألاو ٍءاَآلا ُناَوَهُد

 ٍدادُْضَألا مُحاَرَت ْنِه ِكِحاَض

 ٍداَبآلاَو ٍناَمْرألا ليوَط يف

 ٌريِصتٍهِلِإاَم َكِرْكِفِب ُرُظْناَو
 ٌريصق َكنسَّرمغلا َّنأ تيستو

 ٌريثن ْبيشملاو َكِبيشَم ىتأو

 ٌريست تنأو اهب ّماقملا اوجرت

 رعاّشلا يوغللا بيدألا :ه(5 1771-44) يرعملا ءالعلا وبأ «يخونتلا ءايلس نب هللا دبع نب دمحأ (1)
 «هرمع نم ةعبارلا ةنّسلا يف يمعف ًاريغص يردجلاب بيصأ نامعنلا ةرعم يف تامو دلو ,فوسليفلا
 هربق ىلع فقو تام املو «هدلب يف ٍريبك ملع تيب نم وهو «ةنس ةرشع ىدحإ نبا وهو رعشلا لاقو
 طقساو ««مزلي ال ام موزل» :ماسقأ ةثالثف ؛هتفسلفو هتمكح ناويد وهو هرعش امأ هنوثري ًارعاش 4
 ١/ 4٠. «نيفراعلا ةيدهاو 101/ ١/ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«طقسلا ءوض»و ««دنزلا



 هربت ماقأام اهيف ترّمع ولو اهنع لحار كاب هؤلعاف
 ٌريثك هنم كيفكي ام ٌريستيو ٌةغلُب الإ ٍشيعلا يف ىتغلا سيل
 ٌريقح ٍريقحلا ُسِبعلُمَف ًادبأ ٍلجآ نع ل جاع َكَئاغسشي ال

 ٌرِممأواهب ٌرومأم ضرألا يف ىرّتلا قابطأ َنيب ىواست دقلو

 بلقت ايِنَّدلا هذه» :هللا همحر ”يطساولا ليقعلا نيَّدلا سمش هيقفلا لاقو

 ُلِمَق «رورم تيبو «روبع راد هللا اهلعج ءاملاصنب ااصوأ 07 ءاملاوحأب اهاوحأ

 راد يف نّسْحَت ءاهيلعو كسفن ىلع هلل رصتناو ءاهنع كسفنب لمو ءكسفن نع اهب
 .«كتازاجم ريخلاب هللا دنع مّظْحَتَو ؛كتاقوأ رارقلا

 "يطساولا مساق نب دّمَحُم هيقفلا مامإلا «نيهاربلا ٌّمأ» بحاص هاور ام ٌنسحو

 :لاق «مهضعب نع

 ارّبَخلا عمساف ُهْثعمج ام َقيرفت ٌةلِعاف يهو يلاّللا كتنّدحو

 ارّبِعلاو ٍتايآلا ىَرَت اهيلإ ْرْظْلاو 202 ْتَحَّصَن دقف اهنم ٍرذَح ىلع ْنْكَو

 ؟اردك ْذْعَي مل وفصب تعمس لهو ؟ًاقِلَخ ْدْعَي مل ًاديدج تيأر لهف

 .(ريبث) :ةدام «رينملا حابصم» .ٌّىنَو َةَكَم نيب ُلَبَج :ُديبَب )١(
 ناك يرداقلا يعفاشلا يبسهبلا ٍليقعلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش ملعأ هللاو نوكي دق (؟)

 صاوخلا يملع يف حاتفلا ميركلا رارسأ ضعبل حاتفملا» :هراثآ نم لضاف :ه(497) ةنس ًايح
 ٠/”15. «نيفلؤملا مجعم) :رظنا .«فورحلاو

 هنهَذ يدايصلا ىدحلا وبأ ديسلا هركذ امك «ملعأ هللاو باوصلا َّنكل ؛عوبطملا يف همسا درو اذكه (؟)

 لضفلا يبأ نب ركب يبأ نب يلع نب جاجحلا نب دمحم نب مساق هنأ هتافلؤم نم باتك نم رثكأ يف
 ناهث ةنس هباتك فلأ يعافرلا مامإلا ةمجرت يف «نيهاربلا مأ» باتك بحاص ؛يعفاشلا يطساولا

 نبال «ىدصلا ءالج» 6١ص يطساولا جرفلا يبأل «نيبحملا قايرت» :رظنا .ةتامتسو نيعبسو

 .. ه ص ىده لا يبأ ديسلل «راصبألا ريونت»و ١ ص لالج
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 ارَشَبلا اوُدّبعتساو مهل ٌعومجلا لذ نمو ّرومألا اوُساَس ْنَمو ُكولملا َنيأ

 اركأ الو ًانيَغ مهل غدي ملف مهّرصني ناك نامز مهيلع ىَفط

 :هد لع نينمؤملا ريمأ مامإلا لوق وهو ءرخآ هجو ةمكحلا هذه ىنعم بسانيو

 ٌريشتامو كِف َكْوادو ٌيصِبتامو كس َكّْواَوَ

 ٌرَبْكألا ٌمّلاعلا ىوطنا َكيفو ريغ مم ج كل أ ْمْعْر و

 هانع يذلا ربكألا ملاعلا ”«ناهربلا» هباتك يف هه فّلؤملا اندّيس رسف دقو
 ىوطنا دقو «لقعلا :ربكألا مَّلاَعلا» :لاقف «لقعلاب :نيتيبلا نيذهب نينمؤملا ريمأ

 الول ذإ ؛هترغصتسا يذلا كّمرج كل رهظي كيف ٌيوطملا مّلاَعلا نمو .كب

 راص امل هل قيلتو «ربكألا مّلاعلا كلذب طيحُت يتلا ةياغلا ىلإ كمرج لوصو

 «...كلكيه مرح هغلب ام رادقم ىلع لعل مهاب ْذخَم ,روكذملا ملاعلل لحم
 ءةّوَقلاب هللا نع باجحلا ةلزنم نع لقعلا عفرتب بابلا اذه يف حّرص دقو

 :ىلاعت هلوق ىنعمب اقف ةسائّرلاو ءبصنملاو «ةريشعلاو «لهألاو لاملاو «لامجلاو

 .لاوحألاو لو لهي وهو ادهن سمق14ُهَهْجَوالِإٌكلاَه عيش لكم

 قف رد نمد ٌيموزخملا ٌيعافّرلا نيّدلا جارس دّيسلا مامإلا لوق ينبجعيو

 :ةمكحلا هذه ىنعم

 ٌءاوَُّدلا تنأ تدهتجا ام اذإو ٌءاد كل هتلمهأاميف تنأ

 ٌءافخلا روهّظلا اذه يِهاتو هنم لوحّتلا هيف لاح لك

 امن هروهظ ةلاخ هب نهاط زراب لك نأ وهو «رخآ ةجو ةكرابملا ةمكشلا هذه قو

 :رعاَّشلا لوقك ءساَّنلا نع هافخأ

 )١(صهه0-.
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 مّلغُت ِساَّنلا ىلع ىّفخَت اهَلاَخ نو ٍةَقيلَخ نم ٍءرما ّددع ْنُكَت امهم

 َسْيَل َءاَمَص ٍةَرْخَص ىف ُلَمْمَي ْمُكَدَحَأ نأ ْوَل» :هنكي هلوق نم ٌدوخأم ىنعملا اذهو
 .”ناَك امًانْياَك سان ُهَلَمَع جا ُحُرْخَي ٌةَوُك الَو ٌباَب اَهَّل

 .كرديلف هوجولا نسحأ اذهو

 يف ىلعي وبأو ء78/7 11751457 مقر ةهدنسمل يف دبحأ مامإلا :كذ يردخلا ديعس يبأ نع هاور )١(

 باب (544) ةحابإلاو رظحلا باتك «هحيحص# يف نابح نباو 0011/7 170/8 مقر «هدنسم»

 مقر (55) قاقرلا باتك «كردتسملا» يف مكاحلاو ؛35798 مقر (1) بجعلاو ربكلاو عضاوتلا

 ال7٠1 مقر (عماتلا» يف هئسحع يطويسلا زمرو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ءالامحالال

 :يمئيملا لاقو «يبهذلا هرقأو «حيحص :مكاحلا لاق : 84/5 «ضيفلا» يف يوانملا ظفاحلا لاقو

 .نسح ىلعي وبأو دمحأ دانسإ
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 :هط فّلّوُجلا اَنديَس َلاَق َ

 ل ام

 .[١٠:رمزلا] © ٍباَس + رتب مرأة قب اَيإ) :ىلات هللا لوق اذه ديؤيو

 هيَصلا» :نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيقولخملا ديس لاقو

 هلك ُناييإلا ُنيِقيْلاَو «نايإلا فْضِن
 ."هِّسَكا َنِم ِسْأَرلا ِةََْمب نايإلا َنِم ربّصلا» :ِِكي لاقو
 .”ةَداَبِع ٍرّصلاب ب جَرَقْلا ٌراظِتنا» :ًاضيأ ثيدحلا يفو

 اهيلع قبطأ هةّينّسلا ةّنّسلا اهب تحرص امك اهَّئإف رومألا يف ْنأَّتلا ةمكح اّمأو
 .ةّيربلا يف لوقعلا باحصأ

 ظوفحملاو :لاقو 41/17 مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :ًاعوفرم هن دوعسم نب هللا دبع نع هاور )١(

 :ًاقوقوم هنع هاورو 4 /0 'ةيلحلا» يف ميعن وبأو .عوفرم ريغ هلوق نم هن#ذ دوعسم نبا نع
 «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو «7777 مقر (71) ريسفتلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلا

 ١5٠: /54 «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو . 4 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو .يبهذلا هقفاوو

 .مهضعب هعفر دقو ؛فوقوم وهو «حيحصلا ةاور هتاورو ««ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 يلع انديس نع هاورو ؛185 ٠ مقر «سودرفلا" يف يمليدلا :ًاعوفرم 5# كلام نب سنأ نع هاور (1)

 ءايؤرلاو ناميإلا باتك «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو «5 ٠ مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :ًافوقوم نط

 .631175 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو 7٠ 574 مقر (5) باب

 نع هاورو «47 «45 مقر «باهشلا دئسم» يف يعاضقلا :د# سابع نباو رمع نبا نع هاور (*)

 دنسما يف يعاضقلا :ه سنأ نع و *٠٠٠١. مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :هط يلع انديس

 يف هفعضل يطويسلا زمرو 2١1577 مقر «سودرفلا» يف يمليدلاو ء1787 مقر «باهشلا

 .71714 مقر «عماجلا»
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 هفط فلولا انديَس َلاَق من

 ءضَرَألا يف ٍقِهاَش ٍلَبَج ىلْعَأ َلَع "ٌناَنس ُهل َبِصْن اذإ ُُكَمتمْلا ٌلُجَرلا - كفو

 .ةدحاَو رع هئب ثري امنا لالا حا ِلَح تب 3

 ماقمب ققحتلاو «حيجّرلا نيتملا داهعللاو ءحيحّصلا نايإلا وه اذهو :تلق

 هللا كريو لزق ةلمع 35 هل يبادشلاو هلع دارعألا قديم يدش نعااضزلا

 هللا ظَمْحِا تاك َكُمّلَعُأ نإ ْملُع ايه :امهنع هللا يضر ٍساّبع نب هللا دبعل يك

 ,هللاب ْنِصَمْساَف َتْدعَسا اَذِإَو هللا ٍلأْساَق َتْلأَس اَذِإ َكاَجن هدم هللا ظفخا ٌكْظَنْي

 هللا ُهَبَتك ذك ِءْىَ يَا ومني ءيَِب ٍ وُ لع ثعمتجا و مألاّنأ ا
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 َكْيََعه هذا بك نق ْيَتب الإ َكوَّرُضَي . 11[ يب كورُضَي نأ لع اوُعَمَتْج جا نإ و كَل

 .”0ففُحّصلا 5 ُملُألا ِتَحِفَر

 0 ّيعافذرلا نيّدلا جارس خيّشلا مامإلا لوق انه نسحو

 ٌريبخلا اهَدَنْوُي نأ يبسحو يرومأ ٍناميايدل ُثهفر

 ٌريمألا لزن مأ ُبكرلا ٌراسأ يلاكتا دعب لئاسب تثسلو

 هللا ٍراَيوخِإ ٍنْسُح ىلع ٌدَمَتْعا ِنَم» ا ل ا

 .”0قك هللا ُهَراَمحا اَم َرْبَغ َّنَمَتَي ْمَل ُهَل َلاَعَت

 .(نئس) :ةدام «حاحصلا راتخ» .ًةَنِسَأ هعمجو حمرلا :نانس (1)

 باب ,((58) .. .ةمايقلا ةفص باتك ؛«عماجلا» يف يذمّرّتلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هأور (؟)

 . 774/1 2355574 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلاو ٌحيحص ٌنسح لاقو «5017 مقر (69)

 5 «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هاور (”)

 هم ١



 # تلوتلا لاق مث

 ْتَقِنأ َّلُمَك ْنَم ِءاَهَءاَرَو ُُنَياَغ لِقاَعلاو ءِتاَعَدَبْمْلا ع 3 ْفِقَي ُبْذاَكلا - 4
 هب بَ ِءيَك ٌلُك" نع

 ىوعّدلا باحصأ بأد وهو «عدبملا نع ٌلاغتْشا تاعدبملا عم فوقولا
 مهسفنأ فنأت كلذلو «عدبملا نع تاعدبملاب نولغتشي ال نولقاعلاو «ةبذاكلا

 ٌوُلُع» :ربخ هيف ءاج يذلا ةّمحلا ٌرلع اذهو «رايغألا نم ءيشب ٌلغتشت نأ نع اهاكل
 ."«نائيإلا ْنِم ِةّمِهْلا

 نيديرملا ضعب ىمر» :لاقف "«ناهربلا» هباتك يف فّلؤملا اندّيس اذه حضوأ دقو

 «رئبلا يف اهب ىمرف ءبهذلاب ٌةءولمم تجرخف «ءاملا يقتسيل رابآلا ضعب يف هتوْكَر
 .«كّريغ ديرأ ال ٌَكَقَحو ءيزيزع اي :لاقو
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 :ُهٌدِم سّدُق نيّدلا جارس دّيسلا انالوم لوق ماقملا اذه يف نسحو
 ضَرَعلاِب َماق ًءابه الإ ٌريغلا ام :مهل تلق هللا ريغب ُكَّسمت اولاق

 5 هم هن ثني ا ع 050 ك0 22 و 5 ًّ
 ٍضوع نم تقراف نإ هلل سيلو ٌضَوِع ُهَقراف اذإ يش نك

 .(نم) 5 ٠ص «ةيدمحملا فراعملا» ف 230

 .هدجأ : 22

 .-6 7ص (9)
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 :هط فّلوُملا اَنْديَس َلاَق مّ

 في خرز هياهضت طش شمال وزال شما
 هْبلِإ َلَصَو َبُجُحلا
 .ةريَ ني ٌاَقوطإث فؤحلاو فز لعوب داعطالا - ف

 َةّيوَتلا ةليلحلا ثيداحألا نم هريغو دم "سابع نبا ثيدح ْنِم سس دق

 :ةيلقعلا ةليلجلا ةّلدألاب َتبثو :ةّينآرقلا ةمّظعُملا تايآلاو

 ٌبجح :هض فّلؤملا اندّيس ّركذ اك مه اَّنإو ءنوعفني الو نوُّرضي ال ٌقلخلا نأ
 عفّتلا يف ريثأتلا لوصح اهب بوجحملا اهنم َمّهَوَت ءاهسفنب ال ةردقلا ٍديِب تماق
 رثؤملا ىلإ ةميزعلا قدصب رجاهو «بابسألاو ءايشألا ريثأت ًطقسأ نمف ءٌدضلاو

 هيلإ لصو ِبِّبَسُملا

 كلت عفر نَمَق :هلوق دعب ه5 فّلؤملا اندّيس هب ىتأ ام نسحأ ام رظناو

 نانئمطا هنم فوخلاو .فوخ ىلاعت هريغب نانئمطالا :لاقف هيلإ لصو بجحلا

 ةلاطإلا نع ىفكي ام كلاّسلا بلق تيبثت نم ةملكلا هذه يف َّنِإف «هريغ نم
 راثآلا بجح عفر اََل كلاّسلا نذل ؟قئاقحلا لزجأو يناعملا زجوأ هعاجتساال

 هب ٌنئمطت ءيش ىلإ جاتحا ءاهنم عفّتلاو ٌرضلا ريثات طقتساو فكخلا دين: تنانسمألاو

 ؛ٌفوخ ىلاعت هريغب نانثمطالا نأ فّلؤملا اندّيس هفّرعف هعْوَر هيلإ نكسيو «هسفن

 هل حضوأو «عيش لك هتاف هللا هتاف نمو «عيش ّلك هل لصح «هللا هل لصح نم أل

 لعل ا م ا ل

 .012ئ َْل َّلُك ْنِم هلل ُهَباََأ هللا قت ب ْمَل ْنَمَو ءِءْيَع َّلُك ُهْنِم هللا باَمَأ هللا ىَقَ

 )١( هالص هجيرخت رم ١-.

 ) )0ريقلا ةطغض يف ةئاملاو نورشعلاو عبارلا لصألا يف «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا هاور

 عقسألا نب ةلثاو نع ميكحلل هازع نأ دعب «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو «(874) مقر هباذعو

 لب



 ."َنِمآ هللا دآلب يف َراَسو يّوَق شاع هللا ىَقَنا ٍنَم» كَ لاقو

 .[178:لحتلا] 4« يحرم رار اوقتأ تزل 6 نإ 9 :ىلاعت هللا لاقو

 الظن اَّنأك نيتيبب ةكرابملا ةمكحلا هذه رارسأ هن "ءادرّدلا وبأ اندّيس عمج دقو

 :امهو (هنومضمل ًاحرش
 اًنارأر ام الِإُهللا ىبأ مو ُهاَنم ىّطعُي نأ د علا ديري

 اًدافتساام ٌلضفأ هللا ىَوُقَتو يلامو يِتَدِئاف ٌءرملا ُلوقي

 84 مقر بط

 )١( «سودرفلا» يف يمليدلاو 207/8 /؟ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ :هقَذ لع انديس نع هاور 2817/57

 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو 9/8 45.

 رماع وه ليقف همسا يف فلتخاو ءاعيمج همسابو هتيئكب روهشم 6# ءادردلا وبأ رميوع وه ()

 نبا هوبأو ديز وأ هللا دبع وأ ةيلعث وأ كلام وأ رماع :ليقف هيبأ مسا يف فلتخاو ؛بقل رميوعو

 دهشو ردب موي ملسأ ءيجرزخلا يراصنألا جرزخلا نب بعك نب يدع نب رماع نب ةيمأ نب سيق
 زييمت يف ةباصإلا» :رظنا .5# نامثلع انديس ةفالخ يف (”1) ةنس هن يفوت ءاهيف لبأو اًدحأ
 /1١1 51 4//1١1-1١8. مقر رجح نبال «ةباحصلا

 لح



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنديَس لاَ م مزس ار يو

 َتْنَأَو ِهِب ىَعْسَتَو هب نكست َكْنأ َتْمِلعَ ُهتفَرَع ول نار َلاَح ٍةلاَح لك تت - "0
 .”(هل َقِلُخ ل دك ٌلُككاوُلَمْعا» :دك :اوخَسم

 ًانأش هتالاح نم ٍةلاح لك تحت َّنأ دبعلا مالعإ ُهنَع لاحت هللا َيِهَر فّلؤملا دارأ

 ريغ نع نأَّشلا كلذل راهقنالا ماقم يف هنوك ةلاح هب ىعسيو ءدبعلا هب نكسي ًايناّبر
 .هب هنم ملع

 َتمِلعل «ٌناّبرلا نأَّشلا كلذ تفرع :يأ هتفرع ول :ه 45 فّلؤملا لاق كلذلو

 ا كلذ ليلدو .ةخيبم تنآو.غك حبلا كسلا نه فير ذأ نيقيلا ملعلا

 .هَل َقلخ اهي ٌرَسَيم َلُكَد اوُلَمغا» :وهو فيرّتلا
 ىلاعت لاقف ؛مهل ئلاكلا نع رافكلا لاؤسب كدي هلوسر ىلاعت هللا رمأ فيك رظناو

 «لهاجلل ًامالعإ [4؟:ءايبنألا] ةيآلا 4 نكح نو راَهلاَو لأي كولي نم لث» :هل

 مهراغصو مهرابك رايغألاو «عفاّنلا راّضلا ءسراحلا :ئلاكلا َّنأل ؛لفاغلل ًاهيبنتو
 .نآرقلا ٌصنب كلذ ّمص (ى ؛مهسفنأ رصن نوعيطتسي ال مهتاقبط فالتخا ىلع

 امو ٌدكَفلَح ُهَّنَو# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يزاّرلا رخفلا لاق دقو :تلق

 4 َنوُلَمْكك اَمَو ٌٍكَفلَح ُهَّنأَو و# :هلوقب باحصألا روهمج جتحا» :[19::تافاصلا]# لمَ

 .«ىلاعت هلل قولت دبعلا لعف َّنأ ىلع

 َلاَعَت هللا َيِضَر لع نينمؤملا ريمأ هراتخا يذّلاو ؛كلذ يف يزارلا رخفلا لاطأو

 باب «(10) ريسفتلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :ه# يلع انديس نع هاور )١(
 باب (45) ردقلا باتك : «حيحصلا» يف ملسم مامإلاو 494 مقر (1) 4ىَرْسُلِل هريس 3
 جامي ونار و611 قاخ احل ركبت لاق راعغا»ا :(مهظفلو 2757841 مقر (1)... يمدآلا قلخلا ةيفيك
 اّنِل ْرَمَيُم لكَ اوُنِكَتت لَو اوُنَمْعا» :هظفلو 78 مقر )١١( ردقلا يف باب ةمدقملا :«نئسلا» يف

 .«هَل قل
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 «رايتخالاب ةجتان ًالاعفأ هلامعأ نم لعجو «هلامعأو دبعلا قلخ هلي هللا َّنأ :ٌهنَع
 :رارطضالاب ةجتان ًالاعفأو

 ىلاعت هللا اهبهو يتلا ةّيئزجلا ةدارإلاب لصاحلا لعفلا وهف «رايتخالاب اهنم ناك ايف -

 لاغتشاو «كلذ ريغو «قوّسلاو دجسملا ىلإ باهَّذلاو هدوعقلاو مايقلاك «هديعل

 لثمف «هيلع ةيعرّشلا ةذخاؤملا بترتت يتلا مالكلا نم هّدضب وأ ركّذلاب ناسْللا

 .ًارش وأ ناك ًاريخ هب دبعلا ىزاجو .هنع لثسُي هّلك كلذ

 نم كلذ ريغو ؛ثوملاو «ضرملاو «ةظقيلاو «موُتلاك «ةّيرارطضالا لاعفألا امأو -

 ٌباثم ءاهنع ٍلوؤسم ريغ دبعلاف ءاهب دبعلل عينص ال يتلا ةيوايّسلا رادقألا يراجم
 .اهنم هب باصي ام ىلع

 .كادهو اناده ّنوتي هللاو ءدشرت ةميركلا يناعملا هذه رّبدتف



 :ُهَنَع َلاَعت هلا يضَ فّلؤملا لاق مث

 .ةيِزَم هِرَخ َلَع ِهِسقَتِل ] رب ْملَف ءاَفَص ْنَم وصلا -8

 روضحو «ةنطابلا بادآلا ىلع ّلدت اهّنأل ؛ةرهاظلا بادآلا مازتلا :ف ذوصّتلا

 .ةلفغلا مدعو .؛بلقلا

 بقار نم نإف ءانطابو ارهاظ ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا :فوصتلا :اولاقو

 .هحراوج تاكرح يف هللا همصع هبلق تارطخ يف هللا

 ءراسكنالاو لذلاب ققحتلاو «راقتفالاو رقفلاب كسمتلا :فوصتلا :اولاقو

 .راثيإلاو لذبلا ةحصو «رايتخالاو ضرعتلا كرتو

 ريغ نع ضارعإلا :فّرِصَتلا» :”(ناهربلا» هباتك يف هذ فّلؤملا اندّيس لاقو
 باب يف لاحلا مامز ءاقلإو هللا ىلع لُكوتلاو ؛هللا تاذب ركفلا ٍلْغش مَدَعَو «هلل

 يف هللا نم فوخلاو هللا لضف ىلع داتتعالاو .مركلا باب حتف راظتناو «ضيوفتلا

 .«تالاحلا عيمج يف هب ٌّنَّظلا نسحو «تاقوألا لك

 ام قيرَّطلا ىلع ريقفلا «ةداس يأ» :"روكذملا باتكلا نم رخآ لح يف هيض لاقو

 .قيرّطلا نع ّلز اهنع داح ىتمو هََّنّسلا ىلع ماد
 [ةبفوُصلاب ةفئاطلا هذه ةيمست ببس]

 ثيرغ اهيسلو ةةيعستلا تيس قف نيالا تفلطعاو كدر شل :ةففاطلا لف لق

 وهو «ةفوّصلا ونب مهل لاقي رضم نم ةعامج نأ وهو ءءارقفلا نم ريثكلا هفرعي ال
 نإ ترذنف ءّدلو ال شيعي ال ُهّمُأ تناك ءطيبرُلا ةّحباط نب ّدَأ نب ٌرُم نب ثوغلا

 .ةبعكلا طيبر هلعجتو ٌةفوُص هسأرب ّنطبرتل دلو اهل شاع
 « ًاداّبع اوناكو اوملسأف مالسإلا روهظب هللا ّنم ْنأ ىلإ حاحا نوزيجُت اوناك دقو

 .-١7١ضص )1١(

 ..58- الص (0)
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 كي هلل لوسر ثيدح مهضعب نع لو

 د وأ مهتم ناوحتم نك ةلدكوب رسل ياك ينك عهحتم نعد

 قوص :لاقيف «مهيلإ هنوبسني مهلثم فوّصلا سبلو

 [فّوصَتلا ىنعم]
 .ءافّصلا فّوصَتلا :لاق نم مهنمف «بابسألا ءارقفلا عّوَتو

 .كلذ َريغو ةافاصملا :لاق نم مهنمو

 «ةافاصملاو ءافّصلا اومزتلا ةقرخلا هذه لهأ ّنأل ؛ءانعم ُثيح نم ٌحيحص هلكو

 .ةنطابلا بادآلا ىلع لدت اَّنِإ :اولاقو ةرهاّظلا بادآلاب اولمعو

 .نطابلا بدأ ناونع :رهاللا تيدأ سا اتاقو
 .نطابلا بدأ ىلع نَمْوُي ال ءرهاظلا بدأ فرعي مل ْنَم :اولاقو

 .ًاقلخو ًالاحو ءًالعفو ًالوق ٍةِكَو يتلا ةعباتم يف ٌةرصحنم بادآلا لك

 نازيمب هقالخأو هلاوحأو «هلاعفأو هلاوقأ اوُنِ ههماقم ىلع ّلدت هبادآ :ٌقوٌصلاف

 .هتفيو هنازيم لقي مكيدل ملعُي علا

 . م: ماعنالا] 6 ٌةْيَش نم بتحصل اَكيَيقاَمل :ىملاعت لاق «نآرقلا كي يتلا قلخ

 .مهدادع يف بسحو موقلا ةيسنج يف لخد ةرهاللا بادآلا مزتلا نم

 َّنأل ؛مهيلع هلاح ستي ال ٌنيغ مهيف وهف ةرهاّظلا بادآلا مزتلي مل ْنَمو

 .مَّضلا ةّلِع نوكت لب ؛ةيسنجلا ليلد بادآلا لامعتسا

 .ٌبدأ هلك وصلا : 0 ميور لاق

 عدو ءًاعّرشتم نك «عرَّشلا بدأ ةفئاّطلا هيلإ تراشأ يذلا بدألا اذهو

 «ئرقم «خياشملا لج نم دمحم وبأ يضاقلا «ةافولاو رادلا يدادغبلا دمحأ نب ْميَوُر خيشلا وه(١)

 .ه(7٠7) ةنس دادغبب تام «هباحصأ بحصو «دينجلا باحصأ ٌرعأ نم ناك «نأشلا ريبك .هيقف

 .-7 ١ ص «نيملسملا داشرإاو «-” ةص نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط» :رظنا

١56 



 .كيلإ بحي ام بسنيو ؛كيلع بذكي كدساح
 بيرم َريغوللاةنع ثكاذإ 2 ٍةيري"يِنامَر يف يلابأ ثسلو
 «ٍبيرَعب ىتأ ٍشاو يِّرَّض امَف ًامّزَتُم يبر دنع يّرس َناكاذإ
 .ىهتنا

 :لوقي ناك ه5 فّلؤملا اندّيس َّنأ”«نيهاربلا مأ» بحاص ركذو
 قَدَصاماذهَلاق نه قّرخلاب ٌفوََسصَتا سي

 قتتلفاهخزامُي قرح ىقخاي ًفوصتا َّنإ

 :تلقف ُهَدِم هللا سّدَق هلايذأب ًانبشت اههبترطش دقو

 قق علو و وتاب وأ قّرعلاب ٌفْوَْسَتا سي
 قَدَصاماذهَلاق نم القيلاو يلا خذ اب وأ

 ققستنا بلقلا ىلع دس ىقكخاي َفولسعَكا َّنِإ

 :”مهضعب دشنأو

 ٍفوُنملا نم ًاَقَكْشُم هوظو هيف اوفلتخاو َيِفوُّصلا يف ُناَنلا عزاست
 يفوُصلا َيْمُس ىّتح يفوصو يفاص سف َريغ مسالا اذه ٌحنمأ ثسلو

 وصلا فصو ْنِمو ءفّوصَتلا ىنعم نم كل هانمدق ايف جردنا ام ٌتكردأ اذإف
 16 .ةّيزم هريغ ىلع هسفنل ىرَي ال هتفص هذهو «هتبسن هذه تناك ْنَم نأ تنقيت

 ...ةبيرب ينامر نم يللابأ تسلو :«ناهربلا» يف )١(

 بحاص «يعفاشلا يطساولا لضفلا يبأ نب ركب يبأ نب يلع نب جاجحلا نب دمحم نب مساق وه (؟)
 يطساولا جرفلا يبأل «نيبحملا قايرت» :رظنا .يعافرلا مامإلا ةمجرت يف «نيهاربلا مأ» باتك

 ١-. "ص لالج نبال «ىدصلا ءالج»و ١-« هص

 :ه(0٠4) يتْسبلا حتفلا يبأ زيزعلا دبع نب دمحم نب فسوي نب نيسحلا نب دمحم نب يلع خيشلل امه (5)
 .577/5 «مالعألا».هتبسن اهيلإو (ناتسجسس برق) تسب يف دلو «هبتاكو هرصع رعاش
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 :ه فّلَّوُجلا اَنْديَس لاَ َج 3

 .َلَصَو اَهْنِم َصّلَك ْنَمَف ٌةَعِطاق كد رايفألا رك
 :يأ ,ةعطاق ًابجُح اهَّدعو لي هللا ريغ :رايغألاب ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر دارأ

 .ة# هللا باب نم برقلا نع ةعئام ًابابسأ

 ىلع لبقأو «هبلق نع اهحرطو ءاهنع ضرعأ نَمَق :يأ ءاهنم ِصّلَك نَمَّف :لاق مث
 نيغب مهولق لغتشت ال نيِذْلا هئايلوأ نم راصو هللا ىلإ يأ ءّلصو هتيلكب هللا

 00 93 يم ع 20 5 2 يع مه

 .(؟:ةلداجللا] © تِروُخْلَّفْمْلا مهول بح نادل 2 مارح َكبلْوأ» :نيع ةفرط
2 9 0 

 د ْتَرَهَظ اَحاَبَص ّنْي 9 َنبْرَأ هلل م َضَلْخَأ نم" :ثيدح هنذ فّلؤملا لوق ديؤيو

 .”ةهِناَسِل َلَع ِهِيْلَق نم ٍةَمْكلا

 «سودرفلا» يف ىمليدلاو .ىلامقر/و «ةيلحلا» يف ميعن وبأ :هط يراصنألا بويأ يبأ نع هاؤر قل

 كك مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا :امهنغ هللا ىضر سابع نبا نع هاورو «6ا/ 1 مقر

 .4751 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو

1 



 :ه فّلؤملا لاق مث

 .ةعطق ْنَم ٌعّطْفَي فيس ُتْقَولا ٠"

 .هعلطقوكشل «فيكلاب تقلا هه

 ةكرب مانغا نع همزع عطق نميف فيّسلا عطق نم عرسأ هرورم تثقولاو
 عّيضُيال يذلا هبتنملا ظققيلا الإ اهب عفتتي ال «ٌتايلجتو ٌطباوه تاقوألل َّنإف ؛تقولا

 .هتقو

 دينجلا لاق دقف .تقولا لهأ ةكرب مانتغا لع ثح ةكرابملا ةمكحلا هذه يفو

 .تقم هلك هتقوف «تقولا لهأ ٌةكرب مح نم : نط
 :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقف «ةدابعلا نم ّنظلا نسح كي عراشلا َّدع دقو

11 
 00 هربا م كال مخ هع
 .٠ (ِوداَبِعلا نسخ نم نظلا نسحا)

 :«نئسلا يف دواد وبأو 7417 /7 1/4517 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه ةريره يبأ نع هاور )١(

 باتك :«"حيحصلا» يف نابح نباو «6497مقر (84) نظلا نسح يف باب :(77) بدألا باتك

 ةبوتلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو «371مقر (؟) ىلاعت هللاب نظلا نسح باب () قئاقرلا

 زمرو «يبهذلا هففاوو .ملسم طرش ىلع ٌحيحص ٌثيدح اذه :لاقو 9/705 مقر (4*) ةبانإلاو
 .؟ا/7 7 مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا
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 :هط فّلّوُجلا اَنديَس ل

 طَوْحَألابدَخَألاو ِقَعّسلا َدْنِع ٌعْضاوّتلاو دَنْحِمْلا َدْنِع درَّصلا :لِقاَعلا ٌةَمالَع 8
 ."[ َلاَعَتَو] ةَناَحْبُس ىناَبلا ُبَّلَطَو

 رِبّصلاب أدتباو ؛لقاعلل ًةمالع اهلعجو ءاهمركأو مّيَّشلا نسحأ عمج فيك رظناف

 ,”"ميِكَحلا اص ر داصلا» :مالّسلا و ٌةالَّصلا هيلع لاق هَّنإف كبَِلَع يللا لايذأب انش

 "ل ٍةَمدَصلا َدْنِع ثرَصلا» كي لاقو

 :مدّصلاو ءاهتّدشو ةبيصملا ةروث :ىلوألا ةمدّصلاب دارأ :ك# ثيدحلا ةّمئثأ لاق

 .هنم ِةّرملا :ةمدٌّصلاو «هلثمب بلّصلا ءىّتلا برض

 ترمأ ام :كسّتلاف ٌعدوو ءكلست ناسف ةفانعلا نأ ؛عرولا :ريصلاب كارا :اولاقو

 ٌفِضِي ُدْدَّصلا» :ناكف ربصلاب هنع ىهتني اَّنإو ؟هنع تبخ ام :عرولاو «ةعيرّشلا هب

 .رخآ ٍثيدح يف ءاج امك "«ٍنايإلا

 ءًألعو أيهف هندل نم هانآو ءهدشر هللا همهلأ يذلا ميكحلا اضر ًاضيأ ريّصلا ناكو

 ارح قَد َةَمْحْلَل تو نمو ةَميِنَم َةَمَكسْفِل قؤُي» :ىلاعت هلوقل ًارهظم هماقأو

 .[: قرت ًاريزكص
 يحل ريْضأو# :ىلاعت لاقف «تاّيآ َةَّدِع يف ربّصلاب ٍةِكَي هلوسر ىلاعت هللا رمأ دقو

 )١( «تايلكلا»و . 5 ٠ص «فراعملا# يف ةدايزلا هذه صه؟١-.

 نوناهثلاو ثلاثلا لصألا يف «لوصألا رداون» يف يذمّرَثلا ميكحلا :ءنيذ يرعشألا ىسوم يبأ نع هاور (؟)
 ركاسع نباو ؛7847 مقر «سودرفلا" يف يمليدلاو ١١14« مقر ةبيصملا دنع ليمجلا ربصلا رجأ يف ةئاملاو

 ُرْيَصلا» :ظفلب هوور 017١ مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو 2147/15 «قشمد خيرات" يف
 .«ميكحلا» ريغ نم (اًضر

 دنع ربصلا باب (77) زئانجلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :نط كلام نب سنأ نع هاور (")

 ىلع ربصلا يف باب (1) زئانجلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو ء1707 مقر (51) ىلوألا ةمدصلا

 .977 مقر (/) ...ةبيصملا

 .-6١ا/ص هجيرخت رم (5)
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 لاقو « [00:فاقحألا]# ٍلُسُمرل ص مزعل لور 2 9 انضاقتي د ريضاو# :ىلاعت لاقو «[1/:روطلا] «َكْيَو

 .0:لسنا 4 هنالك كإَصاَمَوَريِضَول :ىلاعت
 5 َنيرَصلار صو :ىلاعت لاقف «ةبقاعلا نسحو «حاجّتلاب نيرباّصلا هللا دعو دقو

 .[166:ةرقبلا] ةيآلا

 .[159:ةرقبلا] © تدِوَصلآْعَمهمأ نإ :ىلاعت لاقف هيّيعم ةنوعمب ًاضيأ مهدعوو

 َنوُرَّصلأ ّقَوي اَإِه :هناحبس لاقف ءربَّصلا ىلع رجألا عم ربَّصلا نسحب مهدعوو

 .[١٠:رمزلا] © ٍباَسِحريعي هرج
 َكَلِلَدت أوتو أ ُريِصَت نإو# :ىلعت لاقف يتلا رباّصلا مزحب نآرقلا دهشو

 .هنارعلا « لوألا ْرَعْنِع

 ةعّسلا دنع عضاوّتلا لعج دقف «ةعّسلا دنع عضاوتلاو :هلوقب ه#ض فّلوملا ىتأ مث

 هلقعب بلغو «ةرهشلاو ةّرعلاو ؛هاجلا او لاملا رمأ هب عستا اذإ لقاعلا نأ ؛لقاعلل ٌةمالع
 .ًًرعو ةعفر الإ هديزي ال كلذ َنإف ؛ٌقحلل لّلذتو «قلخلل عضاوتو «كلذ لك ىلع

 دهش دقف «ّقحلا يسنو «قلخلا ىلع رّبكتو ءرورغلا هب َّمَلو شيطلا همّلع اذإو
 .ًادبأ هنأش تي الو «لقعلا ةّمِخِب هسفن ىلع

 ةعّسلا ماّيأ يف الإ سمَّتلا يف بّكشتي ال بلاغلا ىلع ربكلاو رورغلا ناك اَنَلو

 ديري يذلا لقاعلا تامالع نم ةعّسلا دنع عضاوّتلا ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا دع
 .هتمعن ماود

 ال ٌعْضاَوَتلا» لي ا
 ؟"ثيدحلا (...ّلاَعَت هللا ُمكَم ةرَي اوُعَضاَومف ةعْفر ال دبا ُدْيزَي

 يف 57 هص رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف «رافسألا لمح نع ينغملا» يف يقارعلا مامإلا لاق )١(
 يف يمليدلا روصنم وبأو ««بيهرتلاو بيغرتلا» يف يناهفصألا هجرخأ :ناسحإلاو وفعلا ةليضف

 ْ .يعض ٍدنسب هو سنأ ثيدح نم سودرفلا دنسم
 74١١. مقر هفعضل زمرو بضغلا مذ يف ايندلا يبأ نبال «عماجلا» يف يطويّسلا هازعو
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 :هيبنق
 اهكهتني نأ هتمرح لجّرلا هب ظفحي بدأ وه اَّنِإ ءريكلا نم ٌدَعُي ال راقولا

 ماعلا لجّرلا ينو «َينغلا عرولا لقاعلا ملاعلا لجّرلا يف كلذ نوكي دقو «لاهجلا
 .بوث الو هل لام ال يذلا لقاعلا

 امك ءتاّذلا فرش َكردُي ال يذلا قمحألا هاجت راقولا فرش روقّولا رهظُي دقو
 ٍقِلَح بوثل لاهجلا ضعب هرقتحا نيح ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِضَر يعفاّشلا مامإلل عقو
 :دشنأف هيلع ناك

 ُسْنِإلا اَهَِميِق َنوُد ٌسْفَن هيف ُسْلَقْلا ِهِتَميِق َقْؤَف يِيْؤَت ناك ْنِئَل
 ٌسَشلا ِهِهملظ تخت لب يبؤتو ىجّدلا ِهِراَوْنَأ تْحَت سمش ث كُبْوَتو

 رعاّشلا لوق بابلا اذه يف َسُسَحو د

 ٌليِمَج ٍهِيِدَترَي ٍءاَدر لُكَف ضرع ِمْوّللا نم ْسسَنْدَي مل ُكْرَملا اذإ

 ٍدحأ ّلك يف عضاوّتلا :هيض هيد " ذاعم نب ىيحي لاق : لوف (دوصتملل عجيتلو

 .جمسأ ءارقفلا يف هّنكل «ٌجِعَس ريكلاو ءنسحأ ءاينغألا يف ِهّنكل ٌنسح

 .هسفن يف اهدجي ٍةَّلز نم الإ ٌّدحأ ربكت ام :ءابكحلا تلاق

 عضاوّتلا يف فرَّذلا :اولاقو

 يف زِعلاو ءاهيلع محرُي ال ٌةني ربكّتلاو ءاهيلع دسمي ال ٌةمعن عضاوَتلا :اولاقو
 .هدجي ال ربكلا يف هبلط نَمَق ءعضاوّتلا

 «طوحألاب ذخألاو :هلوقب عضاوّتلا ةمالع ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا عبتأ مث
 لامعألا يف ةمكحلا لامعتسا ظوحألاب ذخألا :هلوقب دارأ .هناحبس يقابلا بلطو

 َكوُلْمَمْلا دَْعْا ٌَقْرَتَو ءاَكَرَغ َفيِرّشلا ٌديِرَتٌةَمْكِحلا» :ِِكَك هللا لوسر لوقب ًاذخأ

 1١4٠. /7 «يلكرزلا» .ميكح يلهاج رعاش يدزألا ءايداع نب ضيرغ نب لأومسلل وه )١(
 ءهتقو يف ريظن هل نكي مل .دهاز ءظعاو :ه(7104)ت ايركز وبأ «يزارلا رفعج نب ذاعم نب ىبحي (1)

 . 177/8 يلكرزلل «مالعألا» .روباسين يف تامو «خلبب ماقأ ءيرلا لهأ نم
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 .”ِكوُنُجْلا َسِلاَحت ُهَسِلُِ
 تدل ه9: يللا لوق ىرت الأ ءهناحبس يفابلا بلطب ةمكحلا لابعتسا دي
 ْنَأَو ءاَمماَوس امم ِهَْلِإ ب كل هلومَرَو هللا اك املا ةرالح دوف نك نم

 اك ف هلل ُهَقْنأ نأ دب فلا ىلإ وعي نأ هك أَو هش الإ هنآ ءزملا بح

 ْ م0 رات يف ىقلُمْنأهَرْع
 ثوغلا انَدّيس َّنأ تيأر ةليلجلا ةّيدمحألا ةمكحلا هذه يف رظّتلا تنعمأ اذإف

 مظاعأ نم هريغ هب تأي مل اب ىتأو «هناهرب رانأو «لقعلا نأش حضوأ هذ فّلؤملا

 هيف هلاق اهب هقيلأو هارحأ امو «نييرقملا باطقألا رودص ءالجأو «نينكمنملا دارفألا

 :هلوق وهو |مهنع هللا يضر هنم رضحمب "'يطساولا ىبحي نب ركب وبأ َخيّشلا اندّيس

 مكحجلاو ٍنايِملاِب ٍساّنلا ّرجوأو ِمَرَكلاَو ٍلاعْفألاب قلخلا ّدحاو اي
 ِمجَع ْنِمو برُع ْنِم ساّنلا ّدمحأ اي اهّبهاوم ىصحت ال ِهبِداَيأ نَم اي

 ممّدلاو ٍدهعلا و هقاثيمي ىَّفَو 2 ًامرح ىمح وأ ًالوق لاق اذإ ْنَم اي
 مَيّشلاو قْلَخلا نسُح لضفلل ٌمضو ٌةرَبخم َناوكألا ٌرّطع يذَّلا تنأ

 دكا اذه نأ لع :باطقلا صني تاوكلا نم ىو باضاو دا كقلو
 ليوُطلا مّلَعلاو ليلجلا

 ُلِضَبل هإنمب نامل َّنِإ ٍهِلثمب ُناَمَزلا يتأي ْنأ تاهيه

 مقر «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نباو «177 /5 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ :هعَظ كلام نب سنأ نع هاور )١(

 .؟4071/ مقر «عماجلا١ يف هفعضل يطويبسلا زمرو «71774 مقر «سودرفلا» يف يمليدلاو 7

 ةوالح باب ((7) ناهيإلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :ه#ذ كلام نب سنأ نع هاور (؟١)

 نم لاصخ نايب باي )١(: ناميإلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو 17 مقر (9) ناييإلا

 .47 مقر ...)١19( نهب فصتا

 «د# يعافرلا مامإلا لاخ يراصنألا يراجنلا ىيحي خيشلا نبا يحئاطبلا روصنم خيشلا وخأ وه (1)

 :يعرشلا ملعلا يف هخويش نم وهو
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 :هنَع اعلا َيِضَر فْلوُملا ندي َلاَق مَ
 .ٍلاَمآلا َنِم ُضْلَخَتلاو ءِلاَقَمْلا ةَحِصو ءِلاَحْلا ناك :ٍفِراَعلا ٌةَمالَع "7

 ىلَع اوُنيِعَتْسا» :ِِلكَي ّيِبَنلا لوقب ًالمع «لاحلا نارتك :فراعلا ةمالع لعج

 .0 وُسْحَم ٍةَمِْ يذ لك نق ناكل جِئاَوَحْلا حاَجْنإ
 «بذكلا نع ًايبنو قدّصلاب ًامازلإ «لاقملا ةحصو :هلوقب ىلوألا ةمالعلا عبتأو

 :قيدحلا .ةْجَولا ُهْوَسُي ُبْذَْلا» :ِلك ّيِبَتلا لوقب ب المع

 هلي هللاب ًءانغتسا «لامألا نم صلخَتلاو :هلوق يهو ةَثلاَعلا ةمالعلاب اهعبتأ

 ."0هللا ىتِغب اوُنْفَتسا» :ةكع يلا لوقب ًالمعو

 ,*هِكاّوُّسلا ٍصْوَش ْوَلَو ِساَّنلا ٍِنَع اوُْغَتسا» :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوقو
 لولا مم كاب يرو قلاع

 «هبلق نيع نم ىلاعت هللا ةفرعم تسجبنا يذلا ميكحلا وه :فراعلا َّنأ ىفخي الو
 .0حأييَت َنوُكَي ْنأ ْمِيِكَحْلا َداَك» :ِِكَك هلوقب دارملا وهو

 و 25158 مقر (طسوألا»و 1١87« مقر «ريغصلا» يف يناربطلا :ه#ذ لبج نب ذاعم نع هاور )١(

 زمرو 2516 /0 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «17605 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو «187 مقر «ريبكلا»

 .946 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا

 (9) بذكلا باي (57) بيطتلاو ةنيزلا باتك :(هحيحص» يف نابح نبا :نُهَ ةزرب يبأ نع هاور (؟)

 زمرو 48«7١2مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو ءال٠55مقر «هدنسم» يف ىلعي وبأو 25/5 مقر

 .5455 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا

 ركب وبأو 74/8/17 ءالالا مقر «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نبا :#ذ ةريره يبأ نع هاور (*)

 .985 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو 207 مقر «ةعانقلا» يف يرونيدلا

 «بعشلا» يف يقهيبلاو 217701 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (4)

 هلاجرو «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور :44 /” «دئاوزلا عمجم» يف يمثيه لا لاقو 070717 مقر

 لاقو «حيحص هدانسإ :يقارعلا ظفاحلا لاق 57/8/١: «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقو .تاقث

 .ديج هدانسإ : ١71١15 مقر «بيغرتلا» يف يرذنملا

 531١. /0 27/8177 مقر (دادغب خيرات» يف بيطخلا :هقَض كلام نب سنأ نع هاور (5)

 نفر



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنديَس لاَ م

 ٌنندو ٌلْفَع يتم َنايةَرِآلا يد ١
 :نيتملك ةجيتن نيب مظنتي «ةرخآلاو اينّدلا عفن َّنأ كلذب دارأ

 .اهّدرو اهذخأ يف ءاهّدح دنع سمَّنلا لقعي يذلا رهوجلا وهو :لقعلا :ىلوألا

 اهتأل ؛انيد ةعاّضلا اوّمس دقو ؛ةعاّطلا مث «ءازجلا :ةغّللا يف وهو :َنيّدلا :ةيناثلاو
 .؟هريسفت» يف ٌيِزاَّرلا رخفلا كلذ ركذ | ءءازجلا ببس

 «مالسإلا وه اَّنِإ هب رمأو هاضتراو ىلاعت هللا هراتخا يذلا نيدلا َّنأ ىفخي الو
 .[14 :نارمعلا] كسلا هلل دنع َنيِيلَأ نإ # :ىلاعت لاق

 تره َةَرْضِآْلا يف َوُهَو ُهَنِم َلَمْقَي نلف اًميِد ِرلَسِإلاَرِيَع تبي نمو » :ىلاعت لاقو
 .[66:نارمع لآ] © َنيِرسَخْل

 الو ءاوُدُشِرَت َلِقاَعلا اوُدِشْرَتْسا» :ِْكَي هلوق ًاضيأ لقاعلا نأش يف ءاج دقو
 :نيتيب ةمكحلا هذه ىنعم يف تلقو."اوُمَدْنَتَف ُهوصْعَت

 انيكَم ودعت اينُّدلاِوذه يفو داعملا َموِيٌرعلا كل ّىخأ

 انيِدو ًالقع تررحأَت نأ اذإ دامهعلا عِففر ًادجمم ٌغلبتو

 هفعضل زمرو هني ةريره يبأ نع كلام ةاور يف يدادغبلا بيطخلل «عماجلا» يف يطويسلا هازع )١(

 .حصي ال ٌثيدح اذه :77“ مقر «نازيملا ناسلا' يف رجح نبا لاقو

 ع 7ى
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 كب َكَلَسَو قّرِلا ِِزْنَم ْنَع َكَدَعبَأَو ءِلْهَجْلا ِةَتُر ْنَع َكَعَ كو ام معلا "4

 .مَْعلا يلو ليَ
 نيب عمجلا هب متي يذلا عفاّنلا ملعلا وه ا(َّنِإ هذ فّلؤملا هدصق يذلا ملعلا

 ةعفاّنلا مولعلا نم كلذ ريغو «ثيدحلاو ريسفَّتلاو هقفلاك ءنيّدلاو اينذلا يتعفنم

 .ةيعرّشلا

 :يهو ةصوصخ ٍدويقب اّلِإ الع هلماح ةبسنب هربتعي لو
 ىّدعتي الو ءلصوي نأ هب هللا رمأ ام عطقي الف «لهجلا ةبتر نع هبحاص عفري نأ -

 اققحتم نوكي ٍظئنيحف هللا هنع ىبن اَّنع يهتنيو «هللا رماوأب رمتأيو هللا دودح

 . لهجلا ةبترم نع اهب ًاعفرتم «ملعلا ةبترمب
 رارتغالاو ءزازتعالا نطوم نع ملعلا ةبترمب هقّقحت دعب ًاضيأ هملع هدعبي نأو -

 هنعل - سيلبإ قّلُح نع ًاداعتباو ًابانتجا ءدحأ نم نسحأ هسفن دهشي الف «ملعلاب
 .فينملا ميدقلا مالكلاو ,فيرّشلا عرّشلا ليذب ًاكّسَتو .- هللا

 هللا يف اوربص نيِذَّلا مزعلا يلوأ ليبس هملع هب كلسي نأ اذه دعب هيلع طرشو

 أولاَقَح 2103 نا هلا يقل ىبلا اقل عقم عايل فا ايمان

 ٍةَنَجْلاي وبصل ْوَرَعالَو فعال ُدَك ةَكرَلَمْلا ْرِهْيلَع لَك َأوُمَقَتَسَأَوُش هَ اََر

 6 :تلصفا © يودعون رسم لأ

 ِسََّنلا ٌدَشَأ» :لاق كي َّىنلا َّنإف ؛عفني ال يذلا ملعلا ةطرو نم ظفحُيِلو

 .”اهُمَلِع ُهعَقْنَ ْمََمِاَعِةَماَيِلا مْوَي اَباَذَع
 «1/ا/8 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو «00ا/ مقر «ريغصلا» يف يناربطلا :هيط هريره يبأ نع هاور )١(

 1١177. مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو
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 «...عفني ال ملِع نم كب ذوع ىنإ مهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعد نم نإو ةقئيذل لع *م كم َذ مَ يأ ةمللا» :ةالتلا : ةالّكلا هلع هئاعد ١م نا

 ."”ثيدحلا

 تباتك :«حيحصلا» ف ملسم مامإلا :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا :هقط مقرأ نب ديز نع هاور )١(

 باتك :«نئسلا» يف يئاسّنلاو .؟777مقر (14) ةيعدألا يف باب .(44) ءاعدلاو ركذلا
 يبأ نع ًاضيأ يورو ه4 مقر (50) باجتسي ال ءاعد نم ةذاعتسالا )0٠0(« ةذاعتسالا

 كك ورمع نب هللا ديعو دوعسم نباو كلام نب سنأو ةريره

 نمل



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنَدَّس َلاَق مّن

 .َّكِب ضم َكَذَحَأ اذإو هَكّلمَكداَق اذإو ءَكَمَهْفَأ َكَحَصَن اذإ ْنَم ُحْبَّشلا -"ه
 .زدبلاو ةننخملا نع ةنويو 2 كلو تالا تقلي نم جملا

 ْ .عزّشلاُهِاَبو رشا ٌُوِهاَظ ُحْبّشلا "ا
 .نيعبرألا غلب ْنَم :ةغل ْخيّشلا َّنأل ؛دشرملا ْخيّشلاب دارأ

 .اًبص ناك ولو «لامكلا لهأ ةبتر غلب ْنَم :ًاحالطصاو

 .لالضإلا دض وهو تاجرا نم دنكرلاو

 اذإو .هحاجن قيرط هتظعومب ةّمهفأ كلاَّسلا حصن اذإ ينْلا وه هنأ ةَفَصوو

 ًءاهيلإ ةليصوأ و هتداعش تايمأ لفادلد هةاضرإ ني ديدلا

 ةطروو «ةلفغلا ةطيح نم هعفرو هب ضب «ًاقيفرو ًابحاص هّلبَقو هذخأ اذإو

 ناطلسو هني ركاب هيو هقرلي نأب كلذو :نيئيلا ةحاسو هانفألاو كلا

 ّيِبَتلا لوقب ًالمع «ةعدبلاو ةئَّدْحُملا رجهو هَهّنّسلاو 0 ةعباتم ىلع هتمكح

 جاتا اَيَعاوُضَع َنّيِدْهَمْل َنبِدِش ءارا ءافللا وج . لَو يكسب ْمُكلَعا :ِدلكع

 يف ةَلالَض َّلُكو ةَلالَض ٍةَعْدِّلُكو عذب ند لك نق ؛روُمَألا ِتاَئَدُحَو ْمُكاَإَو
 .© «راّثلا

 َّنأ كلذب ديري هعرَّشلا نيع هنطابو ءعرّشلا ٌنِيع هرهاظ َّنأب ْخيّشلا تفصو مث
 ًالاثتما ةرعش رادقم هنع فرحنت ال عرَّشلاب ٌةمئاق ةنطابلا هلاعفأو «ةرهاّظلا هلاعفأ
 َسْيَلَف يِتَُس ْنَع َبِغَر ْنَمَو «يئِ َوُهَف ب ىَدَْقا ِنَم :ُمالَّسلاو ُةالَّصلا هيلع هلوقل

 .00ىثم

 اهَّنأل ؛ ؛رانلا يف ةلالض لكوا :ةدايز ريغ نم ١1 ١ص هجيرخت رم «...يتنسب مكيلع» ثيدح )١(

 ١7-. ”ص ًاضيأ هجيرخت رم رخآ ثيدح نم ءزج
 .-١؟5"ص هجيرخت رم (5)

 و١
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 وه (ّنِإ ؛ادش دشرمو ًةودق نوكي نأ ٌحصي يذلا حيَّشلا َّنأ لقاعلل رهظ ٍئنيحف

 .فاصوألا هذهب فصّنلا

 نانا هلق وكر نأ ىرغ لا وع قلرأألا ةطايتقنمتلا نع ذا نمر كفكلاو

 يف نكمّتلا اهبحاص ىلع بجو «ةيادهو ٍداشرإ ةبتر تناك امل ؛:ةخيشملا ةبتر َنأل

 «لاوحألاو «لاعفألاو ءقالخألا نم اهناكرأ عفريو ءاهناهرب دّيؤي امب هتبترم ماقم

 ًاعمط قلخلا داشرإل رّدصتي نأ هيلع سأب ال ٍذئنيحو «ةّيدّمحملا لاوقألاو
 رم ْنِ َكَل يح ًادِحاَو ًالجَر كاب هللا َيِدن ْنِيل١ :ِلكي ّيَِنلا لوق ةجيتن لوصحب
 ْ "ل ْ ."(محنلا

 نيب دقو ٌروجأم ّىده ىلإ اعد نمو ءٌروزوم ٍةلالض ىلإ اعد نم نأ بير الو
 ارو لِ ِْيَلَع ناك :َعبتاَف ةلَالَض َلِإ اَعد عاد امي :هلوقب كك هللا لوسر كلذ

 َلْدِ هَ َنِإَ «عِئاَف ىّدُم َلِإ ! هد عاد أَو يَ ْمِرارْوَأ نم ُضُفيالَو كما نم
 ."ةاَط ْحهِروُجأ ْنِم صفا لَو كعب َُعبَبا نَمِروُجَأ

 باجنألا باطقألا مهنم نيْذْلا خياشملا تاداس جرد نازيملا اذه ىلعو

 ّلك يف ملاعلا نم هللا رظن عضوم وه يذلا ثوغلا بطقلا مهنمو «لادبألاو
 .نامز

 :(77) لك ّيَِئلا باحصأ لئاضف باتك :«(حيحصلا» يف يراخبلا :ه# ٍدعس نب لهس نع هاور (1)
 «(55) ةباحصلا لئاضف باتك :«حيحصلا» يف ملسمو ٠١ مقر (9)...يلع بقانم باب

 .7 5٠5 مقر (؟)...يلع لئاضف نم باب
 ةنسح ةنس نس نم باب «ةمدقملا :«ننسلا» يف ةجام نبا :ظفللا اذهب نفذ كلام نب سنأ نع هاور (؟)

 ٌدانسإ اذه :/7مقر «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا مامإلا لاقو .700مقر (15) ٌةئيس وأ

 يذمّرَثلاو ةجام نبا هاور هن ةريره يبأ ثيدح نم ٌدهاش هلو ,نانس نب دعس فعضل ؛ٌفيعض
 .ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح :لاقو
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 [ ةيثوغلاو ةيبطقلا يف موقلا مالك ]

 :هيبنت
 لاقف «تايوّرلا اهيف تفلتخاو «ةّيئوغلاو ةّيبطقلا يف مهريغو موقلا مّلكت دق

 «لكأي ِلكَو يلا ةّمأ نم ءمدآ ينب نم ءايلوألا سنج نم بطقلا :ةيفوّصلا نم ٌموق

 بلق ىلع هبلق :هاوه دهاجُتو ءصَحّرلاو مئازعلاب يتأيو ؛حكنيو ءبرشيو

 .ِِكَك هللا لوسر راثآ ًايفتقم دعقيو موقي ليك ليفارسإ

 مهو :ةثامثالث ٍنمز لك يف هقلخ نم هسفنل ىفطصا قي هللا َّنِإ :نورخآ لاقو
 ,ءانلوألا صلح

 .ءابجتلاو لادبألا مهو :نيعبسو

 .داتوألا مهو :نيعبرأو

 .ءابقثلا مهو :ةركعو

 .ءافرعلا مهو ا

 .نوراتخملا مهو :ةثالثو

 .ثوغلا بطقلا وهو :ًادحاوو

 .هناكم لحمي ّدحاو ةئالّثلا نم راتخي ءثوغلا بطقلا ضبُق اذإف

 لولا ىلإ عضم حاوةعبشلا نم راخيو
 .ةعبّسلا ىلإ ٌمْضْي دحاو ةرشعلا نم راتخيو
 .ةرشعلا ىلإ مضي ٌدحاو نيعبرألا نم راتخيو
 .نيعبرألا ىلإ مضي دحاو نيعبّسلا نم راتخيو

 .نيعبّسلا ىلإ ٌحضْي ٌدحاو ةئاثالّثلا نم راتخيو
 .ةمايقلا موي ىلإ كلذك لازي الو ؛ةثامثالَنلا مامتإل ٌّدحاو قلخلا نم راتخيو

 ًافالخ ءُيوبَّنلا تيبلا لهأ ريغ نم نوكي دق ثوغلا َّنِإ :ةقرفلا هذه يأر ىلعو
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 الإ نوكي ال ثوغلا بطقلا َّنِإ :نولوقي مهّئإف ؛د ةّيفوّصلا نم نيفراعلا ريهامجل
 .ةلكَك يتلا تيب لهأ نم

 .هيلع رودت يذلا اهدومع :يأ ؛ىحّلا بلق :ٌةغل «بطقلا نأ ىفخي الو

 .مهرمأ هيلع روديو مهيأ أر هيلإ يهتتي يذلا مهدّيس :يأ ءموقلا بطق :لاقيو

 دقو ؛ءبطقلاب مهمّدَقُمو مهسيئر ةيمست ىلع ديم ءايلوألا حلطضا انه نمر

 ءادحاو الإ نامز لك قف نوكي ال تطقلا نأ: مهتاياور فالتخا عم ًاعيمج اوقفت

 للي هللا لوسر نم ةنطابلا رماوألا ىقلتي ينْلا عماجلا درفلا ثوغلا وهو

 6 ةيوثلا باحصا لغاهضيقيو

 وهو ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحب نودارملا مه ةيوتلا باحيضا نأ رلقأو
 قرغيزا لادبألاو قئاهشنع نك ّلُك يف يأ رابخا :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوق

 هم ا االو َن وُضَقْنَب ةئامسمَحْ ا ال
 مس ريع ىع

 ءاحأ : نم ىلإ نونسحيو مُهَمَّلَظ ْنَمَع مَع ٌنوفعَي رياك يسرا يف َلَخْدَأو .ةئاكم

 . هللا مُماَتآ ايف ٌنوَساوتَيو ,مهيلإ

 يف يمليّدلاو 2707/١ «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو 28/١ «ءايلوألا ةيلح» يف ميعُن وبأ )١(
 1201 قر ندرك

 ٌُح :«تكلا» يف يطويّسلا لاق» :80-84 ١/ هدَّدسُنا لوقلا ليذ» يف هللا ةغبص دّمُح لاق
 0 :تلق تئش :ش نإو ؛كلذ نود اّمع ًالضف ٌحيحص لادبألا

 .كلذ يف ةدراولا ثيداحألا قرط

 .نيقيرط نم ركاسع نبا هجرخأ :هنهَذ ّرمع ثيدح نم درو هنأ :لصاحلاو

 طرش ىلع اهضعب ةرشع نم رثكأ قرط نم مهريغو مكاحلاو يناربطلاو دمحأ هجرخأ :هنيذ ّلعو
 .حيحصلا

 عمجم» يف يمئيهلا هنّسح «طسوألا يناربطلا مجعم» يف ٌقيرط اهنم ءقرط تس هلو :ه ٍسنأو

 .«دئاوزلا

 .حيحص ٍدنسب دمحأ هجرخأ :هض تماَّصلا نب ةدابعو

 لب



 [فئاوطلا نم ةفئاط يف ةيبطقلا رصح ممدع]

 - ةكرابملا ةبترملا هذه مهضعب رصح مَّئإف ؛ةفّوصتملا ضعب يف ٌولغلا عقو دقو
 مَّنِإف إف ِ؛ةّيلْذاَّشلا نم ٍةقرفك «مهتقيرط“ لاجرو .مهخياشم يف - ةّيبطقلا ينعأ

 دابع نبا كلذب حّرص دقو ءايلذاش لإ نوكي ال ثوغلا بطقلا َ :نولوقي

 .«هتلاسر» يف"يبرغملا ٍلِفاَّشلا

 ُداَتسَأ مهمادخم» :اهيف لوقي ةّيلذاَّشلا ةداّسلا اهب حدمي ًةديصق مهضعبل ركذو

 .حيحص لنسب دهّزلا» يف دمحأ هجرخأ : هن سابع نباو

 «لالخلل «ءايلوألا تاماركا»و «يناربطُلل (ريبكلا مجعملا» يف قرط ثاللث هلو قط رع باو

 .ميعن يبألو
 .«ةيلحلا»و ««ريبكلا مجعملا» يف ناقيرط هلو :ههَذ ٍدوعسم نباو

 .نسح ٍدنسب يناربطلا هجرخأ :ههض ِكلام نب فوعو

 .يمليدلا هجرخأ :هقط لبج نب ذاعمو

 .«بعشلا١ يف يقهيبلا هجرخأ :ه#ط يردخلا ديعس يبأو

 تامارك» يف لالخلا اهجرخأ يزوجلا نبا اهدروأ يتلا ريغ ىرخأ ٌنيرط هلو :هنيفط ةريره يبأو

 .«ءايلوألا

 ل

 . «بعشلا١ يف يقهيبلاو «ءاخسلا» يف ايندلا يب أ نبا هجرخأ :نسحلا لسرم نمو

 .«هليسارم# يف دواد وبأ هجرخأ :ءاطع لسرم نمو

 .«ءايلوألا باتك١ يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ :سينخ نب ركب لسرم نمو
 .«هريسفتا يف ريرج نبا هجرخأ :بشوح نب رهش لسرم نمو
 مهريغو ءاطعو بذوش نباو ةيرهازلا يبأو نادعم نب دلاخو ةداتقو يرصبلا نسحلا نع راثآلا امأو

 عّطقُي ثيحب ةلاحم ال ٌيونعملا رتاوّتلا ّدح غلاب كلذ لثمو ءًادج ٌةريثكف مهدعب نمف نيعباتلا نم

 ىهتنا «ًةرورض لادبألا دوجو ةحصب

 يزفنلا دابع نب ىيحي نب ميهاربإ نب كلام نب دمحم نب ميهاربإ نب كلام نب هللا دبع نب ميهاربإ نب دمحم )١(
 لهأ نم «ثحاب فوصتم :ه( 7/45- 7/77) دابع نباب فورعملا هللا دبع وبأ .يدنرلا يريمحلا

 هباشتمو فوصتلاو ديحوتلا يف «ىربكلا لئاسرلا» :اهنم بتك هل ءسافب يفوتو «سلدنألاب (ةدنر)

 .794 /0 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .ةيئاطعلا مكحلا حرشب «ةيلعلا بهاوملا ثيغاو «تايآلا

 ليحمل



 .ُهٌدِم سُدُق ثوغلا بطقلا :نامز ّلك ذاتسأ وه يذلا مهمادخب ينعي «نامز ُلُك
 بهولا َّنأ دقتعأ ٌنِإو «ةأرّجلاو ٌرلُعلاو ةغلابملا هذه نع هللا ءاش نإ لزعم ىفل ّنإو
 لو هنأ ىلع «قئارّطلا نم ٍةقيرط يف الو .فئاوّطلا نم ٍةفئاط يف رصحني ال يهلإلا
 .[هة:ةضانلا# اَشَي نم ِهِيِتْوم هنأ لَم َكِلَدطو ءءاش نَمِل ءاش ام بهي هيلع َرْجَحال

 ىلع نيكلاّسلا هعابتأو ُهِّب َسّدُق ِلذاَّسلا نسحلا يبأ ذاتسألا لضف َّنأ عم اذه

 نمز ّلك يف مهتمرح لزت مل هةّيدّمحملا ةقيرّطلاو ّينَّسلا ةّنّسلاب نيكّسمتملا هجهنم

 [ةيبطقلل ةلاكولاو ةلاصألاب لوقلا در]

 ٌةلاصأ ةرات ةّيبطقلا لعج مهضعب َّنِإف ءرخآ هجوب ةفّوصتملا نم ٌةقرف ءاج دقو
 هجولا اذهف «ةلاكولاب سانأ نع ٍسانألو «ةلاصألاب سانأل طحت ؛ةلاكو ةَزاثو

 دومحم دّيسلا لضافلا ةمالعلل "«دراولا ضيفلا» باتك يف تيأر تنك دقو

 ركذ دق» :هّصن ام قآألَحلا ةمحر هيلع قارعلا يتفم ؛موحرملا ” يمولآلا يدنفأ
 لهأ ةّمئأل تناك ةّيبطقلا ْنِإ :«هتابوتكم» يف يناثلا فلألا دّدجُم "ِنابّرلا مامإلا

 .- ١186 ص ()

 ءسسفم :ه(174117١-7170) ءانثلا وبأ «نيدلا باهش .ىسولآلا ىنيسحلا هللا دبع نب دومحم )١(

 .ادهتجي «داقتعالا يفلس ناك ءاهيف هتافوو هدلوم .دادغب لهأ نم «نيدّدجملا نم «ٌبيدأ ءثدحم

 .دادغب نم لحارم سمخ ىلع ؛تارفلا رهن طسو يف (سولآ) ةريزج ىلإ ةيسولآلا ةرسألا ةبسنو

 حرش ىلع ةيشاح»و «قالخألاو فوصتلا يف «تاماقم»و «ريسفتلا يف «يناعملا حور :هبتك نم

 2105/17 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .دلاخ انالوم ةيثرم ضور ىلع «دراولا ضيفلا»و ؛«رطقلا

 /١57. 7/7 «نيفراعلا ةيده»و

 يفوصلا ينابرلا مامإلاب ريهشلا يدنبشقنلا يقورافلا يدنرهسلا دحألا دبع نب دمحأ خيشلا (*)

 أدبملا»و ««بجاولا تايثإ»و ,«نيديرملا بادآ» :هفيناصت نم ه(91/1١٠-١74) يفنحلا

 .854 ١/ «نيفراعلا ةيده» :رظنا .تادلجم ثالث يف «تابوتكم»و «؛داعملاو
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 يناليكلا رداقلا دبع خِيَّشلا رهظ ىَّتح ٌةلاكو مهدعب نم تراصو «ٌةلاصأ تيبلا

 دا نما ايرطغعا «يرمدقلا وكاظم لإ ةيهح اذإ ىح كامل اهيظعأت 13 سدت
 كلذك رمألا لازي الو ءهؤالكوو هنارن هلم ياطفألا لكل هط ٌةلاكو ةدغب

 :ُهٌدِب سقف هلوق يفو «ًةلاصأ اهاطعُيَف ءيدهملا رهظي ىتح

 ُبْرَغَت ال ىلُغلا ِكَلَف ىلع ًاَدَبأ انُسْمَشو َنيِلّوألا ُسوُمُش ثّرغ
 .ىهتنا «ظفحيلف .ىهتنا .كلذ ىلإ َّرَمَر

 ةعسو «هملع ةرازغ عم ةيلإ أموملا موحرملا تكس فيك بّجعتأ تنكف

 حلل هتافّلؤم نم كردُي اك هباصتعاو .همهف ةقراب ةَّرقو ؛هنهذ ةَّدحو .هعالّطا

 !؟ًائيش ةيهاولا ةلوقملا هذه ىلع بتكي مل فيكو ؟هلهأو

 ىلع هللا همحر هل تفقو ىَّتح رطاخلا يف ًانايحأ ةصقلا هذه جلجلتت تلاز الو

 هتيأرف «ينابملا عفرأ ةيعرّشلا مكحلا تامكحم هب دّيش يذلا «يناعملا حور» هريسفت

 اَمَنِإ 8:ىلاعت هلوق ىلع هبتك اهيف «روربملا روكذملا هريسفت نم عباَّسلا ءزجلا يف بتك
 :هّصن ام ”+:بزحالا# اريهظت درَهطُيَو يدا َنَهَأ سحرا ْمُكَحَنَع ِْذَل هنأ ُديِرُي
 «هنع ىهني اع اوهتتي ْنِإ مّئأب كي هّيبن تيب لهأل ك5 هنم دعولا ةنُّمضتم ةيآلاو»

 لجأ مهّلَجو ءنجهتسُي ام ئدابم ةلاحم ال مهنع بهذُي :هب مهرمأي اهب اورقأيو

 اذه نوكيو ءاعطق اهيلع ةيلمجلا راثآلا بّترتو ءمهلامعأ لوبق ىلإ ٌءاهيإ هيفو
 اوهتنا اذإ رايغألا كئلوأ َّنِإ ثيح نم ءمهادع ْنَم ىلع َةّيزمو مهل ٌةّيصوصخ
 .كلذ لوصحب مهل عطقُي ال اورمتئاو

 ةدابعلا يف مهل نيكراشملا داّبُعلا رئاس نم ًالاح ّمتأ :تيبلا لهأ َداّبع دج اذلو

 اهانبم يتلا قئارّطلا لسالس يهتتت مهيلإو ءًاسفن ىكزأو ًاقالخأ نسحأو «ةرهاّظلا

 ىلإ ناريطلل ناحانج امه ناتّللا «ةيلحّتلاو ةيلخّتلا :اهيكلاس ىلع ىفخي ال اك
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 يف بطقلا نأ ىلإ ٌموق بهذ ىَّنح ءسنألا راكوأ ىلع فوقولاو ءسدقلا رئاظح

 |ىك بهذ ثيح " يسرملا ساّبعلا يبأ ذاتسألل ًافالخ مهنم الإ نوكي ال رصع لك

 .مهريغ نم نوكي دق ِهّنأ ىلإ : "هللا ءاطع نبا جاَّتلا هذيملت هنع لقن

 ام هِي سّدُق يناثلا فلألا ددجم يناَّّرلا يقورافلا مامإلا «تابوتكم» يف تيأرو

 «نيروهشملا تيبلا لهأ ةّمئأل الإ ةلاصألا ليبس ىلع نكت مل ةيبطقلا ْنِإ) :هلصاح
 ىلا 1 3 يي 5 2 1

 ىلإ ةبونلا تهتنا ىتح ؛مهنع ةباينلا ليبس ىلع مهريغل مهدعب تراص اهنِإ مث

 ليبس ىلع ةّيبطقلا ةبترم لانف ينارونلا ُهَّرِس َسّدُق يناليكلا رداقلا دبع َخيّشلا دّيَسلا

 ةبتّرلا كلت هدعب لان ْنَم لان نّيَّلع ىلعأ ىلإ ةّيسدقلا هحورب جرع الف «ةلاصألا

 ةّمئألا نم هريغ اهلان (ى ًةلاصأ اهلاني يدهملا ءاج اذإف ءهنع ةبايثلا ليبس ىلع

 .ىهتنا ,نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر

 هب يل ىَّنأو .فشكلاب الإ هتقيقح ىلع فوقولاو هتفرعم ىلإ ليبس ال ام اذهو

 ال باطقألا بطق َّنكل ؛مهريغ نم نوكي دق بطقلا نأ ينظ ىلع بلغي يذّلاو

 هذه لاني ْنَم نأ ٌةاضف مهرفوأو ٌاصأ سّنلا ىكزأ مآل ؛مهنم الإ نوكي

 «دهازلا خيشلا :ه(5717-185) يكلاملا يراصنألا دمحم نب رمع نب دمحأ يسرملا سابعلا وبأ )١(
 يفوت ءادقتعم يرعشألا ءافّوصت يلذاشلا «ةودقلا ءققحملا «ةمالعلا .فراعلا ءريبكلا
 «ةيردلا بكاوكلا»و 25١١/17 يبهذلل «مالسإلا خيرات» :رظنا . ىلاعت هللا همحر ةيردنكسإلاب

 .446 مقر يوانملل

 هل :ه( 7١4 )ت يردنكسالا لضفلا وبأ نيدلا جات هللا ءاطع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ )١(

 هلو ءلوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا يف مامإ «ةنطابلا فراعملاو «ةرهاظلا مولعلا يف ىلوطلا ديلا

 ًاذيملت ناكو .بولقلا يف عقو اهل ةبذع ةرابع هلو .فلسلا راثآو ةيفوصلا مالكب ةفرعمو قوذ

 :اهنم فيناصت هل «ةرهاقلا يف ةيروصنملاب يفوت ؛يلذاشلا مامإلا بحاص ىسرملا سابعلا يبأل

 ْق «ننملا فئاطل»و «تاظعلاو اياصولا ف «سورعلا جاتا»و .فوصتلا ف «ةيئاطعلا مكحلا»

 ٍلكرزلل «مالعألا»و ,517مقر يوانملل «ةيردلا بكاوكلا» :رظنا .نسحلا يبأو يسرملا بقانم
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 .ةلاكولاو ةبايثلا نود ةلاصألا ليبس ىلع الإ اهلاني ال مهنم ةبتّرلا

 رصع لك يف بطق لك :تلق ُتْلِقَع نإو ماقملا كلذ يف ةباّتلا لقعأ ال انأو
 ةباين يف عدب الو ؛مالَّسلا لمكأو ةالّصلا ٌلضفأ ىلاعت هللا نم هيلع انّيبن نع بئان

 هيلع وهف هلبق ءايينألا هنع تبان امك مَ َْلَع َلاَعَهثلا ّلَص هنع هدعب باطقألا
 ىلع مهيلع ةضافإلا يف ةطساولاو «ةقيلخلل لّمكلا لماكلا مالَّسلا و ٌةالَّصلا

 ءايلوالاو كتاطقألا عم هع رخاثو ةءانينألا نم ارضع همّدقت نم لكو ةقيقتلا

 .هنم نودمتسمو هنع ٌباّون

 نم لان ام لان دق هر انَرَمَجو ُهّيِب سّدُق رداقلا دبع ْخيّسلا دّيّسلا َّنإ :لوقأو

 ناك دقف « ٍلاح لمكأو هجو ّمتأ ىلع ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هّدج ةطساوب ةّيبطقلا

 ةهج نم ًاينيسُح ءبألا ةهج نم ًاّيسَح «تيبلا لهأ ةَّلِجَأ نم ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر

 رِكنُي يضفار وأ ٌقيدنز الإ كلذ ركنُي الو ءتيلو ىسعو نأ ول ٌصقن هبصي مل «مألا
 :ُهنَع َلاَعَتهللا َيِضَر هلوق َّنأ ىرأو «قيدّصلا ةبحُص
 ُبْرْعَت ال ىلُعلا ِكَلَف ىلع ًاَدَبَأ اَنُسْمَشو َنيِلَوأْلا ْسوُمُش ثّلفأ

 هرصنعو مهرصنع نيِذّلا تيبلا لهأ نم هدعب ةّييطقلا لاني نم َّنأ ىلع لدي ال

 :هيلإ مرتو هيله" لدي اها ةياغ لب ةهثم الإ شيق هلا قبل هلع ثقات هدد
 نَمِل هضيف مومعو «هتقيرط ةرهشو «هتيص راشتناو «هرمأ روهظ رارمتسا

 نم رهظأو ءرَكُي داكي ال امم كلذو «هنم هلهأ دنع فورعملا هجولا ىلع ضافتسا

 :ىهتنا .«نمقلاو سمّشلا

 «قئاقَّرلا قرط فوطي .بابلا اذه يف ًاحاجن ُهَملق لمعتسا هللا همحر هَّنأ تيأرف

 ررذ جرختسيف «قئاقحلا روحب صوغي ًاصاّرغ وأ :قئاقحلا حضوأب يأيف

 لمهأ اف «ماظعلا لآلاو ؛ماركلا موقلا عم بدألا بناج مزتلا هنأ ىلع «قئاقّرلا

 هَرَكَدو «ةلزنملا نم ُهَّرِب َسِّدُق خيَّشلل ام ركذو «مهرانم ٌفختسا الو ءمهرادقم
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 هتيصو هتقيرطو هرمأ روهظ رارمتسا ىلع ةكرابملا هتاملكب ٌلدتساو هل قيلي امب
 .هترهشو

 حرصأو ءاهلثم عقو هد َسّدُق َخيَّشلا تالك نم هب ٌلدتسا ام َّنأ فاخ ريغو
 .ءايلوألا هناوخإ نم ءالجأ ةعامج نم اهنم

 [5 ّيعافّرلا مامإلا نأش يف ةّمئألا لاوقأ]

 نم ٌةعامج ّنإف فض فلؤملا اندّيسك ءروهّظلا اذهب مهريغ مهل دهش نم مهنمو

 يف ةقيقحلا ةكرب رارمتساو «ةقيرّطلا ةلود ماودب هل اودهش ءايلوألا ٌصاوخ مظعأ

 .هللا نذإب ةمايقلا موي ىلإ هتّيرذو هتيب
 هباتك يف ُهّدِب َسّدُق يعفارلا ميركلا دبع مامإلا هاكح ام كلذ نمو

 صفح وبأ رمع ةودقلا ةّجحلا مامإلا انخيش ينربخأ» :هّصن امب "/نينيعلا داوس»

 خويشلا خيش فراعلا ٌّيلولا هّمع نع «”يِوْرَوَرْهسلا نيَّدلا باهش
 دبع نب دّمحُم ماَّطلا رحبلا مامهلا مامإلا هخيش نع .”بيجّتلا يبأ

 96 عاد

 .-0ه9؟-هاص )١(

 يركبلا يميتلا يشرقلا نيدلا باهش صفح وبأ «ةيومع نب هللا دبع نب دمحم نب رمع (؟)
 يف هدلوم «ةيفوصلا رابك نم ءظعاو ءرسفم ءيعفاش هيقف :ه(589-7) يدرورهسلا
 ذخأ هنعو بيجنلا ابأ همع بحص هادغبب خويشلا خيش ناك .دادغبب هتافوو .درورهس

 ىلإ ردحناو ءامهريغو ٍليجلا حلاص يبأ نب رداقلا دبع دمحم ابأ خيشلاو ,ظعولاو فوصتلا

 «نايبلا ةيغب)و «2«فراعملا فراوعا :اهنم ءبتك هل ءيرصبلا دبع نبا دمحم يبأ خيشلا ىلإ ةرصبلا

 2455/5 «نايعألا تايفو» :رظنا .«بوبحملا ةلصاوم ىلإ بولقلا بذج»و «نآرقلا ريسفت يف

 .57 /6 يلكرزلل «مالعألا»و

 :ه(45-071) يدرورهسلا بيجنلا وبأ ءيقيدصلا يركبلا دمحم نب هللا دبع نب رهاقلا دبع (3)

 تاطابر اهيف هل تيئبف .دادغب نكسو ءدرورهسب دلو «ةيفوصلا ةمئأ نم «ظعاو ىعفاش هيقف

 مركاو ةةلويديرملا كااداف"عنل ابحي قرتو .ةيباطلا ةسرللا يور (هاعسأ نم نوصل
 . 59/5 يلكرزلل «مالعألا» :رظنتا .«ىنسحلا ءامسألا

 امك



 انفرعو «هيلإ اولصو امو مهتاماقم انكردأ ءايلوألا لك :لاق هدذ ”يرصبلا

 اَّنإ و ءريّسلا يف هاهتتم فرعُي ال هّنإف ءّيعافّرلا دمحأ دّيّسلا الإ ريّسلا يف مهاهتنم
 لوصولا ىعَّدا نمو ءاهيلإ هبّتا يتلا ةهجولا نوفرعي قالطإلا ىلع انرصع لاجر
 .هوبّذكف هتبتر ىلع عالّطالا وأ «هتبترم ىلإ

 «هتّيرشب قئالع نم خلسنا ٌلجر اذه ٌنحي الو فرعُي ال ٌلجر اذه «يناوخإ يأ
 مهرابك اذه انرصع يف ءايلوألاو ؛ندبلا نع بوثلا خالسناك .هسفن قئاوعو

 ههنم نوُدمتسَي هيلع ٌلايع ,مجاعألاو براعألا «ةبراغملاو ةقراشملا ,مهراغصو
 هيلع هّدج ةرجح نم لاونلا حسي ءّلكلا يف ّلكلا خيش وهو ءهنع نوذخأيو
 هددم عطقني الو .نيضرألا يف لاجّرلا ىلع همسقي وهو «هبلق ىلع ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا

 فنأ مغرو «ٌبحملا سفن بيط عم «ةمايقلا موي ىلإ هتّيّرذلو هل ةلوّدلاو .هللا نذإب

 .(همكحل عزانم الو هرمأل دار ال ءاشي ام هللا لعفي ءدساحلا

 نيّدلا رع خيّشلا هللا يلو «نيثدحملا ناطلس ءماَّطلا رحبلا «مامملا مامإلا ركذو
 دنَّملابو» :هّصن ام "«ةّيكسملا ةحمتلا» يف هَّرِس د ّيطساولا ٌيثورافلا دمحأ

 لكي هللا لوسر ىأر هنأ فنض َناّبَرلا ّيحئاطبلا روصنم خيّشلا انخيش ىلإ حيحّصلا
 ًاموي نيعبرأ دعب كتخأ يطعي ىلاعت هللا َّنأ كرشبأ ءروصنم اي» :هل لوقي وهو
 «ءايلوألا سأر وه كلذك «ءايبنألا سأر انأ املثم ؛ّيعافّرلا دمحأ همسا نوكي ءأدلو

 َّنأل ؛هيبري يك هل هطعأو ."ّيطساولا ّيراقلا نع خيَّشلا ىلإ هذخف ربكي نيحو

 «نيفراعلا ءاظعو «قارعلا خياشم نايعأ نم يرصبلا هللا دبع نب مساقلا دمحم وبأ خيشلا وه )١(

 ةنس تام اهبو ةرصبلاب نكس .بهذملا يكلام «بئارغلاو بئاجعلا بحاصو «نيبرقملا ءالجأو
 .-!37 ١ص 271/١ مقر ينارعشلل «ىربكلا تاقبطلا» :رظنا .ه(080)

 )0(ص١١-١ك2.

 نباب فورعملا يعفاشلا يطساولا يرقملا يثرقلا ركب بأ نب دمحم نب لضفلا وبأ يلع خيشلا وه (*)

 .طساوب دلو ءاهخيش نباو طساو خيش نيملسملا ةكرب خويشلا خيش :ه(555-0794) يراقلا

 4ا/ 1١



 لوسر اي مكرمأ رمألا :هل تلقف :لاق «'هنع لفغت الو هللا دنع ٌريزع لجّرلا كلذ

 .ِكَي هللا لوسر ركذ [ى رمألا ناكو ؛مالَّسلاو ةالَّصلا كيلع «هللا

 ءءايفصألا دجامأ هروهظ رظنتناو «ءايلوألا رباكأ نينسب هتّدالو لبق هب رشب دقو

 كرش ميلظعو مرج لح اونرعي نأ :«نامزق اورادضو ةوأرذإ مهتاوا اوزرمأو

 .ةمايقلا موي ىلإ هتي ةييوتلو هل ةلؤدلاو ةنام لاو كقولا تحانع هن :اولاقو

 «ةلهالو هل تقولا يصيو»«نيفئاصلا تاوبأ :قلغن رهظ "نتف هّنِإ :اولاقو

 يف يرارّذلا تاهبج ىلع هغاد برضي «ةميظع ٍةبترم ىلإ لصي هفّرصتو هوك

 لا ةقيرط يهو .هدعب الو هلبق ٌدحأ اهكلسي م ًاقيرط كلسيسو ءءابآلا بالصأ

 هللا ىلإ َقرَّطلا يف نكي ملو «ةريخلاو عوضخلاو «راقتفالاو ةنكسملاو راسكنالاو

 .اهنم بعصأو مظعأ

 «"افولا وبأ نيفراعلا جات ْخيّشلا : ةتباّثلا ةحيحّصلا ديناسألاب هب رّشب نّمِمو

 هبو «طساوب ةسايرلا هيلإ تهتناو «يورزاكلا هللا دبع يبأبو ,خماك دمحم يبأ همعبو هيبأب هقفتو
 حمسي ملو «هباحصأ نود قيرطلاو ملعلاب هزاجأ دقو امهنع هللا يضر يعافرلا دمحأ مامإلا جّرخت

 - هريغ نم ضرقني نأ دمحأ لثم بجنأ نم ىلع :لاقف ,كلذ يف هل ليقف .هريغل ةماعلا هتزاجإب

 افلأ نيعبرأ نم رثكأ يطساولا يلع خيشلا باحصأ ناكو .- هريغ ةفيلخ هل نوكي ال نأ :ينعي
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 لامع نه ليج لففلا وب أ انخيش :هيف لوقي يعافرلا مامإلا ناكو ءطساو يف هقاورب نلدو

 «نيملسملا داشرإ» :رظنا .نيعمجأ مهب هللا انعفن رايخألا نيفطصملا ىدملا ةّمئأ نم ٌمامإو َقَّنّسلا

 تبع يرتؤلل «نيزظانلا ةضوزفو ها حتر اص يثورافلا دمحأ نيدلا زعل

 نيدباعلا نيز نب نقترملا يسع نب ديز نب دهب نب ههع نب ةمغ نفراعلا جات افولاؤب أآديسلا )١(

 تناكو ءحيحَّصلا ىلع بهذملا يعفاش ناك :ه(419-001) لكي َيَِلا طبس نيسحلا نب يلع

 تناكو «ساّنلا ىلع قيرطلا عطقي راص ىتح ٌرفلاو ٌركلاو ةيسورفلا بحب ةبوشم هرمأ ةيادب
 اهدعبو مايأ ةئالث افولا بأ كولس ناكو امهنع هللا يضر ّيكبنشلا دّمحم يبأ خيشلا دي ىلع هتبوت

 ةساير هيَلِإ تهتناو .هرصع لهأ لجأ نم ناكو «عماجلا ثوغلا بطقلا ةاذاحم ةبترم ىلإ لصو
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 نب دمحأ ْخيَّشلاو ءيناماهلا رصن َخيّشلاو ءدهاّزلا نيفراعلا زنك دمحأ عار

 «يحئاطبلا ييناّيَّرلا روصنم خيّشلاو «يراصنألا يراجنلا ركب وبأ خيَّشلاو «سيمخ 2

 .# مهريغو

 مهتيص رشتناو «قاروألا مهلئاضفب تّصغ مهتفرع ْنَم كل مهتددع نيذّلاو

 هل نو «ةنطلّسلاو ةّيئوغلا نع هتبترم ٌولعب :ةيالولا لهأ نم مج لاقو «قافآلا يف

 .بيبحلا ةرضح يف ناك هَّنِإو .هرصع لاجر نم ٌدحأ اهفرعي ال َةلزنم هللا دنع

 امهريغو «”يبوقعيلا خيَّشلاو «يناليجلا رداقلا دبع خيّشلا ِيناّبّرلا بطقلا لاقو
 .ٌدحأ هتبترم ىلإ لصيالو دي الو فرعُي ال ٌلجر هّنِإ :هنأش يف هتقو لاجر نم

 ناكو ءاقلحو ًالاحو ًاقْلََحو ًالصأ باط ؛هقارعأ اهتقفاو دقف هقالخأ امأو
 5 هَ 3 3 550 و 2 0

 موقلا تاقبط يف عيسي لو دهعب ل «ةيوبلا ةلاحلا ةرمو .ةيدكحكلا سلا ةفلخ

 ام غلب هنأ لاجّرلا نم ٍدحأ نع ؛مهنع هللا يضر لآلا ةّمئأو «ةباحّصلا دعب نم

 ,راقتفالاو ةريخلاو عضاوتلاو قدّصلاو دهلاو ءافّصلا نم ُواَرسأ ْتَمّدُم هغلب

 «هتادابعو هقالخأ ّلكب مهلك تأي مى «مهتادابعو هرصع لهأ قالخأ لكنا

 ل ل

 «هدوهع»و ؛«ىربكلا هننم» يف هَّرِس َسّدُق ينارعشلا مامإلا ىكح كلذ 0

 وطب نب ءاقب خيشلاو «يتيهلا يلع خيشلا لثم خياشملا رودصو مالعألا هب جّرختو هنامز يف قيرّطلا

 جرفلا يبأل «نيبحملا قايرت» :رظنا .دادغب بناجب ةريغص ةديلب اينيملق ةدلب يف يفوتو «مهريغو
 .-ا” امص يرتولل «نيرظانلا ةضور»و «-4 ١ص يطساولا

 سيردإ نب يلع ريهشلا تيصلا ديعبلا ريبكلا ديسلا فراعملاو رارسألا وذ فراعلا ليلجلا خيشلا )١(

 ةآرم» :رظنا .ه(١57) ةنس يفوت امهنع هللا يضر يليجلا رداقلا دبع خيشلا بحاص يبوقعيلا

 ١66. /؟ يعفايلل «ناظقيلا ةربعو نانجلا
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 .هبتك نم ريثكو

 هنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا انُدَّيس ىلاعت هللا ةمعنب ًائَدحَت كلذ لثمب حّرصو
 راف هب ًءادتقاو ُمالَّسلاو ُةالَّصلا هيلع ميظعلا بيبحلل ًاعابنا هتاملك ْنِم ٍريثك

 ."ْمُكاَقْنََو هللاب ْمُكُمَلعَأ ان اَنأ» :لاقو ,”(رْخَف الو َمَدآ ِدَل دَْلَو ُدُيَس اَنأ» :ةئَع

 ناضل نيآَرَحََع نجل اٍ :لاق هنأ اذكيَكا فسوي هيبن نع ىلاعت هللا انربخأ دقو

 .[هه:فسربا# ةيلَعظيْضَح

 1نيسااا# تردزكلا تصدت ءاَس نإ دجكَس# :لاق يا بيعشو
ٍ_- 

 نإ

 ص ح ع

 هنأ كي هللا ُلوُسَر يل َدَهَعُهَن د ةَمَسنلا أَربَوَّبحتْلا َقَلَق يذَّلاَو» :لاق نت ع و
 2 1 يي هو - 2000 ييسر

 4 ."هًَمَج أله َّيَج نب نإو قِفانم الإ ينضِغِبي

 )١( .نارقلا نيببقت بانك :«عماجلا» يف يذمرتلا مامإلا :هنيَذ يردخلا ديعس يبأ نع هاور 08

 هجام نباو «ٌحيحص ٌنسح ٌتيدح اذه :لاقو ؛7154 مقر (14) ليئارسإ ينب ب ةروس نمو باب

 مقر (97) ةعافشلا ركذ باب «(717) دهزلا باتك :«ننسلا» يف / ٠« انديس نع ًاضيأ يورو

 نب هللا دبعو تماَّصلا نب ةدابعو سابع نباو ةريره يأو كلام نب سنأو قيدّصلا ركب يبأ

 .د# عقسألا نب ةلئاوو صاعلا نب ورمع

 باب :(7) ناهيإلا باتك : «عيحصلا# يف يراخبلا مامإلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور )١(

 .انأ هللب ْمُكَمَلْعََو ْمُكاَقْنَأ ْنإ» :ظفلي 23٠ مقر ( 1 .هللاب مكملعأ انأ كب ّيِبَنلا لوق

 :لاقو 01141 مقر كسانملا باتك لوأ : «كردتسملا» يف مكاحلا 32 هللا دبع ب نبا نع ءاورو

 مُكُمّلعأ هللاَو اَنأَك ءُساّنلا اهي ِنوُمْلَعُت هللبأ» ل

 هل ْمُكاَقْنَأَو للاب

 مامإلا :هانج ً(لِعَل ٌيِنَج َنيب َّنإو» 000
 (97) ...د# ٌنلعو راصنألا بح َّنأ ىلع ليلدلا باب «(1) ناميإلا باتك :؛حيحصلا» يف ملسم

 مقر )١9( ناهيإلا ةمالع باب ؛(4ا/) هعئارشو نايبإلا باتك :«نئسلا» يف يئاسنلاو ؛/4 مقر

 مقر )١١( هلي هللا لوسر باحصأ لئاضف يف باب «ةمدقملا يف :«ننسلا» يف هجام نياو غ0 ٠7
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 ياسا ا 6 00

 .ةعارتشو لودتملا هس

 باب نم هُتنجف ءايظع ًاماحدزا لكلا ىلع ُتيأرف ءباب لك ْنِم هللا ىلع ثلخدو '

 :تاوبألا لع تدلطلاو ولطم تصحو تلَضَوَف ءايلاخحةنيارق راسكتالاو:لذلا

 رطخ الو تعيس نذأ الووحأر نع ال امبةيهاومو هلفف نم رز قاطعا

 .رصعلا اذه لهأ نم ِرشَب بلق ىلع
 01 ال م وع . هلك ا .ك . 2 7

 يتيرذبو يب كّسمَت ْنَمو .يبحيو يِديِرُم ديب ذخأي نأ :همرك لوسر ندعو

 .لّيجلا عاطقنا دنع ةمايقلا موي ىلإ اهبراغمو ضرألا قراشم يف يئافلخو

 .5[2:مورلا] رُهَدَع عود فلعل # حولا ة هعيب ترج اذبم

 نأ هِي ل *”ٌيطساولا نيدلا ىقت 5 ظفاحلا «قايرلا» بحاص هركذ ام اهنمو

 ا ا ولا ا

 ام يهف ءةّصنملا ىلع سورعلا لثم كلثم .يدّيس يأ» :هيلع هتمحرو هلضف لاجس

 موقلل لاقيو لاَوْنأ هعمجو ءًاضيأ لْؤّتلا وهو ءَبْوَعلا كاملا هيلع فلي يذلا بَّشَحلا :ٌلاوْنِملا )10(

 .(لون) :ةدام «حاحصلا راتخم» .ٍدحاو ٍلاَوْنِم ىلع ْمُه :مهقالخأ ُتَوَسا اذإ

 )؟(صلاكاح-ك١١8-.

 .«ناهربلا» يف ام تبثأف «(ًاضغ) :«ناهربلا» يفو «(ًاصغ) :عوبطملا لصألا يف (5)

 يراصنألا نيدلا يقت جرفلا وبأ «معنملا دبع نب رمع نب نسحملا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا وه (5)
 :هبتك نم .دادغبب يفوت «ثيدحلا ظافح نم ءرقملا :ه(17/5ة-<م) يعفاشلا يعافرلا يطساولا

 «ديناسألا فوذحم ثيدحلا يف «ةؤلؤللا»و .هعابتأ تاقبطو يعافرلا دمحأ بقانم يف «نيبحملا قايرت#

 ١657. /0 «نيفلؤملا مجعماو ل5١ /؟يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .يبطاشلل «ينامألا زرح حرشاو
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 لزن اذإف «نيتأي تايعدملاو .برضي لبّطلاو ءاهيلع يداني لازي ال ًةمئاق تلاز

 .تايعدملا تعطقناو ؛يدانملا تكس سورعلا

 لبَّطلاو «ةّصنملا ىلع سورعلاو يداني يدانملا لازي ام ءبوقعي يأ ءال :لاقف
 تايعدملا الو ءتكسي يدانملا الو ءلزنت سورعلا الف «نيتأي تايعدملاو .برضي

 ملعأ وهو هدعو هللا فلخُي نلو «ةعيبلا ترج اهبو «ةمايقلا موي ىلإ نعطقني

 .(مكحأو

 نذإب ةمايقلا موي ىلإ ٌةيقاب يتلود» :لاق هنأ ًاضيأ «قايرتلا» بحاص هنع لقنو
 . (ىلاعت هللا

 فيلع اع هللا قو يلإ اساقلا نسحا ةرفو نيهاربو ةريفك ةلدآ كلذ ةيؤيو

 :ءاضحألا لق اف لكو ةاضقشألا( فد اه يفت
 مكح يف ًالخاد رفق رب يف نوكي نأ هل ىلاعت هللا راتخا فيرّشلا هدقرم َّنأ اهنم

 كرابملا هقاورو «”رابخألا كلذب انتأبنأ امك روبقلا ريخ يه يثلا رئاوّدلا روبقلا

 ةبيهو «راطقألا هرارسأ هللا لضفب تألم دقف .ءكلذ عمو ءراصبألا نع ًابيغُم

 لوادتب ةكرابملا هتقيرط ترشتناو ءرارسألاو ةدئفألا اهب عرتأ ةّرمتسملا هتامارك

 .راهّتلا رهظ سمّشلا ةعشأ راشتنا راصمألاو راطقألا عينج يف راصعألا

 تتبث نيِذّلا لاجّرلاو «ءاملعلا ءايلوأو «ءايلوألا ءاملعب هتقيرط دّيأ هللا َّنأ اهنمو
 .ةّيربلا يف ممترهش تّمعو «ةّيبطقلا مه

 ىوعّدلا نم اهصاوخ نع ًالضف هتقيرط لهأ ماوع ناص ىلاعت هللا َّنأ اهنمو

 «مهيلع عفرّتلاو «قلخلا راقتحاو «َقيِرّطلا يف زَعّتلاو ءرورغلاو .حطّشلاو

 ٌروهشم اذه :«سراودلا روبقلا ريخ» :: 5/١ 21554 مقر «ءافخلا فشك» يف ينولجعلا لاق )١(

 «رازيف «هفرعُيِل ةمالع ربقلا ىلع لعجي نأ نَسْي هَّنإف ءًاحيحص هرهاظب هانعم سيلو «ةنسلألا ىلع
 .يخأ ربق اهب مّلَعَتَأ لاقو .نوعظم نب نامثع سأر دنع ًارجح ِكي هللا لوسر عضو امك
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 «ةدسافلا دئاقعلا نم كلذ لاثمأو «ةقلطملا ةدحّولاب لوقلا نم هللا مهرّهطو

 .ةلطابلا ةيهاولا تاملكلاو

 ديس هدم عقو ايك «ءافعُضلاو ءارقفلا هيبححو هتقيرط ةمدخ رثكأ لعجج نأ اهنمر

 .ءايقتألا ةّمئألا هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا َّلَص ءايبنألا

 لاح صقنت يتلا ةصقاّنلا لاوحألا نم هتقيرط ساسأ لي هللا ظفح نأ اهنمو

 يف هعابتأ مزتلا دقو «موقلا نيب ررقم وه | ءمهصقان لاح بهذتو «هعابتأ لّمك
 راقتفالاو راسكنالا ءادرب اوّدرتو ءاهدنع اوفقوو دودحلا :بلاغلا ىلع ٍنامز ّلك

 .هنفط فيرّذلا هَّيُح الك «ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفّتلاو عضاوّتلاو «ىلاعت هللا ىلإ

 .ِلكَي هللا لوسرب ًاًيسأتو
 .«هريسفت» يف ىسولآلا ةمالعلا هيلإ راشأ يذلا روهظلا رارمتسا ةكرب ًاذإف

 ل ل و ام

 هيلع رَجْجي ال ىلاعت هللا لضف َّنأب لوقلا الإ يقب امو «مهريغ يف اهروهظ نم رثكأ

 0 رت ع

 َدبعلا هتمحر نيع ْنِم ةرظنب قحلُيو ءكولّسلا باوبأ هتيانعو هلضف ضحمب هبي
 ..كيض ءايلوألاو كولملا بتارمب كولمملا

 مادقأ ىلع هبارتقا ةّنمي نوزئافلا ؛هبابحأ كلس يف نولخاّدلا هديبع مهلك

 د :لوقنو هلل مِهّبحُتو ,مهيف ولغن الو مهنم ٍدحأ نيب قّرفُت ال ماركلا ءايبنألا

 ةمكحلا ٌّصن نم كل رهظ دق :لوقنو ءثحبلا لاط دقف ءدوصقملل عجرنلو

 اذه كرمعل مزلاف «ةّيدّمحُملا ةّنُّسلاب كّسمَّتلا نع ٌةرابع ةخيشملا نأ .ةّيدمحألا
 .باوبألا عيمج هللا نذإب كل حتفت «بابلا
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 :ُهنَع َّلاَعَت هللا َيِهَر فّلؤملا لاق مث
 هاَظلا ْدْيَغ ُنِطاَبلا :ّلاَق ءٌباَّذَك َةَقْرِخلا ِهْذَه تول ٌةَعيرَشلا هع :ةقيرطلا 1
 .صضِلاَخْلا ُهُرَهْوَجَو ؛ رِهاظلا ٌنِطاَب نابل :ُلوَقَي فِراَعلا

 00 نيب 5# قّرفي مل كلذلو ؛رهاّظلا ةجيتن نطابلا َّنأ كلذب دارأ

 توبيك نِْلُق# :ىلاعت لاق «ٌةقيرَّطلا ِتَفِرُع (َل ةعيرّشلا الول ذإ ؛ةعيرّشلاو

 .[81:نارمعلآ] 4 كن + وعيت

 الإ نأَّشلا اذه متي الو هللا لوسر ةّبحمب اّلِإ هللا بخ طرش ٌحصَي ال اذه ىلعف
 دصرو 8 9

 [م.:ءاسنال# هنأ عا ف دعم لوْ عين ّم) :َكْبَو هلوقل ؛هب ءاج ام عابّتاو كو هتعاطب

 «باّذك ةقرخا هذه ثّول :هنَع لاَ يبحر فّؤما لاق ءحضاولا سلا اذه

 رهاظ ريغ هلعجو ءأنطاب هاّسف «مهقيرط ىلع ىرتفا ٌقلتخم موقلا ة ةقرخ سند :يأ
 فراعلا :لاقف وقل فراعلا لوفي قلتخملا تاذكلا لوق لباق مث َث عرَّشلا

 :قلكَي تلا لوق دهاشب :هنم جتن يذلا هّرس :يأ هةرهاطلا قطان نطابلا لوفي

 ُءاَشَي ْنَم ٍبوُلُق يف ُهفِذه ب هللا مح ْنِم مُكَحو كك هللا ٍراَرْسَأ ْنِم رب ٍنطاَبلا مْلِع١

 .”/وِدابِع ْنِم
 هلوقل ؛لمعلاب هلوصح ٌطورشم هي مظعملا بيبحلا هانع يذلا سلا اذهو

 ."* ملي ام َمْلِحهلا لَ د ع : لك

 . [9:تريكتملا] © املج هبَيِدَهَنل َمِفْأوُدَهَج تذلاو# :ىلاعت لاقو

 يف يطويسلا زمرو «4 ٠١5 مقر «سودرفلا» يف يمليدلا :هنط بلاط يب أ نب يلع انديس نع هاور )١(

 .0 50/77 مقر ؛هفعضل «عماجلا»

 ١-. 57ص هجيرخت رم ()

١0 



 نم هيلإ هتمحر قباس مهيذتجيف هدابع نم ًادابع هلضفب ٌصتخي 4 هللا َّنأ ملعيلو
 ةّيبوبحملا كلس يف صاصتخالا ضحم مهلخديف ؛لمع الو ملع ةقباس نود

 ّيِعرَّشلا رماوألاب مامتهالاو ءصالخإلا لامكب لدول اتيدتاوب نوئاوما ذئنيحو
 .ًادبأ قبآلا دبعلل ىبرقلا ٌحصت الف اّلِإو

 :يأ ؛صلاخلا هرهوجو ءرهاّظلا نطاب نطابلا َّنإ :فّلؤملا اندّيس لاق انه نمو
 نإ ءادبأ تاثدحملاو تاعدبملا ضارعأ نم ضرعب هرهوج بشُي مل يذلا ضحملا

 ٌدحاو ةقيقحلا يف وهو ءٌرهاظ هّيئرملو ٌنطاب هرمضمل :ليق ءرهوج نم ٌرهوج وه
 -[4:بارحألا] © ليش 1 رَهَيَوْهَو ّقَحْلا ُلوُعَي هَّنلَو# ادبأ ملسمل كلذ يف كش االو
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 :ةنَع لات هلا يِهَر فلؤنملا اديس لَم
 ٌةَيِعاَولا ُنُدَألا َ ني ْنِكلَو اَهَلُك مك ٌرْخَب ٌُنآَرَقلا مو

 لاق ةرخآلاو 0 5 ةعماجلا قئاقحلا :يأ ءمكحلا رحب :هلوقب دارأ

 .[7ه:ماعنألا] © ٍءْيَش نم بتحصل نايمامٍ :ىلاعت
 «هئايبنأ مظعأ ىلع هللا هلزنأ «ةيحلإلا مكحلا روحُب مظعأ ٌميظعلا ُنآرقلا ناك اَمَلو

 تازجعملا َّنأل كو هل ًةزجعم مظعأ هلعجو ُمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هردقل ًافيرشت

 ًالهج اهّرِكُي نأو .دساحلا ٌدحاجلا اهدَحْمَت نأ نكمي تضقناو تعقو يتلا

 هللا دمحب يهف نأَّنلا ميظعلا نآرقلا ةزجعم اّمأو «دناعملا ٌكرشملا ءًاشيطو
 .داسفلاو ْعيَّزلا ّلهأ عدرت ٌةرهاظ ٌةلوادتم قلخلا يديأ نيبو «ٌةرضاح ٌةدوجوم

 رعب رمق قامت للا ةلغجج عملا ةلارقلا نأ لغ هانعلاو ةرجنجلا بابزأ عاقل

 5 ةروسب هيلع ًازجعم هلعج مث روس

 «برعلا ءاحّصق اهل َتِهّيف «هنم ٍةروسب ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ىّدحَت دقو

 ةحاصف َّنأل ؛ روُشلا رصقأ يه يتلا رثوكلا ةروس لثمب اوتأي نأ نع اوُرَجَعو
 ال ٌقراوخ هتك «هتاكنو هايازم ليمجو .همظن فيرشو «هتغالب هوجوو «نآرقلا

 .اهنم ٍءيشب نايتألا ىلع قولخملل ةقاط

 تازجعملا مئاظع ىلع «ميدقلا مالكلاو «ميركلا باتكلا اذه ىوطنا دقو

 .اهنع َيَنِغالو ءاهنم َّدب ال ةمكح ّلكب ىتأو «تاّيغلاب رابخألاو
 فيرش ىلع انّلدو «هتلزنم ىلإ ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِهَر فّلؤملا اندشرأ كلذلو

 نم هانرّرق ام كرديو يِعَيو مهفي نم دنع اهَّلك مكحلا رحب ب نآرقلا :لاقف .هتناكم

 نوُد نيب ةظتشأ أوغلو تيم ءوْتَي روش رشي أو له هت ت وفي :كلذ يف لك هللا لاق )١(

 رثغطتسأنمأوعألو ويتم ووو اوم لك ةنرذأ نومي #9 :ةلخي لاقو «0+ .رها 6 َنِقٍدص كنّ
- 

 .[ه: سريا # د َنِقَِصُوُك نهم هَل نود نم
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 .نآرقلا نأش مَّظِع

 مالك تعمس اذإ يتلا :يأ «ةيعاولا نذألا نيأ نكلو :هلوقب لاق ام عبتأ اذهو

 تاداشرإلاو «ةّينابّرلا محلا نم هيف ىوطنا ام ضعب تَمهَفو ءتعو هللا

 لَو « ُهَنْعَب َرْقَم ل َْتِخ ٌنآرقلا» :46 يلا لوق ةَمكحلا هذه دّيؤيو ةّيئادمّصلا
 ا ل ريكس سد

 ميِكَحلا ٌرْكّذلاو ُنْييُملا ٌروثلا وه ٌنآْرقلا» :مالّسلاو ٌةالّصلا هيلع هلوقو
 .ىلاعت هللا ُهَقَفَو ْنَمِل ٌعالبإ اذه يفو ."«ٌميِقَمْسُملا ُطاَرّصلاو

 ل :ه كلام نب سنأ نع هاور )١(

 ضيف» يف يوانملا ظفاحلا لاقو ءال5-ا/ا“ /08 «قشمد خيرات" يف ركاسع نباو 2“ مقر

 .فيعض هدنس يقارعلا لاق :37 /4 «ريدقلا

 لئاضف باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :ه يلع انديس نع هاور ليوط ثيدح نم ءزج وه (؟)

 الإ ُهُفرْعَت ال ٌثيدح اَّدَه :لاقو :7407 مقر )١5( نآرقلا لضف يف ءاج ام باب :(57)...نآرقلا
 لضف باب «(77) نآرقلا لئاضف باتك :«ننسلا» يف يمرادلاو ءٌلوُهْجي ُدانَسِإَو هجولا اَذَه نم
 2٠٠٠1 مقر نآرقلا لئاضف باتك :«فنصملا» يف ةبيش نباو 2777 1١مقر )١( نآرقلا أرق نم

 .1915مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو

1١ 17/ 



 مرقس ار +

 هن َلاعَ هللا َيِضَ باردا ديس َلاَق

 اَيِضْرم ْمَنو هللا ٍِنَع ضْرإ ؛هللا نم اضّرلا باب ٍبْرُق َ ماع لش: 6

 . نما َكَلو

 «لاح اضّرلا :لاق نم مهنمف ءاضّرلا ركذ يف لاوقألا اورثكأ موقلا َّنأ ىفخي ال

 .ثاحبأ هيف مهو «ٌبَسَتْكُم :لاق نم مهنمو

 .هدّيس ريداقم ىلع دبعلا ضرتعي ال نأ وه :اولاقو
 اذهو «رادقألا تالّزنتو ؛ماكحألا يراجم تحت بلقلا نوكس اضّرلا :اولاقو

 دعب اضّرلا َّنأل ؛"ءاَضَقلا َدْعَب اَضّرلا َكْلَأْسَأ» :هئاعد يف ٍِكي ّيَِئلا لوق يم
 .لمكألا اضّرلا وه .ءاضقلا

 ةيييغلا يف رشرلا توص ةمغن :يأ «حاجْنلا نر :هط فلوملا اندّيس لاق كلذلو

 نم اضّرلا باب هعرق ةلاح رهظّتو ءعمسُت ءاضقلا ةمدص دعب دبعلا لاح حاجنب

 ليك هللا

 ءاًيِضْرَم ْمَتو هللا ِنَع َضْرإ :ًادشرثو لع 2# فلؤملا انديس لاق كلا اذهو

 ل ا مزل اذإ دبعلا َّنِإف ءءاضقلا دراو ةشهد نم اضّرلا دعب ُنْمَألا َكَّلو

 «ميركلا رداقلا ءميظعلا هلباقي نأ َّدب الف ؛هراقتحاو هتنكسمو ءهزجعو هفعض عم

 ؛ةمحّرلاو مركلا نم هتّيهولأ نأشو «هتّيبوبر فاصوأ بساني اهب ءميحّرلا بلا

 .ًانيمأ ًالفتحم ءانيكم ًازَّرعُم هناسحإ ةحاس يف هلعجيو «ةيانعلاو لضفلاو

 )١( مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ذ تباث نب ديز نع هيوري ليوط ثيدح نم ءزج وه 517٠١

  410...ريبكتلاو ءاعدلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو  )170رقم٠  214٠0ٌثيدح اذه :لاقو
 مقر «طسوألا» يفو 287 © مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :ه ديبع نب ةلاضف نع هاورو .دانسإلا حيحص

 «دئاوزلا عمجمل يف يمثيهملا لاقو ٠١/ *١١: .ٌتاقث |املاجرو

١54 



 00 و

 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنديَس لاق مْ

 ؛هلاجرو ِهِلاَمو معو ِهِلاَخو ا

 هللا ِءاَدْعَأ ْنِم وهف ءريكلا نم و هيفو ِنْيَلَقَلا ٍةداَبعب ديال هللا َكَمَع 2 يع - 3"

 .ةللو هلوُشَو ءادغأو

 «لاجّرلاو «لاملاو ءباسنألاب رخافتلا نع يهنلا :ةكرابملا تاملكلا هذه تعمج

 يف ُْخَمْلا :ةَيِلِهاَجْلا َنِم ةَنالَث» :ِِكَي هللا لوسر لوقل ًادانتسا «ريكلاو ءبجُعلاو

 ."0ةَحايتلاَو ءباَسْنألا يف نطل و باَسْحَألا
 ه ريو و

 ْنِم ٍةَرَد ُلاَْغِم ِِلَق يف ْنَم م َهَنَجْلا َلْخْدَيال» :مَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا ا[ هلوقو

 .”(ربك

2 

 ُةَمَظَعْلاَو ءيئادر ُءاَيِربِكْلا :َلاَعَت هللا َلاَق» » :َمَلَسَو هلع لاَعَت هللا لص هتعَو

 "يلب الَ رانا | يف هتف ُهَتْفَذَك اَهْنِم ِدِحاَو يف يِنَعَراَت ْنَمَق ؛يِراَّزِإ

 ثيدح نم ٌدهاش هلو 517٠١,. مقر «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا :ه يسرافلا نالس نع هاور )١(

 ل علوم مامالا 31071617977561 قر ادم ولع ماعإلا ءاور دج يرعتألا كلاي |

 يتّمُأ يف ٌميرَأ» :ظفلب 5 مقر )٠١( ةحاينلاب ديدشتلا باب )١١(( زئانجلا باتك :«حيحصلا»
 ُءاَقْسِتْسِإلاَو .باَتنألا يف ُنْمَطلاَو ءباّسْخألا يف ُرْخَمْلا :َنُيوُكْرثَي آل ِةَيِِهاَجْلا ٍرمَأ ْنِم
 1 .«ُةَحاَيبلاَو .موُجلاب

 ربكلا ميرحت باب )١(: ناريإلا باتك :(عيسملا» يف ملسب مامإلا :ك5 دوعسم نبا نع هاور (؟)

 يف ءاج ام باب «(78) ةلصلاو ربلا باتك : :«عماجبا» يف يذمّتلا مامإلاو «41 مقر (39) هنايبو

 :«نئسلا» يف دواد وبأو «ٌبيرغ ٌحيحص نسح ٌثيدح اذه :لاقو ؛4 مقر (51) ريكلا

 «ةمدقملا :«ننسلا» يف هجام نباو «4 ٠4١ مقر (1) ربكلا يف ءاج ام باب :(717) سابللا باتك

 .54 مقر (4) ناهيإلا يف باب
 :«نئسلا» يف دواد وبأو «7 54/7 ءالا”ال مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :دذ ةريره يبأ نع هاور ()

 باتك :«ننسلا» يف هجام نباو «٠4٠5مقر (14) ربكلا يف ءاج ام باب :(؟7) سابللا باتك

 ل



 ءرَملا ٌباَجْعِإَو ع ىّوهو .ٌعاطُم حش :ت : ٌتاَكِلْهَم ثالث» 2 لاقو
0 

 200 هسفند
 عما
 و##

 ةّيوبَتلا فرقا صوصتلا هذه لف ةّيدحألا ةرضحلا كح لقاعلا قّبط اذإف

 ب هتّيديع ٌلدح دنع فقوو ءرطخلا نم «ريكلاو «رخافتلاو «بجعلا ف ام كردأ

 .رشبلا زجع بساني

 تق مقر( عضاوتلاو ربكلا نم ةءاربلا باب ؛(١7/) دهزلا

 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو «04027 مقر «طسوألا» يف ٍيناربطلا :هيذ كلام نب سأ نع هاور )١(

 7417 مقر هفعضل «عماجلا» ف يطويسلا زمرو ؛7586 باهشلا دنسم يف يعاضقلاو « 4

 ا



 هوم عر تةيااع ع

 ٌقْمْحْلا :َنُهِْم هللا ُءَرهَط اذ اَّلِإ ًاَيلَو ٌنوُكَي ال ِهِْف ّنُك ْنَم ٍلاَصخ ثالث - ©

 .لخبلاو :ُبْجُعلاو

 ٌنْمْي ِةَكَْلَمْلا نسخ :لاق لكي يِنلاو «قلثلا ءوس هتجيتن قمحلا نأ ىفخي الو

 .00مَو 0 ْؤُش َقْلُخْلا ٌءْوْسَو

 اوبن [ ولا :لوقي لي ّيبنلاو د 000

 َلاَعَت هللا لص اهررك#؛تققلا تفعلا كلَ نم بكَ َوَه ام مُكيَلَع ُتْيِشَحَل

 .نيترم 3102 هْيَلَع هيلع

 لك ّيِنلاو ءاينذلا ماطخ ىلع كلاهّتلاو ,ٌعْشلاو ءصرحلا وهو :لخبلاو
 هليذُب ىتح اهنم نص 1 ًايَِس ناك ْنَمف قنا ين ةَرَجَش ُءاَحّشلا لوفي ب ه6 7ع

 ُهلِخْدُم ىّتح اهنم ِنْصْمِب د ًاحْيِحَش ناك ْنَمَك هرَّلا ين ٌةَرَجَش 0 ٌحّشلاو كنا

 .”(َراّثلا

 كولمملا قح يف باب (07) بدألا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأ :# ِثيِكَم نب عِفاَر نع هاور )١(

 216544 مقر «دنسملا» يف لعي وبأو .« 0١ مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو ,0177مقر (1)

 ِرْمْعْلا يف ٌةَداَيِز ٌّنْلاَو» :يناربطلا دازو .«ٌمْؤُش قُلُخْلا ُءوُسَو ٌءاَث ٍةَكَلَملا ٌنْسُح» :هظفلو
 .«ءوُسلا َةئَم َُتَ ةَقَدَّصلاَو

 «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو 06 مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :ه# كلام نب سنأ نع هاور (1)

 : 717١/0 «ريدقلا ضيف يف يوانملا لاقو .0177 مقر «سودرفلا» يف يمليدلاو «144177 مقر

 يف يرذنملا لاقو .ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق ءءابهصلا يبأ نب مالس وأ ملاس هيف :يقارعلا لاق

 .نسح ٍدنسب رازبلا هاور :5 41١ مقر «بيغرتلا»

 2557 مقر «لماكلا» يف يدع نباو «41١٠/ا/ مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :هيذ ةريره يبأ نع هاور (*)

 «هللا دبع نب رباج نع يور كلذكو ,« ١ ال5 مقر ادادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو

 لاقو «5867 مقر «عماجلا» يف هنسحل يطويسلا زمرو ديو يردخلا ديعس يبأو ءكلام نب سنأو

 .ةفيعض اهلك اهقرطو :يقارعلا نيزلا لاق 18١: /5 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا

 المل



 «ِساّنلا نم ٌببَِق «ىلاَعت هلل نم بق يحتل :ُمالّسلاو ٌةالّصلا هيلع لاقو

 «ِساَنلا نم دعب ءىلاَعت هللا نم ديب ُليَبلاَ رتل َنِ ذيع نجا َنِم بيرت

 .”؛ٍليِخَب داع ْنِم هللا لإ ٌبَحَأ ٌِخَس م ٌلِهاَجو الا نم ٌبيِرَق نجلا َنِم ٌديِعَ

 همولعب هللا انعفن فّلؤملا اندم هلاق اه كل رهظي ةثداكلا رابخألا هله رثدنف

 قم ناك انل قكرلا نآل هابل نوكرال «نيقبلاو كفي يننلاو هوسلالا نأ نب
 وو 2 وع 2

 .ههركي ٍقلخب ُهَملَحُم نأ هللا ىبأي هللا بابحأ

 فيك «عضاوّتلاو «َقُلُملا نسُح نم يلع ناك ان ياك فلز ندي يرتأا

 ع رم او ودلا هس وتس واكب اهل رطل وجا ناك

 دمحأ دّيسلا اندّيس ةقلح َّنأ» :هلصاح ام "«هننمل يف ينارعشلا مامإلا ىور دقف

 رشع ةتس تناك موي لك هركذ سلجمو هدرول هناوخإ نم هد هيلإ راشملا يعافّرلا

 .«ًءاسمو ًاحابص طامّسلا مه دمي ناكو هأفلأ

 نم ميظع بناج ىلع هذ يعافّرلا دمحأ دّيسلا ناك» :«قايرَّتلا» بحاص لاقو

 ال نم ءاطع يطعُي ناك هن و دب ههبشأ امو «عبطلا مركو ءِسْتلا اخس

 هيتيب يف ”قيشر نبا ىنعم ًاذخآ لوقأ هيفو ؛هيلع ًاداتعاو هللاب ًةقث «ةقافلا ىشخي

 يف ءاج ام باب ؛(58) ةلصلاو ربلا باتك :«عماجلا» يف يذمَرّتلا مامإلا 5 ةريره يبأ نع هاور )١(
 2٠١86 ١مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو .بيرغ ثيدح اذه :لاقو .١195مقر (40) ءاخسلا

 يف يقهيبلاو 05175717 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاورو

 1/٠١. 5 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو ٠١/1417« مقر «بعشلا»

 .-6ةهةهصء(؟)

 : ميت ريمألا حدمي هيتيب يف قيشر نبا لاق (؟)

 ميك ريِمَألا فك ْنَع ٍرْحَبلا ْنَع اقل تع لولا نيو تيداخأ

 ميِدَقُدم روأَكاَرَحلاَنِه ىدّنلا يف ُهانْعِوَسام ىوُقَأَو ٌحَصَأ
 ةليسملا يف دلو ءثحاي .دقان ءبيدأ :ه(577- 640) ىلع وبأ «يناوريقلا قيشر نب نسحلا وهو
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 :ند 8 وهشمل ب ١

 ٍٍدنسُم نّسحأب ًاليق اهقدصأو ةَجُح عراكتلا تاباور ٌرَعَأ

 «دمحأ يعافترلا ٌفك نع ٍرحبلا نع ٍلباو ريخ نع 1 كلا هاور 3 كح

 حدمو 1٠5 ةنس ناوريقلا ىلإ لحرف «رعشلا لاقو بدألا ىلإ لام مث «ةغايصلا ملعتو (برغملاب)

 حرشاو «اةغللا يف ذوذشلا»و «ظددقتو رعشلا ةعانص يف ةدمعلا» :هبتك نم اهيف رهتشاو ءاهكلم

 .141 /؟ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .كلذ ريغو «كلام أطوم

 اندر



 مدام ىو

 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فلما انُدُيَس َلاَق مّ

 :ملظلا لُك اك لك ؛قْلَحلا َنِمارْيَح ُهَسْف نوقع وضتاو لل لع ضدنا تاكا 3
 نأ اًَهْنمو قيودا ٍةَبْؤاَكلا ٍبِتاَرَمْلا َََع لج ولا ص رح :ملظلا ؛ِسَّنلا لع ياَعَتل

 .ُبِتاَرْلا ُساَقُت َِلَذ َلَعو ؛اهب ُهل قال ٍةسْلج وأ ٍةِلَكب هيأ ىلع َعاَفِترالا بِ

 هللا لغ تدك ةسقتي هامل تاجبعإ نأ ل ارك ار دق كلوا نسر

 .[7 1:ماعنألا] 4 بك هلأ لَعَراِنَمِمهلاَأ ٌنَمو# :ىلاعت هلوق ىنعم كلذو «قلتخلاو

 نيذلا قلخلا قم هريغ ىلع هءالعإ ىده الو ملع ريخب ةّيبوبرلا ىلإ دنسأ هّنكف
 ني ا

 .هسفن ىلعو لب «قلخلاو هللا ىلع بذكلا ىرتفا قلّلا نم

 َشء «ِساَّنلا ىلع ياَعَتلا :ملُظلا لُك 0 و

 لع ءافترالا تحت ذر. .ةيداكلا بئارلا لع لجل صرح وه :ملظلا نأ حرم

 .اهم هل ٌّقح ال ٍةسلج وأ «ةملكب هيخأ

 ىلع عفّرَتلا ٌبحو «ةبذاكلا بتارملا لع صرحلا َّنأل ؛ىنعملا اذه نسحأ امو
 ءداسفلاو بذكلل هُضرَغ هدوقي امّبرو «ةميمّدلا جهانملا ىلإ هبحاصب ذخأي ءسآّنلا

 «ضارغألا ماهسب ضارعألا حرجو .قحتسي نم عنمو .دابعلا نيب نتفلا ءاقلإو
 .نيملسملاو هللا انامح ةحيبقلا لاصخلا نم رصحُت داكي ال مم كلذ ريغو
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 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنديَس َلاَق

 ْنَمو ؛ناك فيك ِهيَلَع َنِئاَعّضلا ُميوُلُ يفَكَرَت ةَرِهاَقلا ِهتّوَقِب سائلا لح ْنَم - 6

 .ّناَه وأ َّرَع ُهَل فارتغالا ُمِوُلُق يف َكَرَت ِراَسِكْلاِب َساَّنلا ٌدَحَأ

 ُنتَبلاو ُبْلَقلا ُحْبِرَتْسَي يدّلا ُحاَرَمْلا معو ؛هللا ىَوْقَت هللا دالب يف ُقْيّرلا َمْعِن -5
 .صالخإلا هب

 ٌةمكح قفّرلا َّنأل ؛رهقلا مدعو «قفّرلل ةمكجلا هذهب نفذ فّلؤملا اندّيس راشأ
 كلذ دّيؤيو «عابّطلل ةرّمْلا لاصخلا ءوسأ نم ةظلغلاو ءافجلاو ءبولقلا اهب حلصت

 ." (ةَمْكَحلا ُسْأَر ٌقفدلا» :ِكي َتيَنلا لوق
 مرحي ّقْفّولا | مرحي ْنَمو «ٌةَكرَبلاو ُةدايّرلا وب ُفولا» :مالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوقو

 .”(َرَكْلا
 ل . رم يآ

 ١[, 64: :نارمعلا#1 َكلِلَوحنِمْاوُصمَتَْل أقل ًالكيلَاط َتكَوَو» :ىلاعت لاقو

 ةّينآرقلا ةليلجلا ةيآلا هذه نومضم ةّيدمحألا ةمكحلا تحضوأ دقو

 ءساّنلا ىلع الع ْنَم نأ تحّدص فيك اهارت الأ ةّيوَُتلا ةفيرّشلا ثيداحألاو
 هدا انا نس عرب واق مالا ةرتلا زيدل ةردفلا تقلا اهيل تو

 ماهس لعفت نأ كشوي «قلّخلا بولق يف ًانيمك ةّينابّرلا ةردقلا ىقبت نأ ّدب ال

 يف يمليدلاو ,١5مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا :ه# هللا دبع نب ريرج نع هاور )١(

 .4079 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو 233794 مقر «سودرفلا»

 مقر «سودرفلا» يف يمليدلاو «7 504 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :ذ هللا دبع نب ريرج نع هاور (؟)

 نع هاورو ككورتم وهو تباث نب ورمع هيفو ١18/4: «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو م«

 ربلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا :كَرْيَْلا مَرْي َقفَرلا مرحي ْنَم١ :ظفلب ًارصتخم هذ ريرج
 بدألا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأو «1047 مقر (757) قفرلا لضف باب «(55) ةلصلاو

 باب ((71) بدألا باتك :«نئسلا» يف هجام نباو «4804 مقر )١1( قفرلا يف باب «(75)

 .5141/ مقر (9) قفرلا



 ٍةفئاط يأ نمو ءيفنص يأ نم لجّرلا كلذ يف بولقلا تاريثأتب روكذملا نيمكلا
 .رمألاو قلخلا هلو ءرمّسلاو ضييبلا هلعفت ال ام ناك

 رْخسُمي نأ َّدب ال «قفّرلاب قلقا لماعو هلل راسكنالا ءادرب ىّدَرََك هللا هقَّقَو نمو
 وأ ءلجّرلا كلذ ناك ًازيزع نانو ًاناسل هيلإ ساّنلا داقنيف ءبولقلا هل هللا

 دالب يف قيل مْ َمْعِن :فّلؤملا اندّيس لاق ةَّزعلا نع ًاداعبإو ءَنأَّسلا اذهب امازلإو

 .ضالخإلا هدا تقل ُحنَرسَي يذّلا ا ميو ؟؛هللا ىَوَقَت و هللا

 لاقو 1+: رحنا 4 َنوُبِسَحُمرُه تيلَو وقم تأ عَ أ نإ 9 :ىلاعت لاق

 .[5-؟:قالطلا] © كيال ُثْيَح نه 0 8-5 نّمو# :ىلاعت

 اهئإف ؛هل ىَوْقتب َكيِلَع» :ينصوأ هل لاق ٍلجرل ُمالّسلاو ٌةالّصلا هيلع لاقو

 .00ريخ َُك عاج
 :هتّيمال يف ”يدرولا نبا هلاقام نسحو

 لصو الإ يرفا بلف ْثَرَواَج اولا ىَوْفَتَف هللا قو ٌكاو

 لفبلا هللا يقين مامن ًالطب ًافرط ُعّطْفَي نم َسْيَل

 ّيدادغبلا ّيعافرلا نيّدلا جارس ديسلا «يلاعملا وبأ ذاتسألا اندّيس لاقو
 د

02 
 . 6 رمعب

 مقر «ريغصلا» يف يناربطلاو ٠٠٠١. مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأ :كذ يردخلا ديعس يبأ نع هاور )١(

 .0 490 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو «4

 :ه(591-17/594) صفح وبأ «رفظم نب رمع يدنكلا يرعملا نيدلا نيز ىضاقلا يدرولا نبا ()

 ناويد# :هبتك نم هبلحب يفوتو «جبنمب ءاضقلا يلوو «نايعنلا ةرعم يف دلو خرؤم ؛بيدأ ءرعاش
 يف كلام نبا ةيفلأ هيف رثن «ةصالخلا ريسيت يف ةصاصخلا ريرحت»و ؛هرثنو همظن ضعب هيف «رعش
 ةموظنم «ريطلا قطنم»و ءوحن «يطعم نبا ةيفلأ حرش»و ءوحن «كلام نبا ةيفلأ حرش»و ءوحنلا
 .51// © يلكرزلل «مالعألا» .فوصتلا يف



 لعتشت برحلا ٌرانوِلاعقلا موي ةتسيرف يخت يذلا ٌعاجُشلا ّسيل

 ٌلطِبلا سرافلا كاف مارحلانع 0 ًامدق ىتكوأ ًافزط فك ْنَعنكل
 وهو ؛صالخإلا :هب ندبلاو بلقلا حيرتسي ام نسحأ َّنأ لقاعلل رهظ دقو

 ْنَم َبلق ةعووتسي هللا راَرْسَأ ْنِم ٍّرِس :وهو «لامعألا ةيؤر نايسن :هتامالع نمو

 7 2 .ةظقظا ليربج ثيدح كلذ ىلإ راشأ اك ِداَبِع ْنِهُهّبحأ
 .حالفلاو ريخلا هللا هب دارأ ير نبت رمال



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فْلّوُملا اديس َلاَق َمُن 00

 .اَنأ : :ٍفوُرُح ْنِم هيَِب هيِفو لاَهَكلا ٍلهَأ ةَبَررَم ىلإ دعا َلِصَب ْنَل - 5

 ْنَع ُلِفَتشَي ال ٌلِماَكلاو «ْطقْسَي ل اذإ حّطَّشلا ةلاَح ِهِحْطَش َعَم فتي ُحاَطَّشلا 8

 .”قمخألا ُناَسِل اب ُقِطْنمق ُبْلَلا اَهُّلَتْحي ال ءِسْفَنلا يف ٍةَنوُع 1

 ةّينانألا نع عالخنالاب لامكلا ةبترم لوصو ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا طَّرَش

 نال ؛لابكلا ةبترم ىلإ لصي ال اهراثآ ني ديقب هيف تيقب ْنَم نأ نيو بلابل
 .ةميركلا فاصوألاب ٌّلحّنلاو «ةميِمّدلا فاصوألا نع ٌلختلا :لامكلا ةبترم

 4 هنيرَيحأَ » :ةةطيقلا مدآ نأش يف لاق «هللا هنعل سيلبإ فصو يه ان :ةّينانألاو

 :هللاب ذانعلاو ًاتعلو ءادرطو ءيزخ ةملكلا هذه لوق هبقعأف «[17:فارعألا]

 كّسمتي نأو «سيلبإ فصو نم ارتي ْنأ ٌّبّرلا قيرط كلاس ىلع َنّيعت ًاذإف
 .ةلكك سيلا ٍقللا بحاص ليذب

 .زواجتملا :يأ «حاطّشلا :هددمب هللا انَّدمأ فّلؤملا اندّيس لاق فيك رظنيلو

 .حجبَتلا :حطّشلا ىنعم :ٌموق لاقو

 ةبجوملا لامعألاو «تادهاجملاو تاّفرَّملا نع فقي «حاّطَّشلا :يأ ؛هبحاصو

 ةلاح ةعيفّرلا بتارملا نع ًاطحنُم ؛هزواجتو هحطش عم «تاجرّدلاو بتارملا ءالعإل
 نم حطّشلا ْنأل ؛ةّيلكلاب هتبترم نع هحطش ةمدصب طقسي مل اذإ اذه ءحطَّشلا

 ام حطّشلا يف 5# يعافرلا مامإلا نع ًالقان 6 ص ؛نيبحملا قايرت# يف يطساولا نيدلا يقت لاق ١(
 «نيكمّتلا ماقم اوخلب امو «لاحلا مهيلع ملطصا ًةعامج هجهانم قلغأ حض 21و قيرطلا اعد :هصن

 هداق ٌقيرفو «ٌنظلا نسحب داقنا قيرف“ ”تافيرف مهعتت تودحلا ىوعّدلاو حطّشلاب اوزواجتف

 وأ َنَطَب للعفو ءيلوق نم هيف ام لك ءاضيب ٌةجَحت قيرّطلا نإ الأ «يرج افش ىلع امهالكو .لهجلا

 .«ٌةقدنز ةعيرّشلا تفلاخ ِة ٍةقيرط لك َنإ الأ «عرَّتلا ةرئاد زواجتي ال رهظ
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 :هتبيغ دراوو هلوهذو هسامطنا هنع فرصني امّبر هبحاص َّنأل ؛مادقألا قلازم مظعأ

 لهأب قحليو ءدعبيو «طقسيف ةّيلايخ ٍةرضح يف (لكتُم ىقبيو ءوحّصلا ىلإ دوعيو

 .نيملسملاو هللا انظفح ةّينانألا

 هماقم يف نّكمتملا :يأ ءلماكلاو :هلوقب اذه هلوق فّلؤملا اندّيس بقعأ كلذلو
 نع هتّيدبع قدص هزنيو .ناوكألا ثداوح نم ءىشب هّبرل هتمدخ نع لغتشي ال

 قيضيف .بلقلا ىلع عمتجت ءسّْتلا خاسوأ اياقب نم ىوعّدلا َّنأل ؛ىوعّدلا بذك
 .دراولا يّملتك «قمحألا لجّرلا ناسل اهاقلتيف ءناسْللا ةحاس ىلإ اهفذقيف ءا
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 مق

 0 َلاَق َّمُث

 :ةئئملا ةيتزغ22 ني نصلَتلاَو يدق يب فلا 2ئذ ةَمْمَّتلاِب ْتَّدَحَتلا

 ا ٌفِراَعلا
 ةَوْسِكبّلذلاو هناَوَْألا ٍثواَوَح ِراَقْْسالا حطو ايلا كت لابكلا لك -ه
 .ٌتوُمَيال يِذّلا محلا ْيدَي نب ِءاَنَملا

 يف لاق هيض فّلؤملا اندّيس نأ "”«نينيعلا داوس» هباتك يف يعفاّرلا ميركلا دبع مامإلا لقن

 ةياهّتلا ماقم يف هنُكمت دعب ىرَي ال عماجلا ٌعلولا» :هصن ان هللا لل ني رئاّسلا قيرط» هباتك

 رمأب ُهَكَلَس يذلا كي هّيين ليبسب ًاذخآ هيف هللا ةمعن دوهش عم هريغ ىلع هسفنل ًاقرف

 تطقسف «[١٠1:فيكلا] # 7-21 انك :نآرقلا يف ىلاعت هل لاق امل هّبر

 .لمجملا اهركذب ةيسودقلا ةمعتلا تدهوشو هقّيمدآلا ةّيلثملاب ةيعوُتلا ةّيقرفلا
 هلق ةفرفلا ةيور دع هياجتكتا عم لماكلا عماجلا لولا َّنأ هارأ يذّلاو

 ىلاعت معنملل اهركشب موقيو ءاهب فرتعي لب ءاهركذي ْنأ بّدأتي «ةمعتلا هدوهشب
 عوقولا مهيلع فاخف «هيلع هللا ةمعن ردق هرصع لهأ وأ .هرصم لهأ لهج اذإ الإ

 ."”«ينبَراَح دقف اَيلَو ل ىَذآ ْنَم :ةطرو يف

 ىلع الة ص ()

 ا ا ؟تحسصلا ليزاحلا :ه ةريره يبأ نع هاور (1)

 بوك ياو تضر اج بع ءوكب يكرر بزخلاب ثدي
 اهب ُشْطنَي يت هيو وب ُرصْنُي يذل ُهَرصَبَو وب ُعَمْسَي يأ ُهَعْمَ تنك ةثيبخأ ذو ُهبِحأ ىَنح لاول

 ُهلِعاَف انآ ءيَق ْنَع ُثْدحرَت امو كتليعأل ٍنااعَتْسا ِنْيَلَو يلعخأل ينل ذو هي يَ يل لج
 ةدّيسلا نع (هدنسم» يف دمحأ مامإلا هاورو «هَنءاَسم مره انو َتْوَمْلا ُهَرْكَي ءِنِمْؤُمْلا سْف  ْنَع يدخر

 وبأو .يّيراَحُم ُلحَتْا دق اِلَو يب لد نم :ظفلب 2797/ 5257117 مقر اهنع هللا يضر ةشئاع
 ّقحتسا دقف الو يل ىّذآ ْنَملا :ظفلب ٠41 مقر هلل يّنلا جوز ةنوميم نع (هدنسم» يف ىلعي

 .اقَواَدَعْلاب تروا ْدََقايِلَو ل َناَمَأ ْنَم» 8/١/: مقر هيض ةمامأ يبأ نع «ريبكلا» يف يناربطلاو «(...يتبراحم
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 وهّزلا نع بلقلا ةّهْجو ًافراص «ةمكحلا هذه ًايعارم ةمعّتلاب ثّدحتي كلانهف

 ناو روت را سا تسقلاو

 هذتع ئواستيو «ناوكألا فصاوغ هع الو: قوختلا عزاعز هكّرمت ال «هسفن يف

 :لاورققلاوب يفلاوت لذلار مَّدلاو حدملا

 ٌرجع ٌضحم ٌمدع دبعلاو ؛هدحو ىلاعت هلل ةذفاّنلا ةردقلاو ضحملا ءاقبلا َّنأِب الع
 يذلا قلطملا لعافلا رمآلا مكاحلل ًايلستو «:ه:هسلا 4 اًعيِعَصْوتْإلاَقبَو» :فعض
 .ىهتنا .«ريدق ٍءيش لك ىلع كّبرَّنإ «هلاعفأو هرماوأو هماكحأ ذفاون عنمي ديق ال

 «ناعملا َنِم مّكحلا تاملك صن يف ىوطنا ام ةكرابملا ةلوقملا هذه تحضوأ دقو

 اذه َّنإف ءِةَرِخآلا ىلإ الو اينّدلا ىلإ ٌرظْنَي ال ٌفراَعلا :ه# هلوق ىنعم اّلِإ قبي مو
 نع مهسوفن فنأت نيِذّلا نينّكمتُملا دابعلا نم صّلُخلا دصقم كرابملا ىنعملا

 نم نوفاخي الو نجلا يف نوعمطي الو ءالعو لج مهّيرب الاغتشا اهميعنو ايدل
 راّدلا يف ميركلا ههجو ةدهاشمب ًاعمط هيلإ نوعرضيو ءهللا نودبعي لب هرآّنلا

 .رجه لاو ةعيطقلا نم افوخو ءةرخآلا

 ٌماَرَح اَيْندلا» :ميلسُّتلاو تاولّصلا لضفأ هيلع ميركلا ع راَّشلا لوق يم اذهو
 ٍلْهَأ َلَع ٌماَرَح ُةَرِخآلاَ اَيْنّدلاَو يْنُدلا ٍلْهَأ َلَع ٌماَرَح ُةَرِخآلاَو ةَرِخآلا ٍلْهَأ َلَع
 . ”(هللا

 راشبتسالا نع عقلا «رايغألا كرت مِهَقّلخ لامكلا لهأ نأ رهظ اذه و

 قوبل كدلاب ىلكاو نقتل نع جاننلا ظاجب لع عوضخلاو «ناوكألا ثداوحب

 يقابلاو ءلّوحتي ال يذلا دمَّصلا هناحبس هَّنِإف ؛ٌيِموميّدلا ّيدبألا ٌيدمرّسلا حلا
 :لوعملا هريغ نود هيلع يذلا

 .-”ا/ص هجيرخت رم )00



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فُلّوُملا اَنديَس َلاَق َ

 ْنَم ُلُجّرلا ؛ةيدْكُملا َةَّلد ةلاحو اكَص ُءَربَقو اَمَرَح َكِخْيَش َّقاَوُر ْلَعِجت ال - +

 .ِهْحْبَشِب ٌرِخَتْفَي مال َُُْش هب ٌرِخَتْفَي
 ّيبْنلا لوق ىلإ ًاَمّرَح َكِخْيَش 5 لَم ال :هلوقب ُهنَع َلاَعت هللا َيِضَر راشأ

 يِدِجْسَم :ٌدِجاَسَم ٍةَنَالَث لإ 1 :مَّلَسو ِْيَلَع كاع هللا ّلَص
 ."(ىصْقَألا د ٍدجْسَمْلاَو 4م رغما ٍدجْسَمْلاَو َو ءاَذَه

 «كخيش قاور ىلإ لاحّرلا ّدش ىلع سانا تحت ال هر َسّدَق لوقي هنأكف

 هللا اناس ةلغلا نماذدع نإفةهيل] لاح هلا دنع تح اعناذ امرح هلم كاك

 انتو يَِق اوُدِخَتَت ال» :ِكي يلا لوق ىلإ ريشي ًانص هربقو :هل هلوقب هنأكو

 ْمهئايبْلا َروبق َنوُدِحَتي اوُناك ْمُكَلْبَ ناك ْنَم َّنإ» :هةكَي هلوقو ""يِدْمَب ُدَبْعُب
 مقلد ْنَع ْمُكاََْأ نإ «َدِجاَسَم َروُبقْلا اوُذِخَتتَالَف الأ «َدِجاَسَم ْمِهاَصَو

 رّدحو كرَّشلاو ْيَّزلا نع ىهنو ءضحملا ديحوّتلاب لك ميركلا عراَّشلا رمأ
 نيّدلا مدي امم كلذ َّنأل ؛دصقُتو دبعُت ًاناثوأ نيحلاّصلا روبق ْذاَمّتا نم ةّمألا
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 ةكم دجسم يف ةالصلا لضف باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ه يردخلا ديعس يبأ نع هاور )١(

 :هل ظفللاو «حيحصلا» يف ملسمو 1١957« مقر (5) سدقملا تيب دجسم باب )27١(( ةنيدملاو

 .871/مقر (1/5) ...مرحم عم ةأرملا رفس باب )١0( جحلا باتك

 ُلَعَجت ال َمُهّللا» :ظ :ظفلب ال081 مقر دنسلاو نانا انآ د5 ةريره بأ نع هاور (1)

 255401مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأو ءاَدِجاَسَم ْمهْئاَْنَ َروُبق اوُذَحَتا ًامْوَك هللا َّنَعَل ءآنَتَو يِربَق

 ءا1/ا/ مقر «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو :«...اًمْوَق هللا َّنَعَل اَنَتَو يِربَق َّنلَعْجَت ال» :ظفلب

 .«أنثَو يِرْيَق اوذختت ال» :ظفلب

 دجاسملا ءانب نع يهنلا باي (0)...دجاسملا باتك :«حيحصلا» يف ملسم :ه# بّدنج نع هاور (*)

 هتفص نم باب )1١( خيراتلا باتك :«هحيحص» يف نابح نباو 07 مقر (7)...روبقلا ىلع

 . ١545 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو «1476 مقر (*) هرابخأو
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 نود لي قوطي لظانلاو ىلا خين وقّرفُي ال يذلا ةلهجلا َّنأل ؛هللب ذايعلاو
 «عطقيو لصي مشتحملا لفتحملا نيا ربقلا اذه يف نوفدملا قولخملا اذه َّنأ

 كرّشلاو لالَّصلا نم هللاب ذايعلاو داقتعالا اذهو «عنميو يطعُيو ءعمجيو قرفُيو

 مهرَّذحو «نيملسملا هناوخإ ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا اندّيس ِهّبن كلذلف ؛ناكمب

 ناك يذلا هخيش لاح لعبت ال نأ كلاّسلا هّبنو ,ميظعلا رطخلا اذه يف عوقولا
 :ايندلل َدْيَّصْلا ةكبشو «تاسنكالاو ٌّدكلا ةّفد هيلع

 .هدهزو «هتعانقو .هقدصب :يأ ُهْحْيِش هب ٌرِخَتْفَي ِْنَم ُلُجّرلا :هلوقب اهعبتأو

 هّيينل هتعباتم لاكو لي هللا ىلإ هئاجتلا نسحو «هتريرس ءافصو «هللا ىلع هلكوتو

 لذ سب هميكار هتاعرالا عيون رتال وعر هك وخل اان
 لاجّرلا دادعأ يف هلوخد مدعب بير ال لجّرلا كلذ لثم َّنإف ؛ةميِمّدلا قالخألا
 .ٌنحلا لهأ الإ اهلخدي ال حلا ةرضحو !؟هل نوكي ىَّنأو ,نيصلاخلا

 [ مهيلع دّرلا بجاوو ّيفوّصلا ءالخد ]

 :هيبنت
 ٌمْلِع ُهَدنِع ناك ْنَمَك اَفَّوَأ ِةَمألا ِهِذَه ٌرِخآ َنَعَلو «عدبلا ِتَرهَظ اًذإ» :ِلكَي لاق

 نبا هاور "قي دّمَحُح َلَع هلل 0 وت بلا تاك َّنِإَ 0

 50550 د د ع رو

 نع هفيرحت اودارأو «دسافملاو تائدحملاب ًابوشم هولعجو ٌةريثك ًاهبش دانعلاو

 يف هفعضل يطويسلا زمرو 8١, 4 «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا :ه» لبج نب ذاعم نع هاور ()

 ./ه ١مقر «عماجلا»

 ادللا



 «ةقيقحلا لهأ نم هوقراط ّلَكو «"عاعّرلا ءالؤه نم هوكلاس رْثَك ىَّبح هلصأ
 نم ةغوصملا ؛تاهّدّنلاو «ليطابألاو «تافارخلا تركو «عادتبالا نم نيئبمل
 نيِباَّذكلا نم ٌةعامج نيِحلاَّصلا ىلإ اهدانسإب حّجبتو ءليواقألاو تاياوّرلا بذكأ

 رفكلا ءاول اوعفر مهنم ٌةعامجف :نيِلّوألا ريطاسأ نم نجهّتْسُي اب مهلهج عم اوتأف
 .!ةقلطملا ةدحولاو لوقلاب هللا ىلع اوَّدجتو «ةقدنَّرلاو

 هكلازدإ نيغ نع فاجرألا ءاذرب ارعهقرتو فكارشإلا ةياز:اورخت ةعاجو

 مهيلع اولخدأو ءدصاقملاو برآملا ديصل ٌةكبش مهقيرط ءاسؤر ميظعت اوتو

 هتقيرط خيشل يطعُي ْنَم مهنم ىرتف ,دسافملا ءوسأ هوزع اب مهقيرط ىلعو
 مهّتحصن اذإو ةّيربلا يف لقاع ّلك اهب أزهي  ةّلدأب كلذ ىلع يتأيو «ةّيبوبّولا فاصوأ

 «ناطلس نم اهم هللا لزنأ ام زئاجعلا تاياكحب كؤلباق نآرقلاو ةّئّسلا هبا تنأ اب

 لاق ْنكلو «معن :اولاق «يناندعلا قداّصلا هلوسر لاقو «ىلاعت هللا لاق :تلق اذإو

 .ينادمهلا و «يئابنبلا 0 كلذك

 موقلا ىلإ بستتاو «ةقيرَّطلاو ملعلا ةقرخب فّرشت نم لك ىلع بجو ٍذئتيحف
 درو نيَّلاَضلا ةيادبب هداهج ٌّقح هللا يف دهاجُم نأ :ةقيقحلا ىلع ل لهأ

 ناسل لاععتساو «حئابقلا لهأ حئاضف نم ءاحمّسلا ةقيرّطلا رتسو «َنيِدراَّشلا

 ةَنُسلاب كّسمَّتلا ىلع اوجرد مَّئإف ؛حلاّصلا فلَّسلا ضارعأ ةئريتل ةريغلا

 .بايترا الو كش نود نم ءاّرغلا ةعيرّشلا ةكربب هللا ىلإ اولصوو :باتكلاو

 .مهراصنأ ْنِم مَّنأ ىوعدب مهرانم مده ٌموق ماق دقو

 لهأ هلمح مب مهبناج هيزنتب مهل راغي نأ مهيلإ بستنا ِنَم ىلع نّيعت كلذلف
 .مهيلع لهجلاو عدبلا

 .(ععر) :ةدام «برعلا ناسل» .مهّتلفسو مهُطاَقّس :سانلا ٌعاعَرو ءثادحألا :ٌعاعّرلا )١(
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 ٍليبَسلا ٌةَحِضاَو مولا قبرط

 عازب الب َتوفراقلا اهاوَر
 ًافرح قحلا َقِيرَطلا داز ْنَمَف

 مهاذأ غدو َنيلهاجحجلاَّعَف

 وهتت هلل لمأ ٌرلا ةزالو

 ليلجلا ٍدنّملاب ٍراتخملا نع

 ٍليلَدلاب يلاطُيدقو ردح

 لبقو لاق نم ُةولحتنا امو

 ٍليلخلا نب ليلَخلا رف اذإ
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 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنديَس َلاَق

 «[15:رفاغ] # َمَوْلأ كّلمْلا نمل : اد َعِمَس ايلا ِتاَوْصَأ ْنَع "اس َمَص ْنَ م 5

 ماَقَم يف َرَهَقْناَو ِهَتَدْحَوَو هَوقَو ِهِلوَحَو ِييناَنأو هبُجَعو ِهبْذَك : سرق ْنَع َلَرَتَ

 ْ .هتُيدوبَع
 .!ٍةفَوَصَتْمْلا ضب اهب ٌضاَح يلا دخول لوَقلاَو َكاَِّإ - -هه

 ال هنأ نإ :رفكلاب باحججلا قلن ٍبوُنّذلاب تاَججلا َّنإف ؛َحْطَّشلاَو َكايِإ - ه5

 .[4:ءاسنلا] © آم نمل كلذ ندم رفعي هب كل 200 رفعي

 ٍنازيمب ُهَلاعفأو ٌةلاوقأ َنرَت ىَّمَح ىَّنَح هَتَْت الق ِءاَوهلا يف ُدِْطَي َلُجَّرلا َتْيَأَر اًذِإ - ها/

 .عرّشلا

 اَذِ لإ ف ُعلاَوْحَأ ْمُهَل لص ِلْعِفَو ٍلْوَق َُّك يف ةَمئاَّطلا َََع َراَكنِإلاو د 2-م+

 .ةعق ْنُكَف علا اد
 رايغألا تاوصأ رهاظم ىلإ تافتلالا نع هبلق عامس َّمص ْنَم َّنأ ىلإ هذ راشأ

 :ةادن ةرخآلا راكلا ىلإ لاقتنالا لبق هّرس ةيعاوب مهفو ؛هحور نذأب عمس ةينافلا

 ةنّيزملا هسفن ةّيطم نع ّقحلا ءادثلا اذه مهمل لّرَتَف «[00:رفاغ] © َمويْلأ كَمْ ِنَمِْل#

 يف ةقرغتسملا هتّوقو 20 لطاحملا هل رخو فنانأو «هبْجعو هبذك ةلآب ةّمَّوَسُمْلا

 هِيَيدوبُع ماقم يف ّرّسلا اذه مهفل رهقناو «قرفلاب هيلع ةدهاّشلا هتدحوو ءزجعلا

 .هزواجت نع خلسناو «هتقيقحب فصّناو .هئانفو هزجعو .هفعضو

 اهب قرَغو ضاخ يتلا ةقلطملا :يأ ؛ةّدحولاب ٌلوقلاو َكاَّيِإ :هلوقب لاق ام عبتأ مث

 .ةّيفوصلا فص نع نيدعبُملا ةفّوصَتُملا ضعب
 نع بونّذلاب لئاخلا باجل َّنإف ؛جَّْتلاو زواجّنلا :يأ ءٌطّشلاو َكاَيِ

 .ةعاسأ مص ُُنس :«ةيدحألا تايلكلا»و .«ةيدمحملا فراعملا» ِق )001(
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 ا هنأ َّنِإل :ىلاعت هلوقل ؛رفكلاب هللا نع عطاقلا باجحلا نم ىلوأ برقلا ةرضح

 .[:ه:ءاسلا] © هآَكَي نَمِل َكَِد َنوُداَمَرفْطيَو وب كرسي نأ رفعي

 هل ليوأت ال تحي هل رق ةقلطلا ةدحاولاب كوقلاف ةبيزآلو

 هيف ام ضيا هيقو: للا لع ٌةءارج ةيلايع ةرضح هوهش نم فلكُتلاب عطبشلاو
 زازعإو «هللا هَّزعأ ْنَم ريقحتو «ةّيعرملا اهراتسأ كتهو َةّيعرَّشلا دودحلا زواجت نم

 «عنملاو ءاطعإلا ىوعدك ةّيبوبّرلا فاصوأب ةكراشملاو هللا دنع هل ٌقالَح ال ْنَم

 نم كلذ لاثمأو ءبلّسلاو بهولاو ءعضولاو ءالعإلاو ءعطقلاو لصولاو

 ةقودق ةلخ ءافتراو نع رلا هل نذا نييوا للاب ةهرستلا تامرألا

 «هربتعت الف «ءاملا ىلع عّبرتي وأ ,ءاوهلا يف ريطي لجّرلا تيأر اذإ نازيملا اذه ىلعف

 هقفاو نإ «عرَّشلا نازيمب هلاعفأو هلاوقأ َنِزَت ىَّنح نيحلاَّصلا دادعأ ين هلخدت وأ

 .حّبَقُمو ٌدودرمف هفلاخ ْنِإو ءٌحودممو ٌلوبقم هلاحف «ًالعفوًالوق

 كلذ نق ؛ةيفوص مهوك رجل «لمفو ََِق لك يف يَا لع زاكنالاو كا

 صن اهَّدر اذإ الإ ءاهيلع مم نيِذْلا مهلاوحأ ممل 3 لب داخل دسحلا َنِم

 كضرغ ْنِم ًادّرجتُم َعرَّشلا هدر ام درو هعم نكف ءعرّشلا صوصُن نم ٌحيرص
 .قحم لك بهذمو ءٌقحلا لهأ لوق اذهو ءكسفن ةياغو



 :هنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فُلّوُملا اَنديَس لاَ مّ خا يق
 لا يدعو © نوهف 2 مه 2 50 ههنا 6

 رجه لبق قيقحت ريغ نم ًاديلقت قئاقحلا لهأ تاملكب هكفَتلا نأ ىلإ ريشي 2 هل
 قلاخلا ىلإ دّرِجَّتلا ةّحصو «قئالعلاو «قئاوعلا عيمج ْنِم صّلخَّتلاو قئالخلا 7 1 3 0 2 2006

5 2 5 

 هل لخخد ال سوفنلا تاوهش نم ٌةوهش وه اّنِإ ءقداّصلا بلقلاو «صلاخلا مزعلاب

 .ًادبأ حلا قيرطب
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 آاَعَت هللا َيِضَر فْلَوُملا اَنديَس
 .ٍناَكَمٍلالَضلاَنِمَوُه هي يأت طا لول ع لت 2

 ا هنَعطكستاَمَوءوُدُحَو وُ ُحاَتاَءآَمَول :لاق ىلاعت هللا «نالطبو ٌلالض فلاح 0 كي هللا ٌلوسر هب ءاج ام ّنحلا َّنأ ىفخيال

2-8 

 .[«:رثهلا]# أومن

 .”0وب ُتْفِج نا َنوُكَي ىَنَ ْمُكُدَحأ ُنِمْؤُمال١ :لوقي كيلا

 ّيَِنلا كلذب انربخأ اك '"هراّثلا يف ٍةلالَّض ّلُكو» ةلالّصلا ىلع وهف اهاوهلًاعبت ةّيَّدلا
 .راتخملا

 )١( اص هجيرخت رم ١١7-.

 ) )71اص هجيرخت ّرم 7 ١-.
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 وة 0

 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنديَس َلاَق مّ

 ىلإ َنْيِدِصاَقلا مَدَق ُلَوأ ُدهْرلاو عي هللاب ٌسانْئتسالا :ٍةقِْعَمْلا ٍباَوبَأ ُلَوَأ ١
 . و هللا

 ةشحولاو .«تدابعو لو هركذب سانئتسالا هللاب ةفرعملا ارنا لوا نأ قرارت

 هللا ٌبحأ فلا َءاَقِل ٌّبَحَأ ْنَم» :غلك هلوقب ًاققحت 36 هنع عطقي عطاق لك نم

 .”ثيدحلا «...ةَءاَقل

 لوق دس وهو «دكو هللا ىلإ َنْيِصاَقلا مَدَق ُلَوأ دهزلاو رك الا

 َّنِكَلَو «لاَهْلا ٍةَعاَضِإ اَلَو ,لآلَحْلا ويرمي تسيل ادا يف ٌةَداَه رلا» :قلكك يلا

 ا وأ َكِيَدَي يف هي َنوُكَأل نأ :ايْنّدلا يف َةَداَمَّرلا

 .”0َكَل ْتَِقْنأ اََيَأ ْوَل اًهيِف ٌكنم َبَغْرَأ 2 تيم كنأ اَذِإ ٍةَبِيِصُْمْلا ِباَوَن

 ىلإ لصوملا بابلا وهو هللا ىلإ هللا قيرط يف دصاقلا هعضي مدق لّوأ دهزلا اذهف
 .ةّيسدقلا تارضحلا ىلإ نولصاولا كلذب دهش (ى «ةّيلعلا ةرضحلا

 ّبحأ نم باب )8١(« قاقّرلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ه تماصلا نب ةدابع نع هاور )١(

 ءاقل ٌبحأ نم باب «(54)...ركّذلا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو «5007مقر (51)...هللا ءاقل
 .7741” مقر (0)...هللا

 يف ءاج ام يف باب ,(707) دهزلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :د# يرافعلا رذ بأ نع هاور (؟)
 باتك :«نئسلا» يف هجام نباو .ءبيرغ ثيدح اذه :لاقو ,.775 ٠ مقر (؟9) ايندلا يف ةداهرلا

 يف يناربطلا :ه# ءادردلا بأ نع هاورو ٠ مقر )١( ايندلا يف دهزلا باب .(71) دهزلا

 يف هفعضل يطويسلا زمرو 007/4 «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو 29/4054 مقر «طسوألا»

 .40917 مقر «عماجلا»

 نمر



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِخَر فّلؤملا لاق مث

 ٍنْيَرْمأْلا الكو اَدْيِعَس َساَع ًاَصِلْخَخ شاع ْنَمو ةَدْيِهََش َتاَم ابي َتاَم ْنَم "7

 .ىلاَعت هللا قيوم
20 

 ٌدَجاَو بألا نَع ُتَوْوُن مال ٌةَقْبرَطلا هه ارش َدْيِعَأ ِهِْفَب بطلا َكَلَس ْنَم - م
 بمألاو لا لع عزف 5: ردلغل ده فوكؤلاو كحاو لتلك ةَقيرط ّيِه ان
0 
 ءيلاَاو ٍمهْرّدلاو ؛ِلاَقلاو ٍلْيقلاب ُلاَثت ةقيرَطلا هذه ّنأ ِةلَهلا ُضْعَب َّنَظ -"4
 راَقَيْفالاَو للا راسكنالاو َقْدّصلاب اَهّلْيَت ان ؛هللاو ال هلل ١ لاغألا ِرِهاَوظو

 .ٍراَيغألا ٍرْجَهو كَ راثختلا للا دش عاّبتاو
0 

 ةدّيج «لآملا ةبيجع ِةيدَمُُح رارسأ نع ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا ٌتاملك ْتَبْن

 ْنَم» كي ّسَِنلا لوق ينال تاع اج تام :هلوقب راشأ هّنأل ؛لاونملا

 .”0ٌليِهَش َوُهَف َوُهَف َتاَّق َففَعَو َمَتَكَف َقِشَع

 لاقو 250417 مقر «دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور )١(

 نبا لاقو ءكورتم :دمحأ لاق ديعس نب ديوس هيفو :1 4١ /7 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا

 حصي ال وهف هيلع ثيدحلا رادمو :يزوجلا نبا لاق هتوزغل حمرو سرف يل ناك ول : :نيعم

 نع :رجح نبا لاق دقف ءاهلثمأ قيرّطلا اذهو ةلولعم اهلك قرط ةَّدع نم مكاحلا هاورو ؛هلجأل

 .دانسإ يف ًادانسإ لخدأف ةاورلا ضعب قيرطلا اذه يف طلغ دقو ...اهاوقأ هَنِإ مهضعب

 نكل «لاطأو ٍةيك ىفطصملا مالك نم هنوك زوجي الو عوضوم ...ثيدحلا اذه :ميقلا نبا لاقو

 هاور دقف «هب درفني مل هّنكل ديوس ىلع هريغو نيعم نبا هركنأ :لاقف «هتيوقتل يشكرزلا رصتنا
 نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع نع نوشجاملا زيزعلا دبع نب كلملا دبع انثدح :لاق «راكب نب ريبزلا

 نبا هركذ دقو «ٌحيحص ٌدانسإ وهو .هركذف لي ّيَنلا نع سابع نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا
 .ٌثاقث هتاور :لاقو ءجاجتحالا ضرعم يف مزح

 نم دحاو ريغ ركذ :414 /967 مقر روبقلاو توملا باتك «ةعيرّشلا هيزنت» يف قاّرع نبا لاقو

 هوبقعتو ديعس نب ديوسب هّلعأو تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هدروأ ثيدحلا اذه نأ نيفنصملا
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 ؛ىوملا نع سفّتلا ىهنو ههّبر ماقم فاخو «رايغألاب هّبحو هقشع قّلعت اذإ اذه

 فيكف «ءايبنألا ديس ثيدح حيرصب ءادهشلا نم وهو هل ىوأملا يه نجلا ّنِإَف

 ىلإ ّلآو ءهلاح لحمضاف ىهلإلا قشعلا هانفأ ؟هريغ نع ًاتفتلم هلل ًاّبحح تام ْنَمِب
 5 ل ل ل

 ” هوت لم ف نطل عام ثيم هن ضلخأ ع

 ارح قو دق َةَمْحسْلَل َتْبِ نمو فَي نم َةَمَحَسَْل قوبل :لوقي ىلاعت هللاو

 .(:هرتبل] (4 اريك

 ةمكحلا عيباني رجفتل هللا نذإب ًاببس ريصي ًاموي نيعبرأ دبعلا صالخإ ناك اذإف
 نوكت نأو َّدب ال ريثكلا ريخلاو ءًاريثك ًاريخ وأ دقف ةمكحلا َتؤي ْنَمو .هبلق نم

 ةداعّسلا هل تبثت هلل صالخإلاب هرمع تاقوأ قرغتسا ِنَمَف «ةداعّسلا هتلمج نم

 .هللا نذإب

 ؛ىلاعت هللا قيفوتب اّلِإ دبعلل متي ال هلل صالخإلاو هللا ةّبم :يأ ءِنْيَرمألا الكو
 داهتعالا نم دّرجّتلاو هللا ىلإ دانتسالا ةَّحص نوفراعلا موقلا بجوأ كلذ لجألف

 .ٌّقحلا بالط نم ُلُك ىلع لامعألا ىلع
 اهب ًابَجْعُم ِهِسْفتِب ٌقيِرَطلا َكَلَس ْنَم :ُهَدَقرَم باَط فّلؤملا لوق كلذ دّيؤيو

 هلهج ماقم ىلإ ديعأ كي يلا هّنَس يذلا قيرَّطلا نع ًافرحنم .هلمع ىلع ًادمتعُم

 هيلع تَّدّس هنم هدصقي مل نم يذلا هللا ُباب ٍِي مظعملا بيبحلا َّنأ ىلع ءًارسق

 .ٌباوّدلا لبطصإ ىلإ بدألا يصعب درو ,باوبألاو قرّذلا

 .ينطقرادلا هجرخأ هقيرط نمو «يقينجنملا هعبات هّنأبو .ملسم لاجر نم ًاديوس نب
 ١-. "الص هجيرخت رم )١(

 اندر



 ِهْذَه :5# مكِحلا بحاص لاق ءىّنْبَملا اذه ًاديكأتو «ىنعملا اذه ا

 ٍلاهب تسيلو «لمع صلاخو ٌةيرهوج اَهتأل باو ٍبآلا ٍنَع ُتَرْوُ ال هَ ةَقْيِرَطلا

 يتلا هّدح يذلا ٌدَلا دنع ٍفوُقؤلاو ٌنحلاو لمعلا ةَقيرط يه ان ٍضَرَع الو

 نم لاح ٌلكب 3 هعم بدألاو ٌدكملا ىلع هللا نم ٌةفيخ عْومّذلا دو ل دّيؤملا

 :لاعفألا نم لغف لكبو «لاوخألا

 لاك يوميا ةكراتلل ةداهلاز «ةنوعبلا هني راسل هذ نأ لها نقشت نط تن
 «لاعُتلا ةقطقطو ءلاَلاو مس َمْرَّدلاو «لاثمألاو تاياكحلاو ءِلاَقلاو لْيقلاب

 راسكلالاو ٍقْدَّصلاب اَهُّْيب اَّنإ ؛هللاو ال !لاعفألا يف ءايّولاب ةبوشملا ٍلامألا ِرِاَرَظ

 راَتْخملا يلا َِنُس عابتاو «رادقألا رّدقم يدي نيب راَقِتْفالو لدلاَو ناسخ تلك قل

 ٍراَيغألا ٍرْجَمو راَّذلا كلت يفو راّدلا هذه يف ةداعّسلاو ةاجّنلا قيرط يه يتلا ل

 .لاوقألاو لاوحألا يف هللا نع نيعطاقلا

 تنّكمت ىتم اَهئإف ؛دبعلا بلق يف هللا ةيشخ تنّكمت اذإ الإ متي ال رايغألا رجهو

 ُعَوولاو ِةَمْكِح َّلُك ُسْأَر هلل ُةَْشَح» :كي هلوق دهاشب ريخ ّلك جننت بلقلا يف
 .”« لمعلا ٌدْيَس

 «عرولا» يف ايندلا يبأ نباو 2785/1١ «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ :هذ كلام نب سنأ نع هاور )١(

 .59515 مقر (سودرفلا» يف يمليدلاو «5 ٠ مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «١١مقر

 ففي



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فلما انيس َلاَق مّ

 .ْرِع الب ُهَعَم َفَقَو ريم ٌرتغا نمو ع ةّرِعلا يِذب ٌرتغا نم 8
 راثآ وحمت هللا ةّمم َّنإف ؛هلل هتيم ْثَّحَص دبع دنع اَّلِإ نوكي ال هللاب زازتعالا

 ةّيريغلا ةبيه تطقس بلقلا نم رايغألا راثآ تحمنا ىتمو .بلقلا نم رايغألا

 .هريغ ىشخي الو «هريغب هللا بح ٌزتعي الف ءهنم
 هريغ نع فارحنالاو ءبوبحملاب لاغتشالا لاى :ةّبحملا قدِص َّنأ مولعملا نمو

 :اهاقثأ لثطقو ةيدلا نمعخ لع ىضلاو لكلاب

 ْنَم :لاقف «ةّبحملا نع ليس نيح ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر دينجلا هلاق ام نسحو

 تقرحأف هبلقب هيلإ رظنو هقوقح ءادأب ماقو هّبر ركذب لصّناو .هسفن نع بهذ

 ٌبوبحملا هل َفّشَكو هَّبْح سأك نم برش :هتاجانم يف افصو «هتبيه ٌراونأ هّبلق
 للا رمأبف كّرحت ْنِإو هللا َنِمَق قطن ْنِإو «هللابف مّلكت ْنِإ ؛ٌبَحُح وهف «هبيغ راتسأ
 .ىلاعت هللا عمو هللو هللاب وهف هللا عمف نكس ْنِإو

 كل هذه :لاقو «ٌةعقر ّيلإ فذ ”يطقّسلا ّيرّسلا عفد :ًاضيأ هن دينجلا لاقو

 :اهيف اذإف ءثيدح وأ ةَّصق ةثامعبس نم ٌريخ
 !؟ايِساوك َكنم ًءاضعألا ىَرَأ يلامف يتْبَذُك :ثلاق ّبحلا ُتْيَعّذا اًمّلو

 ايِدانُملا بيجت ال ىّتح لبذتو اًشحلاب ُبلقلا قصلي ىَّتح ُبحلا اَمْف

 ايجانثو اهب يكب ةَلَفُم ىوس ىَوَهلا كل يِقّبُي ال ىّتح لحنتو

 ًافورعم بحص هداتسأ و ديلا ٌلاخ وهو ءنسحلا وبأ هتينك ُيِطَقَسلا سّلَعُملا نب ٌيِرَس مامإلا وه (1)
 و نييِدادْعَبلا ٌمامِإ وهو «لاوخألا قئاقح و .ديحوتلا ناسل يف دادغبي ملكت نم ُلوأ وه و «ّيخْرَكلا

 :رظنا .ةيزينوشلا ةربقم يف هنفد ناكو ه(701) ةنس يفوت «ةافولاو دلوملا يدادغب تو يف مُهْحِيِش
 ." اص يملسلل «ةيفوّصلا تاقبطاو «1417 /9 يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات"
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 نع تعطقناو «هتهجو هللا ىلإ تفرصنا هتفص هذه تناك نم َّنأ مولعملا نمو

 نإ :ىلاعت هلوق رس اذهو «هترصنو هع ىلاعت هللاب متو هيك ةيلَكلاِب رايغألا
 .ددسا1 بسكويت بول :ىلاعت هلوقو «٠.:د.عا كرت زرت 2

 .ِؤاَعُمب َداَع ْدَقَق هللاب َداَع ْنَم :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 امأو ّرَع ةَّرِعلا يِذب ٌرَتْغا نم :هلوقب ُةنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا هدارأ ام اذهو

 ٍنَم» :دَك هللا لوسر لوق نم ٌدوخأم نإ ع الب ُهَعَم فو هِيَ تعا نم :هلوق
 ْ .0هللا لد يملا ريغ

 .ةيافكلا هبو ركذي ام فرشأو «لاقي ام حضوأ اذهو

 يف نابح نباو 77/1١., 6418 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :د ٍرمع نباو ناهثع انديس نع هاور )١(

 زمرو 2.1719 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو ٠5 مقر (؟58) ءاضقلا باتك :(هحيحص»

 لاق ناتع نأ برت نإ ديزت نع ءدعأ مامالا ظنلو لنا# ( مقر «عماجلا» يف هنسح يطويسلا
 -- َتْعِحَس اَمأ َِلْجَر مو الَ هنا نب يضم ال :َلاَقَق «ِساّنلا َنَْب ضقا :ٌرمُع نبال
 امم: «يِنلِْمَتْسَت ْنَأ هللابذ ءأ نإ :َلاَق ,لَب :ُنانَع َلاَق «ءِذاَعُمي ذاع ْدَقَف للاب َّذاَع ْنَم» لع

 1 .انعآ اذهب زينل آل لَكَ
 عباسلا لصألا يف «لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلا :5 باطخلا نب رمع انديس نع هاور (1)

 ءاا/4 /7 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «77١1مقر ديبعلاب زازتعالا نع يهنلا يف «ةئاملاو نوناغثلاو

 يف يوانملا لاق 2875١ مقر «ءافعضلا» يف ٍليَمعلاو 56١ مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو

 عباتي ال :يليقعلا نع نازيملا يف لاق ,يومألا هللا دبع نب هللا دبع هيفو ٠٠١: /7 «ريدقلا ضيف»

 .هتياور يف فلاخي :لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ربخلا اذه هل دروأ هثيدح ىلع
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 .ٌتاّيناَنَلا ٌتاَيآلا اَهْيِف ْتَحَرَدن د ٌةَعماج ٌةيآ هللا باك 5

 ني عمج دقق ءعّلا ها ماّريلاو باك ِنطاَوَب مَُّيْلع هللا معن نم - -ا/

 .رِاظلاو ٍنِطابلاِنع عَطَقْاو ٌلَض هيأ نموهم

 َباَتِك :اَم اَنْمَدْعَب اوُلِضَت ْن نيش ْمُكِيِف ُتْكَرَت» :هكب ّبَتلا لوق ىلإ كلذب راشأ

 ضْوَحْلا ع ادري ىَتَح اوي ْنَلَو ينس هلل
 هيلع لاق ءرومألا ٍتاثدحمو مكاّيإ» :"«ناهربلا» هباتك يف فئلؤملا اندّيس لاقو

 .51دَر َوُهَف نم َسْيَلاَم اذه اَنرْمَأ يف َتَدْحَأ ْنَم١ : ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا

 مكسفنأ اولماع ءَقّلُخلا نسُحو قدّصلاب قلما اولماعو .ىوقّتلاب هللا اولماع

 :دودحلا نع اوفقو ةفلاخملاب

 كلل

 - هرم هس هسا أ 00 كو

 .(«::رن] (متدَمنعاَدإنآ دعبول
 0 امن

 .[1/:رشحلا] # « اوت ةنعإ اَمَوُوودُحَف لوس كسَتاَءآَمَو#

 .هقلخو هللا ىلع ٌبذك ىوعّدلا َّنإف ؛ٍقْلَخْلاو هللا ىلع ّبذكلاو مكاّيإ

 ةّيدبعلا ماقم ةفرعم ةّيدوبعلا لك
 نيرمألا يف راسكناو ٌحوضخو «يهاوُثلا نع ٌبانتجاو «رمارألاب لمع نيا

 .هللا نم ٌفوخ يهاوّتلا نع بانتجالاو هللا ىلإ ٍبّرَُي رماوألاب لمعلا

 هاورو ؛719 مقر (1) ملعلا باتك :هل ظفللاو «كردتسملا» يف مكاحلا :ه ةريره يبأ نع هاور )١(

 مقر .يضاقلا هب يضقي ام باب ((81) يضاقلا بدأ باتك : ؟ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا

 باتك : ل امد ولفت اَم ْمُكِف تح دق نو : ظفلب 50

 «...اوُلِضَت ْنَ نتي ْمُكِف ٌتْفَلَح» :ظ ظفلب ء159 مقر (715) سابحألا

 .,79 ١5ص (0)

 ١7-. اص هجيرخت رم (9)

 الرما



 .ةحيضف ةءارجلا عم فوخلا «لاحم ّيأو لاحم ٍلامعأ الب برقلا بلط

 نمف «ىوه لاو سمّتلاب هللا قيرط َكولسو مكاّيإ كَ هلوسر ةعباتمب هللا اوُبْلطَأ
 .مدق لّوأ يف َّلَض هسفنب قيرّطلا كلس

 «ٌقحلاو ٍقلَملا نيب قرافلا طسولا ورا ىف مكيبن نأش اوُمّظَع ةداس يأ

 هللا ىلع لاَّدلا .هللا لسر لضفأ .هللا قلخ لمكأ هللا لوسر ؛هللا ُبيبح هللا ٌدبع
 ةّينامحّرلا ةريضحلا ىلإ لكلا باب .هللا نم ذخآلا هللا نع ربخُملا ؛هللا ىلإ يعاّدلا
 هنع لصفنا نمو ٍءلصفا هب لصَّنا نَم ةّينادمّصلا ةريضحلا ىلإ لكلا ةليسو
 اَعَبَتُهاَوَه َنوُكَي ىَتَح مح ْمُكّدَحَأ هيب الا :ةتايلستو هلل ٌتاَوَلَص هيلع لاق ءلصفنا

 .”(وي ٌتْدِج ا

 نأ ىلإ هتايح لاح اهئاقبك ؛هتافو دعب ٌةيقاب :لكي انّيبن ةّوبن نأ اوملعا 59 يأ

 عيمجل ةخساّنلا هتعيرشب نوبطاخم قلخلا عي عيمجو ءاهيلع ْنَمو ضرألا هللا ثري

 . عئارّشلا

 او[ نقولا يصمت نإ ف :لاعت لاق ءنآرقلا يهو قاب هتزجعمو
 .[هه:ءارسإلا] © ءوِلَشِملا َنْوأَياكِناَُملآ ذهل

 باتكبو «هللاب انمآ «ىلاعت هللا مالك َّدر ْنَمَك «ةقداّصلا هرابخأ در نم «ةداس يأ

 :هلَشَو ا ا ا

 َنيِِمْؤُمْلاِل يس َرِععجَيَوا ملال ليَ دََبَْلوَتلأٍقاَقْينَتَول :للعت لاق
 0 يو صج يح تام

 :الاجترا ةكرابملا ةمكحلا هذه بساني (يف ٌتلقو

 )١( اص هجيرخت رم ١7-.
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 يناعملا لف ثوُط ةياوب

 رووهفةئفاب ها خخ نمف

 هنع ّيقلا يديأ ُهْتَعَْطَق نمو

 ًاقنرط ةقركت نك ةذغق

 الحلال

 تانيب حرص تايآو

 ٍةاجتكلل قكيرط ُهرهاْظو

 ٍتاِقا نوب ةَرهاظو
 ٍتاسمملا يسفو ٍةايحلا يف َدِعْسُأَو

 ٍتاَِرُمْلا يِضاوقلاب عّْطَقَت
 ٍتاحلاّملا تا ِهقابلابْرْفَت



 سال

 :هنَع اعلا يِهَر فلوُملا نديم َلَ َلاَق َّمَث

 َرِكاَّذلا َّنإ ءْلَجَأ دَيِضْرَأ ةّتداحو ةّيواََس ِةَلْزاَ ّلُك ْنِم "هن هللا ٌرْكِذ -8
 يلا سلاما نع عطب اليك وُ عم تدب أ لَ نا سَ

 .ِةلْفعلا َنِم ةَراهطلاو ءِلوُبقلا ٌةَكَرَب
 نقارن ةسرالا تدار زهق واكلا ل واولا هرج .نويفللا ليسو عدلا نأ هك

 قف ناك حلا: نيل ناك نم نأ تيوالو وكلا يلج ركاذلا نإ :ةلوقب كلذ
 ٌسيِلَج انأ» :لوقي ىملاعت هللا َّنأ ربخلا يف ءاج دقو «تائداحلاو لزاوّتلا َنِم هللا نامأ

 ."”0ينَرَكَذ ْنِم

 َكَتَمأ ُتِْيَطْعَأ :ُلوُقَي هللا َّنإ» :لكي هللا لوسرل لاق ءاقكلا ليربج نأ اضيأ دروو
 :َلاَعَت ُهَلوَق :َلاَق «ٌليِرْبِج اي َكاَذ اَمَو :َلاَقَ مقألا َنِم َدَنأ دِطْعَأ 0

 .«ةألا وذم َِمِلاَدَ لعَيَْكَو .٠ :.رس»4 ككل نورس نوُركَتأت

 يف :لاق ؟ُنُكسَت َّنيأ ءٌّبر اي» :لاق كلا ىسوم نأ دوو ةسسلاجملا حو

 .(نِمْؤُملا يِدْبَع ٍبْلَق
 ٌةّرنم ةثردق ْتَلَعو ةتمظع ْتَّلج ُتّلاف الإو .بلقلا يف ركّذلا نوكس هانعمو
 .ناكملاو نكسملا نع

 هعم َبّدأتي نأ :فّلؤملا اندّيس لاق ايك هيلع بجو ءٌقحلا سيلج ناك نم ًاذإف

 ؛هيلع داتعالا لاو «هيلإ دانتسالا ةَّحصو .هيهاون بانتجاو .هرماوأ لاثتماب هلي

 «ٌقحلا ىلع لابقإلاب ِلوُبَقلا ٍةَكَرَب نع ٌةرابع يه يتلا ٍةَسّلاجملا نع َمّطَقُي الّيِكِل

 .(ننج) :ةدام «برعلا ناسل# .ًةياقولا :ُندا )١(
 يف ميعن وبأو 258٠ مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :ًاعوطقم # رابحألا بعك يعباتلا نع هاور (1)

 .157 5 مقر «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو الا/ / «ةيلحلا»

 .ةرصاقلا يتمهج هدجأ م قرف
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 .ساّئلاب 03 سانتتسالا سالفإلا ىلكو «قلخلاب لافتشالا يه يتلا ملا نو ةراهطلا

 «ٌروشنملا يطعأ دقف ركّذلل ّقُقُو نمف «ةيالولا ٌروشنم ٌركّذلا :نوقراعلا لاق دقو
 .ٌلِزُع دقف ركّذلا َبِلس ْنَمو

 يادعألا هب ٌلتاقي «ديرملا فيس هللا دكذ :ُهدِم َسّدُق ” قاقّدلا لع وبأ لاقو

 ام لاحلا يف هنع مفدي كو هللا ىلإ هب هبلقب عزف اذإ َدبعلا َّنإ «ءالبلاو ٌتافآلا هب ٌمفديو

 ةّيدمحألا ةكرابملا ةمكحلا ّصن يف ءاجام رس اذهو

 خيش .فراعلا دهازلا :ه(4 ٠ ”)ت يروباسينلا قاقّدلا يلع وبأ ذاتسألا ءدمحم نب يلع نب نسحلا )١(
 قيرط كلس مث «هقفلا يف عربو «لافقلا ركب يبأ ىلع داعأو ءيرضخلا دنع ورمب هقفت «ةيفوصلا

 ًالاقمو ًالاح هيلع دازو هنع ةقيرطلا ذخأو يذابارصنلا مساقلا ابأ ذاتسألا بحصو ةيفوصلا

 ىكحو ةلاسرلا بحاص يريشقلا مساقلا وبأ مهنمو «قلخلا هب عفتناو قافآلا يف هركذ رهتشاو

 نبال «ةيعفاشلا تاقبط»و «555 /5 يبهذلل «مالسإلا خيرات» :رظنا .تاماركو ًالاوحأ هنع

 .-١ةص ةبهش يضاق



 :هنع لاَعَت هللا َتَحَر فلما اًندْيَس لاق سم و 22

 ؛اَهَتَناَرِخ ُحَتْفَيو ءاهَتعاَضي ٌرهظُي :بْلَقلا ٍةَرْضَح ْنَع جرم ملكي ِناَسِل َلُك 9

 ىلع ٍلاّيّسلا حْنَقلاب ربا ِناَق ُهنابَب َبّذَعو ُهناَسِل َباَط :ِبَْت ةَرْضَح ْتَرُهَط ْنَمَن
 ًظحب ىّتْكا نمو كئاهزُبو ُهَئاَْرِع داَدْزا :بْلَقلا ٍةَرْضَح ٍبِهْطَتب ىتتغاو ههناَسِ
 ١ .ٍلاَعْفَألا ِتاَرَمَن ٍلْواَنَت ْنَع عاَبلا َرْيِصَق ٍلاَوْألا َعَم َّيِتَب ِناَسّللا

 «ناسللا :اهترضح نامجرُتو ؛بلقلا ةنازحخ حاتفم َّنأ ُهَنَع َلاََت هللا َيِضَر حضوأ

 مدقق ءاضو تح نإ ىتعلا ةوازدت رمضان له لدمفف يدعو با نإ

 :ليق امك هناسل تاتلف ْنِم رهظي ءرملا دس َّنأ ىلع بلقلا يف ام ةجيتنب
 اليلد ٍداَوفْلا ىلع ُناسّللا َلِعُج امو ٍداَوقلا يفل َمالكلا نإ

 و ِناَمّللا اَلَو ٍناَمَّطلاب ٌنِمْؤُمْلا َسْيَل» كي هللا لوسر لاق فيك ىرت الأ
 "ل ِءيِذَبْلا اَلَو ٍِْحاَمْلا

 ةدلصلا هلع هلق كلذ دئورو: هناسللا كاوقر. 'ننفلا فايطاوأ نفعا دقق
 َدِعَي ْنأ فَلا ّنكلو ءَيِفَي ْنأ هيت ْنِمو لجّرلا َدِعَي ْنأ ُفْلُخلا سيل» :ُمالّسلاو
 .”(َيِفَي ال ْنأ هيي ْنِمو َلُْجَّرلا

 يف يذمرتلاو «40 4 ١/ 7814 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هذ دوعسم نب هللا دبع نع هاور )١(

 اذه :لاقو 1410 مقر (54) ةنعللا يف ءاج ام باب :(78) ةلصلاو ربلا باتك :«عماجلا»

 ٌتيدح اذه :لاقو 274 مقر (1) ناويإلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو ٌبيرغ ٌرسح ٌثيدح
 ./085 مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو « ٌحيحص

 هنسحل زمرو «عماجلا» يف هيلإ يطويسلا هازع (ى ظفللا اذهب ىلعي وبأ : مقرأ نب ديز نع هاور (؟)

 2491946 مقر (40) ةدعلا يف باب «(737) بدألا باتك :«نئسلا» يف دواد وبأو 07017 5مقر

 مقر (44)...هريغ دعو نم باب :((87) تاداهشلا باتك :«ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 َدَعَو اَذِإ) :ظفلب هوور 008١ مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو «47774 مقر «بعشلا» يفو ء5 ٠17

 .اويلَ مِْإَاَف ٍداَعِِْل ءيجك ْمَّلَو فَي ْمَلَفُهَلَيِفَينَأ هني مو ُهاَحَأ ُلْجَّرلا

 صرفت



 َحَلَص ْتَحَلَص اَذِإ ةَعُْم ٍدَسَجْا يف َنِإَوآلأ :مالشلاو ةؤلّصلا هيلع لوقو

 .”(ُبْلَقْلا َح َىِهَوَألَ 96 ٌدَسَحْلا َدَسَق ْتَدَسَق اَذِإَو 3 ٌدَسَجلا

 نإف «بلقلا يصحب نم هنارتغا بوس ناسللا لع ترن اع يثرب انه لف
 ةرهاّطلا هبلق ةحاس نم هفارتغا ةلاح رب َريَتَعاو ءرهاط ٍبلق بحاص فرتغملا ناك

 رابتعالا هظقيأو .هناسل ىلع يراجلا هبلق ءامس نم لاّيَّسلا ةمكحلا رطمو حتفلاب

 هنافرع دادزا :هيلع يه ام قوف بلقلا ةرضح ريهطتب ىنتعاو .هابتنالا نسحأف
 .هقطن ةلاح هناهرب العو «هٌئرب

 كبس عم يقب بلقلا لمهأو لفغف «نايبلا نسَحو ءناسُللا ظحب ىفتكا نمو

 رصاق عابلا ريصق «لامكلا لهأ تاماقم نع ًابوجحم ظافلألا نسحو «لاوقألا

 .لاجّرلا نايعأ دادعأ يف هلخدت يتلا لاعفألا تارمث لوانت نع ةّمهلا

 [ هلو هالوم هبولطم فراعلا ]

 ُهَهْجَو هللا َمَّرَك لع لخد» :"«ناهربلا» هباتك يف هَط فّلؤملا اندّيس لاق دقو

 ديرأ .يلإ :لوقي .دجسملا يف ًايبارعأ ىأرف كي هللا لوسر ّدجسم ُهنَع هللا يِضرو

 .كديرأ «يهإ :لوقي ءىرخأ ةيواز يف هد قيّدّصلا ركب ابأ ىأرو ةبيوُش كنم

 .نيتّمحلا َّنْيَب ام ناّمش «نيدارملا نيب ام”َناَّمشف

 دّصقَمو هلمأ ىلإ هته حانجب ريطي لك ,ممهلاب بعلت ؛لوقعلاب لامآلا بعلت

 أربتسا نم لضف باب ((7) ناريإلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :# ريشب نب نامعنلا نع هاور )١(

 (١7)...لالحلا ذخأ باب «(77) تاقاسملا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو :57 مقر (75) هئيدل

 8 مقر

 ما” -هاص(0)

 .نيدارملا نيب ام ناتش :«ناهربلا» يف (*)

 قرف



 لع ْلَمَتَي لك لق :ىلاعت لاق ءاهزواجي ملف فقو هتّنِع ةياغ غلب اذإف «هبلق
 .هتمثو هتين ىلع :يأ < [44 :ءارسإلا] # ءويركاَس

 يف ريطت وأ «ءاملا ىلع رت ْنأ :كدصق ىهتنمو كنتم ةياغ لعجت ال ؛يخأ يأ

 .تدرأ ام توحلاو ُدَّلعلا عنصي «ءاوهلا

 .ىهتنا .«هل ةياغال ام ىلإ كغ حانجب رط
 :ًادرفم تلقو

 لِئامشوةّمهب ناَسْيملْدإ ًارسبنم كلل عيفارب ُناسّألا نسل

 فرن



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنَديَس َلاَق مّ

 ُمَدَقلاَو مْيِحّرلا ُبْلَقلاو ميِلَّسلا ّرّسلاو مادا ُاينالا ٍةفِرْعَمْلا مسج ٌحْوُر ا

 .ُتاَنلا

 دب فردا دلع علو ةسشفلا# قري علا ةقرعمنا "ن2 تكول ننس
 ًايفاك نوكي ال هرادقأ ذفاونب فارتعالاو ؛هدوجوب ناهيإلا نم ةّماعلا هيلع ام ىلع

 موقتو «هءاضعأ ربت يلا حوّرلا نم مسجلا كلذ دّرجتل ةلماكلا ةفرعملا ماقم يف
 :مئاّدلا هابتنالا نم َةبَكَرُم ةفرعملا مسج + حور فّلؤملا لعج دقو «هتانكسو هتاكرحب

 .هللا نع ةلفغلا نم يّترَّتلاو «هللا ءالآب رّكَمّتلا ماود وهو

 ءايّرلا بئاوش نم لامعألا يف َهّيْنلا ةمالس وهو :ًاضيأ ميِلَّسلا ٌوّسلاو

 .رايغألا ىلإ تافتلالاو

 ةقفّملاو «قلخلل ةمحّرلاب ىلاعت هللا هفحتأ يذلا بلقلا وهو :ميحّرلا بلقلاو

 ىلع هللا لزنأ هيف بيّرلا هبوشي ال يذلا قداَّصلا ناريإلا وهو :تباّنلا مدقلاو

 .ِةلِكَو هلوسر

 جورب هتفرعم مسج هللا فحتأ دقف ءلاصخلا هذه هيف تعمتجا نم اذه ىلعف

 الو ؛نونزحي مه الو مهيلع ٌفوخ ال نيا هللاب نيفراعلا موقلاب هقحلُ ٍةّيسدق

 .هناحبس هنم فوذملاو «ىلاعت هللا نم ةيشخلا نم لصحي (َّنإ مئاّدلا هابتنالا نأ ىفخي

 ال مقا ُهَللا» :ةكرابما هتيعدأ ضعب يف لوقي ناك و هللا لوسر نأ ٌحص دقو

 .كرابملا هتاعد يف هلاق ام رخآ ىلإ ”2...ٌَكّيِصاَعَم َنْئَيَو و اَنَثْبَب لوي اَم َكِتيْضَح ْنِم

 (00) باب :(4)...تاوعدلا باتك :«عماجلا» يف يذمْرَّتلا :اههنع هللا يضر رمع نبا نع هاور )١(
 مويلا لمع باتك :«ىربكلا ننسلا» يف يئاسّنلاو «ٌبيرغ ٌرسح ٌثيدح اذه :لاقو «"007 مقر
 باتك :«كردتسملا» ف مكاحلاو ل: مقر (1150)...سلج اذإ لوقي ام 41١ ةليللاو

 قرأ



 وسر ةلآسادقو:ءاينتلانفاضصم هب نوع يذلا نيقبلا وهف ةييلكلا ةهلا اأو

 .هّبر نم هئاعد يف ِةككَ هللا

 :لاق ثيح ِي نَنلا هيلإ راشأ يذلا وهو :هاّوألا عشاخلا ميحّرلا بلقلا اّمأو

 .*َكِلْيبَس يف ةبم َةَح َةَماَوأ اَيوُلُف َكْلأْسَأ نإ َمُهَّللا»
 نإ ّمُهَّللا» :هتيعدأ ضعب يف لاقف ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هسكع نم ذاعتساو
 .”:ُعَشخَيال ٍبَلَكَو عقبال ِمْلِع ْنِم كب دع

 لوسر هلأس ىلاعت هللا ىلإ ةبّرقملا ةحجاّتلا لاصخملا فرشأ نم عوشخلا ناك م

 ٌةالَّصلا هيلع لاقف «هردق ةَّزع انفّدَعو .هنادقف نم ذاعتساو .هّبر نم كي هللا

 ."«ًاعِشاَح اهِيِف ىَريال ىّبح ٌحوُشْخْلا :ِةَألا هذه َنِم ُمَقْرماَم ُلَوأ» :ُمالّسلاو
 يف مدقلا توبثو ؛بلقلا ةمحرو ءٌرّسلا ةمالسو «هابتنالا :ةفرعملا حور ماظن ًاذإف

 لوضوتاو:لهس #3 دلإ قيرطلافهللاب ةفزعملا ةعبو هللا ققري اه لغاللا قيرط

 زمرو «يراخبلا طرش ىلع ٌحيحص ٌثيدح اذه :لاقو «1474مقر (17)...ريبكتلاو ءاعدلا
 ١6٠١6. مقر «عماجلا» يف هنسحل يطويسلا

 مقر (17)...ريبكتلاو ءاعدلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلا :ه5 دوعسم نب هللا دبع نع هاور )١(
 :177 / 7 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا لاق «دانسألا حيحص ٌثيدح اذه :لاقو 01
 يف درو هنأ الإ ءلاق امك سيلو :يقارعلا ظفاحلا لاق .دانسإلا حيحص (مكاحلا :يأ) لاقو
 .دانسإلا ةديج ثيداحأ

 «ةعضاوتم ةعيطم ةعشاخ :(ةتبخم) «ءاكبلا ةريثك وأ ءاعدلا ةريثك وأ ةعرضتم :(ةهاوأ ًابولق)

 .ةعجار :(ةبينم)

 /!١-. "ص هجيرخت رم (0)

 يف يطويسلا هازعو 219174 مقر «نييماشلا دنسم» يف يناربطلا : ءادرّدلا يبأ نع هاور (*)

 نع هاورو ؛5877 مقر هنسحل زمرو  ءادرّدلا يبأ نع ًاضيأ «ريبكلا» يف يناربطلل «عماجلا»

 سانا نم ُعَقْرُي ام ُلَّوأ» :هظفلو 21/147 مقر ؛ريبكلا» يف يناربطلا :ه# سوأ نب دادش
 .(عوشُملا

 اورام



 كي ءايينألا دّيس هبيبح ةعيرش ءاضيبلا ةّجحملاو نيه هقيفوتب ُهئَرْدُق ْتَّلَج هيلإ
 .ًادبأ اهدعب لالضال ليبّسلا ةحضاو

 فرق



 اه لك هز ىو ترتيل نس لاق

 هِلْهَأ َرْيَغ ُهَعَنَم ال نأ :قدَصلا َنِمو ةلغأ وتلا َعووُت ْنأ :ةَمكَحلا نم ١-

 .ىلاََت هللا َنِم ِنِيَعِبْرَصلا ٌةَرَمَّتو

 .لن دنع لب لف مرفت ال قو ُرطت تضووؤأ اذ ١-

 يوزر تالا رار تاور ا

 َريِصَتَو الْيِكَو هللاب

 ضلي ال ةؤئعو ةؤنيال لتختو.:لفتأل ٌساَشَعَو خا عل

 .يلاوخألا وحن هلاو ؛اَهيَمْب مخل لع يلؤتسيال ايدل ُبَْكو

 نك ةيوَرْنك ةكلذم لاح ُبِْقتو عفو ُرْمَدو ٌرهْفو مْ لل هوَ - -ا/ه

 فورعملا َمِوْوُت نأ ٍةَمْكلا نم :هلوقب ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا اندّيس دارأ

 عاديإ ءسمّتلا اه نكستو «عبّطلا اهيلإ ٌنئمطي يتلا ةّيلقعلا ةمكحلا نم :يأ ؛ُهلهأ
 رك تاتو نموفرو ةهرتلق توفر نيدلا قاتلا لاهأ فورعملا

 لك هللا عم قدّصلا نمو :يأ ؛هلهأ رْيَغ ُهَعَتَت ال ْنأ ٍقدَّصلا َنِمو :هلوقب دارأو

 لب ءركشل الو ٍءازجل ال ٌقحتسملا ريغو ؛مهنم قحتسملا هللا دابع فورعملا عدوت نأ

 دنع فورعملا عاديإ امه نيِذَّللا نيعينّصلا ةرمث بلطت ْنأو هُبَرْدُق ْتَّلَج هلل

 .ىلاعت هللا نم هريغو ٌقحتسملا
 :لئاقلا لوق ىنعملا اذه بسانيو

 زوكش و رو فئكاهَلَيحَت تناك ُثيح ٌمنُع ٍفورعملاُديب

 ُروفكلاًَرفكام هللادنعو ٌءزج اهل روكّشلا ركُش يفف

 هرفي الف ًافورعم ٌتْعِوْوَأ اذإ :لاقف فورعملاب فارتعالاب فّْلؤملا اندّيس مزلأو

 فرخ



 .ًاليلق وأ ًاريثك فورعملا ناك نإ اذه

 :ةلكي هلوق نم ٌدوخأم ةمكحلا هذه ٌيسو ءهناتكو هرتسو هتيطغت :فورعملا رْفُكو
 .00هَرَقَك ْذَقَف ُهَمَتَك ْنِإَو ُهَرَكَّش ْدَقَف ُهَرَشَت نه ُهْرْشْنَيْلَد اًوُرْعَم عووأ نَم»

 ْنَم هللا ٌرُكْشَيال» :لاق هنأ لكي ّيَِنلا نع ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر ةريره وبأ ىورو

 .0(ّساّنلا ُركْشَيَال

 :لئاقلا لوق نسحأ امو

 ناكم ٌوُلْع وأ كلم ِةَّرِعل ٌدجام ركّشلا نع يبْغتسي َناكولف

 ٍنالفّتلا اهُيأ يل اوركشا :لاقف وهركشب اعلا ُهَللاَر َمأاَمَل

 ِءىَّللا ءافخإ وهو ءسيِسدَّنلا نم :ٌّسَّدلا ءّسد ْنَم َحّلفأ ام :ُهّرِب َسّدُق لاقو

 بابسأل ٌةعطاق :نيّدلا يف ةمومذملا ءساّنلل ةّرضملا ةسيسّدلا لامعتسا َّنأ هن َنيَ
 نم تاكد هو اه نم م مق د دم :لاعت لاق لاب ذايعلاو ةيخلل ةبجومو ؛حالفلا

 ةعاّطلا لعفب بونّذلا نم اهرّهط ْنأب هسفن ىَّكز نم حلفأ دق :يأ ؛يسدلا سد

 هسفن سد وأ ءروجفلا يف هسفن سد نم :يأ ءاهاّسد نم باخ دقو ؛ةيصعملا ةبناجمو

 ساّنلا نع اهافخأ وأ هلاعفأ ٌسدو يصاعملاب لغتشا وأ ,مهنم سيلو نيِحلاّصلا يف

 و هللا نم ءايحلا مدع عم .مهنم ًءايح هلاح حالص مهل رهظيل

 راما كييداخ ال11 ف يتدقلا ءاضلاو 6111 مهر زيعلا لاي قابلا :ه5 ةحلط نع هاور )١(

 ْهَرَكَش دَقَف ُهَرْكذ ْنَمَف ُهرُكْذلَف اًوُرْعَم وأ ْنَم» :امههظفلو ءنسح هدانسإ :لاقو ء 47” مقر

 .«هَرَفَك دق ُهَمَتَك ْنَمَو
 ةلصلاو ربلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو 27540 /94776؟ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا ()

 وبأو «حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو 21964 مقر (74) ...ركشلا يف ءاج ام باب «(78)

 581١. (117) فورعملا ركش باب (3775) بدألا باتك :«ننسلا» يف دواد

 فركب



 ةبوبحملا هللا دنع ةلوبقملا ةَّزعلا ماقم ىلإ لصي ال :يأ .ملظ نم ّرعالو :لاقو

 يف ءىَّللا عضوف ءاهعضاوم نع تاعوضوم لا ريغ نَم :يأ ءملظ نم سوفثلا ىدل
 : لساتلا لع | لغو مهئق ون نيغ

 لهأ ملظ ةرثك - هلا دايعلاو < ناوإلا بان لع لبق ملل نأ ةورددقو

 ُهتَلَعَجَو يفت َلَع َملّظلا ٌتْمَّرَح ّْنِإ يِداَبِع اَي) :يمدقلا ثيدحلا يفو «ناهيإلا

 .«اوُمَلاَظَنَالَق ارح ْمُكَنيَب

 .”(راّثلا يف مب اًوْعَأو ٌةَمَلَظلا» :مالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ّلَع ٌلَبَج ىَئَبْوَل» :للكو هلوق نم ٌدوخأم «غابل لاح ٌمتيالو :لط فلؤملا لوقو

 ."« اَمهْنِم يغاَبلا َكُدَل ٍلبَج

 نم: يلا لوق هدّيؤي ءأريصنو ًاليكو هللاب يضر دبع لذْخي الو : هلوقو

 َحَّلْضَأ ُهكَرْيِرَس َحَلْضَأ ْنََو رو
 ."(هتيِنالَع هلل

 .(:قالطلا جةيتحَصُعَفِوَأَو لعلك نس :ٍلئاق ْنِ رع ىلاعت هلوقو

 ال ٌُساّسدو ُحِلْفْيال كُكَشُم :لوقب ركذ يذلا همالك فّؤملا اندّيس عبتأ دقو
 ّنأل ؛ًادبأ حلفي ال هّير عم هرمأ يف ةبيرو كش ىلع ناك نم َّنأ كلذب دارأ ُلِصَي

 ميرحت باب ((50) بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم : يرافغلا ٌرذ بأ نع هاور )١(

 .519 مقر (؟) ةبوتلا باب «(9) قئاقرلا باتك :(هحيحص» يف نابح نباو ؛”0ا/ا/ مقر )١16( ملظلا

 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو 5٠٠١.« مقر «سودرفلا» يف يمليدلا :هنيَذ ةفيذح نع هاور (؟)

 0ك

 يف ميعن وبأو 008/ مقر ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا :ًافوقوم امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (؟)

 ه5 ةريره يبأ نع قالخألا مراكم يف لال نبال «عماجلا» يف يطويسلا هازعو 077/١ «ةيلحلا»

 1/57١. مقر هفعضل زمرو ًاعوفرم

 زمرو # صاعلا نب ورمع نبا نع «روباسين خيرات» يف مكاحلا ىلإ «عماجلا» يف يطويسلا هازع (4)
 ./87779 مقر هتحصل

 صرخ



 * اَهّكَي نم ملأ َدَمل :ىلاعت لاق ءسمَّنلا ةراهطو «بلقلا ةيكزتب ٌطورشم حالفلا
 .[9!سمشلا]

 ال بونم ا قبلا للا لما نيلئاكلا ةرطر قف همن: سدي يذلا ساقدلاو

 لكي ُيبنلاو كلذ هل نوكي ىَّنأو «ٌنحلا لهأ نم بسمي الو ٌّلحلا ةرضح ةح ىلإ لصي
 ٍتاَوَمَّسلا يف َنِعَل اَهّبْلطَي الَو اَهُدْيرُي ال َوُهَو ٍةَرْخآلا ٍلَمَعِ َنّيَرَت ْنَم» :لوقي
 ١ 1 ."0ضْرَألاَو

 ىنعملا تباث «دافملا حيرص رَصْنُي ال ٌةوسحو ُكوُسَيال ٌلْيِخَبو ةكلوملا لوقو
 :كو ينل لوق كلذ دّيؤيو ؟موق ىلع ٍليخبل منت ال ةدايّسلا نأ ىلع ًالقنو ًالقع

 ارا ديَِب لجان ٌبيَِ ءِاَنلا َنِم بير لاَ هلا بَ يِخَّسلا

 اتا َّنِم ٌبيِرَق دَنَجْلا نم ٌديِعَب يح ب «ِساَّنلا َنم ٌديِعَب «ىلاَعَت هللا َنِم ٌديِعَب ُلِخَبْلاَ

 ."ٍليخَب داع ْنِم هللا لإ ٌبَحَأ ٌيِخَس ٌلِهاَجو

 نم هنأ هَتاَءآَمِبٍتولَحَبي نيا نسمح لَو » :ىلاعت هلوق ثحبلا اذه يف كيفكيو

 .[/5:نارمعلا] ةيآآلا (َرْصلََطَوه ُلبُمّلاِسَوُم ويك
 حبقأ وهف ءدساحلا اّمأو ءساّنلا ىلع ٌةدايس هل متت ال هللا نع ًاديعب ناك ْنَم ًاذإف

 اذإ بضغي دوسحلاو ءساَّنلا نع هعفن عطقيو هلام عنمي ليخبلا ْنأل ؛ليخبلا نم

 هدوسع نعادلا همن لاوزا كيري لاب «كلذز يقكي الو «يتانلا لم بانلا عفتا

 «هتريس تءاس نمو «هتريس ساّنلا نيب تءاس هتريرس اذكه تناك نم ًاذإو

 لري ال» :لوقي َمَلَسو 4 هْيَلَع َلاَعَت هللا 1 ّيبنلاو ؛هرصان َّزعو ءهركاش ل

 0 ينم َسْيْلا :مالَّسلاو ٌءالَّصلا هيلع لاقو «”«اًوُدَساَحَتَي مَ م ِريَخَب ساّتلا

 «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا لاقو «477/7 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :د5 ةريره يبأ نع هاور )١(

 .باذك وهو ؛يميتلا ىيحي نب ليعامسا هيفو : 11 ١/

 .-7 ١ص هجيرخت رم (0)

 يناربطلا هاور :5778 مقر «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو /81١61« مقر «ريبكلا» يف يناربطلا (*9)
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 .ثيدحلا 20...لَسَح

 محل ىلع ٍلوتْسَي ال اينّذلا ُبلكو :همالك ةّيقب يف ُهّرِس سد فّلؤملا لوقو
 درو اي ةراشإ «بلكلاب اهيلع صيرحلا اهّيلاطو «ةنتنملا ةفيجلاب انا بش * ءاهتميج

 ماّيألاب رورغملل ًاحاضيإو .”"ٌبالك اًيئالَُطَو فيج ايْنُّدلا» :وهو ربخلا ف
 اًهيِنْبَيو كل َراَدَآل ْنَم ُراَد اَّْنَدلا» :َّنأل ؛هبلط نود هناكمإ َّنأ ماطحلا ىلع صيرحلا
 .لايخاك رم اهيلايلو «لاوز اهماّيأو ءال فيك ءربخلا يف ءاج امك "ل َلفَعَأل نم 1

 لوسر هيف لاق يذلا يقِلَطْصُملا رماع نب ؛ ديوس لوق ىنعملا اذه نم ينبجعيو
 ا هيملْسَل ُهْيْكَرْدَأ ْوَل» :ةئكَع هللا

 ٍناَسْنِإإكَئيَمَكباَتنَملا َّنِ عَّرَح يف َتْيَسْنَأ ْنِإَو ٌََمأَت ال

 . 1/8 / 8 «دئاوزلا عمجم» يف ًاضيأ يمئيهلا لاق كلذكو .تاقث هلاجرو

 يل يطويشلا ءارعو 704/11 4نتي د خيرات" يف ركاسع نبا :ه# رسب نب هللا دبع نع هاور )١(

 الو ٍةميمن الو ءِدَسَح وذ ينم سيلا :هنتمو ءالا/٠ ٠ مقر هنسحل زمرو 'ريبكلا» يف يناربطلل «عماجلا»
 ؛كورتم وهو يزئابخلا ةملس نب ناميلس هيف 4١: / 8 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ««هنم انأ الو «ةناهك

 .هنسحل هزمر يف يطويسلا بصي مل :501/ /0 «ضيفلا» يف يوانملا ظفاحلا لاقو

 اهتارأ ْنَم ٌةفيج اينّدلا» :هظفلو 778/4 ١ةيلحلا» يف ميعن وبأ :ًافوقوم 2# لع انديس نع هاور )مم

 .«بالكلا ةطلاخ ىلع ْرِْصَيْلَ

 يف يقهببلاو ء/1 11474 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا : اهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا نع هاور (؟)

 ٌراَد اًيْنُدلا» :هنتمو ٠ 11/ مقرب ًافوقوم كو دوعسم نبا نع اضيأ هاورو 2٠ 1174 مقر «بعشلا»

 «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو هل َلْفَع ال ْنَم ُعَمْي اَكَو ُهَل َلاَمال ْنَم ُلاَمَو هَل راد ال ْنَم

 لاقو «ديج امهدانسإو «يقهيبلاو دمحأ هاور ::417 مقر «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو 247174 مقر

 ةقث وهو ديود ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور : ٠ 801١ «عمجملا يف» يمثيلا

 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :هدج نع هيبأ نع يقلطصملا يعازخلا ملسم نب ورمع نب ديزي نع هاور (5)

 هاور : /١7177 48 «عمجملا» يف يمثيحلا لاقو 2.77 / 75 «قشم د خيرات يف ركاسع نباو ه4

 تلج الب ةودرم و خب لؤهج خش نع ىرهزلا دمخ نب فوقعي نع راربلاو ياربطلا
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 يناَملا كَل يَنَمُباَم يقالث ىَتَح عِياتخُم َرِبَغ شنت َكَقبِرَط كْلْس باو

 ينناقفةقتلأ نَِودْزَْ فو ) ُهُفِراقمآَمْوَي بِ َص يِنُنُكَف

 تتأ تاملكلا هذه َّنإف ءلاوحألا ُلّوَحُت هللاو نفذ فّلؤملا لوق فطلأ ام رظناو

 .اهينابل ٌةدّيشُم ٌةدّيشُم ءاهيناعمل ٌةَدُكْوُم ىلوألا ةلمجلا دعب

 للك لعفتو مدت رهقتو «عطقتو دقت :يأ (مع هلل ةراغ تلرغب اهعيباو

 بلقتو هلوقلاو ةّوَقلاو ؛لوطلاو ةردقلاب ًادارفلاو ًازّرعت نكطبلاو رهقلا لاعفأ

 ببني لذلاو وحلا ىلإ ةنُكلاو ةعفّرلاو «ةكوّشلاو ّرعلا نم ٍةيورسك ةكلمت لاح
 قدصب لكوتم نمؤم .هدّيسل رايغألا نع عطقنم «هتّيدبعب فرتعا ٍدبع بلق رسك

 ةردق ىلع كلذ دعبي الو .هللاب هتوقو هلوح نع ًادّرجتم رصتنا دقو هللا ىلع ناييإلا

 .ريدق ءيش لك ىلع كبر نإ هللا
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 :ةنع َلاَعَت م هللا َيِضَر فلما انديَس اَنْديَس ل قد تن بع

 ٌعَفدَيَو َرْفْغَتْسَي ني يدمَحُمْلاَف ؛مولُك لع نام مهن نري سنا نع -ا/5

 .هللا ُهَمَصَع ْنَم ُموصْعَملاو ؛ِسْمَط َلَع ًاَسْمَط ُداَد ُداَدْرَي لاو تاكشا

 يف هللا ٌرِفْغَتسَأل ّْنِإَو لَك َلَع ُناَعب اي هن :ةلكَع ّنِبتلا لوقل ةمكحلا هذهب راشأ

 .00ةرم كَم َةئام 2 ويلا

 عماجلا ىلع ريسبّيلا» هباتك يف م َسدُق "يواخأل فوؤرلا دبع مامإلا لاق

 نيغب (ْناَكُيَل) نأشلا :يأ (هَّنإ) 1 ثيدحلا اذه حرش دنع "”"«ريغصلا

 :يأ ؛ناغي لعاف نع بئان رورجملاو راجلا (يبلق لع) ءاطغلا نيغلا نم ةمجعم

 دحاولا (مويلا ين) رتسلا :يأ ؛رفغلا هنم بلطأ هللا ٌرِفْفَ دبس ٌّنإَو) يبلق ىشغيل
 ةثاملاب دارأو «ةلفغ الو .باجح الو «رايغأ نيغ ال «راونأ ُنْيَغ اذهو (ِةَّرم ةئام)

 ١ .ىهتنا .«نيعبس ةياور يفاني الف «ريثكتلا

 ًاعيمج ساَّنلا بولق يشغي نيغلا باجح َّنأ هرب ٌسّدُق فلؤملا اندّيس حضوأو
 قلت يذلا نمؤملا :يأ ؛ُيدّمحملاف .سفنألا ةيؤرب روضحلا ذئاذل نع بجحنتف
 باجحلا عفديو «هللا رفغتسي :لاعفألاو لاوقألاب هب ىدتقاو كي ّيَِنلا قّلخب

 يف ملسمو 25١١/5 .١1188مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :#د هذ ّنَرْمْلا ّرَعَألا نع هاور )١(

 2710/١7 مقر (17)...رافغتسالا بابحتسا باب (548)...ءاعدلاو ركذلا باتك :«حيحصلا»

 .1916 مقر (755) رافغتسالا يف باب (؟) ةالصلا باتك :«ننسلا» يف دواد وبأو

 نيز ءيرهاقلا يوانُلا مث يدادحلا نيدباعلا نيز نب يلع نب نيفراعلا جات نب فوؤرلا دبع دمحم (1)
 ناكو ءفينصتلاو ثحبلل ىوزنا .نونفلاو نيدلاب ءالعلا رابك نم :ه(١٠”١1-965؟) نيدلا

 هنم يلمتسي دمحم نيدلا جات هدلو لعجف «هفارطأ تفعضو ضرمف «رهسلا ريثك ماعطلا ليلق

 ءاهب يفوتو «ةرهاقلا يف شاع ءصقانلاو ماتلاو ريغصلاو ريبكلا اهنم ءافنصم نيناث وحن هل «هفيلآت

 ةيردلا بكاوكلا» ؛«ريدقلا ضيف» ريبكلا هحرشو ءريغصلا عماجلا حرش يف «ريسيتلا» :هبتك نم
 7١. 4 /5 ٍلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف

 .ا ل6١15

 لحدرا



 ا
 نوبه ره آدَوأووكصدَت نطِيَّشلأ َنِم ٌفِيِتط م هَسَم اذ أتم نأ نإ » :ىلاعت هلوق
 .[501:فارعألا] # ©

 "يئاسكلا ةءارق فئاّطلا َّنِإ) :ةيآلا ريسفت يف يِزاّرلا مامإلا هركذ ام صّخلمو

 «فلألاب (فئاط) نوقابلاو .كلذك ”ورمع وبأو "ريثك نباو فلأ ريغب (فيط)

 ؛كلذ ريغ لاق نم مهنمو ؛ٌردصم هَّنإ :لاق نم مهنمف :هيفو «هانعم يف اوفلتخاو

 ام ِهَّنِإ :اولاقو ؛رطاخلا ِهَّنِإ :اولاقو ؛ةسوسولاو بضغلا هَّنِإ :هانعم يف مهضعب لاقو

 كلذ زيغو لاخلا وه لفل لح فري

 ال هزجع ىلع بضغ ةلاح ناطيَّشلا نم فئاَّطلا اذه مهّسم اذإ نوقّتملاف
 ٌرجاع مهنم ٍلحاو ّلك َّنأ اوقّمحتو هي هللا اوركذ :مهسفنأ نع عفَّدلا ىلع نوردقي

 «بضغلا ءاضمإ كرت نم هب مهرمأ ام ًاضيأ اورّكذتو هللا ةردق ىلإ ةبسّنلاب

 يف مامأ :ه(189)ت يئاسكلا نسحلا وبأ ءيفوكلا «ءالولاب يدسألا هللا دبع نب ةزمح نب يلع )١(

 ءربكلا دعب وحنلا أرقو ءاهب مّلعتو ءاهارق ىدحإ يف دلو ؛ةفوكلا لهأ نم «ةءارقلاو وحنلاو ةغللا

 يساّبعلا ديشَرلا بّدؤم وهو ًاماع نيعبس نع ءيّرلاب يفوتو «دادغب نكسو «ةيدابلا يف لقتَتو

 :رظنا .«نآرقلا يف هباشتملا»و ,««تاءارقلا»و ,«نآرقلا يناعم» :اهنم .فيناصت هل «نيمألا هنباو

 .787 /5يلكرزلل «مالعألا»

 -ا/:1) نيدلا دامع ءءادفلا وبأ ءيقشمدلا مث يورصبلا يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ (؟)

 قشمد ىلإ هل خأ عم لقتناو ماَّشلا ىرصب لامعأ نم يرق يف دلو يقف ٌخرؤم ظفاح :ه
 نم «هتايح يف هفيناصت ساّنلا لقانتو «.قشمدب يفوتو «ملعلا بلط يف لحرو «ه(ا/5٠) ةنس

 57١. / ١يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«ميركلا نآرقلا ريسفت»و ««ةياهنلاو ةيادبلا» :هبتك

 ةيمأ ينب يلاوم نم ءفريَّصلا نبا هل لاقيو ءِيناَّذلا ورمع وبأ ءناثع نب ديعس نب ناهثع مامإلا (*)
 لهأ نم .هريسفتو هتاياورو نآرقلا ملع يف ةمئألا نمو .ثيدحلا ظافح دحأ :ه(444-791)

 «فينصت ةئام نم رثكأ هل .هدلب يف يفوتف داعو ءرصم رازو جحف «قرشملا لخد «سلدنألاب ةيناد

 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .كلذ ريغو «ءارقلا تاقبط»و «عبسلا تاءارقلا يف «ريسيتلا» اهنم
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 تاركذّتلا هذه روضح دنع مهبولق بلقنتف ءشاحيإلاو ءاذيإلا كرت ىلإ عوجّرلاو
 فئاط لوزي «لاحلا يف وفعلاو «مهيلع بوضغملل ريخلا ءادسإ ىلإ مهوقع يف
 ةسوسو نم صالخلاو ّلِجَّتلاو ,فاشكتالاو راصبتسالا لصحيو «ناطيّشلا

 .«ناطيّسلا

 َّنأ :ةّيعافّرلا ةداّسلا انخياشم هيلع يذّلاو هللا همحر رخفلا هركذ ام صّخلم اذه
 ًالمع مهل نّيزف ناطيِّشلا نم ٌرطاخ مهَّسم اذإ هللا اوفاخ نيِذَّلا :يأ ءاوقّنا نينا

 اوركذ :روكذملا رطاخلاب هتيطغت ةلاح بلقلا بجحناو «هللا دهع يضرم ريغ ًاحيبق
 هبضغو هللا باذع اورّكذتو ,مهسفنأ اوبساحو هعرَّشلا نازيمب رطاخلا اونازف هللا

 نيعأب نورصبم لاخلا يف ةأجافم مه اذإف ءبلقلا نع نّْيَعلا باجح اذهب اوعفدف

 «نالطبلا نم هب ىتأ امو ءناطيِّشلا نوعفديف «لطابلاو نحل قيرّطلا رئاصب
 ًامدن هللا نورفغتسيو ؛هتاضرمو هللا ةعاط ىلإ مزعلا مزحو «مزحلا رزآَم نوٌُدشيو

 .ةّيلَكلاِب رايغألا نع نيضرعم هةّيناطيّشلا رطاوخلا نم مهب َّمَلأ ع
 فوخو «ىوَقّتلا نع ًابوجحم ناك نم اًمأو «مدقلا ٌيدّمحم ناك نم نأش اذه

 «باجح نع ًاباجحو ءسمط ىلع ًاسمط دادزا َناطيَِّشلا نم ٌفئاط هّسم اذإ هللا
 ١ .لَكُو هللا نم ةياقولاو ةمصعلاو



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فُلّوُملا اَنديَس ّل اذ ةءاط

 الَو ِداَعْلِل َدْهَعالَو ِْورْغَمْلِل َةَبْحصالَو نحلل َعِفاَد اَلَو «ِقْمْحْلِل َءاَوَد ال ٠/-
 هَل َدْهَع ال ْنَمِلَناَعِإ الَو «لِفاَعلل َرْوُ

 ِيِيْلأَو ِاَرْذَألا يِدْئأب اينُدلا يف َبّذَعُت أ 2ك سف ذَ َّلُك َلَع هللا بنك ا
 عي

 .راَجُفلا
 - هر كو -

 نوعلاو ِلَمْجُمْلاِب َرْكْم ْنَأَو ءِنِسْحْمْلِل َء يبن م ْنأ ةئيَح ٍسْفَن َلُك َلَع َبََكَو
 .[٠57:ةرقبلا] © راكصتأ ّنِع توق اَمَول : رسم :هلا صحم يملا طب كرهإلا

 ْنََو كلام لَ ادِإ َكْنَع َبَعْرَي ْنَأَو هَكِيَدَي يف اهي بقر ذأ :دعلا د ٌةَمالَع

 يو لَ روع َوُك هل ةغَدك حم نأ هربا كييف اَسِل في ل

 .[4ه:ءاسنا] © اًربِصت هاب قَكَر» يا

 .ُليِلَق هل ةّبَحَمْلا َلَأ نق ب ْقَصْاَف هل كيب نأ :قيِدَّصلا ُةَمالَع

 ل نأ ؛قمحألا ةحلاعم نع لمألا عطق « قمل ءاود ال ا

 ىسيع نأ درو كلذلو «ندبلا نع حوُرلا خالسناب الإ خلسني ال عبطلا يف ٌريرغ

 ٍنرَجْعَأ ْنِكَلَو ,ىئوُملا ُءاّيْخِإ نَرَجْعَأ اَم» :لوقي ناك 0 ٌةالَّصلا هيلع

 (َقَمحَألا كلا

 :هلوق ههجو هللا مّرك نع ءامإل بسني امتو
 اًَهيوادُي ْنَم ْتَْعَأ ًةّقامحلا لإ هب ْبطَيْسُي ءاود ِءاد كب

 ٍلفاَعلا م عم ٌةَبْحّصلا» :رثألا يف ءاجو ؛قمحألا ةبحاصم نع عرّشلا ىم + اذهو

 ءاينّدلاو نيذلا ف ٌناَصَقْن قّحألا م عم ٌةَبحَّصلاو .قرخآلاو اينّدلاو ِنيَذلا ف دايو

 ,00ةر رْخآلا يف ٌةراَسَحو توم لا ٌدنع َةَماَدَو ٌةَرْسَحو

 )١( مقر «سودرفلا» يف يمليدلا :ه# كلام نب سنأ نع هاور /5851.
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 « ءديكلكب قفل هََأ نع :لعت هلوقب دّيؤم حلل عقاد الو :فّلؤملا لوقو
 .[ه؟:سنوي] ةيآلا

 هللا مّرَكَو ُهْنَع هللا َيِخَر نينمؤملا ريمأ يلع لوق ىنعملا اذه يف مكحلا نسحأ نم

 رو ٌةَلْوَص لطابللو مُظْعَيو ومني مث ث ًالِحَمْضُم َاَقيِعَض ري ٌرون ٌقَحلل» :ُهَهْجَو
 ا هال قبح قتينتو لحكشت يو 3

 يف هللا همحر "ٌُلصوملا يرمعلا يقابل دبع لضافلا لوق ىنعملا اذه بسانُيو
 :هإلط نينمؤملا ريمأ لع مامإلا

 وُلْعَي حلا َنإف بَجْعتالق ٌِّلَع ىَمِحِل ىَمَتْنا ّقحلا اذإ

 يف ٌلْصَأ ُلِطاَبلاو نجلا يف ُلْصَأ ٌقحلا» :ْيلكي ميركلا يلا لوقي فيك رظناو
 .”«راثلا

 «هيأرب رورغملا َّنأل ؛ٌةليلج ٌةمكح ءرورغملل َةَبْحص الو :فّلؤملا اندّيس لوقو
 ءيش لك ىلع هنأ ىريو «هيأر عِبَّتَي الو ؛هبحاص ردق فرعي ال هسفنب بجعُملا
 .هتبحص نم لقاعلا نّكمتي ال ًاذإف ءءيشب سيل هنوك لاح

 دنع فقي ال ردغلا هعبط ناك نم ّنإف ؛عبَّطلاب ٌنهربم ,رِداَقلل َدِهَعالو :هلوقو
 .ٌدحب دّيقتي الو ءدهع

 امهو دون هابتنالاو ةملظ ةلفغلا َّنأل ؛ةهادبلاب ٌثباث ءلِفاَعلل َروُن الو :هلوقو

 ُجِتِنُت يصاعملاو ءيصاعملا جتنت هللا دنع ةلفغلا نمو نامل ؛نادّصلاَو ناَريَف

 «خرؤم «رعاش :ه(7174١-5١7١) ٍلصوملا يقورافلا يرمعلا دمحأ نب ناميلس نب ىقابلا دبع )١(

 وهو «رابخألا ةديرج» :هل .دادغبب يفوتو ةّيموكح ًالامعأ دادغبب مث اهيف يلوو ءلصوملاب دلو
 حدم يف دئاصق «تاحلاصلا تايقابلا»و ««رصعلا ءالضف مجارت يف رهدلا ةهزن»و ؛هرعش ناويد

 .7177 / 7 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .كلذ ريغو «تيبلا لهأ

 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو «1505 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :ه5 رمع انديس نع هاور )١(

 .785 0 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا زمرو «”06 مقر
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 »ليلا ءاوتس اهيحئاس لضي ئتح مهفلا عش
 :هريغل ًايلعتو .هسفنل ًاضه هذ يفاَّشلا مامإلا دشنأ دقو

 يصاعملا ٍكْرَت ىلإ يندرأف ييهق َءوُس عيكو ىلإ ثوكش

 يصاعل ىده ال هللا ٌروُثو ٌرون مهلا نأب يربخأو
 ال ْنَمِل َناَيإ الو :هلوقب َدَّنّسلا يف ءاج ام ركذف ةّمكحلا فّلؤملا اندّيس زجوأ دقو

 هللا لعجت نأ دعب قانملاو دهعلا ضقت لع ئرتضةل لج كلا نأ كلذ نايبوَكَل َدْهَع

 نأ امو ناسا ئشخ الو :ءاقللا دقتعي ال هنأ اَمإ :نيرمأ دحأل الإ دايكو هيلع

 ٌغزنو «ناهيإلاو نيّدلا يف ّصقن - هللاب ذايعلاو - امهالكو هللا دهعب فختسي

 .ناطيشلا لمع نم ةسيسدو

 نم ٍةرّهطم ٍةحلاص هي ّيكز ٍسْفَن َلُك ىلع رّدقو ىضق :يأ هللا ّبتك :هلوقو
 كسا ريك تناك اوس اها ة نع ناكر ةتذعُت نأ :ًاعرش ةمومذملا بويعلا

 ءاست نأو «ةحيبقلا يعاسملا نم مهيديأ هتبستكا |ب :يأ ءراّرشألا يديأب اينّدلا يف

 هةَربُم يهو ءوُسلاب ركذُتو ؛ببس الب باغتسُتو ءبجوم الب ٌمذتف راّجفلا ةنسلأب

 ةيكرلا سما كلتل عفري نأ 34 دارأ هنوكلو «هللا دنع ايلا هذه ناومل كلذو

 .ةيقابلا ةرخآلا يف رع ءاول ةّيضَّولا

 ءيست نأ ٌّقحلا قيرط نع ةفرحنم ٍةئيبخ سفن لك ىلع رّدقو ىضقو هلي بتكو
 يملإلا ظفحلاو نوعلا ّنكلو ءليمجلاب اهلماع نَمِب َرْكَْت نأو ءاهيلإ نسحأ ْنَمِل
 «هل هتاتكسو هتاكرح يف ٌلماش «هتّيبوبر ناطلسل رسكتملا هلل صلخملا دبعلاب طيح

 نم مهنوظفحي ٍناوعأو ٍراصنأ نم حلا لَ لطابلا نوعضي نيِذّلا نيملاظلل امو
 مقتني مث هب مقتني هللا فيس ملاَظلا َّنأ ىلع هللا ةريَغ ماهسو « هللا شطب فويس

 . ةنم

 نم َكْيَدَي يف اهب َبَعْرَي نأ ًاًردع هنوك هيلع كّلدت يلا ٌوُدَعلا ٌة ةّمالع :لاقو
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 ْنأو كّلاح فعضو َكّناَم لَك اذإ ةلرحتمو كنع نع 2 نآو ماطخلاو ضّرعلا

 :لئاقلا هلاق ام ٌحيرصو ؛كضرع مسج حرجيف «َكتبيغمب ِهناسل فيس ّلَتْسي

 ُناَسْللا حرج ام ُماَقْلَي الو ٌماقتلا اهل تانّسلا ٌتاَحاَرِج

 ءوسب ركذو مت نأ رسُيو «ريخب ركذُتو َحَدُ نأ ةركي نأ ًاضي ذيأ هتمالع نمو

 هرصن ىلوت هالومل ٍمَّلس نمو «بعت هسفنل رصتنا ِنَم َنإف ؛هلباقت الو هلل هَ
 ءدِسأر ىلع عقي ٌروُنَع وهف رشبأو هللا ةراغ ًارظتنم هللاب ًاًرتعم هيلع ربصاو ءهافكو

 4 ايِصَن هاب َكَو» :اهبطح لكأتو ءاهبهل مرضت راّئلاك هلّثَمو :هِفْلِظب هفتحل رفحيو

 .رابحلا كلملاب رصتناو داخل نع ضرعأ نمل «[4ه:ءاسنا]

 هب ُقّصلاف ءضَرَعل الو ضّرَعل ال لل كني نأ أ :قيِدَّصلا ٌةَمالعو :لاق ّمث
 .ليلقلا نم لقأ لب «ٌليق هلل ّبحملا لهأ َنِإف ؛هنع كفنت الو همزالو

 نأش ُهَهْجَو َمّركو ُهَنَع هللا َّيِضَر نينمؤملا ريمأ لع مامإلا اندّيس فّرع دقو
 :هلوقب هعم بلقلا حيرتسيو ههيلإ حولا نكست يذلا قيدّصلا

 ل هَمْنَيِ مى ل ص مو كعم ٌكََرْه مَا يذلا َكُفيدَص

 ءاَعَمِجُيل هَسفن لْمَهف َتَكَش كَعَدَص ٍنازلا ُبير اذإ ْنَمو

 عمجلاو ءاههبش :أ امو ينظلاو ةاشلاو ةرقبلا فلِظ وهو ٌيتجا ام لك ٌرْفظ :فلّظلاو فلّلقلا )١(

 ةرقبلا فلظو «ةماعنلاو ريعبلا فو ءسرفلا رفاحو ؛همدقو ناسنإلا لجر لاقي .فالظأ

 :ةدام «برعلا ناسل» .َقّقَشُت مل هفالظأ ِكِلَم ىلإ لاقف ناسنإلا يف لطخألا هراعتساو «ةاشلاو
 .(فلظ)

 لا



00 

 :نَع َلاعت هلا َيِضَر فْلَوُملا اَنْ َلَ من

 نر يف ٌتْنُك ْوَل هتاَْبشلاب دا َرذَت َكّناكَو قفل ٍضْعَب مالك ْلّوَأ ٠

 أَرْذَي يذلا ٍلْوَتلاب ٌتْذَحَألَو - ا ٌحَصادِإ - هدب ىتفأ نم عم تأ جالح ا

 ا ةبوتلاب ُهْنِم ٌتْعِنَقَلو ءَّدَحْلا ُهْنَع

 ْنَمَك ءبَولا َلَأ اهيل َعَلْطَأ ةَعبفَر َرَآَبَُ ِهِداَبِع ْنِم ًاداَبِع هللا بهو ١

 00 :ٍساَول هذه يَ يف نا
 و مس ريس عسب 00 هاو سار 5اس . ” وو

 ءدِقَمْحرِب ٌصْندي# و 01٠ :نارمع لآ14 ُهاَنِيام لعفي# .بفولا ٍةَرْضَح

 .آ١٠ 0

 لوق ىلإ ٍتاّيشلب ةودحلاًوْدَت كاك ىارقفلا ضعب مالك لو :هلوقب راشأ

 ْنِم دَح ينالإ مِهاَرْثَع َماَرِكلا اوُلْبِ»و ,”«ِتاَهّبشلا َدوُدُحلا اوُءَرْدا» :ةقِللَع تلا

 .ليوأتلا نكمأ ام لّوؤن اذه ىلعف :””«هللا ٍدوُدُخ

 «- ةريخلا مص اذإ - مب ىتفأ ْنَم عم ُتِيفأل جآلَخلا ِنَمَز يف تنك ول :هلوقو

 :ةرمطملا ةعيوتللو هلوشؤوب لل ناضتنالاو ةيئعلا م ه ٌميظع نأش هيف

 [ىلاعت هللا همحر جالحلا ةريس نم ٌةرصتخم ٌةذبن]

 فلؤملا اديس دوصقم يس رهظيل جلخ ا ةريس نو ةرصتغ لبن انه ركذتلو
 ءءاضيبلا لهأ نم روصنم نب نيسحلا ثيغم وبأ وه جالحلا :لوقنف ُهّرِ َسّدُ
 .هريغو يدادغبلا دينجلا بحصو .قارعلا طساوب أشن «سرافب ٌدلب يهو

 يف هدعب خويشلا بهذو هرصع يف ليقلاو لاقلا هب رْثكو هرمأ يف تفلتخا دقو

 )١( هص هجيرخت رم ١١-.

 )( هص هجيرخت رم ١١-.

 اكل



 هل رذتعا نم مهنمو همّظع نم مهنمو هرّمك نم مهنمف :ةريثك بهاذم ىلإ هنأش

 ادري ًظافلأ هنع ردصت تناك اهَّأ عامسألاو رتافَّدلا المو عاذو هنع عاشو «هرذعو

 .هللا الإ ةّبجلا يف ام :هلوقو «ٌقحلا انأ :هلوق لثم عمّسلا اهنع وبنيو ؛عرَّشلا رهاظ
 ةاكشم» يف "يلازغلا دماح وبأ مامإلا اهلثمو ظافلألا هذه نع هل رذتعا دقو

 حَّرص هَّنأ الإ رايخألا خياشملا نيب «هتلاسر» يف ”يريشقلا هركذو ««راونألا

 .هتاهبشب حّملو «هتائيطخب

 .ىتفأ ْنَم عم هلتقب ُهنع هللا يضرو ُهَِّب َسِّدَق يدادغبلا دينجلا مامإلا ىتفأ دقو
 هنأ ركذ هذ رداقلا دبع خيّشلا نأ ىَّنح «ءايلوألا نيب موقلا نم ٌةعامج هّدعو

 .هديب ٌتْذخأل هنمز يف ٌثنك ول لاقو «ٌفراع

 يف حّرص دقو «هأطخ نودقتعيو «هتيالوب نولوقي نيِذَّلا نم هذ فّلؤملا اندّيسو

 أطخأ !ٌقحلا انأ :لاق هنأ جالحلا نع نولقني» :هّصن ام كلذب "«ناهربلا» هباتك

 «فوسليف :ه(460-009) مالسإلا ةجح .دماح وبأ ,يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم )١(

 ىلإ لحر (ناسارخب ءسوط ةبصق) نارباطلا يف هتافوو هدلوم ءفنصم يتئام وحن هل ءيفوص

 دنع) لزغلا ةعانص ىلإ هتبسن «هتدلب ىلإ داعو ءرصمف ماشلا دالبف زاجحلاف دادغب ىلإ مث روباسين

 ءايحإ» :هبتك نم .فيفختلاب لاق نمل (سوط ىرق نم) ةلازغ ىلإ وأ (يازلا ديدشتب هلوقي نم
 بتك هلو «ىنسحلا هللا ءاسأ حرش يف ىنسألا دصقملا»و ؛«ةفسالفلا تفاهت»و ؛«نيدلا مولع
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 ىلا انآ لاف اعلا لع فاك ول ةيعوب
 ةلضاو لحجر ءلز[ اهل طا ملعبو كلذ لع اةيسولا هول (رعسادل ةوزكاتب

 .لاق ام رخآ ىلإ «...ًادبأ

 ةحابإب يضاقلا بتكو «هبلصو هلتق ىلع اوعمجأ دادغب ءاملع نأ مولعملا نمو
 هدامر يقلأو هراَّتلاب قرخأو لتقف هلعق يف نذأف ؛ةفيلخلا ىلإ ىواتفلا تعدو «همد
 يتلا هناا هازال تاما قإ قسرا و تادهت ارلا ةيدعتو ةةلجتلا ل

 عست ةئس يف هلتق ناكو «خيراوّتلا رئاس يف هنأش يف ليق ام صّخلم اذه هب اَوُنييْا

 «هتماركب لاق :ُهَدَقَتَعا يّلاف «ةديدعلا تاماركلا هيدي ىلع ت رهظ دقو «ةئاثالثو

 .ٌةذبعشو ٌرحس هنم رهظ يذلا َّنإ لاق :هدقتعي مل نمو

 ةّحص ىوتفلا ىلع فّلؤملا اندّيس طرتشا :رِكُذام صخلمف
 اردت ًاليوأت - هنع لق ام ءيش ّلك ققحت دعب اذه - لوألا تذخألو :لاق مث

 يذلا مالكلا نع ةبوّتلاب هنم عنقا ليوأّتلا نكمأ اذإو ءعرشلا هلبقيو ّدَحلا ُهنع

 ةبوّتلا دعبو .هللا ىلإ عوجّرلا هيف بجي ٌميظع ٌبنذ هنأ ىلع ليوأتلا هعماس فّلكي
 هللا ىلإ مهبونذب اوءابو مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا هديبع نع قلغُي ال نمحّرلا بابف

 َتإ هَل ةَمْحَي نمط ال زهري لع ؤَرتَأ زا َىِاَبيلْفل :ىلاعت لاق «ىلاعت
 .[58:رمزلا] ةيآلا 4ع َبَودلاْرِفَعبَمَأ

 هلا هته ةلوقب اهنعضزأف:«ةرهتقلا داق لع فلولا اندّيس فطعنا مث

 ّلهأ اهيلع َعَلْطأ عي ا :نيفراعلا نينمؤملاو نيملسملا :يأ وِداَبِع ْنِم ًادابع

 ىلع ةروشنملا بهاوملا هذه ّيَط يف ٌيوطملا هللا ريب َكَرْذأ ْنَمَف ؛ «حتفلاو ٍبْهّولا

 ميتاوخلا َّنإف ؛هللا عم هتريرس نسحأو ًاعيمج ٍقْلَكلل عضاوت :يناسنإلا عوّنلا

 الو ءتاضويفلا ةميظع ٌةَعْيِسو مّركلا ةحاسو ءِقلَلا ىدل ةَلوِهجي قلتملا ٍتايابنو

 ءوِقَمَْحَرب ٌصندي#و ءءاش ىتم «كياَمُلَمْفي ءبهولا ٍةَرْطح رْضح يف باّهولا ىلع ٌديق

١ 



 ٠١[, هةرقيلا]] 4 آم نم

 «قرّطلا حجنا هك هللا لوسر ةعيرش قفو هللا قلخ عم ُبدألا اذه لعف
 لإ كلاس لك ٌقايرت عبّطلا صضرمو «سفنلا ضرغ نم دّرجّتلاو ءبهاذملا نسحأو
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 .بهاذ لك قيف رو هللا

 انوا



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلّوُملا اَنَديَس 00

 ٌقْوَصلا ٍراَيَرْهَش نبا َةيِناَحْوُر َّنِإ :َناَساَرخ ِةيفْوُص ْنِم ماعلا ضْعَب َلاَق 7

 َءاَش اَم ىلإ ِمَجَعلاَو و ٍبَرَعلا يف ةيِفْوَصلا ع, وم بي قرت يف فرضت هرب سد دق ريبَكلا
 .ِلاَمقلا بالا الإ نك 0

 َلَع ِتْقَّولا لم بوني ُرْوُدَت كتبَ ِبْوُلقلا ٍلْهَأ َدْنِع َدْنِع ٌةَبدَمَحْمْلا ًةَباّيْتلا 8

 ِضْعَب َحاَوْرَأ المشي يِضِإلا ُمّرَكلا 8 قرش حيال جْورلا َفْرَصَتو مِهِبتاَرَم
 ٌَئآيِوَأ ُنَح > :لاَعَت َلاَق هللا ىلإ مي ُلَسوعي نم َنأَش ُحِلصب ْمِهّلُك ْلَب ِهِئاَلْوَأ
 ,ٌدَحلااَذَه «[01:تلصفا 4 َةَرْخمْلا يفَو ايدل َةرَيَحْلا يف

 ُبْيِلا ِهْيَلَع ص ْيِذَّلا ءاَرطإلا ٌمِهِضْعَب ٍلاَمْعَأ ين نإ ؛مِجاَعَألا َطاَرْفِإَو َكاّيِإ 4
 .ةُمالَسَو هللا ٌتاَوَلَص هْيَلَع

 كيني ال مُهّلُك َقلَخا نم ؛اتبم وأ َناَك ارح اح ِدْبَعلا يف ٍلْعفلا اَْؤُرَو َكاّيِإَو

 .ًاعفَن الَو 7 007

 ري هال لاَ اع هللا بح نإ ؛هللا ىلإ َةلْيِسَو هللا ٍباَبْحَأ ٌةبَحَم ةَبَحَم لخ ْمَعَن 5

 0 كيِهَرْلَأ دي هللا ىلإ ةلْيِسَولا َمْهِنَو نحلل ٌدَنِص د دي دي بِه 79 ار

 .اَيلَو هللاب َيِضَوَو كو يتلا ٍلاَيْدَأِب ِكْسمَنلا َّلُك َكّسَت ْنَمُوَِل 33

 ش [ىلاعت هللا همحر رايرهش نبا ةمحرت]

 نب دمحأ «مالسإلا خيش مامإلا همجرت هذ فّلؤملا هيلإ راشأ يذلا رايرهش نبا
 مامإلا لولا خيّشلا وه» :هنأش يف لاقو «”«ىدصلا ءالج) هباتك يف يرصملا لالج

 رس

 «ةقرخلا يعافرلا يفنحلا يرصملا يراللا لالج نب دمحأ خيشلا وه :فّلؤملاو - 54-557 4هص )١(
 نب دمحم نب ركب يبأ خيشلا نع ةقرخللا سبل ,ىدهلا مامإ ةريس يف ىدصلا ءالج» :باتك بحاص

 نع ,يرديبألا ىسيع هخيش نع «يشرقلا ن نمح رلا دبع هخيش نع فىف(م”أث8) يفاونخلا يلع

 ,«”ظ



 2 راعلا ةلجا تاطلتس ويلا نعتعلا» لإ هتاكرب نما" ةليهاولا ييشلا

 بركلا مهنع فشاكلاو ةَّمألا نم هب ثاغتسا نم ثوغ «نيثراولا ةّلدأ ناهربو
 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ءدشرملا ْخيّشلا ءرايخألا نيب نم هللا هراتخا يذلا ةَّمُعلاو

 .«زيزعلا ُهِّس َسّدُق ينورزاكلا رايرهش
 ٌرهظأو ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر يعافّرلا دمحأ يدّيس روهظب ريخأ دقو» :لاق َّمث

 قاحسإ يبأ ْخّشلا ةافو َّنأ عم دمّصلا دحاولا دنع برقا َنِم ُهَل امو هِرِدَق ع
 ىهتنا .«ةنس نيناثو ىدحإب امهنَع هللا َيِضَر يعافّرلا دمحأ دّيسلا دلوم لبق

 عست ةئس هيلع هتمحر لاجسي هللا بص هيلإ راشملا خيّشلا ةافو تناكو :تلق

 تاعيضأ ةعرتر :ناعتالا ةعطمو خويا هيلع ىنثأ دقو «ةئاعبرأو نيرشعو
 ةفوصلا قف ٌموق لاقو «ةريثكلا هدماحمو «ةريهّشلا هبقانم ىلع لدي هلاك

 ٍناّرحلا سيق نب ةايح خيَّشلا نع كلذ لثم لِقُتو «هتامم دعبو هتايح يف هفّرصتب
 دبع َخيّشلا نع ًاضيأ كلذ اوركذو ءامهنع هللا يضر فّلؤملا اندّيس باحصأ دحأ

 ْنِم ضعبلا كلذ ركذو ءدحاو ريغو ءيخركلا فورعم ْخيَّشلاو «يناليجلا رداقلا

 .ًاضيأ هط فّلؤملا اندّس نع ةّيعافّرلا نايعأ

 [ًَنَْم وأ ًاّيح دبعلا يف لعفلا ايؤر مدع]
 ةقاطلا دع فوزوملا ةحولا لع اذه لوقياأل هدب اتكعو هر سد هلا لاخلأو

 مدعب حّرصُيو «ةّنبلا كلذ ركنُي لب .مهروبق يف تاومألا ضعب فّيصتب ةلئاقلا

 نأش حلصُيف «ءايلوألا حاورأ لمشي ٌّيهلإلا مركلا اَّنِإو .ٍقولخمل حوّرلا فّرصت

 يعافرلا مامإلا نع «يطساولا حتفلا بأ خيشلا نع «ه(71048)ت يبيلقألا مالسلا دبع خيشلا
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 مهيدانب لزني نمو «مهيدانم

 مهّيح قلخلا نأب حّرصو تيم وأ ناك ًاّيح دبعلا يف لعفلا ايؤر مدع ىلع هّبن دقو

 ارض هسفنل ٌدحأ كلمي ال زجعلا يف ٍدحاو ٍلاح ىلع مهريغصو مهريبك «مهتّيمو
03 

 َّنأ اَّلِإ .تاّئآرقلا تاّيبلا تايآلاو ثيداحألا كلذ ْتَحَضوأ دقو عفن الو
 ذهتا «هتّيبوبر تافص نم ٌةفص مهل ىلاعت هلل ةّبححو «هللا بابحأ اوناك اَمَل ءايلوألا
 6 هللا ىلإ ةليسو محل هللا بح دابعلا

 ناهرب ًانيسح دّيسلا هخيش لأس هَّنأ ”«نيكلاّسلا جارعم» بحاص ركذ دقو

 :هّصنب وه اهو «ىنعملا اذه بساني ًالاؤس ُهَّدِ َسّدَق يعافرلا ٌيداّيّصلا نيّدلا
 هيلع علّطي فيك «ساف يف هب دانو دادغب يف هنوك لاح لولا فشك نع هنيذ هتلأس

 نسلألا ىلع ةدّدعتملا نكامألا نم بدنُي نأ دحاولا تقولا يف قفتي دقو «هاريو

 ةنوعمب هللا ددمب موقي دقو لكلا لاوحأ ىلع علّطيو .هل بدان ّلك ىرّيو «ةدّدعتمل
 .؟لاحلا اذه مف هيف وه يذلا هناكم يف وهو لكلا

 نحص يف هتعضو اذإ ميسجلا ميظعلا يسيطاغملا رجحلاك لولا بلق لثم :لاقف
 نم ىلعسولا ةطقنلا هتلعجو ؛ةطيسب ضييألا ماخّرلاب ةشورفم رم ةعيسو راد

 ّلك نم تهجوو «بناج لك ني راّدلا نحص ُه ٌراحلا ُسمَّشلا ٍتقرطو ءنحّضلا

 عيمجلا ىلإ هتّيبذاج يرست اّلَمَأ «هيلإ هبذج ٌحصي امو ءديدحلا عطق ٍةهج
 .؟هّلحم يف وهو ,مهحلصتو

 .ىلب :تلق

 رخآلا بلقلا هّجوت ةلاح هيف ىلجنا ًاَّرس هللا هاطعأ كلذك ولا بلقو :لاق

 ٌةلصو رخآلاو ءرخآلا بلقلا نأشو هنأش حلصُتو «هيلإ هتّدام سكعنت «هيل

 .تالال-ال غض )١(

 اما



 :ةفيسرلا وفلل نكيقلا نكلاوورسلا عشا نيكد اعننك عمن
 .ةهّيئلا ةراهط :ماخّرلاو

 .زرّطلا ةّحص :ّلحملا عيبرت نسُحو

 سمش بئاج نم ةّدمملا ةّداملا رون ءاطعإ :ةتاهج لك نم ةٌراحلا سمّسلا ةقرطو

 .دادمتسالاو ٌّدملا ةلاح نيِتّيفيكلا ةّرق عطقنت اليكل ةسّدقملا ةيانعلا

 بلق تفل الو بلط الب ةطاحإلا َّنأل ؛ٍقولخمل ةطاحإلا هذه ٌحصت الف اّلِإو
 كنوصيو كنيعيو كظفحي يذلا هللا نأش وه (َّنإ ةبذاج ِةَّدام ساكعنا بجوي

 نسحيو «ةيصعم ىلع تنأو كقزريو «ٍةلفغ ىلع تنأو «هنوصو هنوعو هظفحب
 .ًاريبك َملُع هللا ىلاعت «نوؤّشلا هذه نيكسملا دبعلل ىّنأو قءاسإ ىلع تنأو كيلإ

 .هتوم دعب لولا ددم مدعب :ةلبانحلا ضعب هلاق ام تبث ٍلئنيح :تلق

 ةّيمحّللا ةعطقلا تسيل لولا يف ةَّدمُملا ةّداملا َّنأل ؛تبثي مل لب ءال :لاق
 ال ٍةلَّطعمب تسيل ٌةملك هذهو «هيلإ ةاّلدُملا ينابّرلا ددملا ةملك يه اَّنإو «ةلَّطعملا
 .هللا تاملكل ليدبت الو ءاهدمأ يضقني الو ءاهددم عطقني

 ؟اًيح ولا نوك ديقب ٌبهو ددملا لعلو :تلق

 ,ةّيهإلاب قئاللا اذهو ءديق الب ٌبهو ددملا لعل ذإ لطاب وجو ىلع ٌنظ اذه :لاق

 1 .ءيش مركلا ةنازخ نم صقني الو

 عمتجملا هبلقو لولا بلاق ىلإ ةالدملا ددملا ةّدام ةلاّعفلا ةدمملا ةداملا تناك اذإو

 يهو عفن الو ًاَّرض هسفنل كلمي الو عفني الو ضي ال ”[يذّلا] نيطو ِءام نم

 ةهجوو ءهددم عضوم لولا هدبع هللا لعجو «ةَّدمملا ةعفاّتلا ةَّراَّضلا ةفّرصتملا

 هللا اهلعج يتلا ةهجولا ىلإ دبعلا هّجوت ىتمف «هيلإ هنع بوجحملا هددم نع ديعبلا

 .عوبطملا لصألا نم طقاس نيفوقعم نيب ام )١(
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 ناك ءاوس اهعضوم فروب ددملا ةّدام هيلإ تفرصنا ههابجتا حلا لبقو «ةددم عض وم

 دنع لصألا وهو ءاذه يف قرفالو ءاديعب وأ ًابيرق ءاتْيَم وأ يح ءأدوقفم وأ ًادوجوم

 .نيفراعلا
 ادّرجم هنوك ةلاح قولا ةّيزم اف ٍظنيح :تلق

 .؟بلّسلاو بهولاو «ةّوقلاو لوحلاو
 لَآ د ُهَنآَو قي م هِدِيَمْحَيِب ٌصَنْخَي» :صاصتخالا هتّيزم :لاقف

 . ىهتنأ 1٠١8 :ةرقبلا] «ريِظَعْلا

 .قيفوُتلا حلو هللاو «ًةيافك مامإلا اذه هلاق ايفو

 «قتّرلاو قتفلاو «لعفلا نع
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 :نَع َلاَعتهللا يِضَو فلولا اَنديَس َلَق من 2

 ٍراَيْغألاِب ىتغتشا ٍنَمَو هَل هلل ِرْبَخ َلَع َدَمَتغا ِنمَو هٌلَج هلل َمَصَقغا ٍنَم 4

 .ٌلَض قف ٍلوُصرل قرط بيانو ل
 .ٌرْوُرَس عضاوَتلاو ٌرُْن ُمْلِعلا -4

 .ةّمهلا وع ناوإلا مولع ُتَواَقَتَي هلا عم م لجل لاَ ُةَمهْلا ٠-

 .ِهِرَْخ ْنَع همه فَرَص :ٌقَلطَجلا ُلاَمَملا هلل نأ َنَقبَأ 0

 هللا ٍرْيَغ ْنَع ْتَّلَصَمْلاو هَْمْئِرَع هللا ىلإ ْثَحَص كتم هللا يف ْثَلَع ْنَم -9
 وعر و

 هت

 .َرِجاَفلاَو بلا اَهَيَلَع َسِيِجي ما ّرِكلا ٌةَدِياَم - 916

 .اَهِدَلَو ع َدِاَولا ناد َقَْقِاَبِع َلَع فلو ناََحٍمِاَولا َدْنِع هلل
 .اهدرَتْسا ام ٌةَمْهِ هَدْبَع َبَهَو اذ هلل َّنِإ 8

 اَهْوَألا ٍتاَرّوَصَتَو ٍلْوّقُعلا ِكِراَدَم ّق رق ةئولإلا باول ُتاَضْوُيي
7 : 

 ا ضَرْهو ِِدمقُملا ِلاَعَملا ىلإ َرْمَألا َضَوَف ُدْيرُي اَم ُلَعْفَ هلل نأ مِلَع ْنَم 7
 .يِلسَتلا بارت َلَع

 لإ ٌكِلَح ٍءْيَش ّلُك» :ُرْطَس اهِفِئاَحِص يف أرق هي ْثَلَجْنا اَذِإ ٍقئاََلا ٌلُك

 »ا م

 5222 ثهَهْجَو

 (ياَق َراَقِتْفإِلاَو 0 َتْيَأَر :ناَوْكَألا ِرْئاَوَد يف َرَظَنلا َتْنَعْمَأ اَذِإ 9
 ق1 ا ا ا ا

 00 :ماَدقَألا ُقلاَرَم ح٠

 .ّتم امل ٍةَرْدقلاو ِةَّوُقلاو ٍلْوَحلا َنِم َتْيَعَدا اَم َكَل َناَك ْوَل © ٠

 َمَتَت ِةَّرِغ َلَع َتْنَأ ؟ىّوْعّدلا َدْبَع َدْبَع اي َتْنَأ َنبَأ ؟ةَسائرلا دبع اَي َتْنأ َنيَأ 00
 .َكِتلِذو َكِييِدْيَع ب 2 روت سَبْلاو َكِتَّرِغَو َكِتَساَئِر ْنَع

 ,5ظظظ



2 
 ْنِم يرق ١ :ٌلْصَملا ُلَوَقلا «ٌلْزَه َكِتَّرِغو َكِتَساَنر َّلُكَو ٌةَِؤاَك َكاَوْعَد لك ٠١- أ ا

 .[74:ءاسنلا] # هلأ رْنِع

 هيلإ ًاثجتلم هللاب مصتعا ِنَم َّنأ هذه هوكَح لَم يف ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر حضوأ
 ًاعطقنم هللا ريغ ىلع دمتعا نمو «ءساّنلاو هللا دنع ًاليلج راص هريغ نع ًافرحنم

 رايغألاب ىنغتسا نمو «ساّنلاو هللا دنع اًليلذ راص هللاب ماصتعالا قيرط نع
 .ةّلقلاب َيِلُثبا ىلاعت هللا ىلإ راقتفالا ةبتر نع ًاعّفرتُم

 ةّيدحألا ةعيرّشلاو ةّيِئّسلا ةّنّسلا وهو لكَ لوسّرلا قيرط ريغ هيأرب عِبَّنا نمو
 ّنِم الإ نوكي ال اذهو «ةلالضلا لهأ نم راصو ءباوَّصلا قيرط نع هات دقف

 .لهجلا

 ءداشّرلا ليبس ىلإ دبعلا هب يدتيي ٌرون ُملعلا :ههض فّلؤملا دّيسلا لاق كلذلو

 :هانعم اهب درو دقو «ملعلا ىلإ ةلصوملا بابسألا نم هنوكل ٌرورس هتياغ ٌعضاوّتلاو

 ا َّنإَف ؛ءايحلاو .رثكلا نيب ٌعيضي وأ ُحَبذُي ملعلا َّنإ»

 ه هدّصقم ىلإ ٌلِصَيِالَق ِلاَوسلا ِنَع ُهْلِجَك هُعَنمَي يِحَتْسْمْلاو َلَهَجي الِْكِل لاس
 ."”ملعلا

 ؛هللا عم لجّرلا ةلاح ةصلاخلا ثلا ؛حبحّضلا ٌمزجسلا :ي ئه ةمهلا :لاقو

 وه ىلاعت هللا َّنأ قّقحتو نقيأ نمف «ناعيإلا ةيرم راق توا لمكياج
 ىلإ رظّتلا نع هتّينو همزج لّوحو هّتَّمه فرص :هل لعف ال هريغو «قلطملا لاّكفلا

 ىلإ تّكص هنن ةّيلكلاب رايغألا نع تفرحناو ههتّمه هللا يف تلع نم َّنإف ؛هريغ
 ْنَم١ َنإف ؛هترجه هللا ريغ نع تلصفناو «هتلزنم نيبّرقملا عم تتبثو «هتميزع هللا

 يسار مسا لاك أ نا الا 12 هاج
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 .”قداّصلا ثيدحلا يف درو (ى «...ِهِلْوُسَرو هللا ىلإ ُةّنَّرجه ْثّئاك

 بلا اهيلع سلجيو ءاهيلإ ىعدي ناسحإلا ةميلوو مركلا ةدئام َنإف بير الو

 ُنانح لاجآلا تاياهنو ميتاوخلا دنع ِةظي هللو ءرباكألاو رغاصألاو ءرجافلاو

 اهدلو ىلع ةقيفّشلا ةدلاولا نانح قوف هدابع ىلع .ٌّفطلو ٌمركو .ٌفطعو

 .حلاّصلا

 نأ همك رنا اذ ةضيفع نادعلا ةيتعاو ةيس هنيع ىو اذ[ هنا إو
 ؛ماهوألا تارّوصتو «ةميلّسلا لوقعلا كرادم قوف ةّيهلإلا بهاوملا تاضويف

 .رطاوخلا جرادمو

 همكُحل عزانم الو «هرمأل دار الو «ديري ام لعفي هللا نأ َمِلَع ْنَم اذه ىلعف
 اناعذإ هنيبج ٌشرفو ءءاش فيك هكلم يف فّرصتملا ردتقملا لاّعفلا ىلإ رمألا ضَّوَف

 قئالخلا عم ةمئاقلا و قئاقحلا ّلك َّنأل ؛ميكحلا مّكَحلل ميلسّتلا بارت ىلع ًادايقناو

 هاربا نم حول لك لفشل اهفاحض ىف أرقإ ءاهؤزطق تفقكتاو تلج نإ

 .امهنسسقلا# :ُهَهجَياَلِإكِلاَه ٍءَيَعلك » :رطس هيف يلجنملا ّيهإلا رمألا مسر

 يف اربتعم رظّلا تنعمأ اذإ كلاسملا هذه فشك ىلإ لصت نأ لبقو «كلذ دعبف

 ؛بناج لك نم اهب اطيح زجعلا تيأر :ناسنإلاو تارّذلا ماوعو «ناوكألا رئاود

 ةوقلاو لرطلاو لوكا كب رلو .بهاذملاو تابّلقتلا عيمج يف اهعم ًائاق راقتفالاو

 .هل كيرش ال هدحو «ةردقلاو ىّنِغلاو ءءاقبلاو

 ةضراعمو ءاهامعأو سلا ايؤُرو «ةضيرعلا ىوعّدلا :مادقألا قلازم َّنأ ملعاو
 .اهيلع ضارتعالاب رادقألا

 ءدب ناك فيك باب ؛(1) نايإلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :ه# رمع انديس نع هاور )١(

 امنإ» :هلَو هلوق باب ,0377) ةرامإلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو ء١مقر (79)...يحولا

 /19٠1. مقر (45) «...ةينلاب لامعألا
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 لولا نم كسفنل هتبسن ام كل تبثو «يعّدملا اهُبأ تيعَّذا ام كل ناك ول

 َّتِم الو مرهلا ىلإ هنمو «ربكلا ىلإ رغّصلا نم كلاح لّوَت اََل «ةردقلاو ةّرقلاو

 .مدعلا ىلإ دوجولا نم َتْلّوَحتو
 ؟ةينافلا اهتاذلب تاقوألا قرغتسملا ةسائّرلا دبع اي تنأ نيأ

 ؟ةيهاولا اهماهوأب لوغشملا ىوعَّدلا دبع اي تنأ نيأ

 بوث سبلاو «ةيهاولا كتّرِغو «ةينافلا كتسائر نع دعابتو ّحنت ٍةَّرِغ ىلع تنأ

 لصولا كاوعد ّلك َّنِإف ؛كبلقو كناسلب هل كلِ ءادرب ىّدرتو ءكّبرل كتّيدبع
 كمسجو كتقوب كتّرِغو كمهوب كتسائر ّلكو «ٌةبذاك قتّرلاو قتفلاو .عطقلاو

 لوح الو «1/+:ءاسنا 4 دنِعَنَ ٌلكْل» :لضف لكل عمجتسملا لصفلا لوقلا «ٌلزه
 ١ .هللاب اَّلِإ ةّرق الو

 ةكرابملا لمجلا هذه يف ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلملا اندّيس هدروأ ام َّنأ ىفخي الو
 ثيداحألاو «ةّينآرقلا تايآلا نم ريثكب ٌدّيؤُم «ةقئاّرلا يناعملاو «ةقئافلا مكحلا نم

 هدصاقم ضعب بساني ام تدروأ دقو ءحاضيإلا نع ماقملا هيف ّيِنَع ةّيوَتلا

 :يهو كيلا حدمب اهيف تصّلخت يل ةديصق يف ةميركلا
 ٌمالحأ اَهّلاَطَم َلاّطَتسا امهم ُماَيألف َّيَخَأ كيلع ْنّوه

 ُماَوَذ ٍهْيدل ام ٌراَدَم ْتَقاَض ْنِإو اهُتَياف اَهَيّصْعِل ٌرِبطاو

 ُماَرْجَألااِهلْوَح ْتِراَدو ثقي يلا ِكَلَقلا َةَرْنِإ ُهباَشُت ثداك

 ماين ٍطيسَبلا رْبَّشلاب ُساَنلاو اهّضرأ ثرادو ال ْتوُك دق

 ٌمالعألا اهو يف اًهرادقم ىلع َتَّفَح يذلا َدْهَمْلا بجعأ ام

 ٌماقُم وهو ٍناهربلا ةَيِوَرْك ِهِسفَن نِم ُهْرُهَت ريرّسلاك وه
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 ىوتلا دي َكَتَعَراص اميف هس ْذُخ

 ًادماوج َلاَبِجلا ُساّنلا بسحَي دق
 ٌثداوح ُنامَرلاف َكُْرْمَعَل ررصاف

 هب حلصاف ةسكعو ُْبيطي ٌربخ

 ًاعبا ًابطق حوُرلا سمشل لعجاو

 اهّركذ َكَسفن تفكأ اذإ أَرْفاَو

 تبا ٍءيش لكُم َلاَع تنألف

 اهعونو ُلاقملا نيجوز لكني
 ىوطنا َكمدآ ٍلبقْنم مدآ مك

 ٍةمكحل ُئِلَخلا مان اذإ ْرَهْساَف

 ٍفراعم ربك ٍنآرقلا نم خَتفاو

 اجعلا ِنَمَف ًةليسو َلوُسَرلا ٍدخو

 اندذر

 ةالقألا هن لاق ئكع
 ماظن هيف ّصنلل امورُمو

 ٌمالكوهيف ٍلاملا ُسأرو يِضْمَت

 مارك َنوؤُشلاَركذ اذإًانأش

 ُماَلَعلاهب يضقي امب ىضري
 ُماقرألا كل ثّجسن امب احرف

 ٌماهفألااهب ثراح ٌةغبص كب

 ُماموألا َكّدُفت تنأوًاأَّصن

 ٌماسجألا لسلست فيك َكْرحُي

 ٌماكحألا اهدجتم َةَفرُش يلعُي

 ُمالسإلا قلاخلا دمع ُنيَدلاف

 ٌماّضُي سيل ٍرومعملا هباحرل
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 :نَعَلاَعتهللاَيِضَو فلولا اَنديَس َلاَق اق

 .ٍلَمَعلاَو عّْشلا ٍطِئاَح :ِنيَطْئاَحلا َنَْب ْرِس 0

 َنيَبَو ٌرَش عاَدتْبالا ٌقْيِرَطو ٌرَْح عابنالا َقْيِرَط َّنإَق ؛عابتالا َقْيِرَط ْكَّلْسا

 ني نوب رَّلاو ِخلا

 َلَع ذوتمت الو بالا َلَع َكتيبَج ُشْرْفاو ,بابلا لَ َكّدَح ْعّرَم

 لأب ُقَحْلَت َكَّلَع ء َكِرْيَغ ْنِمو َكْنِم درجت كِتَرْذُقو َلاَعت يم + ر ىلإ اجْلاو َكِلَمَع

 .[+: سنويا 4 َبوفَتَيأثاَكحَوْاوتَمَ تررْلا» :ِةَمالَّسلا
 . كو هللا ىلإ ب ُبّرََتَ يِذَّلا ُتْفّولا نَا ٌةَكَرَب

 ال ةمشقلا هلع هك َلَمَع ل الدلو ؛ٌرهَلإلا باَبلا يف مرح مم ُءايْوَألا

 هللا ديا ْيِذّلا | طرملا هش لا بح الو ؛3 هبال وب مهزخ نك مهصتا
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 » :ىلاعَت لاق اق هِي ُهَقَحْلَأَو اك هيت فرش د هب َّناَصَو ةَقْيقَحلا ِهب ٌرَصَن و ةَعيرَشلا هب

 .[14:لافنألا] * تييِمْؤُمْلأ ّنِم َكَحَنَتَأ نمو هلأ َكَبسَح يآ اهيأَك

 احن هل هللا ِرِماَوَأ ُميِظَْت اًهياَسْقأ ُمَظْعَأَو م اَمْقَ لع هللب ٌةَقرْعَملا 5 ٠-

 اَعَن لاق َرْبَغ ال ِةَلْفَعلا ُباَجِح تلا نيو ديعلا نيا

 .[105:ةرقبلا]# مُحمد

 نم شالا وَلا :هلل ٌرِسَو ؛هللا رب ُمَقَوتَيو هللا ىلإ ُعَرْفَي فاعلا ُدْبَعلا ١-

 ش .ٍلمع الو منْ ةَعِباَس نود نم ٍلْضفلاَو مّركلا ٍضخت
 َللَع ب َبْولُقلا َتَبَي نأ هلل اوَُأساَف ءَِمَّْولا رد يَعْبْصَأ َنَي ُبْلَدَي ُبْلَقلا

 .[؛ه:ءاسلا]4 ايو هَلاب سكول : هيْئِدَو هنبحح

 يف نْكَمّتلاب ةماقتسالاو رمألا نيب فوقولا ؛نيطئاحلا نيب رس :هلوقب دارأ
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 عابتالا قيرط ّنأل ؛ميلسّتلاو ٍتاولّصلا ٌلضفأ هيلع ميركلا عِراّشلل عابتالا قيرط

 اينّدلا دئاوفل عطاق رش بش عادتبالا قيرطو «ةرخآلاو اندلا ةضاقمت عماج ريخ

 ل

 .ٍلقع يذ

 راهظإ نم نّكمت :يأ ؛بابلا ىلع كّدخ ّْرم :ه5 فّلؤملا اندّيس لاق اذهلو
 ماودو ءةالّصلا ةرثكل ةراشإ ؛ِبارَّثلا ىلع كنيبج شرفاو .هللا باب يف كلذ
 .قلخللو هلل عضاوّتلل وأ هلل دوجّسلا

 َلُخْدَي ْنَل» :ِهلي يلا لوق ىلإ ةراشإ ؛كلمع ىلع دمتعت الو :هلوقب اهقحلأو
 هلل َيَدَمَعت ْنَ الإ انآ الو :َّلاَق .هللا َلوُسَر اَي َتْنَأ الو :َلبق لَم ةّنَجلا ُمُكّدَحَأ

 ."0هيخَرب
 ىلاعت هللا ةمحر ىلإ أجلاو :هلوقب همالك فّلؤملا مِّمت ةراشإلا هذهلو

 ةئردكَو

 و َفَرع ْدَقَف ُهَسْفَن َفَرَع نم َّنأل ؛كسفن ةيؤر نم :يأ ؛كنم دّرجتو :لاق مث

 ئاَع تادوجوملا ةيؤر نم درجت كدوجو ةيؤر نم كدرجت دعب :يأ ؛ةلْبغ ْنِمو

 « بوت أوناَكحَم اتم تريّلا» :مهو ةمالّسلا لهأب قحلت كلذ دعب ْكّلَع

 هللا ىلإ ًابّرقت ٍنيع ةفرط ٍنيغ وأ ٍريغب مهبولق لغتشت الف هللا نوفاخي :قأ 1ك ةسربل

 هللا ىلإ هب برقتي يذلا تقولا :هتداعس ةجيتنو دبعلا ةكرب َّنأل ؛هريغ نع ًادعابتو
 .هريغ نع دعابتيو كك

 توملا ضيرملا يّنمت باب «(720) ىضرملا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ه ةريره يبأ نع هاور )١(
 ((050) مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو «0797مقر (19)

 ا :يراخبلا ظفلو :581< مقر (190)..هلمعب ةنجلا دحأ لخخدي نل باب
 «...ٍةَحَرَو لْضَفيهللا ِنَدَعَعَتي نأ ال اَنْ اَكَو ءال» :َلاَق قي هللا َلوُسَر اي َتْنأَالَو :اوُلاَق اََنَجْلا
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 ىوهلاو ناطيَّشلاو سْمّنلا اوداعو هللا اوَلاَو نيِذْلا :يأ ؛ءايلوألا :لاق ّمث

 هذه مهل لعج ْنأ الولو «ٌيهلإلا بابلا يف ةياعّرلاو ةمرحلا مهل ءاينّدلاو
 مهدّيأو مهّصتخا امل «ةياقولاو ظفحلاو «ةياعّرلاو ةمرحلا ةمسق :يأ ؛ةمسقلا

 هشيج هللا بزح ءايلوألا :يأ ؛ءالؤه ل هبرقو هتيالوب هقلخ نم مهريغ نود

 ءاهامحو ةعيرّشلا هب هللا دّيأ يذلا بلاغلا ريثكلا ركسعلاو عمجلا :يأ ؛مرمرعلا

 قّلحَت :يأ ؛هب هقحلأو ِةِكك هّيبن فرش هب ناصو ءاهام َّزعأو ةقيقحلا هب رصنو

 نيب للعلا فر دب ناضف«مأتو هلع لاعت هللا لس ين نلخي برحلا كلذ
 «ةيافكلاب ىلاعت هللا هل لفكتو ءساسألاو عضولا فيرحتو «ساردنالاو رييغتلا

 هَ َكْبَسَح ُّنّيلأ ابيَأكي » :ىلاعت لاق ثيح ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هّيبنل هب لّمكت امك

 ايندلا 0000 :يأ ؟[4:لافنألا] * ِمْؤْمْلا ّنِع َكَحَنَبأ ِنَمَو

 هللاب اونمآ نيِذّلا نينمؤملا ةفئاط نم كقالخأب قَّلََتو كنا نمو تنأ ةرخآلاو

 تئج امبو

 فرخ كلك ل هلا مكي ةيرعملا يآ ؟ءاننتا لع لاب هنرعملاا :لاق َّمث

 «ةباصإ اهماسقأ مظعأو ةريثك ماسقأ ىلع هتّيبوبر ةمظع راهظإ نم دصقلاو

 كرتو ههب رمأ ام لاثتماب ىلاعت هللا رماوأ ميظعت :هللا اضرل اهبرقأو ؛ٌةمْكِح اهّلجأو

 .ىلاعت هللا ىلإ قرّطلا برقأو «ةلفغلا ٌّدض وه يدنا هابتنالا وه اذهو :هنع ىبن ام

 ةلفغلا باجح ٌبَّرلاو دبعلا نيب :هلوقب ةيضاملا هتلمج فّلؤملا اندّيس عبتأ اذهلو

 مزلي ٌنيِتم ٌلبح هابتنالاو «ىلاعت هللا نع ٌعطاقو لئاح ةلفغلا َّنأ يع دقف ءريغال
 ٍقورْداَتا# :ىلاعت هلوقب هدصقم دّيأو «هللا ىلإ دبعلا لصيل هب ماصتعالا

 .[107:ةرقبلا]# مُحوف ذأ

 ىلإ عزفي اهنع ثوحبملا ةفرعملا معط قاذ يذلا :يأ ؛فراعلا دبعلا :لاق مث

 نود نم لضفلاو مركلا ضحم نم ئَشاَّنلا نوعلا وهو «هللا ّرس عّقوتيو «هريغلال هللا

 لوكا



 اذهو «يردي ال ثيح نم هدبعب فحي يَا هلل جرف وهو ءلمع الو عنص ةقباس

 (ةَداَبِع هللا جَرَف يِتمأ ٌراَظِتْنا» :ِِكَي ّيِبَنلا لوق هدّيؤي ةهاط لمع راظتنالاو قولا

 0و ةداَبِع ريَّصلاب حَرَملا ٌراَظِْنا» : ةياور يفو فاو جرتلا زظبقا :ةياور فو

 5 ًةدابع ريصيف هيف حلصيو ءربَّصلاب متي هراظتناو جرف عقوت ًاذإف

 كر ااِصاَمَهْريَصْأَول :لوقي ىلاعت هللا نفقات هللا ةنوعمب الإ ملا لغ ذبعلل

 نا رس نعمل ةقاط ال هَّنأ رباّصلل نّييو ريّصلاب رمأ 157[4:لحتلا] 4 هَلأَب

 رد يعبصأ نيب بّلقتي بلقلا :ك5 فّلؤملا لاق كلذلو ؛ هقيفوتو هتئوعمب

 را ا هيرو حر حم لع جرا تي نأ هللا اولأساف ء نمحّرلا

 عباَصأ َنيب 0 + ذاعلا تولفا :ةهَح . وا موك نينمؤملا ريمأ لع ناسل ىلع درو

 .:اشي فك اهب نخل

 راظتنا يف باب (49)...تاوعدلا باتك :«عماجلا» يف يذمَّّْتلا د5 دوعسم نب هللا دبع نع هاور )١(
 مقر «طسوألا»و 2٠١٠١84 مقر ؛ريبكلا» يف يناربطلاو 2301١ مقر )١١7( كلذ ريغو جرفلا

 .«جَرمْلا رطل ٍةداَبِعْلا ُلَضْفأَو ءلأشُم نأ بحي كتم هللا نإ لَ نم هللا اوُنَسا :ظفلب »5
 ف لماكلا» يف يدع نباو 3٠٠٠١6, مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :ه# كلام نب سنأ نع هاورو

 ةمجرت 2100 /7 «دادغب خيرات» يف بيطخملاو «07 مقر ديلولا نب ةيقب ةمجرت يف 077/7 «ءافعضلا
 .(ةَداَبِع جَرَمْلا ٌراَظِيْلا» :ظفلب «هال/ مقر

 .«ةَداَبع ٍريَّصلاب جَرَملا ٌراَظِيْنا :ظفلب 0٠٠٠٠١ مقر «بعشلا» يف يقهيبلا د يلع انديس نع ءاورو
 «باهشلا دنسم» يف ىعاضقلا :ه ىلع انديس ظفل سفنب د سابع نبا نعو ءرمع نبا نع هاورو
 1 ١ .4ا/و 45 مقر
 دمحأ مامإلا :هيوري ًاعوفرم ه5 صاعلا نب ورمع نع هلثم تدجو اَّنإو ءذ يلع مامإلا نع هدجأ مل )١(

 ترها ب ملال احم مادارا لا مقر «دنسملا» يف

 هِمخرلاعباَصأ ْنِ ِنَْعبص ني اهلك مك يب بوُلُ نإ ما 1086 راكب .بولقلا ىلاعت هللا

 ىلع اَنَيوُلَق ف ّدَص ٍبوُُقْلا َفْوَصُمَمُهّلا» كي هلل ُلوُسَو لاق َمث كاشي فك ُُفَرَصُي ٍِِحاَو ٍبْلَقَك

 .(ٌكِتَعاَط

 انجح



 :ىنعملا اذه يف هللا لضفب هتلق ام نسحأ امو

 بورُكلا ُفاشك ٍفْطُللا ُميظع بر هللا َّنِإ هللا ىلاعت

 بوُنُقلاَو بلاوَقلا يف ْفَيَصَت ًاملع ٍءايشألا ةلمجب ًطاحأ

 نمل



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فُلّوُملا اَنَدّيَس َلاَق مّ

 ُفوَصتُمْلاو دل ضم ام اهو كَل ضف ام اً ةرِرابلا ٌرهاظملا 1١-
 هللاو نكي ٌرّلِل ُضّيَقُمْلا ٌرَهِظَمْلاو ٌرَكْشُي ِريَكْلِل ضّيقُملا ٌرَهْظَمْلاَف ءاجيِاَب اهي
 .ٌرُكْذُي ٍنيَلاَلا يف

 هللا َّنأل ؛ دّدلِ ًاَرَهْظَم هللا ٌة ةَماَقَأ ِلُجَر ماظن ميَي ال - 5

 .ُهُهَرْكَي ايف ًارهظُم ُهَماَكَأ
- 

- 0000 

 هَل ُهَماَظِي ميم نأ داَرَأ ٠

 َنإَف ِءِةَمْوَقُمْلا ةَحِناَّسلا ِروُرب َلْبَ ٌجَوْعمْلا موق ا َكْنَع ْمَه -6

 .هِناَوَأ َلْبَق ُبلْطُي الو اب ٌرطْمَي ربحا َباَحَس باَحَس

 ٌروفاك مهلا َّنِإَف هدّيلعلا ٍبِلاَطَلا ْنَع ْبِلَقنَتَق َكَم ِدَيِب َكتَمم طِقْسُ ال 5

 .نوُكَي ال هريغو ناك ٌيِنيفَملاو اع ٌمدقإلاو ٍةَمهلا

 دل ْثَبِعُو يتلا َكِلاَمْفَأ َدْنِع فق

 ِنْئَرمألا َنَْيَرمَألا نق َراَْخُم الو ًارْوبْجَم م "كارت الو ولع ب

 و جم قر لرد كي رو حس يو َلُك -
 98 نا ل ل ع

 بنزل لَمْكَأ ّيِه يقل ةيدوُبعلا هب هل حت ذيتْيِحو ةّيِدَّمَحُملا ِةَعَباَتُمْلا
 ٍقلَحْلِل َسْيَلو ءاَماَوْفَأو ِهْيلِإ َةَلْيسَو اَهُمَّظْعَأو َقاَنْدَأو هللا َنم اَبئَرْقَأو ءاَقالغأو

 .اًهاَوِس

 لَم حل خيي م ٍساّنلا ني :ة يلا لوقل ركذ مم ٍلمج لّوأب راشأ.

 ٍرَحْلا َحيِتاَفَم َلَعَج ْنَمِل ىبوُطَف َِِحْلِل ُنيِلَغَم ٌرّشلِل ُحِتاَ م ِساّنلا َنِمَو ٌرّشلِل

 .(كرت الو) :«تايلكلا»و .«فراعملا» يف )١(

 .امهيف ام ٌتبثأف (ةعباتملا ىسوق) :«تايلكلا»و ««فراعملا» يفو (ةعباتملا نيسوق) :لصألا يف (1)

 نيك



 «ةرخآلاو اينّدلا يريخ نيب عمجلل ةراشإو «ريشبتو ٍةئتمت ةملك ىبوط ةملكف

 اتلكو «ةرخآلاو اينذلا يف لاح لا ءوسل ةراشإو «روبثو ٍءوس ةملك ليولا ةملكو

 ناسل ىلع رَّشُي ريخلل ضْيُف نمف هريشَتلاو ءاعّدلا ضرعمب ركذت نيتملكلا
 ضيف ْنَمو «نيتايحلا ميعنو نيراَّذلا يريخب ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ميظعلا عراّشلا
 .ميدتسُملا لاحلا حبقو «ميلألا باذعلاب رّشُب رثلل

 هللاو .هلاح ركنُي رَّشلل ضّيقملاو هلاح ركشُي ريخلل ضّيقملا لجّتلاف اذه ىلعف

 نم ًافوخو «هناسحإب ًاعمط نيلاحلا يف هفّدصت ةّرقو «هتمظع ةلالجل ركذُي ىلاعت
 . ريدق ٍءيش لك ىلع كبر َّنإ هشطب ةمدص

 هللا ٌةَماقأ ٍلُجَر ماظن متي ال :ىلوألا ةلمجلا دعب تلوم اندكس لاق كلا اذهو

 ول ُهيمَظَع ْتَّلج هلا َّنأل ؛ئيبدت هل مظنني الو «ٌيأر هل حلصي ال :يأ ؛ٌرَّشلل ًارهظم
 هبصن :يأ ؛هماقأ اََل هنأش حلصيو .هرمأ تاتش عمجي :يأ ؛هماظن مت نأ دارأ

 .ّرَّشلا عنص وهو ههركي ايف ًافقاو ًازراب ًائيش :يأ ؛ًارهظم
 .هبلق ىلع هللا سمط نم ةيادهب :يأ ؛ٌجوعُملا ميوقتب مامتهالا كنع ْعَد ًاذإف

 هبلق ىلع حنسي نبيع دراو روهظ لبق :يأ ؛ةمّوقملا ةحئاّسلا زورب لبق شلل هضّيقو

 هناّبإب رطمي ريخلا باحس َّنإف ؛هنأشل ةحلصملا هجاجوعال ةمّوقملا ةلاحلا ظعاوب

 .هناوأ لولح لبق بلطيالو «هنامزو هتقوب ءيجيو

 كيعس نع فقتف هَكْمم ِديب َكَتمِم ْطِقْسُت ال :فلؤملا اندّيس لاق كلذ عمو

 مهلا َّنِإف ؛يلاعلا بلاطملا نع بلقنتف .داهتجالاو يعّسلا نع عطقنت الو .كمزعو

 )١9( ريخلل ًاحاتفم ناك نم باب «ةمدقملا يف :«ننسلا» يف هجام نبا :هيض كلام نب سنأ نع هاور )١(
 زمرو ءقاكالا مقر «لماكلا» يف يدع نباو ت4 مقر «بعشلا» يف ىقهيبلاو 23137 مقر

 .7 156 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا
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 ءاهدصاقم نع اهعفديو ءاهجئاتن عطقي ةّمها روفاك لسكلاو زجعلاو ّمغلاو

 ؛ةحيحّصلا بتارملا ىلإ اهعفري ةّمحلا رَبْنَع ةماقتسالاو ربّصلاو يعّسلاو مادقإلاو

 «هتنونيكو هتروريص نم دب ال ٌنئاك بيغلا ملاع يف رَّدقملا ٌيضقملاو «ةعيفّرلا لزانملاو

 .ريصي الو نوكي ال هريغو

 .كل تَبِهُو يتلا كلاعفأ دنع ْفِق :هلوقب هذه هتلمج فلؤملا اندّيس قحلأو
 ىلإ "اهّبَست كلذلو ؛ُةَّيضرم ًالاعفأ اّلِإ نوكت ال بهولا اهي ٌحصي يتلا لاعفألاف
 هللا ةزاجغا امريخ هسفنل نزاع ال نآو ءاهدتع فقوقولاب َكلاَّسلا مآو «يهولا

 هل لافت

 عسولا قئاس كربجأو ؛هلعفب تررطضا ام ليدبت كسفن فّلكت الو :لاق مث

 ربجلا لهأ لوقب لقت الو :يأ ؛ًاراتخم وأ ًاروبجم كارت الو :هلجأل ةقاَّطلاو

 نيب :يأ ؛نيرمألا نيب نيّدلا رمأ هب مظنني يذلا قداّصلا رمألا َّنإف ؛رايتخالاو

 نإ اهلعف ىلع ًاروبجم هلعج ٍلاعفأ بهاوم ّبَّرلا نم دبعلل َّنإف «رايتخالو ربجلا
 هاطعأو «كلذ لاثمأو ءِبارَّشلاو «ماعطلاو «ةظقيلاو «موّنلاك ؛ىبأ نإو ءاش

 لكلا يف ةردقللو .باقعلاو باوثلا اهيلع بّنرت ٍلاعفأ يف ةّيئزجلا ةدارإلا
 .اهب ربتعي نأ فراعلا ىلع مزلي ٌةميظع ٌفيراصت

 اريج: لك ديا «لوضيو كوقيا قو لك :تلزلا ندي كاف قللاللو
 فّدَصَتلا نع ًالهاذ هل ىطعُت يلا ةّرقلاب ًالئاص هل رهظت يتلا ةيآلا باجحب
 :هلاق يذلا لوقلا باجح يف وهف ؛هلاوحأو دبعلا تانوؤش يف مكحملا يمنإلا
 ىتح بابلا نع هببسب ًاديعب باجحلا كلذ ءارو لازي ال ءابب لاص يتلا ةلوّصلاو

 كلذ ةميظعلا ةوطّسلا كلتل راهقنالاب فشكيو «ةّيبوبّرلا ةوطس تحت رهقني

 (اًهَُْبْسَي) :طبضلا اذهب ةحيحص نوكت دق وأ يعبطم أطخ وهو (اهتبسن) :عوبطملا لصألا يف (1)
 .ملعأ هللاو

 صح



 اند هللا رمأ ىلإ ءاف اذإف هللا ىلإ راسكنالاب عجريو هللا رمأ ىلإ ءيفيو ءباجحلا

 قالخأب قّلِّتلاو هةّيدّمحُملا ةعباتلا يسوق باق ىلإ هقدصب ّلدتف «هراسكناب
 يه ينل ةّيدبعلا ةلزنمو « ةّيدوبعلا ةبتر هل حصت ذئنيحو ةّيوبَملا ةرهاّطلا ةرضح ا

 اهرونأو ءاهاندأو هللا نم اهبرقأو ءاهامسأو لزانملا فرشأو ءاهالعأو بتٌزلا لمكأ

 نم للك حلا ىلإ قلحلل سيلو ءاهاوقأو هيي هيلإ ةليسو اهمظعأو ءاهابمأو هيدل

 :هللا لضفب ةّيدوبعلا ىنعم يف هتمهلأ ام نسحو ءاهاوس ٍةبّرقم ٍةقيرط
 ٍرسيغلا نسسع اسسنالوم ةسسيزنت اهفيرعت ٍقولخملا ةّيدوبع

 ٍريخلا يفو ٌرّشلا يف ُربّصلاو 2 هكلم يف يتلاخلل ُلُّذلاو
 ٍريّسلا يف ُهارجم ىَرَج نمو 2 ىفعصملا ٌةهَفيرط هذهف

 ففي



 اا َلاَق

 َنِطاَبَملا َّنأ :نيقيلا َّقَحو نايا َمْلِع مِلَع ٍقِنِقوَتلا د لمت ذإب لَحَتْكا ِنَم 0

 .رهاظلا نِطاَبلا رهف تك َرِهاَظَمْلا و

 ؛ٍبارّشلاو ماعّطلاَق نم ُنوُكَي ربل وُ ةربصَبلا بلا ءاَفَص

 َرِصَت ىتح ِسْفل ٌبْيِذْعَت هبو سَحَتلاو َمُظاَعَّتلاَو 0 ُليُِي عوجلا 0

 لك عجل اأو طق عوخبلا لطي ستلايت َر امو ؛ٌّيَحلاب ٌةَلوُعْشَم

 .ةلثملا هي يب كلو هبا رث تعا ملط بقل ةونك

 َتراَقَألا 3 ؛براقَأل ِرِطاَوَح ِةَياَعِر ْنِم لِي ٍناريَجلا ِرِطاَوَح ةَياَعِ -

 ش .ال ُناراَو بَل روج ْمُهَرِطاَوَح

 ٍةَبْحَص ْنِم ٌرِفْنَيو َنْفِراَعلاو ِءاَحَلَّصلا ِةَبحُص ىلإ ُلْيَي رَّوَُمْلا ُبْلَقلا

 .َنلِهاَجاو َنْيِريَكَتُملا

 ٍلوُسَر ىلع ٌةالَّصلاو ِناّيّدلا ىلإ َدّبَعلا لِصوُم ٍِناَسْحِلاِب هللا ٍداَبِع ةَلَماَعُم -

 درت ٌةَقَدَّصلاو هَباَجَعْسُم ءاعّذلا ُلَمْجَكو ِطارّصلا ىلع د رورملا ّلُهَسُت يك هلا
 ١ .ٍتْوَملا ِتاَرَكَس نوحي ِنْيَدِاَوْلاَسحإلاو هللا بضع
 د اةَس ملط :دسَلا لو ةَملَظلاو ىقمَحلاو راَرَْألاٌةَبْحُص - قف

 هل ٍبْزاَج ىلع َناَك ْنَم ٌفِراَعلا -6

 .ٌةَدِحاَو َةَقْيِقَد ُهُكدْمَي الف ِهْيَلَع ٍةَماَقِتْسالاَو

 هيرب نع قفرتلا هعت] الجت رك نأ ةلمخلا ردخا لإ. نضع نم«ةلوقن رارأ
 ٍنأش لك نأ نيقيلا ٌّقحو «نيقيلا مل َمِلَحو «هرصب نيعب لجّرلا ىري ابك ىأر
 هنوطب يف هتادارإو هتاراشإ ٌةدّيقمو «هتانكسو هتاكرح ةعضاخ ٌرَهظُمو ّنَطْبُم

 .(ربكلا) :«تايلكلا»و .«فراعملا» يف )١(

 انفنإ



 نطبملا نع لقاعلا تفتلي كانهو ٌةّتردق تلج رهاّظلاو نطابلا رهق تحت هروهظو

 رهظأو نطبأ نم ىلإ رهظملاو

 بلقلا ُءاَفَص :لاقف ةريصبلاو بلقلا ءالج بابسأ هيف فلؤمل نع
 نورك ل قو «ٍبارّشلاو ماعّطلا َِِّ 3 ْنِم ُنوكي ِرصَبلا رون ٌداقنو .ةريصبلاو
 ناك دقو ّؤحلاب ٌةلوغشم ريصت ىّتح سمّنلا بُذَعُيو «مظاعّتلاو ربكلا ليزي عوجلا
 :لبق امك ءِبارَّشلاو ماعّطلا نع هللاب نولغتشي حلاّصلا فلّسلا

 ٍداَّرلا نع اَهيِهلُتِو بارّشلا نع اهّلَغشت َكاركذ ْنِم ُتيداحأ اهل

 هّنأ نفذ كلام نب سنأ نع ثيدحلا يف ءاج» :"«باطقألا بادآ» بحاص لاق

 ءزبخ ةرسكب هلي هللا لوسر ىلإ ُةُمالسو اهيلع هللا ٌتاولص ٌةمطاف تءاج :لاق
 سفن ْبِطَن1و ُهئرََحَو اَصْرُف ُتْمَنَص :ْتَلاَقَف «؟ُةَمِطاَ ايٌةَرْسكلا ذَم امد :لاقف

 نال ذُْم ِكيِبَأ َمَق َلَكَد ماَعَط وأ ُهَنِإ اَمأ» :َلاَقَف ةَرسِكلا هذه هن َكْيبأ ىَّح
 .”0ماَيأ

 رهش لخد اذإف ةلكأ ًاموي رشع ةسمخ لك يف لكأي "هللا دبع نب لهس ناكو
 .©لاّوش لاله ىري ىَّنح لكأي الو ؛ءاملا ىلع رطفأ ناضمر

 «ٌعئاج نإ :لاق ءَكّلام :لاقف ءيكبي هآرف خويّشلا ضعب ىلع مهضعب لخد

 .؟0 ةحول عوجلا بدأ :عبارلا بدألا يف )١(
 «بعشلا» يف يقهيبلاو 0717/7 177557 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هنيذ سنأ نع هاور (؟)

 هاور 7١١/٠١: «دئاوزلا عمجملاا يف يمثيحلا لاقو ءال٠5 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو ٠١

 .تاقث املاجرو «يناربطلاو دمحأ

 ١-. 7ص هتمحرت ترم (*)

 ايركز مالسإلا خيش لاق «حارقلا 0 :«ةيريشقلا ةلاسرلا» يف اهتّكتتو (4)
 عيش هبوشي ال يذلا صلاخلا ءاملا يأ :7/1عوجلا باب «ةلاسرلا» ىلع هحرش يف يراصنألا

 :لاصولا ةهارك نم ًازّوحتو ؛ةعاّطلا يف ِةَعْسلل ًابلط
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 يعوج نم دارأ ِهَّنأ ٌَتملع اَمأ ءتكسا :هل لاقف عوجلا نم يكبي َكّلثمو :لاقف
 .«يكبأ نأ

 ذافن عنميو هتملظو بلقلا ةوسق ثروي عبّشلا َّنأ ىلع فّلؤملا اندّيس هّن دقو

 لاق «كلذ لع مهلك موقلا ةّمئا ناك دقو «ةلفغلا هببسب رثكتو «ةريصبلا رون

 ؛عبّشلا اينّدلا حاتفم :"يناراّدلا ناميلس وبأ لاق» :"”«باطقألا بادآ» بحاص

 . عوجلا ةرخآلا حاتفمو

 هنم دّلوتي بطحلا لثم ةوهّشلاو ٌران عبّشلاو ءٌرون عوجلا :"ذاعم نب ىيحي لاقو

 .هبحاص قرحت ىّتح هران يفطنت الف «قارتحالا

 .هّلك َليَّللا موقأ نأ نم ّلِإ ٌٍبحأ ٌةمقل ياشع نم كرتأ نئل :©لاقو
 نم ناطيّشلا ٌّرفي يذلا كلذف اينُدلا تاوهش َبَلَغ ْنَم :"رانيد نب كلام لاقو هو 0 ع م

-_ 

 .هلظ

 .؟8:ةحول )١(

 داتوألا دحأ روهشملا دهازلا :ه(؟15)ت ينارادلا يسَْعلا ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع ناهيلس وبأ (1)
 مث .ةدم اهب ماقأو دادغب ىلإ لحر .تادهاجملا يف دجلا بابرأو ؛تاداسلا ةّلج نم ناك ؛باطقألاو

 ٠ يلكرزلل «مالعألا»و «14 نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط» :رظنا .ايراد ةدلب يف يفوتو «ماشلا ىلإ داع

 .؟5/

 .-١ا/ اص هتمحرت ترم (")

 يف يريشقلا كلذ ركذ (ى ينارادلا ناميلس وبأ وه لئاقلا نكل ؛«باطقألا بادآ» طوطخم يف يه اذكه ()

 هذهل هحرش يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيش لاقو ذاعم نب ىبحي هنأ هرابعلا مهوت مك ال ؛«هتلاسرلا

 ليللا مايق نم لضفأ هئاشع نم ٌةمقل كرت نوكي فيك ًالّلعم ١١/7 عر وجا باب «ةلاسرلا» يف ةرابعلا

 وهو همايق نم اهب ّدلَتلاو عوشخلا ىلإ برقأ ليللا ضعب هتدابع يف عوجلا عم دبعلا لاح ّنأل : :؟هّلك

 .هلهأ دنع ٌفورعم وه | ليللا ّلك ٌناعبش
 يف ٌدودعم «ثيدحلا ةاور نمو «راربألا ءاملعلا نم :ه(717١/)ت ىبحي وبأ ءيرصبلا رانيد نب كلام وه (6)

 امهنع هللا يضر ٍساّبع نبا مايأ يف دلو «هتغلب كلذ يف ناك .فحاصملا ةبتك نايعأ نمو «نيعباتلا تاقث

 2355/0 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» :رظنا .ةرصبلاب يفوتو ؛هدعب هيذ كلام نب سنأ عمسو
 .771 /0 يلكرزلل «مالعألا»و

 اي



 هومزلأف ٌعئاج انأ ماي بأ ةسمخ دعب ِفوّصلا لاق اذإ :"يراَبْدْوُرلا لع وبأ لاقو

 ّ .بسكلاب هورمو قوّشلا
 هلك اهتر ةّيربلا يف تعج :لاق "”يبشخُتلا بارت ابأ نإ "بشلل لبفو

 يَ دْنِع لطَ» :لاق نمك ناك قيقحّتلا لحم غلب ولو «هب قر ٌدبع :لاقف ءًاماعط

 دركذب ذو «هالوم ةبطاخمب ٍةلكلَي يفطصملا َلِغّش (ََل .(ينْيِقْسَيَو ْينْمِعْطُيَ

 َْيِع َّلَطَأ» :لاق «بابرألا ٌبرب ءاذغلا نع َلِغّشو ءباَّسلا ذيذل ٍنِعَم نم يِقش
 هيقوةودم هي 00 م

 .ىهتنا 2. ”2ينيقسَيو ينمعطبف بر

 ندعم «ةقيرطلا خيش * ءيرصملا مث يدادغبلا يعفاشلا ىرابذورلا دمحم نب دمحأ ىلع لع وبأ خيشلا وه )١(

 ههملعأب ناثلا ف فرألأ ناك مهريغو ءالجلا نباو يرونلاو دينجلا بحص ؛ةعامجلا مامإ :ةقيقحلا

 يثورافلل «نيملسملا داشرإ» :رظنا .ه(771) ةنس ةفارقلاب نفدو رصمب يفوت نأشلا ريبك «ةقيرطلاب

 .. اص نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط»و ل ١ص

 رجح نبا لاق امك يرابذورلا حصألاو (يدابزورلا) ىدهلا يبأ ديسلا بتك نم عوبطملا يف درو :هيبنت

 واولا ناكسإو ءارلا مضب هيِراَبْذْوُرلا» :-190ص «هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت» يف ينالقسعلا

 ؛ةعامج اهيلإ بسني « سوط دنع ةدلب ىلإ ةبسن 0 لا ام فيتا در يعل راق

 .حصألا تبثأ كلذل ؛(يفوصلا يرابذورلا مساقلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ :مهنم

 «لبشلا سنوي نب فلد نب رفعج :ليقو ءردحج نب فلد :(ه17 551-5 ريشا يل

 ءركب وبأ هتينك ءرهنلا ءارو ام دالب نم دنقرمس ءارو ةميظع ةدلب ةنّشورُسأ ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسن
 دادغبب تام نَّشلا ميظع بهذملا يكلام ردقلا ليلج ءأشنملاو دلوملا يدادغبلاو ؛لصألا يناسارخلا
 ا اص «نيملسملا داشرإ»و .-" ؛ص نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط» :رظنا .نارزيخلا ةربقمب نفدو

 .741/7 يلكرزلل «مالعألا»و

 ىلإ هتبسن ,نيصح نب دمحم نب ركسع :لاقيو ءنيصح نب ركسع همساو ءيبشخنلا بارت وبأ وه (0)

 ةّوتفلاو ؛ملعلاب نيروكذملاو ءناسرخ خياشم ةَّلِج نم وهو :ه(1 4 0) رهنلا ءارو ام ةدلب بشخن

 تاقبط»و .5يملسلل «ةيفوصلا تاقبط» :رظنا .ةيدابلاب يقوتو .عرولاو دهزلاو لّكوّتلاو

 .-56 4 ص نقلملا نبال «ءايلوألا

 .هب ٌّقِفُر دبع :«باطقألا بادآ» يفو ؛هب قفر هل ٌدبع :عوبطملا لصألا ين (5)
 يف يراخبلاو .هل ظفللاو 507 /5 ١ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه5 ةريره يبأ نع هاور (0)

 (0)...ملعلا يف عزانتلاو قمعتلا نم هركي ام باب «(45) ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك :«حبحصلا»

 مح



 نم رثكأ ناريجلا رطاوخ ةياعر ىلع :هنَع َلاَعَت هللا َيِِجَر فّلؤملا 0

 اذه مهل سيل ناريجلاو ةئارقلاب رويت باقألا رطاوخ نآل:ةتراقألا وطاوخ

 ّلِإ ْنِيْحْيْلَ ٍريآلا مْويلاَ هللاب ُنِمْؤَي َناَك ْنَم» :ِهَِلَك هلوق يس اذهو .ظحلا

 1 .ثيدحلا ”(...وراج

 ليمي عابتالا رونب ءيضحلا ؛ثبخلا ةملظ نم رّهطملا :يأ ؛ر ّونما بلققلا نأ نيب م
 كلذو «نيلهاجلاو نيرّكتُملا ةبحص نم رفنيو «نيفراعلاو ءاحلّصلا ةبحص ىلإ

 .”«َبَسَتكا ام ُهَلَو بح ْنَم َعَم ُءْرَمْلا» :هلوق رسل

 ."(ُلِلاَحت ْنَم ْمُك دحأ ظلم ليَ نيد َلَعم خرملا» ضيا ةرواّتلو

 نَعْضِرْعَأَو 8 :ىلاعت هلوقو «[0٠:نامقلا « تاك نَمَل يمة َتآَو# : ىلاعت هلوقلو
 6 ا َنيِرِهلَل

 «هللا ىلإ دبعلا لصوت ناسحإلاب هللا دابع ةلماعم نأ فّلؤملا اندّيس نّيب مث 4

 ءاباجتسم ءاعدلا لعجتو ءطارّصلا ىلع دورملا لهست هيي ّيبْنْلا ىلع ةالّصلاو

 .توملا تاركس نوم نيدلاولل ناسحإلاو ؛هللا بضغ ليزت ةقدّصلاو

 ع

 1١١7 مقر )١١( لاصولا نع يهنلا باب «(177) مايصلا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو 2/749 مقر

 ملسم مامإلاو , 71/5 .15411/ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ةذ يِعاَرلا حْيَرُش يبأ نع هاور )١(
 يف هجام نباو «54 مقر (19) ...راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب )١(( ناهيإلا باتك :«حيحصلا» يف

 ا مقر (4) راوجلا قح باب 077 بدألا باتك :«نئسلا»

 ءاج ام باب :(71) دهزلا باتك :«عماجلا» يف يذمَرّتلا :ظفللا اذهب ه5 كلام نب سنأ نع هاور )١(

 هللا دبع نع هاورو «ٌبيرغ ٌرسح ثيدح اذه :لاقو :577 مقر (00) بحأ نم عم ءرملا نأ

 بدألا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا :طقف «َّبَحَأ ْنَم ّعَم ٌءْرَمْلا» :ظفلب هذ دوعسم نب
 ربلا باتك :«(حيحصلا» يف ملسم مامإلاو ؛,1178 مقر (47) ْكِي5َ هللا بح ةمالع باب :(7)

 7551٠. مقر (20) بحأ نم عم ءرملا باب «(50) بادآلاو ةلصلاو

 يف يذمرَّتلاو « 70/7 . 8010 مقر (دنسملا» يف دمحأ مامإلا : ةريره يبأ نع هاور (*)
 يف دواد وبأو «ٌبيرغ ٌنسح ثيدح اذه :لاقو (50) باب (77) دهزلا باتك :1عماجلا»

 .4871 مقر (19) َسَلاجُ ْنأ ُرمْؤُي ْنَم باب (75) بدألا باتك :«ننسلا»

 انفي



 لزج كلو :ءادوس ةملظ دبل لهأو ةملظلاو :ئتمكلاو نارشألاةبحْبصَر
 نيِذّلا دابعلا يف ُمالَّسلاو ٌةالّصلا هيلع لاق كي ىلا ةّنُس نم ٌليلد ركذ ان
 رمع نبا هاور ام ءساّنلا جئاوح ءاضقب نوموقيو «ناسحإلاب َقلَخلا نولماعي

 ي فم ونلإ سانا عرفت ءرماثلا جاوب مها اب لاعت هل نإ :|ههنع هللا يضر

 "هللا ٍتاَذَع ْنِم َنونمآلا َتِيَلوُأ ْمِهِحْئاَوَح

 دهاشب ؛هبابحأو هئايلوأ يف هلخدأ دف هباذع نم ًانمآ هللا هلعج نم نأ ٍفاحخ ريغو
 ردك هضم 2و 0-0 9و »لد

 .[77:سنوي]# تروح َمُهاَلَو َرِهّيبَع قرح ملأ ين ّثإ ل8 :ىلاعت هلوق

 هللا َّلَص ٌةَدِحاَو ٌةَالَص َنِلَع ّلَص ْنَم» :لاق هنأ كي هنع هيلع ةالّصلا يف ءاجو
 "ياعم ردع لير درر ردع هع اخو ِتاَوَلَص َرَْع اهي َِْلَع

 يري َنْإِحو ًأرْشَع ُحبْضُي َنْيِح َّنلَع َّلَص ْنَم١ :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو
 .ىصخم ال 5 كلذ ريغو .”6ةَماَِقلا َمْوَي يِتَعاَفَش ُهْيََرْدأ ارْشَع

 ةلاذلا تامالعلا َنِمو» :*«سمشلا ءوض» يباتك يف يلوق هيلإ هللا ينقفو نمو

 يف يطويسلا زمرو ,« 5 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر رمع نبا نع هاور ()

 .هفعضو يناربطلا هاور: 7 // «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو 770٠. مقر هنسحل «عماجلا)»

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هفرعأ مل هنع يوارلا قراط نب دمحأو «يدع نبا هثيدح نسحو

 يف يئاسنلاو 17١11 ”/ ٠١7« مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه5# كلام نب سنأ نع هاور )١(

 نباو 217417 مقر (04) لكي يبنلا ىلع ةالصلا يف لضفلا باب « )١7( وهسلا باتك :«ننسلااا

 :«كردتسملا» يف مكاحلاو .40 4 مقر (9) ةيعدألا باب «(1) قئاقرلا باتك :«(هحيحصا) يف نابح

 لاقو «يبهذلا هقفاوو .دانسإلا ٌحيحص ٌثيدح اذه :لاقو .75018 مقر (17)...ءاعدلا باتك
 .تاقث هتاور :رجح نبا لاقو « نابح نبا هححص : 5 /” «ريدقلا ضيف» يف يوانملا

 8/0١« ١مقر هنسحل زمرو هك ءادردلا يبأ نع «ريبكلا» يف يناربطلل «عماجلا» يف يطويسلا هازع (*)

 يناريطلا هاور ٠> /1 دئاوزلا عيل ف يثملاو 801 موز( بيعرلا» قو يزدتلا لاقو

 .اوُقُتُو هلاجرو ديج امهدحأ دانسإو نيدانسإب

7/١) 

1/4 



 «ماظعلا هباحصأو ءماركلا هلآ ىلعو ؛هيلع ٍمالَّسلاو ةالّصلا ةرثك :ًاضيأ هتّبحح ىلع

 0 رم نم يلا

 ا يأ اتي يَ 3[ 3ع نوي ةتكحتت ُهَنَكِتَلَمَم هَل نإ #» :ىلاعت لاقف ءزيزعلا

 5000 املس ِهَكَعْاْوْلَص

 «مّركملا ىلا اذه َّنأ ىلع «ٌعطاس ٌناهربو «ٌعطاق ٌليلد ةميركلا ةيآلا هذه ينو

 املا ينو «ىلعألا الملا يف ردقلا يفر َمَلَسوِْيلَ َلاَعت هللا َّلَص مّظعملا لوسّرلاو

 نواصي اب ماركلا ةكئالملا مهو «ىلعألا الملا نع ربخأ ىلاعت هللا َّنأل ؛ىندألا

 ةالّصلاب نونمؤملا مهو «ىندألا الملا رمأو مالّظلا حابصمو «مانألا دّيس ىلع

 لي هللا دنع ٌمَّلظعُم ِهَّنَأ كلذ نم مظعأو َمَّلَس و ِهّْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هيلع مالَّسلاو

 .هيلع ٌلصُيِهّنأب لي انربخأ كلذلو

 [ِكو يلا ىلع ةالّصلا ىنعم يف ٌبلطم]
 ؛هبسحب لح ّلك يف نكل ةيانعلا :اهانعم َّنأ اهيف ليق ام نسحأ ةالّصلاو

 ءهردق ءالعإب َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هّيبنب هؤانتعا :ىلاعت هللا نم ةالّصلاف

 ةفعاضمو «هيلإ ربو ريخ ّلك لاصيإو «هيلع ءانّثلاو «هفرش نالعإو «هرخف راهظإو
 .هميركتو هزيزعت ةدايزو ؛هميظعت

 «هماركإو ِهَّزع ديزي نأ يف ىلاعت هللا ىلإ ٌعّرضت :نّيمدآلاو ةكئالملا نم ةالّصلاو

 لوسّرلاو «ميركلا ّيِبَّنلا اذهل هتالاضفإ تلاز ام يف وهو ؛هماقمو هردق عفريو

 رمأ دقف كلذ عمو ٌماصفتا الو ٌعاطقنا اهيرتعي ال ماوّدلا دبأ ةلصاوتم ميحّرلا

 هَْلَع َلاَعَت هللا َّلَص مّركملا انلوسرو مّظعملا انّيبن ردق راهظإل ًاضحم ة ةالّصلاب ىلاعت

 ىلاعت هتالصل ًالَحَت انلعجب انفيرشتو ءانبويع رتسو ءانبونذ صيحمتلو ةلسو

 .«ةفيرّشلا ثيداحألا نم دافتسُي اى ءانيلع
 درو قوت تنولا كلارك نور نيدلاولل ةاحتالا نأ لع كل ولا اننكت هكو

 فحل



 . مدنءاسلا] © اًمدَسَحِإ ِنِيَدِولاِيَو » ىلاعت لاق دقو .كلذب يحلإلا رمألا

 نايل لع قاس نان ا[ ءاغذلاب سنرولل نابحألا لع اما ةارقلا هنو

 * © ارغص ِناَيَر امك اًمُهَمَحِنَأ ند # 2500: حونا 4 َّقَدِلَو ىَرِفْغَأ ٌيَّر# :هدبع

 .[7 5 :ءارسإلا]

 ناسل ىلع ىلاعت هللا لاق فيك ىرت الأ ,مهبدأو ماظعلا نيلسرملا بأد ناك اذهو

 ْموُقَي م تيِمؤُمْللَو َقَدَو يل َرِفْفَأ اَنَيَر » :ْمالَّسلاو ٌةالَّضلا هيلع ميهاربإ
 .[4 ١:ميهاربإ] © جُْداَسِيْل

 َلَع اَم» :هيلكَع لاقو (ِتاَمَألا ماَدفأ تع ةّنَلا» : :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو
 هَ

 انا اَذِإ ِهْيَدِلاَو َلَع اَهَلَعْخِي ْنَأ اًعُوُطَت ًةقدَص هلل َقَّدَصَتي ْنَأ َاَرَأ اذ ْمُكِدَحَ
 اجر وُجأ نم صبا أ دن مهر وأ ُلْذِ هوه لَو وك «ناميدُم َ 0 > ََ ت1 َِ 0 .

 يف يمليدلاو 4 مقر «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا :ظفللا اذهب ه5 كلام نب سنأ نع هاور )١(

 يف يدع نبا :ًاضيأ ظفللا اذهب امهنع هللا يضر ِساّبع نبا نع هاورو 571١« مقر «سودرفلا»

 كم ثيدح |ذه :لاقو 89 مقر «ءافعضلا يف لماكلا»

 لجرلا باب ؛(14) داهجلا باتك :«ننسلا» يف ةجام نبا :هذ ّىِمَلُسلا َةَمِهاَج نب ةيواعم نع هاورو
 يف يسدقملا ءايضلاو 84177 مقر اريبكلا» يف يناربطلاو «7741مقر (١؟) ناوبأ هلو وزغي

 نبا نع ىناربطلا هاور : 178/4 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو ء171مقر «ةراتخملا ثيداحألا»

 :لاق :مهظفلو ؛حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو ةحلط نب دمحم نع سلدم وهو قاحسإ

 َراَلاَو هلل جو َكِلَي ىَتبَ َكَعَم اهلا ُتَْرَأ ُتْنُك نإ .هللا َلوُسَر اي ته لكي هللا ٌلوُسَر ُثَأ
 «رخآلا باجل نو أ مك هارب عجزا» :َلاَق ءْمَعَن :ُتْلُق كَكّمأ ٌهّبَعأ َكَحِيَوَ» :َلاَق ٌمّرخآلا

 ٌكَحَو» :َلاَق ةَرِخآل َراَدلاَو هلل خو كلذ ضنبأ كتم ةاهجلا ثذَزأ تك يإ فه لوش راي :ُتْلْق

 ٌلوُسَراَي :ُتْلقَق هام نه مك ههه ْخجْراَ» :َلاَق هللا لوس راَيَعن :ٌتلُق «كّنأ دع
 َكْمأ ٌديحَأ َكَحْيَو» :لاَق ٌىَرْخَألا َراَدلاَوإ هللا هْجَو َكِلَّذِ ىِنَتبأ َكَعَم َداَهْلا ٌثْدَرَأ ُتْنُك نإ هللا
 هَل مَ مق اََلْجِ ْمَرْلا َكَحيَود :َلاَق هللا َلوُسَراَيْمَحَن : :ُتْلُق

 يف ركاسع نباو 2056+ مقر «طسوألا» يف يناربطلا :امههنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع هاور قفز
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 2200 هك وم<  .هكاليو * 5 5 د 3
 ,"(ةَقدّصلا ٌربلا ٍباَوْبَأ ُرْيَخ» لكي ّىبنلا لوق هنمف ,ةقدّصلا يف درو ام اّمأو

 1 4 1 00 5 < همة.

 ."(ًرْمعلا دْيزَتو «ءالبلا ٌعْفْذَت ةقدصلا» :دروو

 مارس كرف ىك سور 2 5 5 و2 ه5 هر

 ري اوُعَضاَوَتُ ةَعْفر الإ َدبعلا ٌديِزَي ال ٌعضاوَتلا» :ايندلا بأ نبا ثيدح يفو
 ّلاَكا ٌدْئْرَت ال ٌةَقدَّصلاو هللا ُمُكْرِعُي اوُفْعاَق ًاَرِع الإ َدْيَعلا ٌديزي ال ٌرْفَعلاَو ءَلاَعَت هللا 1 2 2 : 2 3 و 8 2 2 29 ١

 .”( قلك هللا ُمُكَفعْرَي اوُقَّدَصَتَ ٌةرْثك الإ 1 ا 57 ار سي يع 0 3
 نأ لغسل نهاو «ةملظلاو راركألا ةكص: قع فلولا انلكم ىف دقو

 ةبحص فّلؤملا اندّيس هنم رَّذح ام ّمهأو «هئانإ نولب نّولتي ءالاك يرشبلا عبّطلا
 .[11:دوهل# زائل َتمتاومكظط يذلا لاو كبتالَو» : ةملّظلا

 ليملا وه نوكُلا َّنإذ .ارُيَكَيَت الو# :هلوق ليوأتو» :«فاّشكلا» يف لاق
 نشسلا

 ىلإ لقي مو ملّظلا مهنم دجو نيذّلا ىلإ :يأ ؛4 اوُمَلَظ َنيِذَلا َّلِإ# :هلوقو
 .نيملاظلا

 قافأ |لف هيلع َيِيُعَف ةيآلا هذهب أرقف مامإلا فلخ لص *َّفَوُملا َّنأ َّيِكُحو

 ./157 مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو 27017 / 07 «قشمد خيرات

 يف يمليدلاو 215874 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور )١(

 .4 ١44 مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو 594٠00« مقر «سودرفلا»

 ٍةَقَدّصلاب اوُرِكاَب» :ظفلب 5# كلام نب سنأ نع هاور ًاثيدح هانعمب تدجوو ءظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 مقر ًافوقومو .7514 مقر ًاعوفرم «بعشلا» يف يقهيبلا :هةَقَدَّصلا ىَطَخَتَي ال َءآلَبْلا ْنِإَ

 سنأ ىلع ًافوقومو ًاعوفرم يقهيبلا هاور :1744 مقر «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو

 2051417 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :ه5 يلع انديس نع هاورو .- فوقوملا :يأ - هبشأ هلعلو

 .فيعض وهو «دمحم نب هللا دبع نب ىسيع هيف ١1١١: /7” «دئاوزلا عمجم» يف يمئيحلا لاقو

 /١1-. ١ص هجيرخت ّرم (")

 نم «ريمأ :ه(؟17)ت دمحأ وبأ ,يسابعلا مصتعملا نب رفعج هللا ىلع لكوتملا نب ةحلط هللاب قفوملا (4)

 الكم



 .؟ماَّظلاب فيكف ملَظ ْنَم ىلإ نكر نميف اذه :لاقف ؛هل ليق

 يزول 1١ 7:دوه] « اطال » :نيتال نيب نيّدلا هللا لعج :هللا همحر نسحلا نعو

 .ىهتنا . .1(أوكيت

 ْكّْسمَّتلا مهمهليو «نيتوقمملا ةبحص نم هللا مهظفحي نيِمَقوُملا َّنأ ٌكشن الف

 .نيحلاّصلاب
 حلا كولس ْنِم ريبك بناج ىلع ناك نم فراعلا َّنأ فّلؤملا هّبن فيك رظناو

 الإ نوكت ال َنيِراَّدلا داب َّنأل ؛تانكّملاو تاكرحلا يف هِيَ يلا عابّتا وهو

 لاق ؛هقيرط يفلاظ وهف هعابّتا قيرط نع فرحنا نمو هِيَ هب ءادتقالا لامكب
 َندََأ ردح #4 :ىلاعت لاقو « [1؟4:ةرقبلا # © َنيِمِلاَطلَا ىِدَهَع 7 لاَ ل # :ىلاعت

 ٍنَم» :ِِككَو لاقو «[* :رونا] © © ودل كلَدَعَرهَبمْوأ قير غب نأ ةورقأ نع توفي
 م 2+ - 20 ا

 .00 ينم َسْيَلَف يِتَبُس ْنَع َبِْخَر ْنَمَو ينم ٌوُهَف يب ىَدَتفا

 هدادغب يف تامو دلو «آلعف اهالوت هّنكلو أسسا ةفالخلا لي مل «مزخلاو ةرادإلاو ةسايسلا لاجر

 بورحلا يف ةدومحم فقاوم هل ءءاضقلاو باسنألاو بدألاب ًالاع الداع ًاقفوم ًاعاجش ناكو

 .778 / 7 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .دمتعملا هيخأ مايأ يف يفوت ءاهريغو

 )١( هجيرخت رم صة؟١-.
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 ََل

 :ةنَع َلاَعتهللا يِضَو فلما اديس ٌدديَس َلاَق

 «هتاَذ يف ىلاَعَت هلل ةّينادْحَوب ُلوُقَيو كوكل ماقول نحب وصلا 5

 باب ْنم جرح انيق امَلِع َكِلَذ ُمَلْعَي مي ٌءىَع هلئمك َسِيَل ُهّنأل دامقأو كانو

 .َديِلْقَلا قب هوه نم ميل يتلا مذولا

 َرَح ٌلَعْخي الف هي مّركملا ٍلوسَرلا قيرط 2ع كل و ٌيفْوَصلا 11

 .هْيَلَع ٌةئربم اَّلإ هتاّتكسو

 ٌّقَحلا :ّرّيَدُجلا َّنأ ِهِْلِعِل ؛هِسَْت ِرْومَأ يد يف َتاَقَْألا فرضي ءال يفوّصلا -
50 

 ةطالتخا دار الك وصلا ّنأل 0. ؛َنَكْنأ امهم قلَحلا َةطَلَ ُتَّنَجَتَي دي ٌقوّصلا 8

 ِهِسِفَنِل ْدَدحَيْلَف ضعَبلا َّطَل اًذِإو كمَألا ِهيلَع َسَبَتلاو كيوت - وعل

 .ِهِلْيِلَخ نْي د َلَع َءْرَملا َّنإف ؛َنْيِلاَّصلا َةَبحٌص

 .وحِ قَحباَلإ ف رضبلال ِرتألا تنك لذ ثلا سقت ٠٠
 خلو لاو باكي تفل يف ةلوخأو ةلاهأو ةلوفأ ني 0

 .ٍلاَجّرلا ِناوُيِد يف انَدْنِع ْتْبثي ْمَل ُهَرِطاَوَح

 .ُلُديَياَم ِهيِلَع َناَه ُهَل 0

 .!؟ جوغأ ةوُعلاو لظلامِقَْسَي فيك ُهِزَخ هب مقتسا هيي مَتسا نم - 1

 َتبتو ءقْدّصلاو قوش راي َقراخاو «ّساداو لو كسر اذِإققلا

 ِتاَقوُلُخَلا َدِصْقَمو تارا َنِدَعَم َراَص ٌلاَعَت هللا يدي نيب ِةَماَقتْسالا ٍناَدْيَم يف

 .ىلاَعَت هلا قلع لَ نيكسون ذئب ُنوُكيَو قت قون :ِثُيَعلاك َراَضَو

 ام رخآ ىلإ .. .كوُكّشلاو ماَهْوألا ِنَع دَع ٌدَعاَبتَي ٌقفوّصلا :هلوقب ههَظ فّلؤملا دارأ

 َّنأ ىلع 5# نيّدلا ءاملع عمجأ دقو «هلاعفأو هتافصو هتاذ يف لي هللا ةيزْنت لاق
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 انريذنا



 .ناهيإلا دوجو تادابعلا ةَّحص طرش

 .ةرورّضلاب نيدلا نم َملُع اهب قيدصُنلا :ًاعرشو «قيدصتتلا :ةغّللا يف :ناميإلاو

 .”(ِناَكْرَألاب ٌلَمَعو ِناَسّللاب ٌراَرْقإو ءبْلَقلاب ٌداَقيما ُناَيإلا» :ِْئكَي لاقو

 [دئاقعلا ين دّلقملا مكح]
 الو ديلقّتلا ةقبر علخي :فّلؤملا اندّيس ركذ اى ىلاعت هللا ًادّحوم ًانمؤم ناك ْنَمَف

 يف رظّنلا مدع عم ديلقّتلا دّرجمب هدئاقع تناكو َّنَمآ نميف اوفلتخا ءاملعلا َّنأ ىفخي

 :"ديحوّتلا ملع نم ٍءيش ىلع فوقولاو .دئاقعلا ِملِع

 «50مقر (4) ناهيإلا يف باب «ةمدقملا يف :«نئسلا» يف ةجام نبا :ه يلع انديس نع هاور )١(
 هفعضل يطويسلا زمرو «5705 مقر «طسوألا» يف يناربطلاو ١17« مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو

 ُلَمَعَو ِناَمّللاِب ٌلْوَقَو ءِبْلَقلاِب ٌةَفرْعَم ُناَيِإلا» :ظفلب هوور ,044 مقر «عماجلا» يف
 .«ِناَكْرَألاب

 ءاملعلا ٍداشرإب ليلّدلا ىلع فقو نمو .هليلد فرعي نأ ريغ نم ريغلا لوقب داقتعالا وه : :ديلقتلا ()

 نم هوقَّدص ْنإف .هب مهربخأف هتيؤرل مهضعب قبسف لالهلل اورظن ةعامجك دعم ال افراع نوكي

 .نيدّلقم اونوكي مل هونياع ىَّنح ةمالعلاب مهدشرأ نإو ةةيِدْلَُم اوناك ةنياغم ربع

 :ٍلاوقأ ةتس هيفف ايم ولو ليلَّدلا ىلع فقي مل نم اّمأ

 وه :يئاّبجلا لاقو ؛«ىربكلا» يف يسونسلا هيلعو ًارفاك دلقملا نوكيف ديلقّتلا ِةَّحِص مدع :لوألا

 .ةرخآلا يف ٌرفاك اينّدلا يف ٌرمؤم

 ال مأ رظّتلل ٌةّيلهأ هيدل ناك ءاوس :يأ ؛ًاقلطم نايصعلا عم ديلقّتلاب ءافتكالا :يناثلا
 .رظتلل ٌةّيلهأ هيف ناك نإ نايصعلا عم ديلقتلاب ءافتكالا :ثلاثلا
 حصي ملالإو ؛يعطقلا هعابّتال هناميإ ٌحص - ةّيعطقلا ةّنّسلاو نآرقلا - ًاموصعم دّلق ْنَم نأ :عبارلا
 .موصعم ريغ دّلق نإ :يأ
 .ىلوألا فلاخ دقف هكرت نمف لامك طرش رِّنلاَّنأل ؛ «ًاقلطم ٍنايصع ريغ نم هب ءافتكالا :سماخلا
 .رظّتلا هيلع مرجيو ٌحيحص دّلقملا ناهإ نأ 'سداسلا

 ةفحت» :رظنا .رظّنلل ٌةّيلهأ هيف ناك نإ ءرظّتلا ِكرتب صاع ٌنمؤم هنأ :لّوحْْلا هيلع يذلا ٌقحلاو
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 يفتكي ال :”نيمرحلا مامإو «"ذاتسألاو «”يضاقلاو ,”يرعشألاك ةعامج لاقف

 ةرجهلا راد مامول مهضعب هازعو «كلذ ىلع عامجإلا مهضعب ىكحو «هديلقتب

 .هنلط كلام اندّيس

 .ةّينيّدلا دئاقعلا يف ديلقّتلا زاوج مدع روهمجلا نع لقنو

 اندّيس هطرتشا ام ّحص اذه ىلعف ٌةريثك عضوملا اذه يف ةّيمالكلا ثاحبألاو

 ىلع فوقولاو «كوكشلاو ماهوألا نع دعابّتلا نم لماكلا ّيقوُّصلا ىلع فّلؤملا

 1١١6-/١١1-. ص يواصلل «ديحوتلا ةرهوج حرشاو «-97-44ص يروجابلل «ديرملا

 يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلا لسن نم ؛نسحلا وبأ ءقاحسإ نب ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ )١(
 «نيلسرملا ديس ةنس رصانو «نيملكتملا مامإو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط خيش :ه(778-7)

 برل سانلا موقي موي ىلإ هرثأ ىقبي ًايعس نيملسملا دئاقع ظفح يف يعاسلاو نيدلا نع ٌباَّذلاو

 يفوتو «مهفالخب رهاجو عجر مث مهيف مدقتو ةلزتعملا بهذم ىقلتو «ةرصبلا يف دلو «نيملاعلا
 و ««ةمسجملا ىلع درلا»و ,.«قيدصلا ةمامإ» :اهنم .باتك ةئاثالث هتافنصم تغلب :ليق .دادغبب

 «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» :رظنا .«ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا»و ««نييمالسإلا تالاقم»

 .7777/4 يلكرزلل «مالعألا»و ,519 /* يكبسلل

 )١( اص هتمجرت ترم ١6-.

 «نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ ءقاحسإ وبأ ءذاتسألا .دحوألا ةمالعلا مامإلا ()

 .هرصع يف نيدهتجملا دحأ :ه(518)ت نيدلا نكر بقلملا ءيعفاشلا يلوصألا «ينييارفسإلا

 يف يلخلا عماج» :هفيناصت نمو ءءاروشاع موي روباسينب يفوتو «ةرهابلا تافنصملا بحاصو

 27؟١مقر «ءالبنلا مالعأ ريس» :رظنا .تادلجم سمح يف "نيدحلملا ىلع درلاو نيدلا لوصأ

 هال

 مامإب بقلملا «نيدلا نكر «يلاعملا وبأ ءينيوجلا دمحم نب فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع (4)

 يحاون نم) نيوج يف دلو «يعفاشلا باحصأ نم «نيرخأتملا ملعأ :ه(5-4١578) نيمرحلا

 ريزولا هل ىنبف «روباسين ىلإ داع مث ءسّردو ىتفأف ةئيدملاو ةكمف .دادغب ىلإ لحرو (روباسين
 :اهنم «ةريثك تافنصم هل «ءاملعلا رباكأ هسورد رضحي ناكو «ةيماظنلا ةسردملا كلملا ماظن

 .روباسينب يفوت ««ةرعاشألا بهذم ىلع نيدلا لوصأ يف لماشلا»و .هقفلا لوصأ يف «ناهربلا»

 ١7١. / 5 لكرزلل «مالعألا» :رظنا
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 0 ل

 ريغ كولس نأ ىلع كي مّركملا ٍلوسَرلا ٍقيِرَط ريغ َكّلْسَي ال وصلا :لاق مث
 ا ا يا ا

 :ةرهوجلا

 ْفَْلَخ نم عادعبا يف ٌرش ُلُكَو ْفَلَس ْنَم عابتا يف ٍريخ ُلكو

 .”1يِعَم َّناَك نايحَأ ْنَمَو ناّيْحَأ ْدَقَف يِتَتس حس اَيْحَأ ْنَم» :هقلكي ُنيبَتلا لاقو
2 

 ص و

 «هنيعب اضّرلا وه اذهو هِهِسْفَت رومأ بدت يف تاقوألا ٌفِرْضَي ال قوّصلا :لاقو
ِ_ 
 4 و

 بادآ» بحاص لاق «مهلاوقأ هيف تفلتخا :# خويشلا هانع يذلا اضّرلاو

 :لاق نم مهنمف «هيف اوفلتخاو ءاضّرلا ركذ يف ةفّوصتملا رثكأ دق» :"«باطقألا

 .هريداقم ىلع ضرتعي ال هللاب يضاَّرلاف ءٌبستكم :لاق نم مهنمو ؛ٌلاح
 .ءاضقلاو مكحلا ىلع ضرتعت ال نأ اضّرلا :"قاقّدلا ٌيِلع وبأ لاق

 ِبيِحرّتلاب يقل دقف ءاضّرلا مزل نم ينعي ءمظعألا هللا باب اضّرلا :خياشملا لاق

 اذهو ؛هنع اضّرلا دعب اّلِإ دبعلا نم عقي ال اضّرلاف «ىلعألا بيرقّتلاب مزلأو «فوألا

 .[١١ههسللا]# هنو قر ال :ىلاعت لاق

 «ينع ٌتيضر ُهُنلمع اذإ لمع ىلع يِنَلُد يهلإ :لاق ,ةقيَلا ىسوم َّنأ ءاج دقو

 ىلاعت هللا ىحوأف ءًاعدضتم ًادجاس فيلا ىسوم َكَدَق .«َكلذ ٌقيِطَت ال َكَّنإ» :لاقف

 .«يِناَصقب لاَ يف ياض َارْيَنب ايل :هيلإ

 )١( هجيرخت رم صلا؟١-.

 ) )0ةحول 51١-5؟57.

 ص هتمجرت تّرم قوز ١ 77-.
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 هد انك ةبيصملا هت ءساذإ ءتلاقف ءاضاز دبعلا نوكي ىتمأ“"ةعبار تلك دقو
 . ةمعّتلا .

 ني لإ ٌبحأ ٌرقفلا :لوقي ٌرذ ابأ نإ :مالّسلا |مهيلع لع نب نيسحلل ليقو
 نَم :لوقأف انأ امأ ءٌرذ ابأ هللا محر» :لاقف َةَّحَّصلا نم ّيِإ ٌبحأ ُمقُّسلاو «ىّتِغلا

 يبا مارس 7

 .00هل كو هللا هَراَمحا ام َرْيَغ َّنَمَتَي ْمَل َلاَعَت هللا ٍرايتْخا ٍنْسُح َلَع َلَكَنا

 :لاقف .*«اًضَقلا َدْعَب اًضّدلا َكْلأْسَأ» :ِللكو يدل نرت فكن قع لئّسو

 ايف لا وع اضعلا دج انهكلا نأل
 هنأ ول ءاضّرلا نم ًافرط تفرع نوكأ نأ وجرأ :“يناراّدلا نايلس وبأ لاقو

 .كلذب ًايضار تنكل راّثلا ينلخدأ

 .ماكحألا يراجم تحت بلقلا نوكس اضّرلا :"يبساحملا لاق

 «ةروهشم ةحلاص :ه(70١)ت ةيرصبلا «كيتع لآ ةالوم «ريخلا مأ ؛ةيودعلا ليعامسإ تنب ةعبار )١(

 لاق ءسدقلاب تيفوت ءرعش اهو ءكسنلاو ةدابعلا يف رابخأ اهل ءاهب اهدلومو «ةرصبلا لهأ نم

 :رظنا .روطلا ىمسي لبج سأر ىلع «هيقرش نم سدقلا رهاظب وهو «رازي اهربقو :ناكلخ نبا
 ٠١. /” يلكرزلل «مالعألا»

 .7367 ١7/ «(قشمد خ خيرات» يف ركاسع نبا هاور (7)

 وه و هيّرلا نم هلصأو ٌيِروُباَسْيَتلا ٌّيريجلا روصنم نب ديعس نب ليعامسإ نب ديعس «نامثع وبأ (”)
 .ه(19/4) ةنس اهيف يفوتو روباسْيَتِب يفوصتلا ٌةقيرط رشتنا هنمو ههتقو يف خياشملا دحْؤأ نم
 4 ١ص نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط»و ..5 ؛ص يملسلل «ةيفوصلا تاقبط» :رظنا

 ١-. 98ص هجيرخت رم ()

 .-7/ هدص هتمجرت تّرم (0)

 لوصألاب ًاملاع ناك «ةيفوصلا رباكأ نم :ه(17 47)ت هللا دبع وبأ ءيبساحملا دسأ نب ثراحلا (1)
 أشنو دلو «مهريغو ةلزتعملا ىلع ٌدّرلاو دهزلا يف فيناصت هلو ءًايكبم أظعاو «تالماعملاو

 «ريغص «سوفنلا بادآ» :هبتك نم .هرصع يف نييدادغبلا رثكأ ذاتسأ وهو «دادغبب تامو «ةرصبلاب

 .167 / ؟ ٍيلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«نيدشرتسملا ةلاسراو ««ةفرعملا حرشاو
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 .هتياغ قوف هعفر هِرْذَق نودب يضر ْنَم :©*يريَرَجْلا لاقو

 لوسر لاق ءٌدادقم هبلق يف اينّدلل ْنَم اضّرلا لاني ال :"يبشخّتلا بارت وبأ لاقو
 5و هللاب َّيِضَر ْنَم ٍنايولا َقاَد» :ِهيئكَ هللا

 ىلإ ينلقن امو .هتهركف ٍلاح يف هللا ينماقأ ام ٍةنس نيعبرأ ذنم :نامثع وبأ لاقو

 .ىهتنا .«هتطخسف هريغ

 نأ ىلإ قلحخلا َةَطَلاَحُم ٌبّنَجَتَي وصلا :هلوقب ةلزعلا ىلع فلؤملا اندّيس هّبنو

 ةفص ةلزعلا :موقلا لاق هَنيِحلاَّصلا ًةَبحص ِهِسفنل َمخيلف ضعبلا َطَلاَخ اذإو :لاق

 فنك اهب يوني نأ ةلزعلا دارأ نمب ّلْوألاو ؛ةلصولا تارامأ يهو «ةوفّصلا لهأ

 .ٌبك يناثلاو سفن راغصتسا لوألا َّنأل ؛هنع ساّنلا رش تفك ال ساَّنلا نع هّرش
 .نيقيدَصلا ةسلج ةولخلا :ذاعم نب ىبحي لاقو

 .ساّنلا ةسلاجم سالفإلا :يِلبّشلا لاقو

 .ةدحولا هيف رثآ نم لقاعلاف , ةشحو نامز اذه :هنيذ دينجلا لاقو

 هسفنب ةولخلا يف لغتشا نمو «لزتعيلف سمّتلا ةلزع ىلع يوق ْنَم :ٌةعامج لاقو
 .ساّنلا ىلع عامتجالا هل ىلوألاف اهعم سلجو

 امو «نيِحلاّصلاب طلتخي نأ طالتخالا دارأ نم ىلع فّلؤملا اندّيس طرش اذهلو

 يف هتفيلخو «دينجلا باحصأ رابك نم :ه(711)ت ٌيِرْيَرُجلا دمحم وبأ نيسحلا دمحم نب دمحأ )١(

 هغلبي ملام قيرطلا يف غلب .نأشلا ميظع «قيرطلا حيحص «ملعلا ريزغ ناكو «هنم ٍةيصوب هناكم

 «نيرظانلا ةضور» :رظنا .ىلاعت هللا همحر رثثو فوصتلا يف مظنو «قيقحتلا ىلع هرصع لهأ

 .017 ١/ يوانملل «ىربكلا تاقبطلا»و ١-« 6 ص يرتولل

 .-1 الص هتمجرت تّرم (0)

 يف ملسم مامإلاو 2508/١ «١الا/8 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه# سابعلا نع هاور (*)

 يف يذمرتلاو ء4"1 مقر (1١)...يضر نم نأ ىلع ليلدلا باب )١(: ناهيإلا باتك :«حيحصلا

 .ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح اذه :لاقو «5757 مقر )٠١( باب «(5 1) ناريإلا باتك :«عماجلا»
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 هنياظ "يرصملا نوُنلا وذ هلاق ام نسحأ
 ركّذلاب ُحاَترتو ىوقّتلا ىلإ نحت مهُيولق ٍلاجر َعم اَّلِإ شيعال

 ع ََل

 كلذب ديري «لاق ام رخآ ىلإ ...ُلاعفأو َلاوقأ ْنْزَيَ ْنَم م :فْلوملا انديَس َلاَق َّمُن

 هاعفأ ءانب دييشتو ؛ةلفغلا ةحاس نم هجورخو ءهسفن لاعفأل ٍلجّرلا نم بتنا

 .َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَحَت هللا َّلَص بلا ةعيرش ءءاضيبلا ةّجحملا ىلع

 نع بلقلا لغشت يتلا ةحيبقلا رطاوخلا ةيقنتب ةيقنتب لاعفألا ةيقنت دعب هيلع قّقدو

 هللا بابحأ ءٍلاجّرلا ناويد يف تبثي مل كلذك نكي مل نم َّنأ حضوأو َّبَّرلا ركذ

 .بويغلا ضماوغ ىلع مهعلطأ نيذّلا بولقلا باحصأ

 نم :يأ لدبي ام هيلع َناَه ُهَل ٌلُصَحي ام َمِلَع ْنَم :فّلؤملا اندّيس لاق كلذلو

 «ىلاعت هللا نم ةبيرقلا ةّيلعلا تاماقملاو «يحلإلا حتفلا نم هل لصحي ام ليلج ملع

 ةعاضبو ؛ةّمملا دوقن نم هركذ مّدقت ام لاصحتسال لذبي ام هدنع ّلقو هيلع ناه

 ماقتسا اذإ دبعلا َّنإف ؛هريغل ًامّوقم ؛هسفن يف ًايقتسم ريصي اهتكربب يتلا ةميزعلا

 .الف الإو «هريغ هب ماقتسا هسفنب
 . !؟ جوعأ دوعلاو لّظلا ميقتسي فيك لجأ
 لجرأب سادناو .هلل لذو ةبذاكلا ابتوخن نع اهلزنأ :يأ ؛هسفن رسك اذإ ريقفلا

 يف هتّمه تلعو .همدق تبثو .هّيح يف قدّصلاو هّبرل قوّشلا رانب قرتحاو «ةربعلا
 زنكو «تاريخلا ندعم راص :ىلاعت هللا يدي نيب ةماقإلا ةحصب ةماقتسالا ناديم

 لاجر دحأ :ه(؟40)ت ضيفلا وبأ وأ «ضايفلا وبأ ءيرصملا ميهاربإ نب نابوث نونلا وذ )١(

 نع أطوملا ىور نم ةلمج يف دودعم وهو ءبدأو ًالاحو ًاعروو ًايلع هتقو دحوأ ناك ؛ةقيرطلا

 ءرصم لهأ نم «نيروهشملا داّبْعلا داهزلا دحأ ناكو ءًاحيصف ًايكح ناكو ءه# كلام مامإلا

 تايفو» :رظنا .ىرغصلا ةفارقلاب نفدو ءرصمب يفوتو ءرعشو ةمكحو ةحاصف هل تناك
 . 1١7/7 يلكرزلل «مالعألا»و ١/ ١0" ناكلخ نبال «نايعألا

 الاخ



 نم بكسنملا ثيغلاك راصو «تامحّرلا طبهمو «تاقولخملا دصقمو «تاّربملا

 هللا قلخ ىلع ٌةنيكسو ٌةمحر ٍذئنيح نوكيو هللا نذإب عفن عقو نيأ ةمحّرلا نداعم

 ءمهّبحأ ْنَم بيو مِهّبُي نيِذّلا هئايلوأو هللا بابحأ دادعأ يف لخديو هىلاعت

 . مهنوصيو مهل راغيو

 .مهنم هلضفب انلعجو كي مهسيلج ىقشي ال موقلا مه الأ
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 :هنَع لاَ هللا ٍيِضَر فلوملا اني َلاَق اق ع 2

 َلوَح ٍلاَعْتلا ٌةَفطْقَط ثرثكو :ٌقِداَّصلا ٌرجُهو ٌتذاكلا بنا اب د ا “#ه

 لاح َّنإف ؛َكلذ ْنِم ٌبَجْعَت الف ؛َنيِكوْرَملا نع ُسآَّنلا َدَعاَبَتو َنيِرْوُرْعَملا
 َحِّشلا ٌفلأتو :َعيسَولا ٌقاودلاو ءَسوُقْنَملا ريَقلاو ةَتّيَرُملا ٌهنقلا تحت :سمّتلا
 .!ةَمشحلا َريْثَكلا كلا َعْيِسَولا ةماعلا ٌرْيبَكلا

 ِتْيَأَر ول :َكِسْفتِل لُقو .بجحلا هذه ٍفْشَكِل سنا همه ال ٍبَْقلا همم سَ
 اوضر تب لأ تبرد هير هذ ىف ندر ذو ز وع لع هلا لوسد

 هرْبرَس َلَع معلا ىَرْسك َتيَأَو م  مَشَح الو ُْك َماَعَط ال مِهلَع ُهفالَسو هلل

 َنيِطاَحم « ميتا فلاب َنِقِرْغَتسُم هتْبَب ّلهأو ِتيِقاويلاو ِرِهاوَجْلاِ عّضَرُملا

 ؟َنيِفرَصْنَت ٍفنِص يأ َع عمو ؟َنْينوُكَن َنيأ 2
 اذهب دقَف هب لخأو كي هللا لوسر يم بت نأ - هللا اَهَقَقَو ْنِإ -

 هلأ ٌبْرِح َنإالأ» :هللا ٍبْزَح يف ْبَسْحُت 21 ا ل نأَّصلا

 .[1؟:ةلداجملا] 4 َنوُحِلْفْلا مه

 «َيِدِّمَحُم ٍبدأو ٍةَفرْعَم الب َعُْجلا نإ هاش َكِفَشَقت َكِفْشَقَت د ٌلاَح َرَظْنَت ْنأ َكاّيِإو -

 .بالكلا ِفاّضْوَأ ّْنِم ّفْضَو

 ِرودُص ْنِم ٍةَلْصَولا ٍلْهَأ بتتارم آإ ّيِدَمَحُملا ب بدألاب َكَرْدَق ْعَقْراَق - 7

 ْنُكَو سب ُهَبِقَب اهنَِف َكِيناََأ فور 00 ؛ِلمَعلا هير َكَع لا ءموَقلا
 م هر مور

 5 هاب ىقكو كيس برق ْرْفَت اَضحت َاَذْبَع

 هه اناطحتا لاق ةمدوخأ عم تر :هلوقي نلوم اني قار
 مهممه فرصنت نيِذَّلا مهو «قئاقحلا نع راثآلاو لاوحألا رهاوظب نيبوجحملا
 مهممه داقنتف ءسوفّتلا دصاقمو «بولقلا دصاقم نيب نورّيمي الف سوفثتلا ءارو
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 «مئامعلاو «روبقلاو «ببقلاب مهتاياغ طبترتو ؛نيرورغملا لوح لاعّتلا ةقطقطل

 بذاكلا نيب نوقّرقُي الف «كلذ دنع مهمئازع فقتو ءمشحلاو ؛مدخلاو ؛ببجلاو

 لع مزلي ٍفتنيحف «ةعاّلا طارشأ نم كلذ لكو ٌقحملاو لطبملاو ءقداَّصلاو

 ةسارفلا اهيفو ٌةقداص بلقلا ةّئمه َّنأل ؛سفّنلا ةّمه ال بلقلا ةّمه َريَسُي انآ لئاعلا

 ةليقُتلا بجحلا هذه فشكل ٌةبئاخ اهبلاطم عيمج يفو ٌةبذاك سمّنلا ةّممو كفرا

 «قئاقّدلا هذه رّيمي نأو «لاوحألا رهاوظب ٌئتغي ال نأو «ةليلجلا ةقداَّصلا هين ةّمبم

 ءريصح ىلع كي هللا لوسر تيأر ول :هسفنل لوقيو «قئاقحلا ىلع اّلِإ فقي الو

 الف «معتلا عاونأب هلهأو ءرهاوجلاب عّضرم ريرس ىلع ىرسك تيأرو ءًاعايج هلهأو

 ةقيرط يمزلاف «ماركلا هتيب لهأو ل هللا لوسر عم ينوكت نأ ِتْفْفُو نإ َّدِب

 ٌمازلإ هانركذ يذلا اذهو «قئاقحلا حضوأو « قئارطلا حجنأ اَئإف ؛كي هللا لوسر

 ,ةيناقلا اهرهاظمو ءاهعيز وها ولع نع ف رطلا تو ءاينذلا لع صرخ كرت

 أ دق ريصح ىلع وهو لكَ هللا لوسر ىلع ُهنَع لَه َيِضَر ٌرمع لخد دقو

 ايدو يلام" :لاق ءاذه نم َر وأ ًاشارف تت ول هللا لوسر اي :لاقف «هبنج يف
 م يف رقاَس بكار اِّإ يدا لَو ليام ب يفت ياو «يلاقو ايدل امو

 ."”(اهكَرَتَو َحاَر َ راهم ْنِم ٌةَعاَس ٍةَرَجَش تحت ّلظَتْساَو ِففِئاَص

 ىلع لكك هللا لوسر ىأر امل هنَع َلاَعَت هللا َيِحَر ٌرمع َّنأ ىرخأ ةياور يفو

 شارف ىلع ماني ٌيسوجم مجعلا ىرسك هللا لوسر اي :هل لاق ؛مّدقت امك ريصحلا
 :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هل لاقف ءًاشارف تذختا ول .هللا لوسر اي تنأو «جابيدلا

 .”ثيدحلا ؟...ايندللو يلاَم»

 )١( 78ص هجيرخت رم ١-.

 )'( ُتَباَصَأ :ه5 لاَ :هظفلو 017/14 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :5 بدنُج نع هنم ًابيرق ىور

 ءهْثَيِقَل ام هللا ٍليبَس نَو ءِتيُِد ٌعَبْضِإ الإ ّيِم لمد :َلاَقَف «ْتَيِمُدَف ٌةَرَجَس لل يلا َعَبْصِإ
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 رك هُهَتَح َناَكَو 8#:ىلاعت هلوق ريسفت يف اَُهْنَع َلاَحَت هللا َيِخَر ٍساَّبع نبا ركذو

 0 َنَقْبَأ ْنَمِلاَبَجَعا :هيف ٌبوتكم بهذ نم حول :لاق دبع 404

 اًيندلا ىَرَي ْنَمِل اَبَجَع :!؟كحضي تفيك رالي َنَْبَ ْنَمِل ًاَبَجَع .!؟ٌْبَصني
 هه

 "ل يوشرو يع دمحم نال هلإال ةفاانأ !؟ًهيلإَمْطَي فيك اهيل

 لكي يك يني يف امو يي هللا 0 :اّْنَع َلاَعَ هللا َيِضَر ةشئاع نعو
 2 لك

 َءاَحْطَب يل َلَعْمت ْن أ َلَع ٌضرُع ٌّنإ) :يللاق ا

 هنف عوجأ يلا ميلا اذ مؤ عفو ام اموت 1.6 ُبَر اَيَآل :ٌُتْلَقَف بهذ َدَكَم

 و يب -1

 وج < و

 اَهُوْشَح ع مد م هققزي هر تنك عضْوَو طير ذأ صوب لوثزم ريرت ىلع عضوي ليغ
 اي لق 01؟ٌكِيِكْبُي اَم» :َلاقَف «ىكَبف هت باطلا نب ُرَمَع ءاَجَف وينج يف طرا ر ناك فيل
 اَمأ» :َلاَق «ٌقَربَتْسإلاَو هٌجاَييدلا َنوُسَبْلَيَو ءِبَهَّللا ٍريِرَس َلَع َنوُسِلْخي َُصِيَقَو ىَرْسك «هللا َلوُسَر

 يناربطلا هاور :777 ٠١/ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو .(ةَرِحآلا ُمُكَلَو ايدل ُمَك َّنأ َنْوَضْرَ
 ا وا ركل ولا

 ُتْلَخَد :4# لاق :هظفلو ٠٠ 551 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :ه5 دوعسم نب هللا دبع نع ىورو

 تكف ون ردك صح لع مقا َوْهَو «ٍمامح تي اه ٍةَقْرْع يف َوُهَو للا ٍلوُْسَر َلَع
 ريرحلاَو را َلَع َنوُنطَي ُرَصْيَقَو ىَرْدِك هللا لوس نمر اي :ُتْلُق .«؟هللا َدْبَع اي َكّيِكي اَم» :َلاَقَ

 اند مك َّنِإَف هلل َدْبَع َدْبَع اَي ِكْبَت الق» :ّلاَق «كبنجب َر أ ذك رص ده لع مَ َتْنأَو جيلا

 راس مث ةَرَجَف تح لت بكار لكك لِ ادا لَكَو ٍليعامَو هيَدلاَو نأ اهو قرع لا اَنَلَو
 ديعس نب هللا ديبع هيفو يناريطلا هاور 77/٠١": «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو ةاَهَكَرَتَو

 .تاقث هلاجر ةيقبو «ةعامج هفعضو نابح نبا هقثو دقو شمعألا دئاق

 نع هاورو 044 مقر «ريبكلا دهزلا» يف يقهيبلا :ًافوقوم امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور )١(
 يف رازبلا :ًاعوفرم هيض ٌرذ بأ نع هاورو .717 مقر «بعشلا" يف يقهيبلا :ًافوقوم هك يلع انديس

 نب رشب قيرط نم رازبلا هاور :55 /7 «دئاوزلا عمجم» يف يمئثيهلا لاقو 5٠55« مقر «دنسملا)
 :تاقت هلاجر ةيكبو ءامهفرعأ غو يعتملا للا ديتورب ثيراملا نغراللا

 يف يراخبلا :«. ..ٌلعِجت نأ َنِلَع َضِرُع ْنإ» :ةدايز ريغ نم اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع هاور )١(
 ملسمو 417 مقر (19) ...قِلك يبنلا ءاسن هقفن باب (017/) سمخلا ضرف باتك :«حيحصلا»

 نذر



 ٌفوَج َملَبْمَي ْمَل» :تلاق اًماَضْرَأو اَْنَع َلاَعَت هللا َيِضَر ًاضيأ ةشئاع نعو

 :ىعلا نءاعلا تحأ ناقل فتاك طق اديك لَصَو هْيَلَع َلاََت هللا لَص ّيلا

 ءانق زلو ةوبوب مايس ةفسسي الق: :عوقلا نو وفلل لوط يت مناَج لظبل ها

 اني ُهَل َةَمْحَر يِكِبَأ تنك دقلو ءاهِشْيَع ٍدَغرو اهراثو ضرألا زونك ميج ُهَبَر َلَأَس

 هدفا كَل يفت :لوُثأو وشل ّنِ هي ىذا نط ب َلَع يدي حسم و ءدي ىَرأ

 يلو ْنِ ِناَوْخِإ ءابنُدلِلو يلام ةشئاع ايل :لوقيل «كتوقي د اب اينلا نو َتفَلبت وَ

 هي ا يل

 ّْنَأ «يِتَشْيِعَم عم يف ُثْهَفَرَ نإ يِيحَتْسُأ ٍندِجَأ «مُجياوُت َلَرْجَأو مْكَمَم م مَرْكَأَف : مب
 34 يالِخأو ينوه ٍقوُحّللا َنِم لع ع بين نوامو تون يومَ

 .”(هيلع هم ةمالسو هللا تاولص قوت ىّتحًارهش الإ دعب ماقأ مف :تلاق

 ةلمتللا حب هلوق نم نع قاَثَت هللا يعد فلؤملا اندكَس هنضق ام-ىتعم اذه

 .لاق ام رخآ ىلإ ...بلقلا ةّمه نأشلا اذبم ُدُقَف :ىلوألا

 كلذب قوسي ِهَّنإف :ةمكحلا رخآ ىلإ ...كفشقت لاح رظنت نأ كاّيإ :هلوق اّمأو

 قيقّشلل عقو ام ىلإ ةراشإ كلذ يفو ؛موقلا دنع فورعملا ةّرتفلا بدأ ىلإ َكلاّسلا

 .7917/7مقر )١( ...نمؤملا نجس ايندلا باب ((017) دهزلا باتك :«حيحصلا يف

 يذمرتلاو «177 1415 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هيذ ةمامأ بأ نع هاور دقف ثيدحلا ةمتت امأ

 :لاقو 277 410 مقر (75) هيلع ربصلاو فافكلا يف ءاج ام باب (71) دهزلا باتك : «عماجا» يف

 /١551. مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو 2/475 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو ٌنسح ٌثيدح اذه

 ْعَبْشَأ ْنِكَلَو «ُبَر اَيال :ُتْلُق ءابَهَد ةَكَم َءاَحْطَب يل َلَعْجَيِل ىَبَر ّلَع َضَرَع» :يذمرتلا ظفلو
 ُتْعَِش اَذِإَو َكُئرَكَذَو َكِيَلِإ ُتْعَّرَصَت ُتْعُج اَذإَ اَذَه ّوْحَت ْوَأ َنالَث َلاَق ْوَأ امْوَيٌعوُجَأَو امْوَي

 يف ةلوطم ينيدملا ىسوم وبأ هجرخأ 1١1/6: ءايحإلا» ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا مامإلا لاق (1)
 .ءافشلا يف ضايع هنم دروأو «توملا ءالحتسا باتك
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 هيلع هللا ٌناَوْضِر "قداّصلا ًارفعج َمامإلا لأس هّنإف ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر ”يخلبلا
 انيطعأ نإ :قيقش لاقف ءمكدنع ةّوتفلا ام :مامإلا هل لاقف «"ةّوتفلا نع ٌةٌمالسو
 ةنيدملاب اندنع بالكلاو :هنهذ قداّصلا رفعج لاقف ءانربص انعنُم نإو ءانركش

 انيطعأ نإ لاقف ,مكدنع ةّوتفلا اف «[ِككَي] هللا لوسر نبا اي :قيقش لاقف ءاذكه
 .انربصو انركش انعنم نإو ءانرثآ

 لهأ بتارم ىلإ هردق عفتري يدّمحملا ٍتيبلا لهأ بدأب بدأت نم اذه ىلعف

 .هدنع نيّصحملا هللا نم نيبرقملا ةلصولا

 فوزرخ نسطإو لمعلا ايؤر نمد رجّتلا فللذ دعب فض قلؤلا طزتشا دقو

 ٍيتَفلح هئَريحأنَأ » :مدآ نأش يف لاق هللا هنعل سيلبإ َّنإف «يلبإ ةّيقب يه يتلا ةّينانألا
 ةفصب فاصّنالا نع فّلؤملا اندّيس ىهن دقف «[17:فارعألا]# © ني نه ُهَتفََحَو ران نم

 دّيس ةنس يه يتلا ةصلاخلا ةضحملا ةّيدوبعلا مازتلاب كلاّسلا رمأو «سيلبإ

 نيرهاّطلا َنيَِّّطلا هباحصأو .هلآ ىلعو هيلع هللا لص نيبّرقملا مامإو «نيلسرملا
 .نيعمجأ

 نم َلَّوأو «َناسارحُ خياشَم ٍريهاِشَم نم وه :خْلَب لهأ نم ّيِدْزَألا لع وبأ «ميهربإ نب ٌقيقَش )١(
 ءمهدأ نب َميهاربإ بحَص ؛ٌجصألا متاح ًداتسأ ناك ءَناسارُ رّوُكِب ؛لاوخألا مولع يف ملكت
 :رظنا .(رهنلا ءارو اهب) نالوك ةوزغ يف دهشتسا «نيدهاجملا رابك نم ناكو «ةَقيرَطلا هنع ذخأو

 .117/1/1 يلكرزلل «مالعألا»و 2” 5 يملسلل «ةيفوصلا تاقبط»

 ١7-. الص هتمحرت تّرم (0)

 كسفن ىلع قلخلا رْيْؤُت نأ يه :ةقيقحلا لهأ حالطصا يفو «مركلاو ءاخسلا :ةغللا يف :ةوتفلا (*)
 .ءاقلا باب ء« يناجرجلل «تافيرعتلا» .ةرخآلاو ايندلاب
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 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فلما انيس َلاَق م
 ىَوْعّدلاو ءحطّشلاو ٍةدحولاو يايميكلاو ٍفْرَحلا ٍلْمأَب ميلا ُساَنلاَقلمَت

 رانا لإ مُهَعَبَتا ِنَم َنوُدوَقب مي ؛ساّنلا ارك دب َكاَيِإ ؛ َةَضْيرَعْلا

 .ةنو سيل ام هللا نيو ين َنوُلدُيو ابا ٍبَضَعو

 هللا َكّبْسَح ؛َلاَعت هلل َلِإ ٍةاَعّدلا ٍتاَداَس مُهتبِمَح مُهَتبأ َراَذِإ ءانتَدْلِج ج ْنِم مَ
 ا[ فرعرتا 14 ِنيَدِرْيمْلا دعب كَنْيِبَو نيب تيلني# :ْلُمُهِم اح َّتِبَأَر 7 اَذِإ

 هللا ركِذب كّرُم مأَيَو ,موقلا ديب كني ُقِسُْي ةقزخلا ِهْذَه ٍلَْأ ني ٌلِماَج

 َصَألا َنِم َكِراَرفك مُهّْنِم رف اَهّلُك ةفئاّطلا َكلِت ْنِ ديَح ٠ قَنَُسلاو باّتِكلا ٍةَمَرالُمو

 .موُدجَملا َنِم كرارفك

 ُتنُكَو بلا ِنع كي هللا لوُسَر َنوُنأسَي سنا ناك :"دط 1 لا

 دَسَو ةَياِهاَج اجب ىفَنك نإ هللا ٌلوُس َر اي :ُتْلَقَف ؛يِنَكِرْدُي ْنَآ ةكاَحع ٌرّشلا ِنَع ُهَلأسَ
 َدعَب ْلَهَق :ُتْلُق «مَع١َ :َّلاَق رق ْنِم يَا اذه َْمَبْلَهَ ءِيَكلا اذهب هللا ءاجَ
 َنوُدْبَم ٌمْوَق» :َلاَق ؟ُهْنَكَد اَمَو :ُتلُق نكت هيو مَع :َلاَق ؟رْيَح َْح ْنِم لا َكِلَذ

 ىلع ٌةاَعْد» :َلاَق ؟ ٌدَش ْنِم َكِلَذ دعب لَه :ٌتْلُق ارك مهني فرت ىذه

 0 اَي :ُتْلَق ,اًهيِف ايمو اهي ماج نم نه باو

 َلاَق ؟َكِلَذ ينك َرْدَأ ْنِإ ين ردت :ٌتْلَق ؛ "انياب َن تب ءايدْلِج نم ْمُه»

 :َلاَق ؟ماَ لَو ةعاح هَل نت مَنِ :ثلُق همام نيوينملا ع ةَعاَمع مّرْلَت»

 ُتْوَمْلا َكِتَي ىَنَح ٍةَرَجَش ٍلْضَأ ىلع ضعت ْنَآ ْوَلَو اَهَّلُك َقَرِفْلا َكْلِت لرَتغاَم»

 هل

 برهف ًامد باصأ دق هَّنأل ؛لسح بقل ناهيلاو هللا دبع وبأ «يسبعلا رباج نب لسج نب ةفيذح )١(
 ةالولا نم ءيباحص :ةيناهيلا فلاح هنوكل ناهيلا هموق هامسف لهشألا دبع ين فلاحف ةنيدملا ىلإ

 نئادملا يف يفوتو «هريغ ٌدحأ مهمّلْعَي مل «نيقفانملا يف ّيَِنلا رب بحاص ناك .نيحتافلا ناعجشلا

 1 21117 مقر رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» :رظنا .ه(”"*5) ةنس
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 .”(َكِلَذ َلَع َتْنَأَو

 ُهَمالَسَو هللا ُتاَوَلَص ِهْيَلَع َنمَلاَعلا ٍديَسَو اَندْيَس ءِنيِمَأْلا َكّيَت ٌةْبِصَو ِذَه

 ليم :لاق ام رخآ ىلإ ...ءايميكلاو ِفْرَحلا ٍلهأب مويلا ٌساّنلا َقَلَعَت :هلوقب دارأ
 ٌجشت قيرط ٌلكو «ةبذاكلا لاوحألاو «ةلطابلا بهاذملا باحصأل مهتّبحو سّّنلا

 .سفهّتلا هفلأت يذلا لطابلاو اينّدلا ةحئار هنم

 نع ىبمنو ءاماحصأ ةبحاصم نم 5 بمهاذملا هذه دّدع نأ لعب كلذلو

 ٠ وس 3 3 رخل 5 010 5 5 ع

 مهنوك كلذ ةلعو «رانلا ىلإ مهعبتا ِنَم نودوقي مع :لاقو «مهنم بّرقتلا

 لاغتشالاو .فورحلا رارسأب لوقلاك كلذو «هنم سيل ام هللا نيد يف نولِخدُي

 اًعَمَّطلا كِسفن نع غدف ٍنادجوي ال ًاعم ٍءايميكلا ٌفاكو قيدّصلا ٌداص

 لَك هللا لوسر ةعيرشو «هللا ةقيرط نع

 ل 5 2 َ 3 هَ
 حالطصا لعو «رخآ لح ىلإ لحم نم حزحزتلاو .زواجتلا وهو :حطشلاكو

 ىلعو «هلاثمأ ىلع اهب ىلاعتيف هتبيغ ةلاح لجّدلا ناسل ىلع ردصت ٌتاملك :ةّيفوّصلا

 .هلاحو هماقم يف هنم ىلعأ وه ْنَم

 ؛عبطلا ةنوشخو ءرورغلا نم أشنت سفن ةنوعر يه يتلا :ةضيرعلا ىوعلاكو

 تامالع باب (11) بقانملا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :# نايلا نب ةفيذح نع هاور )١(

 ةمزالم بوجو باب (') ةرامإلا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو هةر مقر (70)...ةوبنلا

 .1857 مقر (7١)...نيملسملا ةعامج
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 .ةّيرشبلا ةقيقح ىلع عالّطالاو مهفلا مدعو

 ةلييتقلا رطل تهت نايرار 2 تراقل هزه: تاحضأ نأ فلولا ادن نو
 ءءاحلّصلاو ءاملعلا ٌيِزِب نيّيزتملا يناسنإلا َعوّنلا نم :يأ ؛انتدلج نم ءبهاذملاو

 امو ؛مهتاراشإ بيرغو «مهتارابع فيطلو «مهباوثأ نسح تدهاشو مهتيأر اذإ لب

 ةاعدلا تاداس نم ِمهَّثأ بَسْحَت ؛عيسولا ملعلاو «عينملا مهفلا باحصأ نم تنك

 فالخب مه :لاحلاو .[خكك] هللا لوسر ةعيرشب نيكّسمتملا تاداق نمو ءهللا ىلإ

 ّمث هلل ةضغباو هنع دعابت مهدحأ تيأر اذإ .مهنم كظفحيو هللا كيفكي ءكّنظ
 »ص  جساع# لوول دس هوس رس

 .[98:فرخزلال# نيقرشملا دعب كتيبو نيب تيلي :لق

 ىهتنم ناكو ؛موقلا ةقرخ لهأ نم ٍلهاج ديب كدي تطبر اذإ كّنأ ملعاو
 كلت نم كل ةيخ وهف ءَةْنّسلاو باتكلا ةمزالمو «هللا ركذب كرمأي نأ كل هداشرإ

 .اهّلك ةحّجبتملا ةساّسّدلا ةفئاّطلا

 ءالؤه نم :يأ .مهنم ّرِف :فّلؤملا اندّيس هل لاق ءكلاّسلا ىلع ًاصرحو

 ىوعَّدلاو «دودرملا حطّشلا بابرأو «ةدحولاب لوقلا باحصأو «نيحّجبتملا
 قيزمت يف هريثأتو دسألا سارتفا َّنأل ؛موذجملاو دسألا نم كرارفك «ةبذاكلا
 ةطرو يف عقيو «هنيد قَّزمتي نأ نم نوهأ لجّرلا ةّنج يف ماذجلا نايرسو «دسجلا

 .هللا انامح هللاب كرَّشلا

 ثيدحلاو «ٌيوبّنلا صّنلا يفو هذ ةفيذح ثيدحب هلاق ام ىلع دهشتسا ّمْن
 .ةيانعلا هللا نم ُهتَفَح ْنَمِل ٌةياَمِك ّيدّمحملا
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 :نَع لاَ للا َيِحَر فلولا انْديَس لاَ

 اّمِإَو .قلَخلاو هللا عم بألا ِءوُس ْنِمَكِذَنَِ ؛نرطلاب علو كاب 1١-

 هدْنِع ْنِم ّنِلَغ ْرِعب هلل ُمُهاَنَأ ىَّتَح ال مولا نإ ؛ِلْلدَتلا َلَع ُقْيرَطلا اًَذَه َىِنِب

 1 و مو لع و

 مااحب هكدا و ءرياكألا تاهلك وأ هيأ يلا ِةَقْرِفلا ةَبْحَص ْرَّدْحاو -7

 هللا با نما كذاك امو هلع ٌبوُدكَم كِل رتخأ ؛مهبلإ بن امو

 ةءارججلا يِوَّذ ْنِم ساب هللا ْمُهالَتْباَ هيلا َلَع اوُصَرَحو لا اوُلِهَج ال ِقلَخْلل
 الّصلا لع هيلاَ مام هَ َتْواَح ا هلك هللا ٍلوُسَر َلَع اوُلَخدَأَف .ِءاهفّسلا

 اضيأ هللا طلصو فدهاطلاو ةَضِماَملاَو :ةيقرُتلاو ةغدجلا م هاَهْنَع ُمالّسلاو

 سي ا م ٍةَعدلا ٍلْهَأ ْنِم ًاَساَنَأ

 .لاّمعَأ َنْيِرَس رسخألاب اوُِحْنأَت «ضغبلا مُهَعِبَتَف ُهنِم سيل ام مهيالَك
 ُمالَّسلاو ة ٌةالَّصلا ِهْيَلَع هيَ 0 هَل ٍلوُصَوْلِل ْكَّسَتو .هللاب َكِْيَلَعَف +

 َكَ رجا عاملا ٌةئاجو هَكِْبَع َبْضُن : :فيرّشلا ٌعرَّشلاو

 انوفا للاب متضاو بِلا ريل َكَْ شل لأ َةَعاَمجلا ٍقِراَمُتال - 4

 يو يدّيس يأ كرس يف ْلُقو ُهَوُد
 ْبا_ّضِغ 2 ىًّضرَت كي عَلَو 0 ِدِرَم 18 . َيَحلاو و 7-0 ا كل َديلَق

 بارت د َقْوََق د 5 ٌّنِّيَم ُلُكَلَك دولا َكْنِم ّحَص اَذِإ

 مهِيَلَع َدِمَتَْت وأ ءخياَشَلا يف ًةَمْصعلا َدِقَْعَتم وللا ٍلْهَأ َلَمَع ْلَمْعَت الو -6 7 مس سو 0 -1 2ك . حو 5 هَ < ا
 نيبو ُهَيَب هِتاَذ لإ َلآ ام يف َلْخْدُي ّْن ْنَأ بحت ال ٌروُيَغ هللا َّنإَف كبر َنْبو كني اي

._ 
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 هللا ٍلوُسَر ُلاَح مُهْنَع ُدَحْوُي .هقيرط ّلِإ ٌلئاَسو هللا لَ آلِ ْمُه مَعَ 45

 َ 11١[. :ةسالا# نع اسيوي لأَن:
 وهو ؛مُهّبَحَأ َنْيَِلا ُهداَبِع هللا يِزْحي ال مُهْنَع هللا اًضب هللا َلِإ 1[ ل

 .ٌنيمَرْكَألا

 ديرملا ةاشرإ «لاق ام رخآ ىلإ ...زّرعّتلاو كاّيإو :هلوقب هنفَذ فّلؤملا اندّس دارأ

 هنوك دّرجمب ساّنلا ىلع ًاعفرتو «هلمعب ًاراختفا قلخلا ىلع يلاّتلاو ّزَّتلا كرت ىلإ

 :هيلإ بستناو هيلع لّوَع يذلا قيرّطلا اذه َّنأ ىلع هيض هّلدو «قيرّطلا لهأ نم

 مهسفنأ اومزلأو هلل اوُلذ د موقلا َّنأل ؛قلخلل عضاوّتلاو هلل لدتا ىلع َيِب

 ىلإ اورقتفاو ,مهسفنأ دنع نم ال هدنع نم ّنلَع رعب هللا مهاتأ ىَّنح كلذ ىلع ءاقبلا

 الو مهوح نم ال هلضف نم ٌىنغب مهاتأ ىّتح ةّرقلاو لوحلا ةيؤر نم نيدّرجتم هللا

 00 َ .مهطوط نم
 اهبأد يتلا ةفئاطلاو ةقرفلا ةبحص نم صلاخ ِكلاس لك فؤملا اندّيس رّذح مث

 حطّشلاك ءمهنع ةبذاكلا ديناسألاب تلق يتلا رباكألا تاملك ليوأت اهتدْيَدو

 هل لطاقلاب ةعيركلا هدر قرخو و ةيخولاب نوقلا و وةيفتلا_ فدحتلا ةسئواجملا

 عم تاماركلا نم مهيلإ بسُن امو ؛مهتاياكح دّرجمب اوهّكفتو «رهاظلا اهزّوجي

 «ةحيلملا مهقالخأب لمعلا نع دعابّتلاو «ةحيحّصلا مهتقيرط نع فارحنالا

 جاتحت يتلا ةنطبملا تاملكلاو ,ةضماغلا لاوقألا نم مهيلإ بسُت ام رثكأ َّنأ لاحلاو
 َملِعلا اولمهأ امل قلخلل هللا باقع نم كلذ ناكو :مهيلع ٌبوذكم ليوأّتلل

 مهل ًاباقع هللا مهالتباف «ريخلا ىلع لهجلا عم اوصرحو ّحلا قيرطلا اولهجو
 تيذاسأ كك هلا لوسر لع ارلخداف :ءاهقتلا هللا لع ةءارجلا يروذ نق سانأب

 تاملكلا نم اهيف اولخدأو ءاهنع ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هماقم هّزنت «ةعوضوم

 ضنا هللا طلشو «ةرهاظلاو ةمداخلا نيداعألاز: تياسألاو ةخركلو شرما
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 اولخدأو ؛موقلا ةفئاط ىلع ًاروزو ًابذك اوؤّرجتف «ةلالّضلاو ةعدبلا لهأ نم ًاسانأ

 نيب نوَرّيمُي ال نيل ءالهجلا نم ضعبلا مهعبتف ف «هنم سيل ام ًاديلقت مهمالك يف

 َرَأ نونسخيوايذزيْفَل ىفرْغتَعَسَ لسن جالت تك كلاي » :اوقحلاك «لطابلاو ّقحلا

 .[فهكلا] © 6 اًعَتِحَنسِسحي

 ةعيرشب كّسمّتلابو هللا باب ةمزالمب كلاّسلا فّلؤملا اندّيس رمأ كلذ دعب م

 ةكضب :ةعاملاو ةنّملا لهأ ةقرافم مدعو «عامجإلا ةقيرط مازتلاو كك ا

 اهب راشأ كرابملا هرعش نم ًاتايبأ هل التو هل ميِلسّتلاو ءهنم اضّرلاو ؛هللا ىلع كوّن
 اهركذ مَّدقت دقو ؛تايبألا رخآ ىلإ ...ولحت كتيلف :اهّرأ «ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالا ىلإ

 .لصألا يف

 :عويشلل لاعفألا يف ريثأتلا نوبسني نيل ٌولغلا لهأ لمع نع كلاّسلا ىبن مث

 لاح ذخؤُي مهنعو هللا ىلع ءاّلدأ مهَئأو موقلا ًةلزنم َنّيبو .مهتمصع نودقتعيو

 ىلع دامتعالا كرت طرشب ءمهب هللا ىلإ لّسوت نَم يحي ال هللا َّنأو كك هلوسر
 .ٌرويغ هللا َنإف ؛هللا عم ًابدأ قولخملا

 ,"هدّيؤملا ناهربلا» هباتك يف ةقيقحلا هذه نايب نفذ فّلؤملا اندّيس نسحأ دقو
 ىّرادَّمَأ» :هللا ةملكل ٌليطعت ال «حاّتفلا ددمب ٌلهج حاورألا ٍقراوب ٌراكنإ» :لاقف
 عرق كس ل

 .ه:فرعألا14 نحصل لَو َبتِحصالَرت
 «مهتامم دعبو مهتايح لاح «مهدانب لزني نمو «مهيدانم رومأو مهرومأ ّلوتي

 مهم ملغ قوق ريخبو مهم لع وحلا
 الو ريقفلا لإ ريخلا لصوي «كلذ هل ٌركذي الو ءمئاّتل هاو ناك اذإ ديعلا

 )١(صهة-55.



 «يردي ال ثيح نم لولا هدبعل رصتني «ميركلا ميظعلا ءميحّرلا نمحّرلا هللا

 .بستحي ال ثيح نم هقزري
 هيبحم نعو هنع عفدت «رادتقالاو رادكألا قرغ ءام نم هتيانع لابج همصعت

 هلأ نوذ نم اَهَل سّيَل## :ةمكحملا تالزتتلا هل نكلو .هب ال «رادقألاب َرادقألا
 دج

 .[مجنلا] © © ةَفِشاك

 هيزنتو «هب كتقث هللاب ءاصتعالا :هط ٍناّنَّرلا روصنم خيشلا ىدّيس لاق

 .هريغ نع كرطاوخ

 ٍرَُد نئازخ نع قالغإلا باجح انل اوفشك «َقيرّطلا ىلع انوُلد ءانودشرأ موقلا
 ىقشي ال موقلا مه ؛هلوسرو هللا عم بدألا ةمكح انوفّرع َنّسلاو باتكلا

 .مهعبّتاو مهّبحأ هلوسر نأش فرعو هللاب نمآ نم ,مهسيلج

 ةرثك ىلع تاّيوَّطلا صلاخو تالا قدصب هللا اوعياب موقلا «ةداس يأ
 لاقو ءتاهوركملا عيمج ىلع ربّصلا و «تاعاّطلاو تابقارملا ةمزالمو «تادهاجملا

 108: بازحألا] هلع هنأ ودام أوُقَكَس َكَصْلاَجِر» :مهيف دل

 بارَّشلا اوكرتو «مانملا اورجهف «مزحلا ةّوقو «مزعلاب مئازعلا بوكر اورّداب
 عوشخلاب اومدخو «ماللا و ليللا "سامح يف ةمدخلاب هلل اوماقو ءماعَّطلاو

 يدي نيب مهبيراحم يف "ولك ؛مايّصلاو دوجّشلا و عوكرلاو ؛مايقلاو رهَّسلاو

 يم مه رهظو «سنألا ٌلحمو برقلا ماقم يلإ اولصو ىتح ؛مهبولطم لينل مهبوبحم
 18 :فيكلا] ©460الَمعََسحَأ نم نمَرَعْل هَرَجَأ ْعيِضْناَلاَنِإاٍ :ىلاعت هلوق

 .(«سدنح) :ةدام «برعلا ناسلا .ةملظلا ديدشلا ليللا :حاحصلا يفو قَمْلُظلا :ُسِينجلا )١(
 .(للم) :ةدام «برعلا ناسلا» تلق لملعو لجرلا للك (0)

 الكيد



 .!بيرالو ؛ىندألا ّلحملاو ءايلعلا ةجرّدلا مهاطعأف

 .ٌبيبح بيبحلا بابحأ دنع ُبّبَحْْلاو بيرق بيرقلا نم بيرقلاف

 ام ةّيبوبحملا ىلإ هتبحم هكرب هعفرت هللا دنع ٌبوبحم ؛مهيّبحمل ٌبيبح مهل ٌبيبح
 .4ناك هللا ءاش



 عة ار ّلاَق

 ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فُلَوُملا اَنَديَس

 َساّنلا َتِئَأَر ٌناَمَر ٌكَكَرْدَأ اذ اذإو يلب ٍلَّمَعلا ِنَع ء عقلا َلوُضْفلا 4 كد -151/

 اَكُش َتْيََر اًذإ :ماللاو ةالّصلا لع لَ قف سنا ٍلَِتغَف ُُق ام لعب

 ."2َكِسْفَنَةَصْب َ وي كِل ديري يأو هذ لك باحبضإو عب وهو اعط

 ريفَو ءملجلا َمِيِظَع ؛ َقْلُخلا َنَسَح ةَكِرَعلا نيل ْنُك َكّيبن ٍقُلُخِب ْنّلخَخ -
 لاّوخالا ريك « رشبلا ميد «بلقلا ّقْيِقَر ءفَكلا ّيِخَس ِثيِدَلا ٌقِداَص وُفَعلا

 َلصاَوَتُم حشا نع يَ ِقْلَحْلل ًاَيِعاَرُم ءعْضاوّتلا َحْيِحَص ِكاَضْعِإلاو
 ًالِكَتُم وِراَكَمْلا َلَع ًاَرْوْبَص ِتْوْكَّسلا َلْيِوَط رْكّذلا ردك ؛ ةَركفلا يَ ِناَرْخَألا

 را اولا ِءاَفَعْضلاو ِءاَرَعقْلِ اب للاب أر صَتنُم هللا َلَع

 َنَحح شّبلاو تكتم لك الو تق امل لك الو «َتْذَجَو ام لك -

 كد برقا بف تباين نيجي نت الو ئاَيْغَألا كل َيِدتْفَي ْيَك باتل

 ما ريِصَحلا لع وأ فِي َيِنُح ٍشاَرِف لع ْمََو «ٍقيقعلاب

 اولا لاَ َوقألاو ٍلاَعْفَألاو ِتاَنَكّسلاو ٍِتاَكَرَخا يف كي كيب ةَنُسِب

 ا بي لعل قت الو سلمت الو «حِبقلا حبو َنَسَلا نّسَح 6

 َكُلِكاَوُمو ُدِْقَملا َكَسْيِلَجو ئامأو ِءاّيَحو ىّوقتو همْلِعو ٍمْلِج سلع َكُسِلْ

 يهنلاو رمألا باب :077) محالملا باتك :«نئسلا» يف دواد وبأ :هديذ ينشخلا ةبلعث بأ نع هاور )١(

 مقر (5) باب «(54)...نآرقلا ريسفت باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو 25751١ مقر (10)

 مقر (71) باب «(75) نتفلا باتك :«نئسلا» يف هجام نباو ءٌبيرغ ٌنسح :لاقو 4

 يف مكاحلاو ,880مقر (5) ناسحإلاو ربلا باتك :(حيحصلا» يف نابح نباو 414

 يف :يبهذلا لاقو ءدانسإلا حيحص :لاقو «ال7١41مقر (454) قاقرلا باتك :«كردتسملا»

 .حيحص :صيخشتلا



 - يه
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 ٌكَياَوَت وجرت [يِف دال ملكت الو ادحأ دال ءاشاَحق الو باس نكت الو ١

 .0[ كري ]سال ِنَع ْرِخّدت الو ُكَِبِصَت َكَل سِيَِج َلُك ٍطغَأو

 ُهِفاَشَت الو ءَكَرْشب ٍ مُهْنم ٍدَحَأ نَع وطَ الو مُهْنِم سرَبخاو سانا ٍرّدخاو 1
3 

 .ُهَرْكَي اهب اَدَحَ

 ْنَم ّدْرَن الو مِداَخْلا رَهْنَت الو «حْببَملا مالكلا ٍنَع َكَعامَسو َكَئاَسِل ّنَصو +١6-

 .ِلْوَقلا َنِم وسي وَ ءاباَلإ ةَجاَح َكَلَأَس

 .ًاَنأم ْنُكَي ْمَل اَم ءامُهَرَسْيَأ ُرْخاَف ِنْيَرْم َنْئَب تريح اًذِإو -

 الو هَكَمَلط ْنَكَع ُثفغاو هَكَئاَوْغِإو َكَباَحْسَأ دقو عادلا وع ٌبِجَأو - ١66

 هل َىكَو) :ُهَدْحَو هللا ْبِطَو بابا ين ابكاب ليلا مقو يسلب ةَيسلا َلَع ُلِباَُ
 .[4ه:ءاسلا] «اكلَو

 لكأملا يف فارسإلا كرت :ةلمجلا رخآ ىلإ ...لوضفلا كرتأ :هن5# هلوقب دارأ

 لاق ؛كلذ هبشأ امو ءكَحَّضلاو «مالكلاك ءرشبلا هداتعا امم كلذ ريغو برشملاو

 0 ةيارأل ( ارفرسلا الو اويرشاو اولكر قاع

 لك ىلا َّنأ ةمام يبأ نع ٌيورم وه ام هلالقإو مالكلا يف زاجيإلا ىلع لدي نمو

 داَْنا نأ

 ."0ارْخَِل مالكا َنِم َنِإَف َمالَكْلا َلِقأَو َدَبطُخْلا ِرصْقأ» :لاق ءأريمأ ثعب اذإ ناك

 سفنلل باط ام اتا مهدنع وهو «يأّرلاب لمعلا مدع ىلع فّلؤملا اندّيس هّبنو
 و
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 احش تيأر اذإ)» :ثيدح كلذ ديؤيو ءعورشملا فلاخ نإو ءاهدنع نسَحو

 .«تايلكلا» يف ةدايزلا هذه )١(

 «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاقو ء٠7/54مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :ك5 ةمامأ بأ نع هاور (؟)

 امك سيلو هنسحل - 57377 مقر «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا :يأ- فنصملا زمر : 0/١

 .كورتم وهو «روث نب عيمج ةياور نم هّنأب يمثيلا ظفاحلا هّلعأ دقف لاق

 م



 .هرخآ ىلإ «...ًاعاطُم

 :كلاّسلل فّلؤملا اندّيس لاق ءيأّرلاو ىوهملا كرتو «عورشملا عاَتا ىلع ًاصرحو

 «نيعمجأ مدآ دلو دّيسو «نيقولخملا ةَّلع ميظعلا دّيسلا :يأ ؛كّيبن قّلُخِب قّلخت
 .ِديِكَع هللا لوسر دمحم انّيبنو اندّيس

 ةدافإ «لاق ام رخآ ىلإ ...ةكيرعلا نيل نك :كّيين قلخب قّلخت هلوق دعب لاق مث

 هيلع ِهَّنَأ تبث دقف ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هقالخأ نم ناك هركذ ام ّلك َّنِإ ءكلذ
 ناكو قل ساّنلا نسحأ لب «قلخلا نسح «ةكيرعلا نيل ناك :ُمالّسلاو ٌةالَّصلا
 .ّفكلا ّيخس «بدألا ريثك ,ةرشعلا نسح

 .00ال :َلاَقَف ِءْيَش ْنَع كي يتلا َلْيَس اَم١ :يراخبلا لاق

 .”هةَلَسْرُْمْلا حيل َّنِم َدَوْجَأ لب َناَك» :ساّبع نبا لاقو

 وس اسس :ُهنع ٌلاَعَت هللا َيِضَر سنأ نعو

 ال ْنَم َءاَطَع يِطْمُي اًدَمَحت َّنِإَق !اوجلشأ اوُمِلَتَأ :لاَقَو وِدْلَب ىلإ َعَجَرَف ِنَْلَبَج

 ."«ةَقاَملا ىَنْحي

 نسح باب :(078) بدألا باتك :(حيحصلا» يف يراخبلا :ه هللا دبع نب رباج نع هاور )١(

 يف باب :(57) لئاضفلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو ,3075مقر (79)...قلخلا

 771١. مقر )١5( ِةِكَو هئاخس

 باب )١(: يحولا ِءْذَب باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :اَمهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر سابع نبا نع هاور (1)
 لئاضفلا باتك :«؛حيحصلا» يف ملسمو «”مقر )١( ب هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك

 .7108 مقر (11)...ي هدوج باب ((47)
 باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو 217017٠ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هيظ سنأ نع هاور (*)

 باتك :'هحيحص» يف ةميزخ نباو 77١7 مقر )١4( ٍةلَي هئاخس يف باب «(47) لئاضفلا

 :(هحيحصا) يف نابح نباو «7727/1مقر (89)...مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ ركذ باب «(5) ةاكزلا

 .؟7 مقر )5١( خيراتلا باتك



 "ةئام مث ةئام مث ةثام ناوفص ىطعأو «لبإلا نم ٌةئام دحاو ريغ ىطعأو

 لِي هلاح تناك هذهو

 .”يفالأ ةتس اوناكو ءاهايابس نزاوه ىلع در دقو

 ."هلمح طي ْمَلام ٍبهَّذلا نم ساّبعلا ىطعأو
 |ف ءاهمسقي اهيلإ ماق َّمث هاهم لع تدضوت مهدي كلا وعشت هيلإ لتر

 و بو

 با نَِلَو يع يِدنِع اما :لاقف .هلأسف ٌلجر هءاجو ءاهنم غرف ىّنح ًالئاس در

 كت هيلع رق املا َكّمَلك ام :ٌرمع ل أ ّلاقف «هاَنْيَضَق ٌءْيَّش اَنَءاَج اَذِإَف ّلَع
- 

 فلا هللا ل رسَوأَي :راصنألا َنم ٌّلُجَر لاقف كلذ َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص نَا

 َفِرُعو َمَلَسو هَل َلاَعت هللا ّلَص يلا مسبق الالف شزعلا يِذ ْنِم سك الَو

 0ث رو اًذَِ» :لاقو .ههجو يف ٌرشبلا

 يف باب ؛.(47) لئاضفلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا : ةّيمأ نب ناوفص نع هاور )١(
 ١7595768. مقر «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو «17511" مقر )١1( ِِكك هئاخس

 تناك :(عيحسصلا# ل يراقنبلا :امهنع هللا يضر ةَمَرَع نب رّوْساو مكحلا نب ناورم نع هاور (؟)
 َنيِح قي هللا َلوُسَر نأ :الاق «37017 مقر (7)...ليكول ًائيش َبَهَو اَذِإ باب ٠ ) ةلاكولا
 يف لكك هللا 00 0 َنيِوِلْسُم َنِزاَوَع ٌدفَو ُهَءاَج
 َنيبِئاَت اَنوُءاَج ْدَق ِءَلُؤَم ْمُكَئاَوْخِإ إف :ٌدْعَب امَأ» :َلاَق مث ُهلُه هَلْهَأ وه اب هللا َلَع ىَتنَ :َنيِمِلْسُمْلا
 0 متت مها هز ْنَأ ُتيَأَر دَق ّْنِإَو

 ٍقِْعَتَو ِةَمْسِقْلا باب «(8) ةالصلا باتك : «حيحصلا» يف يراخبلا :ه5# كلام نب سنأ نع هاور (*)

 يف هوُرتْنا» :َلاقق نرحب َِم لَ كي يتلا يأ ا

 تب وو قالا لإ قي هل لوس عرف قي هل لو هيأ ٍلاَم رك َناَكَو (ٍدِجْسَمْلا

 اَي :َلاَقَق ءساّبعْلا َءاَج ْذِإ كطعأاَِإ اًدَحَأ ىَرَي َناَك اق هِهْيَلِإ | َسْلَجَف اج ٌةالَّصلا ىَ اََف هيَ
 يف اَمَحَف ذم :ةي هللا ُلوش 2ك لاقت: هاليِقَع ُثْيداَفَو يفت ُتْيَداَف نق ينِطْعأ لأ لوو

 ...ْعِطَتْسَي ملف ُهَلِقُي بهذ من هيون
 505 مقر ِةِِلَك هللا لوسر قلخ يف ءاج ام باب :«لئامشلا» يف يذمرتلا :ه# رمع انديس نع هاور (5)

 :لاقو اا مقر «ةراتخملا ثيداحألا» يف ىسدقملا ءايضلاو ة مقر «دتسملا) يف رازبلاو

 .فيعض هدانسإ



 ."(دّكل ايش ٌرِخّدَيال هلي يلا َناَك» :سنأ لاق

 ٌةروهشم مركلاو ِدوُجْلا نم َمَّلَسو ِْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هل ام يف ةدراولا رابخألاو

 يف ًارصتخ ًاباب اه ٌثدقع دقو «ممألا رئاس دنع ٌةفورعم ءمجعلاو برعلا دنع

 .«سمشلا ءوض» يباتك

 رذع لوبقو .بناجلا ٌولَع نم هيلع ناك امو ؛هربصو ِهِكَي هلامتحاو ُهْوْفَع اًّمأو

 لباقي ناك دقو لاني ال يذلا عقوملاو ءلاطُي ال يذلا ىهتنملا غلب دقف ءرذتعملا
 ال لاح ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هنأش يف موق نم ردص اذإو ناسحإلاب ءيسملا

 :مالَّسلاو ٌةالّصلا هيلع ًايفاع لوقي ميركلا هماقم مظعو هردق ليلج بساني
 ."«َنوملمَيال يف يَ فلا 20

 «لضفلا عامج نم لوقلا اذه يف ام رظنا :ىلاعت هللا همحر "لضف وبأ يضاقلا لاق

 مل ذإ .ملحلاو ربّصلا ةياغو ءسفّتلا مركو ءَقّلُلا نسحو «ناسحإلا تاجردو

 يي يبنلا ةشيعم يف ءاج ام باب :(717) دهزلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :# سنأ نع هاور )١(
 ؛(50) خيراتلا باتك :(هحيحص» يف نابح نباو «ٌبيرغ ٌثيدح اذه :لاقو 7777 مقر (1)
 يطويسلا زمرو 1417 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو «37067مقر (7) .هرابخأو هتفص يف باب

 .58/7' مقر «عماجلا١ يف هتحصل

 باب :(59) ءايبنألا ثيداحأ باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ه# دوعسم نب هللا دبع نع هاور (؟)

 (73/) دحأ ةوزغ باب «( 77) ريسلاو داهجلا باتك :؛ حيحصلا» يف ملسمو ال ا/ا/ مقر (00)

 .«نوملعيال مّئِإف ؛يموقل ٌرِفْغا ٌبر» : ظفلب هوور 2101/47 مقر

 :ظفلب 27 مقر «ةراتخملا ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلا :(مهنع هللا يضر سابع نبا نع هاورو

 .«نوملعيال مهَّئإف ؛يم هوَ دما مهّللا»

 -415) لضفلا وبأ «ىتبسلا ىبصحيلا نورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع ىضاقلا ()

 مهباسنأو برعلا مالكب سانلا ملعأ نم ناك ءهتقو يف ثيدحلا لهأ مامإو برغملا ملاع ه1

 افشلا» :هفيناصت نم يدوم ُهَّمَس :ليق ءامومسم شكارمب يفوتو «ةتبس يف دلو «مهمايأو
 :رظنا .ثيدحلا يف «راونالا قراشماو ««ملسم حيحص حرشاو هك ىفطصملا قوقح فيرعتب

 .48 /5 يلكرزلل «مالعألا»



 مهلباقي لو ءافعو حماس ىَّنح مهنع توكّسلا ىلع َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّنَص رصتقي

 وأ ةرفغملاب مهل اعدف «ةيانعلاو دوجلا ضحمب مهحنم ىّتح كلذب يفتكي ل مث «ءافجلاب
 يلإ مهءاستنا نيبو .هِيها مُهَّللا» :ةياور يفو «(ُِفْغا َمُهّللا» :لاقف «ةيادهلا

 مهنع ىتأ ىَّتح كلذ عيمجب ٍفتكي لو «(يمْوَق» :لاقف .هيدل مهتّيصوصخو
 .«نوملعي ال مَّنإ» :لاقف رازوألا نم هوعنص ام ىلع ةذخاؤملا مدع ءاجر راذتعالاب

 ّرمأ دقو «ربكلا نم سآّنلا َءربأ ,قلخلل ًايعارم ءعضاوّتلا ٌميحص هي ناكو
 ٌةالَّصلا هيلع هلوق :اهنم ةريثك ثيداحأ يف عضاوّتلاب ُمالَّسلاو ٌةالّصلا هيلع

 اوُجّرْخَتَو «كاَعَت هللا ِءارَبُك ْنِم اًوْنْوكَت «َنْيِكاَسَملا اوُسِلاَجو ءاوُعَضاَوَت» :مالَّسلاو

 .”(ربِكلا َنِم

 ءاربكلا :يأ ؛«َلاَعَت هللا ءارتُك ْنِم اَوْنْوُكَت١ :هلوق يف يوانُمْلا ٌةَمألعلا لاق
 .هدنع

 ُسِلْخَي امك ُسِْجْأَو دْبعلا ُلُكْأَي امك ٌلُكآ دبع انأ اَّنِإ :لوقي ناك كي هنأ ٌحصو
 .©”(ليعلا

 رو ه_-ر

 .[؛:ملقلا] © يظَع قرع كنا :هل ىلاعت هللا باطخ هيففكيو

 0000 :هل ليقف «لجرب هل ءيجو ههب ًارصتنم هللا ىلع ًالكتم كو ناكو

 َتْدَرَأ ْوَل ْوَلَو ؛َعاَون ْنَل َعاَون ْنَلا :لجّرلل َمُلَسو ِْيَلَع َلاعتُللا َّلَص لاقف ؛كلتقي
 هللا ل ل

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ :|مهنع هللا يضر رمع نبا نع هاور 4/ /1917.

 خيرات» يف ركاسع نباو «4470 مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع هاور (؟)

 .نسح هدانسإ : ١5 /5 «ضيفلا» يف يوانملا ظفاحلا لاقو ءال5 /4 «قشمد

 ين يوانملا ظفاحلا لاقو ,541/0 مقر «بعشلا» يف يقهيبلا :ًالسرم ريثك يبأ نب ىيحي نع هاورو

 .- عماجلا يف يطويسلا :يأ - هنسحل فلؤملا زمر :06 ١/ «ضيفلا»
- 

 .73147 مقر (ريبكلا» يف يناربطلا :هذ ىمشجلا ٌةَدَعَج نع هاور (؟)
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 اماو ,"”(َلاَعَت هلل مراَحت ْنِم ةَمْرُخ ْنُكَن ال اَم ل اََملظ ٍَمَلظَم ْنِ رصتنم ٌدِْلَع

 ل

 يف قالطإلا ةرضح» :يباتك يف هتباتِكب َحِلَع هللا َّنَم م ام ٍةَسْلا ٍبْتُك ْنِم ُهْئِضّن اممو

 ْمُهْنَع ها َيِضَر نيّدلا اذه رباكأ نم ةذباهجلا لاق» .وهو ©(قالخألا مراكم

 اعبط مهمركأو ءاقلخ مهنسحأو ًالقع ساّنلا عسوأ ِةك هللا لوسر ناك :َنْيِعَمْجَأ

 مهدبعأو هللا نيد ىلع مهريغأو هللا يف مهّدشأو ءًادهز مهديزأو ءأملع مهرفوأو

 عنقأو ءافضاوت نانا دش ناكو بيزا عضاوم نع مهدعبأو مهفعأو هلل

 نأ ةيشخ ٍدحأ مساب حّرصُي ال ساّنلا ظعو اذإ ناكو « ًءايح قّلَحلا رثكأو « سّنلا
 تب . هم وع 0 -

 ."0اَك َنْوُلَعفَي ِماَوقَأ ُلاَب اَم» :لوقي اَّنإو .هلجخي
 ام لكأيو ءدجو ام سبليو ؛مهبايث مه فيو «نيكاسملاو ءارقفلا لكاؤُي ناكو

 الو .هماحرأو هبراقأ مركيو «مهتاقبط فالتخا ىلع لضفلا لهأ مركيو «دجو

 هللا لوسر قلخ يف ءاج ام باب «لئامشلا» يف يذمرتلا : اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نع هاور )١(

 يف ميعن وبأ 2586 مقر «دنسملا» يف يديمحلا 7 مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأ 0٠" مقر كي
 ١71. 7/4 («ةيلحلا»

 مامإلاو .* 25408٠ ١/5 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع هاور (1)

 نباو ؛77378 مقر (١7)...ماثآلل هتدعابم باب ؛(47) لئاضفلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم

 ١985. مقر (01) ءاسنلا برض باب «(9) حاكنلا باتك :«ننسلا» يف هجام

 ) )9ص ١ حلا١.

 ((8) دجاسملا باوبأ باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع هاور (5)

 يف ْتَسْيَل اَطوُرُش َنوُطثشَي ماوه ْلاَب اما :ظفلب 2407 مقر (١7)...ءارشلاو عيبلا ركذ باب
 251١١ مقر (9/5) باتعلاب ”سانلا ا (074) بدألا باتكو ««...هللا ٍباَنِك

 ...ُهُعَنْضَأ يتلا ِنَعَنوُمرتَي ماَوفأ لاَ َم» :ظفلب
 قر (70)...ىلاعت هللاب يلي هملع باب ((57) لئاضفلا باتك :«حيحصلا» يف امإلاو

 0 ١

١ 



 هلل بضغيو «لعف الو ٍلوقب دحأ ىلع وفجي الو :مهنم لضفأ وه نم ىلع مهمّدقي
 يزجي الو ءاسأ ْنَم ذخاؤي الو ٌّدحأ هبضغ مواقي ال بضغ اذإو هلل ىضريو

 اهنم لكأيف هباحصأ نيتاسب ىلإ جرخيو ءحفّصلاو وفعلا ُبِجيو قَّيّسلا ةكّيّسلاب
 .هتيب ىلإ بطحلا لمحي مث ءبطتحيو

 ءاسّنلاو نايبّصلا عم حزميو «رذتعملا رذع لبقي مالّسلاو ةالّصلا هيلع ناكو

 وه لكأي لب ءسبلم الو ٍلكأم يف ِهِمَدَح ىلع عفتري ال ناكو مح اّلِإ لوقي الو
 .هلثم مهَسِيلّيو ٍدحاو ِءانإ يف مهاّيإو

 هللا ىلإ اذهو اذه اوعدي .هكلُمِل ًاكلَم باهي الو .هرقفل ًانيكسم رقي ال ناكو
 .ًادحاو ًءاعد َكَنك

 ُةَيْشَح الوَل» :هل لاق ءهبجي لو مداخلا اعد اذإ ناكو «قلخلاب قلخلا محرأ ناكو

 ."«ِكلاَوّسلا ادب َكَتْعَجْوَأل ةَمايِقلا َْوَي صاّصِقلا
 دقو قّلَلاب ًايحر ءظيلغ الو ٌظفب سيل نيل ًاّيه ُمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ناكو

 لدع ٍدحأ ىلع وعدي نأ ليش اذإو 0 يفاجلا مالكلاب تاوصألا هيلع عفرُت

 :ايهرزع الو اموايخ الو ةأرقأ طق هدي ردع امو هل اغوو هيلع ءاعذلا نع

 ًاربج هتجاح يف هعم ماقو اّلِإ ًادبع وأ ناك ارح ٌدحأ ِيكَي هوعدي ال ناكو
 را

 «ةلبقلا ىلإ ًاهّجوتم سلجي ناكو ءسلجملا هب ىهتنا ثيح سلجي لَك ناكو
 ."0ٍسِلاجَلاُديَس ُهَنِإ كرو

 مقر «ريبكلا» يف يناربطلاو 5 مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأ :اهنع هللا يضر ةملس مأ نع هاور )١(

 لاقو ءال6070مقر «عماجلا» يف هنسحلا يطويسلا زمرو «الا/8/8 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ,4

 .يناربطلاو ىلعي يبأ دنع ديج هدانسإ :787 ٠١/ «دئاوزلا عمجما يف يمثيهلا

 اَدّيَس ٍءْيَش لُكِل َّنإ) :هظفلو 277014 كمقر «طسوألا» يف يناربطلا :د# ةريره يبأ نع هاور (1)
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 سَّنلا رثكأ ناكو ؛هتحت نوكت يتلا ةداسولاب هرثؤيو هيلع لخاد ّلك مركي ناكو

 ضارغأ نم ضرغل ال «هللا نم ًافوخ هلل هنزح ناكو «نازحألا لصاوتم ناكو

 .ناوكألا

 لصي «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال ءراد ثيح ّنحلا عم رودي ءساّنلا لدعأ ناكو

 الو هلل رصتنيو «هللا دودح دنع فقيو هلل ضغبيو هلل ٌبحيو «هلل عطقيو هلل

 ءارقفلا بحي ,ءاوس هللا يف ديعبلاو بيرقلاو دبعلاو ّرحلا ىريو «هللاّلإ المع لمعي

 نسحلا بعالي ناكو «نايبّصلا ىلع هقيرط يف مّلسُيو .مهيلع ونحيو نيكاسملاو

 :لوقيو «هيلجرو هيدي ىلع اهب يشميو ّهِلَج هرهظ ىلع امهبكرأ اًّبرو ءنيسحلاو

 .""« (عَنَأ نالْذِعلا َمْعِنَو ءاهكَلمِ ُلَمَجلا َمْعِن»

 ّنظي ىّبح ٍةّناَّشَبلا نم هّظح ٍسيلج ّلك يطعيو ؛هسيلج هجو يف بي ناكو
 ّْ هيلإ مهّبحأو «هيلع هسالج ٌمركأ هنأ سيلجلا كلذ

 هقْلُحب عِسَو دقو «نآرقلا ُهَقلُخو هّيدَّمحُملا ةفيرّشلا هقالخأ نم طسبن اذامو

 :ناجلاو سنألا ميظعلا

 ٍلواَنَتُملا ٍدَي ْنِم اًّيَرقلا نيأو ِهِفْضَوِب طْيِحُت نل زيكأو غلاف

 يسب جلل بلا ةوسب ةربجا بابرأ نم هت يذ ّلك َمِلَع دقو

 ين شارف ىلع مانيو «قيقعلاب متختي ديو ,بايثلا نم نشخلا سبلي ناك هنأ َقّينَّسلا

 رّيخ اذإو ءركذ ىلع الإ موقي الو سلجي الو كي ريصحلا ىلع مان برو ءفيّللاب

 .نسح هدانسإ : ه4 /8 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيملا لاقو هَلْ ةَلاَبُق ِسِلاَجَملا َدّيَس َّنِإَو

 «قشمد خيرات» ِق ركاسع نباو 5 ١11مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :ك5 رباج نع هاور 000(

 ١1855. مقر «ءافعضلا» يف ٍليقعلاو 5/1

 نيل



 .ً(ثأم نكي مّل ام امهرسيأ راتخا نيرمأ نيب

 الو لكك مّظعملا يلا ةّنس نم هّلك هيلع ٌتحو فّلؤملا اندّيس هيلإ قاس ام ًاذإف
 لولا اذه اتا ةكربب لوصولا 8 اوزرحأ لالا تلم ولا نأ هنو

 مود كلَ ديو هلأ نومي هَ تروج رش لقل :ىاعت لاق «لوبقملا
 4 ٌدِصَيدوفَخَدَأَ

 .":نامعلا) 4 ُهَنأؤَب نعمته بجسم نقل
 َنيِشاَرلا ١ ِءاَمَلُخْلا ِهْن َنُسَو «يتَبُسب ْمُكِيَلَع» "دا ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ةَعْدبِةئَدْ ّلُكَّنَ رولا ِتاَنَدَحُحَو ْمُكاَِإَ ءِِجاَوتلاب هيلع اوُضَع َنيِدْهَمْلا

 0 َّلُكَو ٌةلالَض ٍةَعْدِب ب ّلُك 3

 - :يأ ؛هه.دسا 4و وَ وركن :لاعت هلوق يف ءاطع نعو

5200 
5 
- 

 0ك
 ةماضو لاك لَو هيلع لعل َلَص هللا لوسر سو :هللا باتك ىلإ

 ٌلالَج» :اينّدلا نم همالك رخآ ناكو «ةنامألا ىدأو «ةلاسّرلا لب السلا و ٌةالّصلا

 .ءاَدفلا هل انححاو رأ "ىضق مث 1ُتْفَلبْدَقَ دَقُف ٌعْيف ْعيفَرلا بر

 /نيركلا دقن هن قالعاب قلقكللا هفوة جيزاذلا قف نيطا ةيدشا ةارآ نعت

 .هعابتأ ٌصاوخ نم نيدودعملا ٌصخأ نمو «هعابتا يف نينّكمتملا نم هللا انلعج

 )١( هجيرخت رم ص١ا؟١-.

 ) )0اذه :لاقو «4741/مقر ايارسلاو يزاغملا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلا :هيه سنأ نع هاور

 .ىلعألا دبع نب دمحم ىلع هيف مهاو يسرافلا اذه نأ الإ دانسإلا حيحص ٌثيدح

 نيرا



 :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فلولا اَنديَس َلاَق مّ و

 ةااسالا ل محلا ويم لل رع دك ير او را
 َملاَحَحو كاَحَّسلاو ؛ٌعُضاَوَتلاو «قلخلا م دقيخا !ةمئرأ زوز ملا ناكر لاق

52 

 .ًةَحاّرلا ُترْوُن ةَعاََقلاو هبَحَمْلا ُترْوُي ٌعُضاَوَتلا :لاَكو

 .ُلِفاَعَتُمْلا ٌنِطَملا :ٌلِقاَعلا ٌسّمَكلا :َلاَقو

 .َعَمَت ام معلا اّنإ :ٌلاَقو
 3 هل 0 00 همكم

 ْنِم ٌبَسَحت ٍةَءْوُرَملا َناَكْرأ دِّيَشو ْمِقَتْسَت ؛ٍرفقلاو فضلا َكَسْفَ ُدَهشاَف -0

 .ًاَسْيَك ْنُكَت لَفاَغَتو أحن رتْسُم ابوُبحت 1 وُبحت رص ْمَنْفاو ْعَضاَوَتو ءاهيْمَأ

 اًهَلُكو لاَ اَّْدلا َّنِإَف ؛َكّبر َلَع َتْلَبْقَ د
 لو 0
 َوْخألا ل 0 وح هللاو «لاَوَر

0-4 

 ْذَدَلاَوَيَي َبْنأاَيَدب ال ا ْهَلااَهُيَااَي

 ذغ مؤ_ة الحب يقتات ة ةلئّلو ِهلِياهبٍحويْنيَدبال

 ال وِرْيَغ ْنَع ْمُهَبَجَحو باَبق َتْحَن ِهْرَس ِدْرُب يف ةءالزأ ىوط هذا نإ ت61

 00 اك «قلَخا يف رظلا نْسُحب ب مَ وم امه 1
 ًاًدخآ ٠ :َكِفَت لإ ٍراَصِْناِنوُم ني هللا عَ عارق ير هج هيلع َكَل تما

 «ٌعرّشلا ُهَحّبَق ام ْحّبتو َكِبْلَم ضّرَمو َكِسْفَن ٍضَرَغ ْنِم ًادرَجَتُم «صالخإلاب

 .الإ كلِ َكّلوق نَا ؛ٌعِلاُئَسَح ام م نَسَحَو
 ْمُهْذِخاَوُت وأ َقلَخلا ِذُأت ال ِلُجّرلا َلَع ٌةيِعْرَم ٌةّجُح َكَ مق ْمَلاَذِإِو 000

 - ات 507 0-1

 ال هاَهْيَلَع ُراَقَي ِراَرَْأ ٍتاَرَمْضُم قْلَلا َعَم هل َّنِإق ؛ّنَّظلا نسحب َكْيَلَع ءِتاَهّْبُشلاب
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 211 2 سموكم ع

 .35 وه الإ اًهُمَلْعَ
 ةعْيِرَش َءاَضيَبلا َةَّجَحَمْلا َكَتَهْجو ْنَكَتلَف «[140:ةرتبا#1 اََْوُمَوُه ٌةَهجِو ٍلُكِلَول ١-

 .[1:ناقرفلا] # اريِصَيو ايِداَه تلتري يكو# :همالَسو هللا ٌتاَوَلَص ِهْيَلَع ءاّيبنألا يس

 [يعفاشلا مامإلا ةمجرت ]
 دحأ «هبهذم مامإ ,يعفاّشلا انمامإ لاق :هلوقب ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا دارأ

 نب ساّبعلا نب سيردأ نب دّمحم ءنيّدلاو هَنّسلا رصان ؛نيدهتجملا ةعبرألا ةّمئألا
 دبع نب بلطملا دبع نب مشاه نب ديزي دبع نب ديبع نب بئاّسلا نب عفاش نب نامثع
 .مَّلَسو ِهَيَلَع َلاَعَت هللا ٌلَص بيلا دج «فانم

 بئاّسلا هوبأو «ٌعرعرتُم وهو كو يلا ّيِقل يعفاّشلا هيلإ بسُت يذلا عفاشو
 ؛باقعلا اهل لاقُي ناك يتلا مشاه ينب ةيار بحاص ردب موي ناك ءردب موي ملسأ

 كيناكو هلك يفر اهلع ار ضاخ نكي هل نق :مؤقلا: سيئر الإ اهلمحي ال تاكو
 فاصوأ هعاجتسال بئاَّسلا اهلمح ريعلا يف نايفس يبأ ةبيغلو «نايفس يبأل

 .هنط ملسأ مث هسفن ىدفو ؛مويلا كلذ يف رِيأو «ةسائررلا
 َمّرك بلاط يبأ نب لع نب نيسحلا نب هللا دبع تنب ةمطاف يعفاّشلا مامإلا ٌمأو

 .ةَهْجَو هللا

 ةّكم ىلإ لح مث «ٌحصألا ىلع ٍةئامو نيسمح ةنس ةَّزغب ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر َدِلُو

 ةَرْجَأ نودجي اوناك ام مّلعملا ىلإ هلهأ ُهَمَّلس الف نهض اهب أشنو «نيتنس نبا وهو
 مامإلا َمَّلعت ًائيش ًايبص ٌملعملا مَّلَع اّلك ْنكل .هميلعت يف رّصقي مّلعملا ناكف ءمّلعملا

 .هل هعاس دّرجمب ءىَّنلا كلذ يعفاَّشلا

 اكل



 ص

 يتفم "”يلاخ نب ملسم ىلع هرمأ لَّوأ يف هقفتو «نينس ناءرقلا نقتأو

 «ةنس ةرشع سمح نبا وهو «سيردّتلاو ءاتفإلاب روكذملا علم هك ننأوتقكف

 را يمر ا ب

 «مولعلا نم هل هللا عمج ءبرغو ًاقرش ضرألا ماعو ؛ايندلا مامإ هيض هذ ناكو

 ملعلاو ركّذلا هل رشتناو ءرخآ مامإل عمجتم مل ام ءرثآملاو ءبقانملاو رخافملاو

 ْمِلاَع» :ثيدح هيلع َلِمُح كلذ ببسبو ءهاوس ٍدحأل رشتني ملام رهابلا لضفلاو

 مامإلا لاق هيلع فيرَّشلا ثيدحلا اذه ٍلْمَحِبو "لع ضْرَلا ٌقاَبِط المي ٍْيرُق
 .يذ نيذلا ةّمثأ نم هريغو ”لبنح نب دمحأ

 ىّتح هخوسنمو ثيدحلا حسان ٌثفرع ام :لوقي هيلإ راشُملا دمحأ مامإلا ناكو

 .يعفاشلا تسلاج

 فيلآّتلا اهل اودرفأ دقو ءىصحُت ْنأ نم رثكأ يعفاَّشلا مامإلا لئاضفو
 ,©ٌيدادغَبلا روصنم وبأ ذاتسألا :فيلاّتلاب هلئاضف درفأ نَّمِمو «ةريثكلا

 :ه(19/8)ت يجنزلاب فورعملا مهالوم «ىموزخملا ىشرقلا ديعس نب ملسم نب دلاخ نب ملسم )١(
 «دضلا ىلع وأ «هترمحل يجن :زلاب بقل ماشلا نم هلصأ ةكم لهأ مامإ ناك ءءاهتفلا رابك نم «يعبات

 :رظنا .ءاتفالاب يعفاشلل نذأ ىذلا وهو ءًاكلام ىقلي نأ لبق يعفاشلا مامإلا هقفت هبو ؛هضايبل
 1 .777 /1 يلكرزلل «مالعألا»

 نإ ًاشْيَرَف اوُيسَت ال» :هظفلو ٠, 9 مقر «هدنسم» يف يسلايطلا "46 دوعسم نب هللا دبع نع ةآوز(5)

 .'ًايْلِع ضْرَألا َقاَِطالْمَياهَمِلاَع

 «يلبنحلا بهذملا مامإ :ه(؟41-75١) يلئاولا ينابيشلا هللا دبع وبأ «لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا()

 رمسأ ناكو «ةافولاو دلوملا يدادغب ءسخرس يلاو هوبأ ناكو ءورم نم هلصأ «ةعبرألا ةمئألا دحأو

 :هتافنصم نم «ءانحلاب هتيحلو هسأر بضخيو ضيبألا سبلي ؛ةماقلا ليوط ؛هجولا نسح ؛نوللا

 هباشتم نم هب تعّذا اهيف ةقدانزلا ىلع درلا»و ««خوسنملاو خسانلا»و :«خنيراتلا» يف بتك هلو «دنسملا)

 .707 ١/ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«نآرقلا

 رودصو لوصألا ةمئأ نم ناك :يدادغبلا يميمتلا روصنم وبأ ذاتسألا دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع (5)
 ًاردص ةلجلا هارت بيذهتلاو فيلأتلا بيرغ بيثرتلا عيدب ليضحتلاو لضفلا لهأ عامجإب مالسإلا

 نضل



 مامإلاو (”ّيرِهاّظلا دواد مامإلاو «"ٌيقهيبلاو «”ٌياهفصألاو «”هكاحلاو

 216 06 6 6006 0و فدل 36 2ر0 215 316 0 ,”يدادغتبلا بيطخلا مامإلاو (©ٌيْزاَّرلا

 تافصلا»و :«هلوصأو ناهيإلا»و ««نآرقلا ريسفت» :هفيناصت نمو ًارخفم ًامامإ ةمئألا هوعدتو ًامدقم

 .-” 7ص ةبهش نبال «ةيعفاشلا تاقبط» رظنا .هقفلا لوصأ يف «ليصحتلاو

 نباب فرعيو «مكاحلاب ريهشلا ءيروباسينلا يناهطلا ءيبضلا ميعن نب هيودمح نب هللا دبع نب دمحم )١(

 يف هتافوو هدلوم «هيف نيفنصملاو ثيدحلا ظافح رباكأ نم :ه(75٠5-١0) هللا دبع وبأ «عيبلا

 ؛هميقس نع هزيبمتو ثيدحلا حيحصي سانلا ملعأ نم وهو ءخيش يفلأ وحن نع لخأ هروباسين
 ًافلأ غلبي ام سانلا يديأ يف ةعومسملا هفيناصت نم عقو :ركاسع نبا لاق ءًادج ًةريثك ًابتك فنص
 ىلع كردتسملا»و ؛«هبتكو همولعو ثيدحلا لوصأ ةفرعماو ««ىعفاشلا لئاضفا :اهنم «ءزج ةئاسمخو

 .7717/ /1 يلكرزلل ؛مالعألا» :رظنا .«نيحيحصلا

 ديز يبأ نب دمحم نب دمحم هللا ديبع وبأ ظفاحلا فنص 751١/١: «هتاقبط» يف يكبسلا مامإلا لاق (؟)

 ء«ارودصلا ردص نساحم يف رودصلا ءافش» :هامس امهدحأ نيباتك يرقملا نباب فورعملا يناهبصألا

 مامإلا بقانم يف يعفاش هدعأ يذلا باتكلا» :هامس رودصلا ءافش نم ٌرصتخم وهو ريبك دلجم رخآلاو
 .«يعفاشلا

 نم ام :نيمرحلا مامإ لاق « ثيدحلا ةمئأ نم :ه(7/5-408) ركب وبأ يلع نب نيسحلا نب دمحأ رف
 يف هفيناصت ة ةرثكل يعفاشلا ىلع لضفلاو هنا هل ّنإف «يقهيبلا ريغ هيلع لضف يعفاشللو الإ يعفاش

 دونم التم بشل لتي نأ ضيبلا ءاشوا :يبهذلا لاقو «هئارآ دييأتو هزجوم طسبو هبهذم ةرصن

 نئسلاا :اهنم .ءزج فلأ ءاهز فنص .فالتخالاب هتفرعمو همولع ةعسل كلذ ىلع ًارداق ناكل هيف

 :رظنا .«راثآلاو نئسلا ةفرعم»و ««يعفاشلا مامإلا بقانم»و ؛«ىرغصلا نئسلا»و ؛«ىربكلا

 ١١5/١. يلكرزلل «مالعألا»

 :ه(7-1١١17/0) يرهاظلاب فورعملا روهشملا مامإلا ءيناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد ناهيلس وبأ (5)
 «يعفاشلا مامإلل ًابصعت سانلا رثكأ نم ناكو ءامهريغو روث يبأو هيوهار نب قاحسإ نع ملعلا ذخأ
 نوفّرعي ٌريثك عمج هعبتو «لقتسم بهذم ٌبحاص ناكو «نييباتك هيلع ءانثلاو هلئاضف يف فنصو

 «سايقلاو يأرلاو ليوأتلا نع اهضارعإو ةنسلاو باتكلا رهاظب اهذخأل كلذب تيمسو «ةيرهاظلاب

 تايفو» :رظنا .اهيف يفوتو دادغبب ملعلا ةساير هيلإ تهتناو لوقلا اذهب رهج نم لوأ دواد ناكو

 .ا”ا“ /؟ يلكرزلل «مالعألا»و .” 55 /؟ ناكلخ نبال «نايعألا

 . ص هتمجرت تّرم (0)
 ظافحلا دحأ :ه(1747-477) بيطخلاب فورعملا هركب وبأ ؛يدادغبلا تباث نب يلع نب دمحأ ()
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 نبا ةودَقلا ةّجحلاو ةةكيشلاو .”ٌيرشعّرلاو «”نيمرحلا مامإو "َيِنْطُمراَّدلاو

 .رخأّتُمو مّدقتم نيب ام نوريثك قئالخو «” رجح

 نمز يف مالشإلا لغ هّنِم مظعا ًادحأ ملغأ ام :.ك45 لبنح ني دمخأ مامإلا لاقو

 .ساّنلل ةيفاعلاكو ءراهّنلا يف سمَّشلاك يعفاَّشلا ناك :ًاضيأ هنأش يف لاقو

 هتافوو هأشنمو ةكمو ةفوكلا نيب قيرطلا فصتنم هريغصتلا ةغيصب (ةّيَرُع) يف هدلوم ,نيمدقملا نيخرؤملا
 ملع يف ةيافكلا»و ءادادغب خيرات» :هتافنصم نم ءرعشلا لوقي .بدألاب ًافراع ةجهللا حيصف ناك ءدادغيب
 .117/7 ١/ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا»و ؛«ةياورلا

 يف هرصع مامإ :ه1-05٠0780) يعفاشلا ينطقرادلا نسحلا وبأ ءيدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع )١(
 تناكو «(دادغب ءايحأ نم) نطقلا رادب دلو ءًاباوبأ اه دقعو تاءارقلا فنص نم لوأو ؛ثيدحلا
 نم ىبتجملا»و ؛«ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا»و ««نئسلا باتك» :هفيئناصت نم ءاهيف هتافو

 .7 ١5 /4 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«ةروثأملا ننسلا
 . هتمجرت تّرم (0)

 . هتمجرت تَّرم (*)

 «يفاكلا دبع نب يلع نسحلا يبأ نيدلا يقت مالسإلا خيش مامإلا نبا باهولا دبع رصن وبأ نيدلا جات (4)
 ىلعو هدلاو ىلع لغتشا «ةاضقلا يضاق ةمالعلا :ه(1/77-1//19) يكبسلا ءيجرزخلا «ي راصنألا

 نوعاطلاب ًاديهش يفوتو «ةرهاقلا يف دلو :هيلع جرختو يبهذلا مزالو ءّيزملا ظفاح ا ىلع أرقو «هريغ
 دعاوقلا»و .«يواضيبلا جاهنملا حرشاو ««بجاحلا نبا رصتخم حرش :هفيناصت نمو «قشمد يف

 «تايفولاب يفاولا» :رظنا .اهريغو «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط»و ««رئاظنلاو هابشألا ىلع ةلمتشملا

 .795؟ /7 يلكرزلل «مالعألا»و ,197 /5 يدفصلل

 :ه(4.017- 17/17) رجح نيا «نيدلا باهش «ءلضفلا وبأ «ينالقسعلا ينانكلا دمحم نب يلع نب دمحأ (0)

 هتافوو هدلومو (نيطسلفب) نالقسع نم هلصأ .هرصع يف مالسإلا ظفاحو خيراتلاو ملعلا ةمتأ نم

 حيصف ناكو «رباكألا اهبتكو كولملا اهتداهتو هتايح يف هتافنصم ترشتنا :يواخسلا لاق «ةرهاقلاب

 امأ ؛لزتعا مث تارم رصم ءاضق يلوو «نيرخأتملا رابخأو نيمدقتملا مايأب ًافراع ءرعشلل ًةيوار «ناسللا

 ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت»و ؛«ةباحصلا ءامسأ زييمت يف ةباصإلا» :اهنم ٌةريثكف هفيناصت

 حيحص حرش يف يرابلا حتف»و .ىدمحأ مامإلا دنسم نع بذلا يف ددسملا لوقلا»و ««ةعبرألا

 109/8/١. يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«يراخبلا
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 .!؟ ضرع اهنعرا بلع نمي لعزل
 عبرأ هلو «نمامو عبرا هه نعي كب «رصعلا دعب ةعمجلا موي هنط وُ

 .هنإلط ةروهشملا هنّبق يف رصم ةفارق يف نفدو نس نوسمخو

 لصحت ال اهّئإو «ةماقتسالا ىلع ٌثحلا نم هركذ مَّدقت ام فّلؤملا اندّيس هنع لقن

 .فعَصلا هسفن يف دهش اذإ الإ دبعلل

 .سمّتلا ةفلاغو ءاخّسلاو ؛عضاوّتلاو ءقلخلا نسح :ةءورملا ناكرأ َّنإو
 لقاعلا سّكلا َّنِإو «ةحاّرلا ثروت ةعانقلاو ةّبحملا ثروي عضاوّنلا َّنِإو

 ٍقْلُخلا ُنْسُح» :لوقي كي ناو ؟لقَت اك نوكي ال فيكو «لفاغتملا ِنِطَملا
 ْ ."(ِنيّدلا ٌفضِن

 ل زين والا كرز كاع 0

 .”ثيدحلا «...ةَعَف مفر الإ دبع ُدْئَي ٌعضاوَتلا» :[ِلكي] لاقو

 ٌبْيِرَق ءٍساّنلا َنِم ٌبْيرَق هللا َّن وق يشل لاو اطلاع

 "ثيدحلا «...راّثلا نم ٌدْيِعَب نجلا َنِم

 .«ُدَقْئيال لام ُةَعانَملا) :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ال ًءايشأ نع َةلْفَع ال ًالَفاَكَت تكسي ناك ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هنأ مص دقو

 يف هفعضل يطويسلا زمرو 711١7« مقر «سودرفلا» يف يمليدلا ه# كلام نب سنأ نع هاور )١(

 .71/14 مقر «عماجلا»

 7١.. ١ص هجيرخت ّرم (؟)

 /١1-. ١ص هجيرخت ّرم ()

 .-7 7١ص هجيرخت ّرم ()

 يف يعاضقلا : كلام نب سنأ نعو «.5477 مقر «طسوألا» يف يناربطلا : هذ رباج نع هاور (5)

 يف يناربطلا هاور :١٠197/1«دئاوزلا عمجم» يف يمثيحلا لاقو «57مقر «باهّشلا دنسم)

 .كورتم وهو ءيموزخملا ليعامسإ نب دلاخ هيفو ءطسوألا

 اليلحا



 انيد اهنع ٌتوكّشلا مضي

 :رعاّشلا لوق ىنعملا اذه يف نسحو

 يباعَتُملاهِهرَق ديس ركل ٍهِهِوَق يف ٍدِّيَسِب ٍُيِقلا سيل

 نقتأو «لقن ام يعفاَّشلا مامإلا نع لقن نأ دعب فّلؤملا اندّيس نسحأ دقو

 َّنِإف ؛ كبر ىلع تلبقأ اذإ كعفني ام ملعلا نم ذخ :لاقف .هتراشإ نّيزو هترابع

 هّنإف لَو مّركُحلا ّيَنلا هّدج ةحيصنب 45 ىنأ دقف لاق ام رخآ ىلإ ...ٌلايَح كايند
 ٍلِجاَج اَيّْدلاب ملَع َّلُك ُضْعْبَي لاَعَت هللا َّنإ» :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاق
 .”«ةرخآلاب

 هلاغتشا لبق ةيقابلا ةرخآلا ملع مّلعتي نأ ملعلا بلط نم ىلع مزل اذه ىلعف
 فّلؤملا اندّيس هدروأ ام نسحو «لاوز اهّلكو لايخ ايلا نأل ؛ةينافلا ايندلا ملعب

 اهب اهيف ءرملا لاحو ءاهتقيقح تايبو ءاينّثلا كرت ىلع ٌتحلا نم ”«ناهربلا» هباتك يف
 هوجو ثراوت :ٌّبَّرلا نع ةلفغلا أدص مُكارتب بلقلا ةريصب ٌةآْرِم ْتَعِبُط اذإ)ا :هّصن

 نايبلا هجو ملظأف ءماحلإلا رون ذافنإ اهنع عنتماو .ماهفألا نطاوب نع قئاقحلا
 .ماهوألا تاماغو تالايخلا ٍةَرِخبَأ دعاصتب

 اَهَروُت هنم لبقت ٌنويع ُهّل امو ءاهقارشإ لامك عم فوفكملا نع ُسمَّشلا ينغي ام
00 

 .؟قادحألا فعض عم قارشإلا طرف يدجت امو

 تامايغبو «ٌةفيعض انماهفأ نويعو «ةردقلا سمش قارشإ فقوم يف نحن

 )١( اص هجيرخت رم ١-.
 ..6ة-هاص(؟)

 نير



 «ةمظعلا كلت ةباهم لمحت ٌبولق الو «لامجلا كلذ ةيؤرل حلصت ٌنويع انل اف
 .لالجلا كلذ ةَّزِعو

 ةبوجحملا ءاّنع ةّينُجْلا انتاياغ راوغأ يف انفذقتو ءءانفلا لبس انب يرجت الك

 .اننود

 انفذقتو ءانلامآ راحب يف ءانعامطأ عارشو ءانصرح حايرب ايانملا نفس يرجت انك
 يديأو ءانرومأ لجاع نع انتاَهِم ءاضقب ٌةلَكوُم انُموُمْمو ءانلاجآ ٍجَجْل يف

 :انجعزت ءانفلا فتاوهو ءانب بعالتت ثداوحلا

 ٌيدَحْطَتة يملا ىكتو مهتالَعَع يف ُسالقلا

 تول محل وتتم ىلا ةَرئاَد نوفا

0 

 كردي أوووت امتيَل » :انفلخ نمو انيديأ نيب نم توملا كلم يداني موي لك و

 ةرمغ يف ىقرغ نحنو ءانداسجأ جولو رظتنت انثادجأ تايلظو كك ءاسنلا) تمل

 .!انتاوهش ةركسو ءانتالفغ

 بطاعملا ليبس ىلإ ةاجْنلا قيرط نع كسفن فرصت ىّنم ىلإ !لقاعلا اهيأ ايف
 ل اهْضرَعَ 1 «تافلاخملا قياضم ىلإ تاعاّطلا ة ةحسف نع اهفرصتو .«تاكلهملاو

 نتفلا دراوم اهدروتو «تائّيَّسلا ساندأو تائيطخلا سوؤك نم اهيقستو اهيدي نيب

 .«ريصملا هللا ىلإو ءٌريصب دقانلاو ٌريصق رمعلا «يخأ يأ

 ىوط هللا نأ ةكرابملا همك لَم نم هاندروأ ام ةّيقب:ف فلؤملا اندّيس هّين دقو
 ينايلْوَأ» :وهو «يسدقلا ثيدحلا ىلإ كلذب ريشُي «هبابق تحت هرتس درُي يف هءايلوأ

 .ةرصاقلا يتمهب هدجأ ل(1)
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 ةيانعلا بابق تحت مهئافخإو مهمتكو «ءايلوألا رتس نم دصقلا َّنأ أ حضوأو

 يف نيِلخاَّدلا لكي يللا عاَتاب نيِفّرَشملا ساَّنلا نم ٍدحأ لك مازلإ وه اَّنإ ؛ةّينابّرلا
 .نيملسملا هناوخإ ةّيقب يف ٌّنَّظلا نسحب «ةكرابملا هتَّمأ دادعأ

 »د ٌمثِإ نطل صعب نم "نامت هلؤفل ىشانلاب رطلا هوم هدفت ولا اشر دعو

 .[7١1:تارجحلا]

 اوُسّسَجَت الَو ءِْثيِدَحْلا ُبّدكأ َّنظلا نق َنَظلاَو ْمُكاّيِ :هلكي لا لوقلو
 ارك ءاورَباَدَت الو ءاوْضَعاَبَت لَو ءاوُدَساَحَت الو اوقات الو اوُسَّسَحَت الَو

 0 1 ا لاا دف اك ال ْمُكَرَم 1 6 انوع هل هو

 .ةقلكي هردص ىلإ راشأو ًاثالث اهرّرك ”هاَتُهاَه ىَوقَلا ُهُرِقْحَي
 ءلجّرلا ىلع موقت ةرهاظ ةيعرش ةجح مايقب َنَظلا ةقفاوم هيض د كولا نو

 رمأو ءبلقلا ضرمو سَّْتلا ضرغ نم دّرِجّنلا عم هللا عرش ةاعارم اه طرشو
 يتلا لوقب ًالمع ؛هقلخ يف هللا عم ًابدأ تاهبّشلاب مهتذخاؤمو «قلخلا ذخأ مدعب
 اججَرْخَم مِلُْملِلْمثدَجَوْنَف تع شا ام َنِعلْسُملا ٍنَع ودخل اورد يك

 "5م ةَبوُُعْلا يف طخ ْنأ ْنِم ٌدْبَح ِوفَمْلا يف طحت ْنَأل مامإلا نإ ُكَليَِس اوَُكَ

 نع ىَهْنُي ام باب :(38) بدألا باتك :«؛حيحصلا» يف يراخبلا :ه# ةريره يبأ نع هاور )١(

 بادآلاو ةلصلاو ريلا باتك :« «حيحصلا» قف ملسمو 6 مقر (هال) ريادتلاو دساحتلا

 امأو .«...ملسملا وخأ ملسملا» ةدايز ريغ نم هايور 250717 مقر (9)...نظلا ميرحت باب «(55)

 ملظ ميرحت باب «باتكلا سفن ِق هنع «حيحصلا» يف ملسم مامإلا اهاور دقف ةدايزلا

 .75074 مقر (١١)...ملسملا

 ١٠١-. هص هجيرخت رم (0)

 انفرد



 و

 :نَعَلاعت هلا َيِضَر فْلَوُملا اديس َلَ من
- 0 00 3 02 - 

 ام ىلإ ىقَرَتلا الإ ٌبلقلا ىَبَأو قفا طيار ةقلي ام لاقغإ الإ لفتلا بأ 7

 .خلذ ةيلفَع كَممْحِو كلك كده لعجاَم هلا قو

 لإ اَْنكآ يرش اَيْنّدلا َنِ يَ ِهب َدخَأ اذ بَل ُلِصنُم ٌقْرِع فكلا يف 7
 ُقِيالَخلا اهْبَلَع ٌعِلْطَيال كيف ٌةَمْيِظَع ٌةَكآ هذَهو ,بلقلا

 2 666 5200 وعر 6 او 0 7 و 1 9
 ءايندلا يف دَهْرِإ "”"ِةَئْيِطَخ لك سأَر اًيندلا ٌبح» لَك هللا لوُسَر لاق -4

 .اًهِذِئاَذَل ْنَع دَعاَبَتو

 أ اَهُمِيَتْغَي ٍتاَحّمَتو تاي ليلا يف هل نإ ؛ةبدلاك لَ منو َكاّيِإِو -6
 .ماكملايذا ٌلْهَأ امرك مَرْحُيو ,ماَيِقل

 :َّر ْنَع ٍبْلَقلا ٍلوُعْشَملا مو مبلل

 ِهَيَّذل يف ٍلِيَللا مووت انكتب

 هكبتكبت ناو كاتي نبيكم

 ُهْرْكَم ٌعيرس َرِهَدلا اذ َّن

 ِهِْمَأ يفوب سانا قو

 َرَهَسبْْهَر مولا اذه َّنإ

 ُرِِفلا ٌفيِرْصَتو رْهَّدلا ٌعِلاَط

 ْرَدَغ ىقؤأ ْنِإو ٌطحالعإ

 رَدَحلا باوبأ ٌعَرْفَي ٌفئاخ

 0 م ٌروضخ ٌةَدَهاَسُملا -51

 - ِنْيِقَيلا َق قَحو ِنيِقَيلا ملعب هلل لإ َبّرقتو َقَلْفَعلاَو دعبل نم هلل هللا ةاَمْح

 0 ةَرْضَح َلَخَد دَقَق "كاري د هنِإ هاَرَت ْنُكَن 1 َنِإَف ماَرَت َكَنأَك هللا ديغا»

 يوانملا لاقو .١٠5١٠مقر ًاعوفرم يرصبلا نسحلا ليسارم نم «ناهيإلا بعش» ين يقهيبلا هاور (1)
 دانسإلاو «نسحلا ليسارم ىلع ىنثأ «ينيدملا نبا ْنِإ :رجح نبا لاق :779 / «ريدقلا ضيف» يف
 .هدنسل ضيبو لع ثيدح نم يمليدلا هدروأو « نسح - ثيدحلا اذه يأ - هيلإ

 :(؟) ناهيإلا باتك : «حيحصلا» يف يراخبلا :هو ومع انديس نع هاو ليوط تيدح نم عرج وه (9)

 تين هاوإلا واه :«حيحصلا" يف ملسمو 6 0مقر (9). .هللك ّيبَنلا ليربج لاؤس باب

 ارففيا



 00 مالا

 ٌكِبْسَحو ؛ِراَّدلا وِذَه يف قْوُلْحَمِل ُحِصئال َهَمَل ةدَماَفْملَقاَلِإو بغا هذه يو

 و 1

 بْلَقلاب ءِنْيَسْوَق ٌبِحاَص اب صحا ٌةَرْضَح َيَتْعَمو َةَعَل ٍةدهاَشُملا ٌةَرْضَع -4

 وُ فاد اب ةضاضيماو يزل تن الخال هنتلاو

 ةرطحلا كلي لأ ني ْبسخُت ويضم اي وتلإ برقتلاب كنت بف

 ."ثيدحلا (. ..لفاَوتلاب لِ ب ُبَرَقَتَي يِدْيَع ُلاَرَي ال» : ضن

 اب فكو ىلا وخ لل ىتخ -“

 ىلإ ًافنآ تَّصضَن يتلا همكح نم ٍةلمُج لّوأب ُهنَع َلاَعَ هللا َيِضَر فّلؤملا اندّيس راشأ

 قلب امة سم فيفا ةظساوت لقح اإل هكليم اه لك قدي ال :لقعلا نأ

 «سدقلا رئاظح ىلإ ّلطَتَت ٍبْلَقلا ٌلّسر َّنإف ؛مهفلا قوف ام ىلإ يّقَّملا هبأد بلقلاو
 .راصبألا نع ةبّيغملا ملاوعلا بلطتو

 «بلقلا لاح نم ةّدمتسُم بلّطلا يف هته لعجي ْنأ كلاّسلا مزلأ مَن نَِ
 .ًالعف الو ًالوق لوقعملا زواجتت ال ةّيلقع ريّسلا ءانثأ يف هتمكحو

 نم ٍءيش ذخأ ففكلا داتعا ىتم بلقلاب الصنم ًاقالع ٌففكلا يف َّنأ حضوأ مّن
 ًاضرعُم ءايندلا بلط يف ًاقِرْفَتسُم هتلعجف «بلقلا ىلإ اينذلا بح ةفآ تَرَس اينّدلا
 ءىصحي ال ام نَحملاو تاّيلبلاو راطخألا نم كلذ يفو ءٌّقحلا بلط نع هللا انامح

 ."«ةقيطح ّلُع سَ اْنُدلا ُتحح» :ثيدحب ٌدّيؤم كلذو

 .8 مقر (1)...ناسحإلاو ناييإلا نايب

 مقر ("8) عضاوتلا باب )8١(« قاقرلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا : ةريره يبأ نع هاور )١(

 ننسلا» يف يقهيبلاو 07417 مقر ناسحإلاو ربلا باتك :«هحيحص» يف نابح نباو «6*

 .11/8/4 مقر «ىربكلا

 )٠( ص هجيرخت ّرم "7 7-.

5277" 



 قالخألا فرشأ نم دهُزلا َّنأ ىفخي الو ءدهُزلاِب ةحيصّنلا هذه دعب مزلأو

 ْدَهْزاَو هللا كين اَْئَّدلا يف ْدَهْزا» :ِِكَي بلا لوق دهاشب ءساّنلاو هللا ىلإ ةبّرقُملا
 ."00ساّنلا كبح ٍساَّنلا دنع اي

 [ ليللا مايق لضف ]
 ليّللا مايق يف ام ىفخي الو «هيف مايقلا ةرمث مانتغاب رمأو ءليَللا مون نم رَّذح مث

 ءوض» يباتك يف ًاليطتسم ًاباب ليّللا و هي حلا «تاكربلا نم

 عم .ةّينآرقلا ةمّظعملا تايآلاو ةيوتلا ثداحألا نم المح نَّمضت خذ "(سمشلا

 ليألا مايق نأ ملعاوا :هيف تلق «هض ماركلا م وقلا تاملك نم ٍةفيطل دهاوش ضعب

 ال ل مو ْيََع َلاَعللا ٌلَص ناك كلذلو «تادابعلا مظعأو «تابرقلا نسحأ نم

 «ليّللا مايق ىلع هباحصأ تحي ناكو «ادغاقك لص نفرَم ردافاكو ءليّللا مايق عدي
- 

 ."هةاّش وأ ٍةَقاَن َبْلَح ولو لْبَللا َماَيق اوُعَدَتال» :لوقيو
2 

 يف دهزلا باب :(77/) دهزلا باتك :«ننسلا» يف هجام نبا :د يدعاسلا دعس نب لهس نع هاور )١(

 اذه :لاقو ء/81/ مقر (54) قاقرلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو 4٠١7« مقر )١( ايندلا

 مقر «بيغرتلا» يف ىرذنملا لاقو 541/7 مقر 'ريبكلا» يف يناربطلاو «دانسإلا حيحص ٌثيدح
 نب دلاخ ةياور نم هّنأل ؛دعُب هيفو «هدانسإ انخياشم ضعب َنَسَح دقو هجام نبا هاور ه0

 اذه ىلع نكل ِههََّنو نم رأ ملو ءمهتاو كرت دق اذه دلاخو «ىديعسلا ىومألا ىشرقلا ورمع
 هعبات دقو «هلاق كي يبنلا نوكي نأ اًميعض هيوار نوك عنمي الو «ةوبنلا راونأ نم ةعمال ثيدحلا
 .دلاخ نم ًالاح حلصأ وهو .هفعض ىلع قثو دق اذه دمحمو «ىناعنصلا ريثك نب دمحم هيلع

 )5(1١/خ150-8.

 ٍليللا َمايق ّنعدت ال» :ظفلب 5١١5 مقر «طسوألا» يف يناربطلا :هذ هللا دبع نب رباج نع هاور (؟)

 هطفلو 86 مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :ه5 ينزملا ةيواعم نب سايإ نع هاورو ؛«ةاش بلح ولو
 َوُهَف ةَرخآلا ِءاَسِعْلا ٍةالَص َدْعَب ناك اَمَو ِةاَس َبْلَح ْوَلَو هِةَقاَن َبْلَح ْوَلَو ليَ ٍةالَص ْنِم َدُب ال»

 ةيقبو «سلدم وهو .ءقاحسإ نب دمحم هيف :707 «عمجملا» يف 'ئمنبملا لاقو ءاِليّللا َنِم

 .تاقث هلاجر

 انضر



 و كبو

 ٍتاَرَكَس فْمَحُي ِتوُنَقلا ُلوُط» :لوقي مَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص ناكو

 .”(ِتوَملا
 ئِراَق َلَع ٌةَضِْيرَف لْيَللا ُماَيِق» :لوقي َمَّلَسو هْيَلَع َلاَعَت هللا ْلَص ناكو 2“ ع و 3 ماه 5 2 هاد مسي 2

 .©«ِناَءْرَقلا
 ٌةالَص ِةَيْوُبْكَملا َدْعَب دعب ِةالَّصلا ُلَضَْأ» لوي لَصو َِْلَح َلاَعت هلا َّلَص ناكو

 نإ ْيَعْلا َنِم بلا ُنوُكَي اَم ُبَرَْأ َوُهَو ُلَصْقأ ٍرْبخَألا ٍلْيَللا ْفْوَجو» 2"*ِلبَللا
 ."(ْنُكَيَْف ٍةَعاَّسلا َكلت يف َنْوْكَي ْنَأ ْمُكّدَحَأ عاَطَتسا

 أد ْنِم هَ ؛ِلْيَللا م ايِقب ْمُكِيَلَع» :لوقي َمَّلَسو ِْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص ناكو
 ٌةَرْطَمَو تال دِفْكََو ءماَنآلا ِنَع ةاَهْنَمَو «مكبر ىلإ قو مُكَبَ َنحِلَّصلا

 .”(دَسَحْلا ِنَع ِءاَّدلا

 . 14704 مقر هت ةريره يبأ نع «سودرفلا» يف يمليدلل «لامعلا زنك» يف يدنهلا يمنا هازع (1)
 .5777 مقر «سودرفلا" يف يمليدلا :ه5 رباج نع هاور (؟)

 موص لضف باب )١7(: مايصلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا :ه# ةريره يبأ نع هاور (*)

 مرحملا موص يف باب ((8) موصلا باتك :«نئسلا» يف دواد وبأو ء77١1 مقر ( 78 ) مرحملا

 لضف يف ءاج ام باب :(1) ةالصلا باوبأ باتك :«عماجلا» يف يذمرَّتلاو ,7474 مقر (55)
 باتك :«ننسلا» يف يئاسّنلاو (ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح اذه :لاقو «574 مقر (774) ليلا ةالص
 .1717 مقر )١( ليللا ةالص لضف ؛(70...ليللا مايق

 (115) باب :(49)...تاوعدلا باتك :«عماجلا» يف يذمَرّتلا :د ةسبنع نب ورمع نع هاور (4)
 باتك :(هحيحص# يف ةميزخ نباو «ٌبيرغ ٌحيحص ٌنسح ٌثيدح اذه :لاقو 0074 مقر
 باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو ١ 4مقرا (891) ...ءاعدلا بابحتسا باب :(7) ةالَّصلا

 ُتَرَقَأ» أ) :مهظفلو ءملسم طرش ىلع ٌحيحص ُثيدح اذه :لاقو ؛177١1١مقر «(8) عوطتلا ةالص

 قي ىب لل عَ لي نوي ذأ تناطتشا نإ رجآلا ليلا فج يف دا نم ثلا وُ
 1 .«ْنَكَف َةَعاَّسلا

 (49)...تاوعدلا باتك :«عماجلا» يف يمثل :5 لالب نع ينالوخلا سيردإ يبأ نع هاور (5)

 نع سيردأ يب أ نع هاورو «ٌبيرغ ٌثيدح اذه :لاقو 35549 مقر(٠ ؟) يتلا ءاعد يف باب

 سضرح



 07 للا ُميِق ٍنِمْؤُملا ٌفَرَش» :لوقي مَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعت هللا َّلَص ناكو
 ل ِسَّنلا ْنَع ُهُؤاَنْعِتْسا

 ."قعْكَر ولو ليل مَ ْمُك 206 :لوقي مَّلَسو يلع َلاَعَت هللا َّلَص ناكو

 :مالكلا اهيلع هوان السم تلقا :لوقي لَو هيلع َلاَعَهلا َلَص ناكو

 ."" ٍةَماَِقْلا مْ وي اًريِقَك َلْجّرلا كَ لَّْلا مولا ةَرْفك نإ ؛ِليَللاِ َموَنلا رثكُت ال يبا

 «دواد اي لئلا هاد لايت هنا عر :لوقي هن لامها يِضَوٌرذ وبأ ناكو

 هللا لوقي ءهمالظب ليلا رج اذإو ءينَع مان ليلا َّنَج اذإف «يِبحح ىَعّذا ِنَم َبَدذَك

 باب ىلع ُبولقلا ِتَماَق اهَكّرح اّدإف «لماعملا ٌراجشأ كّرح «ٌليربج اي :ىلاعت
 .(بوبحَملا

 كّنأ ملعاف هراهَّنلا مايصو لئلا مايق ىلع ردقت مل اذإ :ضايع نب ليضفلا لاق
 .كاياطخ ترثك دقو «ٌمورحت

 كيب ِثيِدَح ْنِم ٌحَصأ اَذَهَو :لاقو ءمقرلاو بابلاو باتكلا سفن يف «عماجلا» يف يذمْرّتلا :هط ةمامأ يبأ

 0 :(هحيحصا يف ةميزخ نباو يلب ْنَع سيرإ ىأ
 :لاقو 1١05« مقر (8) عوطتلا ةالص باتك : ةلردتسللو ف مكاو 111590 هر 0+ .ليللا

 .001/7 مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا زمرو .يراخبلا طرش ىلع ٌحيحص ٌثيدح اذه

 اذه :لاقو ء١1/47مقر (44) قاقرلا باتك :«كردتسملا» يف مكاحلا :دإذ دعس نب لهس نع هاور )١(

 يف يقهيبلاو «4708 مقر 'طسوألا» يف يناربطلاو ؛يبهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص ٌثيدح
 «ضيفلا» يف يوانملاو 211571مقر «بيغرتلا» يف يرذنلا لاقو «٠ مقر («بعشلا)

 .نسح هدانسإ )©

 1١51١« مقر ريبكلا يفو 22587 ١ مقر «طسوألا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور ()

 .فيعض وهو هللا دبع نب نيسح هيف : 5657 /؟ «دئاوزلا عمجما يف يمثيهلا لاقو

 ليللا مايق يف ءاج ام باب «(0)...ةالصلا ةماقإ باتك :«ننسلا» يف هجام نبا :ه5# رباج نع هاور (*)

 لاقو «57/!4 مقر «بعشلا» يف يقهيبلاو 2” مقر «ريغصلا» يف يناربطلاو ء37”17مقر (1/5)

 نب دمحم نب فسوي فعضل ؛ٌفيعض ٌدانسإ اذه :غال١ مقر «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا

 .نيسحتلل ٌلاتحا هدانسإ يفو : 85768 مقر «بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو ,ردكتملا

 اردفي



 .هنم عقو ٍبنذب ليلا مايق مرحيل لجّرلا نإ :نَح َلاَحَت هللا يضر نسح ا لاقو

 ؟وهام :ليق ءدحاو بنذب رهشأ ةسمخ ليلا مايق تمرُح :يروُتلا نايفس لاقو

 .ءارم اذه :تلقف ؛يكبي ًالجر تيأر :لاق

 :لاق نم نسحأ دقلو

 ُماَيِغ َنيِرِهاَسلل تَبِصْنذّقو ىّمجلا ُبَرَقَأ ال ٍراّدلا َديعَب يِناَرأ

 ُمرَحَماسلا نأ ىَرِييِرْيَعه 2 ْمئا ئِلأ َلوُط يِدْرَط ُهِمالَع
 ل ا ا

 ّلِإَلئاُو ج ُلَيَل دو :ًارقو ءلمّزملا ة ةروس ىلإ لصو ىَّتح أرقي ناكف «بتكملا
 اذه «ينب اي :لاقف ؟ليّللا مايقب هللا هرمأ يذلا اذه نَم :هيبأل لاق «ةرمزنا] 4 الي

 َلاَعَت هللا َّلَص ٌدّمحم لعف ا لعفت ال َمِلَق :لاق مَّلَسو ِهْيَلَع لاَ هللا َّلَص دم

 اكعد فانا داق 0 هْيَلَع

 ؟ةفئاّطلا ءالؤه نَم ٍتبأ اي :لاق «[؟::لمزلا] 4 َكَحَم َنيِا نم ُةَفياَطَو # :أرق لف

 لعفت ْمَل َمِلَو :لاقف م نو لَ لات ٌَلَص دمع باحصأ ءالؤه :هل لاقف

 ىلع هللا ٌمهاّوق يتب اي :لاقف ؟مَّلَسو دبع لاعت هللا لق ومنع تاجا لعف امك

 هوبأ راصف هباحصأو ٍدَّمحمب يدتقي ال ْنَم يف ريخ ال ٍتبأ اي :لاقف «ليّللا مايق

 . ليّللا مايق يِلصي
 هلا :لاقف ٌنيغص تنأ يتب اي :لاق ءليَّللا ةالص ينمّلع «يأ اي :لاقف

 تدرأ ءٌبر اي :لوقأ ةّنجلا ىلإ ليّللا مايق باحصأب رمأو ةمايقلا موي قئالخلا

 .ليّللا مق ّىّنب اي :لاقف ءيبأ ينعنمف ليّللاب ةالّصلا
 :لوقي ناك هنأ ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا اندّيس نع انغلبو

 نر سصخَهقلاَنِإف ميًئلاَر فَسْوَّوَعَت

 ناري يذلا ئنتحشتق بنُ لاىكلإْنئئكرتاالو

 الفرا



 نال خي ناكر ملف هرفادحوللؤُو 5
 ناصر ليلا يف مهف 11ل ١ مهت حج ُس + اذإ

 ناتو مولا يف ابو ضال توا ماسح
 نازح عوقلا دو يماألا ضر ْغُملاوْفْلَيو
 نال غون هصأالا غب مهي هلا
 كنا يف ن اهتاساذإ نايف ا : 1

 و ا

 ىنعمب ءٌروضح اََّنأ ٌموقلا اهانع يلا ةدهاشملا هنهَذ فّلؤملا اندّيس فّرع مث

 عمجتست ةدابعب نوكي دوهّصلا ة ةرضح لوخد أَو «نيقيلا ملعب ٍنورقم برق

 ."ثيدحلا «...ُهاَرَت َكَنَأَك هللا دبعا» :ىنعم
 ةدهاشملاف لو ريغ ال رادقملا اذه نع ٌةرابع مولا ةدهاشم َّنأ حضوأو

 ىسوم ِةّصقب دهشتساو اَّدلا هذه يف ٍقولخمل ٌحصت ال ٌةيؤر يه يلا ةيوُمّللا

 ناءرقلا يف هناسل ىلع درو اب هير ايؤر بلط نيح يهو ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع

 نو ٍلَمَجْلأ َلِإ زظأ نحو ٍنِسَرَت نأ َلاَم َكَكِإَرظَأ فر َيَر# :لاق ذإ « 1

 آَملَم اًكهَص توف رذو كم 12ج بكل ذو رج اكف قي قوته ءاكحَ دمتم

 .0.:فارعألا) © تيِنِمْؤمْلأ لَو انوَكَحلِ ل
 ةيؤرلا نم ًانكمتم ينلعجا :يأ ؛4 ْكَبلاَرظَأ ِزأ َير»:# نورسفملا لاق

 نأ نع هتافص ٌممُّسو لي هيلاعتل كلذو «تِدَرَت نأ :لاق «كاردإلا يه يتلا

 لعفأ فيك لبجلا ىلإ رظنا :يأ ؛ ٍلَمَتْللَلِإ ظن ِحَلَو» :لاقو «راصبألا هّكردت

 2 ٌرَّمَتَسَأِنِآَو# «هيلع تمدقأ ام مظعتستل ؛ةيؤرلا كبلط ببسب اكد هلعجأ فيكو هب

 )١( ةص هجيرخت َّرم ١ 7-.

 اندرحا



 نم نوكي ال ام دوجوب ةيؤرلا دوجول ٌقيلعت# ٍنت قَد ةوَسه# ًاتباث يقبو «ءُهَناَكَحَم

 كيو رئكسج# :هتردق لالجو فلا ددَأ لبجلل رهظ *نَلَك# «هناكم لبجلا رارقتسا

 َلاَفَقاَنأآَملَد9 «توملاك هيلع ًايشغم :يأ ؛4اًكِهَص# ىأر ام لوه نم 4 ىسْمَدَحَي
 «ٌيئرمب تسل كّنأب 4 تِيِؤُمْلأ لَو اَنَأَد# ةيؤرلا بلط نم 4َكَنَلِإ تب َكَتنَحَبَس

 ساوحلا نم ِءيشب ِكردُم الو

 هيلع ىسوم اندّيس ةّصقب هداهشتسا دعب ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا اندّيس نيبو
 «نيسوق باق بحاص اهب ّصتخا ٌةرضح :ًةغل ةدهاشملا ةرضح أ ُمالّسلاو ٌةالَّصلا

 .ِةِكَ نيعو بلق لك ةّرقو «نيقفاخلا ةّلعو «نينوكلا دّيس :ينعي
 ركّذلا باحصأ دنع ٌمولعم ةيؤّدلا يه يتلا ةدهاشملا :يأ ؛اهيف فالتخالا :لاق ّمث

 ًابلق ىلاعت هللا ةيؤر :يأ ؟اهب ِكَك ّيَِنلا :ينعي .هصاصتخاو ءاهماكحأو ِةَنّسلاب َنيِلاَعلا

 ةشئاع لوق ىلع وه اَّنِإ عقو يذلا فالخلاو ؛هيف بيرال ٌموزحم هللا لهأ دنع ًائيعو
 ام » :ىلاعت هلوقب تّلدتساو «بلقلا نيعب تناك ةيؤّرلا َّنِإ :اهنع هللا يضر ةقيّدّصلا

 .[١١:مجنلا] 4 ام ُداَوُْلاَبَدك
 :ىلاعت هلوقب نيغلاب ولا لغ ايهنعاللا ىضر نمايغ نبا ناءرقلا امرت لدتماو

 «تيبلا لهأو «ةباحّصلا نايعأ نم ٌةعامج كلذ لعو «٠60:مجنا 4 قطار ءراَمٍ
 :نمجأ متعب ىضراللا لهأ دع خم يذلا وهو ءاضيا لوتلا الج لع مهلك

 لمعلا نأ نّآيو «لفاوّنلاب لمعلا ىلع ُهنَع لاَ هللا َيِضَر فلولا اناس ّثح عن

 :وهو يمدقلا ثيدحلاب ًالدتسم «برقلا ة 00 باحصأ يف دبعلا لخدُي لفاوّتلاب

 ُعَمْسَي يذلا َُعْمَس ُةَعْمَس ُةعْمَس ُتْنُك هيَ او كبح ىَنَح ٍلِاَوتلب لِ برقي يِدبَع ُلارَيال»

 .هرخآ ىلإ "2...هب ُدصْنُم ىَذّلا5َ هَرَصَبَو هب

 )١( هجيرخت رم ص١ 7.

 نير



 ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فُلّوُملا اَنَدّيَس

 نو لجو لق هب قل دع قو ل م ل
 .!رمأرلا يفق ام لو يرش نق بلا يفور ري

 يتيح كن لغات ِهِعاَقِد ْنَع َكَتَلْيِح ْتَعَطَقْلاَو ؛ْمِلَظ َكِْيَلَع ىَعَب اَذِإ -
 هِريَغ ْنَع كَ ةَهبو فِرْضاَم ؛َلاَعَ هللا ىلإ ءاحبلالا وحِص لإ كيبل كلَ

 ام ََلُلَعْفَتف وَدَمْلا هدام َكْيلِإ فرصته َرْمألا ِكٌرئاو هوبا يف َكداَرُم ُطِقْسَأو

 .هلل لإ ِءاَجِتْلالا ٌقْدِصو مْيِْسَلا مب اًدهو ؛َكِلاَ ٌرْطْخي ال

 ُمالَس مِظاَكلا ىَسْوُم ماَ مال َمَقَو اك ِِرَدَقلاِب اَضّرلا َلِإ َكَتمه ْتَعَفَتْرا نإ 1م

 هادف لإ ةئبيَملا نم ةلعو هل هلا َرْفَغ "كيلا لقا نبع ةناوضرو ِهْيَلَع هللا
5 
 2# ري
 ع نك
 ءرْخأأو ت45 َتاَم ىَّتَح ُْنَع ع ُهْنَع ْحَرْفُي ْمَلَف هِْبَح يف َيِقْبَف ُكَسَبَحو ءاديقم

 مسةربام ع
 ومسم

 م 3

 11110106 آو ْنَع َفَرَحنا امو وِ هدو أَم

 ُتَعِمَس مَ الو ْثأَر ٌنْئَع ال اَ ام ْتْحَرم يلا ٍمِْظَعلا رولا ٌةَبَتْرَم َكْلَيَق -

 .[١٠:رمزلا] © ٍباَسِح ري مب هزيصلا لبان 0

 اًَضّرلا لع ُهَئاَوْضِرَو هلل ُمالَس ْمُهْيَلَع ِتْيَبلا ٍلْهَأ ُهمِئ َجَرَدْلا دقو ١

 0 َعَم «صِلاَخلا

 ءافلخ سماخ :ه(91١"-549١) رفعج وبأ ؛ىسابعلا روصنملا نب يدهملا دمحم نب ديشرلا نوراه )١(

 ثيدحلاو برعلا رابخأو بدألاب ًاملاع ناك«ي رلاب دلو ؛مهرهشأو «قارعلا يف ةيسابعلا ةلودلا
 ءاعضاوتم امييرك امزاح ؛«تاوزغلا ريثك اعاجش .هرصع ءاملع عم تارضاحم هل ءاحيصف «هقفلاو

 اهبو ءسوط ىرق نم (ذابانس) يف يفوت ءاركنتم يلايللا رثكأ فوطي ناكو «ةنس وزغيو ةنس جحي
 .57 /4 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .هربق

 سرج



 "َنْيِدباَعلا نع مالا َلتع يومألاَاَوَْم نب يل دب حَص دَقَق

 ء!لالْغَأ ِظَلْغَأو ٍدْوُيُ ِلَعْنأ يف ًالؤّلَْم ًادّيَقُم ة ِةئْيِدَملا نم ُهناَوِرو هْيَلَع هلل ْمالَس
 3 م سو

 نب اَي ٌكَناَكَم نأ تددو :ٌلاَقو «ىَكَبف ُهْعّدَوُي هللا دبا ُهَمحَر ُهَمحَر "يِرهّزلا ِهْيَلَع 1ع َلَخَدَق

 .ةالكَي هل هللا ٍلَوُسَر

 « َلاَعَت هللا َباَذَع ينوُكَدبل هنو ءَناَك اََل ُتْدِشْوَل ؟ ينبرُكَي كِل نأ نظن :َلاَقَ
 ماس كثر هو سرس نأ ع5
 ّلَح َماَمإلا أ هللا ُهَحَر ر يره رْهَزلا َمِل اهدا مثيلا َنِم ِيلْجِرو د هيَدَي جِ رْخأ مث

 َباَّطَق «ِمِِظَملا ِرْوَملاَ ةَرْضَح َلَحَدو ءضخملا مْيِ سَ لا 000

 .ةنزح الشو ٌقَدِدَص

 «ُلَعْفاَف - اَضّرلا ٌةبُْر يِهو - اَيلُعلا َِبئْرَملا َلَع َتْرِدَق ْنِإَف ءَكَسْفَت ْنْرَق - 1

 ءافلخلا مظاعأ نم :ه(57-87) ديلولا وبأ ءيشرقلا يومألا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع )١(

 نم نيواودلا همايأ يف تلقنو ءاكسان ءأدبعتم «ملعلا عساو ًاهيقف «ةنيدملا ف أشن «مهتاهدو

 ُكص نم لوأ وهو «تاكرحلاو طقنلاب فورحلا تطبضو «ةيبرعلا ىلإ ةيمورلاو ةيسرافلا

 «مالعألا» :رظنا .قشمد يف يفوتو «مهرادلا ىلع ةيبرعلاب شقن نم لوأو «مالسإلا يف ريناندلا

 ا

 ير :ه(0-44) اذه ا نيدناعلا نيز ماا 55-5 نيبو 0

 رثكأ هبقانمو نيدباعلا نيز لئاضفو .هنم لضفأ ًايشرق تيأر ام :يرهزلا لاق «نيعباتلا تاداس
 - 557/7 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» :رظنا .عيقبلا يف نفدو «ةنيدملاب يفوتو ءرصحت نأ نم

8,. 

 وبأ ,بالك نب ةرهز ىنب نم ءشرقلا يرهزلا باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم (1)
 لهأ نم «ىعبات .ءاهقفلاو ظافحلا رباكأ دحأو ,ثيدحلا نّود نم لّوأ :ه(54١-74) ركب

 نب نمحرلا دبعو يدعاسلا دعس نب لهسو كلام نب سنأ ِْثكي يتلا باحصأ نم كردأ «ةنيدملا
 ةثالث نم ًاوحن رمع نب هللا دبع نع ىورو ءيراصنألا عيبرلا نب ب دومحمو لبات نب نميأ

 «مالعألا»و ء7 57 /7 يلجعلل «تاقثلا ةفرعم» :رظنا . ديزي نب بئاسلا نع ىورو «ثيداحأ

 .97 /1 يلكرزلل

 انضردب



 .[4 0 اسلا 4 ايتن كول :كِرْيبْذَتو َكِتَداَرِإ َق قرفه َرْدُقو

 هْيَلَع َّلَص لكي ب ةبييَح َكتلسَو ْلَعْجاَ هِيَ َتأََملاو هللا لِ تْعَرم اَذِإ 7 ١-

 ل ببي نيو تك هع لع مدشاو دش نب أو هيل لَ

 ٌقلاَعَت ِهْيَلَع ًاَدِمَتْعُم ُهَئاَحْبس هللا لحاف ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع هين 0
 هيلع الك ويم هب ًانيعتشُم

 حلا دس اهق ءباَبلا حق حالا َنِ بقت بالا َكِيلَع تق إو

 يح ْنِم ْطَئقَت الق هيبه ازرع هديب يوي دارنا «ُِلاَحلا ُهَحَحكَو ا قْبِرَط

 . [هنءاسنلا] او راب قكي» :هب َكِيَلَعو ءِدِحوَر ْنِم سئتالو

 ؛عْفّلا كرتو ءضافخنالاب :كلاّسلا ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِخَر تكلل انَديِس نْمأ

 .سأّرلا يف عقت ام لّوأ ةبرّضلا َّنأ نيبو ءسْئَّملاو حّبَتَتلا ىوعد رجهو
 هبلاغ اذإ ةحلسألاو شيجلاو دنُجلا نع هيفكي يفيطل مس ىلإ كلاّسلا دشرأو

 نأ :وهو هعافد دنعو .هعازن نيح هتليح تعطقناو كلاَظ هيلع ىغب وأ ءٌبلاْغُم

 ,رمألا كرت عم هللا باب يف هدارم طقسُي نأو «هللا ريغ نع بلقلا ةهجو فرصي
 كلانهو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا قدصل ةّرقلاو لوحلا طاقسإو هريِبدَّتلا طاقسإو

 «ةرصُنلاو «ةثاغإلا نم هل لعفتف ؛يهلإلا نوعلا ةجيتن هترصنل هّجوتتو فرصنت
 .ٍلابب هل رطخي ال ام هملاظ نم ماقتنالاو

 ىسوم مامإلل عقو |ى رّدَقلاب اضّرلا ىلإ كتّمه تعفترا ِنِإو :كلاّسلل لاق ّمث

 مامإلا ةّصقب اهفدرأو ديِشَّرلا عم هتّصق ركذو ُهُناَوْضرو ِهيَلَع هللا ٌمالس مظاكلا

 .ميظعلا زوفلا ةبترم كلتف ِيَلَع هللا ٌمالس نيدباعلا نيز يلع
 هرصنب كل هللاو ءءاجتلالا قدص ةبترم ىلإ لزناف ءاضّلا ةبترم ىلع ردقت ل نإ

 ارورفز



 .كتدارإ قوف

 ضارتعا مدع :ُهُصّخَلُمو هيف خياشملا هلاق امو ءاضّرلا ىلإ ةراشإلا تقبس دقو

 ىلع ًالاكتا ىفوألا ٍبيحّرَنلاب ءاضقلاو مكُحلا يّقلتو ءّبّرلا ريداقم ىلع دبعلا
 هللا َيِضَر تيبلا ةّمثأ ةبترم يهو «بتارملا ىلعأ هذهو هل ىلاعت هللا رايتخا نسُح

 [ ديشرلا عم مظاكلا ىسوم مامإلا ةصق ]

 نوراه عم ءمظاكلا ىسوم اندّيس مامإلا ةعقاو ىلإ فّلؤملا اندّيس راشأ دقو

 نب“”"هللا دبع رفعج يبأ روصنملا نب"”دّمح هللا دبع يبأ يدهملا نب رفعج يبأ ديشّرلا
 هللا ّلَص ّيبنلا ٌمَع ءساّبعلا نب هللا دبع نآرقلا نامجرُتو ةّمألا ربح نب يلع نب دمحم
 اندّيس َّنأ يه ةعقاولا كلتو «دادغبب ةيساّبعلا ءافلخلا سماخ َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت

 دّمحم مامإلا اندّيس نبا .”قداّصلا رفعج مامإلا اندّيس نبا .مظاكلا ىسوم مامإلا

 اندّيس نبا ءنيسحلا مامإلا اندّيس نبا ؛نيدباعلا نيز يلع مامإلا اندّيس نبا «”رقابلا

 ةلودلا ءافلخ نم :ه(1١-171١54) هللاب يدهملا .هللا دبع وبأ ءروصنملا هللا دبع نب دمحم )١(

 77١. /57 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .ًارهشو نينس رشع ةفالخلا يف ماقأ «ةيسابعلا
 ينب ءافلخ يناث :ه(96١-158) روصنملا ءرفعج وبأ «سابعلا نب يلع نب دمحم نب هللا دبع (؟)

 ةنس حافسلا هيخأ ةافو دعب ةفالخلا يلوو (ناعم برق) ةارشلا ضرأ نم ةميمحلا يف دلو «سابعلا

 نم) نوميم رئبب يفوت ءًاعيمج نييسابعلا ءافلخلا دلاو وهو «(دادغب) ةنيدم ناب وهو ه5

 .111/ /5 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .(ةكمب) نوجحلا يف نفدو «جحلاب ًامرحم (ةكم ضرأ
 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج هللا دبع وبأ مامإلا (”)

 ينوتو .ركذي نأ نم رهشأ هلضفو هتلاقم يف هقدصل قداصلاب بقل :ه(0١-58) د بلاط

 .اا/ ١/ ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» :رظنا .ةنيدملاب

 - هال) هك بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز نب دمحم رفعج وبأ مامإلا (4)

 «عسوتلا :رقبتلاو ءعسوت يأ «ملعلا يف رقبت هنأل ؛رقابلا هل ليق انإو «رقابلاب بقلم :ه(١

 . 17 /4 ناكلخ نبال «نايعألا تايفو» :رظنا .عيقبلاب نفدو ةنيدملا ىلإ لقنو «ةميمحلاب يفوتو

 نضرب



 مالسإلا بولق هيلإ تهّجوت َنْيعَمْجَأ مُهّْنَع هللا َيِضَر بلاط يبأ نب يلع مامإلا
 نط مامإلاب ءوّسلا َّنظو ءديشّرلا ىلع كلذ َمُظَعَف ,ماوعلاو ٌصاوخلا هدقتعاو

 اى نيباذكلا ضعب يعسب كلذ ىلع لدتساو «هيلع مامإلا جورخ هسفن هل تلّيَخو

 ىلع ةرونملا ةنيدملا لخد الف «ّجحلا ديري ديشَّرلا جرخف «هبابحأ يف هللا ةّنس يه

 نم ٍةعامج يف مظاكلا ىسوم مامإلا اندّيس هلبقتسا مالّسلاو ةالّصلا لضفأ اهنكاس

 مامإلا بهذ «هليبس ىلإ ٍدحاو لك ىضمو رقتساو هلوزن ناكم ّلح ايلف «تيبلا لهأ

 نم َدخَأف ديشرلا هب رمأ ليلا ءاج اف «هتداع يراج ىلع يي يلا دجسم ىلإ

 ءاهيف هلخدأو اهرتسو لغب ىلع ٌةَّبُق هل لعجو «ةعاّسلا كلت يف هدّيقف دجسما

 لإ وملسب نأ هعب نيالا موقلا ىصوأو «ةرصبلا قيرط ىلع هل ٍليخ عم ههّجوو

 سُحُف «هل هوُمَّلس ةرصبلا اولصو اف .روضنملا رفغج نب ىسع «ةرصبلا يلاو

 بلق سأب يشخو هللا فاخف .هلتقب هرمأي ديِشّرلا هيلإ بتك ةنّسلا دعبف «ةّنس هدنع
 لتق يف لإ َتْبتك «نينمؤملا ريمأ اي :هيف لوقي ًاباتك ديشٌّرلل بتكو هلي هللا لوسر

 ملو ءْطَق ءوس هنم نكي ملف «يسبح يف هماقم لوط هتربتخا دقو ءرفعج نب ىسوم
 نم ةيشالو ٌجورخ الو ةيالولل ٌّلطَت هدنع نكي مو «ريخب اّلِإ نينمؤملا ريمأ ركذي

 ال وعدي لوك نيالا مالح لع الو ووكاؤملا نيمأ لع طق ادن هلا ايتذلا نما

 نإف ؛ةدابعلاو ءةالّصلاو ؛مايّصلل هتمزالم عم نيملسملا عيمجلو هل ةمحّرلاو ةرفغملاب

 يف هنم ّنإف هليبس ٌتح دس اَّلإو ينم همّلستيو هرمأ نم ينيفعي نأ نينمؤملا ريمأ ىأر

 «كهاش نب يدنّسلا ىلإ بتك «رفعج نب ىسيع باتك ديشّرلا غلب الف ءجرحلا ةياغ

 هي لسنا متم ع يعل ةرصبلا يلاو نم مظاكلا ىسوم مامإلا مّلستي نأ
0 

 «ماعطل ب هل لعجف «هلتقب ديشّرلا هرمأ ةَّدملا كلت دعب ّمث َّّدم هنجس يف يقبو

 اديهش يفوتو ماي ةثالث وأ نيموي أكعوتم ماقأ مث هنم لكأف ءبَطُر يف ليقو
 هلع لاَعَت هللا َيَخَر اهوُجَِنَم

 نفر



 نم ديشَّرلا ىلإ رفعج نب ىسوم ثعباا :"«ةوفّصلا» هباتك يف ”يزوجلا نبا لاق
 نم موي هعم كنع ىضقنا الإ ءالبلا نم ٌموي يّنع ضقني م ِهَّنِإ :تناك ٌةلاسر سبحلا
 .«نولطبملا رسخي كلانه ءءاضقنا هل سيل موي ىلإ اعيمج يضمن ىتح ءاخّرلا

 تالث نس قوتو «ةلامو نيرفعو نإ ةنس ءاوبألاب مظاكلا قسوم ءامالا دلو

 «ةنين ةويبخو نخ معلا نم هلو :تحو رهش نقرب سمح ةلامو قنادر
 ُهئاَرْضِرو هيَلَع هللا ٌمالس «ىصحت الو دعت ال هلضاوفو هلئاضفو هبقانمو هتاماركو
 .نيِعَمجَأ نيمّدكملا هئانبأو نيِرِهاّطلا هئابآ انتاداس ىللعو

 نيز مامإلا ةّضق ركذب اهعبتأ مث ه5 فّلؤملا انالوم اهيلإ راشأ يتلا ةّصقلا هذه

 هب هللا هالتبا امو «هتعقاو ركذو اَهْنَع هللا َيِضَر طبشسلا نيسحلا مامإلا نبا «نيدباعلا

 نم ًادّيقُم اًلولغم هلمح فيكو «ةّيمأ ينب كولم دحأ ناورم نب كلملا دبع دي ىلع

 هتلزنم ليلجو ءهتمارك ةّوق عم ٍةَتحملا كلت ىلع هد ربص فيكو ماَّشلا ىلإ ةنيدملا
 ل يي

 قدص ىلعف ردقي مل نإو ءاضّرلا ىلع كلاّسلا هذ نط فلؤملا اندّيس تح دقو

 .ءاجتلالا

 هذامّتاو ءةّينّسلا نسب لمعلا عم كي ٌيَِنلا ىلع مالَّلاو َةالَّصلا َّنأ حضوأو
 .جرفلا لوصحل بابسألا ٌمظعأ :ىلاعت هللا ىلإ ةليسو

 هيلعف «نيقولخملا يديأب هنود تقلغأ اذإ بابسألا باوبأ َّنأ كلاّحلل حضوأو

 ةمالع :ه(6504-0917) جرفلا وبأ .يدادغبلا يشرقلا يزوجلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع )١(

 .«فنصم ةئم ثالث وحن هل .دادغبب هتافوو هدلوم .فيناصتلا ريثك .ثيدحلاو خيراتلا يف هرصع

 «مالعألا» :رظنا .«ةوفصلا ةفص»و ««زيزعلا دبع نب رمع بقانم»و ««مهرابخأو ءايكذألا» :اهنم

 ١5. يلكرزلل

 )؟(١/ه5:.

 نورحلا



 هتّيهولأب ًاززعتو ءاهب ًادّرفت هتّيبوبر نأش َّنإف «نيعملا حاَّتفلا نم اهحتف بّفرتي نأ
 ًارهقو «مولظملاب دحر قلخلا اهّدس يتلا باوبألا حتف فناسحإ باد ّيئابّرلا
 .ماّظلاب

 هب انايإ ِهِحْوَر نم سأيي ال نأو «ىلاعت هللا ةمحر نم طّتْقَي ال نأ كلاّسلا رم 1

 : يأ ؟0:قالطلا 5 ُةيِسَحَوُهَف هَ لع ْلَكَوَيَي نمَو# :ىلاعت هلوقب ًالمعو هيلع ًالّكوتو

 .داعيملا فلخي ال هللاو ؛هدابع هللا دعو ام اذه هيفكي



 :ُهنَع َلاَحَت هللا َيِضَر فُْلَوُملا اَنْديَس َلاَق مَ

 .ةلي هللا نم وه اّنِإ ٍلاَوَْألا عيب يف ُقيَِْتلا
 هب َكُرَدَكَف ل ل ا ا ل
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 ِهِسفتب ِهِرَدَك ٌقوَف

 ل ةعخيا دأب لقاتا فهي نبأ همكم خو يالغلا سل مزال
 .ْتَعِمُس رفاك يأ نمو ءْثَآُِنٍلُجَر يأ ْنَع و تيك ٍطِئاَح يأ َلَع ايي

 َكِلْفع وُ ذُحَ ٌلقع اه ام كب ٌةربِلاو ةَربْلِل تَِلُح ايندلا هذه -18*

 لَ ْنع كرت فرضاو حملك ن5 ةَريعلا

 ٌعضاَوَتلاو ,َبْلَقلا سقي ْمُهْنِم تلا الا لأ نم تلا

 .ِبوُذلا يف دبي مُهمِيِظَْتو .ّبَّرلا بَصضَعِل بج وم مه

 و ةههتدخب الو ثشت نو .هتطعو.بابخأو ابحشأ ءارلا خا

 .هل لَو كد لع تنوتناق مهتم داَو ةءاج

 كل َءاعّدلا ُمُهْلَأساَف ِلوُبقلا قوم ِءاَرَقُفلا ىَدَل َكُئَمْذِ ْتَحَقَو اَذِإو -5
 ْعِقاَوَمو ةَمْحّرلا ْنِطاَوَم ِءاَرَقُفلا َبْوّلُق َّنإَق ؛مِْوُلُق يف ًاَماَقَم َكَل َرُمْعت ْنَأ دِهَتْجاَو

 .ةيرَشملا ِتاَنوُعُرلا َنِم َكَرطاحح ٌفَصو َيِيدقلا رَظَنلا
 آإ وأ َكَقَح َكقَح َكْيِطْمُي ىّتَ ِهراَدَق قع َكْيَلَ ُهَل ْوَأ ٌّقَح هْيَلَع كَل ناك ْنَمو 10
 لحفل ُضْوعُي لح ِْلَح كل نم خماس َتْرَدَق نو فَ َُيِطنُت نأ

 .قِلاَخلا ّعَم ٌبدأ ُهَنَِف ؛بدَألا أَلا َعَم م نُكو

 121 الوافل دا نر كلل دلو ل تلت كن داما

 نضر



 .0هْيسن هب ع هرم
 رس

 ءا#تا هم © درك 2: 3 5 ع
 يف هينم قوط نإف ؛ِهِتَباَرَق يوذ ْمظَع دك هللا ٍلوُسَر مِحَر ةَلِصِب ْمُق -
 .[؟7:ىروشلا] # ٌَرّشْلا يف ةَّدوَم أ دّدَع لكل 177 :َلاَعَت ٌلاَق اَنِقاَتْعَأ

- 

 ُِناَصَم مُيِإَف ؛مِهلَع ُهئالَسو هلل ُناَوْضر هباَحْصأ يو بحل عا
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 م ب ب موُجتلاك يب راَحْصُأ» :مالَّسلاو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع َلاَق اَدْقاإلا م ُموُجنو .ىّدُهلا
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 ريو سس و ود --
 ا متيدتف دتفا 0

 ََّمإَف ؛هللا ىّوقتب وقتب َكْيَلَع» هللا ٌةَقاَحع ةّمكحلا ُسَْر» :هللا يفحح هللا ٍنَح -

 1 ا ربَخ ّلُك ٌعاَمج

 باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلاو « 747١ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هظ ةريره يبأ نع هاور )١(

 وبأو 257494 مقر )١١( ركذلا ىلعو ناءرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب 44٠ .ءاعّدلاو ركذلا

 يف يذمرتلاو 54١ مقر )١( ملعلا بلط ىلع ثحلا باب )7١(: ملعلا باتك :«نئسلا" يف دواد

 باب .ةمدقملا :«نئسلا» يف ةجام نباو 07446 مقر )١7( باب :(87)...تاءارقلا باتك :«عماجلا»

 .776 مقر (10)...ءاملعلا لضف

 هلل يضر رمع نبا نع ةلورو 317 مقر ؟سوترفلا# يف يمليدلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور (7)

 ْمثْذَحَأ مي يف هب يدي مَ موُجدلا ثم يباَحْضَ 7 ةايهظنلو القا مقر ادسلإاا يف ذيع نيدع :امههنع

 هللا باتك نم متيتوأ |مهما :هظفلو 7 مقر «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلاو همت وق

 لاق اف «يِّنس نكي ل َنف ٌيضام ينم نسف للا باتك يف نكي م ْنإف يكرت يف دحأل رذعال وب ٌلمعلاف

 .(ةمح ر مكل ياحصأ ٌفالتخا او «مّتيدتها هب مُتذخأ اييأف ء ءامسلا يف م وجدنا هلي يباحصأ َّنِإ «يباحصأ
 «موجنلا لثم يباحصأ لثم» : هظفلو ,5 :مقر «باهشلا دنسم" يف يعاضقلا زج نزف نأ نع هاوزو

 مقر «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا» يف يقهيبلا :ه# رمع انديس نع هاورو.«ىدتها اهنم ٍءيشب ىدتقا نم

 هللا عر يقف لاقونةيراقتم وطاقلاو +161 مقر اج هلل دبع نب بارخت نع كلذ ءاوزو 181

 .ملعأ هللاو ٌدانسإ اذه يف تبثي ل «ةفيعض هديناسأو «ٌروهشم هنتم ٌثيدح اذه :ىلاعت
 رخاوتا يف يذمرلا ميكللو ءأل4 4 مقر «بعشلاف يف يقهيلا :ًاعوقرم هلت دوعسم نب هللا ديغ نع هاور (©)

 «بعشلا» يف يقهيبلا :ًافوقوم هنع هاورو 7704 مقر ناتئاماو نورشعلاو سداسلا لصألا :«لوصألا

 لكي يبنلا ىلإ ًاعوفرم فيعض رخآ هجو نم يور دقو ٌفوقوم اذه :لاقو 01/47 مقر

 .-غ1 ص هجيرخت ّرم (5)

 سرح



 ءَسْفَنلا ٌتْكَراَعو ُهَلْهَأو َناَمَّزلا ٌتَْرَج الإ مارك يد .ي 2

 اصلا لأ حس مب ُتْمَقَلاو «َعِرَّشلا ُتْمَدَحو
 .ك بح ْنَع صالخإب ملا هَ هَ ؛يِنَحْبِصَت ُلَبْفاَف

 ."0هْنم ُهَقف نأ وُ نم َِإ هَفِف لما َّبْر»

 الج ينرك الو يحيي لما هع دبع يأ

 0 ليان تل لاق

 َنيِمِلْسُملاو َكاّيِإَو اَنَلَعَجو قيرَطلا َكِيَلَعو لع هللا َرّسَ ُلوُقَأ ْلَب ؛ُهَقَّدَصُت الق

 مي كو » :هلوُسَرو هللا باَبْحَأ ِاَربَألا َنيِضصِلْخُملاو رايخألا َنْيِفطْصُملا َنِم
 دم .ٌنيَلاَعلا ّبَر هل ُدْمَحلاَو «[؛ه:ءاسلا] 4اكلَو

 فراوعو «ةعفان دئاوف ىلع ةميظعلا مّكَجلاو ةييركلا لمكلا هذه تلمتشا

 هنم قيفوّتلا نأ ؛ هللا ىلع داهتعالا موزل د فّؤملا انيس اهيف حضوأ :ةعماج
 ضحمب لصحي يعَّسلاو ريبدَّتلاب قيفوّتلا اَّنإ هيعسو هريبدتب دبعلل متي ال هلي

 . ريغ ال ىلاعت همرك

 لجّرلل هدسح هجتني يذلا دوسحلا مه َّنأ ىلع دوسحلا لامهإ بوجو نيب مث
 أدب هلدعأ ام دسحلا رد هلل : لئاقلا هللا محرو .هدساحب دوسحملا مه نم مظعأ

 . هلتقف هبحاصب

 :رعاشلا لوق ينبجعيو

 ءاج باب ((15) لك هللا لوسر نع ملعلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :كذ تباث نب ديز نع هاور )١(

 نبا ةاعبو .دوعسم نب هللا دبع نع بابلا يف :لاقو 57 مقر 4“ عامسلا غيلبت ىلع ثحلا يف

 طع ثيدح تباث يدي تيدح :ىسيع وبأ لاق «سنأو «ءادردلا يبأو ءمعطم نب ريبجو «لبج

 .36 'مقر(٠ ) ملعلا رشن لضف باب ٠ ) ملعلا باتك لوأ :«ننسلا» يف دواد وبأو
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 ُهاَدِع ٍموُجْنلا دادغأك ثراص ِهِلْضَمِب َكاَمَّسلا َعَلَب ىتفلا اذإو

 الغ َنوصقْني ال مُهس كلا ٍةَصين لكب ٍدسح نع هؤقو
 قرم نحالا كام نالت ووكلا ينم هات نإ تكول انكم دشرأو

 نم رثكأ قحألا هبحاص نم هدهشي يذّلا قمحلا ببسب ردكلاو مهلا ةلسلسب

 لهأ مه :ءالقعلا َّنإف ؛دئاوفلا نم اهيف ام ىفخي الو «ءالقعلا ةسلاجمب رمأ من
 اوُسِلاَجا :وهو ؛ةفيحج يبأ ثيدحب مهتطلاخمب كي سَنلا انرمأ نيذّلا ةمكحلا
 ."«ءامكحلا اوطِلاخو ءاَلُعلا اوُنِئاَسو «ِءاربُكلا

 ءاهتيأر نيأ ةمكحلا ذخو :هلوقب ىلوألا هتلمج فّلؤملا اندّيس عبتأ ٌرّسلا اذهلو

 عم تدرو بناج يأ نم ةمكحلا يّقلتب رمأيو «ءالقعلا دنع ةمكحلا َّنأ كلذب ديري
 :درو امل ًاعابَّتا .هراقتحاو اهلئاق مظعو .هضافخناو اهّلح ولع نع رظّتلا فرص

 تَقِلُح ةدوجوملا تاّرّذلا هذه َّنأل /”ااهَطَقتلا اَهَدَجو َنْئَأ ٍنِمْؤُملا ُةلاَض ٌةَمْكِلا»
 .[؟:رشحلا] «رصبلا لو يأوريتغان» :لاق ىلاعت هللاو «ةربعلل

 مهو ءاينّدلا لهأ نم ِبّرَّتلا نع ىبن «ةربعلا ىلع تح فّلؤملا اندّيس َّنأ امكف
 َّنأ دشرأو ءابب رابتعالا نع ةرهاّظلا راثآلا بح مهلغشأو «ةلفغلا مهتّمط َنيِذّلا
 نوكي ْنأ َّدب ال سيلجلا َّنأ ىلع «ةلفغلا هل بلجي :يأ ؛؟بلقلا ىّسَقُي مهنم بّوَتلا
 هيلا لاح رم لح هرقل

 .-ه"ص هجيرخت رم )١(

 ام باب :(45؟) ِدِيك هللا لزوسر نع ملعلا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :هيذ ةريره يبأ نع هاور (؟)

 يف هجام نباو «ٌبيرغ ٌثيدح اذه :لاقو 25717 مقر (14) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج
 ُةَلاَض ُةَمْكَحلا ُةَمِلَكْلا» :امهظفلو 4 174 مقر )١( ةمكحلا باب «0101/) دهزلا باتك :«ننسلا»
 .؛اَبي ٌقَحَأ َوُهَ اَهَدَجَو ْثْيَحَف ٍنِمْؤُمْلا

 الجل



 وأ ؛مهّبح نم اّلِإ نوكي ال كلذ نأل ؛مهحل عضاوّتلاو مهميظعت نم رّذحو

 .هللاب ةفرعملا لهأ دنع ٌريطخ نيلاحلا الكو «مهيلع دامتعالا

 راَجو «مهتمدخو «مهميظعت ىلع و اناا و انانكضأ ءارقفلا ذاختاب رمأو

 ميول ٍةَرِيَكْنُمْلا َدْنِع انأ» :وهو «ٌيمدقلا ثيدحلا يف درو ام ىفخي الو «مهمولق

 .”«ىلخأل

 31 نيصرالا تاجوم ند يدير هم ترتلا)

 ."(ٍساّنلا 3 د َراَدُمِب ٌتْنِعُب يا :ةللك ّبَتلا لوقب ؛ المع قلخلا ةارادمب رمأو

 هيلع هل نم ىلع ربّصلاو 00 بحاصل دايقنالاو كلك كلاّسلا مزلأو

 لكي َسبلا نُحب ًاَمّْلَك كلذ نم هسفن هتنكمأ ْنِإ هتحماسم ىلإ هتّمه ضبنو ءقح

 قلي ّيَنلا ىلع ٌنيد هل ٌيدوهي نم ظاتغا نيح هن رمعل لَك هلوق كلذ دّيؤيو
 .”(آلاَقَم ٌقَحلا بِحاَصِ َّنِإَق ؛ُهْعَد» :هنيد بلطب ظلغأو

 :ثيدحب ًالمع ءلهألاو ءبسّنلاو ءسمّتلا ةيؤر نم ةبوّتلاب كلذ دعب رمأو

 .(هسسن هب يي

 هلوقل اًلاثتما ؛كرابملا همحر ةلصو ب ّيِبَنلا لآ ميظعتب كلاّسلا مازلإ دارأو

 .[7:ىروشلا] # َقرَهْلا ف ةّدومْلا الإ اًرجَ هيلع يلَتسأ آل لق : ىلاعت

 .-الاص هجرت رم )١(

 مقر «عماجلا» يف هفعضل يطويسلا رمرو 055 مقر «بعشلا) يف يقهيبلا :هيط رباج نع هآور )0

 ةرخإ كد

 ٍبِحاَصل نإ ِ؛ٌرَمُعاي انُعد» :ظفلب 2٠١ 40 مقر «ريغصلا" يف يناربطلا :5 يدعاسلا دينح يبأ نع هاور (”)
 لاجر هلاجرو «طسوألا»و ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هاور : ١ 5 /5 «عمجملا» يف يمثيملا لاقو «هالاَقَم حلا

 باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ه5 رمع انديس ركذ ريغ نم ه5 ةريره يبأ نع هاورو ,حيحصلا

 ةاقاسملا باتك : «حيحصلا# يف ملسمو 7٠ 5 مقر (5) نويدلا ءاضق يف ةلاكولا باب .«** ) ةلاكولا

 ُهاَضاَقتَي هل ّيِنلا ىتأالْجَو نأ :ظفلب ٠ 1 .ناويحلا ضارتقا زاوج باب «(70)
 .الاَقم خلا ٍبِحاَصِ نق ُةوُعَد» :ي هللا ُلوُْسَو َلاَقَقهاَحْصَأ ب مَهف ظل

 .ل ةص هجر خت َّرم (8)

 نيد



 [لآلا ىنعم يف بلطم]
 ”(سمّسلا ءوَضا يباتك يف لآلا ىنعم يف ًافيطل ًاقيقحت هللا لضفب تبتك دقو

 ونب هع هلآ آ نأ ”يروجابلا لضافلا نيرخأتملا خيش ةمالعلا ركذ» :هيف تلق

 يعفاَّشلا مامولل ”مساقلا 5 ةمالعلا ةبسن ام وهو ةاييلطملا لبع ولبو متنا

 ملاطما يف لاق ؛ ءملسم لك مَّن "يووُنلاراتخاو :لاق ُهْنَع َلاَعَت هللا َّيِضَر

 ىلع َمَّلَسو هيلَع لاَعَت هللا َّلَص هلا نييغت ف فلتخاو :”يرهوجلا لاق :©(«تاّرسملا

.571-194/101( 
 «ةيعفاشلا ءاهقف نم :رهزألا عماجلا خيش :ه(777١1/-194١) يروجابلا دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ (؟)

 ةريثك يشاوح بتكو رهزألا يف ملعتو ءاهيف أشنو دلو (رصمب «ةيفونملا ىرق نم) روجابلا ىلإ هتبسن
 مأ ىلع ةيشاحاو ««ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت»و «قطنملا يف «يسونسلا رصتخم ىلع ةيشاح" :اهنم

 ١/١/. يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«يسونسلل دئاقعلاو نيهاربلا

 لهأ نم لضاف :ه(447)ت نيدلا باهش «يرهزالا يعفاشلا يرصملا مث يدابعلا غابصلا مساق نب دمحأ ()
 ؛«تانيبلا تايآلا» :اهامس هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج حرش ىلع ةيشاح :هل ءارواجم ةكمب تامو ءرصم
 . 194 ١/ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«جهنملا حرش ىلع ةيشاحاو ؛«نيمرحلا مامال تاقرولا حرشاو

 نيدلا يبحم ءايركز وبأ ءيعفاشلا ؛يوونلا .يناروتملا يمازحلا نسح نب يرم نب فرش نب ىبحي مامإلا (5)
 ملعت ءهتبسن اهيلإو (ناروح ىرق نم) ىون يف هتافوو هدلوم ؛ثيدحلاو هقفلاب ةمالع :ه(71/3-71)

 ؛«نيح اصلا ضاير»و ؛«ملسم حيحص حرش يف جاهنملا» :هبتك نم .ًاليوط ًانمز اهب ماقأو «قشمد يف
 . ١49/8 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«نيبلاطلا ةضوراو ««يزاريشلل بذهملا حرش»و

 يبأ نب دماح نب دمحم نب فسوي نب دمحم خيشلا فيلأت «تاريخلا لئالد ءالجب تارسملا علاطم» (0)
 «نيفراعلا ةيده» :رظنا .ه(9١٠-57//) يكلاملا يرصقلا هللا دبع وبأ ىسافلا يبرغملا يبرعلا نساحملا

 4 1 ١
 «يوغل «هليبس يف تامو (ناريطلا) لواح نم لوأ :ه(797)ت رصن وبأ ءيرهوجلا دامح نب ليعامسإ (1)

 قارعلا لخدو .باراف نم هلصأ ««ضورعلا» يف باتك هلو ,نادلجم «حاحصلا» :هبتك رهشأ ةّمئألا نم

 نم نيحانج عنصو «روباسين يف ماقأ مث ءناسارخ ىلإ داعو «ةيدابلا فاطف زاجحلا ىلإ رفاسو «اريغص
 ريطأسو هيلإ قبسأ مل ام تعنص دقل :سانلا يف ىدانو هراد حطس دعصو «لبحب اههطبرو بشخ

 ىلإ طقسف ؛هعارتخا هناخف ءاهب ضهنو نيحانجلا طبأتف «هيلإ نورظني روباسين لهأ محدزاف «ةعاسلا
 .717 ١/ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .ًاليتق ضرالا

 نيدو



 ام مشاه ونب مَُّنَأ :اهروهشم «ٍلاوقأ ةعبس يكلاملا انبهذم يف اهنم «ةريثك ٍلاوقأ

 .هباحصأ رثكأو ,كلامو «مساقلا نبا لوق وهو ءاولسانت

 لاق ا لا ةيصسامل ددملا» يفو
 ٍدّمَحُم لَآ اَنِإ) :ٌِلع نب نيسحلل ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوق هدّيؤيو :*يجلدلا
 ."ُةََدَصلا ال ل

 5 يووتلا هكا هس عيمج وأ .هتيب لهأو هبراقأ عيمت دارملا نأ رهظألاو

 .ىهتنا .«بذهملا حرش»
 «نئارقلاو تاماقملا رابتعاب رّسفي لب .هيف لوقلا قلطُي ال ْنأ نسحألاو :تلق
 امه وأ ءيعِفاَّشلا دنع ًاعم امه وأ ؛كلام دنع بلّطملا ال مشاه ونب :ةاكّزلا ماقم يفف

 هتَّمأ ءايقتأ حدملا ماقم يفو «ةفينح يبأ دنع ليقع ونبو ساّبعلا ونبو رفعج ونبو
 دبع» ىلع“ريمألا ةمالعلا هقّقح يذلا اذهو ألا عيمج انه | ءاعّدلا ماقم يفو

 يكلاملا يوازمحلا يودعلا نب نسح خيشلا فيلأت «ضايع يضاقلل افشلا نتم ىلع ضايفلا ددملا» (1)

 .151 ١/ «نيفراعلا ةيده» :رظنا .ه(0١1707-1)

 ةيعفاشلا نم «يرصم لضاف :ه(487/-855) نيدلا سمش «ينامثعلا يجلدلا دمحم نب دمحم نب دمحم ةرفإ

 هل .ةرهاقلاب يفوتو «ةنس ٠١ اهيف ماقأو ءقشمدب مث ةرهاقلاب ملعتو (رصم ىرق نم) ةجلدب أشنو دلو
 حرش يف «ءافطصالا»و «مالكلا ملع يف ىنازاتفتلا دصاقم هب رصتخا «دصاقملا دصاقم» :اهنم ءبتك

 .01/ /١/ «مالعألا» :رظنا .«ةيوونلا نيعبرألا حرشا»و «ضايع يضاقلل ءافشلا

 يف ةميزخ نباو 21770 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :امهنع هللا يضر لع نب نيسحلا نع هاور ()

 ُُق نايح نباو "17 مقر (/7)...ةقدّصلا ميرحت ركذ باب «(0) ةاكّرلا باتك :(هحيحص)

 يف هنسحل يطويسلا زمرو ءالا” مقر (5) لكوتلاو عرولا باب «(ا/) قئاقرلا باتك :«هحيحصاا

 لاقو «تاقث دمحأ لاجر :يمئيهلا لاق : 84 /7 «ضيفلا» يف يوانملا ظفاحلا لاق «5 014 مقر «عماجلا»

 .يوق هدانسإ :«حتفلا» يف

 ريمألاب فورعملا ءيرهزألا ىوابنسلا زيزعلا دبع نب رداقلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم (4)
 هل تناك دمحأ هدج نأل ريمألاب رهتشا .ةيكلاملا ءاهقف نم «ةيبرعلاب ملاع :ه(1654١55-1١)

 بيبللا ينغم ىلع ةيشاح# :اهنم حورشو شاوح هبتك رثكأ .برغملا نم هلصأو ديعصلا يف ةرمإ
 : رظنا .«مالسلا دبع حرش ىلع ةيشاح»و :؛«ليلخ رصتخم حرش ليلكإلا»و .«ماشه نبال

>33” 



 ."«مالّسلا

 نإف «ةنيرقلل رظنُي :لاق ثيح هدّيؤي ام نيقّقحملا ضعب نع يروجابلا لقنو
 اندّيس ىلع لص هللا :كلوقك « ؛مهيلع لمح براقألا مهب ::دارملا َّنأ ىلع تلد

 نأ ىلع تلد ْنإو ءًريهطت مهترّهطو ءسجّرلا مهنع تبهذأ نيا هلآ ىلعو هدم

 هلآ ىلعو ءدّمحم اندّيس ىلع لص ملل :كلوقك ٠ ؛مهيلع لمح ءايقتألا مهب : دارملا
 «مهيلع لمح ملسم لك مهب دارملا َّنأ ىلع تْلد نإ هتلتعاطل كرك نيِذْلا

 .كنّنج ناكس هلآ ىلعو هِدَّمحم اندّيس ىلع لص ّمهّللا :كلوقك

 رسفيو «ةنيرقلا ىلع لّوعي لب «لآلا ريسفت يف لوقلا قلطي ال هَّنأ :لصاحلاو

 ىهتنا .«اهبسحب

 [مهتدومو تيبلا لآ لضف يف بلطم]

 نسحتسُي ام «ةرهالا ةّيرَّدلا لضف ثحب يف "ًاضيأ روكذملا يباتك يف تلقنو

 ةيدمحملا ةبارقلاو ةّيولا ةرتعلا ميظعتب ةيناءرقلا تايآلا تءاج دق» :وهو ءهركذ

 ام سل ل هلَع مدس آل لث# :ى اعت لاق
 ُُ عير يبل َلْمَأ سجَل ٌرُكنَع جدل هنأ دم ام . :لئاق نمي َّزع لاقو

 .[:بازحألا] # اريهظت

 هلك هْيَلَع َلاَعَت هللا ف هللا لوسر لاق :لاق هنأ مقرأ نب ديز نعو

 .الا «مالعألا»

 «يفوصلا هيقفلا ظفاحلا :ه(91/1١١-١178)يرصملا ٍناقللا ميهاربإ نب ميهاربإ نب مالسلا دبع )١(

 حرش ديرملا فاحتإ»و «دئاقعلا يف «ةيرئازجلا ةموظنملا حرش» :هل .ةرهاقلاب هتقو يف ةيكلاملا خيش

 ءارسالا ىلع مالكلا يف جاهولا جارسلا»و ءهدلاو فيئصت نمف ةرهوجلا امأ «ديحوتلا ةرهوج

 .766 /؟ يلكرزلل «مالعألا»و 2” ٠١/١ «نيفراعلا ةيده» :رظنا .«جارعملاو

 اهو ه1(

>23 



 لآو ءهنض لع لآ :لاق «هتيب لهأ ْنَم ديزل انلق ءًاثالث ”«ْيِتَب ٍلْهَأ يف هللا ُمُكُدْشْنَأ
 .كذ ساّبعلا لآو «ليقع لآو ءرفعج

 ْنَل اهب ْمُتْكَّسَمَت ْنِإ كيتابأ ْمكَم درا ند :ٌمالّسلاو ُالّصلا هيلع لاقو

 ."«|مهيِف ىنوُفَلَت فك اوٌوظْناَف يب ب لأ يتِْعَو هللا باك اوُلِضَت

 دَمَحُم ٍلآ ٌّبَحو انا َنِم ٌةَ ةءاَرَب ِدَمَحع لآ ٌةَفرْعم» :ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 ."«ٍباّذعلا َنِم ٌنامأ ِدَمَح لآل ٌةيالولاو ِطارّصلا َلَع ٌراَوَج

 ات هللا َّلَص هللا لوسر نم مهتناكم ةفرعم يه مهتفرعم :« معلا يحيل

 .هبيسب هتمرحو مهّقح بوجو فَرَع «كلذب مُهَمَرَع اذإو همَّلَسو ِهْيَلَع
 ُديِرُياَمَنِإ 8# :تلزن َّنَل :لاق هنأ هنَع َلاََت هللا ٍيِخَر ةملس يبأ نب ٌرمع نعو

 8 ب ىف كلذو هام: بازحألا] © ايه قَرهطُيَو يي لَه سفرا ركعتع تعدل

 لح كيمو صحوة لس لَ لاَ لا لص هلل لور ام

 ُمُهْنَع ْبِمْذَأَ «ىتيب ٌلْهَأ ِء ِءالّؤَه َههّللا» :َلاَق ّ ِرْهَظ ع ٍِعَو ٍئءاَسْكِي

 .00اريهطَت ْمُهْرَهَطَو ٌسْجرلا

 00 دَتَحم

_ 

 و

 يف ملسم مامإلاو 777/5 014785 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه مقرأ نب ديز نع هاور )١(

 مقر (4) هذ بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب «(45) ه# ةباحصلا لئاضف باتك :«حيحصلا»

 507١. مقر هل ظفللاو «ريبكلا يف يناربطلاو «.. .يِتبَب ٍلْهَأ ىف هلل ُمُكْرْكَدأ ١ :امهظفلو
 تيب لهأ بقانم باب ((050)...بقانملا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :ه# مقرأ نب ديز نع هاور (1)

 :«ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا ءبيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو 037/84 مقر (07) هلك يلا

 241594 مقر ؛«ريبكلا» يف يناربطلاو /4١5.: مقر (5) هذ يلع لئاضف :«(75) بقانملا باتك

 حيحص ثيدح اذه :لاقو «501/7 مقر (1) ةباحصلا ةفرعم باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو

 .نيخيشلا طرش ىلع
 .-0748ص 111/7 مقر...هّربو لكي هريقوت يف لصف يف «افشلا» يف ضايع يضاقلا هركذ (7)

 نمو باب :(58)...نآرقلا ريسفت باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :هذ ةملس يبأ نب رمع نع هاور (4)
 هللا يضر ةملس مأ نع هاورو «بيرغ ثيدح اذه :لاقو .370 مقر (74) بازحألا ةروس

 انجل



 هنوكلو «ةمايقلا مويو ايِنّدلا يف مهنيشي امو «ماثآلاو توندلا ني اناا

 نوفرعملا مهو ءءاسكلا لهأ اوُّمس ءءاسكب مِهلّلج َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّنَص

 :لئاقلا لوقي مهّقح يفو ءابعلا باحصأب

 ةتكطاًقلاو امعهانباو ىغيئرُملاو ىففعصملا

 03 رع

 .ةلهابملا ةيآ تلزن اََل :لاق ِهّنأ ُهنَع نع لاَعت هلا يِضَر صاقو يبأ نب دعس نعو

 ادن أعم لكم زا نم 1ةجاَم دبا هَ ن9 :لاعت هلوق يهو
 مخ الع افلا لاقت لا 0 ءاد1ةذارمع لآ) ةيآلا «ُكَةَتَبأَو
 .”(يلْهَأ ِءاَل وَ َمُهَّللا» :َلاَقَق د َةَمِظطاَقَو اَنْيَسْحَو

 ْنَم» :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر لع يف ملَسو لع لاقت هللا ْلَص لاقو

 هد هاَداَع ْنَم د ِداَعَو ماَلاَو م ْنَم لاَ هلل ُماَلْوَم وَم ّنلَعَف

2 

 تنك :َي

 ٌهاَلْوَم

 يكب هللا لوسر نع بقانملا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو 21760١ مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :اهنع
 .نسح ثيدح اذه :لاقو 3817/١. مقر (75)...ةمطاف لضف باب (20)

 باتك :«حيحصلا» يف ملسمو ١1504. مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :د# صاقو يبأ نب دعس نع هاور )١(

 ريسفت باتك :«عماجلا» يف يذمرَّثلاو «؟ 5 ٠ ؛مقر (4)...يلع لئاضف نم باب :(5 4) ةباحصلا لئاضف
 بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «7449 مقر (5) نارمع لآ ةروس نمو باب «(54)...نآرقلا
 )١ ١( لكي هللا لوسر لهأ بقانم نمو :(1”7) ةباحصلا ةفرعم باتك :«كردتسملا يف مكاحلاو حيحص
 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «14/!4 مقر

 نئسلا» يف يئاسنلاو 1479/4 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :ه5 مقرأ نب ديز نع ليفطلا يبأ نع هاور (؟)

 باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو ,8154 مقر (5) هذ يلع 78 .(0/5) بقانملا باتك :«ىريكلا

 طرش لع حسم :لاقو «401/5 مقر (1) يلع نينمؤملا ريمأ بقانم نمو )7١1(« ةباحصلا ةفرعم
 يف ًارصتخ يذمرتلاو 8 مقر «ريبكلا» و ,1957 مقر «طسوألا» يف يناربطلاو .نيخيشلا

 ىلع انديس نع كلذك يورو ؛1/11مقر ٠١( 2 .يلع بقانم باب ©« .بقانملا باتك : «عماجللا»

 رجح نبا ظفاحلا لاقو هد مهريغو صاقو يبأ نب دعسو بزاع نب ءاربلاو رساي نب رامعو ةريره يبأ
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 .”«ٌقفاَُم الإ 6 كالو 0 ٌنوؤُم الإ كبي كي ال» : [245] هيف لاقو

 جو بلك ٌلْخَيأل هديب يِيْفَن ىِذَّلاَو» :مَلسو هيلع َلاَعتهللا َّلَص لاقو

 رص ٍلُجَرلا مَع اَنإَو يناذآ دقق مَع ىَدآ ْنَم ِِلْوْسَرَو هلل ْمُكبج ىّتَح ُ نايا

 .”ويبأ

 لاقو ."هيْبَي ٍلْمَأ يف [كي] اَدَمَحُت اوُبُقْرا» :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر ركب وبأ لاقو
 هيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هللا ٍلوُسَر ٌَاَرَقَل ءوِديِب يف يَِّلاَو» :نَع َلاعت هللا َيِضَر ًاضيأ
 .”(يِتباَرَق ْنِم َلِصَأ ْنَأ ْنِم لإ ُّبَحَأ مَّلَسو

 ."0ائْيَسْحَو ًاَتَسَح ّبَحَأ ْنَم هللا َّبَحَأ» :ُمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 هيلو يذلا هَجَرخأ دمك مالؤت نعق الؤم تنك نما :ثيدَح اَمَأَو : 40/1 «يرابلا حتفا يف

 هَداَسِحَو حاَحِص اديس رو رْفُم باك يف َدفع نإ اهبعَْسذَكوءانج قل دك َوَْو

 كف بِلَط يبأ نب ع ْنَعاَنعلَباَم ةَباَحَّصلا ْنِمِدَحَأ ْنَع اَنَملَباَم :َلاَق دَمحأ مالا ْنَع اَنيوُر دَكَو
 حو أ ىلع ليلدلا باب )١(« ناويإلا باتك :«حيحصلا» يف ملسم مامإلا :5 يلع انديس نع هاور )١(

 مقر )5١1( باب :(00)...بقانملا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو ء/8 مقر (17)...يلعو راصنألا

 «(41) هعئارشو ناهيإلا باتك :«ننسلا» يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «؛7

 (5) 45 بلاط يبأ نب يلع لضف «ةمدقملا يف :«نئسلا» يف هجام نباو «0014 مقر (14) ناهيإلا ةمالع
 ا

 «(00)...بقانملا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلا :هط بلم دبع نب ثراخ ا نب َةَعِبيَر نب بِما ُدبَع (1)

 :«(ىربكلا نئسلا» يف يئاسنلاو .حيحص نسح :لاقو ؛1/04 مقر (19)...سابعلا بقانم باب

 .7 117/5 مقر ادنسملا» يف رازبلاو « 8109/5 مقر (9) ِهيذ بلطملا دبع نب سابعلا «(706) بقانملا باتك

 هك يبنلا باحصأ لئاضف باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :د# قيدصلا ركب يبأ نع رمع نبا نع هاور (؟)
 .51/17 مقر (17) ...ِلي هللا لوسر ةبارق بقانم باب «(75)

 ةباحصلا لئاضف باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :امهنع هللا يضر اهيبأ نع ةشئاع ةديسلا نع هاور (5)

 . 77/17 مقر (17)... كي هللا لوسر ةبارق بقانم باب «(7)

 211/091 مقر « دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هيذ نسحلا انديس ركذ ريغ نم ه5 ةّرم نب ىلعي نع هاور (0)

 (81) مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا بقانم باب :(60) بقانملا باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو

 نسحلا لضف «ةمدقملا :«ننسلا» يف هجام نباو ءنسح ثيدح اذه :لاقو الاله مقر
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- 4 

 - ٍنيَسُحلاو ِنَسَحلا لإ َراَمَأو - ِنْيََه َّبَحََو ينّبَحَأ ْنَم» :[4] لاقو

 ."ِةَماَيِقْلا َمْ 2 : يجرد ف | يبن م َناَك هم اَمُماَََو مهنَع َلاَعَت هلل َّيِضَر
 "هلا ُدَئاَهَأ اش َةيَرَف َناَعَأ : ْنَم» » :ْمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 .”«اَهوُمَّدَقَت الَو اَّشْيَرَف اوُمُدَك» :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لاقو

 نسحلا لعج ُهنَع َلاعَت هللا َيِحَر ركب ابأ تيأر :لاق «©ثراحلا نب ةبقع نعو

 ًاهيَِّش َسْيَلو مَّلَسو ْيَلَع َلاَعَت هللا لَص يلا ٌهْيِبَش . يبأبا :لوقي وهو وقنُع ىلع

 .«ُكَحْضَيةنَع َلاَعَت هل هللا َيِضَر َّنلِعَو .«يِعب

 مقر (؟١) ةباحصلا ةفرعم باتك :«كردتسملا» يف مكاحلاو ء«155 مقر (7١)...نيسحلاو

 ْنِم اَنَأَو ىِّم ٌنْيَسُح١ :مهظفلو «يبهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو
 .«طاّبشألا َنِم طب نيس اًنيَسْخ تح نم هللا بح ءَنيَسُخ
 باتك :«عماجلا» يف يذمرتلاو 207/7 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا : يلع انديس نع هاور )١(

 ثيداحألا» يف يسدقملا ءايضلاو هبيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو ؛7/77باب «(00)...بقانملا
 .770 5 مقر «ريبكلا»و 4١« مقر (طسوألا» يف يناربطلاو ءنسح هدانسإ :لاقو 47 ١مقر «ةراتخملا

 :«(هحيحصا) يف نابح نباو 45١« مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا :هذ نافع نب نامثع نع هاور (؟)

 :ه# صاقو يبأ نب دعس نع هاورو «5779 مقر )١( قلخلا ءدب باب «(50) خيراتلا باتك

 «ريبكلا» يف يناربطلاو ءالالد مقر «دنسملا» يف ىلعي وبأو ع7 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا

 زمرو ال0 ةريبكلا»و ,09475مقر «طسوألا» يف يناربطلا : سنأ نع هاورو ا

 .80 51 مقر «عماجلا» يف هتحصل يطويسلا

 مقر «دنسملا» يف رازبلا :د# يلع انديس نعو «54 /4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ده سنأ نع هاور (*)

 :ه5 ناوزغ نب ةبقع نعو ««ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نبا :ه# ةريره يبأ نعو 5

 دبع نع «ريبكلا» يف يناربطلل «عماجلا» يف يطويسلا هازعو «1777 مقر «سودرفلا» ين يمليدلا

 51١١9. مقر هتحصل زمرو « هذ بئاسلا نب هللا

 حتف موي ملسأ ةبحص هل :ه يلفونلا يشرقلا فانم دبع نب لفون نب رماع نب ثراحلا نب ةبقع (5)

 زييمت يف ةباصإلا» :رظنا .ه ريبزلا نبا ةفالخ يف تام ه5 قيدصلا ركب يبأ نع ةياور هلو «ةكم
 .515 /؟ 20897 مقر رجح نبال «ةباحصلا

 باب :«(55) ةباحصلا لئاضف باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا : رماع نب ةبقع نع هاور (5)

 خا



 دبع نب رمع تيتأ :لاق هنا هنع لاكن هلا نضر ؟نرتسللا نيل دبع ف يورو

 يحتسأ ْنِإف ؛بتكا وأ ّيلِإ لسرأف «ٌةجاح كل تناك اذإ :لاقف «ةجاح يف ”زيزعلا

 ."يباب ىلع كاري ْنَأ هللا نم

 ب هيلإ ْثَيُْ مك ءوّمَأ ةَراَتج َلَع تبان ُنْب ُدْيَر َّلَص١ :لاق «”يبعشلا نعو
 هللا ٍلوُسَر مَع َنْبا اي ُهْنَع هْنَع ّلَح :ُيَر َلاََق «هِاَكِربَدَحأَق ٍساّبَع نبا جف ءاهب ل

 نبا دَي دير ليقف «ءاَعلا َلعْفَت نأ نم اًدكَ :َلاَقَف مّلَسو هْيَلَع ٌلاَعَت هللا ّلَص
 .00مّلَسو ِهَْلَع َلاَعَت هللا َّلَص اَنْ ِتْيَب لأب َلَعْفَت نأ انْ اًذَكَه :َلاَقَو ءِساّبع

 اندم لانو ةايلس ورهف هب رهاكل لاقت هللا عر اعلام ءامألا أ فز

 71/6٠. مقر (17) امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا بقانم

 لهأ نم ؛يعبات :ه(50١- )١/ دمحم وبأ كظ بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع )١(

 «نييبلاطلا نم ةعامج عم مدق نويسابعلا رهظ املو ءهلك زيزعلا دبع نب رمع دنع ةلزنم هل تناك «ةنيدملا
 «تاونس ةدع روصنملا هسبح مث «ةنيدملا ىلإ داعو .مهرد فلأ فلأ هاطعأف .رابنألاب وهو .حافسلا ىلع

 .1/8 / 4 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .اهيف ًانيجس تامف «ةفوكلا ىلإ هلقنو «ميهاربإو دمحم هينبا لجأ نم
 :ه(51١1-١1) ه صفح وبأ «يشرقلا يومألا مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع (؟)

 نب ناييلس هرزوتسا مث «ديلولل اهترامإ يلوو «ةنيدملاب أشنو دلو «لداعلا كلملاو ءحلاصلا ةفيلخلا
 لطت ملو ءقشمد دجسم يف عيوبف ءه 44 ةنس ناييلس نم ٍدهعب ةفالخلا يلوو «ماشلاب كلملا دبع

 نسحو هلدع يف هرابخأو هب يفوتف «ةرعملا ضرأ نم ناعمس ريدب وهو مسلا هل سد :ليق «هتدم

 5٠. /0 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .ةريثك هتسايس

 .-57 ١ ص 21784 مقر «افشلا» يف ضايع يضاقلا اهركذ ()

 نم «ةيوار :ه(7١٠-4١) ورمع وبأ ؛يريمحلا يبعشلا ءرابك يذ دبع نب ليحارش نب رماع (4)

 ثيدحلا لاجر نمو ءاهيقف ناكو «ةفوكلاب ةأجف تامو أشنو دلو «هظفحب لثملا برضي «نيعباتلا
 561١. /* يلكرزلل «مالعألا» :ناديه نم نطب وهو «(بعش ) لإ تبنت «تاغنلا

 يف ًارصتخم يناربطلاو هال اص 8 مقرا «افّشلا» يف ضايع يضاقلا :يبعشلا نع هاور (0)

 هل َدَحأَ بَ نأ مَ ؟ اد اَهُْبسَح امو ابر مَ لحبك :ناوطلا طفلك 20 رااح

 .(ِءاَريَكْلا 0 لَعْفَت اَذَكَع : سابع نبا َلاَقَق هَْذ وأ هد :ٌديَر هَل َلاَقَق «َباَكّرلا ٍساّبَع نبا
 ةرمإ يلو ءروصنملا مع نبا :ه(11/0١وأ 17/4) ت سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب ناهيلس نب رفعج (5)

 م



 تنحل كلها لاقف «قافأف ساّنلا هيلع لخدف هيلع ًاًّيشغم ليو «لان

 َلاَعَت هللا ٌّلَص ىلا ىقلأف تومأ ْنأ تفخ :لاقف .كلذ دعب لئسف «ٌلح يف يراض

 ًارفعج نأ كلذ ببسو «هّبسو هبايث نم هديرجت نم :يأ ؛لان ام هنم لانو :هلوقو

 ساّنلا ّنأل ؛ًامزال سيل فلخلا ةعيب يف ناهيألا َّنِإ :لوقي ًاكلام مامإلا َّنأ هغلب
 .ّرم ام هب لعفو هرضحأو «ءكلذل بضغف «هنوهركي

 :كلام لاقف ءرفعج نم ِكلام ّصتقُي نأ رمأ روهشملا سابعا روما نأ لقو

 هتّمذ تأ ربأو لح يف هتلعج دقو الإ يمسج نع طوس مفترا ام هللو «هللاب ذوعأ

 ل هيلع لاعت هللا لص هللا لوصو نم هتبازقل

 تأدبل ٍةجاح يف نِلعو ٌرمعو ركب وبأ يناتأ ول : 9 نشاّيع نب ركب وبأ لاقو

 ."هَّلَسو يلح َلاََتهللا ّلَص هللا لوسر نم هتبارقل اهلبق يلع ةجاحب
 ءائمؤُم َت تام دمحم لآ بح َلَع َتاَم ْنَم ١ :َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّنَص هنعو 10

 ير ا م ا

 نجا لإ ناب ثق يف آ حيف ِدَمَحُ دك لآ بخ َلَع َتاَم ْنَمو َكّنجلاِب ِتْوَملا ُكّلَم

 َتاَم ْنَمو الأ تح 0 ل ا

2-57 000 

 7١. /4 يدفصلل «تايفولاب يفاولا» .ةرصبلاو زاجحلا
 )١( مقر «افشلا» يف ضايع يضاقلا اهركذ ١745 ص 517-.

 .-57ص ؛1796 مقر «افشلا» يف ضايع يضاقلا اهركذ ()

 دمحم همسا ليقو همسا اهنأ حصألاو هتينكب ب «طانحلا ئرقملا يفوكلا يدسألا ملاس نب شاّيع نب ركب وبأ ةرهإ

 ٌةقث لاوقأ ةرشع بيبح وأ دامح وأ فرطم وأ شادخ وأ ملسم وأ ة ةيؤرو اةيسوالادوأ هللا دبع وأ

 نيتنس وأ ةنسب كلذ لبق :ليقو «نيعستو عبرأ ةنس تام «حيحص هباتكو هظفح ءاس ريك امل هنأ الإ ٌدباع

 .- 00 اص 2/386 مقر رجح نبال «بيذهتلا بيرقت» .ملسم ةمدقم يف هتياورو ةئاملا براق دقو

 .-07ص 217957 مقر «افشلا» يف ضايع ضاقلا اهركذ (4)
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 ِدَمَحم لآ ٌبُح َلَع َتاَم ْنَمو الأ ٍةَعاَمَجلاو ِةَنُّسلا َلَع َتاَم ِدَمَحُع لآ ٌّبُح َلَع
 آل

 َتاَم دمحم ٍلآ ضْغُب َلَع َتاَم ْنَمو الآ اَهِتْيَب َلِإ ُسوُرَعلا فرت امك نجلا َلِإ َفَرُي
 ."ادجلا ةَحِئاَر عش ْمَلِدَمَحح لآ ٍضْفُب َلَع تام نموالأ ءارفاَك

 .ىروُشلا ةروس ريسفت يف"يبطرقلا هاكح
 ةروّسلا يف ثيدحلا اذه وحن لقن ريهّشلا َيِزاَّرلا ةمالعلا ريبكلا رّسفملا تيأر مث

 :لاق مث «[؟+:ىروشلا] 4 َقَرَمْلا يف هدوم لِ مَ دّييَع ُيدَتسأ ل ل :ىلاعت هلوق دنع ةروكذملا

 مه دبع دم لآ :لوقأ انأو» :هب هللا انعفن ”لاقو ,«فاَّسكلا» بحاص هاور

 الو لآلا مه اوناك لمكأو َّدشأ هيلإ مهرمأ ناك ْنَم لف :هيلإ مهرمأ لوؤي َنيِذّلا

 للك هللا لوسر نيبو مهنبي قلعتلا ناك نينسفناو نسحلاو اًنلعو ةمظاف نأ كَ
 .لآلا مه اونوكي نأ بجوف رتاوتملا لقّتلاب مولعملاك اذهو تاقّلعَتلا ّدشأ

 هانلمح نإف ههتّمأ مه :ليقو ,براقألا مه :ليقف لآلا يف ساّنلا فلتخا ًاضيأو

 «لآ ًاضيأ مهف هتوعد اوُنِبَق نيذلا ةّمألا ىلع هانلمح ْنِإو «لآلا مهف ةبارقلا ىلع

 لآلا ظفل تحت مهوخدف مهيغ اّمأو «لآلا مه مَّئأ تاريدقّتلا عيمج ىلع تبثف

 هدنسب يبلعثلا هاور :778 /7 21١141 مقر «فاشكلا» ثيداحأ هجيرخت يف يعليزلا ةمالعلا لاق )١(

 .ط يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع
 يبطرقلا هللا دبع وبأ ءيسلدنالا يجرزخلا يراصنألا حرف نب ركب بأ نب دمحأ نب دمحم (؟)

 ين) بيصخ نبا ةينمب رقتساو قرشلا ىلإ لحر «ةبطرق لهأ نم ؛نيرسفملا رابك نم :ه(511)ت

 ٍدحاو بوثب يثمي «فّلكَتلل ًاحراط «ادبعتم ًاعرو ناكو ءاهيف يفوتو (رصمب «طويسأ يلاهش

 صرحا عمق»و «يبطرقلا ريسفتب فرعي ««نآرقلا ماكحال عماجلا» :هبتك نم ءةيقاط هسأر ىلعو

 لاوحأو ىتوملا لاوحأب ةركذتلا»و «ىنسحلا هللا ءاسأ حرش يف ىنسألا»و ««ةعانقلاو دهزلاب

 .777 /0 يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«ةرخآلا

 .ىلاعت هللا همحر يزارلا مامإلا :يأ (*)

 الك



 نم هللا لوسز:ا :ليق هةيآلا هله تلون مل هنأ :ةفاعكلا» نحاض عوزو

 تبثف اَمُهاَْباَو ةَمِطاَقَو ٌعِلَع» :لاق «؟مهتدوم انيلع تبجو نيِذّلا ءالؤه كتبارق

 نأ بجو اذه تبث اذإو مَلَسِو هيلع َلاَعَتهللاَّلَص يلا براقأ ةعبرألا ءالؤه نأ

 :ةوجتو هيلع لذيو «يظمتلا يرعب نيضوص اونوكي
 . قبس ام هب لالدتسالا هجوو [؟+:ىروشلا] 4 َقَرَمْلا ف َةَدوَمْلآ اَّلإ# :ىلاعت هلوق :لوألا

 اهيلع ةمطاف بِي ناك َمَّلَسو هلع لات هلا ٌلَص بلا َّنأ كش ال :يناثلا
 .”«اَهئِذْؤُي ام ىنيِذْؤُي ينم ٌةَعْضَب ُهَمِطاَف١ :ِِكَو لاق ؛مالسلا

 بْن ناك نأ َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص دمحم [اندّيس] نع رتاوتملا لقّتلاب تبثو
 :هلوقل مهّبح ةّمألا لك لق نعي فلو تيك اذإ و وفلاو: ياو ع

 َنذَلَأ ِرَدَحَيُيَم » :ىلاعت هلوقلو «104:فارعألا# تروُدَتَقَي ْرْكَكَح هوعِبتأَو#

 كبي نوتة هَل توج ْسُك نإ لق :ىلاعت هلوقلو «[++: رولا 4 ةدرَمأَنَحسوُفِإَحي
 .[71:بازحألا] هم وأ ٍلوُسَر فول نكدَتَل» : 88 هلوقلو «[؟1:نارمع لآ] © هَل

 ةمتاخ ءاعّدلا اذه لعج كلذلو ؛ٌديظع ٌبصنم لآلل ءاعّذلا َّنأ :ثلاثلا

 ىلإ ؟...ِدَّمَحُم لآ َلَعَو َِمَحُت َلَع َّلَص َمُهّللا» :هلوق وهو ءةالّصلا يف دهن

 عمجم)» يف يمثيملا لاقو 554١« مقر «ريبكلا» يف يناربطلا :امهنع هللا يضر سابع نبا نع هاور )١(

 .اوقّنُو دقو ءافعض ةعامج هيفو «يناربطلا هاور :18 /4 «دئاوزلا
 لجرلا ٌبذ باب )7١(( حاكنلا باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :ه َةَمَرْحح ِنْب ِرَوْسِمْلا نع هاور (؟)

 0م دولا «ححصلا» و ماسر 4 ملك 8٠)...هتنبا نع

 ْمُهَتلا اوُحِكْنُيْنَأ ىف اوُندَأَتسا ٍةَريِخُمْلا ِنْب ماَضِه يَِب َنإ» :(هظفلو مقر( 0-

 رنا قطب ذأ بط ىبأ كف ةيرث ذأ لإ ذآ ل مك دال ع الق بلاط ى أ َنْب نع
 . قلنا ام ىنفؤيو ءاتازأ اع شرت وتم عطب لج ار .ةبتلا تعبت

 موجع



 لآ بح ْنأ ىلع لدي كلذ لكف «لآلا ريغ ٌّقح يف دجوي مل ميظعَتلا اذهو ,”هرخآ

 .ٌبجاو دّمحم

 ضِهانلاَو اهفيَخ ٍدعاقب فيهإَو ىتم ني ٍبّصَحُملاب ٌفِق ًابكار اي
 ضئافلا ٍتارفلا مِطَسلْمَكًاضيف ّىنم ىَلِإ ٌجيجَحلا ّضاف اذإ ارحم

 («يضفار يتأ نالَقَتلا ٍدَهْشَيلَف ٍدَمَحُم لآ بحل ًاضفَر ناك ذإ

 َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص هللا لوسر لآ ٌبح ىلع حلاّصلا فلَّسلا جرد دقو

 قوقحب مايقلاو ,مهفرشو مهنأشب ءانتعالاو ,مهليجبتو ,مهميظعتو «مهماركإو
 .َمّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا ّلَص هللا لوسر نم مهتبارق

 :لئاقلا يناه نب نسحلا رد هللو

 ُمهيَجَت أ ِئاَوو ةّط ّلآ ىوهت كار لِئاق يل لاق

 ُمهيِدان نم َلاوقكاا ٌديتسي ًارُط ٌنوكلاو ُلوُقَأ اذام :ُتلق

 ام تنّمضت ةيئاب ٍةليوط ةديصق نم "ديز نب تيمكلا مهيف هلاق ام نسحأ امو

 :وهو هةّيوبَلا ةرتعلا حدم نم هٌركذ ُبَُذعَي

 باب «(50) ءايبنألا ثيداحأ باتك :«حيحصلا» يف يراخبلا :هيض ةرجع نب بعك نع هاور )١(

 دعب ِللَي يبنلا ىلع ةالصلا باب ؛(4) ةالصلا باتك :«حيحصلا» يف ملسمو ءالالا/٠ مقر )٠١(
 .505 مقر (11/) دهشتلا

 يف رهتشا «ةفوكلا لهأ نم «نييمشاحلا رعاش :ه(70١-75) لهتسملا وبأ ءيدسألا ديز نب تيمكلا (؟)

 ينب ىلإ ًازاحنم .هملع يف ةقث ءاهباسنأو اهرابخأو اهتاغلو برعلا بادآب ًالاع ناكو ,يومألا رصعلا
 .771 /0 ٍلكرزلل «مالعألا» :رظنا .تامحلملا باحصأ نم وهو «مهمل حدملا ريثك ,مشاه

 ا



 ُبَرْطَأ ضيبلا ىلإ ًاقْؤَش امو ُتنِرَط
 ٍلِزنم مُر الو ٌراد يبه ْمَلَو
 ُهُفَهَرّصلا ٌربْرَي نمي انآ الو
 ٌةّيِثَع ثاحرابلا ثاحناّسلا الو

 ىقّنلاو ٍلئاضلا ٍلفأ ىَلِإ نكلو

 مهب َنيِلَّلا ضيبلا ٍرَقَنلا ىلإ

 ياو يللا طفَر مِشاَه يبت
 يتّدَوَم حانج يّنب ْمُهَل كْضْفَح
 ٍهٌمهُْسةِيَب م باح يأب
 ٌةعِيِشَدمحأ لآ الإ يِلامو

 ةعيش يسفنل ىَضْرَأ مُهْرِيَغ نمو
 ْتَعّلَطَت يتلا لآ يوذ خكيلإ

 هَيآ مح لآ يف ْمكل انذَجبو

 ْمُهُلَْفَو يلإ يدنألاب َنوُريِشُي

 هنيدو هوه ٌيبارت :اولاقو

 يِتوُمهنَي ثيح مهيِف ثُلزالف
 ٍدَّمحُم لآ ٌبح يف ينرت ملأ

 ٍةَرِيِس ٍةيَأب ْمأ مزج يأ ىلع

>” 

 ؟ُبَعْلَي ٍبْيَّشلا وذو ينم اجل الو
 رد ف و فل تءآميم ه1
 ُْبّصَحُم ناتب يِيّرُطتَي جلو

 ُبّلْعُت ّضَرَعَت ْمَأ ٌبارُع حاَصَأ

 ؟ْبَضْعَأ ّرَم ْمَأ ؟ِنْرَملا ُميِلَس ٌرمُأ

 ْبَلّْطُي ٌرْيَخلاَو َءاَوَح يبي ٍرْيَخو

 ُبّرَقتَأ يئن اميف هللا ىلإ

 ُبضغأو ًارارم ىَّضْرَأ ْمُهَلو مهب

 ُبَحْرَمو لأ ٌهافْطِع فتك ىلإ

 ٌبسحتو ّيلع ًاراع ْمُهّبُح ىَرَت

 ُبعشت ٌّقَحلا بعشتم اّلِإ يل امو

 ُبعُأو لجأ نم ْمُهِرْبَغ نمو

 ُببلأو ٌءامِظ يِلَق نم ٌعِزاوَت

 ُبرغُمو ٌّيِقَتانِم اهلؤأت

 ُبسجأل ُتْطَنْسا ام ئِلعفو يلوقب

 ْبَيُخ َنوُريِشْملاَو اذه باخ الأ

 !ُبِنْذُمَو ٌئيِسُم :اولاق ٌةفئاطو

 ُبجعأو نورخسي لب مكّبح ىلع

 + أو مههف ىهذأكلذب

 ع لَعَكأ مهعاي ُثَأ 6 0 0 أ الو

 ُبُفرتأ ا فئاخ ودغأو ُورأ
0 1# 

 ُبرجأ ّرعلا ةيشخ نم يفتي مهب
 ْبَّدكأو مهظيرفت يف فن



 ْبَّنطَمَل ا 3و 0

 ًاذخآ اعلا موجنو 0 حياصم م ! :لاقو 0 ِهْيَلَع ُلاَعَت هللا

 .”(مَْيدَتها تيتا مع هب مْوُجتلاَك يباَحْضَأ» يدع

0 

 تلاط ْنَم :ةغللا يف بحاّصلاو .بحاص عمج :مهف د#' باحصألا اأو

 ْيَلَع َلاَعَت هللا لص ّىَبلاب عمتجا نم وهو :يِباحّصلا انه دارملاو «هب َكُتَرْتِع

 .ًاقراعتم ًاعامتجا هِتّوُبُت دعب نينمؤملا نم َمَّلَسو

 دمحم اندّيسب مالّسلاو ةالَّصلا ٌلضفأ هيلعو ابن لع ىسيع اندّيس عمتجا دقو

 .ياحص وهف هحورو هدسجب سدقملا تيب يف َمَّلَسو هَْلَع لاَعَت هللا َّلَص

 َمَلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا َّلَص انّيبنب عمتجا ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع "رِضحلا اذكو

 )١( هص هجيرخت رم 77-.

 ماَس نْب دشخفرأ نْب خلاش نب راع نْب ِْلاَق نْب ناَكَْم نْب الب سابعلا وبأ وه :ةقتلا رضخلا انديس (1)
 امه ريكو ِداَّضلا رْسَكَو ِةَمَجْعُملا ءاخلا حني ٌرِفَكلاَو كوُنُمْلا نم هوب َناَكَ :اوُناَق ءحوُت نبا
 امهبف ِداَّضلا ٍنوُكسَعَم اَهِرْسَك وأ ءاحلا حْنَفبَو مَ

 ءاَضِنَب ةَوُرَك لع نلخ ةنأل :وُرككألا لَ ءرضخحلا بقل يف اوُهْلَتحاَو :يوونلا مامإلا لاق
 ٍباَوَّصلاَو ههلَْح اَم ّرَصخِإ َّلَص اّذِإ َناَك ُّنأل :َليِقَو ءضزألا هْجَو ةَوْرَمْلاَو ءءاَرْضَح ْتَراَصَ

 رصقلا نعش نإ : لَ ل يل ْنَع هت ةَرْيَرُم يبأ ْنَع ٠71 4٠" يِراَكُبْلا يف َّحَص ْدَقَف ءلّوآلا
 .0ةاَرْطَحخ هَفْلَخ ع يَ ء َيِه اَذِإَف ءاَضْيَب ٍةَوْرَف َلَع َسّلَج ُهَّنأ

 ؟ وذي َرُه له رضحلا يف الغلا تلت دقو

 ْنَع هلع امَو) :َلاَعَِهِلْوَقِل يهل :ءاّعلا ُروُهم ُهَلاَف (ك حبِحَّصلاو لو نإ :يريشقلا لاق
 ملغ لَو نوُي أ ديو «ىسوُم نم ملأ نو هَ يحوي سي هن لَع َّلَدَق امتع (يِرْمَأ
 رم ا يأ هاد ( نجني جر 9 ):لقت لَو نب

 مَا يح هَ لع َنِخاَّصلاَوِءاَُْلا روم ُش :حالّصلا ُنْبا َلاَق دقق يح هن :اًضِيَأ ُحيِحَّصلاَو

 ٌرَمَتم َكِلَدَو ءاَنِرْهْظَأ نية وخص نعل لغ ِءاَلُعْلا نم َنوُرتكألا ٌيِوَوَتلا َلاَقَو .َكِلَذ يف ْمُهَعَم

 نايل



 :رضحلا مساو «ٌيعبات وهف كلذك هب عمتجا نمو «ٌيباحص وهف ءًافراعتم ًاعامتجا

 ميملا حتفب ناكّلَمو «ةّيتحت ةاّنثم اهدعب ماللا نوكسو ءايلا حتفب ناَكْلَم نب ايل

 الإ يضرأ ىلع سلج ام هّنآل ؛رضتلاب بق اّنإو ءنون هرخآو ماللا نوكسو
 .تّرضخا

 هس رووا تارت كرع نت رو

 هلوق يف دبعلاب دارملا وهو يلو وه :ليقو «ٌيبن وه : :ليقف ههِتَّوبُت يف فلتخاو

 ء1:0:فيكلا © اًمْلِعاَندَل نم ُهَتَمَلِعوائنِع نم َةَمَحَرهَتيَتاَءآََِبيْنَماَدَبَعاَدَجَول :ىلاعت

 نمو (ةفيقتا لع وعم ىذللا مكمل نع راما نإ للا دمع يذلا ململاق ةارلاو

 «مالغلاو «ةنيفّسلا ةّضق نم ُمالّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ىسوم عم هل عقو ام كلذ

 نادال فئاطللا نعاوبف اهو وادلناو

 ام عيمج نم مهريغ نم لضفأ َمَّلَسو ِهْيَلَع َلاَعَت هللا ّلَص هباحصأ َّنأ ملعاو
 ةدراولا ةحيرّصلا ةّيعطقلا صوصنلاو «ةحيحّصلا ةريثكلا ثيداحألل ؛مهدعب ءاج

 اَوْسَو ُْنَع ٍذحَألاَو هب عاوجالاَ تيد يف ْمُهتلَكِحَو حالّصلا ٍلْهَأو ةَيِفوّصلا َنْبِْيَلَع

 ّيِب رضَخْلا :رسَمُمْلا ّيبكغتلا لَكَ .ىصت ْنَأ نم م ٌركَأ ٍةَفيِرَشلا عِضاَوَمْلا يف ِهدوُجْوَو ِهباَوَجَو
 بلا رتأ راض ل يني راهن نم بوو نارا ع لق دج

 ىلع هرهاظب لدي يذلا  ةريره يبأ نع7١١ مقر يراخبلا هيوري يذلا ُفيرّشلا ُثيدحلا امأو

 آل اَهْنِم ََِس َةَناِم ّس أر َنِإَف وِذَه ْمُكتليَل ْمُكَتيَأَرأ» :كب يلا ُلوق وهو :ةنتظا رضا انيس توم
 ثوم سَ لكنها :يدونلا ممإلا لاق هنحأ ضزألا ع لَو نب قب
 هيف َسِيَلَو هال ْمأ َكِلَو لبق اَهرْمأ لك ءاَوَس َِنَس ة ةَئاِم ْنِم رَثْكَأ اَهدْعَب شيعت ال ضزألا َلَع هليل

 نم دش ْنَم ثيِواَحألا هَ حت دَقَو .ةنس قاب قا كي دنب دجوُب دحأ شيق يل

 هلِئاَضَق باب يف ّنَبَس [هك هتاّيَح َلَع روُهْمُجْلاَو ءتّيم ِمالّسلا ِهْيَلَع رضتلا :َلاَقَف َن قيدخملا
 :رظنا .صوُصخع ماَع اهيأ زأ ضزألا َلَعال رْمَبْلا َلَع َناَك هنأ َلَع ثيواَحألا ِوِذَع َنوُنَتَيَو
 -6175 /” رجح نبال «يرابلا حتفاو 1١77-2110 /8 يوونلل «ملسم حيحص حرش جاهنملا»

 7-7171 / 4 ٍلمرلل «ىواتفلا»و ,51- 56 /'؟ ينيعلا ردبلل «يراقلا ةدمعاو 7

 ا



 هس «سيوا 5اس 5 ْ 59558 0
 هيلع لات لا لب هلوقك و مربع لع عيليصتو يفردت ةنقرر مج :أش ولع يف

 "معد ميتا, مهيأ موُجنلاَك يباَحْصَأ» 5 نإ ثم يب لق ل هك

 ىّوي «َنمَّلاَعلا َلَع يباَحْضَ َراَتْخا هللا َّنِإ» :مالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هلوقو

 .”«َنيِلَسْرُحلاو َنييبنلا
 يف هللا هللا» :لاق هنآ َمَّلَسو ِهْيََع َلاَعَت هللا َّلَص هللا لوسر نع يذمّرَّلا ىورو

 2 5-2 مَ 2 هنا 2 هس + هر 2
 ْمُهَضمَب ْنَمَو ْمُهبَحَأ يِبحبف ْمُهبحأ ْنَمَف «يِدْمَب اَضَرَع ْمُهوُدَِتت ال ؛يباَحْصْأ

 هللا ىَذآ ْنَمَو للا ىَدآ ْدَقَف يناَذآ ْنَمَو ِيِناَذآ ْدَقَف ْمُهاَذآ ْنَمَو مُهَضَمِبَأ يضْعْي دعب

 ."لْخأي نأ كش

 . ةريثك كلذ يف ثيداحألاو

 [ ةليضفلا يف ديو ةباحصلا توافت ]

 لضفأ لب .ءاوس اهيف اوسيلف «ةليضفلا يف نوتوافتي ةباحّصلا نأ ىفخي الو
 ءٌرمعو ركب وبأ مهو ءنيِدْشاَّرلا ءافلخلاب مهنع ٌربعُملا ةعبرألا ٍةْكَي هباحصأ

 ةرشعلا ةّيقب لضفلا يف مهيليو «نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ٌنِلعو «نامثعو ل 0 ٠ 5 5 ذه 3 2 0 5

 «حارجلا نب رماع ةديبع وبأو ٌديعسو ٌدعسو ريبْزلاو ةحلط مهو ّنجلاب نيِرّسبملا

 ءناوضّرلا ةعيب لهأ مث ءٍدحأ لهأ ّمث ءردب لهأ ّمث .فوع نب نمحرلا دبعو
 :ةرهوجلا بحاص لاق كلذلو ؛ ٌةلعف «نامثعف ءرمعف «ركب وبأ ةعبرألا لضفأو

 ,تا”” ةص هجيرخت رم )١(

 خيرات» يف ركاسع نباو 17١« 5 مقر «دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلا :ه رباج نع هاور (؟)

 :لاقو «رازبلل 255/٠“ «دئاوزلا عمجملا يف يمثيم ا هازعو 0 را («قشمد

 يف يذمرتلا مامإلاو 17849 مقر «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هج لذتف نو هلا ولع نعةور ةرفإ

 زمرو «بيرغ ثيدح اذه :لاقو 2:5 مقر (084) باب غ0 .بقانملا باتك :«عماجلا»

 .1557 مقر« عماجلا» يف هنسح يطويسلا
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 ٍةقالخلاكلْضَلا يف مُهّرمو 2 ةقالخلا يلو نم ْمُهْرِيَخَو
 اومّظع :يدالوأ يأ» أ» :ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر ّيعافّرلا دمحأ َخيّشلا دّيّسلا لاقو

 ءايشأ ممأش يف لوقي ادحأ متعمس اذإو ؛مهولجبو مهومّركو ,تيبلا لهأ نأش

 ةباحّصلا ضارعأ نع اوُبذو «مكناذآ يف مكعباصأ اولعجاف وأ ءاهوركنا ًةحيبق

 7-00 حلا افع دق موقلا ءالؤه َّنِإف ؛مهحدمو «مهتّيحمب مكيلعو «ٌةبطاق

 اوملعاو «ةئجلا نولخديو «نوبهاوتي مهَّنأو مهنيب ىرج اهب مهذخاؤي الو مهنع

 مث هرمع مث ءركب وبأ :َملَسو َْلَ اعلا َّلَص هللا لوسر دعب ساّنلا لضفأ نأ
 .َنعَمجأ مُهْنَع َلاَعَت هللا َيِضَر لع مث .نامثع

 وكن وَبسَياَلا :ىلاعت هللا لاق ٌرفك اذهف اوس ةباحّصلا ّلك َّنأ ٌدحأ ٌظي الو

 وأ ناءرقلا نم َةيأ در نمف «:٠٠:ديدس14 ٌةَجْمَظَعأ كيل َلََقَو تفل لق نوما نم
 .ىهتنا .«رفك ناءرقلا َّدر نمو «ناءرقلا ٌّدر دقف هنم ًافرح

 .روصنملا روهشملا لوقلا وه اذه

 مهل نكي ملول مهّنَأ رهاظلاو «فلخلاو فلّسلا اندجو اذه ىلع :"دعّسلا لاق

 نودهاشملا اّلِإ ٍبيترَّثلاو ليضفتلا قئاقد كردي الو ؛هب اومكح (َل كلذ ىلع ٌليلد

 ذإ كلذك رمألا اوبَّثر ال كلذ مهمهف الولف ءلاوحألا نئارقب ليزنتلاو يحولل

 .ٌفراص ٌّقحلا نع مهفرصي الو «مئال ةمول هللا يف مهذخأت ال اوناك

 نايبلاو ةيبرعلا ةمئأ نم :ه( 1/17-7/47) نيدلا دعس «ىنازاتفتلا هللا دبع نب رمع نب دوعسم )١(

 «دئقرمس ىلإ كنلروميت هدعبأو ءسخرسب ماقأو (ناسارخ دالب نم) نازاتفتب دلو «قطنملاو
 ةيشاحاو .«ةيفسنلا دئاقعلا حرشا :هبتك نم «ةنكل هناسل يف ناكو ء.سخرس يف نفدو ءاهيف ىفوتف

 ضماوغ فشك ىلإ حيولتلا»و ءلوصألا يف «بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع

 719 /ا/ يلكرزلل «مالعألا» :رظنا .«حيقنتلا

 احا



 [ هسفن ةيؤر نم يعافرلا مامإلا عالخنا ]
 0 2 8 و 2
 هتحيصن متخو «ىوقتلا ىلع هّبنو «ىلاعت هللا فوخ ىلع فلؤملا اندّيس هّبن مث

 «يخأ يأ :امهنع هللا يضر يمشاهلا عيمّسلا دبع خيشلا هتفيلخل هلوقب ةكرابملا

 ىلإ عضاوّتلا نم لجّرلا ذخأت ٌةركس هل ملعلا نأ ديري «ميلعّتلا ةركس ينتذخأ

 لّبقاف :هلوقب دصقملا كلذ دّيأو حلل ًادايقناو ًاعضاوت هنم كلذ ناكو ءرخافّتلا

 :ولي ّيِبَنلا لوق التو «كل ٌبُح نع صالخإب تأشن هللا ءاش نإ اهّئإف ؛يتحيصن

 .اهْنِم ُهَقفأ َوُه ْنَم َلِإ هَقِف لِماَح ٌبُر»
 ةّينانألاو سمّتلا نم ًادّدجتو ًاعالخنا الجر نَرَئالو «ىتحيصنب لمعا :لاقو

 ًاهيبنتو «نيكلاّسلل ًاداشرإ «هللا ةكلمم يف مه َنيِذَّلا هللا قلخ فعضأ هنأ ًافارتعاو

 راثآب اكسفو: :ةيقولخملا دح دنع ًاقوقوو ةّيدويعلا ةرطس:تحت ًاراهقناو :نيلفاغلل

 ءنيرهاّطلا هفالسأ نعو ءريِهَّشلا ملعلاو «ريبكلا دّيسلا اذه نع هللا يضرف
 ديلكو © َنَِسرمْلاَلَعدكَيَوط «نيعمجأ هللا ءايلوأ انتاداس نعو «نيمّركملا هفالخأو

 .[تافاصلا] * َنيِمِلعْلا نر هَل

 ةليلج ًةديصق اهب ٌترِفَظ يتلا ةفيرّشلا مكحلا ةخسن ليذ يف تيأر ْنِإو اذه

 يموزخملا نيّدلا جارس َخيّشلا دّيسلا انالوم «مانألا ةمالع مالسإلا خيش مامإلل
 يف عفرو «هرادقم هللا َّرعأ فّلؤملا اندّيس اهب حدمي ُهَنَع َلاَعَت هللا َيِضَر يعافّرلا

 ةّيلعلا هتّمهم ًاعمطو «ةروربملا ةمدخلل ًامامتإ ءاهسيمختب تفّشتف هرانم َنيِراَّدلا

 مركلا بهاو هب نم ءسيواوّطلا ةحنجأب يرزي نم هللا لضفب هب كيهانو «ةروثأملا

 :وه اهو «مرتحملا مَّظعملا نيملعلا يبأ مامإلا هّيلو فرشل ًاليمكت

 )١( هجيرخت رم ص١ 5 7.
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 تاكوالاهحشهتسم ثاقتدتو ماذا نل وحج ذأ ارش عب

 ٌتابثولا َكركذ ٍةَرضحب ْتَباط ٌُتاَحَمَنلا َكِقيِرَطِل ُثّهتنا امل

 ُتابثو ٌةلوص ٌكبزحلا اهبو

 الح نعم ُهساك َكِقدِص ٌبارشو الج ئوعّدلا ةملظ َكِدْشُر ُسساربن
 العلا ُيِعافر اي كباب ُلالِظو الملا يف ًةليلجلا ٌكّرْبآم ثَعاش

 ُتاكربلا لّزنتت هب ٌحوس
 ئىَنُملل َكّبُح لهأ لصوت هبو انّنلاو َكقلحُ ٍركذب ٌحيدملا مص
 انل ْثَْفَسَك يتلا اضيبلا ُديلا كلو انّعلا لك اهب ْئَلْجُي ٌةَّمِه كل

 تازيكلا 527 هيدل ارتي

 اجَتلُم ٍلِزاوّنلا ردك ْنِم كامحو ًاجرخم ٍةّياوغلا َنِم َكادُه ئئيحضأ

 ًاجهنم ٍةعيِرَّتلا بَل ْنِم َتْذخأو ًاجلبأ ٍةقيرٌطلل ًاحبص تعلطأ
 ثاوطخلا ُهَدعب ٌكٌّرمعل ْتَرُصَق

 هلاظنم لاك ل ليفعم ةؤط لك ”ةلاوك درت ال رهن تيتا

 دنع له نايف ةحفرأ» :ةلاج ردك ع اقل تروسعلا

 ٌُتايآلا هب ثءاج ام ٌترصنو

 ٍدَنْسُم حيحص ٍةزجعم ٍثيدحب دي ئلعأ ْنِم لضفلا ّدهع تيطعأ
 ٍدَكَحُم رثإل ًايفتقم تيضمو ٍدمحأِةَنُسِل ًارصتنم تيتأو

 ٌتانكّسلاو ٌتاكرحلا َكل ًاعوط

 ةنادج رنا ةعدم تر ظنعلف ٍةَّباصع ريخب هّتيار تعفرو

 ٌتاداعلا الملا يف كل اهب ُْتَقِرخ

 اهّرَبو َنيملاعلا رحبب ئرجف اهرب لباو ضيفب ٌكيلع ثحٌحس



 اهرس دكان كمت دي فوفو . نعوذ ةفاولاا دي قنكن تيفو

 ٌتاومألا اهئايحأ يف ُهّبكرت

 ٍهبابل َتأَجَتلا ذم ٍلوُمُقلا َنيِب هبانج ٌفكب هط نم تئِركأ

 هب ئَبْمُت نأ ٌقحلا دارأ ٌرون هبابتحأ يف تفرغو ةكنكتف

 ثاملظلا هن: تكف: نفر

 ةقيقر بويغلا حول ئلع ْتَّمقن ةقيقد ٍلامكلا بلق يف ٌترمضأ

 ةقيرط دوجولا ٌحيش اي تحضوأ ةفيفح ةلألا »نإ لمت [ دعو

 ٌُتاقرُظلا اهكوُلُس ريغب ْتَّدْس
 ةنوزيم اهلا نتع انيككدروأ وسو نرفلا جوملا لنك

 يوكن از اكيحن كرتعت قرع ارئاكش تيوظ اكو

 ثتاماحلا اهردق ٍتعفرل ٌتَعضخ

 ةَيطع ميركلا ضيف نم ٌتيطعو ةّيسدق ةحفن ًامدق ٌتعدوأ

 ل اهيا لما ب دلدعلا يع ديفا

 ٌتانه هيدل ام تلخب ثمزج

 ٍةَّمأ مركأل ثوعبم ٍريخ ْنِم ٍةمعن َعظعأ موقلا َنيب ٌتزرحأ

 هيا تا ٍةَمهم لكل ًابودنم ٌتودغو

 ٌتارضحلا اهيزع ٍدفاول ْتَحَتُ

 هعمد بكاسو ٍهنكسمب ُثراط ٍةعفرب نيرينلا ماه تزواج

 ةعشخب ٍلوُمَّقلا ةدئام ّتلكأو ٍةعرِش ٍفرشأل ًارصتنم َتْرَرِبو
 ٌتاحطّشلا َكُريغ ٌُتَعاجأ مكلو

 1212 ملا ُدسأ ُةَقاخ يح نوكلا يف ىرس ٌرس ايض ْنِم كل مك هل 52
 :مهضعب لاق :يرشلا ةوسأ الإ ماع :ٍناعَجسلل لاقي ُدْسأْلا هيلإ بسنت ٌعضوم : :ىرّشلا )١(
 ٌماجآو ٌضايِغ هبو ٌهتّيِجانو ٍتارملا ئرش وه : : ليقو ُدْسأْلا هيلإ يوأت ِهِنْيَعِب عضوم ئرَش
 .(ىرش) : ةدام ؟برعلا ناسلا ةَدَسْأَمَو

 سف



 ىرولا ٌتوغ اي نيملعلا ٌبحاص اي ئرّذلا يلاع اي ٍنيبزحلا دئاق اي
 7 ا دا

 اًنّشلاو َكَقيص صالخإلاب تعطقو لت ىتم ئلإو ئسع نع ًاقلخ َتضرعأ
 ىتأ امك َنيرباّصلا ٌءَزج اذه تف ٌهري نأ رع ًاساك تبرشف

 ٌتاجرد لفطصملا نبا اي موقلاو

 دجمأ ل ا دورا ناشي تفتاق ةلوداكلل

 ٍدمحأل عابتالا جهن َتنقت تتبقنت دمحم لآل بوسنم ريخ اي

 تاتش ٌكارع امو نيبرشملا يف

 لّمتكا َكُعِلاَطو هتياقر ْتَّرُصَق لّمُجلا هنع رهظمب َلاجّرلا ٌتْدَس
 لا َكُعابط كانث يف ُةَّلدألاانلو لمعلاو ًاّمح ملعلا َنيِب ٌتعمجو

 ٌتاملكلاو ٌلاوحألاو ٌءانسح ْ
 ٌةَّضقنم اهسابب بوطخلا رمز ٌةضهن زجاوعلل ٌكِراسكناب كل
 ةيضفعم كدسل ةرحتعم تلو ٌةضور يّلدتلل يه ٌةحاس كل

 تاهبشلا اناكاام ةحاّضَو
 ًارماعٍةَّبحألل ًانكُر ٌتعفرو ًارتاب يداعلا يف ًافيس ٌتلصأ
 ًارثاوت ٌحاجَّرلا كبقانم ُتَعِبُن ادت ايش ةمايشلاا هيهتقت ذي

 ٌتابثإلا اهيفنبو اننامزل
 انيبلا ةيفيرر درو نلكو اذهيم» 0يكزر كلغ نقلا ثايفاركلا مه

 اهّنأل ٌةوحجلا لهأ اهب ٌسرخ اهلضفب ٌدوجولا ّقطن املثم يه
 ٌةاقرم اهدنع ٍةهادبلا ٌقوف

 تَبَن دق ٍةدايَّسلا يف ٌكِلصأ قيرعو تبن دق لئالّدلاب ٌكِلَضف ناهرب

 .(اهس) :ةدام «حاحصلا راتخم» .مهَراَصْبَأ هب ُنماَّنلا ُنِحَتْمَي ٌيِفَح ٌبكوك :اهّسلا )١(

 اضنن



 تأرامو ٌدوسألا كتوطسل ْتّلذ تق ْنَم لضفأ نبا اي ٌكِسفن زيزعو

 ُتاباغلا َكِسْأب ْنِم اًهمحت نأ
 دع ددشر ءابتا نه تيواو ليغ ةيافعلا عاتسلاالل
 ًةلذ َكّرع باتعأ ئلع تضبر ًةلخ ٌبلطت َكَتتأ نيح دسألاو

 تاّيحلاو ٌراغألا َكلذكو

 لّضفم خويّشلا يف َكردق ُليلجو ٌلّضفمو ٌلمجم ٌكِحدم ليمجف
 لّطعم ٌُحالّسلاو ٌدمخت ُراَّنلاو لّمكم ُعيِفّرلا فرَشلا كركذبو

 ُتاََبَّضلا ٌرثكت َكبدنب ا

 ٌصلاخةءاطعهلّثكواْلإ فمان تانايفق رميا حاسب مااا

 ٌصئاصخلاهّنإٌربكأ هللا ٌصئارف لاجّرلا يف ٌكسأبل ثفجر

 ُتاَّذلا َكتبح اهب َىّلا ديب
 الملا مع ةكسم ٍنأش ٌفيرشو العلاٌماه هنود ٌماقم اذه

 ىلإ ئدهأ يذلا انالومل ًاركش للجنا ٌمهلاو هللاو هب انبط
 ُتالَّزلا هب ىحمت ْنَم قيدصت

 ٌةبانج ميركلا ٍبحّرلا ىلإ ارو تامر ءاهتشلا دنع عدل اعلي

 ُهَُباِب يه يتلا كتقيرط ئلإَو ٌةُبازيم ئرولا لك ئلع ئمهو
 ُتاولّصلا ُهَربق ٌرّظع هيلعو

 ئلجنا ٌرجفلا ام هاوثم ىلع يمهت الملا قآلحت ٍتاميلست لجأو
 ئلوألا موقلاو باحصألاو لآلاو ةفلا'اهل ٌقيظَي ةتجظع ةيحف

 ٌتامسنلا انب ْتّبه ام كيلعو
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 ةفيرش ٌةّمتتو ٌةفيطل ٌةقاخ

 «علاطملا اهب عفتنيل ؛ٌةرصتخم اهتدروأ ُهنَع َلاَعَت هللا َيِضَر فّلؤملا اندّيس ة هةر
 يمهس ٌتلعجو ءلاجّرلا ةّمت ذأ لاوقأ نم اهتمظن ءعماّسلا الو ئراقلا اهلي الو

 . لاوقألاو تاملكلا نيب طبّرلاو .فيلأّتلا ٌنسح اهنم
 دمحأ ءنيّدلا رع ساّبعلا وبأ .خياشملا خيش «نيثّدحملا ناطلس مامإلا لاق

 ام :ةّيعافّرلا ةلئاعلا نع َلْيس نيح "”«ةّيكسملا ةحفتلا» هباتك يف ٌييطساولا ٌيثورافلا

 عيت ةيدحألا ةئوذلا هذه دجو :ةتعافإلا ةباصنلا هلَس سار نأ ملشيلف) ةهَّضَن
 لهأ جات «ةميركلا رثآملاو «ةميظعلا بقانملا بحاص .ْخساَّرلا لبجلا ,خياشملا

 هتامارك تتبث ْنَم «نيلقثلا ثوغ «نيملعلا وبأ ءلوسّرلا دي ليبقتب ف ّدشملا «لوبقلا

 ءانأجلم ءعضاوتملا فيِرَّشلاو .عضاخلا عشاخلا «نيبرغملاو نيقرشملا يف رتاوّتلاب

 . هذ ينيسحلا يعافّرلا ريبكلا ساّبعلا وبأ دمحأ خيَّشلا دّيسلا ءانخيشو ءانعزفمو

 يبأ ْخّشلا اندّيس .هنامز خويش خيش « هّمأل هّدج راد يف ةديبع ّمأ يف ه# دلو

 خيش بلص نم ةثاسمخو رشع ينثا ةنس يف «ّيراصنألا ّيراّجنلا ىبحي ٍديعس
 ىبحي نب نسحلا يبأ يلع دّيسلا «نيفراعلا مامإ ءَنيِدهاَّزلا ناطلس «نيثّدحملاو ءاّرقلا

 يبرغملا هل لاقيو ءيّكملا

 ماغي ةربعبلا لصوت« قارعلا لإ ةباصعلا هذه نم مداق لوأ هلكاذه يحبو

 «بولقلا هيلع تفكعو «حالّصلاو ةفرعملاو دهب اهيف رهتش او ةثاعبرأو نيبح

 يبأ نسحلا ليلجلا ىلوملا تنب هَ راصنألا |ملع ةبيسحلا ةليصألاب جّرزت ٍةَّدم دعب ّمث

 )1١(صة-5..
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 ابأ ًاًيلع دّيسلا اندّيس اهدلوأف «ٌيراجّتلا ٍديعس يبأ ْخيّشلا دلاو «ٌيراجّتلا ٍديعس

 «ةديبع َّمأ نكسو «حئاطبلا مدق ربك الف هد ريبكلا دمحأ دّيسلا دلاو ءنسحلا

 اهدلوأف . ه5 ّيراجّتلا ىيحي مامإلا َخيشلا تنب ةمطاف تّسلا هلاخ تنبب جّوزتو

 ىلإ «...بسنلا تس ةدّيسلاو «ليعامسإ دّيسلاو نامثع دّيسلاو «ريبكلا دمحأ اندّيس
 نسحلا يبأ دّيّسلا نبا ءهض دمحأ دّيّسلا َّنأ َمَّدقت دقو» :ةفيرش ٍتاقيقحت دعب لاق نأ

 نباب فورعملا يلع نب دمحأ نب مزاحلا نب تباثلا نبا ءاذه ىيحيو «ىبحي نب يلع
 ةعافر ينب نطب يمتتي هيلإو «ةعافرب بّقلملا نسحلا نبا «ّيّكملا يمشاحلا ةعافر
 معنملا دبع نب نيّدلا ّىقت ءنيلقّتلا يتفم «قايرّتلا» ُبحاص هركذ اى ءالؤه
 .ّىطساولا

 ةنس برغملا ىلإ ةّكم نم رجاه «برغملا ليزنوه روكذملا يّكملا ةعافر نسحلاو
 «هباحصأو ةّككم ريمأ براحم نبا اهيف لتق يتلا ةنّسلا يهو «ةمثالثو ةرشع عبس

 بهنلاو مدهلا نم هللا تيب يف - ةنعللا هيلع - يطمرقلا نم لصح ام لصحو

 .لتقلاو

 رجاه نّمم ناكو «ةرئاّسلا دالبلا ىلإ فارشألا نم ديثك رجاه ٍةَنَّسلا هذه يفو

 مهنمو ؛ينيسحلا ضيرعلا يلع لآ نم ىسيع نب دّمحم نميلا ىلإ هّمع ينبو هلهأب
 برعلا لئابق نم ةليبقب ِهنُهَذ ةعافر قحتلاو دنهلاو مجعلاو روباسين ىلإ رجاه نم

 ريكو .اهئاملعو اهنايعأ هيلإ داقناو ,برغملا كولم هَمَّظعو ةّيليبشإ نم برقلاب
 دج «تباّثلا نب ىيحي دّيسلا دهع ىلإ برغملا يف هتيّرذ تيقبو «هركذ رهتشاو «هرمأ

 . دمحأ دّيسلا انديس

 اذه ّّكملا نسحلا ةعافر َّنِإو ءبرغملا يف ٌةّيقب مهلو :«قايرتلا» يف لاق
 «يناثلا ىسوم نب دمحأ نيسحلا نب نسحلا نب دمحم مساقلا يبأ نب يدهملا نبا

 «مظاكلا ىسوم مالسإلا ِمَّلَع مامإلا نبا ءىضترملا ميهاربإ نبا رغصألا هل لاقيو

 ضف



 نيز ماههلا مامإلا نبا «رقابلا دّمحم مامملا مامإلا نبا ءقداّصلا رفعج مامإلا نبا

 ديعّسلا ديهشلا مولظملا مامإلا نبا ءداجّسلاب فورعملا رغصألا ىلع نيدباعلا

 ىدتقم مظعألا مامإلا نبا «ءالبركب ديهشلا نيسحلا هللا دبع يبأ مظعألا طبّسلا

 مّرك بلاط يبأ نب يلع هللا دسأ مولعلا ةنيدم باب «بلاغلا ربزحلا ءمجعلاو برعلا
 ةديس لوتبلا ةرهاّطلا هتجوز نم ُهَقْزُر .نيعمجأ مهنعو هنع هللا يضرو هههجو هللا

 لضفأو «نيلسرملا ديس تنب مالّسلا اهيلعو اهنع هللا يضر ءارهّزلا ةمطاف ءاسنلا

 مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نبا يل دّمحم اندّيس ,مساقلا يبأ ءنيقولخملا

 نب شيرق نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةّرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب
 نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام برعلا كلم
 .ىهتنا .«ٌمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ لآ ةّيقب نم ناندع نب دعم نب رازن

 [ه5# يعافرلا مامإلا ىلع ةمئألا ءانث]

 دّمحم نب ميركلا دبع خيشلا ؛مانألا ىلع هللا ةّجح ؛ماّطلا رحبلا مامإلا لاقو

 داوس» هباتك يف امههنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا اندّيس بهذم دهتجم ءيعفاّرلا

 خيّشلا ينثّدح» :ه ريبكلا دمحأ ديسلا انديس ةبسن ركذ ْنأ دعب :”«نينيعلا

 ٌرَم :لاق ءيصوقلا دّمحم يبأ عرولا خيشلا نع ءزازبلا نسحلا نب دّمحم حلاّصلا

 ءيّرس يف هلاح ثركنأف حئاطبلا ضرأ يف هئارقف نم بكومب ٌيعافّرلا دمحأ دّيّسلا

 ُمَلَع» :لوقيو ءّيعافّرلا دمحأ دّيّسلا ىلع ينثي وهو كي ّينلاِب اذإو يتليل تمنف

 دقف هاذآ نمو يٍيّيحأ دقف هّبحأ ْنَم ءهلاقمب يّبري اَّمِم رثكأ ِهِلاحب يري ,ةقيقحلا
 هلاحب يري لماكلا لجّرلا :لاقو ءمَّسبت ينآر الف ةتيتأو ًابوعرم ٌثمقف ««يناذآ

 .«هلاقمب يري امم رثكأ

 اردكو



 هبّدأف هلاخ رجح يف أشنو «ةثامسمخو ةرشع ىتنثا ةنس ه5 دلو» :"ًاضيأ لاقو

 مولع هنع ذخأو هتقرخ سبلو «فوصتتلا ملعو ةقيرّطلا هلاخ نع ىقلتو هبّذهو

 نعو «يراقلا نباب فورعملا ّيطساولا لع لضفلا يبأ ْحَِّشلا ىلع هّقفتو «ةعيرّشلا
 ءاملعلا ناطلس هتقو خيش ليلجلا يفوّصلا هلاخ مهنم ءنّيطساولا نايعأ نم ةعامج

 يف ةسايّرلا هيلإ ت تهتناو ءروصنم ْخِيَّشلا وخأ يطساولا ركب وبأ َخيَّشلا نيفراعلاو

 دقعناو «ءافلخلاو كولملاو ؛ءاهقفلاو ةّمئألا ةمدخو «موقلا نونفو ةعيرّشلا مولع

 «فلاخملاو قفاوملا ”ءزصع لاخر عج لع دمدقت هلاقو «فئاوّطلا عامجإ هيلع

 «ىربكلا ةّييطقلا ةلزنم نع هيّقرتو هَقْلُخ مركو «هتبتر ةعفرو .همدق ٌولع ىلع قبطأو

 لاجر فرتعاو ؛ماشلاو زاجحلا ةسدقملا ضرألا "ةحجاحج .ىمظعلا ةّيئوغلاو

 هيف لاقو «ماوعلاو مهنم ضاوخلا كلذب:لاقو ريشا يف هاهتنم كرد نع زجتعلاب هتقو

 نم نأ كيفكيو اعيمج انحجرف ًاضيأ يبو يباحصأ عيمجب هتنزو :روصنم َخيّشلا

 خيّشلاو «ليجلا رداقلادبع خبّشلا يف لجأ ٌيدادغبلا نماَيدلا داّح خبّشلا هباحصأ

 ةيكّرلا هسفن دعو مهلاثمأو يناتسطلا يّكم َخيّشلاو ءسيخ ْخيّشلاو «يحئاطبلا نامثع

 : ًادرفم "يدابآزوريفلا هيف لاق ام ينبجعيو ءًاضيأ
 تدب كتاف لاجتلا بنسخ اذ نكل ُدرفلا تنأ نيملعلا ابأ
 دمحأ دّيسلا ناك :ًالئاق هاور ايف يعفاَّشلا عاجش وبأ مامإلا ْخيَّشلا ينثدح

 اذ ًارسفم ًاهيقف ًاثدحم ءاليلج ًالاعو ءًاخسار ًالبجو ءاغاش الع د يعافرلا

 .هم-ه4 ص )١(

 .(حجحج) «برعلا ناسلا .ميركلا :ليقو «ٌحْمّسلا ديسلا :ٌحَجْحَججلا (؟)
 يزاريشلا رهاط وبأ نيدلا دجم يدابآ زوريفلا ميهاربإ نب بوقعي نب دمحم نب بوقعي نب دمحم (*)

 :هل «نميلا ديبزب ًايضاق يفوتو نورزاكب دلو ءبدألاو ةغللا يف ٌمامإ :ه( 1794-811 يفنحلا

 ةييرد يف رظابلا ةفوزاو ؛«لوسضالا عماج ل ةدئازلا تيداحألا لإ لوصولا قرت لمهسفاو

 .137 /7 «نيفراعلا ةيده» :رظنا .(طيحملا سوماقلا»و «رداقلا دبع خيشلا

 ارد



 ل ةَجُح ءاديجم ًاظفاح ًادوحم ًاثراق تاعيفر ٍتازاجإو ءتايلاع تاياور

 يل اش شه نيل ًانّيه نيِلاَّضلا ىلع ًابعص «نيملسملا ىلع ًالهس نيّدلا يف ًانكمتم

 :هّسيلج ُهَّلَمَي ال «ةرشاعملا فيطل «ةملاكملا ٌولح قّلُخلا ميرك «َقْللا نّسح ةكيرعلا

 ىلع ًاروبص .دهاع اذإ ًاّيفو «ىذألل ًالومح ةدابعل الإ ِهسِلاَُم نع فرصني الو
 ءدَقح ريغ نم ظيغلل ًارظاك «ٍةلذ ريغ نم ًاعضاوتم .يفارسإ ريغ نم ًاداّوج «هراكملا
 «َعرَّشلا روحب نم ًارحب ءاهب مهملعأو «هلوسر ةّنسو هللا باتكب هرصع ٍلهأ ملعأ

 .(لِكَو هللا لوسر هّدج قالخأ ًاثراو .هللا فويس نم ًافيس

 ةودقلا ةجحلا مامإلا انخيش ينربخأ» :”روكذملا هباتك يف ًاضيأ يعفارلا مامإلا لاقو

 يب خويّشلا غ خيش فراعلا لولا هّمع نع «يِدْرَوَرْهَسلا نيّدلا باهش صفح وبأ رمع
 ُُك :لاق .د# يرصبلا ٍدبع نب دمحم مالا رحبلا ماهلا مامإلا هخيش نع «بيِجَتلا

 دمحأ دّيَّسلا لِ ريّسلا يف مهاهتنم انفرعو «هيلإ اولصو امو مهتاماقم انكردأ ءايلوألا

 نوفرعي قالطإلا ىلع انرصع لاجر انو يّسلا يف هاهتنم فرعُي ال هَّنإف يعافّرلا
 «هوبّذكف هتبتر ىلع عالطالا وأ هتبترم ىلإ لوصولا ىعَّذا نمو ءاهيلإ هج يتلا ةهجولا
 هتّيرشب قئالع نم خلسنا ٌلجر اذه ٌدحّيالو فرعُي ال ٌلجر اذه !يناوخإ يأ

 مهرابك اذه انرصع يف ءايلوألاو «ندبلا نع بوثلا خالسناك هسفن قئاوعو

 هن كود هلع لايق «مجاعألا و براعألا «ةبراغملاو ةقراشملا ,مهراغصو

 ٌةالَّصلا هيلع هّدج ةرجح نم لاوُثلا م ٌحْسَي لكلا يف لكلا خيش وهو «هنع نوذخأيو

 «هللا نذإب هددم عطقني الو ءنيِضَرَألا يف لاجّرلا ىلع همسقي وهو «هبلق ىلع ُمالّسلاو
 لعفي ءدساحلا فنأ مغرو ٌٍبحملا سفن بيط عم ةمايقلا موي ىلإ ِهتّيّرْذلو هل ةلودلاو

 .همكحل عزانم الو هرمأل دار ال ءاشي ام هللا

 .50«-ه8غص )١(

 نوما



 ىرج دقو دادغبب يطساولا يمشاح ا عيِمّسلا دبع نيئّدحملا دنس انخيش يل لاق

 تايآ نم َةيآ دمحأ دّيسلا ناك ءميركلا دبع يأ :# يعافرلا نب دمحأ دّيسلا ركذ

 تعقو ام «ضرألا هجو ىلع يشمي «هللا لوسر تازجعم نم ًةزجعمو ءهللا

 «هليدع فلخلا يف دجوي الو «هليثم فلّسلا يف ّلق .هرصع يف هريظن ىلع راصبألا
 «هلاح رهق ءاهيلع مكحو اهبرش هَالاّوق ال ًالاّعف ناك َةَّنّسلاو باتكلا هقيرط ناك

 ؛ كلكلا لك تيارا كارول كلدع (كاع ًامانإ ناك ووط لغو
 دحاو يف َملاعلا َعمجي نأ ٍرِكئَك سيب هلا ولع سيل

 :لوقيو ءيكبي وهو هيرئاز نم ةديبع مأ فارطأ تألتما دقو ًاموي هتيأر

 الإ ملا تي + ىنتح طف يتلا - ل يف ُت 5و

 [4 يعافرلا مامإلل كج مظعألا يبنلا دي ليبقت ةمارك]

 كلي يلا دي هيف هل تَّدُم يذلا وّجح ماع ٌّيوَنلا مرحلا يف ٍراّوُزلا عم ٌُتنكو
 وه يذلا ”يتيحلا يلع خيشلا رضح ْنَم يف ناكو هذ هتكربب ةيوبنلا ديلا تدهاشو

 ْخيَّشلاو «يليجلا رداقلا دبع َخيَّشلاو «”رفاسم نب يِدَع خيّشلاو ءانرهظأ نيب نآلا

 ةيبطقلا ىلإ بسني نم دحأ وهو نيفراعلا نايعأو قارعلا خياشم رباكأ نم وه يتيهلا نب يلع )١(

 مونلا يف راوه نب ركب يبأل ه# قيدصلا ركب وبأ امهسبلأ ناتللا ناتقرخلا هدنع تناكو ؛ىمظعلا
 امهاطعأو يكبنشلل راوه نبا امهاطعأ ناكو ةيقاطو بوث امهو «هيلع امهدجوف ظقيتساو

 يضر ثكمو «يتيهلا نب يلع خيشلل نيفراعلا جات امهاطعأو ءافولا يبأ نيفراعلا جاتل يكبنشلا

 قيرط نم هاتأ هحتف نأل كلذو «ءارقفلا نيب ماني لب لزعم الو ةولخ هل سيل ةنس نينامث هنع هللا

 ىلإ كلما ره لامعأ نم ةدلب ناريزر د نكس «هبصنم ولعو هتلالج ىلع ءاملعلا تعمجأ ءبهولا
 رهاظ اهم هريقو نفد اهمو «ةنس نيرشعو ةئثام ىلع ةنس تلع دقو «ه(5754) ةنس اهب تام نأ

 19431/1١. :8”41 مقر يوانملل «ىربكلا تاقبطلا»و «ينارعشلل «ىربكلا تاقبطلا» رظنا .رازي

 مكحلا نب ناورم ةيرذ نم ؛لئاضفلا وبأ نيدلا فرش «يراكمملا ليعامسإ نب رفاسم نب يدع (؟)
 نم) راق تيب يف دلو «ةيودعلا ةفئاطلا هيلإ بسنت ءًاكسان ًاح اص ناك :ه(0017/-4717)يومالا

 نوح



 «ةميظعلا ةبهوملا هذهب هيلع هللا لت الف ءلجر ريغو «"زازع َحخيّشلاو ,ينارفعّرلا
 تان عيطضا «ٌيوبُتلا روضحلا نم همسج فارصنا تقو ّنآو ؛ةميركلا ةّنملاو

 هقنع ىطختت ةّماعلا تناكف :ةقيعا مهلك نودي نأ ساّتلا ىلع مسقأو «مرجلا

 :لوقيو ءيكبي وهو« هيدل ٌتنكو ءرخأ باوبأ نم اوفرصنا ةّصاخلاو «كرابملا

 .ِلكَي كّيبنبو كب ةفرعمو ًاناويإو ًانيكمت يندز ّمهللا
 «يطساولا يثورافلا رمع جرفلا وبأ ةودقلا ةّجَحلا مامإلا انخيش ينربخأو

 الف «ةثامسمحو نيسخو سمح ماع يعافّرلا دمحأ دّيَّسلا انخيشو اندّيس ّحح :لاق

 ٌيبنلا ةرجح هاجت فقو ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع هّدج ةرايزب فّرشتو ةنيدملا لصو

 لضفأ هيلع هل لاقف ءيَّدج اي كيلع مالّسلا :لاقف .هرهظ فلخ انفقوو كي
 :ًادشنُم لاقو «ةمغنلا هذهل دجاوتف «يدلو اي مالّسلا كيلعو :هللا تاولص

 يتبئلان يهو يثع ّضرألا لَبَقُت اهُلِسِرَأ تنك يحور ٍدعُبْلا ةلاح يف

 يِتَفَش اهب ىظحت يك َكَيِبَي ذُدماف ْتَرِضح دق حابشألا ٌةلود هذهو

 نم برقي ألم يف اهلّقف ميركلا هربق نم ةفيرّشلا هدي ِكَي هللا لوسر هل ّدمف
 نميف ناكو .همالك نوعمسيو لكي ّيِبَنلا دي نورظني ساّنلاو «ءلجر فلأ نيعست

 يدَع خيشلاو «يليجلا رداقلا دبع ْخِيّشلاو «ِيناّرحلا سيق نب ةايح خيّشلا رضح

 .«نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو مه كلذ اودهاشو «يماشلا

 (لصوملا لامعأ نم) ةيراكملا لبج يف ةيواز ىنبو ءتاونس عبرأ ةئيدملاب رواجو (كبلعب لامعأ
 «نايعألا تايفو» :رظنا .ريثك قلخ هعبتو «قافآلا يف هركذ راس ءاهب نفدو يفوت «ةدابعل عطقناف

 717١/4. يلكرزلل «مالعألا»و 2754 /* ناكلخ نبال

 ذخأو «حئاطبلا يف قيرطلا ةساير هيلإ تهتنا ,دهازلا دياعلا ءيحئاطبلا عدوتسم نب زازع خيشلا )١(

 تاقبطلا» :رظنا .هميظعت ىلع خياشملا عمجأو «قيرطلا ءالعلاو ءءاحلصلا نم ةعامج هنع
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 [ىلاعت هللا همحر يعافرلا مامإلا هافو ضرم]

 ينيسحلا يجنزربلا مساقلا وبأ ديسلا «مالعألا ءاملعلا ردص ماملا دّيسلا ركذو

 راشملا مامإلا اندّيس بقانم يف هفّلَأ يذلا «يعاَّدلا ةباجإ» :هباتك يف هب هللا انعفن

 ضرم اََل :همداخ بوقعي لاق» طناف هيلع هفراوع لاجس هللا بص هيلإ

 «معن :لاق ةَّرملا هذه يف سورعلا ىلجت :هل تلق ءٍتوملا ضَرَم ه5 دمحأ يدّيس

 ؟ اذال :هل ٌتلقف

 ٌميظع ٌءالب قلخلا ىلع لبقأ هنأ كلذو «حاورألاب اهانيرتشا ٌرومأ ترج :لاق

 .ينعابف يرمع نم يقب |مب هتيرتشاو .مهنع ُهّتلمحتف

 :لوقيو .«يكبيو ءوفعلا :لوقيو بالا ىلع هتبيشو ُهّهجو ْغّرمُي 5# ناكو

 .قلخلا ءالؤه ىلع ءالبلا فقس ينلعجا ّمهللا

 برطضاف تايبألا هذه دشني ًالئاق عمس هنأ كلذ ببسو «نطبلاب هضرم ناكو

 :يهو هذ هنطب تجاهو جعزناو

 قّوطملا ٌمامحلا حان امكحونأ 2 مُكَرْكدب يباق ماه يليل نحب اذإ
 ٌقفدت افجلاب ٌراحب يجحتو ىسألاو ّمهلا ٌرطمُي ٌباحس يقوفو

 ٌّقَنْوُم وهو ةتود يراسألا لحت اهّريسأ تاب فيك و رمع م اولس

 ٌقَتعُيف هيلع نو سموههالو ٌةحار لصقلا يفف لوعقم وهالف

 نيأ نم :هل ليقف «هللا ءاش ام موي لك هنم جرخي ناكو ءارهش ضرملاب ٌتكمو

 ؟ برشت الو أئيش لكأت ال اموي نورشع كلو اذه جرخي
 مويلا خملا الإ يقب امو ٌمحللا بهذ دق نكلو «جرخيو عفدني محللا اذه :هذ لاقف

 .عطقناو ًاثالث وأ نيتّرم ضيبأ ٌءيش هنم جرخف َكْبَو هللا ىلع ربعن ًادغو «جرخي

 )١( ص9”"-4١0.

 روف



 ةئامسمخ ةنس ىلوألا ىدامج رشع يناث سيمخلا موي هثاكرب ُثماد هتافو تناكو

 نأ دهنشأ هولك خا[ ناكو ءادوهشم اهون ناكو نيتنينو تدنن ع ةيعيسو ةناثو

 هلو سرو هديع دمع انديس نأ دهمأو هال[ هلإكل

 ةداكلا نه نقدا ءاملعلا دنع ّحص يِذّلاو ءيجنزربلا ةمالعلا هقّقح ام اذه

 نوتسو تس فيتا هرمع نأ ةّيدمحألا هب ةّيكّرلا ةبسثلا هذهب ملعلا لهأو «َةّيعافّرلا

 َسّدَق يطساولا نيّدلا يقت انالوم نيلقّتلا يتفم نم ةعامج لأس هَّنَأ تبث دقو «ةنس

 اذهو «(هللا) هلغش :لاقف «هرمع ةّدم يف 5# يعافّرلا دمحأ ديسلا لغش نع ُهَّرِس

 .نوتسو ةتس لمجلا باسحي هددع كرابملا مسالا

 نوك رابتعاي (هلل) :هرمع خيراتو «(برلا رس دي ءاج) :هتدالو خيرات نإ اولاقو
 .(برلا رس دي ءاج هلل) :هتافو خيراتو ءفلأ يعيبَّطلا دملا

 انالوم ركذ دنع «قايرتلا» هباتك يف ينورزاكلا ميهاربإ ْخيّشلا مامحلا مامإلا لاق
 :هقض ةمحر تلا بحاص

 ٍنيكسم ّيِز يف كلم ىلإ زظتاف اهيتيهو اينُّدلا ىلإ ترشظن اذإ
 ِنيَدللو اينُدلل ُحْئْصَي َكاذقف ىف هاوس اينُّدلل ُحُْلْصَي َناكْذإ

 ارخفز



 [ فّلؤملا ةقاخ ]
 هبيترت نسحو «هقيسنتب اناسحإو ءهنم امرك لّضفتو هللا هرّسي ام اذه

 اذه هلل دمحلاو مت دقو «ةّيرهوجلا دوقعلاو «ةّيدمحألا مكحلا حرش نم «هقيمنتو

 :همئاوقو هدعاوق ةعوفرمو «همئاعد ةدّيشم «فيرّلقلا قيلعّتلاو ءفيطّللا حرَّلا

 دّيس ةكربب ءنأَّشلا نوصم «بناوجلا فوفحم ةّيناّبَّرلا ةنوعملاو «ةيهلإلا ةيانعلا ديب
 هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ءنمحّرلا بيبح مساقلا يبأ ,ناجلاو سنإلا
 .نامز لك تاداس

 نديم وتلا حاس كاك رهاوسب مظنلا ع رَّشلا اذه رئابع زيرطت نسح دقو

 يالا لال ادي لدا هو يعمر راع عدضولاولا الا كرما

 بر «عضاوتملاو رسكنملاو ؛عضاخلا عشاخلا ءْحِساَّرلا مدقلاو «خذابلا فرَّشلا يذ

 دمحأ ْخيّشلا دّيسلا انالومو اندّيس ءنيملعلا يبأ ,ريهشلا ددملاو «ةرهابلا قراوخلا

 «نيعمجأ هللا ءايلوأ هناوخإ انتاداس نعو هنع هللا يضر «ريبكلا ينيسحلا يعافرلا

 تر هلي دَمْلَو © َنيَِسرْمْلأ لع ْمَلَسَو» «نيّدلا موي ىلإ مهيّبحمو مهيعبات نعو
 .[تاناصلا] © َنيِمَلَعْل

 ةمتاخلا «نينثإلا ةليل يف هفينصتو «ملقلا نانبب هجسنو «هفيلأت نم غارفلا ناكو

 نم ةرجه نم فلأو ةئاثالثو ىدحإ ةنس روهش دحأ كرابملا ةّجحلا يذ رهشل

 . مَّلسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يفصوو قلخ لمكأ ىلع هللا هعبط

 انا



 ع اع

 :يدبيو مضي املك يف قحلا عم
 ىعاسملاَّريخًاأباطايالأ

 ًاملعو ًاقالخأ تتش اماذإ

 ًايدهو ًامكج ىرت دق كئاف

 ًادعُب مجنلاَلاثم تناكدقو

 ًاحرشو ًاعمج اهلمش بّرقف

 ًاقح لضفلاو ىدهلا وبأ كاذو

 ًارومد انيف هؤاقب لاطو

 ظيراقت

 [ باتكلل يسولآلا نيدلا ريخ نامعن ديسلا :ظيرقت ]

 هجو نع هحرشب فشاكلا ءباطتسملا باتكلا اذه ىلع ًاظيرقت هبتك ام اذه

 « لماكلا عبطلا قيشَّرلا ملاعلاو ءلضافلا ماما بانج «باقنلا ةيدمحألا مكحلا

 موحرملا لجن « يدنفأ نيّدلا ريخ نامعن دِّيَّسلا ءلضافألا داجمألا ةداّسلا ليلس

 لاز ال ,يدنفأ نيّدلا باهش دومحم دِّيَّسلا «يمولآلا ةمالعلا ءًاقباس دادغب يتفم

 ما

 يعاس يدهلل ةعرش دئارو

 يعافٌرلا انالوم بكتكمزالف

 يعاد هلا غ ٍناصرب

 عاقبلا دعب اهلمش تّكشو

 عافللا ربح انل فشك امك

 يعاو هللا يف ٌدشرم ٌحيشو

 عافد يف ىراجي الً_ٌدِصو

 عاب لييوطو رثام ليلج

 عامتللا تاذيذل ٌهوفأو

 يعار ٌقحلل اد ضاعم مادو



 [ باتكلل ىسدقلا يدنفأ رداقلا دبع ديسلا :ظيرقت ]

 «ةيناطلسلا ةرضحلا باتك يناث , ليبنلا لضافلاو ءليلجلا ذبهجلا هبتك ام اذهو

 يسدقلا يدنفأ رداقلا دبع ديسلا ؛ةيضرملا قالخألاو ةفوطعلا بحاص ةرضح

 :وهو «معتلاو زعل ًارهظم لاز ال مركملا

 ءارعشلا نسلأ كحدمب تجهل

 انثلاو حئادملا تاوصأ جيجضو

 ًافدر دئاصقلاو دئاشللا يتأت

 ترد امب موهفلا ووذ كيلع يت

 انثلا نم قيليام يردت نيأ نم

 ىدهلا نيعاي فارضألا ةّبخناي

 هرصع ةودق دجلا مامإلا تنأ

 اودغ دق لاجر نم ةيربلا درف

 ىلوألا نباو ىدهلا وبأ نامزلا حور

 لوأرشب ىربناف لكيهت رس

 اهتاحفن نم سدقلا حور هيذغت
 اهضيف نم يتلا تاحوتفلا هلو

 اهرددقانل ودبت دئالقو

 فت سمشلا ءوضك تعمل ةدالقو

 ًااضاوف حاجنلا ةلسلسب ىدبأ

 ًالضاف كلبق يانيع تدهاش ام

 مهقلخب ءيصوألا تثرو امل

 ةيار يعافرلا تيبلل تعفرو

 اوه

 ءالضفلا ةرمز كءاق ىورو

 ءاربغلا حاس يف ّلجلجتم

 ءاحطبلل جبجّجحلا ل!فاوقك

 يئانلثو مهلا قوف تنألو

 ءافخ نوطب يف كلضف روهظو

 ءامهدلاةليللا حبحص رجفاي

 ءارهزلا ةبسنب راخفلا يماس

 ءامس لك قوفو بابقلا تحت

 ءايلعلاو تيبلا لهأ تاداسلا

 ءالقعلا روصت قوف ناك نك

 ءابنألاو نفرعلادبئ اومب

 ءاونألاك لضفلا صوصن تحس

 ءارآلا يي شبة يكلم

 ءافرعلل قالطإلا ةرضح حت

 يئاطلا اهنم لان ام ةيشرق

 ءايشألا قتاقح هيدل تيلج

 ءاهبنلا كرادم ءانسلارههب

 ءاقتو ةمارك بوش تقفخ



 ةلالس ريخ دايصلا دمحألو

 ةنودو ٍءايصوألا ملع تييحأ
 ةيآ ٍفراعملا يف كلضف ُناويد

 اهزمر رداغي ال كل دنئارفو

 لطاه ةليلجلا كتمكح حوربو

 عيانص نسحو لاعفأ ليمجو
 دقل اهاندأ كيف ايازه تعمج

 اضرلاو لكوتلاوملحو ملع

 ةركف ةدوجو نافرعو ىوقت
 ةحاصفو ةععاربوةههازنو

 ددوتو فلطعلتو عضاوتو

 ديسب كسم رهدلا لمأ نهيلف

 هنامز درف كوبأو انل ىقبأو
 يذلا ىلوملا انخيش ةبيتكلا ثيل

 يذلا رخفلا ةورذ اياجسلا يلاع

 يجعتلملا نكر هاجلا يلع ًامود

 ةيسدق ةيردق اهكيلإو
 مكلضف نم يجترتو لوبقلا وجرت

 مكليبعل ينإملعب هللاو

 مكحوس ىشغت ناوضرلا بئاحسو

 ارفغي

 ءافلخلل كنم ودي رصعلا يف

 ءابهشلا ةدلبلا يف تهدزا كنم

 ٍءايحألا ةتخسن يفانًءاجام

 ءاغلبلا يف قبسلا لهأ هيردت

 ءاملعلل ررسألا نم ايش

 ءاصحإلا زوافمهيدل تقاض

 ءامركلا دماحم مهل جات

 ءارقتساب ديدجتلا نع تلج

 ءاخ سب انيز هه جو لضف

 ءاورب ةلالجو ةماركو

 ءاككب ةقالطو ةغغالبو

 ءعاخايمح ير تو فاطعتو

 ءارم رهغب ًافرص اهتصصخ

 ءانهب ىهنلا لمهأ رحختفتاو

 ءاربكلا رسخفم قئاقحلا زنك
 ءاجيهلا يف لاطبألا هل تناد

 ءارظنلا يف هالإاهلانام

 ءابجللاه لابو دكحمب

 ءايحتساب كايلع ىلإ تءاج

 يئانم لوصح وجرأ هب ًافطع

 يئاجر ءاهتناو متنأ ياضو

 ءاسمو ةحيبص لكباحس



 ىلإ ىلإ

 ليمج ليذ
 يدايصلا ىدهلا بأ ديسلا فلؤملا ةمجرت 1

 [ يعافرلا يريرحلا رمع نب دمحم ديسلل

 ليلسو «ةّيعافّرلا ةرهاطلا ةرجشلا عرف «بيسنلا بيسحلا ديسلل «فّلؤملا ةمجرت
 فراعلا لجن «يدنفأ دّمحم خيشلا ديسلا .ةّيدمحألا دّيّسلا «ةّيدمحألا ةداّسلا

 هامحب ةيعافرلا ةداجسلا خيش «يعافرلا يريرحلا يدنفأ رمع خيشلا موحرملا

 :هللا هظفح لاق «ةيمحملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اندّيس هلوسر ىلع ِمالّسلاو ةالّصلاو .ناسحإلا ميمع لضفلا بهاو هلل دمحلا

 «ناقرفلاب هثعبو ءمِلَكلا عماوج هللا هانآ يذلا ناندع دلو دّيس قلخلا ةوفص ِدّمحم
 لهأل ًانامأ ىلاعت هللا مهلعج نيِذَّلا «نافرعلا رودب ةيادحلا شومش هلآ ىلعو
 ترَّجفت ام «ناديملا دوسأو ءادتقالا موجن هباحصأ ىلعو «نامزألا ٌرمم ىلع ضرألا

 اهرونب رّونتو ءرودصلا اهحرشب باطف «نافرعلا لهأ نسلأ ىلع مكِجلا عيباني

 ءافّصلاو قوذلا لهأ هللا ءايلوأ انتاداس نع ىلاعتو كرابت هللا ىضرو ء«ناتجلا

 نيذّلا ءافولاو قدّصلاب دهعلا ىلع نيميقملا ءىفطصملا لوسّلا قالخأب نيقلختملا

 ال هللا َيِلْوأ نإ آلأ» : ىلاعت هلوقب «نونكملا ميدقلا نآرقلا مهلضف ىلع ّصن
 -س 0 ع ب

 .:سربا# تَرَ َمُهالَو َمِهيِلَع ٌفَوَح
 ىوقألا ببّسلاب هارخأ نم َكّسمت ًاصلخم ُدّؤلا ْمُهافصُأ ْنَم ٌموقلا مه

 ىوقت مهدوو ٌريخ مهبرقو ىده مهبحو ٌرفك مهضغبف

 مهتاضويف نم نيملسملاو انّمعو «ةرخآلاو اينّدلا يف مهددمب ىلاعت هللا انّدمأ
 .نيمآ .ةرفاولا

 رخل



 :دعبو

 خيش «يريرحلا رمع دّيسلا موحرملا نبا دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا لوقيف
 هللا رفغ ٌيعافّرلا يريرحلا نسح ديسلا نبا «ةيمحملا هامحب ةّيعافّرلا ةداجّسلا

 لمكأو «ةيوينّدلاو ةّينيّدلا مكحلا لجأ نم ناك امل :هبويع هلضفب رتسو «هبونذ
 «نيلقّتلا ثوغ انعزفمو اندّيسو انالوم مكح يضرم ٍةلاح لكل ةعماجلا حئاصّنلا

 بحاص ءءايلولا رودص ناطلس .نيسحلا مامإلا هّدج نيع ةَّرق نيقفاخلا بطق
 ريبكلا يعافّرلا دمحأ دّيسلا انالوم «نيملعلا بأ ,ةريطخلا بقانملاو «ةريهشلا رثأملا

 ىلع نامَّزلا لمانأ تجسن الو ءاهلاثمب رهّدلا دي ترفظ ام ٌةليلج ٌمّكِح يهف هذ

 3 دنع فوقولا ةّيفيك هل تحضوأو «حاجتلا قرط ٍناسنإ لكل تنابأ ءاهلاونم

 ٌزعيو ؛هكرد قدي ام مِلَكلا عماوج نم تعمج اَنِإ ثيحو «حاضيإ لمجأب ةّيرشبلا

 تالكشم ٌلحيو ءاهتارمضم حرشي نأ ّبحأ .هكبسو همهف نيْحساَّرلا ريغ ىلع
 «هراثآ دّيشمو « هلاوحأو هرارسأ ثراو «مادقملا هليلسو «مايحلا هلبش ءاهتارابع

 ةحامّسلا بحاص «ةقيقحلاو ةعيرّشلا يملع ملعو «ةقيرّطلا دّدجم ءهلايك رشانو

 ؛يدلاخلا يدايّصلا يعافّرلا يدنفأ ىدهلا وبأ دّمحم َخيّشلا دّيسلا «ةدايّسلاو
 يناعملاو «ةميمعلا حئاصّنلا نم ليلجلا دّيَّسلا اذه اهيف هعدوأ ام ئراق لكل حضّنيل

 قلخ عم لماعّتلل ةبولطملا قالخألاو هللا ىلع ةلاّدلا كلاسملاو «ةميظعلا ةقيقّرلا

 هتنّمضت ام حضوأ «رينملا حبّصلا ةدربك حرش ةعلخ هامحو هللا هظفح اهاسكف هللا

 مكح ىلع دجربّزلا دئالق» :هاّس دقو «ريصب لكل اهدصاقم تلجناف «قئاقّرلا نم
 .«دمحأ ٌيعافّرلا انالوم فيرّشلا ثوغلا

 نع لاكشإلا ةيشغ ىلجو «نيجللا فئاحص ىلع كسملا دادم طخ ًاباتك هكاهف

 لوقلا اذهو «نيناسللا نيب قرف ال لب «لصألاب عرفلا ناسل هبشأ مف «نيع لك

 «ةقئاف ةدرفم فيلآتو «ةقئار بتك نم كرابملا فلؤملا اذه ريغ هل مكو ءلصفلا

 انا



 دنع ةريخذو «ميركلا هبانجل ةمدخ «هلاح ةمجرت نم ريسي رزن عم اهضعب ركذأس

 ةطساوو «نيرهاّطلا انفالسأ قيرطب يخيش هنأ ىلع ءميظعلا دنّسلا دّيسلا هّدج

 ناوأ اذهو «نيعمجأ مهنع هللا يضر نيفراعلا ةّيعافّرلا ةداّسلا ةلسلسب يقاحلإ

 هتيانع'لاجتي قلاعت هللا تبا هيلإ :زاشملا ديسنلا ةجرت نم هاتدصق ايف عورتا
 .هيلعو انيلع هتمعنو

 [ هبسنو همسا ]

 عرف «ةقيقح لك فاشكو «ةقيرطلا خيش «ققدملا لضافلاو «ققحملا ملاعلا وه

 «نيملعلا يبأ هدج ةقيرط ددحجم «ةيدمحألا ةداسلا ةدالق ةميتيو «ةيمشاهلا ةيوازلا

 لك يف يلاعملاو لئاضفلا مامز كلاملا «نيقرشملاو نيبرغملا يف هلضف مالعأ رشانو

 خيش نبا « يدنفأ ىدهلا وبأ دمحم خيشلا ديسلا ةدايسلاو ةحاسلا بحاص «يدان

 ؛يداو نسح خيشلا ديسلا ريهشلا ماما «ريبكلا فراعلا «يدايصلا يلاعلا ماقلا

 يلولا شيح نيفد «مازخلا يلع خيشلا ديسلا نبا ءمازخ ديسلا نبا « يلع ديسلا نبا

 «نيدلا ناهرب نيسح خيشلا ديسلا لماكلا دشرملا ملاعلا فراعلا يلولا نبا «مادقملا

 يرصبلا يديبزلا كرابملا نيدلا باهش هللا دبع ديسلا نبا «مالعلا دبع ديسلا نبا

 نسح ديسلا نبا ؛ناهرب دمحم ديسلا نبا ,ينوصلا دومحم ديسلا نبا ؛يعافرلا

 نبا ءلصوملا نيفد مازخ دمحم ديسلا نبا ءهاش دمحم جاحلا ديسلا نبا ءصاوغلا

 ديسلا نبا ءرمسألا دومحم ديسلا نبا ءدحاولا دبع ديسلا نبا «نيدلا رون ديسلا

 دبع ديسلا نبا ءدومحم ديسلا نبا «يبرعلا ميهاربإ ديسلا نبا ,«يقارعلا نيسح
 ديسلا نبا ؛كرابملا نيدلا مجن مساق هللا دبع ديسلا نبا . نيدلا سمش نمحرلا

 دبع حلاص ديسلا نبا ءميركلا دبع نيدلا سمش ديسلا نبا «ميلسلا مازخ دمحم

 بطقلا نبا «يلع نيدلا ردص ديسلا نبا ءدمحم نيدلا سمش ديسلا نبا «قازرلا

 ال



 ميحرلا دبع نيدلاو ةلودلا دهمم ديسلا نبا «دايصلا دمحأ نيدلا زع ديسلا داوجلا

 «هلسع ديسلا نبا ءنسح ديسلا نبا ءنامثع ديسلا نمحرلا يلو مامإلا نبا «يعافرلا

 لاقيو ؛هعافر ديسلا نبا ءيكم يلع ديسلا نبا دمحأ ديسلا نبا «مزاحلا ديسلا نبا

 ديسلا نبا ءدمحم مساقلا بأ ديسلا نبا ءيدهملا ديسلا نبا ءبرغملا ليزن نسحلا هل

 ديسلا نبا «يناثلا ىسوم ديسلا نبا دمحأ ديسلا نبا ءنيسحلا ديسلا نبا ,نسحلا

 مامإلا نبا ءقداصلا رفعج مامإلا نبا .مظاكلا ىسوم مامإلا نبا ءىضترملا ميهاربإ

 ملع ماما مامإلا نبا .داجسلا رغصألا يلع نيدباعلا نيز مامإلا نبا «رقابلا دمحم

 نجحتما يذلا ُمالَّسلاو ٌةالَّصلا هيلع لوسرلا طبس «مالعألا ةمئأ نيع مالسإلا

 مامإ نبا ءاليركب ديهشلا نيسحلا هللا دبع يبأ انالوم نينمؤملا ريمأ ءالبلا عاونأب
 نينمؤملا ريمأ ءءايفصألا ةمزأ دئاقو «ءايلوألا ديس ةمألا هذه لحن ريمأو ةمئألا

 ديس تنب «نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف هتجوز نم هَقْزُر يلع مامإلا انالوم

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نيملاعلا بر تاولص لضفأ هيلع «نيقولخملا
 رهش نم تلخ مايأ ةثالثل نيتسو تسو نيتئامو فلأ ةنس هامحو هللا هظفح دلو

 «نينس عبس نبا وهو نآرقلا أرقو «نامعنلا ةرعم لامعأ نم نوخيشب كرابملا ناضمر

 لاجرلا لضافأ نع ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا ىقلتي ذخأو ءرهمف ةباتكلاب عرش مث

 هدلاو دي نم ةيعافرلا ةفالخلاو ةقرخلا سبلب فرشت مث ء.نسحأو نقتأف نايعألا

 ةيعافرلا ةيلعلا مهتقيرطب ًاضيأ ناتزاجإ هلو «ةيكزلا سافنألا بحاص هركذ مدقتملا

 يلع خيشلا ديسلا هللا ءايلوأ ريهاشم دحأ همع نباو هخيش نم :ىلوألا «ةيدايصلا

 ةيعافرلا ةقرخلا هنم سبل «ءابهشلا بلحب خياشملا خيش يدايصلا يعافرلا هللا ريخ

 بلغأ يف هترايزل ددرتي اهدعب لاز الو «ةدم بلحب هدنع ماقأو .هدلاو نذإب

 ىلع هنم هللا دمحب زاح ىتح «هتاوعد حلاصو «هتاحفن تاضويف ًادمتسم «هتاقوأ

 الك



 .هللا ةيانعب ًاظوفحم هب زافف «هيدل اب هنذآو .ءاضر مامت

 لهأ خيشو هنامز ثوغ «لمكألا يلولا لجألا هخيش ةرضح نم :ةيناثلاو

 ديسلا انالوم .سانلا نم شحوتسملا هبرب سنأتسملا سافنألا رهاط «هناوأو هرصع

 ماع ةقرخلا هنم سبل ءساورلا يدايصلا يخويشلا يدهم نيدلا ءاهب دمحم خيشلا

 ةيعرشلا مولعلا هنع ذخأو هيدي ىلع كولسلا ممتو «مالسلا راد دادغب هفيرشت

 .ةيردلا هقئاقح زونك ىلع فوقولا دعب موظنملا همالك عيمج ظفحو «ةيفوصتلاو

 فشكلا مامز كلمو «ةقيرطلا يف هكولس قوتسا املو «ةيفخلا هقئاقد ناعم زومرو

 هل لاقو كرابملا قيرطلا رشنل هرايدو هنطول عوجرلاب هنذآ «ةقيقح لك تارضم نع
 :هعادو موي

 بوئآتانعانلقحو تنأف ينغو حطشاف اناحل تلخد

 «ةيعافرلا ةرضحلا ةكرب هببسب اهتمعو «ةيبلخلا رايدلل ةمالسلاب ًابوحصم داعف

 اهب رشنف «ةيمالسإلا ةفالخلا زكرم ةداعسلا راد رطخ «ةريسي ةهربب هعوجر دعبو

 ىلع ماق كرابملا هقيرط َّنأ مهملعل ءسانلا لضافأ هل بستناو «ةيلعلا ةقيرطلا ملع

 روغشلا رسج فارشأ ةباقنب اهنم داعو ءساسأ يأو عرشلاو نافرعلا نم ساسأ

 ةهرب دعب مث ءبلطلا نسحب بولقلاو راظنألا هل تفطعناف ءبلح لامعأ نم

 اهب همارتحاو هميظعت ىلع قبطأو ؛ءابهشلا بلحب فارشألا ةباقن يلو ةريسي

 تاذ «ةسورحملا لوبمالسا رطخي لاز ال ءانثألا هذه ينو «ءارقفلاو ءاهقفلا

 ةلودلا لاجر ىدل هراهتشا مظعيو «ةيملعلا بتارملا يف ىقرتيو «ةسونأملا لالطألا

 يف هللا لظ ,مجعلاو برعلا باقر كلام «مظعملا ةفيلخلا هرمأ غلب ىتح «ةيلعلا

 ةعيرشلا رصان لكي دمحم انديسو انيبن نيقولخملا ديس ةفالخ ريرس ثراو «ملاعلا

 نيقرشملا كلم «نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ءءاحمسلا ةقيرطلا ةيولأ رشانو «ءارغلا

 نكد



 ناطلسلا نبا ءناخ ديمحلا دبع يزاغلا ناطلسلا ناطلسلا نبا ناطلسلا «نيبرغملاو

 .نيمآ .نارودلا رخآ ىلإ قيفوتلاب هتفالخ هللا دلخ «ناخ ديجملا دبع يزاغلا

 ةفالخلا راد يف خياشملا ةخيشم هدلقو هيلع هتيلكب فطعو «هيدل هرضحأف

 ّلك عمو «ةيملعلا بتارملا ىهتنم يه يتلا ركسعلا ءاضق ةبتر ىلإ هقحلأو «ةّيلعلا

 ءالعإب - هللا لضفب - ًالغتشم ءفيِرَّتلا قيرَّطلا ةمدخ ىلع ًافكعنم حرب ام اذه

 «ةريثكلا ةليلجلا بتكلا فّلأ ىَّتح .فيلأتلاو فينصّنلاب يلاعلا عرَّشلا رانم

 ءعضو لمجأو ٍلكش نسحأب «عبطلا اهرثكأ ررح دقو «ةريفولا ةفيرّظلا لئاسّرلاو

 ؛نيدحوملا نم صاوخلاو ماوعلا اهب عفتني «نيملسملا يديأب هللا دمحب يه اهو
 يف ٌرلغلا بابرأ هبش نم ٌةنوصم ٌةظوفحم «نيتملا ينيدلا لصألاب ٌةنوحشم األ

 دجملا مالعأ ةعفار «ةينسلا ةنسلاو باتكلا ساسأ ىلع دعاوقلا ةعوفرم «نيّدلا

 :اهنم «ةيعافرلا ةيكزلا ةقرفلا ةصاخلو «ةيمالسإلا ةلملا ةماعل ةرخفملاو

 .«سمخ ىلع مالسإلا ينب# :َِِي هلوق يف سمشلا ءوض باتك-

 .رباكألا هعابتأو يعافرلا ثوغلا ركذ يف رهاوجلا ةدالقو -

 .دايصلا ينب خيرات يف داعسإلا ةلسلسو -

 .داحتالا ليبس ىلإ داشرلا يعادو -

 .يعافرلا ثوغلا ةقيرط كولس يف يعاسلا ةيادهو -

 .رتاوتلا يف ةلاسرو -

 . ريبكلا يعافرلا ثوغلا ناسل ىلع درو ايف رينملا رجفلاو-
 . ريبكلا يعافرلا دمحأ ديسلا ءايلوألا خيش درو يف رينملا حابصلاو-

 : يدحألا ددملاو يدمحملا ضيفلا هناويدو -

 .«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ريسفت يف ميقتسملا طارصلا باتكو -

 انكذزا



 .ةيربلا ديس نأش يف ةيدمحملا ةقيقحلاو -

 .يولعلا دهعلا مكح نايب يف يوبنلا ددملاو -

 .ةمألا هذه ىلع قالخألا نم بجي ايف ةمكحلا حودو -

 . ةيعرشلا ةمكحلا يف ةيمالسإلا ةيندملاو -

 . ةيوبنلا ةعيرشلا ماكحأ ىلع ةيلعلا ةقيرطلا مكح قيبطتو -

 . مكحلا يف ملقلا ةحايسو -
 . بدأتملا ملسملا ةقيقح نع برعملا ظعاولاو -

 . بلاط ابأ ىذآ نم دبكل بئاصلا مهسلاو -

 . ىفطصملا يبنلا ثارو افلخلا خيراتو -

 . رداقلا دبع ثوغلا بقانم يف رهازلا بكوكلاو -

 . ةيعافرلا ةقيرطلا صخلم يف ةينابرلا ةيانعلاو-

 . يناعملا ررغ ررد تاتشأل عماجلا : يناثلا هناويدو -

 . قالخألا مراكم يف قالطإلا ةرضحو -

 . نيملعلا يبأ مامإلا حدم يف نيعلا ةرقو -

 . باوألا يبنلا ىلع ةالصلا يف باوصلا قيرطو -

 يحاونلا اهلضف عاعش ألمو «نابكرلا اهب تراس يتلا رثآملا نم كلذ ريغو

 .نادلبلاو

 نم هيلع هب هللا نم ل ءارعشلا ءالضف هيلع ىتثأو ءاغلبلا هحدتما دقو

 هلاق ام اهنم «قارعألا ةراهطو يدمحملا بسنلا ة هحصب هل ةدهاشلا «قالخألا

 نم هللا هّْلب يناهبنلا يدنفأ فسوي خيشلا «لئامألا ءاغلبلا دحوأ لماكلا لضافلا
 :يناهتلا لمكأ ريخلا
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 بحسلا قئاس اي لب قربلا يراس اي

 ةلقنم ثيغلا اياطم كانه خنأ

 ًابستنم يحلا طسو رادلا ىلع فقو

 ًابستحم قرب اييربخ اهل برق

 اهل نإ غيلبتلا يف قفرلا لمعتساو

 فدص ىوس ىنعملا يف قرب ايرادلا ام

 اهتبر يعملاو رادلاب تهم

 اهفنام رمأ نم ًابجع اهل ركذاف

 دعص يف دجولا راوأ نم هريفز

 مهل ناكو ينيع تأر ام اوأر ولو

 846ه

 بتكلاف نابا نيب لزاسلا يح

 بكسنم رطقلاب رمهنم لكن م

 بسلا اذب رخفاو اهتكاس رسل

 برقلا لضفأ يدع هللاو كانف

 برط نم كيهان ًابرط يتصقب

 يبرأ ىهتنم اهيف ردختلا ةردو

 بسعلا ةئبا دصقلاو سأكلا انركذك

 بغي ملو رضحي مل دعبلا ىلع ناد

 ببص يف دخلا يراجم نم هعمدو

 يبرح او تيدان وأ ينوبراحو

 يح ردجأ موللا ناكل اومالو يبلق



 ةدنسم ًابشخ مهلاخأ نكل

 دقلف ًاقفشم يلذع لخ يلذاعاي

 يلو قيفي ال يبارتغا رادب يمسج

 ايو رايدلا كلت ىلع يبلق فهلاي

 اهتبرت تمزال نإ يثنأ تملع

 اهتهارك نع ال اهتقرف ترتخاف

 ًاربخ تورايلعلا ممهلا امنكل

 ارفق نوف [جيلع ل نانو

 انقنيأ ديبلاب تدجو ام سنأمل

 اهتروس هتزه ةركس يف بكورلاو

 انكلا

 بشخلاب بحلا يعاد رؤي لهو

 بلطي ملو ًامهو مهشيع باطف

 بصت ملو يلذع يف هللاو تأطخأ

 بلقيم ريغ يرايد نع جش بلق

 يبصو ايو يدجو ايو اهيلإ يقوش

 برست يفو مه يف رهدلا حربأ مل

 بجنلا قنيألا ريسب ًامارغ الو

 بجلاو دجولاب طبرم زعلا

 بجي ملو بدني مل ينامألا الول

 بشعلاو ءاملا دافنو ىجولا نم

 بعتلا ةركس نكل حارلا ةركس ال



 هبتشم مالعألا سماط همهم يف

 هرظانل ًابرح هب ليدلا ىري

 هبيهايغ نم ًامايخ يقلم ليللاو

 هتملظ ضرألا يف تكبتحا اذإ ىتح

 انيس مسابانفته املف انرح

 هتوفص دايصلا فلخ دمحم

 ةرديح نب رونلا وخأ جارسلا وبأ

 بسنلا رهاطلا نبا بسنلا رهاطلا

 تكح نيح لضفلا عوبرل ددجم

 ةلكاث نزح ملع لكن مو ىنأ

 ان

 بصحلاو ءابصحلا نم يلخ لهس

 برحلاو ليولا ريغب ثيغتسي ال

 بنط الواهيف دمع الب تماق

 بحسلا نم بجح يف قفألا مجنأو

 بهشلا ةعبسلا رون ءاض ىدهلا يبأ

 يبرعلا ىتفلا يعافرلا يمشاهلا

 يبصعلا هنباو هط ةبصع لجأ

 بسنلا رهاطلا نيبسنلا رهاطلا نبا

 برخ نسمو ٍهاو نسم هيداعأ ىهن

 يبرطاو لاق نأ ىلإ حارتسا امف

 بطتقلاك ريبدتلا ىحرل هلقعو



 ةرضاح نامزألا هتريسصب ىرت

 تعمتجا ةيضرألا ةركلا دهشتو

 ًادلواهل هس تذختاةلوداي

 بدألاو ريبدتلاو مزحلا وذ كينهي

 هتركف ءادعألا ىلع ىلوم كينهي

 ىدنو يلجلا فشكلا نع بودي لقع

 ىتف هنم مالسإلا ةلود اي تزرحأ

 اهتعارب تطخ دق ريداقملا َّنِإ

 ةلزنم خايشألا عفرأ رشعم نم

 ةذباهج فارشأ ديدنص ديص

 ةبطاق سانلا رايخ لوسرلا لآ
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 برعقم ريغ وأ ًابرتقم ناكام

 بعللاو وهلل تعضو اهنأك

 بأريخ كينهي خأريخ كينهي

 بسحلاو عوفرملا بسنلاو عوبطملا

 بجللا لفحجلا تالمح نم دشأ

 بونلاب هاودج تلعفام هلل

 يبص راغصلا هاشاح وهو ىرولا داس

 برعلا ديس اذه هايحم ىلع

 بكرلا ىلع وفجي مهلفط مامأ

 بجن ةداس نم ةحجاحج بجن

 بخنلا ةيخن ًارط قلخلا ةصالخ



 ًادحأ ىفطصملا دعب هللاأب ول

 الو تعطتسا ام دجمو مظعو فرش

 مهتمئأ نم ربحب تيظح نإو

 مهديس نايفلا ىنف مهلم صخو

 هتحاس تممياذإ نم ىدهلا ابأ

 هلئامي نم بلطاف ميلاقألا يذه

 ههبشي رحبلا نإ رحبلا هب هبش

 الو تامركملا عيمج هيلإ بسناو

 اههلبقي ذإ ىماعبلا سوؤر ىري

 مهبرق تدهاش ولف ةافعلا امأ

 ةمجاه دمحلا شويج نأ هاضرأ
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 يبن فلأ هللا رمعل مهنم ناكل

 يبلطم ريغ يفاوقلا ركبل بلطت

 بستحم ريغ وأ ًابستحم هحدماف

 بدألاو لضفلا لهك خياشملا خيش

 ببس الب ًاوفع هفورعم كاتأ

 بلطلاب تزف نإ مكتحاو ىدن اهيف

 بطعلا نم نومأم بذعلاه تكل

 بشنلاو لاملا راخدا هيلإ بستت

 برعلا درخلا دودخ نم هل ىهشأ

 بسنللا برقأ نم مهتققحل هم

 بره يف هيفك نسم لاملاو هيلع



 درك يف حينملاو اجدلا نيب عمجلا

 اهجرفف يرهظ تلقثأ ةبركمك

 ةديؤم يدنعهلدايأمكو

 هتياغ كرد نع ًازجاسع هتحدم

 بجع اهكاردإ نع زجعلا يف سيلو

 نإو هاوس يف يبذكو يقدص زوجي

 لا نسللا عقصملا تنأو جارسلا ابأ

 تيلت ول رعشلا بابل نم ةحدم ذخ

 نك

 بهذلاو دمحلا نيب عمجلا نم ىندأ

 بترلاو بيترتلاو برقلاو بحلا

 برسكلا ةجارف تيمسس ةسمهب

 يبصع نمو يمحل نم ناليلد اهل

 بختم رسيخ يفاوسقلا يباصختنا عم

 بجعلا بجعأ نم اهرصح هتافص

 بذكلا نم موصعمف ًاموي هحدمأ

 بطخلاو مظنلا مامإ غيلبلا مهش

 برط يف برغلا ناك قرشلا ىهتنه يف



 اومهف ول ءادعألا ىلع يهل تمسقأ

 بنفعللا :ةجدشتملا' نم امفو نحفأ
 هتروزب رشبتساف ديعلا كنودو

 ترآلا ::تيتعشت“:ةحف هلا كلانأ

 نم ةعامج هحئادمو هتمجرتل درفأ دقو ءٌّدحي الو ٌدعي ال امم كلذ ريغو
 : اهنم ءابتك هيّبحمو هعابتأ

 بيرألاو لضافلا ملاعلل .«ىدهلا يبأ ذاتسألا حيادم يف ئدنلا رطق» باتك

 يقشمدلا يجدرخلا يدنفأ ديجملا دبع خيشلا ةليضفلا بحاص هتفيلخ «لماكلا
 ةحنجأب هيشاوح يرزت «سيفن باتك وهف - ئقريو يلاعملا ئقري هنافرعب لاز ال -
 انةلاوع هولي هلا مرتك اهنا كح افاست رو اناس كن .سيواوطلا

 مجرتملا لع هب هللا َّنم ام رثكأ هيف عبتتو «لضافألا رصعلا لاجر هيلإ راشملا

 نم هللا لضفب  ينوكل هيحدام رثإ تعّبتت يّنِإَو ءلئاصخلاو دماحملا نم
 ء«لصألا ةقيقرلا ةديصقلا هذه سيمختب هتحدمف «هيبحمو هئافلخو هتريشع

 ئلع عمجملا «قارعلاب نيثدحملا خيش اهلصأ دوقع مظن يتلا ,لكشلا ةليمجلا

 ةمجرتلل ةمتاخ يه اهو «يدلاخلا يدنفأ دواد ديسلا خيشلا «قافتالاب هلضف

 : ةروهشملا هدماحم ليذ للع ةيرهوج ةدالقو «ةروكذملا

 مامإلالوسرلاو هلاهلس ماسحل ئىدهلا ابأ يخيش نإ

 مايألاهعيرتالل جر ماصحخ قئاو هللابوهف
 مادقإ اهرك دنع هلو

 جلام طق البلا لع روبصو حججتراام لزالزلا نم ملح دوط

 هجملاةلودهب تماقمامإو جحودهللامكلالكزع تييب

 مامإلا ئهابت هب روطب د

 يحيرأ برقم يمشاه يولع بذهم يشرسق
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 ديتول ةييسو بسنحتمتو يقن يقتدرفمملع

 مامش ميرك مهش يدلاخ
 حضوأ ةيادهلاو دشرلا نعو حشوت لذاك فدل د

 حأ نم كرمعل ئرولا يف هل مك حصفأف مولعلا برع فراع

 ماهفألا اهب تراح لضف لاو

 تانفاص ىهنلا تحتدايجو تاتباث ئيهسلاق وف لاعمو

 تانيبمراكم نممكلو تايآانمقبسلا يف انترأ مك

 مايألا اهولع يف تدهش

 تارخازرحبأك ئلاوتت تابهوةليزهجدهايأو

 تامراص مئازع نممكلو تامسابهلصأ نع تامسو

 ماربإلا هلحي ال اهدقع

 تالصاوانله نم تالصو تابيطرئامنممكلو

 تارهاب بقانم نممكلو تارداصةمكح نعلاعفو

 ماهوألا اهمانس قرم نود

 اهنع طحني لابجلاميظعب اهنزت نإةمهزاح دجام

 اهتمدر بهاوم نممكلو اهندل نم ئنغلالان ريقف مك
 ماجسنالا ىضقناو نزملا ضراع

 شرفي هيجارل ئنملا طاسبو شعنأو بولقلاايحأ هادهب
 شلااهتللك ةباصع نم دسأ شهدأ بطخلا اذإ ةلود يف وهو

 ماظنلا حصو اهئوض يف به

 ايعس نسحأ تاريخلا لعفبو ًايهنو ًارمأ مانألا نيب لج
 ايلع شرع ةريسع نم ايعشو انيق ل تافتفتلا هت شتا

 ماضي ال مهدبعو ٌعيفر مه

 نكد



 لزعمبهنع نامزلا فورصو كلزنم ريخ يف رقتسي هفيض

 لس يفر خافتهبميركو لمؤملكلأجلمديس
 ماظع مارك لهأ يلدتلا كل

 مزح نبامولع هضعب نم ناك مزح قثوأب ئتأدق فراع

 مزعبمهملاثداحلاعرقي مزج ةحصبلزيملمغيض

 مادقإ هيط يف يرديح

 اثيغ دوجلا رطمتسي هيدي نم اثوغةيربلللازاموهو
 اثيل برحلاةموح يفهارتو اثوح يداعألااعد عارذو

 مادقأ هل توتلا ام ًازراب

 ههعأ ناك ةرههع قود انوتلو العب حيصأ لامكلا سورعل

 دعا علا بتارش وع اعلان. ةشقو ةلوقلادألا نيف

 ماكحألا اهساسأ يف ةبتر

 صرحا وأ ظفاح رهد اياهيلعف صقريو سوفنلا برطي اهركذ

 صلا يديأ ةعيرشلا نم اهتمظن صلخم ريخ ئلإةبتراهلاي
 ماكحألا اهب تمكحتساو قد

 نويت دب رجوملا نيطاي هنو. نفسا ةياديلا نيع ئدف حبص

 ْرَملا مدقلا بحاص وهو ال فيك رفنضغمامهمليعملع

 مادقملا ىدحلا وبأ يعافرلا د

 اعفنو ًاريخ مومعلا.دافأو اعنص نسحأمولعلا رشنب مك

 اعلا بسنلا ةيقب نيسح نم اعرفو ًالصأ باط دق يمشاه

 ماصمصلا هبضعو ينابملا يل

 طبخي ءاوشعب الوهادم يف طقسي سيل هداوج عاري وذ

 طلا نيع ةرقو ئىضترملاث راو طسوتلاديريالءاشامبو

 ماصخألا ادع نإ ثوغلاو ره

 كل



 لهأ فرشأ هتضن يدمحأ لصت رهوجو العلا ماه جات

 لصأ ةبآوذ ابعلا لهأ لبش لسن بيطأ دايصلا لآ نيع

 مالسإلا ديشت مهالعب

 اولمتهنمرورسلاهجوبو اولحتةافعلاهدفرئلحب

 وكلا امس ءاضأ مهيف لآ نباو ولالو تيل لاق ام يمتاح

 مالظلا هنع حيزو يدبهب ن

 دقعت رصانخلاهلضف لئلعو دقوتي العلا ىرذ يف بكوك

 دق نم يعافرلا ثوغلا ليلسو دقرف مظعأ نيكلاسلل وهو

 مالعألا هل ةزع تعفر

 لقتاو دماحملاوراوههمحل لخداوةفيرشلاهباتعأبذل

 لا خيشو ًاردق ءايلوألا مظعأ لنتك ةلاوعف اوةضلا تف اكو

 مازح بوطخلا ين دش نإ لك
 ارادتقاو ةعفرو ًاولعو ًاراخفو ًاددؤس هيواسي نم

 ناك لووسولا ةعاو انيبتتال اراجهسم قاف ءاؤوس ةةومغ يا

 مايق نوعبرألاو رصع دعب

 هينبرادج ىئنب يلو نم هيدفأ ئرولانود يحوربف

 هيف سأيلامسلطت رس زنك هيبأقحوايلوألا يف وهف

 ماغرضلا هديحو يف ىوثو

 اجلمو ًانصح لوسرلاهط دعب ئجريدئادشلامويهاوسام

 اًجلل ئدهلا يبأ هنباب انلو ئجنأف تاكلهملاب انعقو مك

 مازلإلاو ليلدلا كاذ له
 مايألاةجهب تقولادشرم مانألا يف مهخيش موقلا ةجح

 يماح ةثارولاظفاح هخرف مارض لبش يمشاهلاهبطق

 مائللا هامح زجت نأ اهنكر
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 دعسم برقلالزانم يفمهلو دجنمةقيقحلا يف هيديرمل
 دلا جارس جارسلا نم هترمخأ دصقمب زاف نيح فشكلا نمو

 ماهلإلا همادم سأك ني

 يغلاو ةلالضلا وحمي قدص رجف يطلاو رشنلا ملاع يف ىءارتف

 ييصلاانديس دجم نم هيلعو يزلادرفم لكيه يف ىدبتو
 مارتحالا هزارط عرد داي

 ربخأوهنعمانأللئورف رطعتنامزلاهدشراذشب

 رطلاةينيسح ةبسنهلو رهظم نسحأب يلجني ادبو
 مازخ قارعلا خيش اهالجز

 مهافطصاو مهبر دجملاعلخ مهاسك دق سدقم تيب لآ

 مهابحو مهنع هلايضر مهابتجاو هلضفب مهادهو

 ماودلا اهيلع يلجني ةلوص

 الضفو مانألا نيب ًامارتحاو نفعا يك اوكلا هع ناعم

 هللا نم تايحتلا ئكزأ مهيلعو العف ءاسام لك نم مهامحو
 مالسلاو ئدملا ئدم ئلاعت

 وه
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 1 1 ...4 َرَهْيَلَع ٌنَوَحال هَ ةَيِرَأ كراآلا»
 ايان 1 4 وثني اًهاَكَم اوم بيلا
 0 0 هما تك ليدتال»
 5 ١ 4 .ويلكي نا لأ ُنْضَرج

 دوه ةروس

 5 ١ ١٠١ هذ ختتارتكلا لزاوكتالت»
 فسوي ةروس

 00 « ٍضْرأْلا ِنِبآَرَح لع لحب

 ميهاربإ ةروس

 الحا

 7 غ١ * ٌباَسِحْلآ ُموُفَي موي َنيؤَمللَو َّىَدِلَوِلو ل رفع اير »

 لحنلا ةروس

 ١٠١ه 13 « َنوُئلَساَل ركن ملا لهآ اوثتست 9
 م مصاص سا يم سار هاظع كر

 قش كل 0 « مثدهلع اَدِإ هلآ دهب ًاوفوأو »

 52700 1 4 نأ اَّلِإ لرْبَصاَمَو ْريَصكَو
 0 - ك1 22+ كم مم

 ١١8 1-١٠04 4# توُنيِحَت مه َنيِذْلَو أوفتأ َنيِذلآ عم َهَنَنِإ »

 ءارسإلا ةروس

 ارنا 00 مي ميل ا م
 <34, <ي3ُغ © اريْغَص فاير امهمحرا بر

 بسم مر ورا تم

 م 44 4 .ِدَطاَس لع لَم لُكح لق )
 ]مل ظ" هم 8 تعمر مراوم ممم لم * ِ.

 قولو 44 ..© أوتي نأ ع َنِحْلآَو سنإللا تمس ِنيَل لق »
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 ةحفصلا ةيآلا مقر ةيآلا

 فهكلا ةروس

 68 3 © َكَسْفَت ريِصآَو

 56 * 4 اُلْمَع ّنَسْحُأ نم َرَأ ٌميِضْال نإ و

 نا *6© ب اًْنِعْرَي ٌةَمْحَر ُهَنَلاَء انوا ْنَماَدَبعاَدَجَوَه9

 ع 1 4 اَمُهّل ردك هَ تي»

 0 10١ « إب كلنَم رتب انأ انف »

 م 0١ 4 احس الَمَع لمس وير علاوي نش 9

 ١١ 06 4 أَدْمَل دير َةداَبِعي ةرثيالو»

 هط ةروس
 مص ف ى سمك هم يعلم 2

 ليف : 4 ئوتشأ شمل لَ ُنخَلا»
 0 58 4 َيَعلع عتضو»
 6 ٠١ 2 4هفْكيس لع يلد لَه ُلوقَنَف كلت ىئَسذِإ »
 ١١ :5 « أَو ٌممَسأ امك هد نإ ل

 ١ه؟-م ٠ # كدت ابفو كتف 77

 0 ١1 « اَمْلِع فَدْر بر لقو »

 ءايبنألا ةروس

 ا أ « نعلن رات لباب مُكسوَكَحَب سلك »
 5 5 « كتحَبْس َتأ هَل هلال و
 ى 5 « ذدلاَدنبْام رولا ناكتكذتآو»

 جحلا ةروس
 ١87 نض « ِبوُلَعْلا ىوقَت نم اهتم نأ وعَم َمِِظَمُي نمو

 لوا



 ةحفصلا ةيآلا مق 7 ةيآلا

 رونلا ةروس

 3 4 ورمأ ْنَع نفي َنيِذْلا رَدَحَِم

 ناقرفلا ةروس

 1 4 اتالم يَ َوكَت١
 صصتقلا ةروس

 4 ضر يف اَلَع َيَوَعْروَنإ »
1 

يمكلا و هلا اسك نإت فديت
 3 © تيحل

 0 ٍضرأْلا فد فلآ عيت الو»

 م 2 4 لع نرذيوال نب اهنَمَب هريآلا دَدك كي >
 "5 «َُهمَياَلإُهِلَم هع ُن»

 توبكذعلا ةروس

 5 4 انيس َمَئيَبَل ف اوُدَهَج َنيدْلاَو >

 مورلا ةروس

 4 ُهَدَعَو هلأ ُتِرعاَلٍ
 ١

 نامقل ةروس
1 - 

 لب 4« ةيِظع ماظل كرَشلا كرإ»
 ل 4 لإ ٌباَنَأ نم َلِيَم ْعَّتأَو »

 بازحألا ةروس
 : « يتلا كيم ٌرَْوَوحَل مَ
 ١ 4 ةكسح ةوسأ هَ لوس ىف كَل َنكَدَمَل >

 ل

1817-154-15(-5 
01 

*16 

١6 

 لحل

١6 

 ل

 ١-١560-9ه5- 55١"

1١48-0٠ 

 الحلل

١4 

 انفي

 ٠-١940
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 ةحفصلا ةيآلا مقر ةيآلا
 ا و رخل اع روخ

 5 فو © د لع هلأ اودهع ام اوقدص لاجر
 815 غ0 1 + 4 يبا َلهأ سْحيلأ مُكحنَع بهذي هلأ ديرب امّنِإ »

 قع 6 © َيِبلَأ لِ َنوُلَصي هيك مو هَهأَّنِإ »

 رطاف ةروس
 8 ى « هنأ لإ رق رشنأ سانا اهتي»

 سمي ةروس

 د 6 4 تومرجمْلآ هيأ مول ارسم »

 7 9 4 مت اَموكَفلَح هْئأَو >
 0 ١81 4 تيس تروي ُدْفْلَو 2 «تييسزفلا َلَع ٌمكَسَول

 ص ةروس
 اح 3 * قَد تفلح اَمِل َدمَسَك نأ َكَحَنَم ام ٌسيِبِإَب »

 رمزلا ةروس
 2 7 « سلاح ٌنيِدلا الآ »
 0 9 4 يوميا ناو نولي نبدا ىوَتسَي لَك »
 مما لاء 60ا/ ل « اسحب 0 ند

 00 ه+ ..4 تنتاك نيش ع ارت 0 20
 رفاغ ةروس

 00 ١ « مولا كاملا سن و



 ةحفصلا

 لمن

20 

 ١:١

 موال د مول مع

 ؟598-5

684 

 لمح

 ؟؟ه- 8

 0 ا ص ةيآلا مقر ةبآلا
 تلصف ةروس

 7 « اوُمَعَتْسأ هد هه اَسرْأوْلاَك حييلا نإ »
 5١ © َورْخآْل 0 ا

 5 4اَنيياَ َمهِبِرْئَس

 ىروشلا ةروس

 ١ :ىت نكن ا)
 فر « قرا ىف هدوم الإ اج هلع ٌيلتحآ كل ل »

 فرخزلا ةروس
 ناو * نيقرشملا دعب كتبو نب تشي »

 فاقحألا ةروس
 7 4 َنوُرْكَسْت ربك امي نوُهْلا َباَدَع َنْوَري مول »
 <30 « لسا َنِم مْرَمْلآ اول َربَصاَمَكَر يَس فو

 دمحم ةروس

 7 4 حرصت ههأ اورصت نإ

 « نإ نظل ضب تنإ)

 تارحجعلا ةروس

 تايراذلا ةروس

 روطلا ةروس

1١ 

١8-1١17 

7 

١ 

 ا

58 



 ةحفصلا ةيآلا مقر ةيآلا

 مجنلا ةروس

 0 ١ 4 ةعارام ُداَوَفلا بدكم
 يسع, ١ « قط امو رصبلا َعاَراَم ل

 0 7 « ةَمِشاَكِهَأ نود نِياَهَّل سيل »

 ديدحلا ةروس

 1 ٠ « حّتَقلأ ٍلْبَم نم ّقَنَأ نم مم ىوَبْماَل »

 ةلداجملا ةروس

 ؟و١1- 17 ل 4 َنحِلْفْلا مه هلل بْرِح نإ الأ هه ُبْرِ َكِعَلْوأ»

 رشحلا ةروس

 4-16-881 1 « رصّيدلا لوك اوُريَبعَم »

 ١-19-175 3 4 اوي ُْنَع ختبتاتو رثشك لولا 0كاَ امو#

 م 1 « َنيِئِلَمْلا برهم ُفاَمَأ نإ ل

 قالطلا ةروس

 4-75 1 « ا ع هَ لمبه ني نمو

 نييك ل كين © :ةيسح وهف هلل و

 ليفي ١ ا

 ميرحتلا ةروس

 0 1 «هَعَم أوُئما َنيِذلأَو ىلا هنأ ىرْخمال مَن »

 كرابت ةروس
 3 أنو ايام ىارشتت» 16 4

 و2١



 ملقلا ةروس
 « ٍيِظَع ٍقلخ 0 َقَقَكَتَِو >

03 

 لمزملا ةروس

 - الي 00
 5 سَنَةَ

 تاعزانلا ةروس

 2-41 « وحلا نع سْفَنلأ ىّهََو وي ماَقَم َفاَح ّنماَمآَو» 0 نما را ا ا ل / « لكلا متر انج

 ١ +٠٠ «4اهقت تدعو هز تق

 انضر

7784 

1 

7” 



 ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

)1( 

 000 اانْيَسْحَو ًاَنَسَح بح ْنَم هللا ّبَحَأ»
 0 يس ا وت يبس تاهيل ودخل اوجد

 كالا «...اعَبتُم وهو ءَأَعاَطُم ًاَحش َتيأر اذإ»

 0000 '...مُهَل اوُعَضاوَتق « يتم نم َنِعِضاَحْا مر اَذِإ
 000 «...اَكّوأ ةّمألا ِهِذَه ٌرِخآ َنَعَلو ,عدبلا ِتَرَهَظ اًذإ»
 اا 1 1 1 1 ز] 1 1ز 1ذ 1 1ذ] ذ1 هين لأ يف ب ادَمَحح اوُب قرا

 اولا و وفلل و .1٠٠ يِتمأ ثأر ميما ممألا نأ

 اا 0000 ا «...هللا كيت اينَدلا يف ْدَمْزا»

 ااا 1 1 1 1 1 «ءاَضَقلا َدْعَباَضّرلا َكْنأْسَأد

 ا «اوُمَدْنَتَف ُهوُصْعَت الو ءاوُدْشْرَت َلِقاَعلا اوُدِشْرَيْسا»

 00 ا «...ناّتكلاب جئاوحلا حاَجْنِإ َلَع اوُئيِعَتْسا»

 ف ( هللا ىتْغِب اونغتسا»

 0م و خم (ِكاَوُسلا ٍصْوَسِ ْوَلَو ساثلا ِنَع اوُنْغَتْسا»
 0000 اُهُمْلِع ُهْمَفْنَي ٌمِلاَع ةَماَيِقْلا م وَ اباَذَع موقلا دش

 هود موك تامل ما لا متينه مَتيدَتقا م 1 ,موُجلَك باَحْصأ

 0 «...ٍنيّصلاب ولو ملا اوُبلْطا

 0 0 ل ّىَر َدْنِع ّلظأ»

 ا ااا كاري ُهَّنإَف ها را لاو لذ هاكر

 21000000 ايا ا تو َوَتَو اَهْلِقْعا»

 ا و 0 م رع

 ا و اِلْيَللا ٌةالَص ِةَبْوُبْكَلا َدْمَبَوالَّصلا ٌُلَضْفأ
 ا و جا اًرْخِسل مالكا 6-0-5 َلِقَأَو «ةبطخلا رصْقأ»
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 16 رح را «هللا دودخ ْنِم دح ىفألإ يتاَرَتَع َماَرِكلا اوُليقَأ»

 515152 لم هال ول ام ا «...ْتَحَلَص اَذِإ ةَعْضُم دَسَجْلا يف َنَِوَآلأ»

 «...ٍناَسّللا ٌراَرْفِو ء ِبْلقلاب داما ُناَيإلا»
 ا

 0 «...يِدْمَباضَرَع ْمُهوُدِتال ءيباَحْصَأ يف ها فا

 1 َنْوُمَلْعَيال مُكتِإَف ْيِمْوَقِل رْفْغا مهّللا»

 101 سال « ...َكِيِصاَعم نيو اني لوي اَم َكِتَيْشَح ْنِماَنَل مسا مُّهّللا»

 1 (كلْيبَس يف بيم هب َةَماّرأًابوُلُم كلأْسأ ينإ َمُهَّللا»

 1 ل ا ل .٠..قتتأل ملي ني قبذوغأ إل

 10527 م «...ِدّمَحُ ِلآ لَعَو ءِدّمَحُم لَع لص َّمُهَّللا»

 5 عراب 1212 ريت مُهْرَهطَو سجال مقنع بدأ يتب لأ الو ُّنل»

 اا ا ]  ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز 1 ؛يلخأ الوم مهّلل»

 ااا 0000000 «...هللا باك ِثيِدلا َنَمخأ َّنِإ»

 217 1 ل ام وم حالا ا حا هاو ا أ نا اس اون هوكي حلو ) ..ةَحِيِصْنلا َنيدلا َّنِإ»

 00 «...هلعتلاري نوكي نأ هج لجون

 000 «...َنيَاَعلا َلَع ٍيباَحْصَأ َراَمخا هللا َّنإ»

 ع ل اا «ةَرِخآلاب 7 ءاينّدلاب ملاع ىلُك ضي لع هللا َنإ»

 عل و ا م ُلوَقَي هللا َّنإ»

 ا 1 ا ؟هليل هلْيِلَح ِنْيِد ىلع َءرَخا َنإ»

 ذل "ا َهَت ةكئالملا َّنإ»

 0 0105101030331 «...لفَعلا : هلا َقلَح ام َلَوأ نإ

 0 اا 000 0 «...ٍساّنلا جئاوحب ماعتلا اَداّبِع َلاَعَت ف ْنإ»

 1 ا ول «...نيد يف وك : ٍنِمْؤمْلا قالخأ ْنم ْنإ'
 000000700 «...اهتاقر لهب ةريرَسٌرَصأ نم

 000000 «...ٌدِجاَسَم ْمِهيِحاَصَو يي َنوُدِتي اونا ْمُكَلَبمَاك ْنَم نه
 و رد «ْمُكاَقْنَو فلاب ْمُكُمَلْعأ و



 لا و وااو اوم ُدَقَدَّصلا ال ٌلئ ال ِدَمَحُم ُلآاَنِإ
 000 0 0 00070130 (ِنَرَكَذ ْنِم سيِلَج انأ»
 0 01011 هرْخَف الو َمدآِدَلَو ديس انأ»
 ا و و ستلا ؛يلخأل مي لق ةَرَِكُما َدْنِع انأ»
 اا 1 1 1 1 1 1 ةَداَبِع ريّصلاب جملا ٌراَظَتْنا 9
 ا ]1411 مَداَبِع حَرَمْلا ُر ٌراَظَيْنا 9

 ااا ااا «ٌةَداَبِع هللا جرف ة يتم ٌراَظِتْنا»
 0 مدع 1 يَ لأ يف لا مكس

 ١ 6... ا
 101 1 ] ] ] ز] ز]ز] ]1 1 «...مّلَعَتلاب معا اّنإ»

 6 وااو حلا «...دبعلا لكي اك ُلُكآ دبع اَنأ اّنإ»
 ا ل عملا ا ال قو «ٍِسِلاجَلا ٌديَس ُهَنِإ)
 00 ا َْ ال نإ بلك َلَع كامبل آهن
 0000 0 0 ةارجلا ل ِنَْئاَمأ ُْكَف كرات ّنإ»
 اب ا لا 117111111 ُتْفَمْشَأف مُكِلاَعِن َقْفَح ُتْعِمَس يد
 اويل الا ااا ةومام «...اطلاَو عنو هلا ىو ْمُكيصوأ
 ا 00 «...عوُشُحلا : ملا ذه نم مهري اَم ُلّوأ»
 00 ]ذا ؛يَِغ ْمُهف رعي ال يباَبق تحت يناَيِلْوأ»

 0 «...ثيِدَحلا ُبدُكأ نظل َنَِف َنَّظلاَو ْمُكاّيِإ)

 0 ...٠ ةللَص لِ اعاد ايي
 اا «...اًبَهَذ د ةكم ءاَحطَب لَ نأ ٍّلَع ضرع ين

 وما اد ا ا ال ليلا ٌةالص هَ ةيوتكملا َدعب ٍةالَّصلا ٌلَضفأ»

 (ب)

 000000010 يغب اهيبَص سْيَلو لك يِنلاب هع يب ,

 000 0 00010010 ا سانا ٍةاَراَدُمِب ٌتْفِعب»



 2ت)

 هلا مح «...ةعفر الإ دعا ديزي ال ْمضاوَّتلا»
 ل 52000 «...ملاَعلا لَو « ٌيِحَّسلا ِبْنَذ ْنَع اًوُرَواَجته

 0 1... يِتنْسَو هللا َباَتِك : اَمُهَدْهَب اوُلِضَت ْنَ ٍنيعيَ ْمُكيِف ُتْحرم

 14/74 ااوُكَلَْتف هللا يف اوُركَفَتَالَو وللا ٍقْلَح يف اوُرَكَفت»

 ك0 ااا اولا يف اوُرُكَفَتَالَو للا ٍقْلَح يف اوُوَكَفَت»

 ١1 م ا ا وللا ِتاَّذ يف اوُرَكَفَتَالَو , ِءْيَل ّلُك يف اوُرَكَمَت»

 7 ا « نيكاسلا ازثلاعو امض اَوت»

  17-1١خ54-ؤا”م

 ااا ا ٍداَيِإلا ًةَوَداَح َدَجَو هيف 5 م ثآلك
 ؟...ٍناَيإلا ةَوَدلَح َّدَجَو هيف ّنُك ْنَم ُتَآلَث»

1 1 0 

 1 ا ا «...ٌعاطُم حش : ٌتاَكِلْهُم ثالث»

 اة علل (...باّسْخَألا يف ْرْخَمْلا :ةّيلهاَجلا َنِم ٌةَتالَثد

 )جر
 2 1 سوط هس هد

5 

 11 ا ا ملا (ِتاَهّمألا ماَدقَأ تحت ُةنجلا»

 ولا «...ًءاَلَعلا اولِئاَسو « َءاربُكلا اوُسِلاَج»

 م «ُتْعْلَب دَقَف ُعيِفَولا ير ٌلالَج»

 ا لا ا ا «...ًافّرَّش َففيِرَّلا ُديِرَت ٌةَمْكحْلا»
 00 ا ااًهَطَقَتلا امَدَجو َنْيأ نِمْؤُملا ُةَلاَص ٌةَمْكلا
 موسم ل (ةئيِطَح ّلُك ُسَأَراَيْنَلا تح
 0 «بْلَقلا يف ٌقاَقَلا ٍناَتبْني ٍفَرَّشلاو لالا ٌبُح»

 00 0 ) يذلا ُفضِي للا رس
 نا ا ةماعلا نْسُح ْنم را نسخ



 ا ا ا 1 5 مْؤُش ٍقْلُحلا ٌءوُسو «ٌنْمُي ِةَكَلَملا نسخ ا

 (خ)
 . - 1 07 ٠

 0 ا «ِلَمَعلا ُدْيَس ُديَس ٌعَرَولاو  ٍةَمْكِح لُك ٌسْأَر هلا ُةيْمَح»

 00 «...َنوُيرَأ ُلاَدبألاو ةثاشم نق لُك يف يَمأ رايد
 111 0 م ممم موو اممم امومه ممم ممم اممم مم مفروم ممم «ٌةَفدَّصلا ٌربلا ٍباَوْ ريح

 0 0 0 00010101 "سائل مُهْعفنأ ساّنلا ديخ»

 در

 ا 0131 .ةَرحآلا ٍلهأ لعمار :ايثدل»
 اا ]0 «ٌتالِك انمالُطَو ةَفْيِج اًنّدلا»

 000 0 11 هَل َلْفَعَأل ْنَم ماهيب هَل َرادآل ْنَم راد ايدل
 ااا 1 11 هلاَقَم ٌّقَحلا ٍبِحاَصِل ّنإَف ؛ ُهْعَد»

 (ذ)

 ااا 1 1 1 ير هللاب َيِضَر ْنَم ِنايِلا َمْعَط ّقاَذ»

 (ر)

 ا ريَكْا ٍمَرخي قفل مرحي نمو ةكربلاو دايز هب ُقفّرلا»

 اا ا اةَمْكِلا أَ ٌُقْفَرلا»

 معو ا «هللا ٌةَفاَحَم ةّمكحلا سأر»

 ا ا (ُهْنم هَ هَقْفأ وُ ْنَم ىلإ ِهَقِف لِماَح برد

 (ز)

 ع «...ٍلآلَحْلا ميرخَتب ْتَسِيلايْنَّدلا يف ةداَمّزلا»

 (س)

 ا ا 22 «...ِةّنَجلا يف ٌةَرَجَش ُءاَحسلا»

 مقوم جحا ا ا سا 3 ..ٍساّنلا نم ٌبيِرَك «ىلاَعت هللا نم ٌُبيِرَك يح لاو

7 



 (ش)
 9 ٠ .وت هلا و ا 1

 2373*ش*ششسهشهس©سقب8 «ٍسانلا ْنَع هْواَْعَتْسا ُهزِعو « ليلا ُمايِق ِنِمْؤملا ْفَرَع»

 (ص)

 اا ا (مْيِكَحْلا ضر ٌرْبَّصلا»

 ا 1 ... ؛لوَألا ةَمْدَّصلا َدْنِع ُربَّصلا»

 00 «ِدَسْحْلا نم سلا ِةَلِْنَمِب ٍنايإلا َنِم ٌربّصلا»

 ا « هلك َناَيإلا ُنيِقْلاَو «ٍنايإلا ُفْضَي بَّصلا»

 7 ا «...ةرخآلاو اينّدلاو ٍنيّلا يف هدير لِقاَعلا عم ُةَبْحَّصلا»
 0 ااا 1 1 1 «ٌرْمعلا َدْيِزََو « َءالَبلا ْمَقْدَن ةقَدّصلا» « كم مورس ج.م. د

 000 «َكِْيِخَأ ُنْطَب ّبَّذَكَو . هللا ٌقَدَص»

 00 ا ا ا ا مهد 5 7
 01 1 ا وبل لت اوعي دقو كما عقم جاتا «ٍتوملا ٍتاَركَس ففخي ٍتونقلا لوط»

 لا م اخ طوا «...هللا ُهَرِفغَيال ٌمْلَظَم : ََنالَت ُملظلا» . .٠ هرم ا تا 0-1
 ا ءِراَنلا يف مثتاوعأو ٌةَمَلّظلا»

 (ع)
 ل 1 «...ٌقطاَن ٌباَنِك : ةثال ُمْلِعلا»
 0 وو موو نمر ممم وتم ة وم ةمفمف «...ُهلْلِد ُلْفَعلاَو « ِنِمْؤْملا ُليِلَح مْلِعلا

 2 فا ا ا «ِلْيَق ْنِم ِءايرْنألا ُتاَرْيِمو ٠ ياريم مْلِحلا»
 07 52200000 «ِهقْلَح َلَع هللا ُءاَنَمَأ ٌءاََلْعْلا»

 ك0 «يتمأ ءاَنمَأ ءَلُعلا»

 ا 0 0 0 ... ؟...ءاّيرألا ُاَمَلُحَو . يضزألا ُحْيباَصَم ُءَلُعلا»
 0000 «ًاَيْلِع ضزألا ٌقاَبِط المي ٍشْيَرُكلاَع»
 18 ومو ممم همم همم عمل «...1؟ ٌبّصني فيك ردقلاب نقيأ نمل ًابجع»



 0 ا ا و ما م واظمو «...ككض هللا راَرْسَأ ْنِم رس ٍنِطاَبلا مْلِع»
 0 50 9٠ .٠

 0000000 «ٍناَيإلا نم هم ذا ولع

 2. ماس يف
 00 1 00001 ز ز اَمُهاَنِباَو ٌةَمِظاَقَو ٌّءَِع»

 0 ل 0 ريح لك ٌعاَمِ اهئإف ؛ هللا ىَوقَتب َكيِلَع»
 نضر ا لا 0 يلا َنيِدِاَرلا الخل سو يشب ُْكِلَ»

 11017 4 ل ل 1 ا الا للا ةاططاما قوم ا لتكمل 0 ع

 0000 0 0 «...ْمُكَلبق َنِِْحاَصلا ِبْأَد ْنِم هن ليلا ماّيِقب ْمُكِل

 (ف)

 101 "اَئْؤُي ام يِنيِذْؤُي ينم ٌةَعْضَب ةَمِطاَف»

 ل م عل (...ٌقِطْنَي يبو ٌرِصْنُي يبو (ٌعَّمْسَي ْيِبْه١

 (ق)

 37 ل ل ال اخ ا (ُهْنَع َىَنْغ َالَو هَدْعَب َدْعَبَرَقَف َرَقَك آل ََّنِغ نآرقلا»

 000 يلا اَرصلاو « ٌميكحلا مْكّدلاو ٠ نا وتلا وه ُنآْرُلا

 ا «ٌدَمْنَي ال لَم ٌةَعاَنَملا»
 143 و د ا سلا ا ام ا ادعم «...يئاّدر ُءاَيِرْبِكْلا :َلاَعَت هللا َلاَق»

 00 «...ٍلْيَللاب مولا يكل يبا 5:- ملا اهل زك ناش ل
 ااا 00001 لاااااااااااا اَهوُمَّدَقَتَآلَو اَشْيَرُق اوُمَدَق»

 ل ا قبس قلي رخال أ كيدي
 81 ا «...ٍلهلا َعَم مق 2 لمعلا لل

 ا 0 1 11 ا «ِناَءْرَقلا ٍيِراَق َلَع ضيف لَا ماقد

 ك١

 1 ا ف «...ةْجّوْلا ُدّوَسُي م ُبْذَكْلا»

 04 21 م دل ا وح شل طا «...ٍتْوَعْا َدَْبَِل َلِمَعَو سف نا رم : سي لد

 لا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا «ًاَيبن َنوُكَي ْنأ ُْيِكَحْلا داَك»

 0 دَلَسَرملا حيّرلا َنِم دَوْجأ كي ناك



 رإ طك دا حاف دوال هوم مخ طسالالا تالا (دغل أئيش رخّدي ال يي بلا ناك»

 0 ا وحب 5 هللا مسبب بف أديل لاَ يِذ رئأ له

 0011 1 ] ] ] ] ]ز] 1 1]1]1]1ذ]1 ١ هلل ٍدمَحِ هيف ادبي ٍلاَب يؤ رمأ ٌلُك»

 اول يرو وق ادم حلل ا عا ل )2 ٍليَِس ٌرباَع ْوأ ٌبيِرَع كنك اندلا يف ْنُد»

 0ل)

 96 11 امام مط اووف سم مح مع طم اع ل نأ ا اًمّلشَأل ُهُيْكَرْدَأ ول

 000 ؟معنلا رمح ْنِم كَل دَح ًادحاَوالُجَر َكب هلا َي يعنيه

 0 «َكِسْفَن َلَع تيك َتْنَأ َكِيََع ءاَنك صح * كيو

 0 0 012121 'يِدعَدَبُيانتو يِرَف اوُذِجَتتال»

 52047 م "...سْمح ىلإ سْمَح ْنِم و مُكوَع دَياِاَعألإملاَع ّلُك اوُسِلاَال»

 0 ا اق مقا ا ارم هَقاَس قات بلح ولو ليلا مق اوُعَدت ال»

 00 «...َدِجاَسَم ةَنألَث َلِإ الإ ٌلاَحّرلا اوُدُشَتَآل»

 117 ا ا تما اك تلك اهله كغ ةمكملا اوطتت او

 1717-5184-7110 ؛هب ُتْنِج اَِلاعَبتُاَوَه َنوُكَي ىّنَح ْمُكَدَحَأ ُّنِمْؤُيال»

 0 ٌقِفاَنُم اَّلِإ َكْضِفْبْمَالَو ٌنِْؤُم الإ َكّيجآل»
 1 و اسم قروش ةقلبلا# «ِرثك ْنِمرذ لقمه يف ْنَمهنَجْا ُلُخدَآل
 1 تل امو اج جا ا

 7 و ا اول «...لِقاَونلاب لإ برقي ي ىِدْبَع ُلاَرَيال»

 ا 0 «قئاثلا ُبكْشَيأل ْنَم هللا ُرُكْشَيَأَل»

 0000100010 ببلد «ًاَرطَي رار رج ْنَم ىلإ هللا ٌرظْنَيال»
 ا 1 1 ]1 1 1 1 000 (ِكِلَمِب ُتْسَل»

 1 1... ينم ْتَسْيَو « اً م َتْسَلا

 1 ا لع طْلسُت مل كلو َتَْوُأْو كَ ل نأ نأ"

 1 «...هللا 1 َتْنَأ الو :ليق «٠ دِلَمَعب ةَْجْلا ْمُكُدَحَأ َلْحْدَي

 000000009 +. تاَباَهَل بل اوه َةَرْحَص ف و لشي دع أل
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 اا ا كد ٍلَبَج لع ٌلَبَج ىَعَ 0
 ل ا م «...اريك مثيلا مْ اَم َنوُملَ
 0 ا ل نيو نو ا تاتا
 ا ا اني كشف تحارتش ال٠ مَعَ امانا َنِمَنْومَلْعَتْول»

 011111 ] ] ] ] ]ز]ذ] ]1111 1 1 «...مُكْلاَكلا ّقَح < هللا َلَع ْمُتلَكَوَت وَل»

 ا «...ٌكِلَذ ْنِم يك َوَه كام مُكيلَع ٌتْيِيل اوبن رذُت ْمَلَولا

 0 0 مالا َمْوَي صاّصيلا هيت ةيْشَح ال ْوْلا»

 11 ل ا لا «...ّيِفَينأ هّيبِن نِمو لجّرل َدعَي نأ ٌفّلُخلا سيلا

 مالا ا « ِءيِذَبْلا الو شِحاَْل لَو ِناَعَّللا الَو ٍناّمّطلاب ُنِمْؤُمْلا َسْيْلا

 1 دَسَح ْوْذ ينم سيلا

5 
 000 ا 7 «...يِتمَأ ِداَسَف َدْنِع يِتَنْسِب ُكَسَمَتُمْلا»
 0000000 0 للام نم مُكُدحأ ظني هللَح نيد د َلَع ُءْرَمْلا»
 11 و اعلا واسم اال كمل 1 دج قولا ( َبَسَتْكا اَم ُهَلَو ّبَح قي كلا

 0 00 ) اذ َفُلَعَْي ماَوْقأ ُلاَباَم

 ا و «...طَق اَهَمِلظ َةَمَلَظَم نم اَرِصَتْنُم لو هللا ٌلْوشَر ُثِيَآَر اَمد
 ااا ]1 ا «ال لاق ءْيَن نع كي يلا ليس اما

 00 بيع بَ ايلذلا ٌبُح بح َنَكَس اما

 ا 006 لقائي هِي َبَرَ امه

 0 1 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز ]6 .٠ قدس ل قْئَشيذأ زن كرعأ لعام

 ااا 1 1 ]ز ] 1 1 10 1 101 10 1 1 1 1 1 1 1 «...ّلَع ْعَتبا ٍنِكَلَو «ٌءْيَع ْيِدْنِع امد

 0 1 "...ِكَلَم ديب ةَمَكَح ِهِسأَر يف الإ ٌّيِمَدآ ْنِم اَم»

 يلا «...خراَصو اّلِإداَبِْلا هُحِبْضُي حاَبَص ْنِم ام
 113/2 ا ل للام طاوو هتا همل فاطم مطل »2 .؟ُةَِاَ ايةَرْكلا وَ اما

 0 اا (...يلاَمو ايْئَدلل اَمو « ايْيدِلَو يلاَم»

 و7



 اا 7 أَلا ناب ِدمح لآ همرغَم»

 1 2 ا لا 7-5 سي سي مل لمع طبأ ّْنَم»

 ا لا يا ن1 اع ُهْنِم هلا َباَعَأ هللا ىَعلا نمد

 ا ا «ًانمآ هللا دآلب يف َراَسو «ًايَوَ َساَع هللا ىَقّنا نما

 ا و وح ل «...ُهَءاَعِل هللا ٌبحأ ءوللا َءاَقِل ّبَحَأ ْنَما»

 000000 «...ِنيَسُحلاَو ِنَسَحلا لإ َراَشَأو ِنْيَذَه ّبَحَأَو يِنّبَحَأ ْنَم١

 ا وق واعمل يجدن اّدَر َوُهَف هنم َسْيَلاَم اَذَه اَنِرْمَأ يب ٌتَدَحَأ ْنَم»

 1 ا 0 نساتلا نيو هم اخ هللا ءاَفك وللا نو هني يف نسخ نما

 كعامل م 0 «...يناّيخأ ْدَقَق يِتَنَس ايخأ ْنَم»

 اللا ل «...ةَمْكَحلاُعْيِباَنَي ْتَرَهَظ ءَأَحاَبَص َنَِْبْرَأ هلل صّلخأ ْنَم»

 ااا ا 1 1 1 ا (ينيَراَح قف ًاَيلَو يل ىَذآ ْنَم»

 0 «هللا هلأ يعاب ٌرتغا ٍنَم

 ل (ينِم َسْيَلَف يِتَنَس ْنَع َبِْغَر ْنَمَو ء يم َوُهَف يب ىَدَتْها ِنَم»

 ا ا ا 0 ] ] ] ]ز ]ز]ز] ]111 ةيبزكلل قلعت رعت يام رئاثلا نو

 0 ا م ا «هللا ُهَئاَمَأ ًاَشْيَرُ َناَهَأ ّنَم»
 1 سلا ا ع دعما ا
 الك نو و موو لوم ممم قمة ف موقف عمة معمم . هتيم هِتيْشِم يف ٌلاَتخاو  ِهِسْفَن يف َمّظَعَت ْنَم

 اياد ف و «...يِمأ ِداَسَق َدْنِع يِتَتْسِب كس ْنَم»
 ا ا ل ل
 ا 5
 0 ا بال اع اَهُرْجأ هَل ةنَسَح نس َّنَس ْنَم»

 0 0 00 ب-بب «...أرْشَع ٌحِبْصي نيج َّنإَع ّلَص ْنَم» عمد خخ ه بو

 ا يو يلا



 رقع ككل يو لا 0 ل

 ا هر اجب لِ نحيف رخآلا مويا لاب ُنمْؤُي ناك نما

 ا ا «...ِلَوُسَرو هللا ىلإ ُهثَرجه تّناك نَم»

 0 ااا 1 000-0 ٌنلَعَ ُهالْوَم ُتْنُك ْنَم»

 0 ااا «...ًئؤُم َتاَم ِمَحح لآ ٌبُح لع َتاَم نما

 1 «اوُوُع ْنأ َلبَق اوُنوُم»

 (ن)

 اوكا حتا ل و ل «اوُهَبتلا اَوناَم اَذَِف « « ٌماّيِن ساّنلا»

 00 متم ذك لع نوب ب ديو « ِتاَرْيَخلا َنوُلَمْعَي ٌساّنلا»

 ل يي «ةمايقلا مَ َْرُِباَلا َنْرسآلا رنا

 م « ّمَأ ٍنالْذعلا َمْعِنَو « (كُلَمَج لمَجلا مُعِن»

 (رو)

 0000 «.. لل 7 َر يل َدِهَع ُهّنِإ ةَمَسَنلا أرَ و َهَبَحْلا َنَلَق يذّناَو»
 ا ٠...ٌلْعأ ام َنوُمَ دل دي دم ُسْفَت يلو
 اا «...هللا ٍلوُسَر ٌَباَرَقَل ديب يِيْفَت يِذَلاَو»

 000011 «...ناهإلا ٍلُجَر َبْلَق ٌلحْدَيآل ديب يِسَْت يِذّناَو»
 م 2 و طا ةركج ا ترا وعو لنا رجالا ثق ترج

 0 ا ا «راَثلا يف ٍةَلالَض لكو»

 (ي)

 000 «.....ٍلُسّرلا نم مزَعلا يلْوأ ْنِم يناَوْخِإ « اينّدلِلو يلام « ٌةشئاع اين
 ا وم اما دع و د .... 9... يقل لع ملظلا تمرح نإ يِداَبج ايف

 1 ا ا 00
 ا ف يم مما ؛هِذَه َلَتِم َكئَقَلَح ْدَقَو نُرِجُْتأ مَدآ نبا :هللا ُلْوَقَي

 لا





 مهل مجرتملا مالعألا سرهف

 0 نيفراعلا جات افولا وبأ (1)

 ل0 ٍلبشلا ركب وبأ | ّيعافّرلا بزعألا ميهاربإ

 نإ 000000000 شاّيع نب ركب وبأ 0000 يناقللا ميهاربإ

 اال يطساولا ىبحي نب ركب وبأ | ط0 يزوجلا نبا

 ني يتلا تاتولا | فقل يسشبا نض وع مساقلا نبا
 لإ 00000000 ييلازغلا دماح وبأ| 8 يدرولا نبا
 5 نايح وبأأ ”لم0000 ينالقسعلا رجح نبا

 518 يا و طعاما نارادلا جلسوا | يس م قي نما

 لل ا م يعفاشلا عاجش وبأ | 400 ديز نبا

 ل0000 ٌيريجلا نامثع وبأ | 384... رايرهش نبا

 00د قاقّدلا ٌِلعوبأ | م يبرغملا ٍلْفاَّلا داّيع نبا

 00 يراتدورلا لع وبا ١ 8 بالم هللا ءاطع نبا

 وح حا يناّذلا ورمع وبأ | يطانرغلا ةيطع نبا

 اا يدادغبلا روصنم وبأ | يرادلا ريثك نبا

 3 يماطسبلا ديزيوبأ | 0... يثورافلا ميهاربإ قاحسإ وبأ
 0111 يودبلادمحأأ ممول يرعشألا نسحلا وبأ

 300 قس ماا نمل يناجيتلا دمحأ | مه. يلفاشلا نسحلا وبأ

 نيا 5-3333333355 يعافرلا دمحأ | 40 ءادرّدلا وبأ

 ١857 .... «ينابرلا مامإلا) يدترهسلا دمحأ |[ 4٠ دوعسلا وبأ
 50 يرصملا لالج نب دمحأأ يسرملا سابعلا وبأ

 س06 لبنح نب دمحأ | 8 يرعملا ءالعلا وبأ
 1117 م يثورافلا نيدلا زعدمحأأ يطساولا حتفلا وبأ

 فرح



 000 00 يناهفصألا

 88و ب نا ينيوجلا نيمرح ا مامإ

 0000 0 رمألا

 1 يعازوألا

 (ب)

 5 ا ا لا واو لل اك يروجابلا

 000000 يريصوبلا

 1 ا ما توب طماطم يقهيبلا

 (ت)

 0 يدنورهّنلا رّيَقْفلا نيذلا يفت

 000 يطساولا نيّدلا يقت

 (ج)

 00000000 0 يرْيَرلا

 ني قداتملا رع

 1 ناهيلس نب رفعج

 يعازتلا ةنوب ديس نب هللا دبع نب رفعج
 11017 ل نو لم قل ودل ل عدم

 2 مم يطويسلا نيدلا لالج

 00000 يدادغبلا دينجلا

 1 وا اة صام يرهوجلا

 (ح)

 ل ا مكاحلا

 0 دا ناهيلا نب ةفيدح

 نءذوإ 062 ال فهو هامل يرصبلا :دسحلا

 1 ع ىنانطقلا ىعارلا رسح

 ١ رش ا ا نيدلا ناهرب نيسح

 ١ ا 7 جالحلا م6

 ا ينارح ا سيق نب ةايح

 (خ)

 ااا 0 0 للعلا رضخلا

 ١ 1 1 ىدادغبلا بيطخلا

 2د)

 7 ا ا ا ىنطقرادلا

 ا يئاطلا دواد

 ااا يرهاظلا دواد

 6 ا يجلدلا

00 

 نام ةّمّولا وذ
0 

 راق 2 ا ماو ا اوما يرصملا نونلا وذ

 (ر)

 "أل ,لل م ل ور اورو مة ءببم ةيودعلا ةعبار

 ا سنأ نب عيبرلا

 “١1 ةوةهوموواووو ةةممفلف يربطلا نيدلا يضر

 اك يدادغبلا ْميَوَر

 (ز)
 0 جاجرزلا

 0001 يراصنألا ايركز

 ةفب



 5200 ا ا ملا يناقللا مالسلا دبع 10110000 00 0 0 يرشخم لا

 ل شيشم نب مالسلا دبع | 41.0.6000... ملسأ نب ديز
 01 يطساولا عيمسلا دبع | 33 00.0.0... نيدباعلا نيز
 1 ىنيريدلا زيزعلا دبع | ”337 00.00.0666 يرهزلا

 ©5ظ5*شش97 يناليجلا رداقلا دبع (س)

 181 2 يدرورهسلا رهاقلا دبع وم يموزخملا َيعافرلا نيّدلا جارس

 هل لا ئتفارلا ميركلا دبع أ مهوب: 2. قاواتعتلا نينتلا دهن
 0 نت نيفادعا يع يا سدا ليج
 نا جاخلا هيؤر ني هللا انيعأ | يبا ب ا ل ا سلا يرن

 ل هاير نييك اوبل ا وكبسلا
 25ه 5 ينارعشلا باهولا دبع

 ا مالغلا ةبتع 22ش )

 ط6 رفاسم نب يدع 0 ش -- 0000 يبعشلا

 0 يحئاطبلا عدوتسم نب زازع 00 8

 200 نداردنلا جب دوور: ١ 702 ياسا ليعمل نيدلا سعت
 ن0 00111111 ا ثراحلا نب ةبقع (ص

 با ل و ةشاكع | ١١١ ......... ينيسحلا رينملا يدنفأ حلاص

 1 يطساولا لضفلا وبأ يلع (ض)

 م رمل نضاوخلا لع ا ل الا
 0 ا ٌىطساولا ّيراقلا ّللع ا

 210700 ىفصرملا ىلع 533
 ١ ا للصوملا يرمعلا ىقابلا ديع

 000 يجيلملا يلع 7 يف

 000001 يتيملا يلع 111 سا يواللا توورلا دب
 0000 يوقعيلا سيرد نب يلع | ٠ ر 0 مر 0 000 اطعلا يندملا نمحر لا دبع
 00 ابنالا رلا دبع

 25755705717 ينورزاكلا دمحم نب يلع يح“ ميحرل 5

 ا يبيلقإلا مالسلا دبع



 ا وا يِدْرَوَرْهَسلا رمع

 111 يئورافلا رمع

 00000 زيزعلا دبع نب رمع

 (ف)

 1 يزارلا نيدلا رخف

 نر ااا ىدابآ زوريفلا

30 

 16 ا يطساولا دمحم نب مساق

 0161-7845 .... ينالقابلا ركب وبأ ىضاقلا

 3 ةلاعجب هداك

 75011 21ج ل م ماو وا يبطرقلا

 71811 و ا ا يريشقلا

 | يشاشلا لافقلا

 تح
 00000 ديز نب تيمكلا

 7516 62 طا ا عل مام يئاسكلا

 )م١
 ااا رانيد نب كلام

 اا دهاجي

 ؟ لا وا ال ها عال داق وا يبساحملا

 000 1 1 يدايصلا ىدهلا وبأ دمحم

 0000000 رقابلا دمحم

 000 روصنملا نب دمحم

 2 يرصبلا دبع نب دج

 2100 يطساولا عيمسلا دبع نب دمحم

 اك ينل د ىسولآلا دومحم

 ما يبرعلا نب نيدلا يبحم

 نش 0 دلاخخ نب ملسم

 1 يخركلا فورعم

 ا نابلس نب لئاقم

 3/1 يعافرلا نيدلا دهم

 ااا رفعج وبأ روصنملا

 ١ ىحئاطبلا روصنم

 سر دّمحم هللا دبع وبأ يدهملا

 11 ا ا ل ا هللاب قفوملا

 ن0

 000 يرداقلا يسولآلا يدنفأ ناعن

 00 لع نيّدلا رون

 ا ىووُثلا

 (ه)

 0 م ديشرلا نوراه

 0و0

 00 007 نميلا جاضو

 (ي)

 00000 0 ذاعم نب ىيحي

 ا ا ا ا احمل يبوقعيلا
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 عجارملاورداصملا سرهف

 ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم .شيهد نب كلملا دبع قيقحت ءيسدقملا ءايضلل «ةراتخملا ثيداحألا -
 .ةمركملا ةكم -

 .ريثك نبا راد ءوتسم نيدلا يسحم .د قيقحت , يوونلا مامإلل ءراكذألا -

 .يثورافلا دمحأ نيدلا زع خيشلل «نيقتملا خيش ةقيرطل نيملسملا داشرإ -

 .ةرهاقلا - ثيدحلا راد ءرماع نب هللا دبع قيقحت. يقهيبلل . تافصلاو ءامسألا -

 راد ءراطعلا ليمج يقدص قيقحت «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -

 .ركفلا

 .توريب « نييالملل ملعلا راد :يلكرزلا نيدلا ريخل مالعألا -

 راد ءبيطخلا داشر قيقحت «ينارعشلا مامإلل «ةيدوبعلا بادآ نايبب يف ةيسمدقلا راونألا -

 .ىوقتلا

 ؛ماحللا عيدب .د و ءنخلا ىفطصم د.أ : فيلأت .حالطصالو ثيدحلا مولع يف حاضيإلا -

 .توريب - بيطلا ملكلا راد

 باتكلا راد ءيم هكن ينغلا دبع قيقحت ؛ريبكلا يعافرلا دمحأ مامإلل ديؤملا ناهربلا -

 .سيفنلا

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ,« يدادغبلا بيطخلل .دادغب خيرات -

 .توريب - ركفلا راد . ركاسع نبال ءقشمد خبرات -
 .يتوريبلا راد ءرانش مالسلا دبع قيقحت .ءيروجابلل .ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا ةفحت -
 .ةرهاقلا - ثيدحلا راد ءيواربشلا دمحم قيقحت .يطويسلا ظفاحلل ءيوارلا بيردت -

 ةيملعلا بتكلا راد « نيدلا سمش ميهاربإ قيقحت ,يرذنملا ظفاحلل .بيهرتلاو بيغرتلا -

 .هسو ريو -

 .يطساولا نمحرلا دبع نيدلا يقت ظفاحلل « نيفراعلا خياشملا تاقبط يف نيبحملا قايرت -

 .توريب - ةفرعملا راد , رضخ رونأ لداع قيقحت ءيناجرجلل تافيرعتلا -
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 - يمالسإلا بتكملا ءيقزقلا ديعس قيقحت « ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «قيلعتلا قيلغت -

 .نامع ء توريب
 .يزارلا رخفلا مامإلل .( بيغلا حيتافم ) ريبكلا ريسفتلا -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ء احيش نومأم ليلخ « قيقحت ءيرشغزلل ءفاشكلا ريسفت -

 .ةلاسرلا ةسسؤم « ينالقسعلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلل ؛بيذهتلا بيرقت -
 دبع قيقحت «قارع نبال ؛:ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .فيطللا دبع باهولا

 .يدايصلا ىدهلا يبأ دمحم ديسلل « رايخألا ةيعافرلا ةداسلا تاقبط يف راصبألا ريونت -

 - ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع دمحم قيقحت ءايندلا بأ نبال «. لومخلاو عضاوتلا -

 .توريب

 .توريب - ةيرصعلا ةبتكملا ءيناهبنلا خيشلل «ءايلوألا تامرك عماج -

 .يقنحلا يرصملا يراللا لالج نب دمحأ خيشلل ءىدحلا مامإ ةريس يف ىدصلا ءالج -

 .ثارتلل ةيرهزلا ةبتكملا ءينارعشلا مامولل ءرردلاو رهاوجلا -

 .يدايصلا ىدحلا يبأ ديسلل . قالخألا مراكم يف قالطإلا ةرضح -

 .ىوقتلا راد ؛نيدلا ردب دمحم ةيانع « ةيعافرلا مكحلا -

 .سيفنلا باتكلا راد , يم هكن ينغلا دبع «قيقحت «ةيعافرلا مكحلا -

 .توريب - يبرعلا باتكلا راد ,يناهبصألا ميعن يبل «ءايلوألا ةيلح -

 .راطيبلل ءرشع ثلاثلا نرقلا خيرات يف رشبلا ةيلح -

 .يدايصلا ىدملا يبأ ديسلل . داحتالا ليبس ىلإ داشرلا يعاد -

 .ثارتلل ةيرهزلا ةبتكملا ءينارعشلا مامإلل ءصاوغلا ررد -

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا -

 ةعبطم . يدايصلا ىدملا يبأ دمحم ديسلل ءيدمحألا ددملاو يدمحملا ضيفلا ناويد -
 .ةينيطنطسق - بئاوجلا

 .ركفلا راد عيزوت ءساورلا مامإلل « نيقيلا ةاكشم ناويد -

 ةعبطملا « يرتولا دمحم نب دمحأ مامإلل ءنيح اصلا بقانم ةصالخو نيرظانلا ةضور -

 .رصم - ةيريخلا
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 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد , رديح رماع قيقحت « يقهيبلل .ريبكلا دهزلا -

 .ةرهاقلا - يفاقثلا بتكملا .نابعش نميأ قيقحت , دمحأ مامإلل ,دهزلا -

 «يركابلا نيسح .د قيقحت .«ىمئثيهلا نيدلا رون ظفاحلل :ثراحلا دنسم ىلع يمئيهلا دئاوز -

 .ةرونملا ةنيدملا - ةنسلا ةمدخ زكرم

 يسعادلا ةباجإو ءيطويسلل متحملا فرشلا ١ باطقألا فرشأ دنع بارشو عامسم -

 قيقحتو عمج ( ساورلا ديسلل باطقألا فرشأو «يعفارلل «نينيعلا داوسو ءيجنزربلل

 .طسابلا دبع ميكحلا دبع خيشلا

  يقابلا دبع داؤف دمحم خيشلا قيقحت « ينيوزقلا ديزي نب دمحم ظفاحلل , هجام نبا ننس -
 .توريب .ركفلا راد

 . ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم خيشلا قيقحت ءثعشألا نب ناميلس ظفاحلل ؛دواد وبأ نتس -

 .ركفلا راد

 ء اطع رداقلا دبع دمحم قيقحت . يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ظفاحلل , ىريكلا يقهيبلا ننس -

 .ةمركملا ةكم - زابلا راد ةبتكم

 دمحأ خيشلا قيقحت « يملسلا يذمرتلا ىسيع نب دمحم ظفاحلل «( عماجلا ) يذمرتلا ننس -

 .توريب - ثارتلا ءايحإ راد ءركاش دمحم

 - ةيملعلا بتكلا راد ءيرادنبلا رافغلا دبع .د قيقحت ءيئاسنلا مامإلل ءىربكلا نتس -

 .تاوريب

 راد « يرادنبلا رافغلا دبع .د قيقحت . يئاسنلا بيعش نب دمحأ ظفاحلل .ءىربكلا نئسلا -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا

 حاتفلا دبع خيشلا قيقحت « يئاسنلا بيعش نب دمحأ ظفاحلل « ( ىبتجملا ) يئاسنلا ننس -

 .بلح - تاعوبطملا بتكم ,هدغ وبأ

 دمحم خيشلاو طوؤانرألا بيعش خيشلا قيقحت « يبهذلا ظفاحلل « ءالبنلا مالعأ ريس -

 - ةفرعملا راد ءاحيش نومأم ليلخ قيقحت « يوونلا مامإلل ( جاهنملا ) ملسم حيحص حرش -

 .تورب
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 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءلولغز ديعسلا دمحم قيقحت ىقهيبلل «ناريإلا بعش -

 يلازغلا ةبنكم «كشوك يلع هدبع قيقحت ءضايع يضاقلل «ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا -
 .قشمد -

 يعافرلا نيدلا جارس دمحم هللا دبع ديسلل « رايخألا ةيمطافلا بسن يف رابخألا حاحص -

 .يموزخمملا

 يرهوجلل «ةغللا يف حاحصلا -
 « طوؤانرألا بيعش قيقحت « يتسبلا يميمتلا نابح نب دمحم ظفاحلل , نابح نبا حيحص -

 .توريب - ةلاسرلا ةسؤم

 ىفطصم دمح .د قيقحت . ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ظفاحلل « ةميزخ نبا حيحص -
 .توريب يمالسإلا بتكملا . يمظعألا

 .توريب - ةفرعملا راد  احيش ليلخ قيقحت يراخبلا مامإلا حيحص -

 .قشمد - ءاحيفلا راد .ملسم مامإلا حيحص -

 .رصم - رانملا راد ءناحطلا تاحشلا قيقحت « يزوجلا جرفلا يبال  ةوفصلا ةفص -
 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد .يجعلق يطعملا دبع قيقحت . ٍليقعلل .ءءافعضلا -

 .يمامح ميلس دمحم خيشلا قيقحت « يدايصلا ىدهلا يبأ ديسلل ءسمشلا ءوض -

 .قشمد - ملقلا راد .هكنبح نمحرلا دبع خيشلل «ةفرعملا طباوض -
 .نقلملا نبال 3 ءايلوألا تاقبط -

 .يطويسلا مامإلل . ظافحلا تاقبط -

 خيشلل «(ةيلذاشلا ةداسلا تاقبط يف ةيلعلا تامركلا عماج) ىربكلا ةيلذاشلا تاقيط -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ءيبرغملا يسافلا دمحم نب نسحلا

 .يكبسلا مامإلل « ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط -

 .ةبهش يضاق نبال «ةيعفاشلا تاقبط -

 .يملسلا نمحرلا دبع يبأل .ةيفوصلا تاقبط -
 .ضايرلا - ةمصاعلا راد .«يروفكرابملا هللا ءاضر قيقحت .خيشلا يبأل يلع تب
 .ضايرلا - ةيارلا راد ءريغصلا يفطل قيقحت ءايندلا يبأ نبال ؛هلضفو لقعلا 35
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 .رتع نيدلا رون .د.أ قيقحت حالصلا نبال .ثيدحلا مولع -
 .احج دمحأ قيقحت ءيدايصلا ىدهلا يبأ ديسلل «ةيعافرلا ةقيرطلا صخلم يف ةينابرلا ةيانعلا -

 د.يرزجلا نبال «ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ -

 - ةيملعلا بتكلا راد .ةضيوع حالص خيشلا قيقحت ,يواخسلا ظفاحلل ؛ثيغملا حتف -
 .توريب

 .يبرعلا نبا نيدلا يحم ربكألا خيشلل , ةيكملا تاحوتفلا -

 - ةيملعلا بتكلا راد « لولغز ديعسلا قيقحت ءيمليدلل .باطخلا روثأمب سودرفلا -
 .توربيب

 - لالهلا ةعيطم ءيدايصلا ىدهلا يبأ ديسلل «ناتهبلا لهأ ليطابأ قحاب غمادلا ناقرفلا -

 . نبض

 .رصم ةبتكم .يوانملا فوؤرلا دبع ظفاحلل ءريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف -
 .يدايصلا ىدهلا يبأ ديسلل «رباكلا هعابتأو يعافرلا ثوغلا ركذ يف رهاوجلا ةدالق -

 .توريب - ركفلا راد ءيوازغ ىيحي قيقحت ءيدع نبال ؛لاجرلا ءافعض يف لماكلا -
 .ركفلا راد ءيطوبلا ناضمر ديعس دمحم د .أ فيلات :ةينوكلا تاينيقيلا ىربك -

 .ثيدحلا ملعلا ةبتكم «دمحأ جاحلا فسوي قيقحت «ينولجعلل .ءافخلا فشك -

 .توريب -ةيملعلا بتكلا راد «توحلا لامك قيقحت «ةفيلخ يجاحل ءنونظلا فشك -
 ةنيدملا - ةيملعلا ةبتكملا ءيقروسلا هللا دبع وبأ قيقحت ءبيطخلل «ةياورلا ملع يف ةيافكلا -

 .ةرونملا

 .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم ؛يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك -

 دبع ظفاحلل «( ىربكلا يوانملا تاقبط ) ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا -

 .ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا .نادمح ديمحلا دبع .د قيقحت ءيوانملا فوؤرلا

 .توريب - رداص راد ءروظنم نبال «برعلا ناسل -
 .ىوقتلا راد «ةيانع وزع دمحأ قيقحت ءينارعشلا مامإلل «قالخألاو ننملا فئاطل -
 «ينارعشلا باهولا دبع مامإلل «( ىربكلا تاقبطلا ) رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول -

 .توريب - ةفرعملا راد .حلاص ناييلس قيقحت

 فلا



 .يمئيفلا يلع نيدلا رون ظفاحلل . دئاوزلا عمجم -

 ةيملعلا بتكلا ءاطع رداقلا دبع ىفطصم قيقحت ,يبهذلا ظفاحلل «يئيبدلا نبا رصتخم -

 .نانيل - توريب
 ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم قيقحت ؛مكاحلل ؛نيحيحصلا ىلع كردتسملا -

 .توريب -

 .ضايرلا - رثوكلا راد «يبايراغلا رظن قيقحت «يناهبصألا ميعن يبأل «ةفينح يبأ دنسم -

 مولعلا ةرادإ ءيرثألا قحلا داشرإ قيقحت ءيلصوملا يلع نب دمحأ ىلعي يبأ مامإلا دتسم -

 .ةيرثألا

 .رصم - ةبطرق ةسسؤم «لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم -
 .توريب - نآرقلا مولع ةسسؤم «هللا نيز نمحرلا ظوفحم .د قيقحت «رازبلا دنسم -

 .توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «يفلسلا يدمح قيقحت ءيعاضقلل ءباهشلا دنسم -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد :يتسبلا متاح يبأل ؛مالسإلا ءاملع ريهاشم -

 - ةيبرعلا راد ءيوانشكلا دمحم قيقحت ءيريصوبلا ينانكلا دمحأ خيشلل .ةجاجزلا حايصم -

 .توريب

 .ضايرلا - ديشرلا ةبتكم ءتوحلا فسوي لاهك قيقحت «ةبيش يبأ نبال .فئصملا -

 .توريب - يمالسإلا بتكملا «يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت «قازرلا دبعل .فنصملا -

 - نيمرحلا راد «ىنيسحلا قراط قيقحت «يناربطلا دمحأ نب نايلس ظفاحلل ءطسوألا مجعملا -

 َ .ةرهاقلا

 بتكملا هريرمأ روكش دمحم قيقحت «يناربطلا دمحأ نب ناهيلس ظفاحلل ؛ريغصلا مجعملا -

 .نامع .توريب - يمالسإلا

 مولعلا ةبتكم ءيفلسلا يدمح قيقحت «يناربطلا دمحأ نب ناهيلس ظفاحلل ءريبكلا مجعملا -

 .لصوملا - مكحلاو

 .سيكرس نايلا فسويل «ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم -

 ةفرعملا راد ءاحيش نومأم قيقحت ءيوونلا مامإلل .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا -
 .تتوريي -

 فرخ



 .ركفلا راد ,رتعلا نيدلا رون .د .أ فيلأت ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم -
 ايركز مالسإلا خيشل «ةيريشقلا ةلاسرلا حرش يناعم نايب يف ةيسدقلا راكفألا جئاتن -

 .توريب - ةيملعلا بتكلا راد ىلع دمحم ثراولا دبع خيشلا قيقحت ءيراصنألا
 .يطويسلا ظفاحلل «نايعألا نايعأ يف نايقعلا مظن -
 ةناتسألا يف عبط ,يثورافلا نيدلا زع ظفاحلل «ةيكزلا ةيعافرلا ةلالسلا يف ةيكسملا ةحفتلا -

 .ها١1١7 ةنس

 راكفالا تيب .يريص نب دئار ةيانع .ريثألا نبال ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -
 .ةيلودلا

 .تاساردلل برعي راد ءشيوردلا ديمحلا دبع قيقحت « يذمرتلا ميكحلل ءلوصألا رداون -
 دبع خيشلا قيقحت . يدايصلا ىدهلا يبأ ديسلل ن فالخلا ةملظ فشك يف فاصنولا رون -

 .طسابلا دبع ميكحلا

 .هردلا دومحم خيشلا قيقحت «نيدلا ءابم عماجلا بطقلا انديس رابخأ يف نيفراعلا ةليسو -
 «ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمشل «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو -

 .توريب - رداص راد . سابع ناسحإ قيقحت
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 0:0 0 00000 ققحملا ةمدقم
 7 ا سس سس اسوم الاف ا وسالاا قيقحتلا جهنم

 و الا ا و فلؤملا ىلإ هتبسنو باتكلا لصأ

 م كلذ يف ءاملعلا لاوقأو ةفيعضلا ثيداحألاب داهشتسالا يف ةمدقم
 1 00000 ةيع اقرلا مكحلا

 اا باتكلا ةيحاتتفا

 سا دافوس يطساولا لضفلا وبأ يلع خيشلا ةمدقم

 10011 د0 ا يطساولا عيمسلا دبع خيشلا ةمجرت

 #12 00 مكحلا ةمدقم

 1 و ساما وواسع وال مو بعت هسفنل رصتنا اذإ ريقفلا

 و ةداعسلا ءايميكو دئاوفلا زنك لقعلا

 000 1 ] ]  ] ] ] ]ز]ز زا 0 و ةرخآلا يف زعو ايندلا يف فرش ملعلا

 111110101111 101 ا قل ا 3 ل ل كل ل ق0 م ملعلا بلط ىلع ثحلا

 ا م ل اولا معسل ولا ا ا ملعلا بتارم لضفأ

 3 د ووو وسم وبا راما بوجحملا الإ راعتسملا عم ماقأ ام

 0 ااا ااا قلو يبنلا حدم يف ةديصق

 0 اا ةيدوبعلا ٌدح دنع لك مظعألا يبنلا فوقو

 ا وس ايندلا ةقيقح ةفرعم نم ةربعلا ذخأ

 ا م م ع اعل .ةرجأتسملا ةحئانلاك ىلكثلا ةحئانلا تسيل

 111 او موو واااو عم سانلا عامتجاي رارتغالاو بجعلاو ربكلا نم ريذحتلا

 171 ةمعنلاب ثدحتلا دح زواجملا حطشلاو ةقلطملا ةدحولاب لوقلا در

 2 ا ةماقتسالا ةماركلا ليلد



 0001 1 حطشلا باحصأ ةقرافم بوجو

 را ل جالحلا يف ييَذ يعافرلا مامإلا لوق

 ملال للم لةم ممم هموم م همم ممم ممم ممم ممم ممم م ممل حطشلا يف ربكلا خيشلا لوق

 مقل لمان ووو ة مو مومو ومو مم ممم مهم ولف لالدإلا يف ربكلا خيشلا لوق

 31 حطشلا نم هن رداقلا دبع مامإلا ىلإ بسن ام ليوأت

 5 ءاملعلاب فافختسالا مكح

 ا هناوخإ عم هّدح دبعلا زواجت نم ريذحتلا

 ا ؟ ةيبطقلا ناسل هلل يلو لك ةبقر ىلع هذه يمدق لوق له

 1 و عوحا هكيخ خا رع سا جم ...ةمعنلاب ثدحتلا يف هنذ يعافرلا مامإلا لوق

 1 م 52000 هباحصأ لجرلا لاح رتفد

 000 ا هعابتأ يف رهظت ًاناصقن وأ ًالاك خيشلا لاح

 ا ل م  مهباحصأو يعافرلا مامإلا باحصأ نم ةعامج ركذ

 00 0 001---ددذ ةوهشلا بحو ةسايرلا ىلع صرحلا مذ

 ا اا سس يسوم ةقدنز يهف ةعيرشلا تفلاخ ةقيقح لك

 اا 0 0 00 هللا ىلإ قرطلا برقأ

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 لكك هتنسب كسمتلاب بيغرتلا

 ١74 و ا ما م او و امم متم و اتفق ة لومة مة مممففمف للك هتنس ةفلاخم نم بيهرتلا

 اوم ناكم الو فيك الب ىلاعت هدوجوب ناقيؤلا : هللاب ةفرعملا ةياغ

 «١ و و و و نة وت ممم اثات مجتمعا ممم يقف ةممممف مكحملا ىلع هباشتملا مكح

 10 م نيبوجحملا دنع هللاب ةفرعملا رطانق لوأ توملا ضرم لقث
 0000000 كرش ىلاعت ههيزنت لبق كديحوت لك

 0 ا لايخ كلك لاعتو حر
 000000 0 0 ملع هترمث لهج برو «لهج هترمث ملع بر

 1 ل ا ا ا ناعم تاجرد عبرأ تحت ءاملعلاو ةيفوصلا لاح
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 0000 ب ا كبيش رتسي كغبص نأ نظتال
 00000 08 لضفأ هسولج ناك فاق ىلإ فاق نم لجرلا اطخ ول

 0 1 1 1 ز1 1 1] 01 1 ]1 1ز]ذ ]1 1 ]15111 قلاخلا دنع رصق قلخلا ىلع لواطت نم

 001 1 1 ]1 1 هيفخي ام هب رهاظ لكو هيف هلوحت لاح لك

 ا ا هلجعلا ماهس نم ملس ءريصلا عردب عرّذا نم

 0 قهاش لبج ىلعأ ىلع نانس هل بصن اذإ نكمتملا لجرلا

 اسما اهءارو هتياغ لقاعلاو « تاعدبملا عم فقي بذاكلا

 ا 0 1 1 1 ذ نوعفني الو نورضي ال مهلك قلخلا

 000000 ا ينابر لاح ةلاح لك تحت

 000 ةيفوصلاب ةفئاطلا هذه ةيمست بيس

 0 01 فوصتلا ىنعم

 000000 03013215 هعطق نم عطقي فيس تقولا

 0 1 لقاعلا ةمالع

 0 ]0 فراعلا ةمالع

 اا نيدو لقع : نيتملك نيب ةرخآلاو ايندلا

 ١ ا ا لهجلا ةبتر نع كعفر ام ملعلا

 اا 000 ا هتافصو خيشلا فيرعت

 000 00 ةيثوغلاو ةيبطقلا يف موقلا مالك
 ان ا فئاوطلا نم ةفئاط يف ةيبطقلا رصح مدع

 0 1 1 1 1 1 1 ةيبطقلل ةلاكولاو ةلاصألاب لوقلا در

 ااا هذ يعافرلا مامإلا نأش يف ةمئألا لاوقأ

 ا 0001 ةعيرشلا : ةقيرطلا

 ااا مكحلا رحب نآرقلا

 ا ا عا هللا نم اضرلا باب برق دنع عمست حاجنلا ةنر

 عه



 ل ربكلاو رخفلا مذ

 0 1 11 ا لخبلاو بجعلاو قمحلا نم ريذحتلا

 ا الا و سانلا ىلع يلاعتلا نم ريذحتلا

 00 ا ز ز] ز ] ]1 1 1]1] ]1 صالخإلاو قفرلا ىلع ثحلا

 0000 ةبذاكلا ىوعدلاو حطشلاو ةينانألا نع عالخنالا

 ا ا رايغألا كرتو ايندلا ىلإ رظنلا مدعو ةمعنلاب ثدحتلا

 11 1 1 ًامرح كخيش قاور لعجت ال
 ااا ا 00 . مهيلع درلا بجاوو ةيفوصلا ءالخد

 ا لاوحألاو لاعفألاو لاوقألا نازيم عرشلا

 ا سوفنلا تاوهش نم قئالخلا رجه لبق قئاقحلاب ملكتلا

 00 ا ناكمب لالضلا نم وهف لطابلا ىلإ قحلا نع لدع نم
 1 ا اا ةفرعملا باوبأ لوأ دهزلاو هللاب سانئتسالا
 0000000000 0 اديهش تام ًابحم تام نم
 0 ا 0 0000 لذ ىلاعت هريغبو زع هللاب زازتعالا
 0 اا تاينابرلا تايآلا اهيف تجردنا ةعماج ةيآ هللا باتك
 ”95؟4 و مل لو ولو وملعب فففف ةيضرأ ةثداحو ةيوامس ةلزان اك نم ةنج هللا ركذ

 0 75-0000010 بلقلا ةرضح نع ًامجرتم ملكتي ناسل لك
 اا 0 00 0 :.... قوَُو هالوم هيولطم فراعلا
 اا ]11 1 مئادلا هابتنالا ةفرعملا مسج حور
 000 هلهأ فورعملا عدوت نأ ةمكحلا نم
 وااو وبوجود مهبولق ىلع ناغيف مهسفنأ نوري سانلا لك
 00 0 00 قحلل عفاد الو قمحلل ءاود ال

 ا تاهبشلاب دودحلا أردت كنأكو « ءارقفلا ضعب مالك لوأ
 0001 ]  ] ]ز ]3 ز] ]1 ]ز]ز]1]ذ ]1 ىلاعت هللا همحر جالحلا ةريس نم ةرصتخم ةذبن

 رطل



 انواع ا ف لذ هللا ريغ ىلع دمتعا نمو «لج هللاب مصتعا نم

 د لمعلاو عابتالا طئاح : نيطئاحلا نيب رس

 5 رشلل ضيق ام اهنمو ريخلل ضيق ام اهنم ةزرابلا رهاظملا

 هه ووووموو وهو موه

 رهاظملاو نطابملا نأ : نيقيلا قحو نيقيلا ّمْلِع َّمِلَع قيفوتلا دمثإب لحتكا نم لك
 »غ7 0 00 01 رهاظلا نطابلا رهق تحت

 0 ل م ماعطلا ةلق يف ةريصبلاو بلقلا ءالج

 ظ2170101101101 1 1 0000 ناريجلا رطاخ ةياعر

 ل لَك يبنلا ىلع ةالصلا ىنعم يف بلطم

 06و وو ومو هووةووووهوو

 .هووودووثةوثووووووعو

 1511 0ا000001 ةملظلاو رارشألا ةبحص نع يهنلا

 0 اذذذ11111ذ1آ1]#1#1#1#1#1#11آ#5ذآ15ذ15ذز15ذ1 151111 كوكشلاو ماهوألا نع دعابتي ينوصلا

 900 دئاقعلا يف دلقملا مكح
 2100 قلخلا ةطلاخم بنجتي يفوصلا
 0 ل جوعأ دوعلاو لظلا ميقتسي فيك

 2ظه5 ماا اوما, م. قداضلا رجهو بذاكلا عبتا امبر

 12ش 00 ءايميكلاو فرحلا لهأب سانلا قلعت

 15 حطشو ىوعد بحاص ملاع نم ريخ هللا ركذب كرمأي لهاج

 قلخلاو هللا عم بدألا ءوس نم كلذ نإف قيرطلا يف ززعتلاو كايإ

 17 مهيلإ ةبوسنملا رباكألا تايلك ليوأت هبأد نم بحصت ال

 1 ا كا ا ...ولغلا لهأ لمع نع يهنلا

 25غ مدن رايغلا عم فقو نمو مصع هللاب مصتعا نم

 1 يأرلاب لمعلا نع عطقناو لوضفلا كرتا

 00 د ل كيف ىلع قلت

 ةهووووووووةووووهو6م

 هو ةوووووووهووووو



 ل ا ل هن يعفاشلا مامإلا اياصو
 ااا 0 000111 ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا ةمجرت

 1 مهفلا ةطساوب هغلب ام لاقعإ الإ لقعلا ىبأ

 118 ا ليللا مايق لضف

 111 ل ا موقلا دنع ةدهاشملا ىنعم

 011 و تاو اولا تا سا هل ذملتت كيلع خيشمت نم

 ا ديشرلا عم مظاكلا ىسوم مامإلا ةعقاو

 ااا 0000 تي هللا نم قيفوتلا

 ا 1 1 ] ] ]ز]1]1]ذ]1414151515151]1]1 15 دوسحلا لامهإ بوجو

 ااا 0 0001 اهتيأر نيأ ةمكحلا ذخ

 0007 11 قحلا بحاصل دايقنالاو فطلتلا
 ااا 00 لآلا ىنعم يف بلطم
 ااا 00 مهتدومو تيبلا لآ لضف يف بلطم

 00001001 ] ]ذ كي يبنلا باحصأ نم مالسلا |مهيلع رضخلا انديسو ىسيع انديس
 عورط را و و ل و م انا ات ممم ممر ء ممم معاة معمم ةليضفلا يف ةباحصلا توافت
 ا هسفن ةيؤر نم هن# يعافرلا مامإلا عالخنا عالخنا
 نا ىلاعت هللا مهمحر فلؤملل يعافرلا نيدلا جارس خيشلا ةديصق سيمخت
 ا يعافرلا مامإلا ةمجرت يف ةفيرش ةمتتو ةفيطل ةمتاخ
 11 11 2# يعافرلا مامإلا ىلع ةمئألا ءانث
 00 ا ٍةِلك مظعلا يبنلا دي ليبقت ةمارك
 ومما وره ة مديت ت يتق م مدعم ه# يعافرلا مامإلا ةافوو ضرم
 001111111 1 ز زؤ ؤز]ز]ز]ز]ز]ة | فلؤلملا ةمتاخ
 ظيراقت

0 

 0 يسولآلا نيدلا ريخ نامعن ديسلا ظيرقت



 11111111111100 يسدقلا يدتنفأ رداقلا دبع ديسلا ظي رقت

 0 ديسلل -ُهَرِي هللا َسَّدَق  ىدهلا يبأ ديسلا ةمجرت يف ليمج ليذ
 20101000 يريرخلا رمع نب دمحم

 000 ىلاعت هللا همحر يدايصلا ىدهلا يب ديسلا تينت

 2121 ىلاعت هللا همحر يناهبنلا فسوي خيشلل فلؤملا حدم يف ةديصق
 فلؤملا ديسلا حدم يف يريرحلا دمحم ديسلل يدلاخلا دواد خيشلا ةديصق سيمخت
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