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ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ةمدقم

ىدتهانمو،هبحصوهلآىلعو،هللالوسرىلعمالسلاوةالصلاو،هللدمحلا

:دعبو،هادهب

نماهبفرشيةايحةيلوئسموةمأةلاسرةرطعلاةيوبنلاةريسلاميدقتنإف

.فيلكتلالقثوةنامألامظعبهنيقيعم،اهيفةمهاسملابهللاهصتخا

ةرصاعملااهتاساردوةيوبنلاةريسللسيردلانسحملادبعسدنهملايسركدعسيو

نأ،ةيوبنلاةريسللةيعونةمدخميدقتهقتاعىلعذخأدقو،دوعسكلملاةعماجيف

يفليصأبناجىلعءوضلايقلتيتلا،ةداجلاةساردلاهذهميركلائراقللمدقي

هبحصوهلآىلعوهيلعهللاىلصنيملعملاونيبرملامامإونيلسرملاوءايبنألامتاخ

.نيعمجأ

رظنلابةيوبنلاةريسلايفةيقالخألاميقلابناجزاربإىلإمويلاةجاحلادادزتو

بابشلاةايحيفتاهبشلاوتاوهشلانتفنمهلمحتامبةيداملاةايحلانايغطىلإ

نيبرملالعجيامم،ماعلكشبتاعمتجملادارفأرئاسو،صوصخلاهجوىلعتايتفلاو

زيزعتو،يتاذلانيصحتلاءانبلمهتالواحميفةقوبسمريغتايدحتمامأتايبرملاو

.لايجأللمهتيبرتءانثأيقالخألاويميقلابناجلا

ىلعماهلايثحبلاعوضوملااذهحرطىلإيسركلاىعسدقفقلطنملااذهنم

عمج،ناديملااذهناسرفنمسرافهلىدصتف،عالطالاوصصختلالهأنمةبخن



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ةيوبنلاةريسلايلاجميفةليوطلاةربخلاويملعلاصصختلاويميداكألاليهأتلانيب

،نيمكحملاونيصحافلاءانثبيظحيذلا،زيمتملاثحبلااذهيسركللمدقف،ةيبرتلاو

.ضرعلايفةرصاعمو،يثحبلومشو،ةيملعةلاصأنمهاوحامل

نأو،صصختلالهأدنعةزيمتمةناكمبةساردلاهذهىظحتنألومأملاو

.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانيبنىلعهللاىلصو،قفوملاهللاو،ةكرابمةنبلنوكت

يدشلايلعنبلداع.د.أ

سيردلانسحملادبعسدنهملايسركىلعفرشملا

هترصنوغتلوسرلابفيرعتللةيملاعلاةئيهللماعلانيمألاو



د7
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةمدقملا

*يه

نمروانسفنأرورشنمهللابذوعنو،هرفغتسنوهنيعتسنوهدمحنهللدمحلاّنإ

.هليداهالفللضينمو،هللضمالفهللاهدهينم،انلامعأتائيس

-- ريص.وحرو11ص1،مكوك1م18••.معومموم.مص.كمصي1ىب

.[٢01:نارمعلآ]َ*نوُمِلْسُمْمُتنَأَوالإَّنُوالوعويئاقتقّقحهللااوقّتأًاؤُتَماَمنييلا:أتّيي%

؟رب.دم،مك.دعمكوحهكمسم.مممصدحص.مومصمعصمممسدحهكسؤتعمم.6ممغثجيمماعمهك،م.مِوهَجمس

ةَّلَسفَواًرْيكًالاَجِراَمُهْنِمَّنَبَواَهَجَوَراَهْنِمَقَلَخَوٍةَدِحاَوسيَقَّتنَمَرُكَقَلَخىِذَّلاُمُكَّبَرْاَوْقَتآَنْفُساَّنلااَهُّيأُكَي﴿

هو,م.مصال.مدالٌءيمرمع.مصيغصعمممادرسزتهتممك؟ّكع،دممعجمربم8،ومرسع.كمرتمبروهكمرس

ًاوُثَماَءَنيِذَلآاهيأكي﴿.[1:ءاسنلا]﴾اًبيِقَرْمُكْيَلَعَناَكَهَّللاَّنِإَماَحْرألاَوِهِبَّنَوُلَمَّلَسَتىِذَّلاُهَّللأًاَّوُقَّتاَو
لقرصمريصرص

و11روهممرمكموممغ:مصرروفويفعمح.حصمريغ2مصحمبيّزخمصيمل,حومدكميحكم%:فمركمموكم

ُهَلوُسَرَوَهَّللاعِطُينَمَوّمُككَيَوُنُذْمُككَرِفَغَوَّركَلَمَعأّمكَلَحيَضُي(ن)اًديِدَسالَوَفْاوُلوُقَوَهّللاْاوُقَتَأ

.[71-70:بازحألا]﴾اًميِظَعاًروفَزاَفْدَقَف

:دعبامأ

درفلاةايحيفمهمرودبموقتةيوبنلاةريسلااهبتلفحيتلاةيوبرتلاميقلاّنإف

،دصاقملاولوصألاةتباثوةيعقاووةيباجيإةيناسنإميقاهنأل؛ةيناسنإلاوةمألاوعمتجملاو

ةطوبضماهنأل؛ناكمونامزلكيفناسنإلاتايجاحرياسييذلاقيبطتلاةنرمو

فدهتسملاملعتملابيدؤييذلا،ينآرقلايدهلانمدمتسملايوبنلايدهلاطباوضب

لعافتييتلاةفلتخملالاوحألاوفقاوملايفةدومحملاةيباجيإلاتايكولسلاىلإةيبرتلاب

.اهئانبأةئشنتلةعامجلااهيضترتريياعمءوضيفهعمتجموهترسأوهنيدعماهيف

.ملعتملاكولسليوسلاومنلاىلإتدأاملكةيوبرتميقلاهذهحبصتو

تايلمعيفو،يعامتجالاويسفنلاقفاوتلاقيقحتيفمهمرودبكلذكموقتو

.هتوقوهكسامتوهتدحوعمتجملاءاطعإيفمهستو،يسفنلاجالعلا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا/\

اًرثأةفلتخملااهرداصمبةيوبنلاةريسلانمةدمتسملاةيوبرتلاميقللناكدقلو

ةباحصلاليجيفرثألااذهلثمتو،ةميوقلاةيناسنإلاةيمالسإلاةيصخشلايفءانب

.نيعباتلايعباتونيعباتلاوهُكو

ةرشابمةُكْيَلَعلوسرلااهابردقفهُتنُكيهةباحصلاةقلحـىلوألاةقلحلانإ

مهرودباهولقنيلنيعباتلاوعباتونوعباتلامهنعاهذخأو،ريرقتلاولعفلاولوقلاب

ْمُكَّلَعيبنلاةريسانيلإلصتل،نيودتلاو،ةنسحلاةوسألاوةودقلاب:ةفلتخمطئاسوربع

.نيدلامويىلإةيناسنإلااهبيدتقتلهُكيهباحصأو

،ناكمونامزلكلةحلاصلاةيوبرتلاميقلابةيوبنلاةريسلاءارثنممغرلاىلعو

يتلاةملسملاتايلقألاوتاعمتجملاوأيمالسإلاملاعلايفةيوبرتلاتاسسؤملانأالإ

هذهنمةوجرملاةدافتسالادفتستمل،ةملسمريغلودوأتاعمتجمطسوشيعت

ببسلاو؛نيقرشتسملاريهاشمورابكنمريثكىتحاهبفرتعايتلاةميظعلاةورثلا

اهميقدمتستةثيدحلاةيوبرتلاةيلمعلانأوهةمزألاوأقافخإلااذهءاروسيئرلا

.ةملسملاريغ-تاذلاب-ةيبرغلاتاعمتجملاميقنمةيوبرتلااهبيلاسأو

نملثمك،ةفلتخملااهرواحموةيمالسإلاةيبرتلاميقيفبتكنمماًرريثكنإلب

وهدوقفملاءاودلاو.تايلديصلايفدجويالءاودبتكيو،هبابسأوضرملاصخشي

ةنسلاو-"ُكهللاةبدأم-ميركلانآرقلانمةدمتسملاةيوبرتلاميقلايففيلأتلا

هللالوسرلاقامكنورقلاريخلاجر،نيعباتلاوةباحصلاةريسوةيوبنلاةريسلاو

.«مهنولينيذلامث،مهنولينيذلامث،ينرقنورقلاريخ):ْمُكْيَلَع

وهيوبرتلايميقلابناجلايفةصاخ،لوألاةيوبنلاةريسلاردصمنألو

ةمألاف؛انغك-ةشئاعنينمؤملامأتلاقامكةُكْيَلَعلوسرلاقلخ،ميركلانآرقلا

.(660)ةحيحصلا:ينابلألاو،هححصو،(555/1)مكاحلا؛(3197)ننسلا:يمرادلا:رظنا(1)



وةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

نمةدمتسملاةيساسألاةيوبرتلاميقلاميلعتلاجهانمنيمضتىلإةجاحبةيمالسإلا

يديألوانتميفنوكتلعوضوملاتاذيفتافلؤملاىلإةجاحبو؛"ةيوبنلاةريسلا

دجاسملاءابطخوةاعدلاوةيعاذإلاوةيزافلتلاجماربلايعضاوةصاخ،دارفألا

ليهأتزكارموتايلكلاوةيعماجلاوةيدهعملاوةيسردملاجماربلايعضاوو،اهقلحو

اًرخأتمءاجيذلاباتكلااذهنمسيئرلافدهلاوهاذهو...نيملعملاوةاعدلا

.ريبكدحىلإبولطملابيفينأنيلمآ،اًدج

دامتعاةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابدوعسكلملاةعماجرمأىلعنيمئاقلاقفويذلالجوزعهللدمحلاو(٢)

اهنمةميدقلاىلإتفيضأىتلاةديدجلاتاررقملاو؛[ةعماجبلطتم]ةيمالسإلاةفاقثللتاررقمرشع

:يهو؛رشابمريغوهاماهنمو،رشابموهاماهنم؛ةيوبنلاةريسلايفتاررقمةثالث

.مالسإلايفناسنإلاقوقح(ب).ةيوبنلاةريسلايفتاسارد(أ)

.ةنهملاتايقالخأ(د).يبطلاهقفلا(ج)

ةريسلاةمظعىلعفقونملكلةميظعةينمأهذهو.ةيوبنلاةريسلايفنارشابميناثلاولوألاناررقملاف

.م٢01٢رياربف/ـه1433لوألاعيبر10-(٢3٢9)ددعلا:ةيدوعسلاةوعدلاةلجمل-ةيميداكألاو
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ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:لوألالصفلا

هعوضومةيمهاوبانكلا"بتئاحلطصمديدحن

:احالطصاوةغلميقلايناعمنم:لوألاثحبملا

:«ميقلا»ةظفلليوغللاىنعملا:لوألابلطملا

تلدعتيأ،اذكبعتملاماق:لوقن،(مق)و(َمَّوَق):لعفلانم،ةميق:اهدرفم

.هبهتميق

."مهرمأسوسيومهموقييذلا:موقلاُمِّيقو.ةميق

نييوبرتلادنع«ميقلا»:ةظفليحالطصالاىنعملا:يناثلابلطملا

:نيملسملا

يدؤت،ةيمالسإلاةعيرشلابةطوبضمةيقارةيباجيإةيناسنإتافص:يه

لعافتييتلاةفلتخملافقاوملايفةيباجيإلاتايكولسلاىلإاهملعتييذلاملسملاب

هذهحبصتو.يملاعلاويميلقإلاويلحملاهطيحموهترسأوهعمتجتوهنيدعماهيف

لضفببستكااملكو،ملعتملاكولسلايوسلاومنلاىلإتدأاملكةيوبرتميقلا

ريخلانيبو،أطخلاوباوصلانيبزييمتلاىلعةردقلانماًديزمهتاذيفاهسرغ

."ليمجلاوحيبقلانيبو،رشلاو

.ةغللابتكيفتاحلطصملانعليصافتلارظنا(3)

.برعلاناسل:روظنمنبا(4)

.(6:ص)،نيينابراونوك:ينرقلاضئاع(5)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٢

:احالطصاوةغل(ةيوبرتلا)ىنعم:يناثلاثحبملا

:(ةيوبرتلا)ةظفلليوغللاىنعملا:لوألابلطملا

(ًيمسج)اًيدسجةيمنتلا:ىهةيبرتلاّنإ:نيملسملانييوغللالاوقأةصالخو

هلككلذدامتعاو،ةيحصلاةياعرلاو،ةيذغتلاو،ةيفاقثلاوةيركفلاةئشنتلاو،ّيقُلُخو

.عيرشتلارداصمنماهريغو،ةنسلاونآرقلايدهنمدمتسمينابرجهنمىلع

:(ةيبرتلا)وأ،(ةيوبرتلا)ةظفليحالطصالاىنعملا:يناثلابلطملا

يئايحألاو،يحورلادعبلا:ةسيئرلاةفلتخملاهداعبأيفناسنإلاةيمنت:وه

،يقالخألاو،يكولسلاو،يفطاعلايلاعفنالاو،يفرعملاو،يلقعلاو،(يجلويابلا)

ميقىلعمئاقنماضتمعمتجمنمض،لامكلاوحنناسنإلابلوصولل،يعامتجالاو

."ةتباثلامالسإلا

:احالطصاوةغل(ةيوبنلاةريسلا)ىنعم:ثلاثلاثحبملا

:ةغلةريسلا:لوألابلطملا

ةئيهلاوأ،ةلاحلاو.ةنسحةريسمهبراس:لاقي.ةنسحلاةدومحملاةقيرطلايه

.[38:هط]َ«لَوألااَهَتَريكُديِعُتَس﴿:ىلاعتهلوقيفامك،ناسنإلااهيلعنوكيتلا

."ةريسلانم[عونلا]برضلا:ينعتو

."لئاوألاثيداحأثدح:ةريسريسو

ةنسلانمةُكَّلَعيبنلاىلإفيضأام:ةغللايفةيوبنلاةريسلاىنعمنوكياذهبو

.لئاوألاثيداحأوةئيهلاوةقيرطلاو

.ةيوبرتلاةيمالسإلاميقلا:دوعسمنبديجملادبع(6)

.(467:ص)طيسولامجعملا(7)

.رهس:ةدام-برعلاناسل)/٨(



١٢مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:اًححالطصا(ةريسلا)ىنعم:يناثلابلطملا

ثيدحلاءاملعاهفرعيتلا،ةنسلا:اهنأ،ةريسلليوغللافيرعتلانمحضاو

ةفصوأ"ريرقتوألعفوألوقنمُكَعيبنلانعرثأاملك»:اهنأبفيرشلايوبنلا

.«اهدعبوأةثعبلالبقتناكءاوس،ةريسوأةيقُلُخوأٍةَّيِقْلَخ

تفيضأذإ،"ايارسلاو،"تاوزغلاثيداحأربخأ:اًضيأانهىنعتةريسلاو

.ةَّيعدمحمىبنلاىلإ

.ُكْيَلَعلوسرلاهرقيف،هلوقيوأيباحصلاهلعفيام(9)

.ْمُكْيَلَعلوسرلااهسأرىلعجرخييتلاةيداهجلاةوقلا:ةوزغلا(10)

.ُكْيَلَعلوسرلارمأباهسأرىلعةباحصلادحأجرخييتلاةوقلا:ةيرسلا(11)
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١ o ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:يناثلالصفلا

ةيمالسإلاةيوبرتلاميقلالصتاصخ

:ةينابرلا:لوألاثحبملا

يحولانأكلذو،قالطإلاىلعةيمالسإلاةيوبرتلاميقلاايازممظعأنميهو

.اهملاعمددحواهلصأعضويذلاوهيهلإلا

.فدهلاوةياغلاوجهنملاوردصملاةينابرةيمالسإلاةيوبرتلاميقلاو

ِءقَشِّلُكِلاَّنَيْبَيَبَتكَأَكْيَلَعاَنْلَزَنَو﴿:ىلاعتهلوقليلدب:ردصملاةينابريهف
س9ومدعحروصوعصدكو(كمم6ريعجي.(اهبريموحوم,..دكع*دصكمحمم.دكوم

نموناهربَءاَجدقشاّنلآُةأَي%:لاقو.[89:لحنلا]«َنيِمِلْسُمْلِلىَرِّشَبَوًةَمَحَرَوىَدُهَو

مبجص1ك .رصردكروفرصممعم..يزخمصيسمك

.[174:ءاسنلا]﴾اَتيِبُقاًرُوْمُككَّيلإًاَتَلَزنأَوِّمبير)

ِةَرريبِصَبَلَعِهَّللاىَلإَوُعْديليِبَسوِذَهْلُق﴿:ىلاعتهلوقليلدب:جهنملاةينابريهو

.[108:فسوي]«ىنَعَبَّتاِنَمَوُأَّنَأ

لاق،نُكهللااضرققحتياهبمازتلالايفف:ةياغلاوفدهلاةينابركلذكيهو

.[56:تايراذلا]«ينوُدُبْعَيِلاَّلِإَسنإلاَوَنْيَلُتْقَلَخاَمَو﴿:ىلاعت

،ةيقلخلاميقلامراكمءايحإوهامنإةيدمحملاةيوبنلاةثعبللىمسألافدهلاو

يفو،"قالخألامراكمممتألتثعبامنإ»:فيرشلايوبنلاثيدحلايفءاجامك

."(...َنسُح...»:ظفليفو،"«...حلاص...»:ظفل

.،(4٢٢1/61/٢)مكاحلا،(٢73)درفملابدألا:يراخبلا؛حيحصـ(895٢)دمحأ(1٢)

ـ(1475/1)يمرادلا؛حيحص–134٢/٢)دوادوبأ،(746)ملسم:و،اهسفنرداصملارظنا(13)

.اهسفنرداصملا(14)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1-1

قُلُخىَلَعَلَكَّنِإَو﴿:لاقف،ُكتهيفبناجلااذهىلعىنثأدقىلاعتهللاّنأىفكيلب

.[4:ملقلا]«ويظَع

رثألاليلدب،ةينآرقلاةقيقحلاهذهىلعانكةشئاعنينمؤملامأتدهشو

ينيئبنأ!نينمؤملامأاي:اكةشئاعنينمؤملامألرماعنبدعسلاق»:هصنو.روهشملا

ىبنقلخنإف:تلاق،ىلب:تلق؟نآرقلاأرقتتسلأ:تلاق،ُكَّلَعهللالوسرقلخنع

."«...نآرقلاناكَّيتهللا

سانلارشنإ»:لاقو،"اًقالخأمكنسحأمكرايخ»:هباحصألُكْيَلَعلاقو

،هنيدنمؤملامرك»:لاقو،"هشحفءاقتإ-سانلاُهَعَدَووأ-سانلاهكرتنم
(1٨)

(هقلخهبسحو،هلقعهتءورمو

بيذهتىلإهتراشإ،هيقالخأوةيوبرتميقباتكنآرقلانأىلعةلدألانمو

ميركلانآرقلانمدمتسمُكتلوسرلاقلخو."ةيآةئامنامثىلعديزياميفقالخألا

.نيترمهركذقبسيذلا،فورعملااكعةشئاعثيدحيفامك

،دولخلاودرفتلاةميقةيمالسإلاقالخألاىطعت-ةينابرلايأ-ةيصاخلاهذهو

َّنَغَّنإ﴿:ىلاعتهلوقيفامك،ةيقالخألاميقلاهذهردصمظفحبلفكتىلاعتهللانأل

.[9:رجحلا]﴾َنوُظِفَقَلُهَلاَّنِإَوَرُكَّيلااَنْلَّزَت

.ةيثيدحلاةعوسوملاوققحملاقامك،حيحص-(٢٤٢69)دمحأ(15)

.امهريغو،(٢591)ملسم؛(6054)يراخبلا(16)

.ملسمطرشىلعهححصو-(1٢3/1)مكاحلا(17)

.هسفن(18)

.(اهدعبامو،٢0:ص)،نمؤملاقلخ:دارمىفطصم.د(19)



1 \/ ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:حوضولا:يناثلاثحبملا

باتكهنأب-انركذامكلوألااهردصموهو-نآرقلافصواذهىلعلديو

لاق.هحوضولالإكلذامو،ناهربو،ناقرفو،نايبتو،سانللىدهورونونيبم

ووركم

:لاقو.[15:ةدئاملا]﴾ُكريبَّمُثُباَتِككَوْرَوُتِهّللآكرِّممُككَءآكَدَق﴿:ىلاعت ريص

مرسمادجمكرعريصممعرمـــصمصم

َبَتكلآكَّيَلَعاَنْلَزَنَو﴿:لاقو،[174:ءاسنلا]ْ﴾مُكِّبَّرنَمَوَّنَهْرُبْمُكَّلَجْدَقُساَّنلااَهُّيَأَي﴿

."[89:لحنلا]﴾ِهىتَشِّلُكِلاَّنُكَيْبَي

:ةيطسولا:ثلاثلاثحبملا

ةيقلخلاميقلانأو،نيدلايفعطنتلاوأفرطتلامدعولادتعالاينعتيهو

اهيفسيلميركلانآرقلااهردصميتلاو،اهبكسمتلاىلعهدابعىلاعتهللاثحيتلا

امكناسنإكناسنإلاعملماعتتيهف؛ةيطسولافقومفقتاهنأو،طيرفتالوطارفإ

ًةَعأْمُكَتْلَعَجَكِلَذَكَو﴿:ىلُكلاقكلذلو،هتاناكمإوهتردقفرعوىلاعتهللاهقلخ

.[143:ةرقبلا]﴾اًديهَشْمُكْيَلَعُلوُسَّرلآَنوُكَيَوسِساَّنلاَلَعَءاَدَهُشُووُككَّيِإاَطَسَو

دقف.ةيطسولانمهجارخإونيدلايفعطنتلاوولغلاةَّيَعلوسرلاضفردقو

ىلعريسيوناسنإلااهبكسمتييتلاميقللهديدحتدنعَطسواًفقوممالسإلافقو

."اهاده

،ميركلانآرقلايفةلزنمنمةيطسوللاملدادتماةيوبنلاةريسلايفةيطسولاو

ثيداحألاو،اهموزلبوجوو،ةيطسولاةيمهأىلعةتباثةقيقحنيناكملايفلكشتو

ىرخألاتاعماجلاضعبورهزألاةعماجبالطىدلةينيدلاميقلا:نامثعديسلادومحمديسلا:رظنا(٢0)

:نعالقن](70:ص)،1989،رهزألاةعماجةيبرتلاةيلك،ةروشنمريغهاروتكدةلاسر،رصميف

.(٢٥:ص)،ةيوبرتةسارد-يمالسإلاخيراتلاجهانموميقلا:لمجلايلع.د

.(٢6:ص)،هسفن(٢1)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١/\

،اورشبأواوبراقواوددسف،هبلغالإدحأنيدلاداشينلو،رسينيدلانإ»

."ِةَجلُّدلانمءيشوةحورلاوةودَعلاباونيعتساو

.«هرسيأمكنيدريخنإ...»

لكنإ."-اًثالثاهلاق-تكسفتبضغاذإو،اورسعتالواورسيواوملع»

."ةيطسولاىلعلديمالسإلاةعيرشيفجرحلاعفروريسيتلابقلعتيام

مزلتستاهنأل،ميقلاتاعوضومليعاولالماكلامهفتلامزلتستةيطسولاهذهو

نكلو،اهباًدوزمدلويالناسنإلاف،ملعتُتاهنأيأ،يعونودبرايتخاالو،رايتخالا

يتلافقاوملاوتاربخلاهيدلنوكتتوأشنتمثنمو،اهملعتليرطفلادادعتسالاهيدل

ِ«هَلَأِقْلَخِلَليِدَباَلاَهْيَلَعَساَّنلاَرَطَفىتَلآِهِّنَأَتَرْطِف﴿:ىلاعتلاق."اهشيعي

ءوضيفو.ءاملعلاونيرسفملالاوقأحجرأىلعمالسإلاينعتانهةرطفلاف.[30:مورلا]

،هنارصنيوأهنادوهيهاوبأف،ةرطفلاىلعدلويدولوملك»:ُكَّلَعيبنلاثيدحمهفياذه

لوقيمث،«؟ءاعدجنماهيفنوسحتله،ءاعمجٌةميهبٌةميهبلاْجَتُتامك،هناسجميوأ

."«اَهْيَلَعَساَّنلاَرَطَفىتّلاِهَّلاَتَرْطِف﴿:متئشنإاوءرقا:تكيفيوارلاةريرهوبأ

،مهلكءافنحيدابعتقلخينإو...»:يسدقلاثيدحلااذهءوضيفمهفيكلذكو

،مهلتللحأاممهيلعتمرحو،مهنيدنعمهتلاتجافنيطايشلامهتتأمهنإو

:ليقو،نيملسميأ:ءافنحو."اناطلسهبلزنأملاميباوكرشينأمهترمأو

:ةحورلاو،سمشلاعولطوحبصلاةالصنيبامحابصلاةرتف:ةودغلاو.(39/1)حتفلا/يراخبلا(٢٢)

.هلكليللاريسليقو-ليللارخآ:ةجلدلاو،ليللاىلإسمشلالاوزنمةرتفلا

.حيحص-(٢556)و(٢136)مقرب/٢/٨٣/1)،(1/39)لايجأ(٢٣)

.ةعمجناندعل،ةيمالسإلاةعيرشلايفجرحلاعفر:رظنا(٢4)

.(83/1)ميعنلاةرضن:رظنا(٢5)

.حيحص-7181)دمحأ؛(٢٢/٢658،٢٥)ملسم(٢6)

.(٢865)ملسم(37)



١واةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

يأ:مهتلاتجا:ىنعمو.ةيادهلالوبقلنيبينمنيميقتسم:ليقو،يبصاعملانمنيرهاط

."لطابلايفمهعماولاجو،هيلعاوناكامعمهولازأو،مهباوبهذفمهوفختسا

:ةيعقاولا:عبارلاثحبملا

،ةقشموأفلكتالباهقيبطتنكمي:ةيعقاوةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاَّنإ

،ةيعقاوتادابعلاف.لاثتمالانعسانلابدعقتيتلاةيلاثملايفقارغإنودو

:ىلاعتلاق،سانللةدودحملاةقاطلاتعار،ةيعقاوميقلالكو،ةيعقاوقالخألاو

.[٢86:ةرقبلا]﴾اَهَعْسُواَّلإكسَفَتُهَّنَأُفِّيَكُياَل﴿

:ةيناسنإلاوةيملاعلا:سماخلاثحبملا

دمحماهمتخو،ةفاكلسرلاوءايبنألاةلاسراهتنمضتيتلامالسإلاميقّنإ

مالسإلاىلإالخدمةيملاعلاهذهنوكتف،مهتاهاجتانملدعتو،هكولسموقتفاهنم
ديمجممكجا

ًةَقَلكاَّلِإَكَلَسْرَأاَمَو﴿:ىلاعتلاق.دارفألاوبوعشلاوممألانمريثكدنع

«كيِمَلاَعَلًةَمَحرالإككّلكّرأًاَمَو﴿:لاقو،[٢8:أبس]*اًريِذكَوًاريْيَبساّنلإ

مص“وحمك،.م.م%ومبهك,م,ميهمحع.ههج2ع *اكيَجروملّيلإِهَّللاوُسيفإٌرشاّنلآاَهُّيأتَيَلَف﴿%:لاقو،[107:ءايبنألا]

ده.معمصرسحممدعحمممعحوبعم16ام.كامهص1مصمصرص.ههج2ع

﴾اًرْيَلكيِمَلاَعْلِلَنوكيلهِهِدَبَعَلَعَناَقَرْقَلألَزَتىِذَلآَكَراَبَت﴿:لاقو،[158:فارعألا]

.[1:ناقرفلا]

ءاجو،ةيملاعلاميركلانآرقلاميقب-نآرقلاهقلخناكيذلا-ُكْيَلَعدمحمذخأو

.هركذقبسامك،ةصقانلاةيلهاجلاميقنمناكامممتيل

يبنلكناك...»:ُكَّلَعهلوقهميقومالسإلاةيملاعىلعةلادلاثيداحألانمو

.(٢197/4)ملسمةيشاح:رظنا(٢8)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢

يبنلاناكو»:ةياوريفو،"...دوسأورمحألكىلإتثعبو،ةصاخهموقىلإثعبي

ىلإتلسرأو...»:ةياوريفو."ةماعسانلاىلإتثعبو،ةصاخهموقىلإثعبي

."نويبنلايبمتخوةفاكقلخلا

:لماكتلاولومشلا:سداسلاثحبملا

:لومشلا:لوألابلطملا

وأتناكةيحور،اهتالاجمعيمجبةيناسنإلاةايحلابناوجنماًبناجعدتمليهف

قيرطلاهلتمسرالإ،ةيعامجوأةيدرف،ةيفطاعوأةيبلق،ةيويندوأةينيد،ةيمسج

رهاظلاكولسللو،ميقسفنللو،ميقداقتعاللو،ميقركفللف،عيفرلاكولسلللثمألا

مأ،ىلُكقلاخلابمأسانلابمأهسفنبدرفلاةقالعمظنيكولسلااذهناكءاوس.ميق

.ناسنإلاريغةيحلاتانئاكلاب

يذلايميقلايقالخألالمعللاًناديممالسإلايفاهلكةايحلاحبصتانهنمو

.ةروكذملانيدايملايفلماعتلانسحيلناسنإلاهيلعىبرتي

:لماكتلا:يناثلابلطملا

يدرفلاكولسلاوةدابعلاوةديقعلالاجميفةينيدلاتاهجوتلانأ:هبدصقي

ةدحوىلإاهلكةايحللةلماشةروصوةمكحمةدحويفاهلكدترتيعامتجالاو

."هيفنموهيفامبنوكلاقلاخىلاعتهللاوهو،ردصملا

ةدحاولاةينآرقلاةيآلايفةيقالخألاوةيعيرشتلابةيداقتعالارومألاجزملعلو

.(5٢1ح/37/1)ملسم(٢9)

.(٢٢٤)رصتخملا/يراخبلا(30)

.(٥٢٣ح/1/370)ملسم(31)

.(7٥1/ـ561:ص)،عناملا:نعهلقن،ةيمالسإلاميقلا:يفيرشماصع)٣٢(



١٢ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ربلاةيآلثم،اهعيمجبناوجلاهذهنيبطابترالاولماكتلانايب-ملعأهللاو-هبداري
ك:محمةهمهكمممممحمكجممكممبهرمءحمس3ميرم.م.جمجممممح3صمم4موي1جحجممحكا

رخألاِمْوَيْلاَوِهَّللاِبَنَماَءَعَّنَمَّرِبَلآَّنكَلَوبرَعَمَلأَوّيقرَّشَمآَلَبِقْمكَهوُجُوًاوَّلَوُتنّأَرِبَلآَلَسيَل﴿

َنيكَسَمْلاَوىَمَتَيَلَوَجرتُتْفَّلأىِوَذِهِّيُخىَلَعَلاَملأَقاَعَوَنَّيلاَوِببّتكلاَوِةكيكَلَملاَو

َذإْمِهِدَهَعِبكَوْفوُمَلَأَوًةَوَكَّزلآَقاَعَوًةَوَلَّصلاَماَقَأَوبيباَقِّرلآيفَوَنيِليَّلَّسلاَوِليِبَّسلاَنَبَو
لصع

عم.ممك,مرس؟روفمصمص

بلايفنييربكَّصلاَواوّدهع

(٢٣

رصعرصمصع

وك

مصرههكوعموكمرييممدم.معو

ّ*َنَوْقَّتُمْلاُمُهَكِئَلْوُأَوًاَوُقَدَصَنيِذَلآَكيَلَو أٌني أدعأ ّنحَو ءاّرّضل
ةيلام

وع
اكس ًاكل

)r ]ةرقبلا:177

:ةروطتملاةيرارمتسالاوتابثلا:عباسلاثحبملا

تابث.دحاونآيفةروطتملاةيرارمتسالاوتابثلابةيوبرتلاةينيدلاميقلازيمتت

عيطتسيةيصاخلاهذهبو.رهظملاوتايئزجلايفروطتو،رهوجلاولوصألاىلع

هفراعميفاًروطتمو،هتاياغوهلوصأىلعاًتباثيقتريورمتسينأيمالسإلاعمتجمل

."هبيلاسأو

مهيمكم

اَنْلَزَتَّنَغَّنإ﴿:ىلاعتهلوق-ميركلانآرقلايأ-ميقلالصأتابثةلدأنمف

.[9:رجحلا]﴾َنوُظِفَقَلُهَلاَّنِإَوَرُكَّيلأ

وأهلبقيبنةريستبثتملامكةنودمةتباثْمُكْيَلَعدمحملوسرلاةريسكلذكو

قدأملعينأهلحاتمملسملاف.ةثيدحلاانروصعيفىتحدئاقوأميعزوأحلصم

.لكشلاوبرحلاوملسلايفةيصخشلْامُكْيَلَعلوسرلاةايحليصافت

لكيفداهتجاللاهتيلباقيأ-اهروطتواهتيرارمتساةيمالسإلاميقلادمتستو

.ناكمونامزلكلاهرداصمةيحالصنم-ةايحلايفدجتسيام

.(٢٢3:ص)،م3،1977ط،ةيمالسإلاةفاقثلاىلإلخدملا:ليلخداشردمحم.د(33)

.(5٢:ص)،هركذقبس،يمالسإلاخيراتلاجهانموميقلا:لمجلا.د(٣ع)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢٢

:ةيباجيإلا:نماثلاثحبملا

الف،نيرخآللةيوبرتلاةيمالسإلاميقلاتاريخىدعتتنأاذهبدوصقملاو

عمتجملاعملعافتي،اًحلصمواًخحلاصنوكيلب،هسفنيفاًخحلاصناسنإلانوكيفكي

نمواملكمحريو،لاضلادشريو،لهاجلاملعيو،ريخلارشنيو،هريغويمالسإلا

هذهيتأتو.[107:ءايبنألا]«كيِمَلَعَلِإًةَمْحَراَّلِإكَكَلَسْرَأاَمَو﴿:ىلاعتلاق.نْيَيهللاقلخ

هتعيبطنمسيل،رثؤميباجيإنيدوهف،هسفنمالسإلاةيباجيإنمميقللةيباجيإلا

."ةيبلسلاولازعنالاوشامكنالا

تاهاجتالالقصتوبذهتو،ناسنإلايفيرطفلايباجيإلابناجلاكرحتةيبرتلاف

اهنأيأ،ضرألارامعإىلعلمعتةبجومةوقىلإاهلوحتوأ،هيدلةيبلسلابناوجلاوأ

."لضافلاكولسلاوقالخألاسرغىلعلمعت

:ةنورملاوفييكتلا:عساتلاثحبملا

لئاسولافلتخمبعمتجملايفققحتللةلباقةيمالسإلاةيوبرتلاميقلانأيأ

يفكلذرثؤينأنودراصمألاونامزألاولاوحألافلتخمعمفيكتتو،قرطلاو

بسحبةلودلااهقلختدقةفلتخمتاسسؤمربععمتجملايفققحتيلدعلاف.اهرهوج

ققحتينأمهملا؛[بعشلاسلاجموأتاناملربلالثم]،اهتاناكمإردقىلعواهتجاح

.لدعلا

غرفتنأدبالةزهاجةمظنمبلاوقاهميقلةيمالسإلاةيبرتلاعضتملكلذلو

نامزلاتاجاحلبيجتستةفلتخملاكشأبرهوجلاققحتةرورضبترمأامنإو،اهيف

.لاوحألاوناكملاو

.(160:ص):عناملانعالقن-يفيرشماصع(35)

.(75:ص)،ىرقلامأةعماج،ةيمالسإلاةيبرتلايفميقلاوئدابملا:طايخليمجدمحم.دنعالقن:هسفن(36)



٢٢مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ءادأبترمأو،ةليسولاوةيفيكلاددحتملو،عمتجملايفىروشلاقيقحتبترمأف

نأل،ظفحلالئاسوددحتملو،اهظفحدعبتانامألاقلطم،اهلهأىلإتانامألا

.ةريغتملئاسولا

تاداهتجاىلعةحوتفمهقيقحتقرطتكرتو،يعامتجالالفاكتلابترمأو

.هيلعنيمدقملا

يحانملكريخلامعيل؛هللاليبسقلطمىلاعتهللاليبسيفقافنإلابترمأو

.ةددجتملاسانلاتاجاحيطغيو،ةايحلا

نامزلكيفلوادتللاهتيلباق،ةيمالسإلاميقلايففيكتلارهاظمنمو

ىلإداشرإلاوظعولانم،باطخلاعاونألكبسانجألاورامعألالكلو،ناكمو

ةثيدحلاتاينقتلاىلإ،ةيرصبلاوةيعمسلالئاسولاىلإ،رشنلاوةباتكلاف،ةباطخلا

لكنأمولعمو.اهريغو،(تنرتنإ)ةيتوبكنعةكبشوتايمالعإنم،لصاوتلل

."ميقلانمةميقلمحيباطخ

ِد}
-

ِد ِد}

.(9–8:ص)،يفيرشـهسفن)٣7(



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا
٢عي



٢حةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ثلاثلالصفلا

ةيوبنلاةريسلابيجفةيوبرتلاميقلادكئالاجم

يتلاةبحتسملاةيوبرتلاميقلاةعومجمنماًردقماًددعلصفلااذهلوانتي

مراكميفميعنلاةرضن)وفلؤماهلصوأيتلاميقلاكلت.ةيوبنلاةريسلااهبتلفح

ةميقنيتسوىدحإوةئملاامأو].ةبحتسمةميقيتئمىلإ(ُكَلَعميركلالوسرلاقالخأ

وأرواحمةتسيفاهانلعج[رخآفلؤمىلإاهنعمالكلاانأجرأدقف-ةمومذملا

:يتآلاك،لخادتنمولختالتاعومجم

.ةيناميإةيوبرتميق-

.ةيعامتجاةيوبرتميق-

.ةيسايسةيوبرتميق-

.ةيداصتقاةيوبرتميق-

.ةيتاذةيقلخةيوبرتميق

.ةيكولسةيقلخةيوبرتميق-

نيرريشم،رواحملاهذهنم(ةعومجموأ)روكشلكباًصاخاًثحبماندرفأو

لصأنأل،رواحملاهذهتادرفمنمةدرفملكلينآرقلاردصملاىلإديدشراصتخاب

اجنملزنهنأل،هنعىنغتسياليذلانآرقلاوه،ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

قبسامك-نآرقلاناكُكَّلَعيبنلاقلخنألو،ةيوبنلاةريسلاثادحأوعئاقوبسح

.باتكلااذهنمساسألالصفلااذهبلاطموثحابمىلإف-ةرمنمرثكأهركذ



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢-1

:ةيوبنلاةريسلايفناميإللةيوبرتلاميقلا:لوألاثحبملا

:الوأناميإلا:لوألابلطملا

لمعوناسللابرارقإونانجلابقيدصتهنأ:ةعماجلاناميإلايناعمنم

."ناكرألاب

."ْيَغهبرنعهبءاجاميفُكَتدمحملوسرلاقيدصت:هيناعمنمو

،روهشملا:يُكْيَغليربجثيدحيفءاجدقف،هبناميإلابجيامليصفتامأ

،هتكئالمو،هللابنمؤتنأ):هباوجيفلاقف،ناميإلانعْمُكْيَلَعلوسرلاهلأسامدنع

٤٠(:م.هج.هوهجوعهم.ةك.هجه)

مو«هرشوهريخردقلابنمؤتو،رخآلامويلاو،هلسرو،هبتكو

ىرخألاةيوبرتلاميقلاسرغلبقةيرشبلاسفنلايفناميإلاسرغيتأيو

دسفاذإ،دسجلانمبلقلاناكمبناميإلانأل،ةمومذملاميقلانعيهنلاوةدومحملا

دسجلاحُلَصتحلصاذإةغضمدسجلايفنإوالأ»:ُكتلاق.هلكدسجلادسفبلقلا

."بلقلاىهوالأ،هلكدسجلادسفتدسفاذإو،هلك

امك،ناسنإلالاوحألكعضوموهبلقلانأتبثتثاحبأاًثيدحترهظدقو

،مثإلاوةراهطلاو،رفكلاوناميإلاعضوموهف،ةرهطملاةنسلاوميركلانآرقلايفءاج

،نانئمطالاو،ضرملاو،ةمالسلاو،ةبيرلاوتبثتلاوتابثلاو،غيزلاوةيادهلاو

."ةوسقلاو،نيللاو،وهللاو،عوشخلاو،بعرلاو

.(373)ةيواحطلاةديقعلاحرش:رظنا(38)

.(46/1)حتفلا:رجحنبا(39)

.(4/1)حتفلا-(9/1)يراخبلا؛(8/1)ملسم(40)

.حيحص-(18374)دمحأ؛(9907/151)ملسم؛(5٢)يراخبلا(41)

:رظناو،ـروشنمريغثحبـةيويحلاوةيلقعلاهفئاظونيببلقلا:يفيفعفسوينيدلازع:رظنا(٤٢)

.نادوسلا-ينطولاطابرلاةعماج-هسفنىنعملابثحب،ىسومزيزعلادبعرمعبيبطلاروتكدلاءاوللا



٢\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.تايداملارصعيفهبىلاعتهللاانمركأينآرقزاجعإاذهيفو

يفةحيحصلاةديقعلاسرغبناسنإلاةيبرتةُكَّلَعلوسرلاأدبناميإلاةيمهألو

نمةروسنآرقلانملزنأاملوأ:اكةشئاعنينمؤملامأةديسلالوقت.هسفن

لالحلالزنمالسإلاىلإسانلاباثاذإىتح،رانلاوةنجلاركذاهيف،لصفملا

لزنأ،اًدبأرمخلاكرتنال:اولاقل،رمخلااوبرشتال:رمألالوأنملزنولو،مارحلاو

نميهو،«ُرَمَأَوَقْدَأُةَعاَّسلاَوَّمُهُدِعْوَمُةَعاَّسلاِلَب﴿:بعلأةيراجانأوُكَتيبنلاىلع

."ةنيدملايفهدنعانأوالإءاسنلاوةرقبلاتلزنامو،رمقلاةروس

ةّرواّزَحنايتفنحنْومُكْيَلَعيبنلاعمانك):كُكْيغهللادبعنببدنجلوقيو

ملعتننألبقناميإلاانملعتف،[مزحويوقودتشااذإمالغلاوهو،رّوّرح:اهدرفم]

."«اًناميإهبانددزافنآرقلاانملعتمث،نآرقلا

:ناميإلاةيمنتلئاسووةيفيك:يناثلابلطملا

:ةشامخنببيبحنبريمعلاق.ةيشخلاوركذلابومنيوناميإلاديزي-أ

هانيشخوانبرانركذاذإ:لاق؟هناصقناموهتدايزامف:ليقف.صقنيوديزيناميإلا)

."هناصقنكلذفانعيضوانيسنوانلفغاذإو،هتدايزكلذف

ماقأنم»:كيفكلامنببعكلاقامك،ناميإلاهبلمكتسياممو–ب

ضغبأوهللابحأنمو،ناميإلاطسوتدقفُكَلَعاًدمحمعاطأو،ةاكزلاىتآو،ةالصلا

."(ناميإلالمكتسادقفهللعنموهللىطعأوهلل

.(4993)يراخبلا(43)

.(نسحـ٢08مقرب/٣7./1)ناميإلاباتك:هدنمنبا،حيحصـ(61)هجامنبا(٤٤)

.(7)ناميإلا:ةبيشيبأنبا(45)

.(30)ناميإلا:ايندلايبأنبا(46)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢/\

ناميإلالصأ»:-ىلاعتهللاهمحر-ضايعنبليضفلالاق:تاريخلالعفب–ج

ءادأدعبو،غالبلابةُكَّلَعيبنللةداهشلادعبو،ديحوتلاوةداهشلادعبهعرفواندنع

ةلصو،دهعلابءافولاو،ةنايخلاكرتو،ةنامألاظفحو،ثيدحلاقدص:ضئارفلا

."ةماعسانللةمحرلاو،نيملسملاعيمجلةحيصنلاو،محرلا

،اًعلابءافتحااهبنآرقلاىفتحايتلالئاسولانماذهو:لقعلامادختسا-د

ةداسللىمعألاديلقتلاباعو،ريخلاوحنناسنإلاهيجوتيفلقعلامدختساثيح

؛٢9:تلصف،67:رفاغ؛167–166:ةرقبلا:تايآلاكلذةلثمأنمو.ءامعزلاو

؛05:صصقلا؛3:فارعألا؛104:ةدئاملا؛٢3–٢٢:فرخزلا؛68–67:بازحألا

."٤:دعرلا

ْمُكَّلَعلوسرلاتاريرقتولاعفأولاوقأبةيوبنلاةريسلاوةنسلاتلفحكلذكو

لخديام»:ُكْيَلَعهلوقهلثمو،ماهفألاولوقعلاليطعتوةيبصعلاوديلقتلانعةيهانلا

."ةيبصعلانمهيفلخداملثمناميإلانمجرخالإءيشةيبصعلانملجريف

:ةيوبنلاةريسلاوةنسلاونآرقلايفيملعلازاجعإلا-ـه

تبثيو،ُكتدمحمهلوسروىلاعتهللابناميإلاىلإدوقييلقعباطخىوقأَّنإ

ًثيدحردصامزيمأنمو.يملعلازاجعإلا:-اًثيدحواميدق-هيوقيواهبناميإلا

،(ةنسلاونآرقلايفيملعلازاجعإلا):باتكلاجملااذهيف(م٢008/ـه14٢9)

-ينادنزلاديجملادبعخيشلاىلإةفاضإ،اًروتكدرشعانثاهدادعإيفكراشيذلا

سردياًجهنماًساسأنوكينأهنماودصقو.ءاعنصبناميإلاةعماجسسؤم

.ةيمالسإلاتاعمتجملايفايلعلادهاعملاوتاعماجلاب

.(817مقرب/376/٢)ةنسلا:لبنحنبدمحأمامإلانبهللادبع(47)

.يقابلادبعداؤفدمحم:عضو-ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا:ةروكذملاتايآلاهذهيفرظني(48)
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ةريسلاوةنسلاوميركلانآرقلايفيملعلازاجعإلاثوحبدئاوفزربأنمو

:"روكذملاباتكلايفءاجامك،ةرطعلا

نيقيلاةدايزبمجرتييذلاو،نيملسملابولقيفهكرتتيذلاغلابلارثألا–1

دمحمىمألاىبنلاناسلىلعتدرواهنأل،ةرهابلاقئاقحلاهذهمهتيؤرىدلمهدنع

.امهبءادتهالاوةنسلاونآرقلابكسمتللةوعدريخاهنإفاذكهو.ُكَّلَع

ةيدمحملاةلاسرلاةحصيفككشتيتلاراكفألاىلعغمادلايملعلادرلا–٢

نمزيفيمأيبناهنعربخأيتلاقئاقحلاكلتضرعنإثيح،اهتيلمعواهتيملعو

زاجعإلااذهفكلذلو؛ةينوكلانيدايملاكلتيفةصاخ،ةتحبلامولعلابلهجلاهمعي

سانلاةماعونيفقثملانممهريغوءاملعلانمنيفصنملاعانقإلاًبصخالاجمربتعي

.ُكَّلَعدمحملوسرلاقدصو،ميركلانآرقلاةينابرب

،ىلاعتهللاىلإةوعدلاتاونقةيقبدفرتةنمآةانقىملعلازاجعإلاربتعي–3

يفءاجامك،مهنممالعألاةصاخ،مالسإلايفنيملسمريغلوخديفاًببسناكو

.مهمالسإبابسأتلوانتيتلاعجارملا

باشعألانمريثكلةيزاجعإةيئاذغوةيحصدئاوفثاحبألاهذهانلتفشكو

لاقامك،سانللءافشنآرقلايفنأىلإةفاضإ؛تالوكأملاوتابورشملاوتاتابنلاو
ملق

.هه»*م-صريصمرمك%3ركملرص..رصم.ك،محي2مممرمسع%*رس-هوه»

:هلوقيفو،[44:تلصف]«َّنَأَكَفِشَوىَّدهًاَوُتَماَءكيِذَّلِلَوُهَلَفَّنَرَعَوَّنِهْيَغَأ﴿:ىلاعت

دصد%هك2دمجي.م.م-.رو،((...ادم(ووع.دميلغصرعس؟1..ءاكخصعرممحي

َنِمَلَزَنَو﴿:هلوقو،[69:سنوي]ِ﴾روُدُّصلآيفاَمَلٌءاَفِشَوْمُككَيِّرنَمةلظِععَوَممكَتَءاَجْدق

ع..مسرعمل مدععم%جسرصعءحوحب29رمحرسمسرصميرعق2مص

اًضيأانهةراشإلانوكينأنكميو.[8٢:ءارسإلا]«َنيِنِمْؤُمْلِلًةَمْحَرَوٌءاَفِشَوُهاَمِناَرْفَّلأ

ضارمألاوللعلاىلإةفاضإ،ضارمألانمضرملءافشهيفيدامءىشلكىلإ

.ةسفنلا
.مم

.راصتخاب-(36-35:ص)يملعلازاجعإلاثوحبدئاوف:ناونعب،عباسلاثحبملا(50)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلامم

:(ديحوتلا)ناميإلاراثآنم:ثلاثلابلطملا

.رظنلاقيضديحوتلاةملكبنمؤملانوكيال–1

.لجوزعهللاالإشخيالو–٢

.ربكريغنمعفرتيو،لذريغنمعضاوتي–3

.حلاصلالمعلاوسفنلاةيكزتبالإحالفلاوةاجنلاىلإليبسالهنأاًنيقيملعي–4

.طونقلاوأسأيلاهيلإبرستيالو–5

.هللاىلعلكوتلاوتابثلاوربصلاومادقإلاومزعلانمةميظعةوقىلعيبري–6

.ةمومذملاتافصلالكنمهبلقرهطي–7

."نيقيبهللاعرشبمزتلي-8

:حلاصلالمعلا:يناثلاثحبملا

:تادابعلاكلذيفامب،ةنطابلاوةرهاظلالامعألارئاسنمحلاصلالمعلاوه

رفاوتبالإاًخحلاصلمعلانوكيالو؛كلذوحنو،جحوةاكزومايصوةالصنم

بسكلاكلذيفلخديو؛ْمُكَّيعدمحمهلوسرلةعباتملاو،ىلاعتهللصالخإلا:نيطرش

.لالححلا

:حلاصلالمعلاراثآودئاوفيفةدراولاثيداحألانمو

نوعظمنبنامثعلمانملايفتأراهنإاغكةيراصنألاءالعلامأتلاق–1

كلذ»:لاقف،ُكَّلَعلوسرلاتربخأف،يرجتاًنيع-درجتملادهازلايباحصلا-

يمالسإلاجهنملا:نامثعنيدباعايركز؛(87–80:ص)،مالسإلائدابم:يدوروملا:رظنا(51)

.(اهدعبامو،1٢9:ص)،ةروشنمريغريتسجامةلاسرـرصاعملاملسملاءانبل



٣س1ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

"«هلمع

هللالوسرىتأف،ًةَلَبُقةأرمانمباصأالجرنأكتفيدوعسمنبانع-٢

َّنإٍلَّيَلَنَياًفَلُزَوِراَهَّنلآِّيَرَطٌةْوَّلَصآِهِقَأَو﴿:هيلعتلزنأف،هلكلذركذفُكت

لاق؟هذّهَيإ:لجرلالاق.[114:دوه]«كيِزكَّتلِلىَرُكَكِلَذِتاَيَّسلاَنَبِهْذُيِتكَسَخآ

."يتمأنماهبلمعنمل»:ُكَّلَع

،لبجيفراغىلإاووآف.رطملامهذخأنوشميرفنةثالثامنيب»:لاقو–3

:ضعبلمهضعبلاقف.مهيلعتقبطناف.لبجلانمةرخصمهراغمفىلعتطحناف

اهجرفيهللالعل،اهبىلاعتهللااوعداف،هللةحلاصاهومتلمعالامعأاورظنا

كئلوأنكمتىتحلحارمىلعتحيزأةرخصلانأثيدحلاةصالخو،"...مكنع

.هلمعحلاصلمعلمهنمدحاولكركذدعب،راغلانمجورخلانمرفنلا

ةودقحبصأف،اخلاصواًفيرشماداملمعيأنمُكتلوسرلافكنتسيملو

.اذهيفنيملسملل

.ْمُكْيَلَعهعضاوتنعمالكلادنعةيوديلاهلامعأىلعةلثمأركذنسو

يلصيوأ-ليللاموقيناكاذل.ةالصلايهف،نيدلادامعو،لامعألاحلصأامأ

امكلهللارفغدقوهللالوسراياذهعنصتمل:هللاقيف-هاقاسوأ-هامدقَمرَتىتح-

."«!اروكشاًدبعنوكأالفأ»:لوقيف!؟رخأتاموكبنذنممدقت

لوقنىتحموصيُكَّلَعهللالوسرناك»:هيفانككفةشئاعتلاقدقفهموصامأ

رهشمايصلمكتساةُكَّلَعهللالوسرتيأرامو،موصياللوقنىتحرطفيو،رطفيال

.(7004–7003/1٢)يراخبلا(5٢)

.(4687/8)حتفلا/يراخبلا(53)

.(٢743)ملسم؛(5974)يراخبلا(54)

.(ع/٨٣7/8)،(3/11٣٠)حتفلا/يراخبلا(55)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٣س٣

."«نابعشيفهنماًمايصرثكأرهشيفهتيأرامو،ناضمررهشالإطق

:هتلثمأنمف-ةهادبةحلاصهلامعألكو-ةقدصلايفحلاصلاهلمعامأ

نعف.ليلقلاالإاهنمهلهأليقبيالو،اهمظعمبقدصتيةاشحبذاذإناك

اهنميقبام:تلاق،«؟اهنميقبام»:ُكْيَعيبنلالاقف،ةاشاوحبذمهنأانككفةشئاع

.اهفتكالإاهباوقدصتمهنأ:هانعمو،"اهفتكريغاهلكيقب»:لاق،اهفتكالإ

نأل،هلوققبسْيمُكْيَلَعهلعفناكو.ةريثكقافنإلاوقدصتلايفةيلوقلاهثيداحأو

اذهىلعلمحيقافنإلاوقدصتلايفهللوقلكفاذل-هركذقبسامك-نآرقلاهقلخ

.ىنعملا

:اًيعامتجاحلاصلالمعلاتارمثنمو

ضارعألاولاومألاوءامدلاظفحتىلاعتهللاةيشخو،نَّيَعهللاةيشخرمثي–٢

.لسنلاو

.ةماركلاظفحيو،ةفعلاحلاصلالمعلاثروي–3

:ةينلاصالخإ:ثلاثلاثحبملا

اممةدابعلاولوقلاولمعللةيفصتهنأ:صالخإلاىنعميفءاجامةصالّخنإ

نوكتنأيأ.كلذهباشاموأ،بذكوأعادخوأةرارموءايروكرشنماهبوشي

."هدحوىلاعتهللةصلاخةينلا

.حيحصنسحثيدح:لاقو،(٢470)يذمرتلا(57)

.(1٢7–1٢٤/٢)ميعنلاةرضن:رظنا(58)



ـك٢٢
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

هيلعرودتيذلانآرقلابطقوهو،نيصلخملانمهءايبنأىلاعتهللاراتخادقو

؛٢9:فارعألا:ىلاعتهللنيدلاصالخإيفهلوقاذهىلعةلثمألانمو،هاحر

.11و3و٢:رمزلا

:هدابعنمءاشنمىلُكهللاصالخإيفءاجو

.46-45:ص؛51:ميرم؛٢4:فسوي:تايآلايفامك:ءايبنألا

يفامك:سيلبإسيبلتنموأةرخآلاوأايندلاباذعنمنوجانلانونمؤملا

.1٢8و74–73و40–38:تافاصلا؛40:رجحلا:ةميركلاتايآلا

:صالخإلايفةدراولاةيوبنلاثيداحألانمو

."ههجوهبيغتباواًضلاخهلناكامالإلمعلانملبقيالهللانإ)

هبلقنماًصلاخهللاالإهلإال:لاقنم،ةمايقلاموييتعافشبسانلادعسأ...»

."-هسفنوأ-

ىلعتامنإو،ءادهشلالزانمهللاهغلب،قدصبةداهشلاهللالأسنم»

(61)

(هشارف

هبىدتقادقو.ةصلاخلاةينلاوصالخإللاًيقيبطتالاثمُكتلوسرلاةايحلكو

.يبرملامعنناكف،صالخإلاميقيفهنُكيةباحصلا

:ةيوبنلاةريسلايفصالخإللةيناميإلاةيوبرتلاميقلادئاوفنم

.لاوقألاولامعألالوبقيفساسألاوه
ــ١

.(5٢)ةحيحصلا:هدانسإينابلألانسحو،(٢5/6)يئاسنلا(59)

.(99/1)حتفلا/يراخبلا(60)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٣عي

.رشبلاةحلسأنمىوقأوهيذلا،ءاعدلالوبقيفساسألاوهو

.ةرخآلاوايندلايفناسنإلاةلزنمعفري

.ماهوألاوسواسولاناسنإلانعدعبي

.ىلاعتهللاريغةيدوبعنمناسنإلاررحي

.ةمألاهبهللارصنيوةيعامتجالاتاقالعلايوقي

.ايندلاةايحلاهذهيفناسنإلادئادشجرفي

.ةداعسلابرعشيهلعجيوناسنإلابلقلةنينأمطلاققحي

."نايصعلاوقوسفلاهيلإهركيوناسنإلاناميإيوقي

:ةيوبنلاةريسلايفهللاىلعلكوتللةيوبرتلاةميقلا:عبارلاثحبملا

.سانلايديأيفامعسأيلاو،هدنعامبةقثلاوه:نُكهللاىلعلكوتلا

،ْمُكَّلَعيبنلاةايحيفحضاووهامك،هللاىلعلكوتلايفانيالبابسألابذخألاو .مم

تاسارحلاوقدنخلارفحو،ةنيدملاىلإْمُكْيَلَعهترجهحاجنإلقيقدلاطيطختلا:هلاثمو

نكمي،لكوتللةيوبرتلاميقلانعةريثكتايآميركلانآرقلايفدرودقو

:ءاسنلا؛1٢٢و173و159:نارمعلآ:تايآلالثم،فحصملايفاهيلإعوجرلا

71:سنوي؛٢8:صصقلا؛107و10٢و66:ماعنألا؛11:ةدئاملا؛13٢و81

.44:رفاغ؛67:فسوي؛89:فارعألا؛٢:لافنألا؛108و

يذلا،ميركلانآرقلااهعبنميتلاوةيوبنلاةريسلايفلكوتللةيوبرتلاميقلاامأ

.(140/٢)ميعنلاةرضن(6٢)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيلوقلااهتلثمأنمف،ُكَّلَعدمحمىبنلاقلخناك

الإةوقالولوحال،هللاىلعتلكوت،هللامسب:لاقفهتيبنملجرلاجرخاذإ»

هل[رخأتيأ]ىحنتتفتيقووتيفكوتيده:ٍذئنيحلاقي:لاق،هللاب

ىفكويدهدقلجربكلفيك:رخآناطيشهللوقيف،نيطايشلا

(63)(مم::
ىؤرورو

بهذت]اودغتريطلاقزريامكمكقزرلهلكوتقحهللاىلعمتلكوتمكنأول»

.نطبلاةئلتمميأ-"اًناطب[راهنلارخآعجرت]حورتو[راهنلالوأ

الونوقريالنيذلامه...(:باسحالبهتمأنمةنجلانولخدينيذلانعلاقو

.ةيعرشلاريغيهانهةينعملاةيقرلاو."...نولكوتيمهبرىلعو

تنعتسااذإو،هللالأسافتلأساذإ...»:فُتْيغسابعنبالهتيصويفلاقو

.لكوتلاهيلعىنعي."(...هللابنعتساف

بولقلثممهبولقنأينعي."اريطلاةدئفألثممهتدئفأماوقأةنجلالخدي»

.لكوتلايفريطلا

ــ١

عماجققحمهححصو،بيرغحيحصنسح:لاقو،(٢ع٢٦)يذمرتلا؛هظفلوي(oهo٩)دوادوبأ)٦٣(

.(٢7/ع/ع)لوصألا

لاق.(٢05ح/30/1)دمحأ؛هظفلو-(4164)هجامنبا؛حيحصنسح:لاقو،(٢3٢4)يذمرتلا(64)

.(343/1)ركاشدمحأهححصو،يوقهدانسإ:ةعوسوملاوققحم

.(٢٢0)ملسم؛(6541،5705)حتفلا/يراخبلا(65)

.ححص،)٢7/٦٣(دمحأ؛حيحصنسح:لاقو،)٦1o٢(يذمرتلا)٦٦(

.(٢/٨ع0)ملسم)67(



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلامب

:ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلالكوتلاةميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

قحلينأةقرسديريو،ةنيدملاىلإةرجهلاقيرطيفمهو،كيفركبوبألاق

."«انعمهللانإنزحتال»:ُكتلاقف،هللالوسرايانقحلدقبلطلااذه:مهب

،لوجأكبو،لوحأكب،يريصنويدضعتنأمهللا»:ازغاذإلوقيناكو

."لتاقأكبو،لوصأكبو

."...تلكوتكيلعو،تنمآكبو،تملسأكلمهللا»:لوقيناكو

رظنمهدحأنأول:ةرجهلاثادحأيف،راغلاةليلُكَّلَعيبنللكيفركبوبألاق .مم

."امهثلاثهللانينثابركبابأايكنظام»:ُكتلاقف،انرصبألهيمدقتحت

،بابسألاذاختادعبلكوت،ىلاعتهللاىلعلكوتاهلكةُكَلَعلوسرلاةايحتناكو

وهامكتاوزغلايفةينمألاةيبرحلاريبادتلاو،ةنيدملاىلإةرجهلايفثدحامك

:لكوتللةيوبرتلاةيميقلادئاوفلانمو

.مالسإلانسحيوناميإلالمتكيهب

.هدييأتوهرصنوهتنوعموىلاعتهللاةبحمبلجي

.ىلاعتهللادنعامىلعالكوتسانلايديأيفاميفعمطلاعطق

.لاحلارارقتساولابلاةحار

.هظفلو،(7/٢365)حتفلا/يراخبلا(68)

.ينابلألاهححصو(٢63٢)دوادوبأ؛بيرغنسح:لاقو،(3584)يذمرتلا(69)

.(٢717)ملسم(70)

.(٢381)ملسم؛هظفلو،(3653/7)حتفلا/يراخبلا(71)



٣س\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.ْمُكْيَلَعهلوسروىلاعتهللاةعاطققحي–5

.هتائيسهنعرفكيواَجرخمدبعلللعجيف،نُكهللااضرققحي–6

.ةنجلايفنييبنلاةبحصبزوفللهبحاصعىيهي–7

.قزرلاةعسبابسأنم–8

:ةيوبنلاةريسلايفنينمؤملاوهلوسروىلاعتهللابحلةيوبرتلاميقلا:سماخلاثحبملا

:ىلاعتهللاةبحم:لوألابلطملا

نَّيُكهللاعابتابالإنوكتالكلذبو،ىلاعتهللةيضرملالامعألاوناميإلاحوريه

لب،[31:نارمعلآ]ُ﴾هَّنُأْمُكَبِبَجُييفوُعِبَتَأَفُهَّللاَنوُّبِحُتْمُتْنُكَنإَلُق﴿:عرشاميفةُكْيَلَعلوسرلاو

.هللاالإهلإالةرمثيه

لآ]،اًيقتناكنمبحي.[195:ةرقبلا]،اًنسحمناكنمىلُكهللابحيو

،نيرهطتملانيباوتلابجيو.[4٢:ةدئاملا]،اًطسقمناكنمبحيو،[76:نارمع

.[146:نارمعلآ]نيرباصلابحيو.[4:فصلا]و.[٢٢٢:ةرقبلا]

نآرقلايفةيقلخلاميقلانأل،اهلاثمأوميقلاهذهلُككْيَلَعلوسرلابحأدقو

.انككفةشئاعتلاقامكنآرقلاهقلخناكيذلا،ُكْيَلَعلوسرلااهيلعىبرتاميه

:لثم،اهبقلختلاوميقلاهذهىلعهثحىلعةلادلاثيداحألابةيوبنلاةريسلاتلفحو

هيلإبحأهلوسروهللاناكنم:ناميإلاةوالحدجوهيفنكنمثالث»:هلوق–1

ذإدعبرفكلايفدوعينأهركينمو،هللالإهبحيالاًدبعبحأنمو،امهاوسامم

."رانلايفىقلينأهركيامكهللاهذقنأ

،هللابحأنم»:ُكَّلَعهلوقيفءاجامك،ىلاعتهللاةبحمناميإلاتالمكمنيبنمو–٢

.(ع٣)ملسم؛هظفلو،(٢1/1)حتفلا/يراخبلا)7/٢(



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٣/\

."«ناميإلاامكتسادقف،هللعنمو،هللىطعأو،هللرضغبغبأو

:ناميإلانمَّيعلوسرلاةبحم:يناثلابلطملا

،ةقباسلاثيداحألايفانيأرامكىلاعتهللاةبحمبُكْيَلَعلوسرلاةبحمنرقتاماًريثك

:لثمةيتآلاو

؟هللالوسرايةعاسلاىتم:الئاقُكَتيبنلالأسالجرنأكبسنأنعف

موصالوةالصريثكنماهلتددعأام:لاق«؟اهلتددعأام»:َّيعلاق

."تببحأنمعمتنأ»:ْمُكْيَلَعلاقف،هلوسروهللابحأىنكلو،ةقدصالو

،رمخلايفهدلجلةباحصلادحأهنعلنيح-هللادبع-رامحنعلنعةُكَّلَعىهنو

هللابحيهنأ[هملعأيذلايأ]ُتُمِلَعامهللاوف،هونعلتال»:ُكتلاقف

(7د)

مو(هلوسرو

اًءدب،كلذميظعتو،هاوسامونمىلعةمدقمهرماوأوهلاوقأوُهُكَّلَعيبنلاةبحمو

ــ١

نع،اًنطابواًرهاظهتعيرشبلمعلابءاهتناو،هتبحصوهتيؤرىنمتوةيبلقلاةبحملانم

(76)

«نيعمجأسانلاوهدلاووهدلونمهيلإبحأنوكأىتحمكدحأنمؤيال»

لكنميلإبحأتنأل،هللالوسراي:كفرمعهللاقامدنع،ُكَّلَعهلوقو

كيلإبحأنوكأىتح،هديبىسفنيذلاوال»:ُكَّلَعلاقف،ىسفننمالإءىش

،ىسفننميلإبحأتنأل!هللاونآلاهنإف:كيفرمعهللاقف،«كسفننم

ــ١

ـ٢

.هريغلحيحص،(15617)دمحأ؛هظفل،(6481)دوادوبأ(73)

.(6171/10)حتفلا/يراخبلا(74)

.(6780/1٢)حتفلا/يراخبلا(75)

.(44)ملسم؛(15)يراخبلا(76)



۳مواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."«رمعاينآلا»:َّيتلاقف

:هلاثمو؛ماعطلانمىتُحكْيَلَعهبحأامبحىلإهُتُكيةباحصلابحىدعتو

ماعطلاُكتهللالوسراعدَطايخنإ»:تكمكلامنبسنأهمداخلوق

يلاوحنم[نيطقيلا،عرقلا]ءابدلاعبتتيهتيأرف،ُكَّلَعهللالوسرعمتبهذف،هعنص

.ٍ"ذئموينمءابدلابحألزأملف،ةعصقلا

،"ةيبيدحلاةندهحلصثادحأيفءاجامك،رعشلالثم،هراثآاوبحألب

هقرعتلعجيتلا،ميلسمأةصقيف-الثم-دروامك،قرعلالثمو؛"عادولاةجحو

-كيفةماسأمأ-ةيشبحلاةكربةصقيفامك،لوبلالثمو."هببيطتلةروراقيف

برشيذلا،ريبزلانبهللادبعةصقيفامك،مدلابرشلثمو."هلوبتبرشيتلا

."لفطوهو،هتماجحمد

-نيدباعلانيز-نيسحلانبيلعللاقةمرخمنبروسملانأ:هلاثمو.هفيسلثمو

لوسرفيّسيطعُمتنأله»:كيفةيواعمنبديزيدنعنمةنيدملاىلإهمدقمنيح

،اًدبأهيلإصلخيالهينتيطعأنئلهللاميأو.هيلعموقلاكبلغينأفاخأينإف؟ُكَّلَعهللا

."يسفَنعُلْبَتىتح

.(٢83٢)ملسم؛(3694)يراخبلا(77)

.امهريغو،(144/٢041/3،145)ملسم،5379،657،658)يراخبلا(78)

.(93/5)لبسلا:يماشلا؛(٢/615)يزاغملا:يدقاولا:رظنا(79)

.(171)يراخبلا؛(336-333/130هح/948-947/3)ملسم(80)

.(٢٣٣٢)،(3331)ملسم(81)

.هريغو؛هححصو،(٢٥٢/٢)صئاصخلا:ىطويسلا(8٢)

صئاصخلا:يطويسلا؛(8/0/٢7)عمجملا؛(1/330)ةيلاحلا:ميعنوبأ؛(٤/355)مكاحلا)/٨٣(

.نسحـ(٤٤٢–0٤٤/٢)

.هظفلو،(٢449)ملسم؛(37٢9)يراخبلا(84)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا%

.ةريسلايفطوسبموهامك،دامجلاوتابنلاوناويحلاىلإْمُكْيَلَعهبحىدعتو

:ناميإلانمنينمؤملابح:ثلاثلابلطملا

."(...اوباحتىتحاونمؤتالو.اونمؤتىتحةنجلانولخدتال»:لاقو–1

،كتفيلع:لاثمأ،ناميإلانممهبحنأبمهنايعأبالاجرُكَتيبنلاركذو-٢

:ّييلإْمُكْيَلَعيمألايبنلادهعلهنإةمسنلاأربوةبحلاقلفيذلاو»:كيفيلعلوقليلدب

كيفديزنبةماسألاثمأو،"قفانمالإينضغبيالو،نمؤمالإينبحيالنأ

."...ةماسأبحيلفينبحأنم»:ُكَتهيفلاقيذلا

:نينمؤملانيبىلَّيَعهللايفةوخألاوةبحملا:عبارلابلطملا

«ٌةَوَخإَنوُتيؤُمَلآاَمَّنِإ﴿:ىلاعتهلوقليلدب،نيدلاةوخأكلذبينعن

:لثم،ةيوبنلاةريسلايفةريثكثيداحأتءاجدقو.[10:تارجحلا]

مهلظأمويلا؟يلالجبنوباحتملانيأ:ةمايقلامويىلاعتهللالوقي»:َّيَعهلوق–1

."يلظالإلظالموييلظيف

نوباحتملا:نَّيُكهللالاق):لوقيْمُكْيَلَعهللالوسرتعمس:كنكَّيغذاعملاق–٢

يأ،"عمجلالهأمهطبغي،روننمربانمىلعةمايقلاموينونوكيهللالالجب

مهطبغي،روننمربانممهليلالجيفنوباحتملا»:ةياوريفلاقو.ةمايقلامويدهشملا

."ءادهشلاونويبنلا

)oملسم)/٨(عo).

.(78)ملسم(86)

.(٢94٢)ملسم(87)

.حيحص-(7٢31)دمحأ؛(95٢/٢)أطوملا:كلام،(٢566)ملسم(88)

.(رصتخملا)حيحصنسح-(٢391)يذمرتلا)/٩٨(

.حيحص-(٢390)يذمرتلا؛ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(٢٢080)دمحأ(90)



ع1ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."«ّيفنيلذابتملاو،ّييفنيروازتملاو،ّييفنيسلاجتملاو،ّييف

:َلَّيَعهللايفةبحملاوةوخألاقوقحنم:سماخلابلطملا

الو،هملظيال،ملسملاوخأملسملا»:ُكَّلَعهلوقليلدب،لفاكتلاونواعتلا–1

جرفةبركملسمنعجرفنمو،هتجاحيفهللاناكهيخأةجاحيفناكنمو،هملسي

."ةمايقلامويهللاهرتساملسمرتسنمو،ةمايقلامويتابركنمةبركهنعهللا

وأهاخألجرلاداعاذإ»:ُكْيَلَعهلوقليلدب:روازتلاوضرملادنعةدايعلا–٢

هلوقليلدبو،"(ةنجلاىفالزنمتأوبتو،كاشممباطوتبط:َلَّيَغهللالاق،هراز

سبحاذإف،سلجيىتحةنجلاةفارخيفىشم،اًدئاعملسملاهاخأىتأنم»:ُكْيَلَع

ناكنإو،يسميىتحكلمفلأنوعبسهيلعىلٌصةَوْدُعناكنإف،ةمحرلاهترمغ

."حبصيىتحكلمفلأنوعبسهيلعىلصًءاسم

،راصنألاونيرجاهملانيبةُكَّلَعهللالوسرىخآهللايفةبحملاوةوخألامظعلو

نمناملسانرز:ءادردلامأتلاق؛فثكميسرافلاناملسلاًخأءادردلاوبأناكف

يطغت،ةرمشمليوارسينعي]"دْرَوُرَدناوءاسكهيلعو،اًيشامماشلاىلإنئادملا

.[نوحالفلااهسبلرثكيو،طقفةظلغملاةروعلارتستو،ةبكرلا

هإ-1،عسآتلااتصشهو

. ( اهباحصأروزيُكتهللالوسرناكو

.(٢٢651)دمحأ؛لوصألاعماجققحمهححصو-(954و953/٢)أطوملا:كلام(91)

.(٢580)ملسم؛هظفلو،(٢44٢)يراخبلا(9٢)

نبا؛(64)يذمرتلا؛(٢6٢3)ةحيحصلا،ينابلألاهنسحو،هظفلو،(345))درفملابدألا:يراخبلا(93)

.ينابلألاهنسحو،(1443)هجام

.(1367)ةحيحصلايفامك،ينابلألاهححصو،(144٢)هجامنبا(94)

.(3198)ةحيحصلايفامك-ينابلألاهححصو،(346/1)درفملابدألا:يراخبلا(95)

.حيحصـ(347مقر/1)درفملابدألا:يراخبلا(96)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاع٢

اًبيعهيفىأراذإ،هيخأةآرمنمؤملا»:ُكَّلَعهلوقليلدب:حصنلاءادسإ–3

:لاق؟هللالوسراينهام:ليق،«تسملسملاىلعملسملاقح»:هلوقو."هحلصأ

سطعاذإو،هلحصنافكحصنتسااذإو،هبجأفكاعداذإو،هيلعملسفهتيقلاذإ»

."هعبتافتاماذإو،هدعفضرماذإو،هتمشفهللادمحف

قحيفدكآقحوهىلوأبابنمف،نيملسملاةماعقحيفاذهناكاذإف

.هللايفنيخآتملا

.[سانلانيبحالصإلا:يفهركذيتأي]:تيبلاتاذحالصإ–4

:ىلاعتهللانمءاجرلاوفوخللةيوبرتلاةميقلا:سداسلابلطملا

:هنمةيشخلاوقَيهللانمفوخلا:الوأ

."[175:نارمعلآ]َ﴾نيِنِمْؤُقْمُكَّلِإِنَوْقَتَو...﴿:ىلاعتلاق.ناميإلامزاولنموهو

نكلو،هعاونأعيمجبفوخلانعميركلانآرقلايفتايآةدعتدرودقلو

،رجحنبااهركذيتلاتايآلالثم،ىلاعتهللانمفوخلاوهماقملااذهيفانمهييذلا

؛٢8:ةدئاملا:(نينمؤملاومالسلاوةالصلامهيلعلسرلافوخنع)ةيتآلاتايآلاو

.60:نونمؤملا؛57:ءارسإلا؛٢1:دعرلا؛15:سنوي؛59:فارعألا

لاوهأوباذعومنهجراننمفيوختللةريثكتايآميركلانآرقلايفدروو

،1٢،165،197:نارمعلأ؛٢06:ةرقبلا:لثم،نينمؤملابولقاهنمريطت،ةرخآلا

.ةيآ77مامتىلإخلإ

.نسحـ(1٢5مقر/1)درفملابدألا:يراخبلا(97)

.( ٢/ ٥1698) ملسم (٢(

.رطافنم٢8و،ةدئاملانم44:ةيآلابكلذكدهشتساو.(٢1)رانلانمفيوختلا(99)



ع٣ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

لثملاوةودقلاناكاذلو،ىلاعتهللانمفوخلارابخأبةئيلمةُكْيَلَعلوسرلاةايحو

.تالاجملالكيفةدومحملاةيوبرتلاميقللىلعألا

نمف.ىنعمواظفلىلاعتهللانمفوخلانعةيوبنلاةريسلايفثيداحأتءاجو

:ظفلتءاجىتلاثيداحألا

ةأرماهتعدلجرو...:هلظالإلظالمويهلظيفهللامهلظيةعبس»:ْمُكْيَلَعهلوق

."(...هللافاخأينإ:لاقف،لامجوبصنمتاذ

:كارشلا]اكارشونالعنهلنماًباذعرانلالهأنوهأنإ»:رانلاةفصيفلاقو

وأديدحلانمردقلا]لجرملايلغيامك،هغامدامهنميلغي،راننم[لعنلارويسدحأ

مهنوهألهنإو،اًباذعهنمدشأاًدحأنأىريام[فزخلاوأةراجحلاوأساحنلا

."(اًباذع

ميركلانآرقلااهفصويتلامنهجنوركذيامدنعاوكبينأناميإلالهألَّقُحو

رانلاتركذاهنأانك-ةشئاعنعف»:ةباحصلاريسنمكلذلاثمو.ُكْيَلَعلوسرلاو

."«...تكف

ربقلانأل،هتيحلَلْبَيىتحيكبيربقىلعفقواذإكتخنافعنبنامثعناكو

."ةرخآلالزانملوأ

نسحلاوزيزعلادبعنبرمع:نيعباتلانيحلاصلاةريسنمكلذلاثمو

رمعو[يرصبلاينعي]نسحلانمفوخأتيأرام»:بشوحنبديزيلاق.يرصبلا

.(1031)ملسم؛(1433/3)حتفلا/يراخبلا(100)

.هظفل-(٢13)ملسم؛(11/16٥٦،656٢)حتفلا/يراخبلا(101)

.(10/475)لوصألاعماجققحمهنسحو،(4755)دوادوبأ(10٢)

،(418/5)ةنسلاحرش:يوغبلا؛(4٢67)هجامنبا؛بيرغنسح:لاقو،(٢308)يذمرتلا(103)

.هدانسإهققحمنسحو



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا%%

:هللاهمحرلبنحنبدمحأمامإلالاقو،"امهلالإقلختملرانلانأك،زيزعلادبعنبا

."هيهتشأالفماعطلالكأنمينعنميفوخلا»

قلختلاىلعهلمحيو،قلخلاىلعةقفشلاملسملاثرويفوخلانأيفكيو

.ةديمحلاقالخألاب

:ءاجرلا:اًيناث

لمأتوأ،ميقلانبامامإلالاقامكىلاعتهللاةمحرةعسىلإرظنلاوهءاجرلاو

مدقتامبعافتنالابقرتوأ،ةرسمهيفامهلوصحيضتقيْنظوأ،هعوقوبرقوريخلا

.ىلاعتهللابناميإلامزاولنمكلذلكو."امببسهل

َناَكْدَقَل﴿:ىلاعتهلوقيفامك،كشالبمهتودقونيجارلاديسةُكَلَعلوسرلاو
رك2كمم12عكممهجمربورجمرسرمتمبوحمصادكممس*يرسممويرمميهنامام.م2مع

.[31:بازحألا]﴾اًركَلأَّدَوَرِخآلاَمٌرَلَوُهَّللااْوُجْرَيَناَكَنَمَلْيُّدَتَسَحٌةَوْسُأِهَّللاِلوُسَريفْمُكَل

:ْمُكْيَلَعهلوقلثمف،ةيوبنلاةريسلايفءاجرللةيوبرتلاةميقلانعءاجامامأ

اهبلحبعفتنيلناسنإلازنعلاحنم]زنعلاةحينمنهالعأ-ةَّلُصخنوعبرأ»–1

اهباوثًءاجراهنمةلصخبلمعيلماعنمام[اهبحاصلاهدريمث،اًنامزاهربوو

."ةنجلااهبهللاهلخدأالإاهدوعومقيدصتو

."«...ىنركذاذإهعمانأو،يبىدبعنظدنعانأ»:ىلاعتهللالوقي–٢

.(163)زيزعلادبعنبرمعةريس:يزوجلانبا(104)

.(1٢٢)رانلانمفيوختلا:بجرنبا(501)

تادرفملا:بغارلا؛(174)فيراعتلاتامهمىلعفيقوتلاو؛(37/1)نيكلاسلاجرادم:رظنا(106)

.(109)تافيرعتلا:يناجرجلا؛(19)

.(٦٣٢ 1 /5( عم،(1174)رصتخملا/يراخبلا(107 )حتفلا

.(٢675)ملسم؛(5/13740)حتفلا/يراخبلا(1ه/٨)



eد٤
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ىلاعتهللادنعهردقميظعىلعءاجرلالبحبكسمتهتايحلكيْفمُكْيَلَعلوسرلاو

:كلذةلدأنمو.هلكوتوميظعلاهناميإو

مكملعأو،هللمكاشخأنوكأنأوجرألينإهللاو...»:هيتفتسيءاجنملهلوق

."يقتأامب

اي:ةكمنممهيلإرجاهمويفئاطلالهأهاذآنيحلابجلاكلمل:ُكَلَعلاقو

لاقف،[ةمركملاةكمبناميظعنالبج]نيبشخألامهيلعقبطأنأتئشنإ...دمحم

."اًئيشهبكرشيالهدحوهللادبعينممهبالصأنمهللاجرخينأوجرألب»:ُكَت

مزلتسمءاجرلانأ:ءاجرلاوفوخلادئاوفمهأنمنأانلودبياذكهو

اذهلجألو،جارفئاخلكو،فئاخجارلكف،ءاجرللمزلتسمفوخلاو،فوخلل

."فوخلاعوقوهيفنسحيعضوميفءاجرلاعوقونسح

:ةيوبنلاةريسلايفءاعدلاوركذللةيوبرتلاميقلا:عباسلابلطملا

ف-ىلاعتهللاهمحر-رجحنبافيرعتاهنمراتخنتافيرعتركذللو:ركذلا:الوأ

راثكإلاو،اهلوقيفبيغرتلادرويتلاظافلألابنايتإلا:ركذلابدارملاو»:لاقثيح

هللاو،هللاالإهلإالو،هللدمحلاو،هللاناحبس):يهو،تاحلاصلاتايقابلا:لثم،اهنم

ةلبسحلاوةلمسبلاو،[هللابالإةوقالولوحال]ةلقوحلانماهبقحتليامو،«ربكأ

ايندلايريخبءاعدلاو.كلذوحنو،رافغتسالاو،[ليكولامعنوهللايبسح]

،هيلإبدنوأهبجوأامبلمعلاىلعةبظاوملاهبداريواًضيأهللاركذقلطيو،ةرخآلاو

."...ةالصلابلفنتلاو،ملعلاةسردمو،ثيدحلاةءارقو،ميركلانآرقلاةوالتك

.(1110)ملسم(109)

.(1795)ملسم؛(3٢31)حتفلا/يراخبلا(110)

.ةدئافللاهرظناف،ءاجرللدئاوفرشعنوفلؤملاركذ،(٢040–٢039/5)ميعنلاةرضن:رظنا(111)

.(٢13-٢1٢/11)يرابلاحتف(113)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاع٦ا

يفو،ةفلتخملاهيناعمبركذلانعةيآ(174)ميركلانآرقلايفدرودقو

."هُتْييةباحصللاًرثأ(16)و،اًثيدح(73)ةريسلاوأثيدحلا

:بازحألاو؛45:لافنألا:ةيآلايفامك،هوركذينأبنينمؤملاىلاعتهللارمأدقو

.ع١

مُكُقُهَلَّدَعَأِتاَرِككَّتلاَوًريثْيكّلأكِركَّتلاَو﴿:ىلاعتهللادنعهباوثنمو

.[35:بازحألا]﴾اًميِظَعاًرَجَلَوًةَرِفْغَم

ةلثمأركذن،ةريثكفهباوثوركذلايفبيغرتلاتلوانتيتلاثيداحألاامأ

:يلاتلاك،اهل

."هللدمحلاءاعدلالضفأو،هللاالإهلإالركذلالضفأ»–1

(115)

«هاتفشيبتكرحتوينركذوهنإيدبععمانأ:لوقيهللانإ»–٢

يلعترثكدقمالسإلاعئارشنإ:هللالوسراي:لجرلاقامدنعو–3

."هللاركذنماًبطركناسللازيال»:ُكتلاق،هبثبشتأءيشبينربخأف

:لوقتةالصلكربديفنعدتال،ذاعمايكيصوأ»:كيفذاعملُكْيَلَعلاقو–4

."«كتدابعنسحوكركشوكركذىلعينعأمهللا

.(1991–1967/5)ميعنلاةرضن:رظنا(113)

مكاحلا؛(٢694مقرب/1400/3)ينابلألاهنسحو،بيرغنسح:لاقو،(3383)يذمرتلا(114)

.ىبهذلاهقفاووهححصو،(498/1)

.يبهذلاهقفاوو،نيخيشلاطرشىلعهححصو،(496/1)مكاحلا(115)

.يبهذلاهقفاوو،نيخيشلاطرشىلعهححصو،(495/1)مكاحلا؛هنسحو،(3375)يذمرتلا(116)

يئاسنلا؛(1347مقر/84/1)دواديبأننسحيحصيفينابلألاهححصو؛(15٢٢)دوادوبأ(117)

.(٢09/4)لوصألاعماجققحمهححصو،53/3)



ع\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيوبنلاةريسلايفءاعدللةيوبرتلاميقلا:ءاعدلا:اًيناث

:ةعيدبلاهرارسأو،ةليلجلاهتارمثوةميظعلاءاعدلالئاضفنم

نُكهللاىلعمركأءيشسيل»:ُكَّلَعهلوقليلدب،هللاىلعءيشمركأءاعدلا–1

."(ءاعدلانم

نأبحيهللانإف؛هلضفنمهللااولس»:ُكَلَعلاق،ىلاعتهللبوبحمءاعدلا–٢

."«لأس

بضغيهللالأسيملنم»:ُكَّلَعلاق.ىلاعتهللابضغعفدلببسءاعدلا-3

."(هسلع

سانلازجعأ»:ُكَلَعلاق.ةسايكلاىلعليلدو،زجعلانمةمالسءاعدلا–4

."مالسلابلخبنمسانلالخبأو،ءاعدلانعزجعنم

ملسمنمام»:ُكَلَعلاق."هطورشبنكلو-هللانذإب-ةنومضمهترمث–5

.نيسحتلللباقهدانسإ:ةيثيدحلاةعوسوملاوققحملاقو،(8748)دمحأ(118)

ثيدحلاو،لئاضفلايفلبقيهلعل:تلق،(ةفيعضلا/499)ينابلألاهفعضو،(3571)يذمرتلا(119)

.كلذديفيهيلييذلا

؛(38٢7)هجامنبا؛(438/15)ةعوسوملاوققحمهفعضو،(٢9701مقر/44٢/٢)دمحأ(1٢0)

.(51٢)درفملابدألاحيحص:يفينابلألاهنسحو؛يبهذلاهقفاووهححصو،مكاحلا

ةحيحصلاةلسلسلايفو،(1044)عماجلاحيحصيفينابلألاهححصو،(1939)دراوملا:نابحنبا(1٢1)

.(o1ع)

:ىهو(1٢٢)

.ةباجإلاىلعرداقلاوههدحوَّيَيهللانأباملعىعادلاَنوكينأ-1

.ىلاعتهللاالإوعديالأ-٢

:ةعورشملالسوتلاعاونأبهللاىلإلسوتينأ-3

.لامعألاحلاصبىلاعتهللاىلإلسوتلا–ب.هتافصنمةفصوأىنسحلاهئامسأنممسابلسوتلا-أ

بنذلابفارتعالاوةلذلاوراقتفالاراهظإ–د.رداقرضاحيححلاصلجرءاعدبهللاىلإلسوتلا–ج

.ريصقتلاو
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نأامإ:ثالثىدحإاهبهللاهاطعأالإ،محرةعيطقالومثإاهيفسيلةوعدبوعدي

ءوسلانمهنعفرصينأامإو،ةرخآلايفهلاهرخدينأامإو،هتوعدهللجعت

ههجوبصنينمؤمنمام»:ةياوريفو."ْرّتُكأهللا»:لاق؟رثكناَذإ:اولاق،«اهلثم

ةرخآلايفهلاهرخأامإو،ايندلايفهلاهلجعامإ،اهايإهاطعأالإةلأسمهلأسي،هللاىلإ

الو،توعدوتوعد:لوقي):لاق؟هتلجعامو،هللالوسراي:اولاق؛«َلَجْعَيملام

."يلباجتسيهارأ

ُبابمكنمهلَحَبُقنم»:ُكتلاق:هلوزندعبءالبلاعفرلببسءاعدلا-6

لأسينأنمهيلإَّبَحأىطعياًئيشهللاَلِئُسامو،ةمحرلاباوبأهلُتَحْيُقءاعدلا

."(ءاعدلابهللادابعمكيلعف،لزنيملاممولزناممعفنيءاعدلانإ،ةيفاعلا

:تايآلايفامكءايبنألامهسأرىلع؛نيقتملاهللادابعتافصنمءاعدلا–7

.امهريغو؛16:ةدجسلا؛10:رشحلا؛90:ءايبنألا

:ءاعدلااهيفباجتسييتلاعاضوألاولاوحألاونكامألاوتاقوألانمو

نإتيأرأ،هللالوسراي:ُكْيَلَعىبنللانككفةشئاعتلاق.ردقلاةليليف–1

وفعلابحتميركوفعكنإمهللا:يلوق»:لاق؟لوقأام،ردقلاةليلةليليأتملع

.[هجامنباةياوريفدجوتالميركةملكو]."ينعفعاف

ىلاعتوكرابتانبرلزني":َّيَعلاق:رحسلاتقووليللافوجيفءاعدلا–٢

ينابلألاهنسحو،(3381)يذمرتلا؛هدانسإةعوسوملاوققحمدوجو،(11133مقر/18/3)دمحأ(1٢3)

.(5678)عماجلاحيحصيف

لاقو،«لجعيملام»:ركذنودب(448/٢)دمحأ؛ينابلألاهححصو،(711)درفملابدألا:يراخبلا(1٢4)

.هريغلنسح:ةعوسوملاوققحم

.(3409)عماجلاحيحصيفينابلألاهنسحو،(3548)يذمرتلا(1٢5)

-ميركةظفلركذنودب-(3850)هجامنبا؛حيحصنسح:هظفلو-رصتخملا-(3508)يذمرتلا(1٢6)

.(44٢3)عماجلاحيحصيفينابلألاهححصو
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بيجتسأفينوعدينم:لوقيف،رخآلاليللاثلثىقبينيحايندلاءامسلاىلإةليللك

.(١٢٧)(يلرفغأفىىنرفغتسينمرو،هيطعأفىنلأسينمرو،هل

:لاق؟عمسأءاعدلايأ،هللالوسراي:ليق:تابوتكملاتاولصلاربد–3

."«تابوتكملاتاولصلاربدو،رخآلاليللافوج»

ةماقإلاوناذألانيبدريالءاعدلا»:ُكْيَلَعلاق.ةماقإلاوناذألانيب–4

:نادرتاملقوأ،ناتنث»:ُكْيَلَعلاق.(ناذألا)ةبوتكملاتاولصللءادنلادنع–5

."«اًضعبمهضعبْمجلُيننيحسأبلادنعو،ءادنلادنعءاعدلا

.قباسلاثيدحلل،داهجلاكراعميفاهماحتلاوفوفصلافحزدنع–6

مثءوضولاغبسيفأضوتيدحأنممكنمام»:ُكَّلَعلاق:ءوضولابقع–7

الإ،هلوسروهدبعاًدمحمنأدهشأو،هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ:لوقي

."ءاشاهيأنملخديةينامثلاةنجلاُباوبأهلُتَحَيَف

."اهيفلاقيامراضحتساوةحتافلاةءارقدنع-8

قفاونمهنإف،اونمأفمامإلاَنَمأاذإ»:ُكْيَلَعلاق:ةالصلايفنيمأتلادنع–9
(133)

«هبنذنممدقتامهلرفغةكئالملانيمأتهنيمأت

.(758)ملسم؛(1145)يراخبلا(1٢7)

.هنسحو،(3499)يذمرتلا(1٢8)

(1٢584مقر/155/3)دمحأ؛حيحصنسح:لاقو،(٢1٢)يذمرتلا؛حيحص-(5٢1)دوادوبأ(1٢9)

.(٢0/41)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،هظفلو

.عماجلاحيحص:رظناو؛حيحص-(٢540)دوادوبأ(130)

.حيحصـ(55)يذمرتلا؛(169)ملسم(131)

.(٢953)يذمرتلا؛(88٢)دوادوبأ،(395)ملسم:دنعصنلارظنا(13٢)

.(410)ملسم؛(780)يراخبلا(133)
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Oاله

:كفدوعسمنبالاق:ريخألادهشتلايفةُكَّلَعيبنلاىلعةالصلادعب–10

ةالصلامث،هللاىلعءانثلابتأدبتسلجاملف،رمعوركبوبأوُكَّلَعيبنلاويلصأتنك

."«ُهَطْعُتلس،ُهَطْعُتلس):َّيعىبنلالاقف،ىسفنلتاوعدمث،ةَّيعىبنلاىلع

لاق:(نيملاظلانمتنكينإكناحبستنأالإهلإال»:ـبءاعدلادنع–11

ينإكناحبستنأالإهلإال:توحلانطبيفوهواهباعدذإنونلايذةوعد»:ُكَّلَع

."هلهللاباجتساالإطقءيشيفملسملجراهبعديمل،نيملاظلانمتنك

يفينرجأمهللا،نوعجارهيلإانإوهللانإ»:ـبةبيصملالاحءاعدلادنع–1٢

لوسرتعمس:اك-نينمؤملامأ-ةملسمأتلاق:«اهنماًريخيلفلخاويتبيصم

هيلإانإوهللانإ:هللاهرمأاملوقيفةبيصمهبيصتملسمنمام»:لوقيْمُكْيَلَعهللا

اًريخهلهللافلخأالإاهنماًرريخيلفلخاويتبيصميفينرجأمهللا،نوعجار

."«اهنم

وعديملسمنمام»:ُكَلَعلاق:بيغلارهظبهيخألملسملاءاعدلاحيف–13

."لثمبكلو:كلملالاقالإبيغلارهظبهيخأل

نيبواهنيبسيلهنإف،مولظملاةوعدقتاو...»:ُكْيَلَعلاق:مولظملاةوعد–14

ىلعهروجف؛اًرجفناكنإوةباجتسممولظملاةوعد»:لاقو."«باجحهللا

ةوعدو،لداعلامامإلاو،رطفينيحمئاصلا:مهتوعددرتالةثالث»:لاقو."هسفن

.حيحص،(175)دمحأ؛حيحصنسح:لاقو،هظفلو،(593)يذمرتلا(134)

.(3383)عماجلاحيحصيفينابلألاهححصو،(656)ةليللاومويلالمع:يئاسنلا؛(3505)يذمرتلا(135)

.(918)ملسم(136)

.حيحص-(1534)دوادوبأ؛(٢73٢)ملسم(137)

.(19)ملسم؛(1469)يراخبلا(138)

عماجلاحيحصيفينابلألاهنسحو،(1٢66)دوبعملاةحنم،يبسلايطلادوادوبأ؛(367/٢)دمحأ(139)

.(٣٣/٨٢)



o 1 ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

يلالجويتزعو:برلالوقيو،ءامسلاباوبأاهلحتفتو،مامغلاقوفهللااهعفريمولظملا

."نيحدعبولوكنرصنأل

يفامكمئاصلاو،قباسلاثيدحلايفامك:لداعلامامإلاو،مئاصلاةوعد–15

.(140)ةيشاح؛(3/53٤)ىقهيبلاثيدحـ(18)ةرقفلاثيدح

ةوعد:تاباجتسمتاوعدثالث):ْمُكْيَلَعلاق:هدلوىلعدلاولاةوعد–16

."«هدلوىلعدلاولاةوعدو،رفاسملاةوعدو،مولظملا

.قباسلاثيدحلل:رفاسملاةوعد–17

،هدلولدلاولاةوعد:درتالتاوعدثالث):ْمُكْيَلَعلاق:هدلولدلاولاةوعد–18

."رفاسملاةوعدو،مئاصلاةوعدو

:كُكْيغبئاسلانبهللادبعلاق:رهظلالبقسمشلالاوزدعبءاعدلا–19

اهيفحتفتةعاساهنإ»:لوقيو،اًعبرألاوزلادعبرهظلالبقيلصيُكَّلَعهللالوسرناك

."حلاصلمعاهيفىلدعصينأبحأو،ءامسلاباوبأ

،ملكتلا:ليقو،هابتنالا:ليقو،ظاقيتسالا:ليقلراعتلالانعءاعللا–٢٠

:ُكَّلَعلاق:ليللانم[توصعمةظقيلا:نورثكألالاقو،نينألاعميطمتلاليقو

وهودمحلاهلوكلملاهل،هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:لاقفليللانمراعتنم)

يذمرتلا؛هدهاوشوهقرطبحيحص:(463/15):ةيثيدحلاةعوسوملاوققحملاق،(9743)دمحأ(140)

.(1901)ةميزخنبا؛(175٢)هجامنبا؛نسح:لاقو،(3598)،(٢٥٢6)

دوادوبأ؛(37٢)درفملابدألاحيحصيفينابلألاهححصو،(481)درفملابدألا:يراخبلا(141)

.(1906)يذمرتلا؛نسحـ(1535)

.(1797)ةحيحصلاةلسلسلاو،(٢03٢)عماجلاحيحصيفينابلألاهنسحو،(345/3):يقهيبلا(14٢)

؛حيحصهدانسإ:(15396مقرب/117/٢4)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحملاق،(411/3)دمحأ(143)

.بيرغنسح:لاقو،(478)يذمرتلا
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الولوحالو،ربكأهللاو،هللاالإهلإالو،هللاناحبسو،هللدمحلا،ريدقءىشلكىلع

تلبقىلصوأضوتنإف،هلبيجتسا-اعدوأ-يلرفغامهللا:لاقمث،هللابالإةوق

ليللانمراعتيف،اًرهاطهللاركذىلعتيبيملسمنمام):ةياوريفو."(هتالص

."«هايإهاطعأالإةرخآلاوايندلارمأنماًرريخنَّيَعهللالأسيف

،مزمزءامبرشو،ةورملاو،افصلادنع:جحلاكسانمدنعءاعدلا–٢1

،يناميلانكرلاوميطحلانيبو،ىطسولاوىرغصلا:تارمجلايمر،مارحلارعشملاو

."مزتلملاو

،رمتعملاو،جاحلاو،هللاليبسيفيزاغلا»:ُكْيَلَعلاق:رمتعملاوجاحلاءاعد–٢٢

."مهاطعأفهولأسو،هوباجأفمهاعدهللادفو

.ءاعدلابتكيفاهدجتاًنطوم43ـلامامتىلإىرخأنطاومكانهو

وهف؛ركذنملاموانهانركذام،ءاعدلايفءاجيذلالْكمُكْيَلَعلوسرلالعفدقل

:لثم،اذهبُكْيَلَعهتريستلفحو،(ةنسحلاةوسألاوةودقلا)ىلعألالثمل

:لاقْمُكْيَلَعهللالوسرنإ:لقفكموقتئا»:يرافغلارذيبألةُكَّلَعهلوق–1

."«اهلهللارفغرفغو،هللااهملسملسأ

يفمهو،دافنلاىلعتكشوأامدنع،هباحصأداوزألضفىلعكربواعد–٢

؛نيخيشلاطرشىلعحيحصهدانسإ:ةعوسوملاوققحملاق،(٢٢673)دمحأ؛(1154)يراخبلا(144)

.مهريغو،(3414)يذمرتلا؛(3878)هجامنبا؛(5060)دوادوبأ؛(٢687)يمرادلا

ىوقتي:يأ،هريغلحيحص:ةعوسوملاوققحملاق،(٢٢114)و،(٢٢09٢)و،(٢٢048)دمحأ(145)

.دهاوشلاب

.ءاعدلا:دمحلا:رظنا(6٤1)

ةحيحصلاةلسلسلا:رظناو،(4171)عماجلاحيحصيفينابلألاهححصو،(٢893)هجامنبا(147)

.(1/٨٢ 0)

.(٢514)ملسم(148)



ح٣ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."عيمجلاعبشف،ديعبرفس

هللاالإهلإال،ميلحلاميظعلاهللاالإهلإال»:لوقيو،بركلادنعوعديناك-3

شرعلابروضرألاوتاوامسلابرهللاالإهلإال،ميظعلاشرعلابر

."«ميظعلا

تبثدقوالإلوسرلاتاتكسوأتاكرحنمةنكسوأةكرحكانهسيلو

ميعنلاةرضن):يفاهيلإعوجرلانكميو،اهليصافتانكرت،ءاعدهنعاهيف

.(ءاعدلايفُكْيَلَعيبنلاةايحنميقيبطتلالثملا):ناونعب،(1944–1934/5)

:ءاعدلاةميقلةيوبرتلادئاوفلانم

مزاولنمنأذإ،ىلاعتهللابناميإلانيرقءاعدلانأةرورضلابمولعملانم

ةرخاذةُكَّلَعلوسرلاةايحو.ُكَّلَعهلوسربوىلاعتهللاباًنمؤمءرملانوكينأءاعدلا

.نينسحملاونينمؤملاونيقتملامامإوهف.هئاعدلاهيفهللاباجتسانطاوموفقاومب

.هتوبنلئالدنماذهلكو.هبنوءزهتسملاكِلُهو،ليلقلاءاملاوماعطلارثكهئاعدبف

(ميعنلاةرضن)وفلؤماهركذيتلاةيوبرتلاةيميقلاءاعدلادئاوفنمو

:مهريغو

.اههباشامونازحألاومومهلانمتابوركملاجيرفت–1

.ءاضقلاءوسوودعلاهبىقتُيحالس–٢

.حلاصملابلجيودسافملاعفدي–3

.هريغبويعنعهبيعوهبنذبدبعلالغشي–4

.(37)ملسم؛(6/٢983)حتفلا/يراخبلا(149)

.(٥٤٦٣ /11) ،(٢/ ٨٣٢( ،)74٢6/13( /يراخبلا(150 )حتفلا



%cةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.ةرضملاعفدلوةجاحلاءاضقلادصقيامكهتاذلدصقيف،ةدابعلاعاونألجأنمدعي–5

.اًمودقحلاهللاةيعميفهنأبملسملارعشي–6

:ةيوبنلاةريسلايفىوقتللةيوبرتلاميقلا:نماثلابلطملا

لكلعفب،هيهاونبانتجاوىلاعتهللارماوألاثتماىه:ىوقتلاتافيرعتنم

ظوظحكرتو(هنعهزنملاهوركملاو،ةقاطلابسح-هنعيهنملككرتوهبرومأم

."ىوهلاةنيابموسفنلا

:ةيوبنلاةريسلايفىوقتللةيوبرتلاميقلا

ميقلكلالثمتمنوكينأيهدبلانمف،نآرقلاُكتلوسرلاقلخناكاملو

وهىبرمثنمو،اهيلعهبردقىلاعتهللانأل،نآرقلايفتءاجيتلا"ىوقتلا

رمأواهيلعثحيتلاىوقتلانمةمسدةيميقةيوبرتةدئامانلكرتو،هباحصأاهيلع

:كلذلاثمو.اهبىلاعتهللارمأاملثماهب

ةاكزاودأو،مكرهشاوموصو،مكسمخاولصو،مكبراوقتا):لاق–1

."مكبرةنجاولخدت،مكرمأاذاوعيطأو،مكلاومأ

لكسأرهنإف،هللاىوقتبكيصوأ»:كيفيردخلاديعسيبأللاقو–٢

(104) « م:

مو...عىمن

عجارمنمامهريغو،(157/7)ناميإلابعش:يقهيبلا؛(65)تافيرعتلا:يناجرجلارظنا(151)

.(٤/1080)ةرضنلا؛تافيرعتلا

ملسم]«هلمكاشخأو،هللمكاقتألينإهللاوامأ»:مئاصلاةلبقثيدحيفهسفننُعكْيَلَعهلوقليلدب(15٢)

.[1ه/٨

هقفاوو،ملسمطرشىلعهححصو،9/1،389)مكاحلا؛حيحصنسح:لاقو،(616)يذمرتلا(153)

.(545/9)لوصألاعمجققحمويبهذلا

.(555)ةحيحصلايفينابلألاهححصو،(11774ح/8٢/3)دمحأ(154)



(O O ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

نسحوهللاىوقت»:لاق،ةنجلاسانلالخديامرثكأنُعكْيَلَعلئسامدنعو–3

."«قلخلا

."ىفخلاىنغلاىقتلادبعلابحيهللانإ»:لاقو–4

«ىقتاذالإُكْيَلَعهللالوسربحأام»:اغكؤمةشئاعتلاقو–5

:َّيعيبنلاةريسيفةيوبرتلاةيميقلاتالالدلاتاذىوقتلاتامالعنمو

َمرَتىتحيلصيلوأ،موقيْلمُكَّلَعيبنلاناكنإ:كفةبعشنبةريغملالاق–1

ةشئاعنعةياوريفو.«اًروكشاًدبعنوكأالفأ»:لوقيف،هللاقيف،هاقاسوأهامدق

اياذهعنصتمل:تلاقف،هامدقرطفتتىتحليللانمموقيناكُكْيَلَعهللايبننأانك

اًدبعنوكأالفأ»:لاق؟رخأتاموكبنذنممدقتامكلهللارفغدقو،هللالوسر

.رثألاوثيدحلااذهركذقبسدقو،"اًروكش

(109)ريت

«ُكَلَعءاكبلانمىحرلازيزأكزيزأ

(107)

ىتحاًمئاقلزيملفةليلةَّيَعيبنلاعمتيلص»:كُكفدوعسمنبالاق–3

."ُكَتىبنلارذأودعقأنأتممه:لاق؟تممهام:هلليق،ءوسرمأبتم

.بيرغنسح:لاقو،(616)يذمرتلا(155)

.(٢965)ملسم(156)

.نسحهدانسإوىلعيوبأهاور:لاقو،(٢74/10)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاهدروأ(157)

.(ع/٨٣7/8)،(3/11٣٠)حتفلا/يراخبلا(158)

.(135/5)لوصألاعماجققحمهححصو،(13/3)يئاسنلا؛(904)دوادوبأ(159)

.(77٢)ملسم؛(3/1351)حتفلا/يراخبلا(160)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٦oا

:ةيوبنلاةريسلايفىوقتللةيوبرتلاميقلادئاوفنمو

ةلالدلاةحضاواهدجيىوقتلايفةدراولاثيداحألاوتايآلاربدتييذلانإ

:لثم،ةيوبرتلاىوقتلادئاوفىلع

.[1٢8:لحنلا:رظناو].نيقتمللىلاعتهللاةيعم–1

.نيقتمللميركتلابىرشبلا–٢

.نيقتمللىلاعتهللانمرجألاميظعتوبونذلاريفكت–3

.[31-30:لحنلا:رظناو].ةنجلابزوفلا–4

.[4:ةبوتلا:رظناو].نيقتمللهللاةبحم–5

.قزرلاةعسبدعولاوفوخلاونحملاومهلانمجورخلا–6

.هدعوهللافلخيالو،ةرفغملابدعولا–7

:ةرطعلاةيوبنلاةريسلايفامكسفنلاةبساحملةيوبرتلاميقلا:عساتلابلطملا

هليليفناسنإلاحفصتينأ»:سفنلاةبساحمىنعميف"يدروملامامإلالاق

ناكنإو،هاهاضوهلكاشامبهعبتأوهاضمأاًدومحمناكنإف،هراهنلاعفأنمردصام

.«لبقتسملايفهلثمنعىهتناو،نكمأنإهكردتسااًمومذم

ةيبرتلاتارمثنم،سفنلاةبساحميفتاماقموالاوحأهغيةباحصللناكو

:كلذلاثمو.ةيلاعلاميقلاهذهىلعةيوبنلا

.(11٢0/4)ميعنلاةرضن:رظنا(161)

.(3٤٢)نيدلاوايندلابدأ(16٢)



ح\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

رمع»:طئاحلافوجيفوهو،رادجهنيبوينيبولوقيهتعمسف[َناتسب]َطئاحلخد

."كنبذعيلوأ،باطخلانباايهللانيقتتلهللاو،خبنينمؤملاريمأباطخلانبا

يفركنملانعيهنلاوفورعملابرمأللةيوبرتلاميقلا:رشاعلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلا

:ركنملانعيهنلاوفورعملابرمأللزجومفيرعت

:فورعملابرمألافيرعت:الوأ

اهسأرىلعو،تاقاطلاعيمج:كلذلمشيو،هلهأىلعوهيلعينثيوهحدميوهبرمأيو

.ْمُكْيَلَعهلوسربوهبناميإلاوىلُكهللاديحوت

:ركنملانعىهنلافيرعت:اًيناث

."هنعىهنوهمرحوعرشلاهركنأوهحبقاملك:ركنملاو

.ةفعلاوةعيرشلاهنعرفنتامحيبقتو،رشلانععنملاوأ،رجزلا:ركنملانعيهنلاو

."هتافصوهئامسأوأ،هتيبوبر

.(٢3)سفنلاةبساحم:ايندلايبأنبا(163)

.(٢33/5)برعلاناسل:رظنا(164)

،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوهللاىلإةوعدلايفرهظألانيبلالوقلا:يحجارلاهللادبع:رظنا(165)

.(8:ص)



\/cةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألامكح

فورعملابرمألابوجوىلعاهلكةمألاتقفتا»:"مزحنبامامإلالاق

َنوُعْدَيًةَّمُأْمُكنَينُكَتَلَو﴿:ىلاعتهلوقل،مهنمدحأنمفالخالبركنملانعيهنلاو

.[104:نارمعلآ]«ركنُمْلاِنَعَنْوَهْنَيَوِفوُرَغَلِبَنوُرُمْأَيَوِرَّيَخآَلإ

يهنلاوفورعملابرمألاضرفىلاعتهللادكأ»:"صاصجلاركبوبألاقو

عمجأو،ةرتاوتمرابخأيفُكَّلَعهللالوسرهنيبو،ميركلاهباتكنمعضاوميفركنملانع

.«هبوجوىلعهللامهمحرراصمألاءاهقفوفلسلا

:نيعضرفركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاحبصيىتم

قيرفلكلو.ةيافكضرفهنأىرينممهنمف،هبوجوةجرديفءاملعلافلتخا

ىلعاوعمجأمهنكلو.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفةدراولاصوصنللريسفت

.لاوحأيفنيعضرفحبصيهنأ

ةرثكدنعو،ةاعدلاةلقدنعف):ـهللاهمحرـزابنباخيشلاةحامسلوقي

دحاولكىلعنيعضرفةوعدلانوكت،مويلاانلاحك،لهجلاةبلغدنعو،تاركنملا

.(هتقاطبسحب

ثيحنمركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابىلاعتهللاىلإةوعدلاةلصامأ

:عوضوملاةدحو

نعيهنلاوفورعملابرمآلانعفلتخيال،هللانيدغيلبتىلإةيعادلانإف

نوكتنأداكتامهتالاجمنأليلدبكلذو.ةيلكشرومأيفالإ-بستحملا-ركنملا

.ةدحاو

.(170/4)لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا(166)

.(486/٢)نآرقلاماكحأ(167)



حواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

اهعيبيناكىتلاةعيبلاطورشنمركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاو

.ةيناثلاةبقعلاةعيبطورشيفءاجامك،مالسإلايفلخدينمْلمُكْيَلَعلوسرلا

.هللاىلإةوعدلاناكرأنميناثلانكرلاوهو

فلسلالاوقأوةنسلاوباتكلانمةريثكلاةلدألاتءاجنكرلااذهةيمهألو

؛110و104:نارمعلآ:تايآلا:ميركلانآرقلانمهلاثمو،هلضفىلع

.165:فارعألاو

:ةرطعلاةيوبنلاةنسلانمهلاثمو

نرمأتلهديبيسفنيذلاو»:لاق،ُكَّلَعيبنلانعكفةفيذحنع–1

هنوعدتف،هنماًباقعمكيلعثعبينأهللانكشويلوأ،ركنملانعنوهنتلوفورعملاب

."مكلبيجتسيالف

اوريغينأىلعنوردقي،يبصعملابمهيفلمعيموقيفنوكيلجرنمام»–٢

."اوتومينألبقنمباذعبهللامهباصأالإ،اوريغيالفهيلع

يفركنملانعيهنلاوفورعملابرمأللةيوبرتلاميقلازربأنمو

:ةيوبنلاةريسلا

موقيركنملانعيهنلاوفورعملابرمآلانأل،عمتجملاةراهطىلعةظفاحمل

ءايحألاوتاسسؤملادجاسم:لثم،ةحاتملالئاسولالكربعيبرملاةيعادلارودب

ةيكزتبأدبتةراهطلاو.تاعمجتلانكامأوةيفاقثلاةيدنألاوةفلتخملامالعإلاةزهجأو

.ةوقوريمعتةادأاوحبصيلدارفألاسوفنيفناميإلا

.حيحص-(٢٢73)يذمرتلا؛هريغلنسح-(٢331)دمحأ(168)

.نسحـ(٤339)دوادوبأ(169)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ىلععمتجملاىبرتاذإو.هئادعألبقنمهقارتخابعصيرهاطلاعمتجملاو

،مالسإللبذجنتف،ةملسملاريغتاعمتجملانمهريغلةودقحبصأةلضافلاميقلا

...ةليضفلاةرئادعستتف



11 ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:عبارلالصفلا

ةيوبنلاةريسلابيجفةيعامنجالاةيوبرتلاميقلا

لصفلااذهلوانتي،اًدجةريثكةيوبنلاةريسلايفةيعامتجالاةيوبرتلاميقلاّنإ

:ةريسلايفةيعامتجالاةاواسمللةيوبرتلاميقلا:لوألاثحبملا

ْرُكَلَعَجَوِّقَنُأَوٍرَكَذنَمْرُكَقَلَخاَّنِإُساَّنلااَهُّيَأَتَي﴿:ةينآرقلاهتلدأنمو.ُكتدمحملوسرلا
cع

هكةنبوميمص,مممسميص

.[13:تارجحلا]﴾ٌرْيَخٌميِلَعَهَلَّنِإْمُكَقَلَأِهَّللاَدنِعْرُكَمَرْكَأَّنِإَأْرُفَراَعَتِلَليِّيًاَوْعَش

:نأشلااذهيفةيلوقلاَّيَعلوسرلاتاقيبطتنمو

مكابأنإو،دحاومكبرنإسانلااهبأ»:عادولاةجحةبطخيفُكْيَلَعلاق–1

،يبرعىلعيمجعالو،يمجعىلعيبرعلسيلو،بارتنممدآو،مدآلمكلك،دحاو

مهللا؟تغلبلهالأ.ىوقتلابالإلضفرمحأىلعضيبأالو،ضيبأىلعرمحأالو

."«بئاغلامكنمدهاشلاغلبيلفالأ،دهشاف

،رذابأاي»:همأداوسبهريعوالجرَباَسامدنعكيفرذيبألُكتلاقو-٢

."«...ةيلهاجكيفؤرماكنإ؟همأبهتريعأ

نكتاولعفتالإ،هوجوزفهتنامأوهنيدنوضرتنممكاتأاذإ»:ُكْيَلَعلاقو–3

:لاق؟ناكنإوناكنإو،هللالوسراي:اولاق،«ريبكداسفوضرألايفةنتف

.حيحص-(٢3489)دمحأ؛(1٢18)ملسم؛(6403)يراخبلا(170)

.(1661)ملسم،هظفلو-(30)يراخبلا(171)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢

هقلخوهنيدنوضرتنممكءاجاذإ»:ةرابعرركهنأيذمرتلاةياوريفو،"«معن»

.تارمثالث«هوحكنأف

مكبولقىلإرظنينكلو،مكلاومأومكروصىلإرظنيالهللانإ»–4

."«مكلامعأو

ةباحصلاةايحيفةيوبنلاةيوبرتلاةميقلاهذهرثألةيقيبطتلاةلثمألانمو

:مهنعَليجم

ةنبادنههيخأةنباهحكنأو،املاسىنبتةعيبرنبةبتعنبةفيذحابأنأ-1

لبقكلذو،راصنألانمةأرمالىلومملاسو-شيرقفارشأنم-ةبتعنبديلولا
١٧عهميم,-7ك.هو

-ينبتلاميرحتلبق،ينبتلابهنباو،ةُكَّيعهللالوسرىلوم-ةثراحنبديزجوزتو

يشرقلاماوعلانبريبزلاهيلعاهفلخو،ةيشرقلاطيعميبأنبةبقعتنبموثلكمأ

يشرقلايومألايبصعلانبورمعمث،يشرقلافوعنبنمحرلادبعمث،كف
ت---------.هم.هم١٧مل.هيهوهوه»ج:ةتهم1*:مك(٦١ه

.ُكَتىبنلاةمعةنبا،""شحجتنببنيزجوزتو،اكهدنعتتامفككف

نبسيقنبيدعتنبةرد:ُكَّلَعهللالوسرىلوم-ديزنبةماسأجوزتو

نبكاحضلاتخأ،"سيقتنبةمطافجوزتو،اًدنهواًدمحمهلتدلوف،ةفاذح

–305:ص)ليسارملا:دوادوبأ؛(1058)يذمرتلا؛(590ح/16٢/1)ننسلا:روصنمنبديعس(17٢)

،يذمرتلاهنسحو.هنسحو،(7/٨٢)ىربكلا:يقهيبلا،)7/C٦٢٦/٢٢/٢٢٩(:يناريطلا؛(306

هدهاوشرابتعابوهامنإروكذملايذمرتلانيسحتلعلو):(1868ح/٢66/6)ءاورإلايفينابلألالاقو

.(10٢٢)ةحيحصلاةلسلسلاو،(333/1)هجامنباحيحصيفهنسحو.اهركذو،(...ةيتآلا

.(1480)ملسم(173)

.حيحصلسرمدانسإب،584مقرب/161/1)ننسلا:روصنمنبديعس(174)

.(1758)ةحيحصلاةلسلسلايفينابلألاهنسحو،(٢34مقر/1٢٢/1)درفملابدألا:يراخبلا(175)

؛(1480)ملسم؛حيحصهانعمو،فيعضهدنسو،195ح/145/1)باهشلادنسم:يمليدلا(176)



دمةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

تنبةزربو،صاقويبأنبةبتعتنبمكحلامأو،صفحنبورمعيبأةقيلط،سيق

،ةمسقنبةلظنحتنببنيزو،ةيشرقلاةيمهسلانادمحيبأتنبو،ةيرذعلايعبر

ريبزلاتخأ،ماوعلاتنبدنهو،ةيشرقلاةيمشاهلابلطملادبعنببهليبأتنبةردو

.ةيبرعلاهكافلاتنبدنهو،ةيشرقلاماوعلانبا

رمحأناكنإو،اًملسميجوزتتنأهللابكدشنأ»:هتخألكيفدوعسمنبالاقو

."«اًيشبحدوسأوأ،اًيمور

(17٨)

هتخأيسرافلاناملسىلع-برعلافرشأدحأ-يدنكلاةرقوبأضرعو

ميهافمبايلعلاةيعامتجالاتاماقملاباحصأنيبيمالسإلانوناقلاقرفيملو

ةيلبقبابسأل،ةيلهاجلاموهفمبايندلاةيعامتجالاتاماقملاباحصأنيبوةيلهاجلا

.خلإ...رقفوأءارثوأةينولوأةيرصنعوأ

:ةميركلاةيآلايفامك،ميركلانآرقلاوهةيعامتجالاةيوبرتلاةميقلاهذهلصأو

تلزنامل»:تكيفسابعنبالاق.[43:ةدئاملا]«طّسِقْلَأِبمُهَنْيَبمُكَحَأَفَتَمكَحَّنِإَو﴿

ةظيرقونبلتقاذإو،ةيدلافصناودأةظيرقينبنماولتقاذإريضنلاونبناكةيآلاهذه

."مهنيبُكتهللالوسرىوسف،ةلماكةيدلامهيلإاودأريضنلاينبنم

حورنمةدمتسملاو،ةيعامتجالاةاواسملاميقلمحتيتلاةفيرشلاثيداحألانمو

:اًراركتواًرارمهركذقبسامكهقلخناكوةُكَّلَعلوسرلاهيلعىبرتيذلاميركلانآرقلا

نبديعس؛(153/6)قازرلادبع؛(136/7)ننسلا:ىقهيبلا؛(3/301):ننسلا:ىنطقرادلا .هه.(161/1)ننسلا:روصنم

،(3965)يذمرتلا؛ينابلألاهنسحو،(5116)دوادوبأ؛(934)ملسم:هاورثيدحنمءزج(177)

.(310)يذمرتلاحيحصيفينابلألاهنسحو

.(٢564)ملسم(178)

.دانسإلاحيحصنسح:(306)دواديبأحيحصيفامك،ينابلألالاقو،(3519)دوادوبأ(179)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٦اع

ةأرماتءاجف،باهإيبأةنباتجوزت:لاق،ككفثراحلانبةبقعنعف–1

،هتملكف،هيدينيبتمقفةُكَّلَعهللالوسرتيتأف،انتعضرأاهنأتركذف،ءادوس

يهامنإ،هللالوسراي:تلقف،ينعضرعأف،هنيمينعتمقف،ينعضرعأف

."«؟ليقدقوفيك»:ُكتلاق،ءادوس

ينبملاكُكيفةبقعقطنمهضفرنايبيفحضاومالسلاوةالصلاهيلعهلوقنإ

.يبرعلاريغدوسألارصنعلانأشنمللقتيتلاو،هيفةيلهاجلابساورضعبىلع

:اولاقف،تقرسيتلاةيموزخملاةأرملامهتمهأاًشيرقّنأ،اشتفةشئاعنع-٢

ملكف؟ُكَّلَعهللالوسربحةماسأالإهيلعئرتجينموةُكَّلَعهللالوسرملكينم

ماقمث.«؟هللادودحنمدحيفعفشتأ»:ُكْيَلَعهللالوسرلاقف،ُكَّلَعهللالوسرةماسأ

مهيفقرساذإاوناكمهنأ،مكلبقناكنملضامنإ،سانلااهيأ»:لاقف،بطخف

تنبةمطافنأولهللاميأو،دحلاهيلعاوماقأفيعضلاقرساذإو،هوكرتفيرشلا

(1٨1)

«اهديدمحمعطقلتقرسدمحم

نمىلعدليمهو،مهاندأمهتمذبىعسيرومهؤامدأفاكتتنونمؤملا...)ـ٣

."«...هرقحيالوهلذخيالوهملظيال،ملسملاوخأملسملا»–4

برحلايفهباحصأنميداعيدنجيأنيبوهنيبةُكَّلَعلوسرلاقرفيملو–5

:ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاةميقلاهذهلةيلمعلاتاقيبطتلانمو.ملسلاو

،88)يراخبلا،نيخيشلاطرشىلعحيحصهدانسإ:نوققحملالاقو،هظفلو،(16149)دمحأ(180)

،(٢٤3٢5)و(٢٤3٢٤)ننسلا:ىنطقرادلا،(60٢7):ىربكلاىئاسنلا،٢640،٢6609،٢5٢0 .هه.هه.حيحصهدانسإو

.امهريغو؛(1688)ملسم؛هظفلو،(6788)يراخبلا(181)

.ةعوسوملاوققحمو،ركاشدمحأهححصو،(959)دمحأ(18٢)

.(٢564)ملسم(183)



٦اoةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةصقلالوقت،هنمصتقينأكُيفةيزغنبداوسنمُكْيَلَعهللالوسربلط–أ

ليدعتيفةُكَّلَعلوسرلاذخأ،ردبمويلاتقلافوفصيفنوملسملافطصاامدنعهنأ

،هنطبيفهككفةّيِزَعنبداَوَسهبنعطف-ةريغصاصعيأ-حْدِقهدييفومهفوفص

ايوتسا»:ُكتهللاقف،[حضتاامكاًدمعفصلانعاًمدقتم]الاتنتسمناكهنأل

لدعلابيأ]قحلابهللاكثعبدقو،ينتعجوأ،هللالوسراي:داوسلاقف،«داوس

،[كسفننم-صاصقلاوأ-دوقلاينطعأيأ]يندقأف[ةاواسملاوفاصنإلاو

يبنلالاقف،هنطبلبقوكُكْيغداوسهقنتعاف،(دقتسا»:لاقو،هنطبنْعمُكْيَلَعفشكف

ينعي]ىرتامرضحدق،هللالوسراي:لاق،(؟داوساياذهىلعكلمحام):ْمُكْيَلَع

هللالوسرهلاعدف،كدلجيدلجسمينأكبدهعلارخآنوكينأتدرأف،[لاتقلا

."رخبَّيت انتقالع

نوعبسمهعمناك،ردبةوزغيفنيكرشملاءاقللنوملسملاجرخامدنعو–ب

.اهبوكرىلعاوبقاعتف،لجرةئمثالثورشعةعضبنوملسملاو،ناسرفو،اًرريعب

نحن:هلالاقيشملايفهرودءاجامدنعف،ُكْيَلَعهللالوسريليمزيلعوةبابلوبأناكف

."امكنمرجألانعىنغأبانأالوينمىوقأبامتنأام»:امهللاقف،كنعيشمن

نيبسلجيُكَّلَعهللالوسرناك:كيفرذوبأوكيفةريرهوبألاق–ج

لوسرنمانبلطف؛لأسيىتحوهمهيأيرديالوبيرغلاءيجيف،هباحصأينارهظ

نم[ةبطسميأ]اًناكدهلانينبف.هاتأاذإبيرغلاهفرعياًسلجمهللعجننأُكْيَلَعهللا

اميفيوغبلاو،قازرلادبعو؛(3٢1–3٢0/٢)ماشهنباةريسيفامكعطقنمدانسإب،قاحسإنبا(184)

،(٢89/6)عمجملايفامك،يناربطلاو؛نسحلسرمدانسإب،(95/٢)ةباصإلا:رجحنباامهيلإهبسن

.تاقثهلاجر:ىمثيهلالاقو

ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهدانسإنسحو،حيحصهدانسإ:لاقو،(ركاش/3901ح/3/6)دمحأ(185)

.(٣٩ ، 1)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا-1

."هبناجبسلجنوهيلعسلجيناكف،نيط

ةيلمعفقاوموثيداحأبُكْيَلَعهتريستلفحدقو،ةأرملانأشنمُكْيَععفرو–د

.(ةمحرلا:بلطم)باتكلااذهنمهناكميفكلذركذيتأي،ددصلااذهيف

:ةيوبنلاةريسلايفميلعتللةيوبرتلاةميقلا:يناثلاثحبملا

قلطملاملعلانأىفك،مالسإلاةلاسريفةميظعةميقملعتلاوميلعتلاوملعلل

.ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمريثكيفركذامك،نُكىلوملاةفصنم

نمتلزنةروسلوأيفىلاعتهللاهركذيذلاملعلاىلعثحتيتلاةُكَّلَعهلاوقأنمو

ِهَفَّلَأِبَّرَلَعىِذَلَأ(ت)ُركألآَكُتْيَوَأَرَفَأ(عّ)يَلَعْنِمَنَسنإلاَقَلَع(َ)قَلَعىِذَّلاَكِّبَرِمْساِبَأَرَفَأ﴿:نآرقلا

:[ه-1:قلعلا]ٌ﴾رَيِّرَلاَمَنَسنإلَأْوَلَع(أ)

َنَي
ريصم

دبعبهللادارأاذإ»:ةياوريفو."نيدلايفههقفياريخهبهللادرينم»–1

.ديدسلاهريكفتوهلقع:يأ،"هدشرهمهلأونيدلايفههقفاًريخ

نإو،ةنجلاىلإاًقيرطهبهلهللالهساملعهيفسمتلياًقيرطكلسنم...»-٢

يفنمهلرفغتسيلملاعلانإو،عنصيامباًضرملعلابلاطلاهتحنجأعضتلةكئالملا

لضفكدباعلاىلعملاعلالضفو،ءاملايفناتيحلاىتحضرألايفنموتاوامسلا

الواًرانيداوثرويملءايبنألانإو،ءايبنألاةثروءاملعلانإو،بكاوكلارئاسىلعرمقلا

."رفاوظحبذخأهذخأنمف،ملعلااوثروامنإ،اًمهرد

؛هدانسإ-يطبابضلا-ققحملاححصو،(140)مقرب،(66:ص)،هبادآوةَّيَعيبنلاقالخأ:خيشلاوبأ(186)

.حيحصدانسإب،(4991)يئاسنلا؛يطبابصلاوينابلألالاقامك،حيحصدانسإب،(698٤)دوادوبأ

.حيحصنسح:لاقو،(٢647)رصتخملا-يذمرتلا؛(1037)ملسم؛(71)يراخبلا(187)

يفيناربطلاورازبلاهاور:(101ح/1)بيغرتلايفيرذنملالاق،(137)راتسألافشك:رازبلا(188)

رازبلاهاور:(1٢1/1)يمثيهلالاقو،نسح:بيغرتلاوققحملاقو؛هبسأبالدانسإبريبكلا

.نوقثومهلاجروريبكلايفيناربطلاو

نبا؛حيحصنسح:لاقو.(٢683)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(36٤٢)(3641)دوادوبأ(189)
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."ملسملكىلعةضيرفملعلابلط)–3

."عرولامكنيدريخو،ةدابعلالضفنّمَيلإبحأملعلالضف»–4

عفتنيملعوأ،ةيراجةقدص:ثالثنمالإهلمععطقنامدآنباتاماذإ»–5

.(١٩٢)(يلوعديحلاصدلووأ،هب

،يعامتجالابناجلايفةصاخ،ةيوبرتلاملعلاةميقليقيبطتلابناجلاامأ

:ةيوبنلاةريسلانمةيتآلاثادحألاباهللثمننأنكميف

ْمُكْيَلَعهللالوسرانيتأ:لاق،كيفثريوحنبكلامنعناخيشلاهاورام–1

،هانربخأف،اندعبانكرتنمعانلأس،انلهأىلإانقتشادقانأنظاملف،اًقيفرايحرُكت

ينومتيأرامكاولصو،مهورمومهوملعو،مهيفاوميقأف،مكيلهأىلإاوعجرا»:لاق

."مكربكأمكمؤيلومكدحأمكلنذؤيلف،ةالصلاترضحاذإف،يلصأ

لوأناكف.ةيبرعلاةريزجلاءاحنأىتشىلإنيملعملالسريهللالوسرناك–٢

،كيفريمعنببعصم:ىلوألاةبقعلاةعيبدعبوةكمبوهوةنيدملاىلإهلسرأملعم

."(ةنيدملائرقم)ىمسيناكف

هدانسإنسحو،(1696،1697)بعشلايفو،(1045،1046)بادآلا:يقهيبلا؛(٢٢3)هجام

.(1/1٢0/061)بيغرتلاوققحم

نباىلإهازعو،ققحملاهححصو،(5٢89،٥٢91ح/595/٢)ريغصلاعماجلايفيطويسلاهدروأ(190)

.طسوالاوريغصلايفيناربطلاو،بعشلايفيقهيبلاولماكلايفيدع

.ققحملاهححصو،(8589ح/657/٢)ريغصلايفيطويسلاهدروأ(191)

نبا؛ينابلألاهححصو،(٢880)دوادوبأ؛ينابلألاهححصو،(38)درفملابدألا؛(1631)ملسم(19٢)

.(93)حيحصلا:نابحنبا؛(1٢5ح/1٢9/1)هدانسإيرذنملاححصو،(٢41)هجام

.(674)ملسم؛(7٢46،6008)يراخبلا(193)

.تاقثهلاجرو،نسحلسرم،(438/٢)يقهيبللةوبنلالئالديفهدانسإو،ةريسلاةمئأهاور(194)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٦أ/\

نوفرعيو،ءادفلاىلعةردقممهيدلنكيملنمم،ردبىرسأءادفلعجو–3

ةءارقلاراصنألادالوأنمةرشعمهنمدحاولاملعينأمهءادفلعج،ةباتكلا

."ةباتكلاو

."نهنمةردابمبو،لاجرلابةوسأهيفنهملعيمويبءاسنلاصخو–4

:ةريسلايفةيملعلاةيبرتلاراثآ

مخضلاثارتلاكلذةيوبنلاةريسلايفةيملعلاةيبرتلاميقراثآمظعأنمناكو

.ةيبيرجتلاوةيرظنلامولعلايلاجميفةملسملاةيلقعلاهتجتنايذلا

ريسفتنم،نآرقلامولع:ةيوبرتلاوأةيناسنإلاوأةيرظنلامولعلانمف

مالسإلاخيراتوةيوبنلاةريسلاويوبنلاثيدحلامولعو،خلإ...ديوجتوتاءارقو

.خلإ...ةديقعلامولعو،هلوصأوهقفلامولعو؛نورقلاربع

يرشبلابطلاملعةصاخ،كلذكةيبيرجتلامولعلاتالاجميفاًداوراوناكو

:نوملسملاناك"-الثم-بطلالاجمىف.ىناويحلاو

.لافطألابطيفاوفنصنملوأ–1

.نويعلاضارمأيفاوفنصنملوأ–٢

.[سابعلانبيلعديىلع]ىرغصلاةيومدلاةرودلااوفشتكانملوأ–3

ةحارجلابهجالعو،(مزرونأ)(امسرونأ)ىمسملامرولاجالعاوركذنملوأ–4

.[سابعلانبيلعديىلعل

.هدانسإةعوسوملاوققحموركاشححصو،(٢٢16)دمحأ(195)

.(٢633)ملسم؛101،7310)يراخبلا:رظنا،هركذقبس(196)

.فلؤمللةروشنمريغةركذمنم(197)



د٦٩أ
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ديىلع]مقعملالخلابنيتزوللالاصئتساةيلمعيفاوداجأواوفصونملوأ–5

.[سابعلانبيلع

-ءاسنلادنع-لبهملاقيرطنعةيناثملاىصحلالاصئتساةقيرطاوركذنملوأ–6

.يوارهزلاديىلعةرملوأل

ةبصحلانيبزيمتاليتلا[يبرغلابطلاوبأ]سونيلاجةيرظناودرنملوأ–7

.(يزارلاركبيبألةلاسريف)يردجلاو

ررقثيح،يلفسلاكفلامظعةلأسميفسونيلاجةيرظناودرنملوأ–8

ىلعءانبعاشامك،نيتعطقنمسيلو،ةدحاوةعطقنمفلأتيهنأيدادغبلا

.سونيلاجءارآ

.حورجلاةطايخلتاناويحلاءاعمأاومدختسانملوأ–9

.قاشنتسالابريدختلاةقيرطمدختسانملوأ–10

.[يوارهزلاديىلع]ةفزانلانييارشلادسىلعلمعنملوأ–11

،ناقريلاضرملةببسملا-اموتسويلكنألا-ةريدتسملاةدودلافشتكانملوأ–1٢

.ةنس(900)ـبينيبوديلاطيإلابيبطلالبقكلذو

.(ةباؤص):رهزنبااهامسو،برجلاةيليفطاوفشتكانملوأ–13

.ةرمتسملاتايمحلايفدرابلاءاملامدختسانملوأ–14

يردجلاوةبصحلا:اهنمهباشتملانيبقيرفتلاوضارمألاصيخشتيفعربنملوأ–15

صغملا،يوناثلاوداحلايئاحسلا،يرولبلاويوئرلاباهتلالا-هركذقبسامك-



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا\/

.اهيفلاقميزارلل:ةيساسحلاضرماوفشتكانملوأ

.ةيتابنلاتالوكأملاباهجالعىلإاوراشأو،كاسمإلاىلإريساوبلابسننملوأ

.ةيبنجلاةيشغألافيواجتيفأشنتيتلاتاجارخلافصونملوأ

.بطرلاوفاجلاهيعونببلقلافاغشباهتلافصونملوأ

يلعنبدمحأهيفبتكو)نوعاطلاكةئبوألاراشتناةقيرطىلإىدتهانملوأ

.(ةمتاخلادمحمنبا

.نيعلاىلعءوضلاطقساماذإ(نيعلاناسنإ)ؤبؤبلاقيضنعملكتنملوأ

؛حاجنب-اتكارتكلاوأءاقرزلاءاملاةلازإيأ-نيعلاحدقةيلمعسرامنملوأ

غبن.نيعلاةيشغأىلعةريطخريغيهو،ضرغلااذهلةفوجمةربإمهعارتخاو

.(نيعلاجالعيفبختنملا):باتكهلو،يلصوملارامعملسملابيبطلااذهيف

غامدلاىلإاهنملقنتيتلاتايئرملازكرميهنيعلاةيكبشنأباولاقنملوأ

يفاهلثامتىلإدوعتنيترصابلانمةروصلاةدحونأو،رصبلابصعةطساوب

.مثيهلانبنسحلاملسملابيبطلاديىلع-نيتكبشلا

،برغلامهنعاهذخأءامسأاهئازجألاوعضوو،نيعلااوحِّرَشنملوأ

.مثيهلانباديىلعـيجاجزلالئاسلاو،يئاملالئاسلاو،ةينرقلاو،ةيكبشلاك

عضوةرورضب-نطبللةيحارجلاتايلمعلاءارجإنيح-اوراشأنملوأ

ديىلع-نييلفسلانيفرطلاعوفرمو،عذجلاوسأرلاضفخنمضيرملا

ماعيفوتملا،غروبلدنرتليبرغلابيبطلاىلإاًروزتبسنو-يوارهزلا

هقبسيأ،م1036/ـه4٢7ماعيوارهزلاةافوتناكو.م19٢4/ـه1343

ـ٦١ا

ـ7١/

ــ٨/١

ـ6١\

ـ١٢

ـ٢٢

ـ٢٢م

ـ٢ع

oـ٢
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يفاًتتفمرسكلاناكذإ،هراسكنانيحةفضرلامظعلاصئتسابراشأنملوأ–٢6

.مظعلاعلختالاح

.يوارهزلاديىلع-نيتزوللالصأتسانملوأ–٢7

دييلع-(ايليفوميهلا)يفزنلادادعتسالايأ-روعانلاضرمفصونملوأ–٢8

.يوارهزلا

.يوارهزلاديىلع-(بيلوبلا)ةيبنعلالاصئتسايفرينانسلالمعتسانملوأـ٩٢

.(يوارهزلا)ةيئاوهلاةبصقلاقشةيلمعيفحجننملوأ–30

.(يوارهزلا)ةناثملايفةناثملاىصحتيتفتىلعلمعنملوأ–31

يناطيربلابيبطلالبق،يرقفلانردتلاولصافملاباهتلاجلاعنملوأ–3٢

.(!!ماع700ـبو،يوارهزلا).تُبلافيسرب

،ىرخألاةيبيرجتلامولعلاةيقبيفنيلمسملاتازاجنإنعبتكامةصالخامأ

،ةلديصلاو،ءايميكلاو،ءايزيفلاو،تايضايرلاو،كلفلاو،ضرألامولع:لثم

يفتاحمل):ميقلاهفلؤميف،يزاجحهللادبعنبهللادبع:ريسفوربلادنعهدجتسف

.(نيملسملادنعةينوكلامولعلاخيرات

ةيبدألامولعلايفيدايرلانيملسملازاجنإلاجميفعجارملالضفأنمو

.وكسنويلاةئيهرشن-ابوروأيفمالسإلاوبرعلارثأ:ةيبيرجتلاو-ةيناسنإلا-



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا\/٢

:ةيوبنلاةريسلايفىروشللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاةميقلا:ثلاثلاثحبملا

.يسايسويعامتجا:ناهجوىروشلل

تافصنمهلعجف،هنأشنمميركلانآرقلاىلعأدقف،يعامتجالاهجولاامأ

«َنوُقِفُيَّمُهَفَكَراَّمِمَوْمُهَنْيَبىَرَوُشْمُهُرَمَأَو﴿:ىلاعتهلوقيفامك،مهلامعأريخونينمؤمل

.[38:ىروشلا]

اهيلعىنبتوملسملااهيلعىبريةميقكةيوبنلاةريسلايفىروشلانعءاجاممو

،اًرمأكيلعضرعأسيننإ»:لاقفُكْيَلَعهللالوسريناتأ:انغكةشئاعتلاق–1

شيعلانهنعهللاىضرنرتخاف،ةرخآلاريخبىلاعتهللانمدعوهبقعيشيعلانم
.مم)19٨(

لوسراي:ليق،«رواشتبيثلاو،رمأتستركبلا»:ءاسنلاجاوزيفُكَّلَعلاقو–٢

."«اهاضراهتوكس»:لاق،ىيحتستركبلانإ،هللا

اممف،ةيركسعلاةصاخ:ةيسايسلاةيوبرتلاةميقلا:يناثلاهجولاصخياميفامأ

:ةيوبنلاةريسلايفاهنعءاج

."ءادفلامهنمذخؤيمأ،نولتقيأ:ردبىرسأرمأيفراشتسا–1

.(185/6)دمحأ؛(1478)ملسم؛(4686/8)حتفلا/يراخبلا:رظنا(198)

.نيحيحصلايفهلصأو،حيحصهدنسو،(7131مقرب/3٢9/٢)دمحأ(199)

هححصو،(٢97-1٢9،٢96–1٢8/٢)مكاحلا؛نسحدانسإب،(٢04/3)لئالدلا:يقهيبلا(٢00)

.يبهذلاهقفاوو



۹/۳مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

لخادودعلاءاقللءاقبلارمأيفدحأمويمهنعَليجمهباحصأُكْيَلَعرواشوـ٢

."اهجراخمأةنيدملا

."كفإلاثيدحيفسانلاراشتساو-3

نمللحتلايفسانلاأطابتامدنع،ةيبيدحلامويةملسمأهتجوزرواشو–4

ةندهحلصطورشبسح-،لباقلاماعلااهئاضقل،ةنيدملاىلإةدوعلاوةرمعلا

."ةسدحلا

ناكملارايتخايفمث،ردبةوزغيفنيكرشملاءاقليفهباحصأراشتساو–5

."«ىأرلابترشأدقل»

رومألايفو،برحلاوملسلايفهُتنُكيهباحصألةُكَلَعهتروشمةرثكلو–6

نمهباحصألةروشمرثكأاًدحأتيأرام»:كذةريرهوبألاق،ةصاخلاوةماعلا

.(39)(نيبيهللالوسر

.(1779)ملسم(٢01)

.(3770)ملسم،(7370-7369/13)و(8/4750)حتفلا/يراخبلا(٢0٢)

.(٢، ٢١٧٣٢731( /يراخبلا(٢03 )حتفلا

هللاقرزيدهم.د:رظنا.هريغلنسحدانسإب،قاحسإنباثيدحنم)٣١٣-٣١٢/٢(ماشهنبا(٢هع)

.(ـه14٢4)ةعبط،(417/1)ةيلصألارداصملاءوضيفةيوبنلاةريسلا:دمحأ

ةرثكهانعملدهشينكلو،لاقمهدانسإيفو،يذوحألاةفحت-1767ح/375/5)ننسلا:يذمرتلا(٢05)

راصحوقدنخلاودحأمويو،ردبموي:لثم،هُتُكيهباحصأُكْيَلَعلوسرلااهيفرواشيتلانطاوملا

.اهريغوةيبيدحلاوفئاطلا
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يفيصاوتلاوةحيصنللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاةميقلا:عبارلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلا

امةيكماهلك،ةيآنيرشعوىدحإتغلبدقاهتدجوةحيصنلاتايآيفرظنلادنع

.ةحيصنللةيعامتجالاةيوبرتلاةميقلاةيمهأىلعلديامم،ةيندمطقفتايآثالثادع

ىنعمواظفلةيوبنلاةريسلايفتدرويتلاةحيحصلاةيصولاثيداحأامأ

ةثالْثمُكْيَلَعيبنلاةايحنماهلةيقيبطتلاةلثمألاتغلبو؛ةدرفمنيرشعوىدحإاهددعف

.الاثمرشع

:ةيعامتجالابناوجلابةقلعتملاةيصولاوةحيصنلاثيداحأةلثمأنمو

متنأامف،ينعنولوئسممتنأو...»:هيفو،ُكْيَلَعهتجحةفصثيدح–1

."تحصنوتيدأوتغلبدقكنأدهشن:اولاق«؟نولئاق

،ةالصلاماقإىلْعمُكْيَلَعيبنلاتعياب):لاقكيفهللادبعنبريرجنع–٢

."ملسملكلحصنلاو،ةاكزلاءاتيإو

:لاق؟هللالوسراينهام:ليق،«ُتسملسملاىلعملسملاقح»:ُكتلاق-3

سطعاذإو،هلحصنافكحصنتسااذإو،هبجأفكاعداذإو،هيلعملسفهتيقلاذإ»

تاماذإو،هدعفضرماذإو،[هللاكمحري:هللوقتيأ]،هتمشفهللادمحف

٠٨)

.هتزانجعبتايأ،"هعبتاف

ةيوبرتميقاهلكهيفةروكذملاقوقحلاهذهنأل،الماكثيدحلااذهانركذ

.ةبحتسمةيعامتجا

.(1٢18)ملسمحيحصيفهلصأو،(3074)هجامنبا؛(1905)دوادوبأ(٢06)

.(56)ملسم؛(1401/3)حتفلا/يراخبلا(٢07)

.(٢16٢)ملسم(٢08)
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:انلق،(ةحيصنلانيدلا»:ْمُكْيَلَعهللالوسرلاق:لاق،كَّكفيرادلاميمتنع–4

."مهتماعونيملسملاةمئالوهلوسرلوهباتكلوهلل»:لاق؟نمل

نمالدبككديزنبةماسأجوزتتنأسيقتنبةمطافُكتحصنو–5

نبورمعوبأةتبلااهقلطامدنعاهبطخنيذللامهجيبأونايفسيبأنبةيواعم

(٢١٠)

."جاوزلادقعلبقهتبوطخمىلإرظنينأراصنألانمالجرُكتحصنو-6

اشيجلسريامدنعنيبراحملاريغنييندملاقوقحظفحبيبصويُكتناكو-7

،[اهتمسقلبقةمينغلانمءيشذخأ:يأ]لولغلامدع:كلذنم،ةيلاتقماهمل

."اياصورشع...ءاسنلاولافطألالتقو،ليثمتلاو،ردغلاو

يفاذهىلعاًدكؤملاقو،"...ءاسنلاباوصوتساو...»:ُكَلَعلاقو-8

."«...اًرريخءاسنلاباوصوتساوالأ»:عادولاةجح

ةيرامنمهجاوزبمهايإهترهاصملاًريدقت،"رصمطابقأبُكتىصوأو–9

.(")اهنموي

.(55)ملسم(٢09)

.(1480)ملسم(٢10)

.(14٢4)ملسم(٢11)

.(1731)ملسم(٢1٢)

.(1468)ملسم؛(3331)حتفلا/يراخبلا(٢13)

فنتكَّيغفرباجثيدحنمملسمدنعهلصأو،حيحصثيدحاذه:لاقو،(1163)يذمرتلا(٢14)

.(1٢ 1/٨)

.(43/4٢٥)ملسم(٢15)

(316)
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."بضغلامدعبُكتىصوأو–10

:اهنم،ةمجةيعامتجادئاوفوراثآةحيصنللو

َبجيالهنأذإ:داسحلاليلقتو،بناجلاهنمُنَمؤيهنأذإ؛باحصألاريثكت–1

.داسفلاورشلاهريغل

.هم11ه*.وكهمث.ا..هوه.هم*

.ةليذرلاهيفَزْسَتو،ةليضفلاهيفعاشتذإ،عمتجملاحالصـ٢

.قاقشلاوةوسقلاناكمدادولاوةمحرلاُلالحإ-3

عمتجمللةرقتسمةايحلفكيامامهوحنوربصلابوقحلابيبصاوتلايف–ع

.ىمالسإلا

Oاًعمعمتجملاودرفلالاحخالْصمُكْيَلَعهلوسرةيصوونَّيَعهللاةيصوبذخألايفـ،

."عمتجملاحالصدرفلاحالصيفنأل

:ةيوبنلاةريسلايفايسايسوايعامتجاةعاطللةيوبرتلاميقلا:سماخلاثحبملا

،ةميركلاتايآلانمريثكهتنمضتاموهو،هلوسروهللاةعاط:ةعاطلاسأرو

ىرجتَتٍتتكَّتَجُهْلِخْدُيُهَلوُسَرَوَهَّللاعطُينَمَو﴿:ةيآلايفامك،ةنجلاحاتفميهو

."[13:ءاسنلا]﴾ُميِظَعْلاُزْوَفَّلَأَكِلَذَوًاكَهيِفكيِدايَحُرْدَهّنألآاَمَيْحَتنِم

لوسرنأهنكذةريرهيبأنعف.ةنجلالوخدبابسأنمُكْيَلَعلوسرلاةعاطو

؟ىبأينمو،هللالوسراي:اولاق،«ىبأنمالإةنجلانولخدييتمألك»:لاقُكَّلَعهللا

."ىبأدقفيناصعنمو،ةنجلالخدىنعاطأنم»:لاق

.(٦116 /1 0( /يراخبلا(٢17 )حتفلا

.(3٥ 07//8) ةرضن:رظنا(٢18 )ميعنلا

.17:حتفلا؛77:بازحألا؛69:ءاسنلا:رظناو(٢19)

.(7/٢/٨٠ /13( /يراخبلا(٢٢0 )حتفلا
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:ةعاطلايفةدراولاثيداحألانمو

داهجلاوةعاطلاوعمسلا:نهبينرمأهللا،سمخبمكرمآانأو...»:َّيعهلوق–1

."(...ةعامجلاوةرجهلاو

هللادبعنبريرجلاق،ةعاطلاىلعةَّيعلوسرلانوعيابيةباحصلاناكو–٢

حصنلاو،تعطتسااميف):ىللاقف،ةعاطلاوعمسلاىلعَّيعىبنلاتعياب:ىهنعهتيغ

لكل). ٢٢(.ا

عمسلاىلعةَّيعهللالوسرانعياب):لاق،كُكتماصلانبةدابعنعو–3

."(...هركملاوطشنملايفةعاطلاو

:ةيسايسلاةعاطلا

ةالولةيعرلاةعاططورشومكحلارومأيفةدراولايأ،ةيسايسلاةعاطلاامأ

اممامإلاماقأاذإو»:"يدرواملالوقي.اهرمأيفُكْيَلَعلوسرلاددشدقف،رمألا

مهيلعبجوو،مهيلعومهلاميفىلاعتهللاقحىدأدقف،ةمألاقوقحنمهانركذ

.(هلاحريغتيملام،ةرصنلاوةعاطلاقح:ناقح

،ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفهللارمأبمايقلا:انهةينعملاةمألاقوقحو

ًيعار،سانلانيبلدعلابمكحيو،هتافرصتوهلامعأيفاهباًمزتلم،عرشلاماكحألاًذفنم

ةليسوبةمئألاوأماكحلانايصعلاةيعرشلاةرورضلاتعداذإف.دهعلاوةنامألل

رمأوهف،هداسفويبصعملايفهفارسإوهقسفررضنمدشأررضاهيلعبترتيال

:هدنمنبا؛(3/195)حيحصلا:ةميزخنبا؛بيرغحيحصنسحثيدح:لاقو،(٢863)يذمرتلا(٢٢1)

.ةعوسوملاوققحم-حيحص،(17170مقر/٢0٢و130/4)دمحأ؛(377-376/1)ناميإلا

.هظفلو،(7٢04/13)حتفلا/يراخبلا(٢٢٢)

.(7199/13،7٢00)حتفلا/يراخبلا(٢٢3)

.(17:ص)ةيناطلسلاماكحألا(٢٢4)
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رص

يلا

يفَنوُديَفُيَنيِذَّلا(ام)َنيِفرتُمَلَأَرَمَأَوُعيِطُتاَلَو﴿:ميركلانآرقلايفءاجامك،عورشم
.a.ممرمبمسورمسمالمبرمكاكصعهك,مرمسعممممرجمميمريموح1كم ar

َّنإلأَلَعًاْوُنَواَعَتاَلَوىَوْقَّتلاَوِّرِبْلأَلَعًاْوُنَواَعَتَو﴿و،[15٢-151:ءارعشلا]﴾َنوُحِلْصُياَلَو
مصوحرو.هرمس

.[3:ةدئاملا]﴾نوّدعَلآَو

:ةرطعلاةيوبنلاةريسلاوةنسلايفءاجامكو

،ةيصعمبرمؤينأالإ،هركوأبحأاميفملسملاءرملاىلعةعاطلاوعمسلا»–1

."ةعاطالوعمسالفةيصعمبرمأنإف

ناكف،هانعيابفْمُكَّيعهللالوسراناعد:لاقكُكْيغتماصلانبةدابعنع–٢

،انرسيوانرسعو،انهركموانطشنميف،ةعاطلاوعمسلاىلعانعيابنأ،انيلعذخأاميف

هللانممكدنعاًحاوباًرفكاورتنأالإ»:لاق،هلهأرمألاعزاننالنأو،انيلعةرثأو

المهيلعىلوتينملمهتيعاوطنإ:رجحنبالاقامكةرثألاو]،"ناهربهيف

.[مهقحمهعنمولوةعاطلامهيلعلب،مهقوقحمهلاصيإىلعفقوتت

تامفاًرربشةعامجلافلخنمنإف،ربصيلفههركياًئيشهريمأنمىأرنم»-3

."ةيلهاجةتيمتام

:اًيسايسواًيعامتجاةعاطللةيوبرتلاميقلادئاوفزربأو

نوميقتسملانوحلاصلارثكاذإو،هتماقتساودبعلاحالصىلعةمالعاهيفنأ

.نواعتلاوةبحملاميقهيفدوستذإ،اًيسايسواًيعامتجاعمتجملاحلص،قحلاةداجىلع

ىلعحيحصهدانسإ:نوققحملالاق،(6٢78)دمحأ؛(1839)ملسم؛(٢955)حتفلا/يراخبلا(٢٢5)

.ينابلألاهححصو،(٢6٢6)دوادوبأ؛نيخيشلاطرش

.(1709)ملسم؛هلظفللاو،(7056)يراخبلا(٢٢6)

،فُتْييفسابعنباثيدحنمهظفلو،(٢487)دمحأ؛(1849)ملسم؛(7054،7043)يراخبلا(٢٢7)

.(٢70٢)مقرباذهنمبيرقظفلبو،نيخيشلاطرشىلعهدانسإ:نوققحملالاق
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:ةيوبنلاةريسلايفلدعللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاةميقلا:سداسلاثحبملا

،نُكهللانمرمأبىعرشبجاوةدعصألاعيمجىلعسانلانيبلماعتلانإ

."ُكَلَعلوسرلانمرمأبو

صرح،لدعلاوةاواسملاميقلةيوبرتلاةيهلإلاتاهيجوتلاورماوأللالاثتماو

كلذكاهيلعىبرتينأصرحمث،هتايحيفاهلثمتواهبمازتلالاىلعةُكَّلَعيبنلا

ةلثمألاو.اهبمازتلالايفهبءادتقالاو،اهيلعثحلابهديكوتناكاذل،هُتنُكيهباحصأ

لاثملاليبسىلعاهنماًضعبركذن،ةريثكهتاريرقتوهلاعفأوُكْيَلَعهلاوقأنمكلذىلع

:رصتخملا

."«...اولدعافمتمكحاذإ»:ُكْيَلَعلاق–1

هيدياتلكو،قُكنمحرلانيمينعروننمربانمىلعهللادنعنيطسقملانإ»–٢

٢٣.%-.هج.هج

."«اولواممهيلهأومهمكحيفنولدعينيذلا،نيمي

:ةحاورتنبًةّرُمَعتلاقف،ًةيطعيبأينطعأ:كيفريشبنبنامعنلالاق-3

كدلورئاستيطعأ»:لاق.هللالوسرايكدهشأنأىنرمأف،ةيطعةحاورتنبةرمع

درفنامعنلاعجرف،«مكدالوأنيباولدعاوهللااوقتاف):لاق،ال:لاق،(؟اذهلثم

(٢٢١)يبيل

.15٢:ماعنألا؛8:ةدئاملا؛135و58:ءاسنلا؛90:لحنلا:تايآلانمهلاثمو(٢٢8)

طسوألامجعملايفيناربطلاىلإهازعو،(566)ريغصلاعماجلايفيطويسلاهدروأثيدحنمءزج(٢٢9)

،(194/1)ريغصلاعماجلاحيحصيفينابلألاخيشلاو،شيودلاهللادبع-ققحملاهنسحو،سنأنع

.(469)ةحيحصلاةلسلسلايفو

ةحيحصلاةلسلسلايفينابلألاهححصو،(٢٢1/8،٢٢٣)يئاسنلا؛هظفلو،(18٢7)ملسم(٢30)

.نوققحملاهححصو،(6485)دمحأ؛(497٢)

.(٢587)يراخبلا(٢31)
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،ةباحصلادحألتقبنييربيخلادوهيلاضعبةباحصلاضعبمهتاامدنعو–4

-مسقلاءادأيأ-ةفيلحباولبقيملو،اهومدقيملف،ةنيبلابةُكَّلَعلوسرلامهبلاط

."ةعطاقةنيبالبدوهيلابقاعيملو،هتيدعفدينأُكَتلوسرلارطضاف

:ىمرضحلللاق،هضرأهبصغهنأبيدنكىلعيمرضحىعداامدنع–5

ال،رجافلجرلانإ،هللالوسراي:لاق،«؟هنيميكلف»:لاق،ال:لاق،«؟ةنيبكلأ»

الإهنمكلسيل»:ُكَّيعلاقف،ءيشنمعروتيسيلو،هيلعفلحامىلعيلابي

"«كلذ

يفهئاسننيبينعي]لدعيفمسقْيمُكْيَلَعهللالوسرناك:اكعةشئاعتلاق–6

،"كلمأالوكلمتاميفينملتالف،كلمأاميفيِمْسَقاذهمهللا»:لوقيو،[تيبملا

.ىبلقلاوأىفطاعلاليملاىنعي

لآ:لثم،ةريثكتايآيفهنمىلاعتهللارذحدقف،لدعلاضيقنملظلانألو

.4٢:ميهاربإ؛7٢:ةدئاملا؛57،86:نارمع

مهتقالعيفمهنيبملظلاذبنىلإنيملسملاكولستهجويتلاثيداحألاو

ةيصخشلاءانبيفةماهلاةيوبرتلاميقلانماهنأل،نوملسملااهيلعىبرت،ةريثكةفلتخملا

:اهنمركذن،ةملسملا

."«...ةمايقلامويتاملظملظلانإف،ملظلااوقتا»:ُكْيَلَعلاق–1

"رارشاهنأكءامسلاىلإدعصتاهنإفمولظملاتاوعداوقتا»:ُكْيَلَعلاق–٢

.(6898)يراخبلا(٢3٢)

.(139)ملسم(333)

.(1717)ملسم؛هظفلو،(7158)يراخبلا(٢34)

.(٢447)يراخبلا؛(٢578)ملسم(٢35)

.امهريغو،(5/٢55)ةحيحصلا:ينابلألا؛يبهذلاهقفاووهححصو،(٢9/1)مكاحلا(٢36)

(٢٢٦
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."(ةمايقلامويهللادنعتاملظملظلانإف،ملظلاومكايإ»:ُكْيَلَعلاق–3

باجحاهلسيلهنإف،رفاكنمتناكنإومولظملاةوعدومكايإ»:َّيعلاق–٤

."«نَّيَعهللانود

:ةيسايسوةيعامتجاةيوبرتةميقكلدعلادئاوفنمو

نيح،تايجنملالوأنمةُكَّلَعلوسرلاهدعدقف،هلاوزمدعوكلملاماود–1

."...اضرلاوبضغلاىفلدعلاف:تايجنملاامأو...»:لاق

.ةعفرلاومدقتلاومكحلاوةيالولللهأهباحصأ–٢

ريغممألادارفأىلإةيمالسإلاةمألادارفأهلدعىدعتيلداعلامكاحلا–3

ةيعامتجالاوةيسايسلاوةيداصتقالاوةينيدلامهقوقحمارتحاةصاخ،ةيمالسإلا

برضماوحبصأو،لدعلاميقىلعيمالسإلاعمتجملادارفأىبرتدقو،ةينمألاو

نبرمعيناثلاةفيلخلالاجملااذهيفمهزربأنمناكو،خيراتلاىدمىلعلثمألا

نوركذترمعركذبف،رمعركذنماورثكأ»:سابعنبهللادبعلاق؛كيفباطخلا

."هللانوركذتلدعلاركذبو،لدعلا

،ناطلسلاودارفألالبقنماهقوقحةأرملاءاطعإو،تاجوزلانيبلدعلا–4

ميقىلع،ةحلاصلايجأةيبرتلةحلاصنوكتف،اهتماركواهتميقبرعشتةأرملالعجي

.لدعلاةميقاهنميتلا،ةيوبرتلامالسإلا

درفملابدألا:يراخبلا؛نوققحملالاقامك،نيخيشلاطرشىلعحيحصهدانسإو،(957)دمحأ(٢37)

.امهريغو؛دمحأدانسإب،(487)

.ققحملاهنسحدانسإب،تكَّكغفكلامنبسنأنع،(٢930)ريغصلاعماجلا:يطويسلا(٢38)

هنسحو،طسوألايفيناربطللكلذكهازعو،هظفلو،(91/1)عمجملا؛(80)(9/15،60)رازبلا(٢39)

.(180٢ح/41٢/4)ةحيحصلاو،(3041):(67/٢)عماجلاحيحصيفامكينابلألا

.(450:ص)ـرصتخملاـةباغلادسأ:ريثألانبا(٢40)
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:اًيسايسواًيعامتجاةاواسملاةميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

دقهنأدرفلكهبرعشيملهريغوملسملاعمتجملايفةنينأمطلاورارقتسالاققحت–1

يسايسلاويلاملاذوفنلاباحصأوءايوقألاسانلالكلثموهلثماًقحلان

...يعامتجالاو

هقحنأبملسملاريغروعشل،ملسملاريغوملسملانيبنتفلاىلعءاضقلااهيف–٢

.ظوفحمهريغويسايسلاوينيدلا

يفلمحيالو،ةيباجيإهنمهفقاومنوكتف،مكحلاةلادعىلإدرفلكنئمطي–3

.هعمتجموناطلسللريدقتلاوبحلالكالإهردص

ةاواسملادئاوفىلعةهادبقبطنيلدعلاةميقلةيوبرتلادئاوفلانمركذامو–4

.ةفلتخملاتالاجملايفةيوبرتلااهميقو

:ةيوبنلاةريسلايفايسايسوايعامتجاقحللةيوبرتلاميقلا:عباسلاثحبملا

دارفألاعيمجلمشيو،عساوةيوبنلاةريسلايفناسنإلاقوقحلاجمنإ

نيملسملاريغقوقحلوحتاهبشلاريثيسانلاضعبنألو؛ةيرشبلاتاعامجلاو

ميقلل-لاثمك-ةقيضةحاسمدارفإانيأرمهلمشتالةيوبرتلامالسإلاميقنأمعزيو

:يهو،نيملسملاريغتلمشيتلاةيوبنلاةيوبرتلا

مهلظفحتيتلاةيسايسلاةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:لوألابلطملا

:ةيناسنإلامهتمارك

قانتعاىلإمهتوعدومهعمراوحلاءانثأمهرعاشمحرجزاوجمدع–1

ّلَهَأاوُلِدَعْخُتاَلَو﴿:ىلاعتهلوقيفامك،ميركلانآرقلااذهىلإهجوامك،مالسإلا
لاصع

مكمس.مومسال3مَخوهحوحرمم ماغمرمم1مج.م------oو,مصمصعدص.كاصيكمصح16رم1كص1كممصم

َلزنُأَواًنِّيَلإَلزنأىِذَلَأِبَنَماَءاوُلوُقَوَّمُهْنِماوُمَلَظَنيِذَّلاالإُنَسْحأَّلهىتّلًايالإبَتكأ
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روهيكمروودمو%صويممصود1،دمحرو

ُكتلوسرلاىهناذل.[46:توبكنعلا]«َنوُمِلْسُمُهَلُنُكَوْدِجَوْمُكُهَلِإَواَنُهَلِإَوْمُككَيَلِإ

الوباتكلالهأاوقدصتال»:ُكَّلَعهلوقيفامك،مهبيذكتوأباتكلالهأقيدصت

.("0)،هباَنْيَلِإَلِزْنُأاَمَوِهَّللاِباكّكَمَعاوُلْوُق﴿:مهوبذكت

."؟اَسفنتسيلأ»:لاق،يدوهيةزانجاهنإهلليقو،ةزانجلاماقامدنعو–٢

ريغلظفحتيتلاةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:يناثلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلايفداقتعالاةيرحيفمهقحنيملسملا

تلاقامك-ُكَّلَعلوسرلاقلخناكيذلاميركلانآرقلانمميقلاهذهقلطنت

ّيَعَلآَنِمُدْشُّرلاَنَّيَبَّتدَقِّيلآيفَدّركإآل﴿:ةيآلاهلاثمو-هركذقبسو،اغكةشئاع

."[6٢٥:ةرقبلا]﴾...

مهقحةيرح،ةديقعلاةيرحيفةيوبرتلاميقلاهذهنممهتدافتساعبتتساو

ضرأيفادعام،اهنمنوديريامثادحتساومهتدابعنكامأبظافتحالايف

ناديزميركلادبعروتكدلاهركذ،ءاملعلانيبشاقنولاوقأرمألايفو."زجحل

يفةفلتخملابهاذملاءاهقفءارآركذدعب،ىريو.(نييمذلاماكحأ):روهشملاهفلؤميف

راصمأيفةينيدلامهرئاعشراهظإبةمذلالهألحمسينأرمألايلولانأ،ةلأسملا

بترتياًررضالوراهظإلااذهنماًعنامريملوةنتفلاتنمأاذإاهريغونيملسملا

.("؟"هيلع
.مم

.(4485)يراخبلا(٢٤1)

.ظفللايفناقفتمامهو،(961)ملسم؛(131٢)يراخبلا(٢٤٢)

.99:سنوي؛٢9:فهكلا:رظناو(٢٤3)

:نعالقن،(٢36:ص)،1933نديل.ط،ءاهقفلافالتخا:يربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأمامإلا(٢44)

.(98-97:ص)،نييمذلاماكحأ:ناديز.د

.(100:ص)نييمذلاماكحأ(٢45)
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قحمهلظفحتيتلاةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:ثلاثلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلايفةيصخشلالاوحألايفمهعرشقيبطت

نإَوَّمُهَعَضِهَعَأَوَأَّمُهَنْيَبَمُكَحَأَفَكوُمَّلَكَجنِإَف﴿:ىلاعتهللالوقميقلاهذهلصأو

.[ع٢:ةلئالملا]يكَنيطيَقُملآ

تحبصأف،قحلااذهبةُكَّلَعلوسرلامهلرقأينابرلاهيجوتلااذهىلعءانبو

ىتحمهلزانملخادكلذنوكينأبو،هميرحتنودقتعياميفدودحلامهيلعماقتال

."نيملسملااونتفيال

مهلظفحتيتلاةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:عبارلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلايفنوناقلامامأةاواسملاولدعلايفقحلا

سانلانيبةاواسملاولدعلابرمأتميركلانآرقلايفةريثكتايآتءاجدقل

دقو،نيملسملاريغنيبونيملسملانيبوأ،ءاسنلاولاجرلانيبقيرفتلانوداًعيمج

."كلذلةلثمأركذقبس

:ةيوبنلاةريسلايفمهئامدنقحقحنيملسملا

ًاَوُلُتُقَتالَو﴿:ىلاعتهلوقيفامك،لتقلاةمرحىلعميركلانآرقلاددشدق

رسفنلاو.[151:ماعنألا]«َنَوُلِقَعَلْرُكَّلَعَلِهِبمُكاَّصَوُكِلَذِّيَحْلاِباَّلِإُهَّنَأَمَّرَحيتَّلاَسْفَّنلأ

هذهبمازتلالاىلعةَّيَعلوسرلاددشاذلو،ةملسملاريغوةملسملالمشتانهةينعملا

.ءاهقفلادنعليصفتعوضوملايفو.(٢10:ص)،هسفن(٢٤6)

نباو؛(1041٢)ريسفتلايفيربطلادنع،ءاسنلاةروسنم116–105:تايآلالوزنببسرظنا(٢47)

.(361)يدحاولا؛(3039)يذمرتلا؛(4/385)مكاحلا؛ةبش



/\ c ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ةينابرةميقكُكلوسرلااهيلعىبرتامك،نوملسملااهيلعىبرتينأبجيىتلاةميقلا

:ةيوبنلاةريسلانمةميقلاهذهةلدأنمو.ردصملا

ةريسمنمدجويلاهحيرنإو،ةنجلاةحئارحريملةدهاعماًسفنلتقنم)–1

."«...اًماعنيعبرأ

نإو،ةنجلاةحئارحريمل[دهعلانايرسةدم]هدهعيفاًدهاعملتقنم»–٢

."ماعةئامسمخةريسمنمدجويلاهحير

ريغلظفحتيتلاةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:سداسلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلايفمهتلماعمنسحومهلاومأةمرحقحنيملسملا

:ةميقلاهذهىلعةلثمألانم

لامنمٌةطقلالوالأ...يلهألارامحلامحلمكللحيالالأ»:ُكْيَلَعلاق–1

."...اهبحاصاهنعينغتسينأالإدهاعم

:مهتلماعمةءاسإومهملظنعءاجامامأ،مهلاومأصوصخباذه

بيطريغباًئيشهنمذخأوأ،هتقاطقوفهفلكوأاًدهاعمملظنمالأ»–٢

(٢٥1

"ةمايقلامويهجيجحانأف،هنمسفن

غلبأكانهسيلو؛"هللاىذآدقفيناذآنمو،يناذآدقفاًيمذىذآنم»-3

.ةندهوأنامأوأةيزجدهعهلنم:ةدهاعم.(3166،6914)يراخبلا(٢48)

يرذنملابيغرتوققحملاقو،(٢688)هجامنبا؛(4881،488٢،598٢)هحيحص:نابحنبا(٢٤9)

.نسح:(44٢5ح/60./٣(

دوادوبأو؛(6٢0)لاومألايفهيوجنزنبا؛نوققحملالاقامك،حيحصهدانسإ،(17174)دمحأ(٢50)

.ينابلألاهححصو،(4604)

.هريغهاورو؛ينابلألالاقامك،حيحصدانسإب،(305٢)دوادوبأ(٢51)

.نسحدانسإب،طسوألا:يناربطلا(٢٥٢)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا/\٦أ

!!نُكهللاءاذيإبمهئاذيإطبرنممهملظنعيهنلايف

هباحصألهتيبرتونيملاسملادوهيللهتلماعمنسحصصقعورأنمو–4

-ءاملعيأ-رابحأدحأ-ةَنَعْسنبديزنمهفقوم:مهتلماعمنسحىلعهُتنُكي

،هبذجو،هئادروهصيمقعماجمبذخأف،هيلعهلاًنيدهبلطيهءاجامنيح،دوهيلا

موقبلطملادبعينبايمكنإ؟يقحينيضقتالأ،دمحماي:الئاق،لوقلايفهلظلغأو

،بثكنعفقوملااذهبقاريكتفيباطخلانبرمعناكو-نيلطامميأ-َلطُم

ْمُكْيَلَعهللالوسرلالوقتأ،هللاودعاي:لاقمث،ريدتسملاكلفلاكهسأريفنارودتهانيعو

يفيسبتبرضلهمولرذاحأامالولقحلابهثعبيذلاوف!؟ىرأاملعفتوعمسأام

ايوهوانأ»:لاقمث،مسبتونوكسيفكَّكفرمعىلإرظنيةُكَّلَعهللالوسرو؛كسأر

هرمأتو،ءادألانسحب-ينمبلطتيأ-ينرمأتنأ،كنماذهريغىلإجوحأانكرمع

ريظنرمتنماًعاصنيرشعهدزو،هقحهضقأفرمعايهببهذا،ىضاقتلانسحب

.[لطر8=ليقو،الطر33,5=دادمأةعبرأ-عاصلاو]."هلكعيورت

دهشأ:لاقيذلا،ةنعسمالسإيفاًببسُكَلَعلوسرلانمفقوملااذهناكدقل

.هلوسروهدبعاًدمحمنأدهشأو،هللاالإهلإالنأ

دقوالإةوبنلاتامالعنمءيشقبيمل":لوقيةصقلاهذهلبقديزناكو

هديزيالو،هلهجهملحقبسي:هنمامهربخأملنيتنثاالإُكْيَلَعدمحمهجويفاهتفرع

هلامفصنبقدصتو.رابتخالادصقيناكنذإ«امهتربخأدقف،اًملحالإلهجلاةدش

."ةريثكدهاشمُكَتلوسرلاعمدهشو.ْمُكْيَلَعدمحمةمأضعبىلع

.عيورتلانُعكْيَلَعهللالوسريهنيتأيس(٢53)

لاقو.ثيدحلاررغنموهو،هاجرخيملو،دانسإلاحيحصثيدحاذه:لاقو،(604/3)مكاحلا(٢54)

؛[لاتق]كوبتةوزغيفنكيملهنإف،«ربدمريغالبقم»:هلوقاميسال،هكرتأو،هركنأام:يبهذلا

:يمثيهلا؛ققحملاهنسحو،(179)قالخألا:خيشلاوبأ؛(٢105)هحيحصيفنابحنباهححصو

.تاقثهلاجرو،يناربطلاهاور:لاقو،(٢4018)دئاوزلاعمجم



/\\/ ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

يفامك،ينابرلاهيجوتلا،نيملسملاريغةلماعمنسحةميقيفةليلجلاةدعاقلانإ

اًرطيَقُتَوْمُهوُّرَبَتَنَأْمُكِرَيِدنِّمُدُجَرْعُيْمَلَوِنّيلآيفْمُكَوُلْيَقُيْمَلَنيِذَّلاِنَعُهَلْرِّككَهَتَياَل﴿:نَّيَعهلوق

ْمُكِلَّيِدنِّممُككَرْجَرَخَأَوِنيِّيلآيفْمُكوُلَتَقَنيِذَّلاِنَعُهَّنَأْمُكَهَتَياَمَّنِإ(ةَ)نيِطيَفْقُمْلاُّبِحُيَهَّللاَّنِإْمِهْيَلِإ

.[9-8:ةنحتمملا]«َنوُميَّظلاُمُهَكِئَلْوُأَفْمُكَوَينَمَوْمُهْوَّلَوَتَنُأْمُكيِّرَخيَلَعَأوُرَهْظَقَو

نموةيوبرتلاميقلادعاوقنمةميظعلاةدعاقلاهذهَّيلوسرلاقبطو

:ةيوبنلاةريسلانماذهىلعةلثمألا

يدهيومهروزيف-نييباتكلا-نيملسملاريغهناريجربىلعمواديناكهنأ–1

:مهئارقفىلعقدصتيو،مهاضرمدوعيومهتيدهلبقيو،مهيلإ

،مالسإللمهوعديمهيلإبتكنيذلاكولملاوءاسؤرلاايادهلبقدقف–أ
.%٢٥٦(جههمه*.هم)٢٥٥(.ههج•31)

،ةريخألاهسافنأظفلينألبقملسأف،مالسإللهاعدو،اًيدوهياًمالغداعو–ب

."رانلانميبهذقنأيذلاهللدمحلا»:ُكتلاقف

دعبيأ-مهيلعيرجتيهف،ةقدصبدوهيلانمتيبلهأىلعقدصتوTعت
٢ك٨)ربمسهو

( هتافو" َّيت

هذهىلعةظفاحملاىلع،نودشارلاءافلخلامهسأرىلعو،نوملسملاراسو

.كلذقوفةينابرلاةيبرتلاو،ةَّيَعلوسرلاةيبرترامثنمتناكيتلاميقلا

.(1773)ملسم؛(٢940،٢941)يراخبلا(5٢٥)

.(٢47/1)ماشهنبا؛(٢61/1)دعسنبا(٢56)

.(1356،5657)يراخبلا(٢57)

نميزجيامو،ةقدصلانمةمذلالهأءاطعإ:باب،(199٢)مقرب،(543:ص)،لاومألا:ديبعوبأ(٢58)

لاومألا:ةيوجنزنبا؛فيعضوهو،ةعيهلنباهيفو،بيسملانبديعسلسرمنم،يزجيالاموكلذ

.ضايفركاش.د:لاقامك،حيحصهيلإدانسإلاو،بيسملانباليسارمنم،(٢٢90مقرب/1٢11/3)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا/\/\

وأثحابميفاهركذيتأيةريثكةيوبنلاةريسلايفقحللةيوبرتلاميقلانإ

تايلمعلاءانثأنييندملاو،برحلاىرسأقوقحلةيوبرتلاةميقلا:لثم،ىرخأبلاطم

.خلإ...مدخلاوةأرملاونينسملاونيكاسملاوءارقفلاو،لافطألاو،ةيركسعلا

:ةيوبنلاةريسلايفناقتإللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:نماثلاثحبملا

صالخإلابءرملاتعنرهتشيو.صالخإلانملمعلاناقتإنأانركذنأوقبس

.هيلإنسحأنملاًيفووأ،هجولمكأىلعهلمعلاًيدؤمناسنإلاناكاذإاميفسانلانيب

:اهيلعىبرتننأانلداريىتلاناقتإلاةميقنُعكَلَعلوسرلالوقي

(٢٥9)

«هنقتينأالمعاندحألمعاذإبحيهللانإف»-1

ْمُكَّلَعهللالوسرنأهكيردخلاديعسيبأنعف.خلسلاناقتإًيبصملعو–٢

نيبهديُكَلَعلخدأف،«كيرأىتححنت»:ُكَّلَعهللالوسرهللاقف،ةاشخلسيمالغبرم

اذكهمالغاي):لاقو،طبإلاىلإتراوتىتح-اهبسحادف،محللاودلجلا

(٢٦٠)ر.(م.

مو(خلسف

هلأسامدنعكيفرذابأنأليلدب.قرخألاوعناصلاةناعإىلعثحو–3

باقرلايأ:لاق،«هليبسيفداهجلاو،هللابناميإلا»:لاق،لضفألامعألايأنع

نيعت»:لاق؟لعفأملنإف:لاق،«اًنمثاهرثكأواهلهأدنعاهسفنأ»:لاق؟لضفأ

."«قرخألعنصتوأاًعناص

نفكاذإ):ْمُكْيَلَعهلوقليلدب،تيملانيفكتيفىتحهيفبوغرمناقتإلاو–4

."هنفكنسحيلفهاخأمكدحأ

.نسحهدنسو،(1876)ريغصلاعماجلا:يطويسلا(٢59)

.ينابلألاهححصو،(3179)هجامنبا؛ينابلألاهححصو،(185)دوادوبأ(٢60)

.هظفلو-(84)ملسم؛(٢518)يراخبلا(٢61)

.(133/٢)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(3148)دوادوبأ؛(943)ملسم(٢6٢)



د٨٩أ
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ناقتإلاةميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

تادابعلاناقتإف.ةفلتخملاةايحلاتالاجميفةيمنتلارصانعمهأنمناقتإلا

.سانلانموىلاعتهللانمءازجلاءرملالانيف.سانلاوهللادنعاهلوبقلةاعدم

ةنقتمةعاضبوأةعلسيأف.ةيداملاهتميقعفترتنقتملالمعلاف،قزرلانمديزي

.ةراجتلاوقاوسألاملاعيفدهاشموهامك،اهبحاصلاريفواَقزرردتعنصلا

،ناويحلاوناسنإللبسانملايحصلاءاذغلارفويةيعارزلالامعألاناقتإو

.ةيعارزلاتاجتنملانمناويحلاوناسنإلللقتنتيتلاضارمألانمللقيو

نمناسنإلايقيهموحلىلعناسنإلاىذغتييذلاناويحلاةيبرتناقتإو

.ناسنإللناويحلانملقتنتيتلاضارمألا

ةايحبيدوتيتلاتارايهنالارطاخمنمللقيينابملاءانبوةسدنهناقتإو

.ةيرصملايمويبرئامعلثدحامك،ناسنإلا

نمريثكنمناويحلاوناسنإلايقتهايملاتاليصوتويراجملاةسدنهناقتإ

.ضارمألا

.ةماعلاةحصلاوةمالسلاىلعظفاحتةئيبلاةفاظنناقتإ

تايرورضنماهنأل،انركذيذلااذهيفرصحتالوىصحتالناقتإلادئاوفو

.خلإ...ةيتابنلاوةيناويحلاوةيرشبلاةايحلا

:ةيوبنلاةريسلايفناسحإللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:عساتلاثحبملا

ركذتو،ناسحإلاةميقىلعثحتةريثكتايآميركلانآرقلايفتدرودقل

تانئاكلاةيقبو،ناويحلاو،مهريغوناريجلاوبراقألاوةيرشبلاسفنلاىلعهتارمث

.لمنلاىتح،ةيذؤملاريغةيحلا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاو

٢٦٢).

؛83،٢٢9:ةرقبلا:تايآلا:لثم،"ةيعامتجالابناوجلابقلعتياممو

.15٢:ماعنألا؛77:صصقلا؛53:ءارسإلا؛90:لحنلا؛36:ءاسنلا

:نآرقلايفةيوبرتلاةميقلاهذهبمزتلينمةبقاعو

:ةرقبلا]رجألا؛[195:ةرقبلا]نَّيَعهللابحو،[1٢8:لحنلا]ىلَّيَعهللاةيعم

.[17٢:نارمعلآ،11٢

ْمُكَّلَعلوسرلااهنمىذغتيتلاةدئاملايهةلثمأكةروكذملاةينآرقلاتايآلاو

.نيدلامويىلإمهدعبءاجنموباحصألاىذغتةوبنلاةدئامنمواهنمو

:غتلوسرلاةايحيفناسحإللةيوبرتلاميقلاىلعةلثمألانمو

،داهجلاوةرجهلاىلعكعيابأ:لاقف،ُكْيَعدمحمىلاعتهللايبنىلإلجرلبقأ–1

،معن:لجرلالاق،(؟ىحدحأكيدلاونملهف):ْمُكْيَلَعلاق،هللانمرجألاىغتبا

."امهتبحصنسحأفكيدلاوىلإعجراف»:َّيعلاقف

اذإو،ةلتقلااونسحأفمتلتقاذإف،ءيشلكىلعناسحإلابتكهللانإ»–٢

حريلو،[نيكسلاوأةيدملايأ]هترفشمكدحأُّدُحَيلَو،حبذلااونسحأفمتحبذ
٢1م.هج

( هتحسذ"

ريغيدنعدجتملف،ينلأستناتنبااهعمةأرماينتءاج:اكعةشئاعتلاق–3

ْمُكَّلَعيبنلالخدف،تجرخفتماقمث،اهيتنبانيباهتمسقف،هتيطعأف،ةدحاوةرمت

نماًرزتسهلنكنهيلإنسحأفاًئيشتانبلاهذهنميلَينم»:لاقف.هتثدحف

."(رانلا

.ءايبنألاةفصنمناسحإلا،هللاةفصنمناسحإلا:ةيعامتجالابناوجلاريغيف:رظنا(٢63)

.هظفل،(٢549)ملسم؛(597٢/10)حتفلا/يراخبلا(٢64)

.(1955)ملسم(٢65)

.يلُب...:و،يلتبانم:ظفليفو.هظفلو،(5995/10)حتفلا/يراخبلا(٢66)



د6أ١
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ُونهيلإاونسحتنأمكيلعنهقحوالأ...»:ءاسنلاقحيفُكْيَلَعلاقو–4

(٢٦٧

ييف

:ةيوبنلاةريسلايفناسحإللةيوبرتلاميقلادئاوفنمو

زعهتمحرءاجرلةليسوهنأامك،ىلاعتهللانمفوخلاوةيشخلاراعشتسالةليسو

.لجو

.كلذوحنونظلاءوسومهفلاءوسوردكلانمسوفنلايفامةلازإلةليسو

ةيننمناسحإلايفاملسفنلاببجعلاكرتىلعناسنإلاةدعاسملةليسو

.ةقداص

.ةمكحلاعيبانيهيفرجفيوملعلاقيرطهبحاصلرسييقيرط

."لهألاولاملاورمعلايفةكربلالوصحلةليسو

:ةيوبنلاةريسلايفةمحرللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:رشاعلاثحبملا

ثحبملايفهنيدايمضعبانلوانتيذلاناسحإلانيدايمنمناديمةمحرلانإ

)

«نهماعطونهتوسك

،بلقلاةقرهبنملاًبلاغضُرعتةينادجوةلاحةمحرلا»:"يوفكلالاق.قباسلا

.«ناسحإلاأدبموهيذلايناسفنلافاطعنإللأدبمنوكتو

نارفغلاووفعلاوةفأرلاوفطعلاوةقرلا:ىنعملوح(محر)ةدامرودت

.خلإ...رطملاوقزرلاونيللاوفطللاولضفلاوةرفغملاو

.(1٢18)ملسمدنعهلصأو،حيحصنسح:لاقو،(1163)يذمرتلا(٢67)

.(ناسحإلا/٢)ميعنلاةرضن:رظنا(٢68)

.(376/٢)تايلكلا(٢69)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاج٢

.ميركلانآرقلايفيناعمةدعاهلو،"ريخلالاصيإةدارإيه

:ةمحرلاةميقةيمهأ

مالسإلاميقلكاهانركذيتلااهتافدارتمواهيناعموةمحرلاةميقتردصتدقل

-الثم-امنيب،ةرمفلألاةبارقميركلانآرقلايفترركتدقف.ةيراضحلاوةيوبرتلا

47مركلاو،ةرم35وفعلاو،ةرم103ربصلاو،ةرم158قداصلاةميقترركت

.تارم5ءافولاو،ةرم15ملحلاو،ةرم٢٢لدعلاو،ةرم40ةنامألاو،ةرم

.راثآلاوةيوبنلاةريسلايفاذهفاعضأدروو

:يتآلايفهتريسيفةيوبرتلاةميقلاهذهلامجإنكمي

ةيرصملاةيطبقلاةيرامنبا-ميهاربإهدلوذخأُكْيَعيبنلانأ:كيفسنأنع–1
٢٧١.هي f .. ٢..ه.هنمهوهوههمه,عن

( ادادحلافيسيبأهرظدنععضرتسموهوهرازامدنعكلذو،همشو،هلبقف-افكت

ملدلولانمةثالثهلتومينملةنجلالعجهللانأ»:ُكْيَلَعلوسرلاربخأو–٢

."مهايإهتمحرلضفب،[ملحلايأ]ثنحلااوغلبي

لوسراي:كفةدابعنبدعسةرمهلأسدقو،مهتوملهانيعضيفتتناكو-3

نمهللامحريامنإو،هدابعبولقيفهللااهلعجةمحرهذه):َّيعلاقف!؟اذهام،هللا

."«ءامحرلاهدابع

.(110)تافيرعتلا(٢70)

.(1303)يراخبلا(٢71)

.(1381)يراخبلا(٢7٢)

.(1٢84)يراخبلا(٢73)



و۱۳مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

فوعنبنمحرلادبعهللاق،ميهاربإهنباةافولعمدلافرزامدنعو–4

،«ىرخأباهعبتأنملةمحراهنإ،فوعنبااي»:ُكْيَلَعلاقف!؟هللالوسرايتنأو:كيف

كقارفبانإو،انبريبضريامالإلوقنالو،نزحيبلقلاو،عمدتنيعلانإ»:لاقو

."نونوزحملميهاربإاي

سباحنبعرقألاهدنعناكو-ريغصلفطوهو-يلعنبنسحلالبقو–5

،اًدحأمهنمتلبقامدلولانمةرشعيلنإ:عرقألالاقف-ميمتةليبقءامعزدحأ-

"محرُيالمحريالنم»:لاقمث،ْمُكْيَلَعهللالوسرهيلإرظنف

امف!؟نايبصلانولبقتأ:لاقف،هدافحأدحألبقيهآرف،يبارعأهءاجو–6

."«؟ةمحرلاكبلقنمهللاعزننأكلكلمأوأ»:ُكَّلَعيبنلالاقف،مهلبقن

ذاختاىلإ،ُكْيَلَعهتوعدليلدب،مهداليملبقلافطألابةمحرلاتدتمالب–7

ًيلقعنيفاعملافطأداليمنامضل،نيجوزلكنيبنارتقالالبقةيئاقولاريبادتلا

:ةينعملاةيئاقولاريبادتلاكلتنمو.اًيقالخأواًيحورواًيسفنواًيدسجو

يديرمُكْيَلَعلوسرلاهجودقف.براقألانيبجوازتلامدعوهو:بارتغالا–أ

."اووضتالاوبرتغا»:الئاق،بارتغالابجاوزلا

يفلاقو.خلإ...هندبوهلقعيفاًفيعضلسنلايتأيالىتح:كلذنمةمكحلاو

يأ-عئاَرَّتلايفاوحكناف،متيوضأدقمكنإ،بئاسلاينباي»:كتفرمعىنعملااذه

."«ءابرغلا

.(1303)يراخبلا(٢74)

.(5997)يراخبلا(٢75)

.(5998)يراخبلا(٢76)

صيخلت:يفرجحنباكلذىلإراشأو،تابثإريغنم(737/3)ثيدحلابيرغ:يفةبيتقنباهركذ(٢77)

.(6/31٤)ريبحلا

.(117/6)ديرفلادقعلا:يفهبردبعنباهركذ(٢78)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاهجعي

،تانيجلاوةثارولاملعيفثدحيذلاروطتلادعب،ثيدحلابطلاتبثأدقو

.ةريسلاويوبنلاثيدحلايفيملعلازاجعإلاىلعلديو،قحُكَّلَعلوسرلاهلاقامنأ

نم،دلونرآخنويم:ريسفوربلا،ةثارولاملعيفيبسنرفذاتسأربكأاذهبفرتعادقو

ىلعءاجامك-نمحرلادبعىفطصمروتكدلاهربخأنيحسيرابيفركنىفشتسم

ثيدحلااذهبتارمتؤملادحأيفـم5/6/13٢00يف(تنرتنالا)ةيتوبكنعلاةكبشلا

نمءابطأءاقدصأهلنإ:هللاقمث،شهدو،لجرلابجعتف.ُكَّلَعدمحملوسرلانع

نيبثدحتدلبلااذهيفتاجيزلانم%75نأهوملعأةيبرعلااندالبىدحإ

يفةبيجعلاةيئاقولاةيملعلاةدعاقلاهذهنوقبطتالاذامل:لجرلالءاستو!!براقألا

!؟مكدالب

يتلاةيوبرتلاةيقلخلانيدلاميقبةمزتلملاةصاخ،ةحلاصلاةجوزلارايتخا–ب

جوزلارايتخاو.مألابيلحعماهنوعضريو،مهرافظأةموعنذنمءانبألااهيلعىبري

نانحنمنومورحملافطأةرملاهرامثنمنأل،انزلانعىهنو؛قلخلاونيدلابحاص

."عمتجملاةوسقوةمومألاامبروةوبألاةمحرو

ًيحدلويأ]لهتسااذإ»:ُكَّلَعهلوقليلدب،اًيحدلواذإثاريملايفهقح–ج

."ثِّرُودولوملا[خرصي

ٍلَّمَحِتَلَوأّنُكنِإَو﴿:ميركلانآرقلايفقحلااذهلصأو:ةلاعإلايفهقح-د

ءرملابىفك):ْمُكْيَلَعهلوق،ةريسلانمهليلدو،[6:قالطلا]«َّنُهَلَّمَحَنَعَضَيِّقَحَّنِهْيَلَعاوُقِفْنَأَف

."لوعينمعيضينأامثإ

ةحلصملعضرملاوءاسفنلاولماحلانعةيعرشلافيلاكتلاضعبطاقسإ–ـه

.فلؤملل،ةيوبنلاةريسلاوةنسلايفناسنإلاقوقح:رظنا(٢79)

.حيحص-(٢9٢0)دوادوبأ(٢80)

.نسحـ(169٢)دوادوبأ(٢81)



aةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا o؛

/395-393/4)ةمادقنبالينغملاو؛قباسديسلاةنسلاهقف:رظنا].نينجلاومألا

.[ o ٠٢مقرةلأسم

.نينجلاةحلصمل،عضرملاولماحلامألاىلعةيعرشلاتابوقعلاذيفنتفقو–و

.[هقفلابتكرظني]

هنأشنماملكبنجتلافطألابةمحرلايفةيوبرتلاميقلارهاظمنمو–ز

رييغتليلدب،ةيرخسلاوأ،يعامتجالاجرحلاوأةيسفنلاضارمألايفببستلا

،اًيدقعوأاًيعامتجاةنسحريغءامسأاومسنيغلابءاسنولاجرءامسألةُكَلَعلوسرلا

هدلاوىلعدلولاقح»:هلوقليلدب،ةلوبقمءامسأباومسينألافطألاقحنملعجو

."(هيدأنسحيو،هعضرمنسحيوهمسانسحينأ

اونسحأف،مكئابآءامسأومكئامسأبةمايقلاموينوعدتمكنإ»:ةياوريفو

."مكءامسأ

:هلثمو،مهنمرجضتلامدع:لافطألابهتمحررهاظمنمو–ح

رو

يتأف،مهلوعديفنايبصلابهلىتؤيُكْيَعيبنلاناك»:تلاق،اكةشئاعنع–أ

."هلسغيملوهايإهعبتأفءامباعدف،هبوثىلعلابفيبصب

هنطبوأهردصىلعوةُكَّلَعيبنلادنعتنك:لاقكغىليليبأنعو–ب

،ىنبااوعد):لاقف،هيلإانمقف،عيراَسأهلوبتيأرف،لابف،هنعتيخنيسحلاوأنسحلا

يعو) ٢٨٥الك

."...ءاملاهعبتأمث،هلوبيضقيىتحهوعَّرَفُتال

.حيحصهانعمو،فيعضهدنسـ(C8300/15)بعشلا:يقهيبلا)٢/٨٢(

.نسحـ(4984)دوادوبأ(٢83)

.(5994)يراخبلا(٢84)

.حيحص-(1870٢/٢)دمحأ(٢85)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاج-1

مهبيذعتنعيهنلا:لافطألابهتمحريفةيوبرتلاميقلارهاظمنمو–ط

سنأنع:ليلدبكلذو،اًنكممليدبلاماداممهملؤتيتلاةيبطلاتاجلاعملاوأةيودألاب

هبمتيوادتامريخوأ،هبمتيوادتاملثمأنإ»:ُكْيَلَعهللالوسرلاق:لاقهنكُيف

."ةَرذُعلانمزمغلابمكنايبصاوبذعتالو،يرحبلاطسُقلاوةماجحلا

عجو-نيتزوللاوقلحلاباهتلاضرم:ةرذعلاو؛عباصألابطغضلا:زمغلاو

.قلحلا

تاداضملابامنإو،طغضلابجلاعتالتاباهتلإلانأثيدحلابطلاتبثأدقل

.ةيموثرجلاةضرمملالماوعلاىلعيبضقتيتلاتاداصلاوةيويحلا

ثاحبألاتتبثأامدنع،يرحبلاطسقلارايتخايفيبطلازاجعإلارهظيو

نوقحمدوجوو،نينيليهلاةدامىهو،هيفةرهطملاداوملاىوقأدوجوةثيدحلاةيملعلا

."لاعسلاتابارشيفمدختسيو،مغلبلابيذيوميثارجلالتقييذلا...اوزنبلا

،ءاودلاوروخبلايفلعجيو،دنهلانمهبءاجي،هبرخبتيدوع:يرحبلاطسقلاو

.راغصلالافطألاوءاسفنلاةأرملاهبرخبتت،ةحئارلابيطفورعُمراَقُعوهو

ه)٢٨٩(%س

."مهلوعديو."مهسوؤرىلعحسميو

ةناضحبقحلينأ:لافطألابةُكْيَلَعهتمحريفةيوبرتلاميقلارهاظمنمو–ك

(٢٨٨)

.(63/1577)ملسم؛(5696)،(569٢)يراخبلا(٢86)

.(181:ص)يوبنلابطلا:يطشلا.د(٢87)

.(٢168)ملسم،(5893)يراخبلا(٢88)

.حيحصـ(5٢٠٢،03٥٢)دوادوبأ،(7/160)ملسم(٢89)

ملسمو،(6379)و(6378)و(6344)و(6334)و(57٢4)و(3661)و،(6٢07)يراخبلا(٢90)

.(٢ع/٨هي٢ع/1٨ي٦هعه)



وا\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.ةقلطملامألةناضحلانوكتقالطلاةلاحيفف.هتيبرتلهبمحرألاوحلصألا

ُّقحأِتنأ»:الئاق،امهلنباةناضحىلعاهقيلطوتعزانتةأرمالُكتمكحدقف

.(يحكنتملامهب

نمسمخوأ،سمخةرطفلا»:ُكْيَلَعهلوقليلدب:ناتخلايفهقح:اهنمو–ل

."رفاظألاميلقتو،براشلاصقو،طبإلافتنو،دادحتسالاوناتخلا:ةرطفلا

:اهنميتلاو،روكذلاناتخلةيحصلادئاوفلاتتبثدقو

بيضقلادلجوةفشحلانيبامةينهدلاوةيقّرعلاتازرفملامكارتمدع–أ

.ةيسسحتتاباهتلاوأ،ةيدلجتاباهتلاىلإيدؤتيتلا[ركذلا]

.يدلجرارمحاىلإيدؤييذلا،لوبلاراثآمكارتمدع–ب

ببسيامم،ليلحإلاىلإديدجنماهتدوعو،ةيونملاتازرفملامكارتمدع–ج

.ةيلسانتتاباهتلاوأ،لوبلاىرجميفاًقييضتببستدقةيليلحإتاباهتلا

.عامجلاءانثأبيصقلاةيساسحنمديزيف،ةفشحلايِّرَعُي–د

.عامجلاءانثأىثنألاىلإةيدلجلاضارمألاضعبلاقتناعنمي-ـه

:اهنم،نوتخملاةجوزاهينجتدئاوفكانهو

دقيتاوللاءاسنلانيبلقييذلامحرلاناطرسبةباصإلارطخبانتجا–أ

.نهجاوزأنتخ

.نهجاوزأنتخنميفةيلبهملاتاباهتلالابةباصإلابنجت–ب

.ناتخلاباب/109/٢)ةنسلاحرش:يوغبلا(٢91)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا61/\

(٢٩٢

"اهجوزنتتخايتلاةجوزلادنعةيسنجلاةيساسحلاةدايز–ج

نمهدر:اذهىلعةلدألانمو.ةيداهجلابورحلايفمهلوبقمدع:اهنمو–م

نسمليفاوناكذإ،مهنانسأرغصلنايتفلانمةعامجلحامويناخيشلابهركسعم

."كلذنودوأةرشعةعبارلا

(٢94

"مهنمناكرمعنبانأتبثدقو

همعنباءانبأ:لثم،ماتيألانماًددعلفكدقف:ماتيألابهتمحر:اهنمو–ن

."ةتؤمةيرسديهش،بلاطيبأنبرفعجديهشلا

رثإمهدلاواهنعيفوتامدنعمهمأبجوزتو،ةعبرألاةملسيبأءانبألفكو

٢٩٦(أاصأ)

."دحامويهباصاحرج

تينكيتلا،كيفنايفسيبأتنب-ةلمر-ةبيبحمأنينمؤملامأةميتيلفكو

."ةشبحلابتلمرتامدنع،اهب

:ماتيألاةلافكىلعثحلايفُكْيَلَعهلاوقأنمو

ىطسولاوةبابسلاهيعبصأبراشأ:يأ،«اذكهميتيلالفاكوانأ»-أ

.(٢٩٨)نيكب3%

:دمحأهللاقزريدهم.د؛(104–101:ص)،ةيمالسإلاةعيرشلايفلفطلا:حلاصلادمحأدمحم.د(٢9٢)

.(301–٢99:ص)،ةيمالسإلاةفاقثلايفلوصف

.(٢16/1)يدقاولا؛(3/96)ماشهنبا(٢93)

.(1868)ملسم؛(4097)يراخبلا(٢94)

.حيحص-(1750)دمحأ(٢95)

.(918،919)ملسم(٢96)

يدهم.د؛(99-96/8)دعسنبا؛ديجـ(133/٢٢)ينابرلاحتفلا:دمحأ؛(389/4)ماشهنبا(٢97)

.(٢95/٢)ةيلصألارداصملاءوضيفةيوبنلاةريسلا:دمحأهللاقزر

.(6005)يراخبلا(٢98)



هنعينغتيىتحهبارشوهماعطىلإنيملسمنيوبأنيباَّميتيمضنم)–فبل

."ةتبلاةنجلاهلتبجو

تيب،نيملسملانمتيبرشو،هيلإنسحيميتيهيفتيبنيملسملاتيبريخ)–ج

."نيتاهكةنجلايفميتيلالفاكوانأ،هيلإءاسيميتيهيف
رو

."ةأرملاوميتيلا:نيفيعضلاقح[ةدشبرذحأ]جَرَحأينإمهللا»-د

."انريبكفرشفرعيو،انريغصمحريملنمانمسيل»:ُكَتلاق-أ

ىلعُكَّلَعىبنلالضفككةثراحنبديزنألافطألابهتمحرتارمثنمو–ب

نبديزبفرعو،هانبتوهقتعأف،يبصوهوُكَتيبنلاةناضحيفلخدىتحةساخنلا

."ةيلهاجلاىنبتلاةداعىلاعتهللالاطبأنأىلإ،دمحم

دِعقُيوهذخفىلعيندِعقيفينذخأيُكْيَلَعهللالوسرناك:كيفةماسألاق–ج

."امهمحرأينإفامهمحرامهللا»:لوقيمث،امهمضيمث،رخآلاهذخفيلعنبنسحلا

."ةبادلاىلعلافطألاهعمفدريناكو-د

.نسحـ(9٢6)ىلعيوبأ؛(670)ريبكلا:يناريطلا؛(19047)دمحأ؛(78)درفملابدألا:يراخبلا(٢99)

.(1467)بختنملا:ديمحنبدبع؛(3679)هجامنبا؛(137)درفملابدألا:يراخبلا(300)

.حيحص-(3678)هجامنبا،(٢/٤39)دجأ(301)

.هريغلحيحص،(٢٢75)دمحأ؛حيحصنسحـ(19٢0)يذمرتلا؛حيحصـ(4943)دوادوبأ(30٢)

،(٢14/3)مكاحلا؛ينابلألاهححصكلذكو،هححصو،(4085ح/٢30/3)يذمرتلا(303)

.نسح(3٢٢-3٢1/٢)ريبكلا:يناربطلا؛يبهذلاهقفاووهححصو

.(6003)يراخبلا(304)

.نسحـ(1760)دمحأ(530)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1

،ايكلمجلمجلامعن):لوقيوهرهظىلعنيسحلاونسحلالمحيناكو-ــشه

هوعال

معنو) ٣"(ايتنألّمجلا

:تاريغصلاتانبللةيميحرلاهتبعادموهتفطالمىلعةلثمألانمو

ةملسمأنينمؤملامأتنببنيزبعاليةُكَّلَعيبنلاناك:هكسنألوق .مم

."اًرارم«...بنيوزاي...بنيوزاي»:لوقيو،افكت

بنيزاهتنباعضرت،ةعضرمتناكاكةملسمأُكَّلَعلوسرلاجوزتامدنعو

رجضتيملو،ةعيضرلانعلأسي(...؟بانزنيأ»:لوقي،اهيتأيامدنعناكف،هذه

."ديدجلاسورعلااهمأردصورجحيفاهدوجونم

دنعندأوينكيئاللانهو،نهتمحروتانبلاىلإناسحإلايفةَّيَعبغرو–و

ٍبْنَذِّيَأِب(ة)ْتَلِئُسُةَدْوَمَلَأاَذِإَو﴿:ميركلانآرقلاىكحامك،ةيلهاجلايف،سانلاضعب

.[8:ريوكتلا]ْ﴾تَلُق

:ْمُكَّيعهلوقيفامككلذلاثمو

نسحأف:ظفلىفو-نهيلإنسحأف،عىشبتانبلاهذهنمىلتبانم)*

."رانلانمارتسهلنك-[(٢606)دمحأ]نهتبحص

نسحأف،ناتخأوأ،ناتنبوأ،تاوخأثالثوأ،تانبثالثهلناكنم)%

."ةنجلاهلف،نهيفهللاىقتاونهتبحص

.نسحهدانسإو،يناربطلاهاور:لاقو،(18٢/9)عمجملا:يمثيهلا(306)

.(1303)يراخبلا(307)

.(40:ص)،ءاسنلاةرشع:يئاسنلا؛(1460)ملسم(308)

دمحأ؛حيحصنسحـ(1916)يذمرتلا،(13٢)درفملابدألا:يراخبلا؛(٢6٢9)ملسم(309)

.نسحـ(550٢٤)

.(1oع/٨)دوادوبأ؛(رصتخملا/1917)يذمرتلا؛(79)درفملابدألا:يراخبلا(310)



١ ، ۱ ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ىتح-تاوخأثالثوأنيتخأوأ،تانبثالثوأنيتنبالاعنم):ةياوريفو

،(نيتاهكوهوانأتنك،نهنعتوميوأ[توموأجيوزتبهنعنلصفني:يأّ]َنَبَي

."ىطسولاوةبابسلاهيعبصأبراشأو

،نهئارسونهئارضونهئاوألىلعربصفتانبثالثهلناكنم»:ةياوريفو

:ُكْيَلَعلاقف؟هللالوسرايناتنثاوأ:لجرلاقف.«نهايإهتمحرلضفبةنجلاهللاهلخدأ

."«ةدحاووأ»:لاق؟هللالوسرايةدحاووأ:رخآلجرلاقف،(ناتنثاوأ)

تانبلاماركإيفتالالدتاذةريثكىرخألاعفأوفقاومُكْيَلَعهلو

."تاريغصلا

اهبهللاهلخدأ-ركذلاينعي-اهيلعهدلورثؤيملواهنهبُيملواهدئيملف،ةنباهل

."(ةنجلا

ةريسلايفءاسنللَّيتهتمحرلةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:يناثلابلطملا

:ةيوبنلا

ةموعنلاوءافصلانمنهيفامىلإةراشإ،ريراوقلابءاسنلاةُكْيَلَعىبنلاهبش

نيللاوقفرلاوةمحرلاىلإةجاحبنهنإفاذلو،نهلمحتةلقونهفعضىلإو،ةقرلاو

ةيلمعفقاومهلو،نهيلإناسحإلايفةريثكاياصووتاهيجوتُكْيَلَعهلو.ةفأرلاو

:اذهىلعلثمألازربأنمو.ُكَّلَعةرطعلاهتريساهبتلفحةيوبرت

.حيحص-(1٢498)دمحأ؛(894)درفملابدألا:يراخبلا؛(1631)ملسم(311)

.هريغلنسحـ(84٢5)دمحأ(31٢)

.خلإ...حيحص-(٢41٢)دمحأ،(635،9٢3)ملسم؛(993،58٢35،1٢84)يراخبلا:رظنا(313)

.هريغهفعضو،ركاشهححصو،(1966)دمحأ(314)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1،٢

،ميّلُسمأ:نهنم،ءاسنهعمتناكو،هرافسأضعبيفةُكَّلَعهللالوسرناك–1

اًقوس،كديوُرةشجنأاي»:ُكَعهللاقف،ودحيةشجنأهللاقيدوسأمالغو

.ريسلايفتطشنفءادحلابترثأتلبإلانألاذهلاق."ريراوقلاب

،انكمةيفصهجوزاهيلعهعمناكو،مويتاذهتقانترثعامدنعو–٢

كيلع»:ُكَّلَعىبنلاهللاقف،كيفةحلطوبأامهبقحل،ضرألاىلعامهتحرطف

."«ةأرملاب

.الوأةأرملا:يأ.(LadiesFirSt)ةراضحَّيلوسرلاقبساذكهو

،جوعأعلضنمتقلخةأرملانإف،اًرريخءاسنلاباوصوتسا»:ُكْيَلَعلاقو–3

،جوعألزيملهتكرتنإو،هترسكهميقتتبهذاذإف،هالعأعلضلايفامجوعأنإو

مع

."اريخءاسنلاباوصوتساف

،اًرريخنهباوصوتساو،ءاسنلاىفهللااوقتاف):عادولاةجحةبطخيفلاقو–4

."مكتمحرتحت:يأ«مكدنعناوعنهنإف

نِإَفّيفوُرْعَمْلًايَّنُهوُرِئاَعَو﴿:ينابرلاهيجوتلايفهلصأيوبرتلاقلخلااذهو

.[19:ءاسنلا]﴾اًرَّيُككاًرْيَخِهيِفُهَّللاَلَعَجَواًعَّيَقَتَتًاوُهَرُكَنآِّيَسَعَفَّنُهوُمُتَهّرك

،يبصلاءاكبعمسأف،اهتلاطإديرأانأوةالصلايفلخدألينإ»:َّيَعلاقو–5

."هئاكبنمهمأدجوةدشنمملعأامميتالصيفزوجتأف

.(6٢11)،(6161)،(6149)يراخبلا(315)

.(6185)يراخبلا(316)

.يراخبللظفللاوـ(1468)ملسم؛(3331)،(5186)يراخبلا(317)

.هريغلحيحص-(٢095)دمحأ؛حيحصنسحـ(1163)يذمرتلا؛(889)ملسم(318)

.(470)ملسم؛(707)يراخبلا(319)



۳,١مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:لاقف،ْمُكْيَلَعهللالوسرىلإكُكْيغرمعءاجف.(هللاءامإاوبرضتال»:لاقو–6

هللالوسرٍلآبفطأف.نهبرضيفصخرف،[نأرجتيأ]نهجاوزأىلعءاسنلانرئز

ريثكءاسندمحملآبفاطدقل»:ُكْيَلَعىبنلالاقف،نهجاوزأنوكشيريثكءاسنُكْيَلَع

"مكرايخبكئلوأسيل،نهجاوزأنوكشي

"ءاسنللمكريخمكريخ»:َّيَعلاقو–7

يفركاسعنبادازو،«يلهألمكريخانأو،هلهألمكريخمكريخ»:ةياوريفو

."ميئلالإنهناهأالو،ميركالإءاسنلامركأام»:هتياور

مهنسحأاًناميإنينمؤملالمكأ»:لاقُكَتيبنلانأ،اغكةشئاعنعو-8

اًناميإنينمؤملالمكأنمنإ»:ظفليفو،"مهئاسنلمكرايخمكرايخو؛اًقلخ

."(هلهأبمهفطلأواًقلخمهنسحأ

:هئاسنلهتمحروهترشعنسحلئالدنمو–9

:ْمُكْيَلَعهللالوسريللاقف،نوبعليدجسملاةشبحلالخد:اغكةشئاعلوق–أ

تعضوف،هتئجو،بابلابماقف،معن:تلقف،«؟مهيلإيرظنتنأنيبحتأ،ءاريمحاي»

مساقلاابأ:ذئمويمهلوقنمو:تلاق،هدخىلإيهجوتدنسأف،هقتاعىلعينقذ

بحيلامو؛لجعتال،هللالوسراي:تلقف«كبسح»:ْمُكْيَلَعهللالوسرلاقف،اًبيط

."هنميناكمو،يلهماقمءاسنلاغلبينأتببحأيننكلو-ةشبحلايأ-مهيلإرظنلا

(٣٢٠

.ءاسنلانوبرضينيذلاىنعي-

(٣٢١

.حيحص-(٢146)دوادوبأ(3٢0)

.حيحص-(173/4)مكاحلا(3٢1)

امنعنيعسابعنبانعهجامنبا،افظتنَّيجمةشئاعنعيذمرتلاو،هنعتيخيلعنع،ركاسعنبا)٣٢٢(

.نيخيشلاطرشىلعهدانسإ:دئاوزلايفيريصوبلالاقو،(1978ح/636/1)

.حيحصنسحـ(1163)يذمرتلا؛نسح،(٢50/٢،47٣)دمحأ(3٢3)

.حيحصنسحـ(٢615)يذمرتلا؛هريغلحيحص-(٢٤٢04)دمحأ(3٢4)

.(515/٢)حتفلايفهدانسإظفاحلاححصو،هظفلو،(99:ص)،ءاسنلاةرشع:يئاسنلا؛(950)يراخبلا(3٢5)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١هع

ىلعهتقبسفهتقباسف،رفسيفُكَّلَعيبنلاعمتناكاهنأاكعةشئاعتلاقو–ب

كلتبهذه»:لاقو،ُكَّلَعاهقبسفهتقباس-ةنيدبتراصيأ-محللاتلمحاملف،اهلجر

."6)«ةقيلا

نمذخأتف،لاستغالاناكميفاهعمنوكيناكُكَّلَعيبنلانأانُككيكحتو–ج

يلعد:لوقتيهو،هدسجىلعبصيوُكَتيبنلاذخأيو،اهدسجىلعبصتوءامل
(٢٢

"ةشئاعاييليعد»:لوقيوهو،هللالوسراي

ذإف،ريثكءامهيلعبصيوعطقيمحل]ةريزخبةُكَّلَعيبنلاتيتأ:تلاقو–د

،يلك:اهنيبوينيبةُكْيَعيبنلاوةدوسلتلقف،هلاهتخبطدق[قيقدلاهيلعرذجضن

،ةريزخلايفيديتعضوف،تبأف،كهجونخطلألوأنلكأتل:تلقف،تبأف

،«اههجويخطلا»:اهللاقو،اهلهديبعضوف،ةُكْيَعيبنلاكحضف،اههجوتيلطف

."غنيتيىبنلاكحضف،تلعفف

ىلعبكرتىتحاهلجرةيفصهتجوزاهيلععضتلهتبكرةُكْيَععضوو–ـه

(339)اي مورريعب

ةصاخ،نهنعهللايضرهتاجوزعمهتالماعملكدوستةمحرلاتناكدقل–و

نهلةمحرلا:هتاجوزعمةُكْيَلَعلوسرلاةايحنمتفرعيتلاةيوبرتلاميقلانمو

عمهلعفامكلذلاثمو.ةريغلااهببسنوكيامبريتلاةيسفنلابئاغرلاةجلاعميف

.ديجـ(٢6٢77)دمحأ؛(1979)هجامنبا؛حيحصـ(٢578)دوادوبأ(3٢6)

.امهريغو،(٢4767)دمحأ؛(3٢0)ملسم(337)

نبدمحمالخ،حيحصلالاجرهلاجرو،(4476)ىلعيوبأهاور:لاقو،(315/4)عمجملا:يمثيهلا(3٢8)

.نسحهثيدحو،ةمقلعنبورمع

.(٤٢11)يراخبلا(3٢9)



e01د
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

مأ]هئاسننمريثكةيقبلثمهبىنكتهنمدلوىلإاهقوشمحرنيحاكعةشئاع

قوفهتئيشموهللاةمكحنكلو.اهنيعهبرقت،[خلإ...ميهاربإمأ،ةملسمأ،ةبيبح

ولو،ةبغرلاكلتنماًئيشاهلققحينألجأنمو.ةسوسحملاوةيئرملارشبلابئاغر

نبهللادبع:ءامسأاهتخأنبابتينكيأ،هللادبعمأبْمُكَّلَعاهانك،ةيسفنلاةيحانلانم

."اهتيبيفأشنيذلا،فتمماوعلانبريبزلا

يفسيئرلالماعلانأدجن،هتجوزبهنارتقابابسأوةُكْيَلَعهتريسيفلمأتملاو

."ةمحرلاوهكلذ

:ةرطعلاهتريسيفاذهةلثمأنمو.سانلانمريثك

:لاق،هيلإسانلابحأنُعكْيَلَعىبنلاكفصاعلانبورمعلأسامدنع–1

."...اهوبأ»:لاقف؟لاجرلانمو:ورمعلاقف،«ةشئاع»

٣٣٣.هجهج-.هجه.مهجرعةترعي.هم

اهبحتقزردقينإ...»:لاقو،افغتمةجيدخلهبحبحرصو–٢")

ضيغوهامانهُكْيَلَعلوسرللةيعامتجالاةايحلانعركذامنإ:اًرريخألوقنو

يفعسوأانلةودقنوكيهلعل،ديزملاةفرعمىلإةجاحبيمالسإلاانعمتجمو،ضيفنم

!!رونودنهمنعالدب،ةيجوزلاةيعامتجالاتاقالعلالاجم

.مهريغو،(٢146)ملسم؛(3909)يراخبلا؛حيحص-(٢4619)دمحأ(330)

،٢8٢/٢):(دمحأهللاقرزيدهم.د)فلؤمللةيلصألارداصملاءوضيفةيوبنلاةريسلا:اذهيفرظنا(331)

.(٢٣،٣

.(٢384)ملسم؛(4358)يراخبلا(33٢)

.(7006)نابحنبا؛(٢435)ملسم(333)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٦،١ا

:ةيوبنلاةريسلايفةاساومللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:ثلاثلابلطملا

:اذهىلعةلدألانم

:ضيرملاةدايع–1

رفسلايفُكتهللالوسرانبحصدق-هللاوّ-َنِإ»:ككفنافعنبنامثعلاق

ليلقلابانيساويو،انعموزغيو،انزئانجعبتيو،اناضرمدوعيناكو،رضحلاو

(334), ثكلاو

عابتاو،ضيرملاةدايعو،مالسلاثحر:سمخملسملاىلعملسملاىقح):ْمُكْيَلَعلاقو

."سطاعلاتيمشتو،ةوعدلاةباجإو،زئانجلا

ْمُكَّلَعيبنلاهاتأف،ىوكشةدابعنبدعسىكتشا:لوقيففثكهرمعنبايوريو

يفهدجو،هيلعلخداملف،هكيدوعسمنباوصاقويبأنباوفوعنباعمهدوعي

،«ىضقدق»:لاقف-كلذريغوةاساوملاوةمدخللهنوشغينميأ-هلهأةيشاغ

لاقف،اوكبةُكَّلَعيبنلاءاكبموقلاىأراملف،ُكَّلَعيبنلاىكبف،هللالوسرايال:اولاق

بذعينكلو،بلقلانزحبالونيعلاعمدببذعيالهللانإ!؟نوعمستالأ»:ُكَّلَع

"محريوأ-هناسلىلإراشأو-اذهب

ْمُكَّلَعهللالوسرينداع:انك-تباثنبديزتنبةجراخمأ-ءالعلامألوقت

امك،هاياطخهبهللابهذيملسملاضرمنإف،ءالعلامأاييرشبأ»:لاقف،ةضيرمانأو

."ةضفلاوبهذلاثبخرانلابهذت

.طوؤانرألابيعشهنسحو،(504)دمحأ(334)

ـ(8378)دمحأ؛(1435)هجامنبا؛(5030)دوادوبأ؛(٢06٢)ملسم؛(1183)يراخبلا(335)

.ةريرهيبأثيدحنم،حيحص

.(٢9٢4)ملسم؛(1٢٤٢)يراخبلا(336)

.حيحص-(309٢)دوادوبأ(337)



1 ، 1\/ ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

فشأ،سانلابرلّضَسأبلابهذأ»:-اًضيرمدوعينيحةُكَلَعهئاعدنمناكو

."امقسرداغيالًءافش،كؤافشالإءافشال،يفاشلاتنأو

يعنءاجامدنعةُكَّلَعهلوق:هلاثمو،مهاتوميفهُتنُكيهباحصأيساويناكو

رفعجلآلاوعنصأ»:ًيساومهلهألهترايزو-ةتؤمديهش-بلاطيبأنبرفعج

."مهلغشيرمأمهاتأدقف،اًماعط

ىلإُكَلَعههجوىلعهتاريبعتونزحلاةفطاعتزواجتدقف،ةمحرلايبنهنألو

.ميهاربإهنباةافودنع–1

.هتاديفحىدحإةافودنع–٢

.هيدينيبانغكموثلكمأهتنباراضتحادنع–3

.هدافحأدحأةافودنع–4

.دحأمويكيفةزمحهمعةثجهتيؤردنع–5

.كُكْيغنوعظمنبنامثعهبحاصةافودنع–6

.مغُكيدحأءادهشداهشتساربخهغولبدنع–7

.لتقيسكيفنيسحلاهديفحنأب:يُكْيَغليربجهربخأامدنع–8

.بلطملادبعهدجةافودنع–9

.ءاوبألابةنمآهمأربقرازامدنع–10

.(٢5003)دمحأ؛(5351)يراخبلا(338)

.حيحصنسح:لاقو،(998)يذمرتلا،(1751)دمحأ؛(1610)هجامنبا؛(313٢)دوادوبأ(339)
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.هضرميفكُكْيغةدابعنبدعسهبحاصرازامدنعـ١١

.هباحصأدحأربقدنعهؤاكب–1٢

."هذهريغىرخأفقاوميفىكبو–13

يفبلقتيهتأرامدنعاكعةشئاعْلمُكَّلَعهلوقىضرملابةيميحرلاهتاساومنمو

هيلعدجتنأيشخلانضعباذهعنصول،هللالوسراي:تلاقو،عجولانمشارفلا

وأةبكنهبيصتنمؤمنمسيلو،هيلعددشيلنمؤملانإ»:ُكْيَلَعلاقف،[هنمبضغتيأ]

."ةجردهلعفروةئيطخهنعهللاطحالإعجو

:لوقيهللانإف؛رشبأ»:لاقف،ُكَّلَعيبنلاعماًضيرمداعهنأكيفةريرهيبأنع

."ةرخآلايفرانلانمهظحنوكتلايندلايفنمؤملايدبعىلعاهطلسأيرانيه

هيلعاموهللاىقليىتحهدلووهلاموهسفنيفنمؤملابءالبلالازيال»:ْمُكْيَلَعلاقو

"ةئيطخنم

لزيملاًضيرمداعنم»:ُكَّلَعهلوق:هلاثمو،ىضرملاداوعةمحرلاتلمشلب
٢٤٤(...,...هج.هج.هوهج.هج *

( ضوخي" اهيفسمتغاسلجنإف،سلجيىتحةمحرلا

الإهلإال»:لوقهمالكرخآناكنمنأ:مهلهتراشبىضرملابُكْيَلَعهتمحرنملب

."ةنجلالخدهللا

.ةحيحصديناسأب،(171-80:ص)،َّيَعهللالوسرىكبذئدنعو:نيسحنمحرلادبعدلاخ(340)

.مهريغو؛(٢570)ملسم؛(5٢33)يراخبلا،حيحص-(1٢78)مكاحلا(341)

.حيحص-(1٢77)مكاحلا(34٢)

ـ«هاياطخلةرافكنمؤملابصو):هلظفليفو.ملسمطرشىلعحيحصـ(1٢81)مكاحلا(343)

.[حيحصـ1٢8٢:هسفن]

نبا؛هريغلحيحص-(14٢60)دمحأ؛يبهذلاهقفاوو،ملسمطرشىلع(1350)مكاحلاهححص(344)

.(6٢٩٥)نابح

.يبهذلاهقفاوو،نيثخيشلاطرشىلعمكاحلاهححص(345)
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يفاًمومعءافعضلابةمحرللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:عبارلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلا

اَّلِإَكاَنْلَسْرَأاَمَو﴿:ىلاعتهلوقيفامك،نيملاعللةمحرُكتلوسرلاثعبدقل
٢٤٦(دحسمكرموحمص

:ُكتهتريسنماذهلثمو."[107:ءايبنألا]﴾كيِمَلاَعْلِلًةَمَحر

:الئاقةمئألاىصوأدقف.ةالصلايفوهوىتحءافعضلاُكتهتمحرتلمش–ا

ىلصاذإو،ريبكلاوفيعضلاوميقسلامهيفنإف،ففخيلفسانللمكدحأىلصاذإ»

ىلصاممكيأف،نيرفنممكنمنإ»:ةياوريفو،«ءاشاملوطيلفهسفنلمكدحأ

."ةجاحلااذوريبكلاوفيعضلامهيفنإف،زوجتيلفسانلاب

ةلمرألاىلعىعاسلا»:لاقف،ءارقفلاونيكاسملاولمارألاةلاعإىلعثحو–٢

."«ليللاموقيو،راهنلاموصيىذلاكوأ،هللاليبسىفدهاجملاكنيكسملاو

."مكئافعضبنوقزرتونورصنتامنإف،ءافعضلاينوغبأ»:لاقو

يذلا،موتكممأنبهللادبع:مهرهشأنمنإ:نيقوعملاهتمحرتلمشو–4

َّنَوَتَوَسَبَع﴿:هلوقيف،ىلاعتهللاهبتاعف،ُكَتلوسرلاهيفسبعيذلاوهو.ىمعأناك

.(سبعةروس)ـبةروسلاتيمسلب،[10-1:سبع]«...َنَمُكَلُهَلَجَّنَأ(0)

هللادبعىأراملكناكذإ،ةُكَّلَعلوسرلاريمضيفةيحتلظيتلاةبتاعملاكلت

.(3٢1)درفملابدألا:يراخبلا؛(599)ملسم:رظناو(346)

.(704،468)يراخبلا(347)

.(6006)يراخبلا(348)

نمداهجلاباتكيفهوحنبيراخبلاو؛حيحص،(٢594)دوادوبأ؛حيحص،(٢173)دمحأ(349)

.هحتبحتببص
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(300)

يفجرخيامدنعةنيدملاىلعةَّيعلوسرلامهفلختسينممناكاًيلمعهميركتلو

،ةرمرشعةثالثةنيدملاىلعهفالختساتارمتغلبىتح،ىرخأةمهموأةوزغ

(351) .

ةناعإىلإنوجاتحينيذلانيكاسملاوأءارقفلانموهقوعملكسيلةهادبو

جاتحيهنكلو،يداملاءافتكالاباحصأنموهنمنيقوعملانملب،ةشاعإللةيدام

.ريدقتلاومارتحالاىلإ،ةيسفنةناعإىلإ

ةقثلاءالبلالهأىطعتىتلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلاتددعتدقلو

امب،ىسألاونزحلاتاماودهنعوحمتوأ،ةنجلابهدعتوربصلاىلعهثحتو،سفنلايف

عمتجملايفطارخنالانمنكمتيل،ةيلاعةيوبرتايقلمحتةاساومنمهتنمضت

:تايآلا:ميركلانآرقلانمبناجلااذهيفةيوبرتلاتاهيجوتلاهذهنمو.ةيلاعفب

.٢3–٢٢:ديدحلا؛571–551:ةرقبلا

:ةيوبنلاةريسلانمو

يدبعىلتبااذإ»:ىسدقلاثيدحلايفنُكهبرنعهاوراميفـْمُكْيَلَعلوقي–1

."ةنجلاامهنمهتضوع،ربصمث[رصبلانادقف:ينعي]هيتبيبحب

يذلاهلمعحلاصبتكا:ىلاعتهللالاقهدسجيفملسملادبعلاهللاىلتبااذإ»–٢

.(471:ص)،لوزنلابابسأ:يدحاولا:رظنا(350)

هدنعتارملاددعنكلو،ينابلألاهححصو،(٢931)دوادوبأ؛هتمجرت-ةباصإلا:رجحنبا(351)

ةيثيدحلاةعوسوملايفامك،حيحص-(1٢468)دمحأ؛(534)درفملابدألاو؛(5653)يراخبلا(35٢)

.(٤٤ 9/1 9)
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(٢٥٢)

(همحروهلرفغ،هضبقنإو،هرهطوهلسغ،هافشنإف،هلمعيناك

بئاصملابهيلتبيىأ]."(هنمبصياًرريخهبهللادرينم»:ُكْيَلَعلاقو–3

.[ةروجأملا

يفهللاهالتباهلمعباهغلبيملةلزنمهللانمهلتقبساذإدبعلانإ):َّيَعلاقو–4

."«هدلوىفوأهدسج

:ةيحلاتانئاكلالكىلإهادعتلب،رشبلاىلعةمحرلاةميقرصتقتملو

،[نويعلابيصيفهبىمريام]فذخلابتاناويحلاديصنعةُكْيَلَعىهندقف–5

."ةمحرلادضيتلاةوسقلاوةلماعملاءوسنموهو،ناويحلابذعيهنأل

نمةيرقهغُثُكيفهباحصأضعبقرحأامدنع،لمنلاقيرحتنعىهنو–6

."رفسيفمهو،لمنلا

لتقنم):لوقْيمُكْيَلَعهللالوسرتعمس:كُكيفديوسنبديرشلالاقو–7

ملواًثبعينلتقاًنالفنإبراي:لوقي،هنمةمايقلاموينَّيَغهللاىلإجعاًثبعاًروفصع

."ةعفنملىنلتقي

الو،اهتقسواهتمعطأيهال،اهتسبح،ةرهيفرانلاةأرماتلخد»:لاقو–8

درفملابدألا:يراخبلا؛(484/19)ةيثيدحلاةعوسوملايفامك،هريغلحيحص-(1٢503)لايجأ(٥٣3)

.حيحصنسح:ليلغلاءاورإيفينابلألالاقو،(501)

(1951)رصتخملا/يراخبلا(354)

.(٢599)ةحيحصلاةلسلسلايفامكـينابلألاهححصو،(3090)دوادوبأ(355)

.(1954)ملسم،(7479)يراخبلا(356)

.حيحص-(5٢68)دوادوبأ(357)

:يناربطلا؛(11/8)دادغبخيرات؛(٢77/4)ريبكلا:يراخبلا؛(4446)يئاسنلا،(19470)دمحأ(358)

.هريغلنسحـ(5894)نابحنبا؛بعشلا:يقهيبلا،(7٢45)ريبكلا
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(٢٥٩

(ضرالاشاشخنملكأتاهتكرت

اهولكوةحلاصاهوبكراف،ةمجعملامئاهبلاهذهيفهللااوقتا»:لاقو–9

."«ةحلاص

"ربانمباودلاذختتنأىهنو–10

(٢٦٢)

توملاىتحسبحتيأ-تاناويحلاَرَبَصُتنأىهنو–11

دقوموقىلعرمهنأكيفرمعنبانعف.مئاهبلابليثمتلانعىهنو–1٢

."مئاهبلابَلَثَمنمنعلُكتهللالوسرنإ»:لاقف،اهنومريةيحةجاجداوبصن

."مئاهبلاباولثمتال»:لاقو

اهنيباميفلتاقتتاهلعجيأ-مئاهبلابشيرحتلانعىهنو–13

هباحصأضعباهذخأ،[روفصعلاهبشيرئاط]ةّرِّمُحخارفأدربرمأو–14

ضرألانمبرقتواهيحانجشرفتةرمحلاتءاجو،رفسيفهعماوناك

(366) . . .

.فـفرفردرو

(٢٦٥)

.(6009)يراخبلا(359)

.حيحص-(٢584)دوادوبأ(360)

.(5٢8/4)لوصألاعماجققحملاقامك،نسح-(٢567)دوادوبأ(361)

.(1959)ملسم؛(5135)يراخبلا(363)

.(5513)يراخبلا؛(1956)ملسم؛حيحص-(46٢٢)دمحأ(363)

.هريغلحيحصـ(4440)يئاسنلا(364)

.اًحيحصالسرم-(٢56٢)دوادوبأ(365)

.حيحص-(5٢68)دوادوبأ(366)
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:ةيوبنلاةريسلايفلامجللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:رشعيداحلاثحبملا

نعردصياملك:نطابلالامجو؛رهاظلالامجونطابلالامج:لامجلانم

ةفصبةبوبحملاةيوبرتلاميقلا:فلؤملااذهلاجميهو،ةبوبحمتايكولسنمسفنلا

ةرذلاقثمهبلقيفناكنمةنجلالخديال»:ُكْيَلَعهلوقيفامك،عضاوتلا:لثم،ةصاخ

نإ»:لاق،اًنسحهلعنو،اًنسحهبوثنوكينأبحيلجرلانإ:لجرلاقف،«ربكنم

هدروهعفد:قحلارطبو]،"سانلاطمغوقحلارطب:ربكلا،لامجلابحيليمجهللا

ناكامهمف،نطابلاداسفيفحبقلالكحبقلاو.[مهراقتحا:سانلاطمغو،هلئاقىلع

يفلامجلالكلامجلاو.سانلارظنيفهبحاصللقينطابلاداسفنإفاليمجرهاظلا

انفقونأدعب،ةبولطمةيوبرتةميقنمهيفاملرهاظلالامجدنعاليلقفقنلو

:ةيسفنلاةراهطلاميقو،ناميإلاميقيفةلثمتملانطابلالامجدنع

:رهاظلالامج

،ةيوبرتلاةميقلاهذهبُكْيَلَعلوسرلامامتهاىلعةلدأ(ةراهطلا)عوضوميفيتأي

اممْمُكَّلَعلوسرلالاعفأولاوقأنمءاجاماهيلإفيضنو،يرهاظلالامجلانميهو

.ةروصلالمكي

هتيأردقلو،اًعوبرمُكْيَلَعهللالوسرناك»:كيفبزاعنبءاربلالوقي–1

يفٍةَّمليذنمتيأرام»:ظفليفو،«هنمنسحأطقاًئيشتيأرام،ءارمحةلحيف

نيبامديعب،هيبكنمبرضيرعشهل،ُكْيَلَعهللالوسرنمنسحألءارمحةلح

."«...نيبكنملا

.(91)ملسم(367)

.(17٢4)يذمرتلا؛(٢337)ملسم(368)
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ملععراشنمرماذإناكهنإدحىلإ،ةبيطلاحئاورلاالإهنممشيالناكو–٢

."بيطلادريالناكو،قيرطلايفهبيطرثأءاقبل؛هنمَّرَمهنأ

."همركيلفرعشهلناكنم»:رعشلانييزتيفلاقو-3

."هلكاوكرتاوأهلكاوقلحأ»:لاقيبصسأرىلعكلذىأرامدنعو

،اًثعشالجرىأرفانلزنميفاًرئازُكتهللالوسراناتأ:كيفرباجلاق–5

:لاقفًةخسواًبايثهيلعالجرىأرو،«هسأرهبُنُكَسُياماذهدجيناكامأ»:لاقف

."هبايثهبلسغياماذهدجيناكامأ»

مك

.ج-ج

سنأهمداخلاقامك،ًةَرّبجلاُكتهللالوسرىلإسابللانسحأنمناكو–6

.[ةنسحملاةنيزملا:ةربحلاو]."هتُييف

بحيفيظن،بيطلابحيٌبيطىلاعتهللانإ»:تويبلاليمجتيفُكتلاقو-7

[مكلزانمءانف:يأ]مكتينفأاوفظنف،دوجلابحُيداَوَج،مركلابحيُميرك،ةفاظنلا

."دوهيلابلاهجةنتالو

.خلإ...اهبييطتواهليمجتواهفيظنت:دجاسملابادآيفيتأيسو–8

امدنعكفركبيبألُكتهلوقليلدب،الامجبيشلاضايبرييغتيفّنألو–9

.(٢58٢)يراخبلا(369)

.(500)ةحيحصلا:ينابلألا:رظنا،حيحصنسحـ(4163)دوادوبأ(370)

.(٢1٢0)ملسم؛(59٢1)يراخبلا(371)

يئاسنلا؛(380–379/10)حتفلايفرجحنباهنسحو،ينابلألاهححصو،(406٢)دوادوبأ(37٢)

.ينابلألاهححصوـ(5٢36)

.(٢079)ملسم(373)

.(٢31/٢)يوانملاويطويسلاهنسحو،بيرغ:لاقو،(٢800)يذمرتلا(374)
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ءيشباذهاوريغ»:اًضيبأهرعشناكو،ملسيْلمُكَّلَعلوسرلاىلإحتفلاماعهيبأبءاج

."(داوسلاهوبنجرو

:ةيوبنلاةريسلايفلمعللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:رشعيناثلاثحبملا

ةريسلايفبولقلالامعأنملمعكناميإللةيوبرتلاميقلانعمالكلاقبس

ةقالعهليذلا،يفاقثلايركفلاويوديلايويندلالمعلالوانتنفانهامأ،ةيوبنلا

.ةيركفلاوةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاةايحلاةيقرتوةيمنتب

اًفيرشوالالحناكاذإخلاصاًضيأنوكيةيويندلالامعألاهذهنملمعلكو

نيملسمريغونيملسم،سانلاةيقبوهناريجوهبراقأوهماحرأوهبحاصهبعفتني

.ةيناسنإلاةحلصملمشيل،هنطوجراخولخاد

تايآلاهلثمو،قزرلابلطلضرألايفبرضلاىلعميركلانآرقلاُتحدقل

.٢0:لمزملا؛15:كلملا؛10:ةعمجلا:ةينآرقلا

تاريرقتولعفولوقناكاهيناعميفءاجاموتايآلاهذهنمَقالطناو

:اهنمىتلاو،لمعلاىلعةثاحلاْمُكْيَلَعلوسرلا

."«فرتحملانمؤملادبعلابحيهللانإ»:ُكتهلوق-1

عيبلكوهديبلجرلالمع):لاق؟بيطأبسكلايأ،هللالوسراي:ليق–٢

(377)

."(رورربم

.هريغو،(٢10٢)ملسم(375)

يفينابلألاهفعضو،بعشلايفيقهيبلاو،يذمرتلاميكحلل(٢38/8)روثنملاردلايفيطويسلاهازع(376)

.(1704)ريغصلاعمعماجلافيعض

مكاحلاهجرخأ،حيحصوهو،(15٢–151/1)نيدلامولعءايحإرصتخم:نينمؤملاةظعومققحملاق(377)

،(466/3)دمحأ؛(607)ةحيحصلايفو،(11٢6)عماجلاحيحصيفينابلألاهححصو،(10/٢)

.حيحصدانسإب،(1304ح/153/1)ريغصلا:يناربطلا؛هريغلنسحدانسإب،(144/4)و
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رومأىلعبرحنالعإاذهيفو.يوديلالمعلانأشنمةُكَّلَعىلغأو–3

بابلااذهثيداحأنمو.اهيسرامموةيوديلالامعألاءاردزااهنمناكيتلاةيلهاجلا

ىلإرظنينأهرسنم»:لاقف،مهالوم،ماّجحلادنهابأاوجوزينأبةضايبينبهرمأ

اوحكنأو،هوحكنأ»:لاقو،«دنهيبأىلإرظنيلف،هبلقيفناميإلاهللاروننم

."هيلإاوحكنأودنهابأاوحكنأ،ةضيبينباي»:ةياوريفلاقو."هيلإ

يبننأو،هديلمعنملكأينأنماًرريخاًماعطدحألكأام»:ُكَّلَعلاقو–4

."هديلمعنملكأيناكدوادهللا

ةقفرتءاجف،ءاقفرهباحصأنيبقفاريناكُكْيَلَعهللالوسرنأةبالقيبأنع–5

،ةالصفانلزننإ،نالفلثمانيأرام:نولوقي،لجرب[ءانثلايفنوبنطييأ]نوفرهي

لمعيناكنمو؟هللحريناكنم):ةَّيعهللالوسرلاقف؛رطفيالو،ةءارقفانبكرنإو

يفو."هنمريخمكلك»:لاقف،نحن:اولاقف،ءايشأ،نايفس،يوارلاركذو،«؟هل

."هنمريخمكلك»:لاقف،نحن:اولاق،(؟هريعبفلعهيفكيناكنمف...):ةياور
(٢٨٣

"...هماعطعنصوهتقانفلعهيفكيناكنمف...»:ةياوريفو

:نأشلااذهيفهلاقاممو.ةشيعملايفنيرخآلاىلعدامتعالاولوستلاةُكَلَعمذو–6

يذلاهلدهشينكلو:تلق.نوققحملاهفعضو،(3751،3753ح/٢03/3)ننسلا:ينطقرادلا(378)

هنسحو،(٢10٢)دوادوبأ؛نسحهدانسإ:ققحملالاقو،(375٢ح/٢08/3)ننسلا:ينطقرادلا(379)

هقفاوو،هاجرخيملوملسمطرشىلعحيحصثيدحاذه:لاقو،(164/٢)مكاحلا؛ينابلألا

.ىبهذلا

.نوققحملاهححصو،(17181)دمحأ،(٢07٢)يراخبلا(380)

؛حيحصهيلإهدنسو،يمرجلاةبالقيبألسرمنم؛(380/٢/٢9193)ننسلا:روصنمنبديعس(381)

.(٢14)داهجلايفكرابملانباهجرخأو

.ديجلسرم،(1967ح/3٢4/9)ةيلاعلابلاطملا(38٢)

.(٢044ح/٢44/11)عماجلا(383)
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."ىلفسلاديلانمريخايلعلاديلا»-أ

ةَعْرُمههجويفسيلو،ىلاعتهللاىقليىتحمكدحأبةلأسملالازتال»–ب
(3٨٥)

مو«محل

اهلمحتينويددرل:تالاحثالثيفالإةحارصةلأسملامرحلب–ج

."ىنغدعبسالفإبةباصإلا؛لاملايفةفآبةباصإلا،نيبلاتاذحالصإل

،هرهظىلعبطحنمةمزحبيتأيفلبجلايتأيمث،هلبحمكدحأذخأينأل»–د

"«هوعنموأهوطعأسانلالأسينأنمهلريخ،ههجواهبهللافكيف،اهعيبيف

مهتسراممل،لمعلاةميقءالعإيفىلعألالثملاهباحصأوةُكَلَعبرضو–7

.العفيوديلالمعلا

:َّيَعهتريسنماذهىلعةلثمألانمو

تنك):اذهنعلاقو."ةكمبريغصوهومنغلاىعْرمُكْيَلَعهتسرامم–أ

[ةكمبعضوممساوأ،مهردلاوأرانيدلانمءزج:طاريقلا]طيرارقىلعاهاعرأ

"«ةكملهأل

(390

"مالسإلالبقةراجتلامالسلاوةالصلاهيلعهتسرامم–ب

ححصو،(5344)دمحأ؛(1648)دوادوبأ؛(1033،104٢)ملسم؛(14٢9)يراخبلا(384)

.هدانسإنوققحملا

.(1041)ملسم(385)

.(1044)ملسم(386)

:نوققحملالاق،(9868،7317)دمحأ؛(104٢)،(9713)ملسم؛(٢074)و(3374)يراخبلا(387)

.نيخيشلاطرشىلعحيحص

.(٢050)ملسم؛(5453)يراخبلا(388)

.(٢٢6٢)يراخبلا(389)

.نسحدانسإب،(٢٢٢/9)عمجملا:يمثيهلا:اذهيفرظنا)0٣٩(
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،يوديلالمعلاريدقتيفةمأللايلعتواًعضاوتةيلزنملالامعألاسرامو–ج

.(عضاوتلا):عوضوميفهتلثمأواذهركذيتأيو-اهتيبةمدخيفةأرملارودريدقتو

هتيبلآووههتسرامموهنأشنمءالعإلاولمعلاميقىلعةيبرتلاهذهلناكو

يفيمالسإلايداصتقالاطاشنلايفةيباجيإلاهجئاتن،تايباحصلاةصاخ-هباحصأو

لثمنو،ةقيقحلاهذهىلعفقيهُتُكيةباحصلاةايحيفلمأتملاو.مالسإلاردص

هذهلانتجاحل،تاذلابءاسنلانمةباحصلاةايحيفةيبرتلاهذهرثأىلعةيتآلاقئاقحلاب

:ةأرملاةايحيفةميقلا

دولجلاغبدةعانصيفاهديبلمعتاككشحجتنببنيزنينمؤملامأتناك

."هللاليبسيفاهرجأقفنتمث،اهزرخو

ىلعوهيلعقفنتتناكو،ةعناصدوعسمنبهللادبعةأرما،بنيزتناكو

."هدلو

دهعيفانك):كُكْيغبلطملادبعنبةزمحةجوزـاغكسيقتنبةلوختلاق

،نللختةوسندجسملايفكُيفرمعةفالخنمردصوكيفركبيبأوُكْيَعيبنلا

."صوخلاهيفانضعبجلاعامبرو،انلزغامبرو

هتنوؤمهيفكتواهجوزسرففلعتفثكيقيدصلاركبيبأتنبءامسأتناكو

ققشتو،[ءاملابرقهيلعلمحييذلالمجلا]هحضانلىونلاقدتو،هسوستو

عم،نوققحملاهححصو،(٢4899)دمحأ؛يبهذلاهقفاووهححصو،(6776ح/٢5/4)مكاحلا(391)

.مكاحلاقيرطنم،(108/8)دعسنبا،هنتميفمهونمعقواملهيبنتلا

:انهسارهلاقو.سارهقيقحت:(5٢1:ص)و،ىقفلادمحأقيقحت-(578:ص)لاومألا:ديبعوبأ(39٢)

اهقافنإواهتعانصةلأسمركذو؛...:لاقف،مصاعيبأنباظفلةباغلادسأيفريثألانباقاسدقو»

؛(14٢0)يراخبلا:تلق.نيحيحصلايفتباثاهقافنإرمأنأىلإراشأو،هللاليبسيفواهئانبأىلع

.(٢45٢)ملسم

.(8/٢96)تاقبطلا:دعسنبا(393)
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f..(394)...يم

.""""كُكفماوعلانبريبزلااهجوزضرأنمىوونلا

امدنعو.منغلاىعرتلجرختيكنينمؤملامأةنوميمتخأوأخأةنباتناكو

يفتبغرةيراجبىدفُتنأىأر،اذهيفةقشمنمهقحليامُكتهللالوسرملع
(395)

(٢٩٦

اهنمشيعتتواهرامثعيبتنمحرلادبعتنبةرمعتناكو

."رطعلاعيبتاغكةيفقثلاعرقألانببئاسلامأ-ةكيلميلمتناكو

(39٨).

ةعارزلايفمعتةيراصنألامشبممأتناكو

،ىتلاختقلط:لاقهنعف،ةعارزلايفكُكيخهللادبعنبرباجةلاختلمعو

لاقف،[ةيتفتسم]ُكتيبنلاتتأف،جرختنألجراهرجزف،هلخنَدجتنأتدارأف

ىلعفتوأىقدصتنأىسعكنإف،[هيدصحأيأ]كلخنيدجفىلب»:ُكَّلَع

(399
مع

"اًفورعم

،رجألايفلامعلاقح[ملظوأ،دوحج]طمغنْممُكْيَلَعلوسرلارذحو–17

تاريذحتلاكلتنمو؛هديوجتوأهناقتإولمعلاوحنممهلاطبثياممكلذيفنأل

:لثمُكَّلَعهلاوقأيفءاجامةيوبرتلاميقلاتاذ

.(198/8)دعسنبا(394)

.(17/8/3)يئاسنلا(395)

ةفرعم:يقهيبلا؛(60/3)مألا:يعفاشلامامإلا؛(1٢90مقر/6٢٢/٢)أطوملا:كلاممامإلا(396)

.نسحهدانسإو،(3416/3٢9/4)راثآلاوننسلا

.ميعنوبأوهدنمنباهجرخأ:لاقو،(1415/1)ةباغلادسأ؛(1177٢)مقرةمجرت)ةباصإلا(397)

ىربكلا:يقهيبلا؛(5٢01ح/٢33/3)دنسملا:ةناوعوبأ،(130٢٢)دمحأ،(155٢)ملسم(398)

.(1٣/٨/٦) 11 ٥٣٠)

.(3٢1/3)14484)دمحأ؛(15٢88)يقهيبلا؛(٢034)هجامنبا(1483)ملسم(399)
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ىطعألجر:هتمصخهمصختنكنمو،ةمايقلامويمهمصخانأةثالث»–أ

هفويملوهنمىفوتسافاًرريجأرجأتسالجرو،هنمثلكفاًرحعابلجرو،ردغمثيب

."«هرجأ

."هقرعفجينألبقهرجأريجألااوطعأ»–ب

:"ةيوبنلاةريسلايفلمعلاةميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

.اًخحلاصحبصأعمتجملايفةرهاظلاهذهتبلغاذإو؛نْيُكهللاةيشخرمثي–1

.لاؤسلالذنمهبحاصهجوءامنوصي_1م

.ةيداملاوةيحورلا:اهرهاظمعيمجبةراضحلاينبي–ع

ةريسلايفنواعتللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:رشعثلاثلاثحبملا

:ةيوبنلا

ًاْوُنَواَعَتَو...﴿:ىلاعتهلوقيفامك،ىوقتلاوربلاىلعنواعتلابىلاعتهللارمأدقل

هذهىلعَّيعلوسرلاىبرتو.[٢:ةلئالملا]ِ﴾ناَوْدُعْلاَوِمْثإلاَّلَعَأْوُنَواَعَتاَلَوّنئَوْقَّتلاَوٌرْيَلَأَلَع

بناجلااذهيفةيوبرتلاميقلانماميظعاًثارتانلكرتو،هباحصأاهيلعىبرو،ةميقلا

:اذهةلثمأنمو.اهبيدتقنل

يذلابتاكملاو،هللاليبسيفدهاجملا:مهنوعهللاىلعُّقُحةثالث»:ُكتهلوق-1

هجامنبا؛نوققحملالاقامكنسحهدانسإو،(869٢)دمحأ؛(٢٢70)و(٢٢٢7)يراخبلا(400)

.(٢عع٢)

ىلعييبأوهجامنباىلإهازعو،نسحهدانسإو،(1178ح/140/1)ريغصلاعماجلا:يطويسلا(401)

.طسوألايفيناربطلاويذمرتلاو

.(7/3015)ميعنلاةرضن:رظنا(40٢)
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ىلعهديسبتكيكولمملا:بتاكملاو]."فافعلاديرييذلاحكانلاو،ءادألاديري

.[هريرحتوأهئادفلةميقكلاموأددحملمعءادأ

يسرافلاناملسمهاخأاونيعينأةباحصلانمةُكْيَلَعلوسرلابلطدقو–٢

ابناجنمةصاخ،هتيرحلانيلىدوهيلاهديسعمهتبتكمءادأىفكَّكف هنميرحلانيليدوهيلاهديسعمهتبييف

-.اخنلان.نهناعأف:تُيفناملسلاقف،«مكاخأاهنعأ»:الئاق،هبفلكملا،يودبلا .ىملولونيعهيرودي

."(لتشلا)لئاسفلايأ

."...هيخأنوعىفدبعلاناكامدبعلانوعىفهللاو...»:ُكتلاقو-3

ةنمؤمةجوزو...»:لاق،ريخلاملايأنعهغكؤيةباحصلاهلأسامدنعو–4

."هناميإىلعهنيعت

ريزوهللعج،اًرريخهبدارأفاًئيشنيملسملارمأنمنُكهللاهالونم»:لاقو–5

."(هناعأركذنإو،هرّكذىسننإف،قدص

:ىنعملااذهبْمُكْيَلَعهلاوقأنمءاجاممو

نيبكبشمث،«اًضعبهضعبدشيناينبلاكنمؤمللنمؤملا»:ُكَّلَعهلوق–6
(٤٠٨)مع

.""هعباصا

هيخأةجاحيفناكنمو،ُهُمِلْسُيالوهملظيال،ملسملاوخأملسملا»:لاقو–7

.(185٢)هجامنبا؛(6/61)يئاسنلا؛(677/٢)ينابلألاهنسحو،(1655)يذمرتلا(4.٣(

.(146/39):ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهنسح،ليوطثيدحيف-(٢3737)دمحأ(404)

.(٢699)ملسم(405)

وققحملاقو،(٢78/5/٢٢39٢)دمحأ؛(1856)هجامنبا؛هنسحو،(3094)يذمرتلا(406)

.هريغلنسح:ةيثيدحلااةعوسوملا

دمحأ؛(٢93٢)دوادوبأ؛(881/3)يئاسنلاحيحصيفينابلألاهححصو،(159/7)يئاسنلا(407)

.(٢4414ح/476/40)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(70/6)

.(٢585)ملسم؛(60٢6)يراخبلا(408)
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مويتابركنمةبركهنعهللاجرفةبركملسمنعجرفنمو،هتجاحيفهللاناك

."«ةمايقلامويهللاهررتساًملسمرتسنمرو،ةمايقلا

هلناكنمو،هلرهظالنمىلعهبدعيلفرهظلضفهعمناكنم):لاقو–/٨

."...هلدازالنمىلعهبدعيلفدازلضف

:ةيوبنلاةريسلايفنواعتلاةميقلةيوبرتلاةيقيبطتلاةلثمألانمو

كنإهللاو،اًدبأهللاكايذخيالهللاوف.رشبأ،الك»:-«ىسفنىلعتيشخدقل»:الئاق

ميتيلاكهسفنبلقتسياليذلايأ]لكلالمحتو،ثيدحلاقدصتو،َمجّرلالصتل

،[كريغدنعهنودجيالامسانلايطعت:يأ]مودعملابسكتو،[مهريغولايعلاو

."...قحلابئاونىلعنيعتو،[هيلإنسحت:يأ]فيضلايرقتو

عمهتبتكمنميلاملابناجلاءادأىلعفنتكُيفيبسرافلاناملسةُكْيَلَعناعأو–٢

،تاوزغلاضعبمئانغنم،بهذنمةجاجدلاةضيبلثمبهاطعأف،هقتعيلهديس
(41٢

مو"...ناملسايكيلعاماهبدأفهذهذخ»:ُكتهلالئاق

يفكَّيغفنامثعلاقامك،ريثكلاوليلقلابهغُكيهباحصأنواعيناكو–3

."ريبكلاوليلقلابانيساويناكو...»:هلةبطخ

.(٢580)ملسم؛(٢44٢)يراخبلا(409)

.(17٢8)ملسم(410)

.(160)ملسم؛(3)يراخبلا(411)

وققحمهدانسإنسحو،هتبتكموهمالسإةصقنعليوطلاناملسثيدحيف،(444–441/5)دمحأ(41٢)

.(٢3737ح/147/39)ةيثيدحلاةعوسوملا

.(504ح/53٢/1)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهدانسإنسحو،(79/1)دمحأ(413)



۳١٢مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:َّيَعلوسرلاةايحيفنواعتللةيوبرتلاميقلادئاوفزربأنمو

.خلإ...ةعانصوةعارزنم،ةفلتخملاةيتايحلادراوملاةيمنت–1

ةيمسرلاتائيهلانيبنواعتلانأل،ةلضافلاهميقوعمتجملانمأىلعةظفاحملا–٢

.اهعاونأعيمجبةميرجلاراكوأفشكىلعنيعيدارفألاوةيبعشلاو

نينواعتملافيلحرصنلالعجييجراخلاودعلاةبراحملداهجلانيدايميفنواعتلاو–3

.رمألامانسوهيذلا،ريخلااذهىلع

.سانلانيبةبحملاةدايسىلإيدؤيو–4

.عمتجملايفةءورملاحوردوستنواعتلابو–5

:ةيوبنلاةريسلايفءاخإلاوةدوملاوةبحمللةيوبرتلاميقلا:رشععبارلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلايفةبحمللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:لوألابلطملا

انهفقنف،ةيناميإلاميقلالصفيفنينمؤملاوهلوسروهللاةبحمةميقلوانتقبس

ةفيظنلاةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاتاقالعلايوقياميفسانلانيبةبحملادنع

:ْمُكْيَلَعلوسرلالاعفأولاوقأنماذهىلعةلثمألاو،سانلانيب

هللانوكيىتحو،هللالإهبحيالَءرملاّبجيىتحناميإلاةوالحدحأدجيال»–1

."امهاوساممهيلإبحأهلوسرو

(415

"هسفنلبحيامهيخألبحيىتحمكدحأنمؤيال»-٢

(416

"ناميإلالمكتسادقف،هللعنمو،هللىطعأو،هللضغبأو،هللبحأنم)_1م

.(43)ملسم؛هظفلو،(6041)يراخبلا(414)

.(45)ملسم؛هظفلو،(13)يراخبلا(415)

،438/3)دمحأ؛(380)ةحيحصلاةلسلسلايفامكينابلألاهححصو،هظفلو،(4681)دوادوبأ(416)

.(15638ح/399/٢4)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهنسحو،(440



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٢عي

:ُكَّلَعلوسرلاةايحيفةبحمللةيوبرتلاةميقللةيقيبطتلاةلثمألاركذقبسدقو

:ةيعامتجاةيوبرتةميقكةبحملادئاوفنمو

.يجراخلاويلخادلاعمتجملاودرفلاىلعهعفندوعيامم،ريخلالامعأونيدايم

نمناكيذلا،هلمهتبحموهُتنُكيهباحصألةُكَلَعلوسرلاةبحمكلذللاثمحضوأو

نوكتل،ةنيدملابىلوألامالسإلاةلودةماقإلسفنلاولاملابداهجلاوءاخإلاهرهاظم

ءانبأنيبةبحملانأيهدبلانمف؛مُصَيويمعُيبحلا:سانلالوقيامكو–٢

مهضعببنظلانونسحيمهلعجتو،سانلانيبكوكشلاحبشدعبتةيمالسإلاةمألا

.سانلانيبةيعامتجالاتاقالعلاىوقتف،ضعبلا

يفةدوملالاصخوقلخلةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:يناثلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلا

:كلذةلثمأو

"ًةَمئنأدعبهسأُّدُودلملاَةَّلصربلاَّدُأنإ»:غتلاق–1
."(يلَوُينأدعبهيبأّدَوِدلولاةلصربلاّرَبآنإ):ْمُكَّيع

اذإدسجلالثم،مهفطاعتومهمحارتومهداوتيفنينمؤملالثم):َّيعلاقو–٢

."ىمحلاورهسلابدسجلارئاسهلىعادتوضعهنمىكتشا

:هتريسوَّيعلوسرلاةايحيفةدومللةيوبرتلاميقلادئاوفنمو

.سانلانيبلفاكتلاونواعتلاورصانتلاورفاضتلايوقتوةفلألاديزت–1

.(1٣/11 /٢٥ 5417) ملسم (٢(

.هظفلو،(٢586)ملسم؛(6011)يراخبلا(418)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.مهنيبربلاوناسحإلاوةفأرلاوةمحرلارشنتو،سانلانيببرقت–٢

.سانلاىلعنارفغلاوةمحرلاءادرىلاعتهللاطسبيفسيئرلاببسلادولانوكي–3

.داقحأونحإنمنوكينأنكميامةلازإ

:ةيوبنلاةريسلايفءاخإللةيوبرتلاميقلا:ثلاثلابلطملا

:(محرلا)بسنلاةوخأـأ

،ةديقعلاةوخأاهيلعىنبيمالسإلاعيرشتلانإف،نواعتلاورصانتلايفلثملابرضم

.اهنمىوقألثامتةرصآكانهتسيلهنأل

:ةديقعلاةوخأ–ب

:ظفلبهنعربعيدقو.هدقتعميفرخآكراشينمىلعةديقعلايفخأةملكقلطت

امهمةطباراهبراقتاليتلاةيناميإلاةوخألايهو،(هللايفخأ)وأ،(نيدلايفخأ)

لآ:تايآلالثم،ةديقعلاةوخأىلإريشتةميركةينآرقتايآةدعتدرودقو

.11:ةبوتلا؛1٢:تارجحلا؛178:ةرقبلا؛031:نارمع

:مهنعىلاعتهللايضرهباحصأو

رم»:زيزعوبألاق.ردبريسأ-زيزعيبأهيخأعمريمعنببعصمةصق–1

ةريسىلعماشهنباةدايزيفو]ينرسأيراصنألانملجروريمعنببعصميخأيب

تاذهمأنإفهبكيلعدش:لاقف،[رسيلاوبأ:يراصنألالجرلامسانأقاحسإنبا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٢-1

بعصمهوخألاقاملف»:ماشهنبادازو."...كنمهيدفتاهلعل،[ةيرثيأ]عاتم

هنإ:بعصملاقف!؟يبكتاصوهذه،ىخأاي:زيزعوبأهللاق،لاقامرسيلايبأل

.«...كنودىخأ

،حارجلانبرماعةديبعيبأةصقيفامكةوبألاةلصناميإلاةوخأتقافلب

كوُتْؤُيَمْوَقُدَجَعاَل﴿:ةيآلاهيفتلزنو،ردبمويحارجلارفاكلاهدلاولتقيذلا
مصمسرمهك17رم-صالص

ِمّوَيَلَوِهَّللاِب

يفةصاخ،شيرقنمرافكلامهئابرقأدضشيرقنمنونمؤملافقوو

.رسألاوتاحارجلاولتقلامهنيبعقوو.قدنخلاودحأوردب:تاوزغ

ىندألاقفتريل-بلاغلايف-راصنألاونيرجاهملانيبةُكَتيبنلاىخآدقو

امك،ةديقعلايفهاخأثريسمهنمدحاولانأاونقيأىتح.يويندلاقزرلايفىلعألاب

َلَوَأْمُهُضْعَبِماَحْرألأًاوُلْوَأَو﴿:هلوقكُكهللالزنأىتح،اًضعبمهضعبمدلاةوخأثري
رصحمموَجءووهحصنككَعةfمم؟#رم2ع.يتمصممص.ءحم

بكتِككيفضَعَبيلحلَوأَّمُهُضْعَبِماَحْرألاًاوُلْوَأَو﴿:و،[75:لافنألا]﴾ِهَّلاِبَّتكيفٍضْعَب
روعص•عت

ريص

نود-ةبصعلا-ممحرلابثاريملاراصف.[6:بازحألا]َ«نيِرجَهُمْلاَوكيِنِمْؤُمْلاَنِمِهَّللآ

نيبثاريملاضعببىصوينأنكميو،ةحيصنلاوةدافرلاورصنلاىقبو،ةاخاؤملا

."يوونلابهذىنعملااذهىلإو،"نغيفسابعنباركذامك،نيخآتملا

كشاليتلاو-ةباحصلانيبةاخاؤملاهذهلةيلمعلاتاقيبطتلارمأيفيوراممو

نبنمحرلادبعةصق-ُكَّلَعههيجوتوهرمأنماهنألهترسواهرقأدقةُكَلَعلوسرلانأ

.(349/٢)ماشهنباةريسيفامك-قاحسإنباثيدحنم(419)

دانسإبيناريطلاهجرخأ:لاقو،(٢53-٢5٢/٢)ةباصإلاو،(10٢/3)ريبحلاصيخلتلا:رجحنبا(4٢0)

.بذوشنبهللادبعنعديج

.(4580)يراخبلا(٤٢1)

.ةيشاحلا/1960/4)ملسم(4٢٢)



١٢\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

راصنألارثكأينإ:كفنمحرلادبعلكفدعسلاقنيح،عيبرلانبدعسوفوع

تّلحاذإف؛اهنعكلتلزنتيوهّيَجْوزيأرظناو،يلمفصنكلمسقأف،الام

يفكلهللاكراب:ةياوريفو،كلذيفيلةجاحال:نمحرلادبعهللاقف،اهتجوزت

."...عاقنيقينبقوسىلعّلْدَق؟ةراجتهيفقوسنمله،كلاموكلهأ

و.حالص

ّوَلَومِهيِّيُقَّنَأَلَعكوْرُيْؤُيَو﴿:ُكَتلوسرلاةباحصنعلئاقلاىلاعتهللاقدصو

.[9:رشحلا]﴾ٌةَصاَصَخَّمهبَناك

ُكتىخآدقف.شيرقيلاومنمىلوملاخأنوكينأديسلايشرقلافكنتسيملو

ةرملاقو،"نعيفيمشاهلايبشرقلاةزمحهمعنيبوهالومةثراحنبديزنيب

قتعاقبسل،قتعملا:ىلوملاو،هللايفمهلخأهنأيأ."انالوموانوخأتنأ»:ديزل

.ةَّيعلوسرلا

يسرافلاناملسةلاحيفامك،يبرعلاريغلاخأنوكينأيبرعلافكنتسيملو .مم؟"عاد،دلا,يأ

موعادريجلارثأ

ةفصمهنمعزنتملو،[10:تارجحلا]«ٌةَوَخإَنوُتؤُمَلآاَمَّنِإ﴿:ةوخإنونمؤملاو

ًاوُلَتَتَقَأَنيِنِمْؤُمْلاَنِمِناَتَفَيَطنِإَو﴿:ىلاعتهلوقيفامك،لتقمهنيببشنولوناميإلا

.[9:تارجحلا]«...اَمُهَنْيَباوُحِلْصَأَف

،كهجوبهيلإطسبنمتنأوكاخأملكتنأو،فورعملانماًئيشنرقحتالو»–1

.(٢048،94٢0)يراخبلا(٤٢3)

.قاحسإنباثيدحنم(17٢–٢/171)ماشهنبا(4٢4)

.قباسلاجيرختلا(4٢5)

.(3936)،(1968)يراخبلا(٤٢6)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

(٤٢7)

(...فورعملانمكلذنإف

."هبحيهنأهربخيلفهاخأمكدحأبحأاذإ»-٢

ذخأينأنمهلريخهاخأمكدحأحنمي»:[ةعرازملا:يأ]ةرباخملايفلاقو-3

."اًمولعماَجرخاهيلع

يفانكرشأ،ّيُةَأيأ»:ةرمعلاءادألهنذأتساامدنعهنكَّيغفرمعلُكْيَلَعلاقو–4

امةملكلاًقفو:ةيوبنلاةرابعلاهذهنعكفرمعلاق."انسنتالوكئاعد

."ايندلااهبيلنأينرسي

.هباحصأوةُكَّلَعلوسرلانيبةدوملاوةقادصلاوةوخألاحورتداسدقو

:ةيوبنلاةريسلايفءاخإلاةميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

حورتداسىتمو،ةيناسنإلايفةوخأمهف،ءاوحومدآمهلصأاًعيمجرشبلانإــ١

مهتوعدةداممهولعجو،رشبلانممهريغىلعنوملسملاحتفناةقيقحلاهذه

.مالسإلاىلإ

ةيمالسإلاةمألادارفأنيبةقداصلاةيدقعلاةيناميإلاةوخألاميقتداساذإ–٢

،ضغابتلاوبراحتلاودساحتلالثمةيقالخألاضارمألانمعمتجملاملس

.داسفإلاهلديرتيتلاتايدحتلامامأاًيوقعمتجملاحبصيف

يميقلاويداملايراضحلايقرلايفمهسيامم،عمتجملادارفأنيبماجسنإلاقيقحت-3

.يقالخألا

.ينابلألاهححصو،هظفلو،(4084)دوادوبأ(4٢7)

.(703/1)ةحيحصلاةلسلسلايفينابلألاهححصو،هظفلوـ(51٢4)دوادوبأ(4٢8)

.(1550)ملسم(4٢9)

.حيحصنسح:لاقو،(5735)رصتخملا/يذمرتلا(430)

.ينابلألاهفعضيتلادواديبأةياوريفةرابعلاهذهتءاج،(1498)دوادوبأ(431)



١٢جةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.ةيملسالولحعمتجملاودارفألالكاشملحيفمهستةوخألاحورنإ-4

:ةيوبنلاةريسلايفةردابمللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:رشعسماخلاثحبملا

ىلإتردبو.قبتساوّييلإلجعيأ:َّيلإردبنم:ةغل(ةردابملا)ظفللصأنإ

اوعرسأ:موقلاردابتو،هيلإتردابكلذكو.تعرسأ:اًرادبواًرودبردبأ،ءيشلا

.[برعلاناسلل

:ْمُكْيَلَعهلاوقأنمكلذلاثمو

يسميواًنمؤمُلجرلاحبصي.ملظملاليللاعطقكاًنتف،لامعألاباورداب»-1

."(ايندلانمضرعبهنيدعيبياًرفاكحبصي.يرواًنمؤمىعسمهيوأ،اًرفاك

اهرذعتلبقةحلاصلالامعألاىلإةردابملاىلعثحلا:ثيدحلااذهنمدصقلاو

ليللامالظمكارتك،ةمكارتملاةرثاكتملاةلغاشلانتفلانمثدحيامباهنعلاغتشالاو

.لئازلااهعاتم:ايندلاضرعو.رمقلاال،ملظملا

،كمرهلبقكبابش:سمخلبقاًسمخمنتغا»:اظعاولجرلُكتهلوقو-٢

لبقكتايحو،كلغشلبقكغارفو،كرقفلبقكلانغو،كمقسلبقكتحصو

(433) , , (..
مو(كتوم

."ةرخآلالمعيفالإريخءىشلكيف[ينأتلا]ةدؤتلا»:ُكتلاقو-3

.(304/٢)دمحأ؛(118)ملسم(433)

.(4914ح/145/4)بيغرتلاققحمهنسحو،يبهذلاهقفاوو،هححصو،(306/4)مكاحلا(433)

:يقهيبلا؛(64/1)مكاحلا،(1794)ةحيحصلايفامكينابلألاهححصو،(4810)دوادوبأ(434)

.هدهاوشبنسح:(4917ح/146/4)بيغرتلاققحملاقو،(8411)بعشلا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٢م

:بابلاثيداحأيفءاجامك،ةردابمللةيوبرتلادئاوفلانمو

.مالحألاولامآلاىلإنوكرلامدعو،حلاصلالمعلاوةبوتلاىلإةعراسملايفبيغرتلا–1

لاوزلبقو،توملالبقعمتجملاوسفنلااهبحلصتيتلالامعألاىلإةردابملا–٢

.ةريثكلاةيويندلاةايحلابلاغشنالاوبابشلا

:ةيوبنلاةريسلايفقدصللةيوبرتلاميقلا:رشعسداسلاثحبملا

،ةراجتلايفهلمعوهبابشوهرغصذنمقدصلايفىلعألالثملاُكَّلَعلوسرلاناك

:ةنيدملابهباحصأللاقامدنعو،"(نيمألاقداصلا)ـبةيلهاجلايففرعو

:اولاق«؟يقدصممتنكأمكيلعريغتنأديرتيداولاباليخنأمكتربخأولمكتيأرأ»

(436)ماع

اقدصالإكيلعانبرجام،معن

موقيىلاعتهبرعمقدصلاف.مالسإلاوةيلهاجلايفنيقداصلامامإنذإوهف

نمهنعُكَتهلوسروىلاعتهللاىهنامعيهتنيوربلالامعأنمهلوسروهللارماوألكب

ربللىلُكهللافيرعتدعبف.[177:ةرقبلا]«...َّرِبَلَسْيَل﴿:ربلاةيآهلاثمو؛رشلالامعأ
رصعرييممدم1كم

ممكو%موروةكأك،َك؟هكيك،؟إله.بكا.....

.% نوقّتّمملامهكيتكؤاواوقّدصنيذلاَكيَلَوَأ﴿.ـبةيالامسحهتالاجمو

لجرلانإو،ةنجلاىلإيدهيربلانإو،ربلاىلإيدهيقدصلانإ»:ةَّيعلاقو

(437 ) علل.هج.م-ال

."(...اقيدصهللادنعنوكيىتحقدصيل

Cع

حوكحرو:ح.صكيس.مك،روهمكصوحرم(1صوهكمم1نك-.ههج.هو.هم.همه

ّمُكَهَّمُهُقْدِصَنيِقِداَّصلآُعَقَيُمْوَياَذَهُهَّللاَلاَق﴿:هلوقيفامك،ةنجلانيقداصلاءازجو
ع

مص...هيرواورصعممص.موحرصومصوو,ءامسرولةك,??

ٌ﴾ميِظَعَلَأْرَوَفَّلأَكِلَذُهَنَعًاوُضَرَوْمُهْنَعُهَّللأىض

.رصم

كِهكمبرممعويصاععمحصيروومكرس

ادبااهيفَنيإراهنالااَهّيحتنِمىرجيتنج

.[911:ةلقتالألا]

ةعر

.(٤/٢6٢/٢٤5015)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(3/5٤٢)دمحأ(435)

.(4770)يراخبلا(436)

.(6094)يراخبلا(437)



١٣س١ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

لآ:تايآلايف:نَّيُكركذامك،نيحلاصلاوةكئالملاونييبنلاتافصنمقدصلاو

،41،50:ميرم؛64:رجحلا؛51:فسوي؛119:ةبوتلا؛75:ةدئاملا؛39:نارمع

:رمزلا؛37،510:تافاصلا؛٥٢:سي؛٢٢،٢٤،35:بازحألا؛٤5،56،84

.6:فصلا؛80:رشحلا،19:ديدحلا؛33

:قدصللةيوبرتلاةميقلايفغَّيَعلوسرلالاوقأنمو

لصيو،هبرهيفىقتيوهف،املعوالامهللاهقزردبع:رفنةعبرألايندلاامنإ...»–1

وهف،الامهقزريملواملعهللاهقزردبعو.لزانملالضفأبوهف،ّقحهيفهللاملعيو،همحرهيف

."..ءاوسامهرجأف،هتينبوهف،نالفلمعبتلمعلالامىلنأول:لوقي،ةينلاقداص

مكقدصأايؤرمكقدصأو،بذكتملسملاايؤردكتملنامزلابرتقااذإ»–٢

."«...اًثيدح

هبلقنماًقداصهللالوسراًدمحمنأوهللاالإهلإالنأدهشيدحأنمام»-3

."رانلاىلعهللاهمرحالإ

ىلعتامنإو،ءادهشلالزانمهللاهغلبقدصبةداهشلاهللالأسنم»–4

٤٤1)ر..،..

( هشارف"

ىلاعتهللاهلسرأدقو.هتريسقئاقدعلاطينملقدصاهلكةُكَّلَعيبنلاةايحو

يتلاةيقيدصلاةبترمقوفوهلب،قدصلالامكالإهيفنوكينألقعيالو،قدصلاب

،(٢3٢6)يذمرتلا؛(55٢/٢9)ةعوسوملاوققحمهنسحو،هظفلو،(180٢٤/٢30/4)دمحأ(438)

.حيحصنسحثيدح:لاقو

.هظفلو،(٢٢63)ملسم؛(7017)يراخبلا(439)

.(1٢8)يراخبلا(440)

.(1909)ملسم(441)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

:اًيعامتجاقدصلادئاوفنم

.نوقداصلاهيفرثكاذإعمتجملاحالص:قدصللةيعامتجالادئاوفلامظعأنم

ديرييذلاعمتجملادرمتفصاوعبهجاويقدصلاىلعموقياليسايسماظنيأنإو

،مهتاورثظفحو،مهلكاشملحلمهعمقداصليدبىلإريهامجلاقوتتو،هعلتقينأ

.مهتماركومهنمأو

:ةيوبنلاةريسلايفةنامأللةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:رشععباسلاثحبملا

:ةنامألافيرعت

ةالصلاك،ةنامأوهفدابعلاىلعهللاضرتفااملك:ةنامألا»:"يوفكلالاق

قلخيه:ليقو.«...رارسألامتك:عئادولادكوأو،نيدلاءادأومايصلاوةاكزلاو

ناودعلافورظهلتأيهتنإو،قحهبهلسيلامعناسنإلاهبفعيسفنلايفتباث

قحنمهيدلوأهيلعامهبيدؤيو،سانلادنعةنادإللةضرعنوكينأنودهيلع

نيذلادارفألاىلعدتمييبصخشيتاذقلخكةنامألارثأنأانهحضاو

يداصتقالاويسايسلاويعامتجالااهدعباَذإةنامأللف.نيمألاعمنولماعتي

رارسألافشكبةيعامتجالاسانلاقوقحتعاضةنامألاتمدعىتمف.يدقعلاو

.نيباذكلاوةنوخللتلكوأاذإةيلاملامهقوقحتعاضو،تاروعلاو

:نونمؤملا؛58:ءاسنلا:ةنامأللةيوبرتلاميقلايفةدراولاةينآرقلاتايآلانمو

؛٢6:صصقلا؛39:لحنلا؛7٢:بازحألا؛٢7:لافنألا؛3٢:جراعملا؛11

.٢1:ريوكتلا؛18:ناخدلا؛107،1٢5:ءارعشلا؛68:فارعألا

.(176،186)تايلكلا(٤٢٤)



١٢م٢مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيوبنلاةريسلايفةنامأللةيوبرتلاميقلا

:ُكْيَلَعهلاعفأوهلاوقأنمكلذةلثمأنم

(443

"«كناخنمنختالو،كنمتئانمىلإةنامألادأ»–1

:ةمايقلامويهللادنع[ةنامألاتانايخمظعأنميأ]ةنامألامظعأنمنإ»–٢

."اهرسرشنيمث،هيلإيضفتوهتأرماىلإيضفيلجرلا

هللاثعبىتح...»:ُكَّلَعيبنلاةفصنعيشاجنللبلاطيبأنبرفعجلاق-3

."...هفافعوهتنامأوهقدصوهبسنفرعن،انمالوسرانيلإ

هلوقليلدب.راصمألاىلإهلسريلنيمألا(يلاولا)لماعلاريختيُكَّلَعناكو–4

يبنلاباحصأاهلفرشتساف،«نيمأقحاًنيمأالجرمكيلإنثعبأل»:نارجنلهأل

هذهنيمأهنأبةديبعابأفصوو."ككفةديبعابأثعبف،[اوعلطتىأ]ْمُكت

.(447):ريا

Oىلعسانلاهنمأنمنمؤملاو.هديروهناسلنمنوملسملاملسنمملسملا»ـ

."مهلاومأومهئامد

عجريىتحهللاليبسيفيزاغلاك[ةنامأبيأ]قحلابةقدصلاىلعلماعلا»–6

ققحمهححصو،بيرغنسح:لاقو،(1٢64)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(3535)دوادوبأ(443)

.(3٢3/1)لوصألاعماج

.(1437)ملسم(444)

.(1740ح/٢66/3)ةعوسوملاوققحمهدانسإنسحو،(٢0٢/1)دمحأ(445)

.(٢٤٢0)ملسم؛(7٢54)يراخبلا(446)

.(٢419)ملسم؛(7٢55)يراخبلا(447)

عماجققحمهدانسإىوقو،(104/8،105)يئاسنلا،حيحصنسح:لاقو،(٢6٢7)يذمرتلا(448)

.(٢6)هحيحصيفنابحنباهجرخأو؛(٢40/1)لوصألا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٣عي

."(هنيبىلإ

:ةيوبنلاةريسلايفةنامألاةميقلاةيلمعلاةيقيبطتلاةلثمألانمو

اهنمجرخيتلا-هركذقبسامك-ةيلهاجلايفىتحةنامألاهنعتفرع–1

يفدوسألارجحلاعضويفتفلتخاامدنعاشيرقنأ،"؟"داجأمامإلاىكرور

رمعلانماًماع35ُكْيَلَعىبنللو،ليسلااهمدهىتلاةبعكلاءانباوداعأامدنع-هناكم

،ْمُكَّلَعهللالوسرءاجف،جفلااذهنمعلطيلجرلوأ،امكحمكنيباولعجا:اولاق-

اوعفرف،مهنوطباعدمث،بوثيفهعضوف،ةصقلاهلاوكحف،نيمالامكاتأ:اولاقف

.بولطملاهناكميْفمُكْيَلَعيبنلاهعضوف،هيحاون

ةندهءانثأُكْيَلَعلوسرلانأشبلقرهعمهراوحيفنايفسوبألاقوـ٢

."...ةنامألاءادأو،فافعلاو،ةقدصلاو،ةالصلابانرمأيو»:ةيبيدحلا

:ةريسلايفةيعامتجاةيوبرتةميقكةنامألادئاوفنم

.ءامدلاولاومألاوضارعألاوىعامتجالانمألاظفحياهب–1

.ةكربوريخعمتجموهف،ةنامألاهيفوشفتيذلاعمتجملانإ–٢

.ةفلتخملاتاعارصلاوةقرفلابابسألكنمنامأمامصمكحلاةنامأو–3

.(4/1٢5)ماشهنبا:رظناو،(15504)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(4٢5/3)دنسملا(450)

.(1773)ملسم؛(٢941)يراخبلا(451)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيوبنلاةريسلايفءافوللةيوبرتلاةميقلا:رشعنماثلاثحبملا

."عيفرلايلاعلافيرشلاقلخلا:ةغلءافولايناعمنم

.اًعملعفلاوناسللاقدص:اًحالطصاءافولايناعمنمو

:ميركلانآرقلايفءافولا

ةينآرقتايآتدرودقو.دعولابو،دقعلابو،دهعلابءافولا:ءافولاعاونأنم

:ءارسإلا؛177:ةرقبلا؛37:مجنلا؛111:ةبوتلا:لثمةثالثلاعاونألاهذهيفةريثك

.54:ميرم؛1:ةدئاملا؛حتفلا؛91:لحنلا؛34

:ءافوللةيوبرتلاميقلانعةريسلايفةدراولاثيداحألانمو

"فويملنيدهيلعوتامنمىلعُكَتلصيمل-1

هتنباجوز-عيبرلانبصاعلايبأهرهصيفقدصلاةميقوةفصبداشأوـ٢

٤٥٤)..ج..هجم...هجهxهمه,عنهو

( بنيز" ىفوأفيندعوو،ينقدصفينثدح»:لاقف،اكتف

هرجأفمكنمىفونمف...ىلعينوعياب...»:ةبقعلاةعيبيفراصنألللاقو–3

."«...هللاىلع

يفترذنينإ،هللالوسراي:كيفرمعلاق.روذنلابءافولابرمأو–4

فكتعاف،«كرذنفوأ»:ُكْيَلَعهللاقف،مارحلادجسملايفةليلفكتعأنأةيلهاجلا

."ةليلرمع .مم

.(3638/8)ميعنلاةرضن:رظنا(45٢)

.(٢٢98)يراخبلا(453)

.(1773)هسفن-ملسم؛(٢941-هسفن)يراخبلا(454)

.(709)ملسم؛(18)يراخبلا(455)

.(1656)ملسم؛(٢04٢)يراخبلا(456)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

:ةيوبنلاةريسلايفدهعلابءافولاةميقلاةيلمعلاةيقيبطتلاةلثمألانمو

:هنعهتيغعفاروبألاق:رافكلاعمىتحهدهعبىفوو،دهعلاءافوبُكْيَلَعرمأ–1

مك%جس11.هو%

[اشيرقينعي]مهيلإعجرأالهللاوينإ،هللالوسراي:تلقف،مالسإلايبلقيفيقلأ

عمج]دْرُبلاسبحأالو،[هضقنأال]دهعلابُسْيِخُأالينإ»:ُكَّلَعهللالوسرلاقف.اًدبأ

،«عجرافنآلاكسفنيفيذلاكسفنيفناكنإف،عجرانكلو،[لاسرملاينعي،ديرب

."تملسأفُكَتيبنلاتيتأمث،تبهذف:لاق .مم

شيرقهتبلطوةنيدملاىلإأجلامدنع،شيرقرافكيلوسرىلإريصبابأَمَّلَسو-٢

حلصةقيثوىضمأيذلا،ورمعنبليهسلاق؛ةيبيدحلاةندهحلصطورشقفو

."انيلإهتددرالإكنيدىلعناكنإولجرانمكيتأيالهنأىلعو»:ةيبيدحلا

ةقيثوىلععيقوتلاليبق،ورمعنبليهسنبلدنجابأكلذلبقدرو-3

."روكذملاطرشلاىلعءانب،ةيبيدحلاحلص

انأتجرخيننأالإاًردبدهشأنأىنعنمام»:كيفناميلانبةفيذحلاق–4

،هديرنام:انلقف؟اًدمحمنوديرتمكنإ:اولاق.شيرقرافكانذخأف.ليسحلايبأو

.هعملتاقنالوةنيدملاىلإنفرصننلهقاثيموهللادهعنماوذخأف.ةنيدملاالإديرنام

هللانيعتسنو،مهدهعبمهليفن.افرصنا»:لاقف،هانربخأفةُكَّلَعهللالوسرانيتأف

."مهيلع

.[شيرقنمَّيَلَعيبنللاًدفومعفاروبأناك].(٢396)ينابلألاهححصو،(٢758)دوادوبأ(457)

.(1783)ملسم؛(٢73٢)يراخبلا(458)

.ملسمويراخبلا:يأ-امهاسفن(459)

.نسحدنسب،(363/7)ةبيشيبأنبا؛(1787)ملسم(460)



١٣٩/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ءافولاةميقلةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

:ةيوبنلاةريسلايف

هذهلمشتثيح،ينابرلايمالسإلاعمتجملاءانبلةيساسألاةيوبرتلاميقلانم–1

ةيلخادلاتاقالعلايفةقثلابلجتف،سانلانيبتالماعملارئاسةميقلا

.ةيلودلاوةيلحملاو

ةنينأمطلابلجت،براقألاوماحرألاةصاخو،سانلاقوقحبءافولايفو–٢

.سانلانيبةفلألاو

يمالسإلانيدلاقانتعالسانلابذجتةيوبرتةيناسنإةميقدوهعلابءافوللو–3

.ميقلاهذهلثملمحييذلا

:ةيوبنلاةريسلايفربصللةيوبرتلاميقلا:رشععساتلاثحبملا

:يه،ةسيئرماسقأوأعاونأةثالثتحتةماعةفصبربصلاتافيرعتجردنت

.دئادشلاونحملاىلعربصلاو،هللاةيصعمنعربصلاو،هللاةعاطىلعربصلا

.ماقتنالابةاصعلالجاعياليذلاوهو،هتافصوىلُكهللاءامسأنم:روبصلاو

:ةرقبلا:رظنا،ةروكذملاربصلاعاونأنعتدرويتلاةينآرقلاتايآلانمو

.1٤–0٤:تاعزانلا؛٥٤،٥٥1

؛44:ص؛85:ءايبنألا؛10٢:تافاصلا:تايآلايفامكنييبنلاةمسربصلاو

.٢5:فاقحألا

يفةودقهتريسو،ربصلايفةينآرقلاميقلاهذهىلعةُكَّلَعلوسرلاىبرتدقو

نآرقلاهاكحيذلاربصلايفةلثمألاعورأاوبرضو،ةباحصلاهيلعىبرتيذلاربصلا

.ْمُكْيَلَعلوسرلاوميركلا



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

ةريسلايفربصلاةميقيفةدراولاةيلعفلاوةيلوقلاثيداحألانمو

:ةيوبنلا

يفءالبلاعوقودكأتيو،بئاصملاىلعربصلا:ربصلاتاماقمىلعأنمو–1

ءايبنألانإفاذلو،ءالتبالانوكينيقيلاوناميإلاردقىلعو،نيقداصلانينمؤملاقح

،ءالبدشأسانلايأنُعكْيَلَعلئسامدنعف.ءالتباقلخلادشأمه-رشبلاةوفص-

اًبلصهنيدناكنإف،هنيدبسحىلعلجرلاىلتبيف،لثمألافلثمألامث،ءايبنألا»:لاق

ىتحدبعلابءالبلاحربيامف،هنيدبسحىلعيلتباةقرهنيديفناكنإو،هؤالبدتشا

."ةئيطخهيلعامضرألاىلعيشميهكرتي

يدنعنكيام»:هدنعامدفنىتحءاطعلاهولأسامدنعراصنأللةُكَلَعلاق–٢

."ربصلانمعسوأوريخءاطعنمدحأيطعأامو...مكنعهرخدأنلفريخنم

سيلو،ربدمريغالبقم،اًبستحماًرباصهللاليبسيفلتقييذلانإ»:لاقو-3

."هاياطخهنعرفكت،نيدهيلع

يأ]امهنمهتضوعربصف[ىمعلابيأ]هيتبيبحبىدبعتيلتبااذإ):لاقو–4

(٤٦٤

."(ةنجلاLامهنع

يفنأملعاو...»:-هلاًيبرمـسابعنبااهملعيتلاةيصولايفلاقو–5

."...ربصلاعمرصنلانأو،اًرريثكاًرريخهركتامىلعربصلا

ي،(٢7//٨٦)يمرادلا؛(عه٢3)هجامنبا؛حيحصنسح-ثيدح:لاقو،(03٢٤)يذمرتلا(ع1٦)

.(143)ةحيحصلاةلسلسلايفينابلألاهححصو

.(1053)ملسم؛(6470)يراخبلا(46٢)

.(1885)ملسم(463)

.هركذقبس.امهريغو؛(1٢468)دمحأ؛هظفلو،(5653)يراخبلا(464)

نسح:لاقو،(٢516)يذمرتلا؛(٢803ح/19/5)ةعوسوملاوققحمهححصو،(307/1)دمحأ(465)

.حيحص



۱۳مواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

كيلإ:تلاق،«يربصاوهللايقتا»:اهللاقف،ربقدنعيكبتةأرمابُكَلَعَّرم–6

يبنلابابتتأف.ُكَتيبنلاهنإ:اهلليقف.هفرعتملو،يتبيصمببصتملكنإف،ينع

ةمدصلادنعربصلاامنإ»:لاقف.كفرعأمل:تلاقف.نيباوبدنعدجتملفُكْيَلَع

."؟"«ىلوألا

.ربصلايفةيوبرتلاةميقلاهذهعامسدعبةيروفلاةباجتسالااذكه

"رانلانماًباجحهلنكنهيلعربصفتانبلانمءيشبيلتبانم»-7

،تامفاربشةعامجلاقرافنمهنإف،ربصيلفههركياًئيشهريمأنمىأرنم»–8

."ةيلهاجةتيمف

(467

نمؤملانماًرجأمظعأمهاذأىلعربصيو،سانلاطلاخييذلانمؤملا»–9

."مهاذأىلعربصيالو،سانلاطلاخياليذلا

نيذلاثالثلاامأف،هوظفحافاًثيدحمكثدحأونهيلعمسقأثالث»–10

دبعملظالو،[ةقدصنم:ظفليفو]ًةقدصدبعلامصقنامهنإفنهيلعمسقأ

هلهللاحتفالإةلأسمبابدبُعحَتْفيالو،اّزعقَّيُقهللاهدازالإاهيلعربصيفةملظمب

."«...رقفباب

.(9٢6)ملسم؛هظفلو،(1٢83)يراخبلا(466)

نم:-هللاقزريدهميأ-تلق.هيلعقفتم:هرصتخم-انبلالاقو،(1914)يذمرتلاننسرصتخم(467)

حيحص:يفينابلألالاقو.اهريغنوداهانرتخااذلو،ربصلاةملكاهيفةياورلاهذهو،ىنعملاثيح

.ثيدحلااذهركذقبسو،حيحصنسحثيدح:(6115)يذمرتلاننس

.(1849)ملسم(468)

.(403٢)هجامنبا؛(64/9)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(50٢٢)دمحأ(469)

ةعوسوملاوققحمهنسحو،هظفلو،(٢31/4)دمحأ؛حيحصنسح:لاقو،(٢3٢5)يذمرتلا(470)

.ملسمدنعهضعبو،(18031/56٢/٢9)ةيثيدحلا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1ع

:ةريسلايفىنعمربصلاميقيفةدراولاثيداحألانمو

هبسحتفدلولانمةثالثنكادحإلتوميال»:راصنألانمءاسنلُكْيَلَعلاق–1

."نينثاوأ»:لاق؟هللالوسراينينثاوأ:نهنمةأرماتلاقف،«ةنجلاتلخدالإ

يدبعلام:ىلاعتهللالوقي»:لاقُكَّلَعهللالوسرنأكذةريرهيبأنع–٢

(47٢) ..

مو"ةنجلاالإهبستحامثايندلالهأنمهيفصتضبقاذإًءازجيدنعنمؤملا

،نوعجارهيلإانإوهللانإ:هللاهرمأاملوقيفةبيصمهبيصتملسمنمام»–3

."اهنماًريخهلهللافلخأالإ،اهنماًريخىلفلخأوىتبيصمىفىنرْجأمهللا .هنموعت.هنم.همهيتبيصميفيفرج

:ةيوبنلاةريسلايفربصلاميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

ىلإمهوعديلةكمنممهيلإبهذامدنعفئاطلالهأىذأىلعهربص–1

اومدأىتحةراجحلابهومجرو،هومتشوهوبرضف.كيفديزهالومهتقفربومالسإلا

دقهللانإ:ةكمىلإةدوعلاقيرطيفوهو،2إلُكَّيَعليربجهللوقياذهعمو،هيمدق

امبهرمأتل،لابجلاكلمكيلإهللاثعبدقو،كيلعاودراموكلكموقلوقعمس

لب»:ُكْيَعلاقف.[ةكمبنالبج]نيبشخألامهيلعقبطأنأتئشنإ...مهيفتئش

(٤7٤)رمدع

مو"اًئيشهبكرشيالهدحوهللادبعينممهبالصأنمهللاجرخينأوجرأ

وههتعطاقمرمألامهبلصونيذلا-هموق-شيرقرافكىلعهربص–٢

،بعشلاراصحبفرعاميف-بهليبأهمعادعام-مشاهينبنمهئابرقأوهباحصأو

-ةاضعلاقرو]طبخلااولكأفاودهجمهنأىتح،نينسثالثةدمل،بلاطيبأبعش

.هظفلو،(٢63٢)ملسم؛(1٢49)يراخبلا(471)

.(64٢٤)يراخبلا(47٢)

.هركذقبس.(918)ملسم(473)

.(1795)ملسم؛هظفلو،(3٢31)يراخبلا(474)



1ع١ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

عضتامكعضيلمهدحأنأىتح،رمسلاقروو[هوحنوملسلاوحلطلانم-طنسلا

نمتامنممهنمتامو،ضرألاماوهودولجلاكهلكأغاستسيالاماولكأو،ةاشلا

."عوجلارثأ

:ميركلانآرقلاكلذلجسامك،هتايحىلعرمآتلاىلإرمألامهبلصولب

ٌرَّيَعُهَلَوًةَلْرُكَيَوَنوُكَيَوَكوُجِرْخُيْوَأَكوُلُتْقَيْرَأَكوُتْيُياوُرَفَكَنيِذَّلاَكِبُرُكَيْذِإَو﴿

."[٢٣،:لافنألا]﴾َنيِركَمَّلأ

مهناحتمااهيفاوزاتجا،ةفورعمةيواسأمةمحلميفهُتنُكيهباحصأاوبذعو

.هيفربصلاةميقىلعاوبرتيذلايوبنلاوينابرلا

-دوهيلارابحأدحأ-ةنعسنبديزةصق،دوهيلاىلعهربصةلثمأنمو-3

.[اهركذقبس]

.نيقفانملاوبارعألاةافجىلعربصو

:ةيوبنلاةريسلايفربصلانمةدافتسملاةيوبرتلاميقلانمو

تحضوامك،ميظعهللادنعهؤازجو،ةيتاذلاةيقلخلاميقلانمربصلانإ

يفهلكعمتجملاىلإاهرثأىدعتينكلو،انركذيتلاةيوبنلاثيداحألاوتايآلا

96:لحنلا؛٢5:ةرقبلا؛65:لافنألا:نآرقلايفهلثمو،ةفلتخملاهتايحتالاجم

.1٢:ناسنإلا؛111:نونمؤملا؛1٢6و

وبأ؛(194:ص)،ريسلاويزاغملا:قاحسإنبا،(1٢8–1٢7/٢)فنألاضورلا:يليهسلا:رظنا(475)

.(379/1)ةوبنلالئالد:ميعن

؛(٢7/7)دئاوزلاعمجم:يمثيهلا؛(49/4)ريسفتلا:ريثكنبا؛(3٢51ح/301/5)دمحأ(476)

.(466–465/٢)ةوبنلالئالد:يقهيبلا؛ريثكنباهنسحو،(179/3)روثنملاردلا:يطويسلا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1ع٢

:ةريسلايفتابثللةيوبرتلاميقلا:نورشعلاثحبملا

–146:نارمعلآ؛٢51–٢50:ةرقبلا:رظنا:تابثلانعنآرقلايفءاجاممو

.1٢0:دوه؛11،5٤:لافنألا؛148

:ةيوبنلاةريسلايفتابثللةيوبرتلاةميقلاتاذثيداحألانمو

يفتيملاتيبثتىتح،رومألالكيفتابثلابلْطمُكَّلَعيبنلاءاعدنمناك–1

اورفغتسا):لاقفهيلعفقوتيملانفدنمغرفاذإناكدقف.نيكلملالاؤسدنعهربق

."لأسينآلاهنإفتيبثتلاهلاولسومكيخأل

ىلعةميزعلاورمألايفتابثلاكلأسأينإمهللا»:هتالصيفلوقيناكو–٢

."«...دشرلا

(479

."كنيدىلعانبولقتبثبولقلاتبثماي»:لوقيو-3

:ةيوبنلاةريسلايفتابثلاميقلةيقيبطتلارهاظملانمو

لوأيفنيمكةجيتننينحموينيملسمللةيبرحلاةساكتنالاتعقوامدنع–1

ذخأوةُكَلَعتبثف،ُكَّلَعلوسرلالوحنمنيملسملامظعمرف،فئاطلالهأعمءاقل

انأ،بذكاليبنلاانأ،َّيلإاومله؟سانلانيأ»:لوقيوهو،ودعلاوحنهتلغبضكري .هوه."بلطملادبعنبا

مك

%ك

دقل»:هلوقبفقوملااذهنعربعككفّيلعنأىتح،ردبمويتبثو–٢

.(6٢0/٢)ينابلألاهححصو،هظفلو،(3٢٢1)دوادوبأ(477)

ةعوسوملاوققحملاقو،(1٢5/4)دمحأ؛(3404)رصتخملا/يذمرتلا؛هظفلو،(54/3)يئاسنلا(478)

.هقرطبنسح:(17133ح/356/٢8)ةيثيدحلا

.حيحصهدانسإ:دئاوزلايفلاقو،(199)هجامنبا(479)

.(1776)ملسم؛(4315)يراخبلا(480)
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481)/اعة:يه

،ُكتهللالوسربانيقتا،ردبمويسأبلارضحامل»:ةياوريفو."«اًسابذئمويسانلا

لاقو."هنمنيكرشملاىلإبرقأدحأنكيملوأناكام،سانلادشأنمناكو

."هنودانأنوكأىتحءيشىلإمكنمدحأنمدقتيال»:هباحصأل

تنأيبأب»:كيفةحلطوبأهللوقيو،ودعللفرشيو،دحأمويتبثو–3
(484),وا...ه,هنموs26,•م،عس

مو«كرحننوديرحن،موقلاماهسنممهسكبيصيفرشتال،يمأو

تاذةوزغيف،هفيساهيلعقلعيو،ةرجشُشلظيفاًبئانةَّيعناكامنيبو–4

-هللاقو،ثراحلانبثروغىعدي،ودعلانمكتافيبارعأهفيسطرتخا،عاقرلا

."هدينمفيسلاطقسف،«هللا»:ُكتلاقف؟ىنمكعنمينم:-هظقيأنأدعب

صصقاذهيفمهلو،تابثلايفْمُكَّلَعلوسرلابهُكيةباحصلاىسأتدقو

ةيوبرتلاةميقلارامثمهأنماذهو."اهركذنعلاجملاقيضيةريثكةيناميإةيلوطب

.ةيوبنلاةريسلايفتابثلل

:تابثلادئاوفنم

ليلدو،ىلاعتهللاىلعلكوتلانسحوناميإلالامكلئالدنمقحلاىلعتابثلا

لطابلاقهزيالو،هبالإقحلاميقدوستالو،ةعاجشلاوشأجلاةطابروسفنلاةوق

.يحورلاويندبلاداهجلايفةوقلاملسملابسكيهبو،قحلاىلعتابثلابالإ

.ركاشدمحأهححصو،(6٤/٢)دمحأ(481)

.هدانسإركاشدمحأححصو،(٢٢8/٢)دمحأ(48٢)

.(1901)ملسم(483)

.(5740)يراخبلا(484)

.(843)ملسم؛يبارعألامسابحيرصتلاهيفـ(4135،4136)يراخبلا(485)

ةباحصلاةايحو،دمحأهللاقزريدهمروتكدللةيلصألارداصملاءوضيفةيوبنلاةريسلا:رظنا(486)

.دلاخدمحمدلاخلُكْيَلَعلوسرلالوحلاجرو،يولهدناكلل



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١عع

:ةريسلايفةزعللةيوبرتلاميقلا:نورشعلاويداحلاثحبملا

:ةغلةزعلايناعمنم

الوبلغيالعينم:زيزعلجرو...ةبلغلاوةدشلاوةوقلا:لصألايفزعلا

."ةعنملاىنعتةزعلاو...لذيالورهقي

:اًحالطصاةزعلايناعمنمو

."بلغينأنمناسنإللةعنامةلاحةزعلا:بغارلالاق

ليقو؛ءيشلكىلعبلاغلايوقلاوه:ليقو.ءيشهبلغيالف،عنتمملا:هانعمو
(٤٨9) 3% . اه.هي

ءيشهلثمكسيليذلاوه

نينمؤملاوةَّيعلوسرلازعنوكيمثنمو،زعلكلردصملايهىلاعتهللاةزعو

(490).لامج.د

."""""كَّيُكهللازعنمدمتسم

:ميركلانآرقلايفةزعلا

نآرقلايفةرم111اهتافدارتمواهتاقتشمواهيناعموةزعلاةدرفمتدرودقل

.[ميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا:انهرظني]ميركلا

.ةميركةينارقةيا13يفةيهلإلاةمحرلابزيزعلاةفصتنرتقادقو

.(٢9٢٤)برعلاناسلو،(33٢)بغارلاتادرفمو،(38/4)ةغللاسيياقم:رظنا(487)

.(333)تادرفملا(488)

.(37/ع/٥)ناسللا(٤/٨9)

.يبصابرشلل(7٢)ىنسحلاءامسألاةعوسوم:رظنا(90٤)
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:ةيوبنةيوبرتةميقكةزعلايفةدراولاثيداحألانمو

هللاهدازالإاهيلعربصيفةملظمبٌدبعملظيالو...نهيلعمسقأثالث»–1

."«...اًرعاهبقَّي

ذوعأينإمهللا...»:ةيوبرتلاةميقلاهذهلهقيبطتيفلوقيةُكَّلَعناكو–٢

."«...كتزعب

لب،اًدرجمهمساركذيالنأهميظعتوهسيدقتو،نُكهللاعمبدألانمو–3

:ْمُكْيَلَعهلوقهلاثمو،ىلاعتهللا،كَّيَقهللا،هلالجلجهللا،ىلاعتوهناحبسهللا:ـبنرقي

."ةمايقلامويتاوامسلاقَّيَيهللايوطي»

ةريسلايفةزعلاةميقلةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

:ةيوبنلا

نمأمامصنوكتميقيهو،اذههباشامو،ةهازنلاوةفعلا:ةزعلاثروت

.ةليذرلانمعمتجملاترهطوةليذرلاتقحم،عمتجملاتداسوةليضفلا

:ةيوبنلاةريسلايفةوقللةيوبرتلاميقلا:نورشعلاويناثلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلايفةوقللةيوبرتلاميقلانعةدراولاثيداحألانم

لكيفو،فيعضلانمؤملانمهللاىلإُّبحأوريخيوقلانمؤملا»:لاقو-1
(494)

(...رخ

.ةحيحصديناسأبيذمرتلاودمحأمامإلاةياورنم،ربصلا:ةميقيفهركذقبس(491)

.هظفلو،(٢717)ملسم؛(7383)يراخبلا(49٢)

.هظفلو،(٢788)ملسم؛(741٢)يراخبلا(493)

.(٢664)ملسم(494)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1ع٦ا

نإالأ،يمرلاةوقلانإالأ،ّيمرلاةوقلانإالأ.ةوقنممتعطتسااممهلاودعأو»

."ىمرلاةوقلا

دادعإلةينابرلاةيبرتلاةميقلارثأثيدحلااذهللوألارطشلانمحضاوو

«...ٍةَّوُقنِّممُتْعَطَتْسَأاَّممُهَلًاوُّدِعَأَو﴿:ةيآلايفهبكَّيَغهللارمأيذلا،ةوقلا

.[60:لافنألا]

ةرباعخيراوصلابيمرلانوكي:اذهاننامزيفو.يمرلايفهلئاسونامزلكلو

...تامجارلاو،عوردلاو،ةيوونلاسوؤرللةلماحلاوتارئاطللةداضملاوتاراقلا

.خلإ

هسفنكلمييذلاديدشلاامنإ،ةَعَرَّصلاب[يوقلايأ]ديدشلاسيل»:لاقو-3

"«فسضغلادنع

:ةيوبنلاةريسلايفةوقلاميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

نمهريغعمو،ةزعوةميزعوةدارإواًدسجواًقلخواًنيديوقلادرفلانأ-1

اًيركسعءادعألالبقنماًباهموةلضافلاهميقيفاًيوقاًعمتجمينبي،ءايوقألا

ةايحلاتالاجميفةوقلادادعإبةُكَّلَعهلوسروىلُكهللانمرمألاناكاذلو،اًيسايسو

.ةيركسعلاةصاخ،ةفلتخملا

يتلامولعلانميهةثيدحلاةيجولنكتلاةيبيرجتلامولعلانأهيفبيرالاممو

يفةراضحلاومدقتلاىلإلوصوللةديحولاةليسولااهنأل،اهيلعلدواهبعراشلارمأ

.يسايسلاويركسعلاناديملاةصاخ،نيدايملاعيمج

.(1917)ملسم(495)



1عN/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.بجاووهفهبالإبجاولامتيالامنأل،بجاوةيبيرجتلامولعلاملعتو

ةوقلادادعإىلإةيدؤملامولعلاملعتنإف،بجاورمأةوقلادادعإمادامفاذلو
(497)

بجاو

:ةيوبنلاةريسلايفةعاجشللةيوبرتلاميقلا:نورشعلاوثلاثلاثحبملا

:ىرخألاميقلانيبةعاجشلاميقةلزنم

هه,f٩٣٩.،.م...م.م.ةا.)498(...ههج

،بستكتةمركموأ،عفدتوعفرتةهيركلكنأملعاو):يبشوطرطلالاق

نعءاهتنالاورماوألالاثتماباصيبلقلاةوقبف...ةعاجشلابالإققحتتال

عابتانعىهتنُيبلقلاةوقبو،لئاضفلاباستكاباصيبلقلاةوقبو؛رجاوزلا

.«لئاذرلاوىوهلا

لَمُكُتملاهدقفنمو،لئاضفلادامعةعاجشلانأملعا»:"ُّيمهيشبألالاقو

تابثيفهلكريخلالصأو:ءامكحلالاق.سفنلاةوقوربصلاباهنعربعيةليضفهيف

.«مرحلانععافدلامركلامركأو...بلقلا

ةريسلايفةعاجشلاميقنعىنعمواظفلةدراولاراثألاوثيداحألانمو

:[تابثلاةميقنعهركذقبسامىلإةفاضإ]ةيوبنلا

،سانلادوجأوسانلاعجشأوسانلانسحُأكَّلَعيبنلاناك:ككسنألاق

،يرعةحلطيبألسرفىلعمهقبسدقُكَّلَعيبنلاناكف-اًموي-ةنيدملالهأعزفدقلو

.ودعلاعيرسيأ-"«اًرحبهاندجو...):لاقو

ةقرو،69عومجم،قشمدبةيرهاظلاةبتكملابهلةطوطخميفةيميتنبامالسإلاخيشمالكموهفماذه(497)

.كلذركذقبسو-(131:ص)،ملاسداشردمحمروتكدللةيمالسإلاةفاقثلاىلإلخدملا:نعالقن-19

.(670–668/٢)كولملاجارس:رظنا(498)

.(1/031)فرطتسملا(99٤)

.(٢307)ملسم؛هظفلو،(٢8٢0)يراخبلا(500)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١ع/\

ةريسلايفةيداصتقالاوةيركسعلاوةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

:ةيوبنلا

لصأةعاجشلانأل،عمتجتملاحلص،ةعاجشلاةميقعمتجملايفتداساذإ

دصيولاومألاوضارعألاوءامدلايمحيعاجشلاف.هركذقبسامكةليضفلكل

عدصيو،هسفنحشقوينممهنأل،اًيونعمواًيدامهنيعيوفيعضلايمحيو،ءادعألا

اهتماركنوصوهتمأليوقعردوهف.ماكحلانمةربابجلاةاغطلامامأقحلاةملكب

.نايحألانمريثكيفةكئاشلالئاسملاضعبلةمساحةعاجشلانوكتواهتزعو

نماًديدشاًمارتحاوايلعةناكماهبحاصلتحيو،ةببحملاميقلانمةعاجشلاو

.ةميلسلارطفلاباحصألك

:ةريسلايفءاخسلاودوجلاوماركإلاومركللةيوبرتلاميقلا:نورشعلاوعبارلاثحبملا

ةفلاخمنمءيشبسندتلانعهسفنمّركيذلاميركلاو،مؤللادضمركلا

.قلخلاعساواًضيأوهو...هبر

وأ،ةضاضغهيفهقحلتالعفنناسنإلاىلإلصوينأ:ميركتلاوماركإلاو

."فيرشءيشهيلإلصوي

.مركلايناعمنمءاخسلاودوجلاو

يفدوجلاوماركإلاومركللةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألانمو

:ةيوبنلاةريسلا

."اهفسافسهركيو،قالخألايلاعمبحيومركلابحيميركهللانإ»–1

.(3٢14/8)ميعنلاةرضن:رظنا(501)

يلازغللنيدلامولعءايحإراثيوثيداحأجيرختيفيقارعلاكلذكهححصو(48/1)مكاحلا(50٢)

.(1801)عماجلاحيحصو،(337-336/3)ةحيحصلاةلسلسلايفينابلألاو،(344/3)



1عواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

نماممهدهعذافنإو،امهلرافغتسالاو،امهيلعةالصلا):نيدلاولاربنمو–٢

."امهقيدصماركإو،امهبالإلصوتاليتلامحرلاةلصو،امهدعب

."ميئلَبِخرجافلاو،ميرك[برجمريغيأ]رغنمؤملا»-3

:ةريسلايفهيناعمومركللةيوبرتلاميقلاىلعةيقيبطتلاةلثمألانمو

،سانلادوجأو،سانلانسحأُكْيَلَعهللالوسرناك»:كيفسنألاق–1

."سانلاعجشأو

ناوفص-لجرءاجف،هاطعأالإاًئيشُكْيَلَعهللالوسرلئسام»:سنألاق–٢

اًدمحمنإف،اوملسأموقاي:لاقفهموقىلإعجرف،نيلبجنيباًمنغهاطعأف-ةيمأنبا

."رقفلاىشخيالنم:ةياوريفو.رقفلافاخيالنمءاطعيطعي

ضغبألهنإو،يناطعأامُكَّلَعهللالوسريناطعأدقل»:ةيمأنبناوفصلاق-3

."َّيإسانلاُّبحألهنأىتحينيطعيحربامف،َّيلإسانلا

مئانغنمةقانةئاممهبولقةفلؤملانمالجرنيرشعوةعستىطعأو–4
(٥٠٨) .

نلينح

جاتحموهواهايإهحنم،ةأرماهايإاهتدهأةنسحةدربلجرهلأسامدنعو–5

هححصو،(4/415)مكاحلا؛(498/3)دمحأ؛(3664)هجامنبا؛هظفلو،(514٢)دوادوبأ(503)

ح/457/٢5)ةعوسوملاوققحمهفعضو،(913)ةحيحصلايفينابلألاهركذو،يبهذلاهقفاوو

.رظناذهيفو،(59160

.(935ح/644/٢)ةحيحصلايفو،دواديبأحيحصيفينابلألاهححصو؛هظفلو،(4790)دوادوبأ(504)

.(٢307)ملسم؛(٢8٢0)يراخبلا(505)

.هريغو،(٢31٢)ملسم(506)

.(3313)ملسم(507)

ةيلصألارداصملاءوضيفةيوبنلاةريسلا:هللاقرزيدهم.د؛(194–19٢/4)ماشهنبا(508)

.(0/17ـ٢/٦٥٩1)



oةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١

(009).

"ةصاصخمهبناكولومهسفنأىلعنورثؤينممناكهنأل،اهل

."لخبلاوحشلانمذوعتيُكتناكو-6

:ةيوبنلاةريسلايفمركلاميقلةيعامتجالادئاوفلانمو

معيهريخنأل،موصخلاليلقوهفاذلو،قلخلاوقلاخلانمبوبحمميركلاــ١

ناك،سانلانيبتاموصخلاتلقاملكو.ضيرمدساحالإهيداعيالو،عيمجلا

.اًيلاثماًعمتجم

.سانلانيبداوتلاف،يعامتجالالفاكتلاىلعثعبيمركلاـ٢

:ةيوبنلاةريسلايفءاخسللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:نورشعلاوسماخلاثحبملا

(511) ههو:م -

موميركلاداوجلاوهيخسلانوكيمثنمو،مركلاو،دوجلا:وه

ةيوبنلاةريسلايفءاخسللةيناسنإلاوةيعامتجالاةيلمعلاةيوبرتلاميقلا

.امهيفركذاميفتكنف،مركلاودوجلاىنعمنمبيرقءاخسلاىنعمنألو

ىلعيدوهيلانوهرمهعردوتاملب،باتكلااذهعوضوميهيتلاميقلاهذه

هسبلموهبرشموهلكأميففافكلاةايحشاعو."ريعشنماًعاصنيثالث

(513) .. كيو

.(1٢77)يراخبلا(509)

.(6369)يراخبلا(510)

.(373/1٤)برعلاناسل؛(3/61٤)ةغللاسيياقم(511)

.ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهدانسإىوقو،(٢7٢4ح/٢56/4)دمحأ(51٢)

.(316-٤/٢30)هللاقزريدهم/روتكدللةيوبنلاةريسلا:رظنا(513)



1ح1ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

حالصلاجرادميفعمتجملاىقتراعمتجملايفءاخسلالهأرثكاذإاذلو

.ىنغلاءاخسبدستريقفلاةجاحنأل،ىنغلاوريقفلانيبةفلألاو

:ةيوبنلاةريسلايفرسلامارتحالةيوبرتلاميقلا:نورشعلاوسداسلاثحبملا

ةريسلايفرسلانامتكلةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألانمو

:ةيوبنلا

"ةنامأيهفتفتلامثثيدحلابلجرلاثدحاذإ»-1
ديريالهنأىنعيـ)514

.هثداحينمريغدحأهعمسدقنوكينأ

وأ،مارحجرفوأ،مارحمدكفسسلاجم:ةثالثالإةنامألابسلاجملا»–٢

."قحريغبلامعاطتقا

هبحاصىلعيبشفينأامهدحأللحيالو،ةنامألابناسلاجتملاسلاجتيامنإ»-3

."«هركيام

،هتأرماىلإيبضفيلجرلا،ةمايقلامويةلزنمهللادنعسانلارشأنمنإ»–4

."اهرسرشنيمث،هيلإيضفتو

.رسلانامتكيفةيوبرتلاميقلاهذهبنوعباتلاوكُكْيغةباحصلامزتلادقلو

.هريغلنسحـ(14474)دمحأ؛نسح:لاقو،(1959)يذمرتلا؛هظفلو،(4868)دوادوبأ(514)

،(343-34٢/3)دمحأ؛ينابلألاهفعضو،(4869)دوادوبأ؛هظفلو،(٢47/10)ننسلا:يقهيبلا(515)

كلذل،حيحصهانعمنكلو:تلق.(14693ح/45/٢3)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهفعضو

.(6678)ريغصلاعماجلاحيحصيفينابلألاهنسحو،ءاملعلاهبدهشتسا

.ديجلسرماذه:لاقو،(5٢0/7)بعشلا:ىقهيبلا؛(1979)فنصملا:قازرلادبع(516) .هه.(1437)ملسم(517)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1ح٢

:ةيوبنلاةريسلايفرسلانامتكلةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

هبناجنمؤيهيخأرسظفحينمف،سانلانيبةبحملاىرعقيثوتىلإيدؤي

.عمتجملاحالصإيفمهسينأهنأشنماملكىلعنمتؤيو

:ةيوبنلاةريسلايفرذعلالوبقوراذتعاللةيوبرتلاميقلا:نورشعلاوعباسلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلايفراذتعالاةميقنعةدراولاثيداحألانم

"هنمرذتعيرمألكوكايإ»:ُكتلاق–1

٥٢٠(م16إ)

مدنراذتعالانأينعي،""ةبوتمدنلا»:لاقو–٢

:ةيوبنلاةريسلايفراذتعالاميقلاةيلمعلاتاقيبطتلانمو

هيلعدريملف،هيلعملسفلوبيوهوةُكَّلَعيبنلاىتأهنأ،ذفنقنبرجاهملانع

:لاقوأ،ارهطىلعالإقفَّيُكهللاركذأنأتهركينإ»:الئاق،هيلإرذتعامثأضوتىتح

."ةراهطىلع»

ةريسلايفراذتعالاةميقلاةيلمعلاتاقيبطتلاوراثآلاوثيداحألاةردننإ

ىتحهيلعمدنياملعفينكيملُكَعلوسرلانأىلع-ملعأهللاو-كلذلدي،ةيوبنلا

دوجوردنكلذكو،ومسلاوبدألاوقالخألايفيوبنلالامكلارهظيانهو،رذتعي

لوسرلابءادتقالاونآرقلاقلخىلعاوبرتنيذلاهيغُتُكيةباحصلااهيفرذتعالاعفأ

هازعو،(٢671ح/5٢0/1):(ريبكلاحتفلا)هتدايزوريغصلاعماجلاحيحصيفينابلألاهدروأ(518)

.(354،14٢1)ةحيحصلاةلسلسلايفهنسحو،ينتكَّيغفسنأنع،ةراتخملايفءايضلل

.(37/6)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(3568ح/376/1)دمحأ؛(4٢٥٢)هجامنبا(519)

.(308)تايلكلا:يوفكلا:رظنا(5٢0)

.(350/1)هجامنبا؛(37/1)يئاسنلا؛ينابلألاهححصو،هظفلو،(17)دوادوبأ(5٢1)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةريسلايفراذتعالاميقلةيعامتجالادئاوفلانمو

.هلرذتعملانمعفانملابالجتسا–1

.ريخلالمعىلعهعجشيهيخأنمرذعلالبقييذلاملسملاـ٢

ةريسلايفناويحلابقفرللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:نورشعلاونماثلاثحبملا

:ةيوبنلا

:ةغلقفرلايناعمنم

."فنعلافالخوهو،قيفرهبحاصو،لعفلاةفاطلو،بناجلانيل

:اًححالطصاقفرلايناعمنم

."فنعلادضوهو،لهسألابذخألاولعفلاولوقلاببناجلانيلوه

يفناسنإلاريغءايحألابقفرللةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألا

:ةريسلا

اهيفامبتاقولخملالكبقفرلاىلعثحتىتلاةماعلاثيداحألانم–1

الإءيشنمعزنيالوهنازالإءيشيفنوكيالقفرلانإ):َّيعهلوق،ناسنإلا

مرحنمو،ريخلانمهظحيطعأدقفقفرلانمهظحيطعأنم»:هلوقو.؟"(هناش

٥٢٥(هي.هجهم2.هج)

مو«ريخلانمهظحمرحقفرلانمهظح

.(18/٢٤)ةغللاسيياقم:رظنا(٢٢5)

.(3/89)نريحلافلاليلد:نالعنبا:رظنا(5٢3)

.حيحصنسح:لاقو،(٢13)يذمرتلا(5٢5)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلاc١عي

."«ريخلامرحيقفرلامرحينم»:هلوقو

سرغملسمنمام»:ناسنإلاوباودلابقفرلايفةدراولاثيداحألانمو–٢

."ةقدصناكالإةبادوأناسنإهنملكأفاًسرغ

(٥٢٨

"ةمحرلاثحبمنم(4)بلطم:ناويحلابقفرلاىلعةلثمأانركذدقو-3

وفعللةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:نورشعلاوعساتلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلايف

ةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألانم

:ةيوبنلاةريسلاىفوفعللةيداصتقالاو

اميفدودحلااوفاعت»:لاقُكْيَلَعهللالوسرنأ:كيفورمعنبهللادبعنع–1

."بجودقفدحنمىنغلبامف،مكنيب

؟مداخلانعاوفعنمك،هللالوسراي:لاقف،ْمُكْيَلَعيبنلاىلإلجرءاج–٢ .مم

مويلكيفهنعاوفعا»:لاق،ةثلاثلاناكاملف!تمصف،مالكلاهيلعداعأمث!تمصف
(٥30) هجهج

(ةرمنيعبس

امو،ّزعالإوفعباًدبعهللادازامو،لامنمًةقدصتصقنام»:لاقو-3

.(٢593)ملسم(٥٢6)

.(601٢)يراخبلا(٢75)

.(417–٢/415)ةريسلا:هللاقزريدهم.د:رظناو(5٢8)

هقفاووهححصو،(383/4)مكاحلا؛(8٢8/3)ينابلألاهححصو،هظفلو،(4376)دوادوبأ(5٢9)

.(حيحصـ4539يع٥٣/٨)يئاسنلا؛يبهذلا

ققحمهدانسإنسحو؛(970/3)يذمرتلاحيحصيفينابلألاهححصو،هظفلو،(5163)دوادوبأ(530)

.(48/8)لوصألاعماج



١ co co ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."هللاهعفرالإهللدحأعضاوت

ةريسلايفاًيداصتقاواًيسايسواًيعامتجاوفعلاميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

:ةيوبنلا

نعنوفعيهباحصأوةُكَّلَعهللالوسرناك»:كيفديزنبةماسألاق–1

:ىلاعتلاق.ىذألاىلعنوربصيوىلاعتهللامهرمأامك،باتكلالهأونيكرشملا

مودحصعممسجمبيدم.كمممصيصعAكمحمويمت.16رمحمم1ك..يصكو1كحملو1

ّمُككِلَبَقنِمَبَتكلأأَوُتَوآَنيِذَلآَنِمكَعَمكّشَلَوْمُككيَبُقنَأَوْمُككِلاَوّمأيفكرُوَلَبُكَل﴿
-- غجرمموي.مسصمك.صوروفمكمصرساموحريصممٌةع.يصمك1كهريج11.كممريصم

لآ]ِ﴾روُمألأِمَرَكَعَنِمكِلَذَّنِإَفًاَوْقَّتَتَوًاوُريمَضَتنِإَواًريثُيكـىَذَأًاَوُكْشَأكيزْيَلآَنيِمَو

."«هبهللارمأامنعوفعلايفلوأتيُكْيَلَعهللالوسرناكف.[186:نارمع

رفغابر»:لوقيوههجونعمدلاحسميوهو،هومدأفهموقهبرضمالسلامهيلع

."نوملعيال:إفيموقل

،ةديدشةذبجهئادربهذبجف،يبارعأهكردأف،ةيشاحلاظيلغ[نارجنىلإةبسن]

،هتذبجةدشنمءادرلاةيشاحاهبترثأدقو،ةُكَّلَعيبنلاقتاعةحفصىلعترظنف

هلرمأمث،كحضف،هيلإتفتلاف،كدنعيذلاهللالامنميلرم،دمحماي:لاقمث
(534)

.""""""""(ءاطعب

نمةصاخ،مهدارفأونيكرشملاءادعألاءامعزنمريثكنعةُكَّلَعافعو–4

.(٢588)ملسم(531)

.(6٢07)يراخبلا(53٢)

.(156٢)ملسم؛(٢078)يراخبلا(533)

.(1057)ملسم؛هظفلو،(6088)يراخبلا(534)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1ح٦ا

:كلذلاثمو،ةكموبرعلاىكرشم

دضةيكرشلاةضراعملادوقيناكيذلا،برحنبنايفسيبأنعهوفع

:لثمعجارميفاذهليصافترظنا].ةكمحتفىلإهتلودوهباحصأوةُكَّلَعلوسرلا

.[ةلوطملاتاعبطلا-ةيلصألارداصملاءوضيفةيوبنلاةريسلا:هللاقرزيدهم.د

."ةكمحتفدعبملسأوهاداعيذلا،يحمجلاةيمأنبناوفصنعهوفع

."نيلبجنيبةيشامو،نينحمئانغنمةقانةئاميطعأنممناكو

يفشيرقلثممناكو،ةكمحتفدعبملسأيذلا،ورمعنبليهسنعهوفع

."ةيبيدحلاةندهوحلصةدهاعمىلععيقوتلا

فوطيوهْومُكْيَلَعلوسرلالايتغالواحنممناكو،ريمعنبةلاضفنعهوفعو

هبهثدحتتناكامعلوسرلاهلفشكنيحاهمويملسأو.ةكمحتفمويةبعكلاب
(٥٢٨)

حتفمويىلإنيملسملاتداعيتلا،نايفسيبأةجوز،ةبتعتنبدنهنعهوفع

نبىشحوهلتاقتأفاكو،دحأمويةزمحةثجبليثمتلاىفتمهسأو،ةكم

(د39)

.برح

٥٤٠(..همم,1**:م.هو)

موةزمحلتاق،فبرح-نبيسحونع5وعع

.(٤61٢6)فنصملا:قازرلادبع:رظنا(535)

.(1٢965)يقهيبلا؛(٢313)ملسم(536)

.(3/٢19)ةباصإلا:رجحنبا؛(57/3)باعيتسالا(537)

.(3٢٤/٤)ةياهنلاوةيادبلا:ريثكنبا(538)

.(4ج)ةباصإلايفاهتمجرترظنا(539)

:يقهيبلاةصاخ،امهريغو؛حيحصدنسب،(16077)دمحأ؛(407٢)يراخبلا:دنعهتصقرظنا(540)

.(٢48/15)حتفلا:رجحنباو،(3/٢٤1)لئالدلا



1حN/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

،ْمُكْيَلَعلوسرلالاتغيلةنيدملاىلإةكمنمءاجيذلا،بهونبريمعنعهوفع-

(٥٤1) ... . هم .. *

.""""""""ةرشابمردبةوزغدعب

."نينحمويُكتلوسرلالايتغادارأيذلا،نامثعنبةبيشنعهوفع-

نمرفنيفُكَّلَعهللالوسرتنببنيزلضرعيذلا،دوسألانبرابهنعهوفع-

برضف،ةنيدملاباهيبأىلإصاعلاوبأاهجوزاهلسرأنيحشيرقءاهفس

."اهنينجتطقسأفًالماحتناكو،ةلحارلاسخنواهجدوه

نمهتدوعنيحُكَّلَعلوسرلالايتغادارأيذلا،ثراحلانبثروغنعهوفع-

."عقرلاتاذةوزغ

يذةوزغنمهقيرطيفوهوهلايتغالواحامدنع،يبراحملاروثعدنعهوفع-

٥٤٥(أ)
.رم

٥٤٦(أ.هي.هو-1)

ردبىرسانع5وهع

.(؟"هلابقتلةاعسلانمناكيذلا،ىميحسلاىفنحلالاثأنبةمامثنعهوفع-1

٥٤٨(**%!همه،عس.ااهكم)

.نسحلسرمدنسب،(464)رصتخملا/ةباغلادسأ:رظنا(541)

.امهريغو؛(5/145)لئالدلا:يقهيبلا؛(583:ص)،يزاغملا:يبهذلا:دنعةصقلارظنا(٤٢5)

-.ةباصإلا؛(509:ص)،رصتخملا-ةباغلادسأ:رظنا(543)

.(843)ملسم؛(4135،4136)يراخبلا(445)

.(194/1)يدقاولا،(34/٢)و(68/3)ماشهنبا؛هسفنردصملا(545)

؛نسح،(407–06/114)ريبكلا:يناريطلا(6٢91)دوادوبأ؛(5/٢06)فنصملا:قازرلادبع(546)

.حيحص،(٢٢16)دمحأ؛نسح،(477-476/٢)لئالدلا:ميعنوبأ

.(1764)ملسم؛(437٢)يراخبلا(547)

.نسحدنسب،قاحسإنباثيدحنم،(409–408/3)ماشهنبا(548)



ةبوبنلاةريسلاىفةلوبرتلاميقلا
\/cيوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي١

ديعبنيملسملازازفتسااولواحشيرقرافكنمالجرنيعبسىلعوفعلابّنَم-

."ةيبيدحلاةندهحلصماربإ

ىلعضوافتلاءانثأاهسفنةلواحملااورركاًيشرقاًباشنيثالثىلعوفعلابّنم-

."ةيبيدحلاحلصماربإ

فئاطلاراصحدعبنزاوهىرسأىلعوفعلابّنم-

امدنعو،نيملسملاوةَّيَعيبنلاوجهيناكيذلا،ريهزنببعكرعاشلانعافع-1

."ُكَتلوسرلاحدميفةدربلابةروهشملاةديصقلامظنملسأ

باتكنمناكنأدعبدترايذلا،حرسلايبأنبهللادبعىلعوفعلابنم-

."كلذدعبملسأو،يحولا

هوجهيناكيذلا،بلطملادبعنبثراحلانبنايفسيبأهمعنبانعهوفع-

."كلذدعبملسأو،اًرعش

مث،مزهو،هبراحيذلا،قلطصملاينبميعز،رارضيبأنبثراحلانعهوفع-1

."ملسأوداع

) 1 ، .. : هو.

ملسملجربلثمولتقيذلا،يدعسلاداجبنعهوفع-1

(ث51)

(٥٥٦

.حيحص-(1٢٢٢7)دمحأ؛(1808)و(1807)ملسم(549)

.حيحص-(16800)دمحأ(550)

.(3131،313٢)يراخبلا(515)

ـ(419/4)ةياهنلاوةيادبلا:ريثكنبا؛(583-579/3)مكاحلا؛(411/5)لئالدلا:يقهيبلا(55٢)

.ةروهشم

نسحـ(378–377/5)فنصملا:قازرلادبع،(134–133/3)دوادوبأ؛(٢/141)دعسنبا(535)

.هدهاوشب

.ةباصإلايفهتمجرترظنا(545)

.(476/٢6)ريسفتلا:يربطلا؛تاعباتملاودهاوشلابىوقتي،(٢79/4)دمحأ(555)

.(73/4،147)و،ناكيبعلاةعبطـ(118/٢)ماشهنبا(556)



1حواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

اوجهنيذلاءارعشلانمناكو،همدحابأنأدعب،سانأيبأنبديسأنعهوفع-1
7).. هو%جسّدلا

(هد"ةكمحتفمويملسأو،نيملسملاوُكَتلوسرلا

ديدشناكيذلا،رعاشلايموزخملاةريغملانبماشهنبثراحلانعافعو-1

مأتيببهلتقيلعدارأموي،حتفلامويهنعافع.مالسإلاوةُكْيَلَعلوسرللةوادعلا

.(**8)ىلالا::لعبملسأو،عىناه

."كلذدعبملسأو،ثراحلانبريضنلانعافعو-

،ءاقلطلا:ـباوفرعو.ماعلاوفعلا:ـبفرعو،هوبراحنيذلاةكملهأنعافع-

.(؟٦٠)زنيجلعباوملسأو

دحأ-ةنعسنبديزنعهوفع،باتكلالهأنعوفعلاصصقرهشأنمو–5

.هتصقركذقبسيذلا-دوهيلارابحأ

:ةيوبنلاةريسلايفوفعلاميقلةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

ةمحروفعلانأل،ةمحرلاهدوستلضفأةايحلحلاصلاءشنلاوعمتجملاةئيهت–٢

تاذتاعمتجملايفةصاخ،سانلانيبيملسلاشياعتلاتاموقممهأنم-3

.ةددعتملاتاينثإلاوقارعألاوتانايدلا

.(45/6)قشمدخيرات:ركاسعنبا(557)

.(ع٢/11)ماشهنبا(558)

.يدقاولاةياورنم،(475–474/5)لبسلا:يحلاصلا(559)

،ةريسلا:هللاقزريدهم.د؛(78/4)ماشهنبا؛لسرمنسح-(143:ص)،لاومألا:ديبعوبأ(560)

.ةكمحتفثادحأ



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1-1

لوسرلامهنعافعنيذلامظعمف،مالسإلاىلإنيملسملاريغبولقحتفيوفعلا–4

يدهم.د:فلؤملادنعمهصصقرظنا].وفعلاةجيتنمالسإلايفاولخدةُكْيَلَع

.[ةيوبنلاةريسلا:هللاقزر

:ةيوبنلاةريسلايفداهجللةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاثحبملا

،ةملكلاوسفنلاولاملابنيدهاجملاوداهجلالضفيفةريثكلاوقأةُكَّلَعلوسرلل

:لاثملاليبسىلعانهركذنو.ةداهشلايناعميفعسوو

،ةنجلاباوبأنمبابهللاليبسيفداهجلانإف،هللاليبسيفاودهاجو»–1

."مغلاومهلانمهبهللايجني

."«فويسلالالظتحتةنجلاباوبأنإ»-٢

:لاق؟لضفألمعلاُّيأ،هللالوسراي:تلق:لاق،كفرذيبأنع-3

."هليبسىفداهجو،هللابناميإلا»

مئاقلالثمك-هليبسيفدهاجينمبملعأهللاو-هللاليبسيفدهاجملالثم»–4

عمًاملاسهعجريوأةنجلاهلخدينأهافوتينإهليبسيفدهاجمللهللالكوتو،مئاصلا

."ةمينغوأرجأ

(٥٦٥

"قافنلانمةبعشىلعتام،هسفنيفسيلو،زغيملوتامنم»-5

."اهيفاموايندلانمريخهللاليبسيفةحوروأةودغ»-6

.هريغلنسحـ(5ح/133/1)داهجلا:مصاعيبأنبا(561)

.(190٢)ملسم(563)

.(136)ملسم؛(٢518)يراخبلا(563)

.(٢786)يراخبلا(564)

.(1910)ملسم(565)



1 - 1 ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

هللاليبسيفاًيزاغّففلخنمو،هرجأُلثمهلفهللاليبسيفاًيزاغزهجنم»-7

."هرجألثمهلفهيلعقفنأو،هلهأىف

ريخبهللاليبسيفاًيزاغفلخنمو،ازغدقفهللاليبسيفاًيزاغزهجنم»–8

ه»,هه٩) )٥٦٨«

مو(ازغدقف

(د69

"رانلاهسمتفهللاليبسيفدبعامدقاتربغاام»-9

"ملسمئرمافوجيفمنهجناخدوهللاليبسيفرابغعمتجيال»-10

ودعلايقلاذإىتحهللاليبسيفهلاموهسفنبدهاجنمؤم:ةثالثىلتقلا»–11

الهشرعتحتهللاةميخيفديهشلاكاذف»:هيفةُكْيَلَعيبنلالاق،«لتقيىتحلتاق

."...ةوبنلاةجردبالإنويبنلاهلضفي

"ةنجلاهلف[نيتبلحنيبنامزلا]ةقانَقاَوْقهللاليبسيفلتاقنم»-13

نيتسلجرةدابعنملضفأهللاليبسيففصلايفمكدحأماقم»–13
اث73)...

( ةنس"

(57٠

(٥٧٢

رجأهلنإفلتقوأتاممثهسفننماًقداصةداهشلاهللالأسنم)–٤1

.(574) .3%

.هوهج

.(1880،1881)ملسم؛(٢79٢)يراخبلا(566)

.نسح-(87ح)داهجلا:مصاعيبأنبا(567)

.نسح-(89)داهجلا:مصاعيبأنبا:هانعمبو،(1895)ملسم(568)

.(٢811)يراخبلا(569)

.نسح،(119ح)داهجلا:مصاعيبأنبا(570)

.نسح-(13٢ح)هسفن(571)

.هريغلنسحـ(135ح)هسفن(57٢)

.هريغلنسح-(139ح)هسفن(573)

.هريغلنسحـ(181ح)هسفن(574)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا
1 -٢

سمنممكدحأدجيامكالإلتقلانم[ديهشلاينعي]ليتقلادجيام»–15
(570) ... هوهج.

.""""""""(ةصرقلا

نماًناسنإنيعبسيفعفشيو...:لاصخعبسهللادنعديهشللنإ»–16

."«هبراقأ

هلنإو،ايندلاىلإعجرينأهرسي،ريخهللادنعهل،توميدبعنمام»–17

ايندلاىلإعجرينأهرسيهنإف،ةداهشلالضفنمىريامل،ديهشلاالإاهيفاموايندلا

."ىرخأةرملتقيف

نأمهسفنأبيطتالنينمؤملانمالاجرنأالولهديبيسفنيذلاو»-18

.هللاليبسيفودغتةيرسنعتفلختام،هيلعمهلمحأامدجأالو،ينعاوفلختي

،لتقأمث،يحأمث،لتقأمث،ايحأمث،هللاليبسيفلتقأينأتددولهديبيسفنيذلاو

."لتقأمث،ايحأمث

ديهشلاو،مدهلابحاصو،ْفرَعلاو،نوطبملاو،نوعطملا:ةسمخءادهشلا)–19

."هللاليبسيف

ىلعتامنإو،ءادهشلالزانمهللاهغلب،قدصبةداهشلاهللالأسنم»–٢0

اث٨٩٠)......,..

( هشارف"

.نسحـ(190ح)مصاعيبأنبا،(397/3)دحأ(ه75)
.نسحـ(٢04ح)مصاعيبأنبا؛(1718٢)لمحأ(7/6٥)

.(1877)ملسم؛هظفلو(٢795،٢817)يراخبلا(577)

.رجحنبادنعمهظافلأوهريغهاورنمرظناو،(٢797)يراخبلا(578)

.(1876)ملسم؛(٢8٢9)يراخبلا(579)

.(1909)ملسم(580)



٦٢١مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيوبنلاةريسلايفداهجلاميقلةيسايسلاوةيعامتجالادئاوفلانم

.نيملسملاومالسإللةوقوزعهللاةملكءالعإلداهجلايف–1

.ضرألاتدسفلاورشلالحفتسالهعاونأعيمجبداهجلاالول–٢

.نيملسملاومالسإللضرألايفنيكمتلابابسأنم_1م

.مالسإلاراشتنابابسأىوقأنم–4

.ماكحلاملظدضنامأمامصداهجلالكشي–5

:ةيوبنلاةريسلايفتقولامارتحالةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاويداحلاثحبملا

.هتعاضإمدعوهمانتغاىلعهثحو،ةماعةفصبملسملاتقوبمالسإلامتهادقل

ثيدحنمُكَتيبنلالوقيذإ،مايقلامويناسنإلااهنعلأسييتلارومألانموهف

لاؤسلاةيولوأنعةيانك،اهلناكملوأنمكرحتتاليأ]لوزتال»:كيفذاعم

ميفهرمعنع:لاصخعبرأنعلاسيىتحةمايقلامويدبعامدق[رومألاهذهنع

اذامهملعنعو؟هقفنأميفو؟هبستكانيأنمهلامنعو؟هالبأميفهبابشنعو؟هانفأ

"«؟هيفلمع

هرمعمانتغاببلاطمملسملانأىلعةلالدلاحضاولاثيدحلااذهنمانلنيبتي

ةوقبجاتنالاولمعلاوةكرحلابةلفاحةرتفاهنأكلذ،ةصاخبهبابشةرتفوةماعب

.لقعلاوندبلا

يفيرذنملاهدروأو،يفلسلايدمحقيقحت،٢ط،(111ح/61/٢0)ريبكلامجعملا:يربطلا(581)

هنسحو،هلظفللاو،حيحصدانسإبيناربطلاورازبلاهاور:لاقو،(5٢67ح/٢99/4)بيغرتلا

بيغرتلاوققحمهححصو،(1875)بعشلا:يقهيبلا؛يويدبوراطعلاووتسم)بيغرتلاوققحم .هه.(م٢1٢ح/170/1)
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مانتغاىلإملسملااَهجومواًدشرمةُكَّلَعيبنلالوقءاجقلطنملااذهنمو

،كمرهلبقكبابش:سمخلبقاًسمخمنتغا»:هلوقيفرمعلاصرفوتاقوألا

لبقكتايحو،كلغشلبقكغارفو،كرقفلبقكانغو،كمقسلبقكتحصو

."«كتوم

نمىوصقةدافتساناسنإلاديفتسيلشاعملابلطيفريكبتلاىلعةَّيعثحو

."«اهروكبيفيتمألكرابمهللا»:لاقف،هنمز

،هدعاونمتقوردهيداعيملافلخينمف،تقولامارتحانمديعاوملامارتحاو

لعجو،دعوملافلخنمُكَّلَعيبنلارذحاذلو.هلهسفناًعرفموهراظتنابنوكيهنأل

دعواذإو،بذكثدحاذإ:ثالثقفانملاةيآ):لاقف،قافنلاتامالعنمكلذ

."ناخنمتئااذإو،فلخأ

ةصاخ،هنمةدئافالاميفهرادهإمدعببلاطموهو،هدنعةنامأملسملاتقوف

:تقولالتقنانعدةلوقمف.هريغلوأ،هسفنناسنإللوأهللقوقحهبقلعتمتقولانأ

(Letus kill the Time)تقولا:ناكاذإف.ةيراضحلامالسإلاميقيفدجوتال

Timeis)لام money)هنأل،لاملانمىلغأنيملسملادنعوهف،نييبرغلادنع

ىلعحشأمهدحأناكاًماوقأتكردأ»:لئاقلايرصبلانسحلاهللامحرو؛ةدابع

نيذلا،هتيةباحصلاكشالبانهينعيوهو،"هريناندوهمهردىلعهنمهرمع

.ضوعيالتقولانكلو،ضوعيلاملانأل،لاملانمزعأوىلغأمهدنعتقولاناك

.يبهذلاهقفاووهححصو(7846)مكاحلا(58٢)

.حيحص-(٢606)دوادوبأ(583)

.(33)يراخبلا(584)

،ةيملعلابتكلاراد،ىمظعألانمحرلابيبحقيقحت،دهزلا:(ـه181ت)كرابملانبهللادبع:رظنا(585) .هه.(51:ص)،م1998/ـه1419،توريب
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ينبنبكلاملاقامك-رصانعثالثىلعالإةيراضحةضهنيأموقتالو

هتذختااموايناملأبالثمبرضو."تقولاو(ضرألا)بارتلاوناسنإلا:هللاهمحر

،م1945ماعةيناثلاةيملاعلابرحلايفاهتميزهةجيتناهترثعتلاقأتاءارجإنم

.اذهيفرصنعمهأتقولالالغتساناكو

:ةيوبرتلاهتميقوَّيَعلوسرلالاعفأيفتقولا

يفتقوهليبضميالناكو،هتقوىلعاًصرحسانلادشأنمةُكَّلَعيبنلاناك

يبنلالاحاًفصاوككفيلعلوقي.هسفنحالصبهنمدبالاميفوأ،نَّكَغهلللمعريغ

،هلهألاًءزجو،هللاًءزج:ءازجأةثالثهلوخدأزجهلزنمىلإىوأاذإناك»:هنأبُكْيَلَع

(٨٥7) ه.هيهأ.أ.:م*.(|هك ..

مو(سانلانيبوهنيبهأزجأزجمث،هسفنلاًءزجو

،ةوزغنيرشعنمرثكأضاخهنأهدنعتقولالالغتساىلعةلالدىفكيو

.ةيناسنإةراضحمئاعدىسرأوهملعبملاعلاعفنو،ةيرس60وحنو

:ةيوبنلاةريسلايفنمزللةيوبرتلاميقلادئاوفنم

ةيراضحلاةضهنلاتماقدقف.ةمألاوعمتجملاوناسنإلاةايحوهنمزلا

قبسلابصقةيمالسإلاةمأللناكاذلو،هنمةدافإلاونمزلامارتحاىلعةيمالسإلا

،م1979/_ه1399،قشمد،ركفلاراد،ةيبرعلاةمجرتلا،ةضهنلاطورش:يننبكلام(5/86)

.(تقولارصنع)(1٤٢–139:ص)

.(157/٢٢)ريبكلامجعملا:يناربطلا(587)
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:ةيوبنلاةريسلايفةفاظنلاوةراهطللةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاويناثلاثحبملا

:ةغلةراهطلايناعمنم

امومثإلانعفكلاوهزنتلا:ريهطتلاورهطتلا:اولاقو.سندلالاوزوءاقنلا

نعنوهزنتييأ:نورهطتيموقمهو.هزنميأ:بايثلارهاطلجرو.لمجيال

.ساندألا

"ةساجنلاضيقنرهطلاو

:اًحالطصاةراهطلايناعمنم

(ث٨٨

نل6٨إ

هانعملكلو،سفنةراهطومسجةراهط:نابرضةراهطلا»:ا"بغارلالاق

نمسفنلاةيقنتوحالصلللمعلاوبنذلاكرت:سفنلاةراهطف.يحالطصالا

.بياعملا

.امهتروصىلعوامهانعميفاموأسجنةلازإوأثدحعفر:مسجلاةراهطو

اذهعوضومبةرشابملاةقالعلاتاذ،ةراهطللةيوبرتلاميقلايناعمنمو

:ةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالا:بناوجلايفيأ،باتكلا

يفحالصلارثكاذإو،حلاصدرفبونذلانمرهطملانأل:بونذلانمةراهطلا

.ةيلاملاوةيسايسلاوةيعامتجالا:هتالماعملكيفحلاصعمتجملاحبصأ،عمتجملادارفأ

ةيسايسلاوةيعامتجالاةيوبرتلاميقلانع،َّيَعيبنلالاوقأنم

:ةيوبنلاةريسلايفةراهطللةيداصتقالاو

.(٤٢8/3)ةغللاسيياقم؛(075–٤/٤05)ناسللا(588)

.(308:ص)تادرفملا(589)
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.ةيعامتجاةميقهذهو."بيطتورهطت

سبتلافمورلاةروسحبصلايفأرقامدنع،روهطلاناسحإمدعيفُكَّلَعلاق–٢

نونسحيالانعمنولصيماوقالابام):لاقف،[تايآلاهيلعتطلتخايأ]هيلع

."«كئلوأنآرقلاانيلعُسبلَيامنإف،روهطلا

.هفصنيأ-"...ناميإلارطشروهطلا»:لاقو-3

."...اوفظنتف،دوجلابحيداوج

،يلاوعلاومهلزانمنمةعمجلاموينوباتنيسانلاناك:افكؤمةشئاعتلاق–5

،ُكَّلَعهللالوسرىتأف،قرعلامهنمجرخيف،قرعلاورابغلامهبيصيرابغلايفنوتأيف

يأـ"(اذهمكمويلمترهطتمكنأول»:ُكْيَعيبنلالاقف،يدنعوهومهنمناسنإ

ةريسلايفةفاظنلاوةراهطلاةميقلةيداصتقالاوةيعامتجالادئاوفلانمو

:ةيوبنلا

.حارشنالاورورسلاسفنلايفثعبتعمتجملايفةفاظنلاةعاشإ–1

.يونعملاوّيداملاهثبخليلقرهاطلافيظنلاعمتجملانإ–٢

؛(٢6386ح/143)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(٢79/6)دمحأ؛(455)دوادوبأ(590)

.(٢70/٢)ةميزخنبا؛(759–758)هجامنبا،(594)يذمرتلا

/38/169)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحم:هدانسإنسحو،(363/5)دمحأ؛هظفلو،(156/٢)ىئاسنلا(591)

.(647/5)لوصألاعماجققحمو،(3307٢ح

.(٢٢3)ملسم(593)

.دهاوشهلو،(٢/٢31)يوانملاويطويسلاهنسحو،بيرغ:لاقو،(٢799)يذمرتلا(593) .هه.(847)ملسم؛هظفلو،(90٢)يراخبلا(594)
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نأفورعملانمو.ضارمألانمةياقولالئاسونمةماهةليسوةراهطلانإ–3

.جالعلانمريخةياقولا

ةلئاطغلابمةلودلاوعمتجملاودرفلافلكتيتلا،ضارمألابلجيةفاظنلامدع–4

.دارفألاولودلاتاينازيمقهريامم،ةئيبلاةمالسىلعةظفاحملاوجالعلل

:ةيوبنلاةريسلايفربللةيعامتجالاةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاوثلاثلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلايفنيدلاولاربلةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاوعبارلاثحبملا

:ميركلانآرقلايفنيدلاولاربلةيوبرتلاميقلاةناكم

:هلاثمو،ءايبنألاةفصنمامهدحأبوأامهبربلانإ–1

حم,م2ك

.[14:ميرم]«...ِهْيَدِلاَوِباًرَبَو﴿:َزيِّيُعىيحييفنُكهلوق–أ

م؟صرمرم

.[3٢:ميرم]«يتَدِلَوِبَرَبَو﴿:يَّيُعىسيعناسلىلعنَّيَعهلوقو–ب

،[83:ةرقبلا]ّ﴾َنأكّحإِنِّيِلَوْلاِبَو﴿:ىلاعتهلوقيفامك،نَّيَعهبهللارمأامم–٢

«...َكْيَدِلاَوِلَويلَرِّككَشآِنَأ...﴿:هلوقيفامكو،٢4:ءارسإلاو؛150:ماعنألاو
مسحعمصص

.[15:فاقحألا]«اًنَسَحإِهْيَدِلاَوِبَنَكسنإلاَنْيَّصَوَو﴿:هلوقو،[15:نامقل]

قبسامركذنعانضرعأدقو]نيدلاولاربيفةدراولاثيداحألانمو

:[اهركذ

؟نَّيَعهللاىلإبحألمعلايأ:ُكْيَعيبنلاتلأس:كيفدوعسمنبالاق–1

:لاق؟يأمث:تلق،«نيدلاولارب»:لاق؟يأمث:تلق،«اهتقوىلعةالصلا»:لاق

.(99)(ناليبسيفداهجلا»

.هظفلو،(85)ملسم؛(5970)يراخبلا(595)
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:تلق،«كمأ»:لاق؟ِّربأنم،هللالوسراي:كيفةديحنبةيواعملاق-٢

مث،كابأمث»:لاق؟نممث:تلق،«كمأ»:لاق؟نممث:تلق،«كمأ»:لاق:يأمث
(096

."«برقألافبرقألا

من

ينإ،هللالوسراي:لاقف،ُكْيَعيبنلاكفيملسلاةمهاجنبةيواعمىتأ–3

هللالوسرهللاقف،ةرخآلارادلاوهللاهجوكلذبيغتبأكعمداهجلاتدرأتنك

،رخآلابناجلانمهاتأمث،(اهربفعجرا»:لاق،معن:لاق(؟كمأةيحأكحيو»:َّيت

."ةنجلامثفاهلجرمزلا،كحيو):َّيعلاقف،لوقلارركو

داهجلاديرأتئجينإ،هللالوسراي:لاقفُكَّلَعهللالوسرلجرىتأ:ةياوريفو

عجراف):لاق،نايكبيلّيدلاونإوتيتأدقلو،ةرخآلارادلاوهللاهجوىغتبأكعم

."امهتيكبأامكامهكحضأفامهيلإ

«امهتبحصنسحأفكيدلاوىلإعجراف...»:ةياوريفو

نمنميلالهأدادمأعم[ينرقلا]رماعنبسيوأمكيلعيتأي»:َّيَعلاقو–4

ول،رباهبوهةدلاوهل،مهردعضومالإهنمأربفصربهبناك،نرقنممثدارم

"«...هربألهللاىلعمسقأ

(٥99)

)٩٦o(حيحصنسح:ينابلألالاق؛(1395)دوادوبأ؛نسح:لاقو،(1898)رصتخملا/يذمرتلا،

.يبهذلاهقفاوو،مكاحلاهححصو،(399/1)لوصألاعماجققحمهنسحو

؛(٢441)هجامنباحيحصيفينابلألاهححصو،هظفلو،(٢781)هجامنبا؛(11/6)يئاسنلا(597)

،(150/4)مكاحلاو،(5538ح/٢99/٢4)ةعوسوملاوققحمهدانسإنسحو،(4٢9/3)دمحأ

.ىبهذلاهقفاووهححصو

هححصو(15٢/4)مكاحلا؛(٢٢43)هجامنباحيحصيفينابلألاهححصو(٢78٢)هجامنبا(598)

.ىبهذلاهقفاووو

.هظفلو،(٢549)ملسم،(597٢)يراخبلا(599)

.(5٢٤٢)ملسم(٠60(
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:اولاق؟اذهنم:تلقف،ةءارقاهيفتعمسفةنجلاتلخدو):ْمُكْيَلَعلاق–5

(601
وعس

أبسانلاربأناكو.«ربلاكلذك،ربلامكلذك،نامعنلانبةثراح

."مكؤاسنفعتاوفعو،مكؤانبأمكربتمكءابآاورب»:لاقو–6

يللهف،اًميظعاًبنذتبصأينإ،هللالوسراي:لاقف،لجرُكَّلَعيبنلاىتأ–7

،معن:لاق،«؟ةلاخنمكلله»:لاق.ال:لاق،«؟مأنمكلله»:ُكْيَلَعلاق؟ةبوت

."9)مألاةلزنمبةلاخلا):ةياوريفو،"«اهريف»:لاق

)

هالم

حلصةندهءانثأ]ْمُكْيَلَعىبنلادهعيف[ءاطعلايفيأ]ةبغارىمأىنتأ:فُتْيغمركب

:اهيفنَّيَعهللالزنأف:ةنييعنبالاق،«معن»:لاق؟اهلصأ:ُكْيَعيبنلاتلأسف[ةيبيدحلا

َهَّللاَّنِإْمِهْيَلِإاوطيَقُتَوْمُهوُّرَبَتَنَأْمُكِرَيِدنِّمُكَرْجَرْعُيْمَلَوِنّيلآيفْمُكَوُلْيَقُيْمَلَنيِذَّلاِنَعُهَلُككَهَتَياَل﴿

."[8:ةنحتمملا]«َنيِطيَفُمْلاُّبِحُي

:نيدلاولاقوقعيفةدراولاثيداحألانمو

متشي":لاق؟متشيفيك:اولاقف،(هيدلاولجرلامتشينأرئابكلانم)–9

."(همأوهابأمتشيف،لجرلا

:ةرخآلايفهلُرِخَّدَيامعمةبوقعلاهبحاصللجعينأُردجأبنذنمام»–10

.هققحمهححصو:يوغبلا؛يبهذلاهقفاووهححصو،(٢٢9/3)مكاحلا(601)

:لاقو،(C٤366/٢88/3)بيغرتلا:يرذنملا؛يبهذلاهقفاووهححصو،(4/415)مكاحلا)٠٢٦(

.(٢٨٨:ص)1ةيشاحـبيغرتلاوققحمهنسحو،هريغو،نسحدانسإبيناربطلاهاور

.يبهذلاهقفاووهححصو،(5/٢15)مكاحلا،(5415)يذمرتلاننسحيحص(603)

.(٤٢51)يراخبلا(604)

.(1468)دواديبأحيحص؛حيحص،(٢5)درفملابدألا؛(49،50)ملسم؛(51)يراخبلا(605)

.حيحص-(٢٢7)درفملابدألا؛(78)يراخبلا؛(146)ملسم(606)
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(607

"مجِّرلاةعيطقويغبلالثم

:لاق!هللالوسرايىلب:اولاق.اًثالثاهلاق«؟رئابكلاربكأبمكئبنأالأ»–11

لازام،«روزلالوقوالأ-اًئكتمناكوسلجو-نيدلاولاقوقعو،هللابكارشإلا»

."تكسهتيل:تلقىتحاهرركي

،رمخلاىلعنمدملاوهيدلاولقاعلا:ةمايقلامويمهيلإهللارظنيالةثالث»–1٢

."ىطعأامبنانملاو

:اولاق،«هفنأمغر،هفنأ[يزخولذ-بارتلابقصلأ:يأ]مغر»–13

"رانلالخدف،امهدحأوأ،ربكلادنعهيدلاوكردأنم»:لاق؟نم!هللالوسراي

تاوعدثالث»:هلوق،نيدلاولاقوقعيفُكْيَلَعهنمرذحامرطخأنمو–14

ىلعنيدلاولاةوعدو،رفاسملاةوعدو،مولظملاةوعد:نهيفكشال،نهلتاباجتسم

."«امهدلو

:ةيوبنلاةريسلايفنيدلاولاربميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

ىكبأف،ىكبو،ةنمآهمأربقراز،ةيبيدحلاةرمعءادألةكمىلإهقيرطيفو–1

روزأنأيفهتنذأتساو،يلنذؤيملفاهلرفغتسانأيفيبرتنذأتسا»:لاقو،هلوحنم

دوادوبأ؛918،978)ةحيحصلاةلسلسلايفامكينابلألاهححصو،(٢9)درفملابدألا:يراخبلا(607)

.(4٢11)هجامنبا؛ينابلألاهححصو،(490٢)

.حيحصي(o1)درفملابدألا:يراخبلا(608)

.(٢40٢)يئاسنلاحيحص،حيحصنسح:ينابلألالاقو،(٢80/5)يئاسنلا(609)

.حيحص-(٢1)درفملابدألا:يراخبلا(610)

هنسحو،(1536)دوادوبأ؛(598)ةحيحصلايفينابلألاهححص،(3٢)درفملابدألا:يراخبلا(611)

.حيحص-(386٢)هجامنبا؛ينابلألا



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا
يوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي١٩/٢

(٦1

"توملاركذتاهنإف،روبقلااوروزف،يلنذأف،اهريق

ةيشبحلاةكرب،نميأمأهتنضاحو-ةعاضرلانمهمأ-هتعضرمربيناكوـ٢

."يمأدعبيمأنميأمأ»:لوقيو،اهروزيو،افثكم

:ةيوبنلاةريسلايفنيدلاولاربميقلةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانم

ميقلاهذهبمزتلينمرثكاذإف.ةنجلالوخد،نيدلاولاربرامثوجئاتننمنأل–1

،نينسملاوةزجعلارودمهتاهمأومهءابآءانبألاعاديإتفتخاوعمتجملاحلص،ةيوبرتلا

ةايحلاتدسفملظلاداساذإو.نيدلاوللريبكملظةيناسنإلاريغةرهاظلاهذهيفو

.مهيلعءابآلاءاعدلىلاعتهللابيجتسينيذلاءانبألاداسفبةيعامتجالا

امىتمف.لسنلاولاملايفءامنلاولجألايفةدايزلانيدلاولاربيفنألو–٢

:ْمُكْيَلَعلاق.بيطلسنوةديجةيدامةايحىلإعمتجملاىقرتنيدلاولاربةرهاظتشف

قزرلامرحيللجرلانإو،ءاعدلاالإءاضقلادريالو،ربلاالإرمعلايفديزيال)

"اهلمعبةئطخ

يفوعنيدلاولابربلاميقتداسىتمف،بركلاجرفينيدلاولاربنألو–3

.اههباشاموةيسفنلاضارمألانمعمتجملانمريبكءزج

:ةيوبنلاةريسلايفمحرلاةلصلةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاوسماخلاثحبملا

ثيحب،مرحممحرلك:ليقفاهلصوبجييتلامحرلادحيفءاملعلافلتخا

نممحرلكيفماعوه:ليقو.امهتحكانمتمرحاًركذرخآلاوىثنأامهدحأناكول

.(976)ملسم(61٢)

.(51/8)قشمدخيرات:ركاسعنبا(613)

ينابلألاهنسحو،(90)هجامنبا؛بيرغنسح:لاقو،(٢139)يذمرتلا؛(٢77/5،٢8٢)لمجأ(٤61)

،(493/1)مكاحلا؛(100/٢)ريبكلا:يناربطلا؛هظفلاذهو،(73)هجامنباحيحصيف

.يبهذلاهقفاووهححصو
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لوقيامك-حيحصلاوهاذهو.هريغومرحملاهيفيوتسي،ثاريملايفماحرألايوذ

."هيبأدولهألجرلالصينأربلاربأنإ»:ُكتهلوقل-يوونلا

لصاولالاحبسحىلعبراقألاىلإناسحإلايهمحرلاةلص:لاقو

.كلذريغومالسلاوةرايزلابةراتوةمدخلابةراتو،لاملابنوكتةراتف،لوصوملاو

177و83:ةرقبلا:محرلاةلصميقيفةدراولاةميركلاةينآرقلاتايآلانمو

.90:لحنلا؛36و1:ءاسنلا؛٢15و

:محرلاةلصلةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألانمو

ةرتفلا-ةكمبهمالسإلبقُكْيَلَعلوسرلاككفةسبعنبورمعلأسامدنع–1

،مانصألارسكتو،هللادبعُينأب»:ُكتلاق؟نَّيَعهللايأ-كلسرأمب:هلالئاق-ةيرسلا

."ةلصلاوربلابماحرألالصوتو

الو،هللادبعت»:لاق.ةنجلاينلخديلمعبينربخأ:ُكْيَلَعيبنلللجرلاق–٢

."محرلاُلصتو،ةاكزلايتؤتو،ةالصلاميقتو،اًئيشهبكرشت

ذنممهيلإرظنامو،لاومألامهُلرَّمَّتُيو،رايدلاموقلابرمعيلهللانإ»–3

."مهماحرألمهتلصب»:لاق؟هللالوسرايكلذفيكو:ليق،«مهلاًضغبمهقلخ

اذه:تلاقفمحرلاتماقهقلخنمغرفاذإىتح،قلخلاقلخهللانإ»–4

نمعطقأوكلصونملصأنأنيضرتامأ،معن:لاق،ةعيطقلانمكبذئاعلاماقم

نإاوءرقا»:ْمُكْيَلَعهللالوسرلاقمث.(كلكاذف:لاق.برايىلب:تلاق؟كعطق

.ةيشاحلا،(٢55٢)ملسم(615)

.يبهذلاهقفاووهححصو،(149/4)مكاحلا(616)

.(14)ملسم؛هظفلو،(1396)يراخبلا(617)

هدانسإو،يناريطلاهاور:(8/15٢)يمثيهلالاقو،يبهذلاهقفاووهححصو،(٤/161(مكاحلا(618)

.نسح-
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مس1كبممعغاصرب،ص61وريو،"سدعم.يكaكعم.مجوهمكحوااريمعحرملوحمصمصaص=ه

َنيِذَّلاَكْيَلَوأ(ت)ْمُككَمَمَرَأاَوْعَّطَقُتَوِضْرألايفًاوُديَفُتنَأَّمُثْيَّلَوَتنِإَّمُتْيَسَعَلَهَف﴿:متئش

﴾اَهُلاَقَأبوُلُقَلَعِّمُأكاَرْفَّلأَنوُرَّبَدَتَيَالَفَأ(5)َّمُهَركّطَبَأتَمَعَأَوٌرُهَتَصَفُهَّللاُمُهَنَعَل

."([٢٤-٢٢:دمع]

ةقدص:ناتنثامحرلايذىلعوةقدصنيكسملاىلعةقدصلانإ»–5

."«ةلصو

هعطقينعطقنمو،هللاهلصوينلصونم:لوقتشرعلابةقلعممحرلا»–6

،ةرجشلاقورعكابتشاكةكبتشمةبارقيأ]ةَنْجَشمحرلانإ»:ةياوريفو."هللا

نملصمهللا،[حيصف]قلُذناسلبُملكتشرعلابةكسمتم[مضلاب-ةنجش:لاقيو

تققشينإو،ميحرلانمحرلاانأ:ىلاعتوكرابتهللالوقيف،ينعطقنمعطقاوينلصو

."هتثكن[اهعطق]اهثكننمو،هتلصواهلصونمف،يمسانممحرلل

لجعأءيشسيلو،محرلاةلصنماًباوثلجعأهيفهللاَعيطأءيشسيلا-7

."...عقالبرايدلاعدتةرجافلانيميلاو،محرلاةعيطقويغبلانماًباقع

ُهَمحرتعطقاذإيذلالصاولانكلو،ىفاكملابلصاولاسيل»–8

."«اهلصو

،ءوسلاةتيمهنععفديو،هقزريفهلعسويوهرمعيفهلدمينأهرسنم»–9

.هظفلو،(٢554)ملسم؛(5987)يراخبلا(619)

ققحمهنسحو،(1844)هجامنبا؛نسح:لاقو،(658)يذمرتلا؛هظفلو،(9٢/5)يئاسنلا(6٢0)

.(493/4)لوصألاعماج

.هظفلو،(٢555)ملسم؛(5989)يراخبلا(6٢1)

.(151/8)عمجملايفيمثيهلالاقامك،نسحدانسإب،رازبلا(6٢٢)

.(5391ح/950/٢)عماجلاحيحص:ينابلألا؛(6٢/10)ىربكلاننسلا:يقهيبلا(6٢3)

.(5991)يراخبلا(6٢٤)
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."(هجراصيلو،هللاقتيلف.هج

:ةيوبنلاةريسلايفماحرألاةلصميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

لصوأوسانلاربأتنأ!هللالوسراي:تاقدصلاىلعامهرمؤيلهيلإابهذنيحةُكَّلَع

٦٢٦(ه)

.""""...سانلا

الينإف،رانلانممكسفنأاوذقنأ»:الئاق،ةمطافهتنباوةكمبهتريشععمجو-٢

،ءاملا:لالبلاو]-"«اًقالبباهَلَبأساَّمَحرمكلنأريغ،اًئيشهللانممكلكلمأ

.ةدوربةارحلاءافطإباهلصوو،ةرارحلابمحرلاةعيطقتهبش.اهلصأس:هانعمو

.[اهولصيأ،مكماحرأاولب:هنمو

:ةيوبنلاةريسلايفمحرلاةلصميقلةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

يفةرهاظلاهذهترثكىتمو،لامعألايفةكربلاوقازرألايفةعسلاقيقحت–1

.رارقتسالاوةفلألاهتداسعمتجملا

ةطبترملارسألاوةدحاولاةرسألادارفأنيبةيعامتجالاتاقالعلارصاوأةيوقت–٢

.ىرقلايفاًيلجاذهرهظيو.هلكعمتجملامعيىتحبسنلاوةرهاصملاب

:ةيوبنلاةريسلايفريبكلامارتحالةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاوسداسلاثحبملا

ميركلانآرقلامتهادقو،ءافعضلانمدعيءاسنلاولاجرلانمنسلاريبكنإ

تائفنمةئفك،اًريبكاًمامتهاةئفلاهذهباًضيأنآرقلاهقلخناكيذلا،ُكَلَعلوسرلاو

/٢90/٢)ركاشدمحأهححصو،(156/3)دنسملاىلعدئاوزلا:لبنحنبدمحأنبهللادبع(6٢5)

.(١٢١٢

.(107٢)ملسم(6٢6)

.(٢هع)ملسم)٦٢7(
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اًعيضرواًنينج،ةفلتخملاهفعضلحارميفناسنإلاوناويحلالمشتيتلاءافعضلا

.نسلايفاًنعطاًمرهاريبكمث،الفطو

:ةيوبنلاةريسلايفنسلارابكمارتحاميقنعةيوبنثيداحأنمءاجام

نيملسملادنعيرشبلافعضلانمةمحرفقاوموتاهيجوتةَّيَعلوسرلل

:اذهىلعةلثمألاو.مهريغو

يلاغلاريغ،نآرقلالماحو،ملسملاةبيشلايذماركإهللالالجإنمنإ»–1

.لداعلايأ-"طسقملاناطلسلايذماركإو،هنعيفاجلاو،هيف

نمهلهللاضيقالإهنسل[نسلاريبكالجريأ]اَخيشباشمركأام»–٢

."هنسدنعهمركي

(٦٢٠)

«انريبكرقويوانريغصمحريملنمانمسيل»–3

نعىهنيوفورعملابرمأيو،ريغصلامحريو،ريبكلارقويملنمانمسيل»–4

."(ركنملا

ماكحألايفهتاعارمةيوبنلاةريسلايفهتمحروريبكلامارتحارهاظمنمو–5

:لثم،ةيعرشلا

،فعضلادحىلإنسلاربكلةعاطتسالامدعةلاحمايصلانعماعطإلا–أ

"[184:ةرقبلا]«نيكّسِمُماَعَطٌةَيْدِفُهَنوُقيِطُيكيِذَّلاىَلَعَو﴿:ىلَّيَعهلوقليلدب

.ينابلألاهنسحو،(4843)دوادوبأ؛نسحو،(357)درفملابدألا:يراخبلا(6٢8)

.بيرغ:لاقو،(٢0٢3)رصتخملا/يذمرتلا(6٢9)

ىهنيوفورعملابرمأيو...»:ةدايزبو،(19٢٢)يذمرتلا؛حيحص-(358)درفملابدألا:يراخبلا(630)

نسح.«ركنملانع

.نسحـ(19٢٢)يذمرتلا(631)

.[ةيدفلامهيلعبجتورطفلايفمهلصخرينم].(439/1)ةنسلاهقف:قباسديس:رظنا(63٢)
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.[همايصمهيلعقشي:هنوقيطيىنعمو]

،ريبكخيشاهابأنإةُكَّلَعيبنللةيمعثخةأرماتلاق.هنعةبانإلابجحلا–ب

."هنعيجح»:اهللاقف،هنعجحتنأزوجيأ

ناتفأ»:لاق،سانلابكيفذاعمةالصلوطنملجرىكتشاامدنعو–ج

سمشلاوىلعألاكبرمساحبسبتيلصالولف،(تارمثالث)-نتافوأ-تنأ

."ةجاحلاوذوفيعضلاوريبكلاكءارويلصيهنإف،ىشغياذإليللاو،اهاحضو

ْمُكَّلَعيبنلاىلإهيبأبءاجنيح،ةكمحتفمويكيفركبيبألةُكْيَلَعلاقو–د

."هيفهيتآانأنوكأىتحهتيبيفخيشلاتكرتاله...»:ملسيل

."«دهاجفامهيفف):مداخنيريبكلاهيدلاولسيلوداهجلاديريهءاجنمللاق،ةمدخلا

:ةيوبنلاةريسلايفريبكلامارتحاميقلةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانم

:يفمهسينأُكْيَلَعهلوسروىلُكهللابنمؤينممةيوبنلاتاهيجوتلاهذهيبضتقت

ةيحصلاةياعرلاهلرفوتو،هترسأينارهظنيبميقملا،ريبكلامارتحا–1

.ةيداملاوةيسفنلاو

ةناعإل،نسلارابكلاوحألاتاموكحوتاعامجواًدارفأعمتجملادّقَفت-٢

امك،لوستلاىلإاوأجليالىتح-ةاكزلاناويدوألاملاتيبنمةصاخ-مهنمءارقفلا

ىلإكأجلأام:هللاقف،لوستينسلايفاًنعطاًيدوهيدجويذلاكيفرمعةصقيف

.(3٢06)ملسم(633)

ع). ٩٦٦(يراخبلا(٦٣ (

.نورخآهقيرطنمهاورو؛(69–67/4)ماشهنبالةريسلايفامك،نسحدانسإب،قاحسإنبا(635)

.(٢549)ملسم؛(3004)يراخبلا(636)
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لامتيبنملاؤسلانعهينغيامبهلرمأف،(نسلاوةجاحلاوةيزجلالأسأ:لاق؟اذه

لهأنيكاسموءارقفلمشتاهنأباهرسفو،ةاكزلافراصمةيآباًدهشتسم،نيملسمل

."بانكلا

ضارمأنمعمتجملايفاعت،ةئفلاهذههاجتةيناسنإلاحورتداساذإ–3

.ةيندبوةيسفن:ةيحصوةيعامتجا

باتكلااهردصمىتلاةديقعلانمقلطنيمالسإلايفريبكلامارتحانإ–٤

.ةايحلاتالاجملكيفعمتجملايوقةديقعلاهذهتيوقامىتمف،ةريسلاوةنسلاو

:ةيوبنلاةريسلايفريخلاهوجويفقافنإللةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاوعباسلاثحبملا

:ىلعألا:تايآلايفءاجامميركلانآرقلايفهميقوقافنإلاهجوأةلثمأنمنإ

.39:أبس؛7:قالطلا؛٢6٢:ةرقبلا؛134:نارمعلآ؛14

:ةيوبنلاةريسلايفقافنإلاميقنعةدراولاثيداحألانمو

."ةلئاسلاىلفسلاوةقفنملاايلعلاديلاو.ىلفسلادينمريخايلعلاديلا»–1

."هنيميقفنتامهلامشملعتالىتحاهافخأفةقدصبقدصت

ةمقللاىتح،اهبترجأالإهللاهجوهبيغتبتةقفنقفنتتسلو...»–3

."«كتأرمّاَيفيفاهعضت

طعأمهللا:امهدحألوقيف،نالزنيناكلمالإهيفدابعلاحبصيموينمام»–4

.136ص،جارخلا:فسويوبأ(637)

.هظفلو،(1033)ملسم؛(14٢9)يراخبلا(638)

.(1031)ملسم؛هظفلو،(14٢3)يراخبلا(639)

.هظفلو؛(16٢8)ملسم؛(1٢95)يراخبلا(640)



1\/واةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."«اّفلتاًكسممطعأمهللا:رخآلالوقيو،اًفلخاًقفنم

."«فعضةئامعبسبهلتبتكهللاليبسيفةقفنقفنأنم»–5

وأ،ةيراجةقدصنمالإ:ةثالثنمالإهلمعهنععطقناناسنإلاتاماذإ»–6

."«هلوعديحلاصديلووأ،هبعفتنيملع

مسقأيتلاثالثلاامأف،هوظفحافاًثيدحمكثدحأونهيلعمسقأثالث»-7

هللاهدازالإاهيلعربصيفةملظمبدبعملظالو،ةقدصدبعلامصقنالهنإفنهيلع

."«...َّرعاهبقَي

،برلابضغىفطترسلاةقدصو،ءوسلاعراصميقتفورعملاعئانص)–8

."رمعلايفديزتمحرلاةلصو

جاومأاولبقتساو،ةقدصلابمكاضرماووادو،ةاكزلابمكلاومأاونصح)–9

."«عرضتلاوءاعدلابءالبلا

:ةيوبنلاةريسلايفيريخلاقافنإلاميقلةيقيبطتلالاعفألانمو

لمحي»:ناكهنأبةيلهاجلارصعيفةُكَّلَعلوسرللانككفةجيدختدهش–1

.(1010)ملسم؛(144٢)يراخبلا(641)

يذمرتلا؛(6110)مقربعماجلاحيحصيفو،)٢/1/67(ينابلألاهححصو،(49/6)يئاسنلا(64٢)

.(494/9)لوصألاعماجققحمهححصو،(1691)

.(٢880)دوادوبأ؛(38)درفملابدألا:يراخبلا؛هظفلو،(1631)ملسم(643)

حيحصيفينابلألاهركذو،هظفلو،(٢31/4)دمحأ؛حيحصنسح:لاقو،(٢3٢5)يذمرتلا(644)

.(18031ح/6٢-561/٢9)ةثيدحلاةعوسوملاوققحمهنسحو،(61/٢)عماجلا

:فورعملاعئانصو]نسحهدانسإو،ريبكلايفيناربطلاهاور:(115/3)عمجملايفيمثيهلالاق(645)

.[ةعورشملاريخلالامعأ

يفيقهيبلاو؛(64-63/3)عمجملايفامك،ريبكلاوطسوألايفيناربطلاو؛(105)ليسارملا:دوادوبأ(646)

.هدانسإ(110٢ح/583/1)بيغرتلاققحمنسحو،(3557،3558،3556)بعشلا



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١/\

بئاونىلعنيعيو،فيضلايرقيو،مودعملابسكيو[هرمأبلقتسياليذلا]ّلكل

."؟"«قحلا

هدوجتلوانتيتلاثحابملايفليبقلااذهنمثيداحأركذقبسدقو–٢

.ةقدصلاويريخلاقافنإلابابنماهلكو،هناسحإوهئاخسوةَّيعهمركو

:ةيوبنلاةريسلايفةقدصلاويريخلاقافنإلاميقبقلعتتيتلادئاوفلانم

:ىلعثعبيهنأل،ةمألادارفأنيبةيعامتجالاتاقالعلاةيوقت–1

.نيذوعملاةجاحدسونيجاتحملاوءارقفلاةاساوم–٢

.رصاعملاملاعلاتزجعأيتلارقفلاةلكشملحيفماهسإلا–3

.ءاضغبلاوءانحشلانعالدبعمتجملايفةدوملاومحارتلاةعاشإ-4

.عمتجملادارفأنيبتالصلايوقيو،ةيرسألاطباورلامعد–5

نطولانععافدلايفاهماهمبمايقللةينمألاوةملسملاتاوقلاةءافكمعد–6

."يسايسلاويعامتجالاهنمأو

:ةيوبنلاةريسلايفراجلاةلماعمنسحلةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاونماثلاثحبملا

:مهتاجردوناريجلاعاونأو،راوجلاَّدح

،راجوهف-ناذألايأ-ءادنلاعمسنم):كُكيلعنعءاج،اذهيففلتخا

حبصلاةالصكعمىلصنم:ليقو.نامزلاكلذيففرعيملنوفركياملانأمولعمو

،«بناجلكنماًرادنوعبرأراوجلادح»:فُتْيغةشئاعنعو.راجوهفدجسملايف

.(160)ملسم؛(698٢)يراخبلا(647)

.(6٢8/3)ميعنلاةرضن:رظنا(648)



١/\١ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

امك،رثكألالوقاذهو،هفالخببنجلاراجلاو،ةبارقامهنيبنم:بيرقلاراجلاو

راجلا:ليقو،سابعنبانعنسحدنسبيربطلاهجرخأو-هللاهمحر-رجحنبالاق

.هريغبنجلاو،ملسملا:بيرقلا

ةريسلايفراجلاةلماعمنسحلةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألانمو

:ةيوبنلا

:هللادنعناريجلاريخو،هبحاصلمهريخ:هللادنعباحصألاريخ»–1

."(هراجلمهريخ

ةيدابلاراجنإف«ةماقملاراديفءوسلاراجنمكبذوعأينإمهللا»–٢

."«لوحتي

."هبملعيوهوهبنجىلإعئاجهراجوّناعبشتابنميبنمآام»-3

هللابنمؤيناكنمو،هراجذؤيالفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم»–4

وأاًرريخلقيلفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنمو،هفيضمركيلفرخآلامويلاو

.(65٢)(سيل

؟هتلالوسراينمو:ليق،«نمؤيالهللاو،نمؤيالهللاو،نمؤيالهللاو»–5

.[هرورش:ىنعيال."(هقئاوبهراجنمأيالىذلا):لاق

يذؤتاهنأريغمايصلاوةقدصلاوةالصلارثكتةأرمانعةُكَلَعلاقو–6

ةعطقبقدصتتو،ةالصوأمايصريثكاهلركذيالنمعلاقو،«رانلايفيه»:اهناريج

.(٦عه/6)لوصألاعماجققحمهححصو،بيرغنسح:لاقو،(1944)يذمرتلا(649)

.يبهذلاهقفاووهححصو،(53٢/1)مكاحلا(650)

.(167/8)عمجملايفيمثيهلالاقامك،نسحرازبلادانسإو،رازبلاويناربطلا(651)

.(48)ملسم؛(6018)يراخبلا(65٢)

.(6016)يراخبلا(653)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

."ةنجلايفىه»:اهناريجيذؤتالنكلو،طقإلا

:ةريسلايفراجلاةلماعمنسحلةيوبرتلاميقلادئاوفنمو

ناريجلانيبةقالعلاتنسحهقوقحظفحوراجلاةلماعمنسحميقتداساذإ

.ناريجعمتجملانأل،عمتجملادعسيف،ةرهاصملاومائولاوبحلامهداسو

:ةيوبنلاةريسلايفسانلانيبحالصإللةيوبرتلاميقلا:نوثالثلاوعساتلاثحبملا

:ةيوبنلاةريسلايفحالصإللةيوبرتلاميقلانعةدراولاثيداحألانم

اذهينبانإ):هنْعمُكْيَلَعلوسرلالوقكُكْيغيلعنبنسحلالئاضفنم–1

نمثيدحلااذهو."نيملسملانمنيتميظعنيتئفنيبهبحلصينأهللالعلو،ديس

ةراشإلاو.نرقفصننمرثكأدعبعقتةيبيغرومأبرابخإلايأ-ُكهتازجعمنم

نايفسيبأنبةيواعملةفالخلانعكيفنسحلالزانتنيح،ىربكلاةنتفلاىلإانه

.ماشلالهأوقارعلالهأنيبءامدلانقحلفُتَّيغف

«؟ةقدصلاوةالصلاومايصلاةجردنملضفأبمكربخأالأ):َّيتلاقـ٢

يفو،"(ةقلاحلاىهنيبلاتاذداسفنإف،نيبلاتاذحالص):لاق،ىلب:اولاق

."نيدلاقلحتنكلو،رعشلاقلحتلوقأال...»:ةدايزب:ةياور

هيفاملقنيليِمْنَيَواًرريخلوقيو،سانلانيبحلصييذلاباذكلاسيل)–3

:يراخبلا؛(9675ح/4٢1/15)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهدانسإنسحو،(440/٢)دمحأ(٤65)

.(190)ةحيحصلايفامك،ينابلألاهححصو،(119)درفملابدألا

.حيحصنسح:لاقو،(٢630)يذمرتلا(655)

.هححصو،هظفلو،(٢509)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(4919)دوادوبأ(656)

،(٢60)درفملابدألا:يراخبلا؛(6/669)لوصألاعماجققحمهححصو،(٢51٢)يذمرتلا(657)

.(٢60/1)بدألايفهجامنباودوادوبأوملسمهجرخأ:هققحملاقو



1 ميقلا\/ ٣ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلا

."(اًرريخ[حالصإوريخ

هبديريالولوقلالوقي،سانلانيبحلصيلجرلا:اًبذاكهدعأال»–4

ثدحتةأرملاو،هتأرماثدحيلجرلاو،برحلايفلوقيلجرلاو،حالصإلاالإ

٦٥٩(.هج

."«اهجوز

نيبلدعيسمشلاهيفعلطتمويلك،ةقدصهيلعسانلانمىمالسلك)–5

."ةقدصسانلا

ةريسلايفسانلانيبةيوبرتلاحالصإلاميقلةيقيبطتلافقاوملانمو

:ةيوبنلا

،ةراجحلاباومارتىتحاولتتقاءابقلهأنأكفدعسنبلهسنع–1

."مهنيبحلصنانباوبهذا»:لاقف،ُكتهللالوسرربخأف

،ءيشمهنيبناكفوعنبورمعينبنماًساننأدعسنبلهسنع–٢

."مهنيبحلصيهباحصأنمسانأيفُكَعيبنلامهيلإجرخف

نارواحتيامهعمسنيح،درذَحنباو،كيفكلامنببعكنيبحلصأو-3

،دردحيبأهيخأنعرطشلاعضينأبعكنمبلطو،بعكلدردحنباىلعنيديف
.(""")ىنعيهمهو

:ةيوبنلاةريسلايفحالصإللةيوبرتلاميقلادئاوفنمو

.حيحص.(٢0٢1)يذمرتلا؛هظفلو،(٢605)ملسم؛(٢69٢)يراخبلا(658)

.(545)ةحيحصلايفو،ينابلألاهححص،(49٢1)دوادوبأ(659)

.(1009)ملسم؛هظفلو،(٢707)يراخبلا(660)

.(٢693)يراخبلا(661)

.(4٢1)ملسم؛هظفلو،(٢690)يراخبلا(66٢)

.(٢710)يراخبلا(663)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١/\ع

ىعاسملاتلذباذإ،رمثملالمعلاوحنهجتيوعمتجملاةايحميقتستــ١

وأةيسايسوأةيداصتقاوأةيعامتجا:ةفلتخملاتاعزانملادنعسانلانيبحالصإلل

.ةيركسعةينمأ

ميقلاعايضو،بولقلاةوسقوداسفلاءارشتساىلإيدؤيحالصإلامدعـ٢

."ةعيفرلاةيناسنإلا

:ةيوبنلاةريسلايفسانلاجئاوحءاضقلةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاثحبملا

نمديىلعىلاعتهللاةناعإبالإاهءاضقنوعيطتسيالةريثكجئاوحسانلل

وأهاجلاوألاملاةلقل،ءافعضلامهجئاوحءاضقلةجاحسانلارثكأو.مهرخسي

يفةنسحةودقناكو،سانلاجئاوحلءاضقلاقلخىلْعمُكَّلَعلوسرلاىنثأدقو

.هلاعفأوهلاوقأنمكلذىلعةلثمألانمو.اًيلمعكلذقيبطت

هديبلمعي):لاق؟دجيملنمف،هللايبناي:اولاقف،«ةقدصملسملكىلع)–1

؟دجيملنإف:اولاق،(فوهلملاةجاحلااذنيعي):لاق؟دجيملنإف:اولاق،(قدصتيو

."ةقدصهلاهنإفرشلانعكسميلو،فورعملابلمعيلف»:لاق

لوأليحولاةأجفامدنعُكْيَعيبنللاغكةجيدخةداهشركذقبسدقو–٢

كنإ،اًدبأهللاكيزخيام،هللاوالك:تلاق،«يسفنىلعتيشخدقل»:لاقو،ةرم

بئاونىلعنيعتوفيضلايرقتومودعملابسكتو،لكلالمحتو،محرلالصتل

.(666)نينحلا

.(378-377/٢)ميعنلاةرضن:رظنا(664)

.(1 0 08( ؛هظفلو،(1445)يراخبلا(665 )ملسم

.(160)ملسم؛هظفلو،(/3)يراخبلا(666)



ـك١٨eةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

عضيوأ،رسعمنعسفنيلفةمايقلامويبركنمهللاهيجنينأهرسنم»–3

."(هنع

ناكهيخأةجاحيفناكنمو،هملسيالوهملظيال،ملسملاوخأملسملا»–4

،ةمايقلامويبركنمةبركهنعهللاجرفةبركملسمنعجرفنمو،هتجاحيفهللا

."ةمايقلامويهللاهرتساملسمرتسنمو

(٦٦٩)

«...هيخأنوعىفدبعلاناكامدبعلانوعىفهللاو....»–5

سانلاجئاوحنملعجمث،هيلعاهغبسأف،ةمعنهيلعهللامعنأدبعنمام»–6

."«لاوزللةمعنلاكلتضَّرعدقف،مربتف،هيلإ

."«هيخأةجاحيفمادامدبعلاةجاحيفهللالازيال»–7

،ةبركهنعفشكتوأ،ملسمىلعهلخدترورس:نُكهللاىلإلامعألابحأ»–8

."«اًنيدهنعىضقتوأ،اًعوجهنعدرطتوأ

،ةيناسنإلاىه"يرهوجلالاقامكةءورملاو،ةءورملانمجئاوحلاءاضقو

.(1563)ملسم(667)

.حيحص،(4946)دوادوبأ؛(٢580)ملسم،هظفلو،(٢44٢)يراخبلا(668)

دمحأ؛ينابلألاهححصو،(4946)دوادوبأ؛هظفلو،(1930)يذمرتلا؛(٢699)ملسم(669)

،نيخيشلاطرشىلعحيحصهدانسإ:(74٢7ح/393/1٢)ةعوسوملاوققحملاقو،(٢5٢/٢)

.مهريغهجرخأو

.ديجدانسإبيناربطلاهاور:لاقو:(37٢/3)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاهدروأ(670)

وققحمهنسحو،تاقثهتاورو،يناريطلاهاور:لاقو:(373/3/3870)بيغرتلا:يرذنملا(671)

.تاقثهلاجرو،يناربطلاهاور:(191/8)عمجملا)يمثيهلالاقو؛بيغرتلا

:بيغرتلاوققحملاقو،خيشلاوبأهاور:لاقو،(3880ح/376/3)بيغرتلايفيرذنملاهدروأ(67٢)

.هدهاوشلانسحهنألصاحلاو):(٢٥/٢)ريدقلاضيفيفيوانملالوقهلثمقبسو،هداوشبنسح

.(87٤)تايلكلا(673)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

."روظنمنبالاقامكةيلوجرلالامكيهو

يفامكسانلاجئاوحءاضقلةيعامتجالاةيوبرتلاميقلادئاوفمهأو

:ةيوبنلاةريسلا

وأ،قحلالوبقلسانلابولقلاحاتفمو،سانلانيبةيناسنإلاميقلايناعمزيزعت

لهأوقحلالهأهيفسفانتيناديموهف.سانلاةدعاسمبموقينمهلوقياملوبقل

،قحلااذهميقنمجاتحملاةدعاسمنأو،قحلانيدلالمحيملسملامادامو،لطابلا

هبموقتامو،مالسإلاىلإسانلابسكوهللااضرهبلانيامهيفلذبينأهيلعف

.ةقيقحلاهذهىلعليلدريخلملاعلاءاحنأيفةيدوعسلاةصاخ،ةيريخلاتايعمجلا

:ةيوبنلاةريسلايفراثيإللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاويداحلاثحبملا

:ةغلراثيإلايناعمنم

."ميدقتلاوليضفتلا

:اًحالطصاراثيإلايناعمنمو

كلذو،ةينيدلاظوظحلايفةبغرةيويندلااهظوظحيفسفنلاىلعريغلاميدقت

.راثيإلاسكعةرثألاو،ةقشملاىلعربصلاو،ةبحملاديكوتونيقيلاةوقنعأشني

:ةيوبنلاةريسلايفراثيإللةيوبرتلاميقلايفةدراولاثيداحألانمو

اهتمعطأف،اهلنيتنبالمحتةنيكسمةأرماينتءاج:ايككةشئاعتلاق–1

،اهلكأتلةرمتاهمفىلإتعفرو،ةرمتامهنمةدحاولكتطعأف،تارمتثالث

،اهنأشينبجعأف،امهنيباهلكأتنأديرتتناكيتلاةرمتلاتقشف،اهتنبااهتمعطتساف

.(575٢)حاحصلا:يرهوجلا؛(٢6/1)ناسللا؛(53/1)سيياقملا:سرافنبا:رظنا(675)



1 /\\/ ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

وأةنجلااهباهلبجوأدقهللانإ»:لاقف،ُكَّلَعهللالوسرلتعنصيذلاتركذف

."رانلانماهباهقتعأ

يدهأ،حدقيفليلقنبلبهكذةريرهابأوةفصلاباحصأةُكَّلَعيبنلارثآ–٢

دقو.اهيفمهكرشأواهنمباصأومهيلإلسرأةيدههتتأاذإهتداعنمناكو،هيلإ

."الجرنينامثوأنيعبسىلإمهددعلصو

ةُكْيَعيبنلااهذخأف[هتيشاحاهيفةجوسنمةلمش]ةدربةأرماتدهأ-3

هللالوسراي:لاقف،هُتنُكيةباحصلانملجرهيلعاهآرف،اهسبلف،اهيلإاًجاتحم

:اولاقف،هباحصأهمالُكْيَعيبنلاماقاملف.«معن»:ُكْيَلَعلاقف؟اهينُسكفهذهنسحأام

تفرعدقو،اهايإهتلأسمثاهيلإاًجاتحماهذخْأمُكَّلَعيبنلاتيأرنيحتنسحأام

نفكأيلعلةُكَّلَعيبنلااهسبلنيحاهتكربتوجر:لاقف،هعنميفاًئيشلأسُيالهنأ

."اهيف

:ةيعامتجالاراثيإلاميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

.سانلانيبةبحملاوةفلألالوصح–1

،اهئاقتراوسفنلاءاخسو،مالسإلانسحوناميإلالامكىلعٌليلدراثيإلانألو-٢

هذهلمحينملاثمأرثكاذإف،ةميمذلاةرثألاةفصنعدعُبلاو،ةمهلاولعو

.ةيلاثملاةلضافلاتاعمتجملانمعمتجملاحبصأعمتجملايفتافصلا

نماهبقتعيوةنجلااهبحاصلبجوتيتلاةمحرلاتامالعنمراثيإلانألو–3

زوعلالقهلاثمأرثكامىتمو،سانلاىلعةمحرلاباحصأنمرثؤملانإف،رانلا

.(٢630)ملسم(676)

.(645٢)يراخبلا(677)

.ةياورلاهذهىلإةراشإلاقبسدقو،(6036)يراخبلا(678)



ةلهسنلاةاىفةيلهلرتلامدقلا
ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقل١/\/\

.هتمحرىلإجاتحانمنيب

:ةيوبنلاةريسلايفداصتقاللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاويناثلاثحبملا

سفنلاىلعقافنإلاوةشيعملايفداصتقالاوه:انههينعنيذلاداصتقالانإ

هللارمأاموهو،ريخلاهوجونمكلذريغوقدصتلاوناسحإلابابنمنيرخآلاو

ريغيفوأفارسإلاهجوىلعلاملاقيرفت:وهريذبتلانأل،ريذبتلادضوهو،هبىلاعت

.يغبنيالامىلعاًدئازيغبنيالاميففرصوه:فارسإلاو،هقح

."قافنإلايفطسوتلاو،لاملاظفحوهو،داصتقالانمريبدتلاو

داصتقاللةيوبرتلاميقلانعتدرويتلاةميركلاةينآرقلاتايألانمو

:ةيوبنلاةريسلايف

–٢6:ءارسإلا:داصتقالابديشتيلاتلابوريذبتلامذتيتلاىلُكهللاةبدأمنمنإ

.67:ناقرفلا؛٢9:ءارسإلا؛141:ماعنألا؛٢7

قافنإلايفداصتقاللةيوبرتلاميقلانعةدراولاراثآلاوثيداحألانم

:ةيوبنلاةريسلايف

لاقف،«؟فرسلااذهام»:لاق،ًاضوتيوهو،هنكُيفدعسبُكْيَعَّرَمامدنعو–1

."راجرهنىلعتنكنإو،معن»:ُكَلَعلاق؟فرسءوضولايفأ:كيفدعس

أضوتيو،دادمأةسمخىلإعاصلابلسغْيمُكَّلَعيبنلاناك»:كيفسنألاقو–٢

.("8")(للااي

.(610:ص)،رطاخلاديص:يزوجلانبا:رظنا(679)

.(637-636/11)ةعوسوملاوققحمهفعضو،(7065)دمحأ؛ينابلألاهفعضو،(4٢5)هجامنبا(680)

.هلبقامىلعاذهدهشيو،(45/1،304)حتفلا/يراخبلا(681)



ـك١٨٩أةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

عسي،دحاوءانإيفةُكَّلَعيبنلاويهلستغتتناكاهنأ:اكةشئاعتلاقو–3

."كلذنماًبيرقوأدادمأةثالث

.لسغلاوءوضولاءاميفداصتقالايأ-ىنعملااذهبىرخأراثآملسممامإللو

:ةيوبنلاةريسلايفةقفنلايفداصتقالاميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

.يسايسلاويعامتجالانمألالاقرقفلارثكامثيحو.ةجاحلاورقفلانمنمألا

تاروثلاوطخسلاونتفلاىلإيدؤملارقفلابقاوعنمةاجنداصتقالاوريبدتلايفو

.ملاعلانمةريثكءاحنأيفشاعملاعقاولاوهامك

:ةيوبنلاةريسلايفماعلالاملاىلعةظفاحمللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاوثلاثلاثحبملا

ىلاعتهللارمأدقو،ةنايخلادضيهو،ةنامألاينعتماعلالاملاىلعةظفاحملانإ

﴾اَهِلْهَأَلإِتاكَمألأًاوُّدَوُتنَأْمُكُرُمْأَيَهَّللاَّنِإ﴿:لاقف،لاومألابةصاخلاةنامألاءادأب

.[5/٨:ءاسنلا]

مص

.وج»

.[3٢:جراعملا،8:نونمؤملا]«َنوُعَرَّمِهِدَهَعَوَّمِهِتَتَمألَرُهَنيِذَّلاَو﴿:َلَّيَعلاقو

يفماعلالاملاىلعةظفاحمللةيوبرتلاميقلانعةدراولاثيداحألانمو

:ةيوبنلاةريسلا

ثدحاذإ:ثالثقفانملاةيآ»:ْمُكْيَلَعلاق.قفانملاتايآنمةنامألاةنايخو–1

."ناخنمتئااذإو،فلخأدعواذإو،بذك

:ةنامألاءادأنمو-"«كناخنمنختالو،كنمتئانمىلإةنامألادأ»–٢

.(عع/1٣٢)ملسم(68٢)

.(59)ملسم؛(33)يراخبلا(683)

.ينابلألاهححصو،(3535)دوادوبأ(684)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١وا

.ماعلالاملاىلعةظفاحملا

ىلعسانلاهنمأنمنمؤملاو،هديروهناسلنمنوملسملاملسنمملسملا»_1م

."«مهلاومأومهئامد

.ةهادبماعلالاملاىلعةظفاحملااذهيفلخديو

ىلإعجريىتحهللاليبسيفيزاغلاكقحلاب[ةاكزلا]ةقدصلاىلعلماعلا»–4

."؟"(هتبس
همه»

الولغناكهقوفامف[ةربإ]اًطيخمانمتكفلمعىلعمكنمهانلمعتسانم»-5

."ةمايقلامويهبيتأي

يفةيوبرتةميقكماعلالاملاىلعةظفاحمللةيقيبطتلاةلثمألانمو

:ةيوبنلاةريسلا

نمةريغصةعطق]ةبيهذبْمُكْيَلَعهللالوسرىلإكُكْيغيلعثعبامدنع–1

:هباحصأنملجرلاق،مهبولقةفلؤملانمةعبرأنيباهمسقو،نميلانم[بهذلا

يفنيمأانأوينونمأتالأ»:لاقف،ُكَّلَعيبنلاكلذغلبف.ءالؤهنماذهبقحأنحنانك

."...ًءاسمواًحابصءامسلاربخينيتأي،ءامسلا

هذهنيمأهنأبهفصوو،نارجنىلإكيفةديبعيبأهلاسرإركذقبسدقو–٢

.[انهةنامألاعوضومرظني]ةمألا

عماجققحمهدانسإىوقو،(105–8/104)يئاسنلا؛حيحصنسح:لاقو،(٢6٢7)يذمرتلا(685)

.(٢6)هحيحص:نابحنبا؛(٢40/1)لوصألا

.يبهذلاهقفاووهححصو،(06/1٤)مكاحلا(686)

.حيحص،(3581)دوادوبأ؛هظفلو،(1833)ملسم(687)

.(1064)ملسم؛هظفلو،(4351)يراخبلا(688)



1و1ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

وهامك،نيقدصتملانمايادهلاةاكزلالامعلبقينأُكَّلَعهللالوسرىهندقو–3

.ةيبتللانباةصقيففورعم

ىلعةظفاحمللةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانم

:ةريسلايفماعلالاملا

ذيفنتنماهريغوةيمالسإلاةلودلانمكتتماعلالاملاىلعةظفاحملاب–1

ةينمألاوةيسايسلاوةيميلعتلاوةيحصلا:لثم،عمتجملاديفتيتلاتاعورشملا

عمتجملامرحيولاملاردهيماعلالاملايففرصتلاءيسورذبملاوسلتخملاف،ةيركسعلاو

لاملاىلعةظفاحملامدعف.يسايسلاوينمألاويعامتجالارارقتسالاىلععجشيامم

يفثدحياملثم،تابارطضالاىلإيدؤيو،رشلكحاتفمداسفلاو،داسفلانمماعلا

.هدعبامو،م٢011ماعنملوألافصنلايأ-مايألاهذهيمالسإلايبرعلاملاعلا

:ةيوبنلاةريسلايفةئيبلاىلعةظفاحمللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاوعبارلاثحبملا

:اًححالطصاةئيبلايناعمنم

ناسنإلااهيفشيعييتلاةيفاقثلاوةيعامتجالاوةيعبطلامظنلانمةعومجميه)

."مهطاشناهيفنودؤيومهدازاهنمنودمتسييتلاو،ىرخألاتانئاكلاو

ةعومجموأيحنئاكةشيعملةبسانملالماوعلاهيفرفاوتتيذلاناكملايهو

رهاوظنمنوكلااذهيفناسنإلاةايحبطيحياملكيهو.ةصاخةيحتانئاك

اهتالكشموةئيبلا:رظنا.م197٢ماع،ملوهكتسابةئيبلانعةدحتملاممألليلودلارمتوملاهرقأفيرعت(689)

.(٢8–5٢:ص)،ينيرابصديعسدمحمودمحلاديشرلا:ةفرعملاملاعـ



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا۱و٢

.ةسوسحمةيدامرصانعو

:ةرصاعملاةيئيبلالكاشملا

،ةيحلاتانئاكلاضعبلضارقنإلاو،رحصتلاو،يئاملاويئاوهلاثولتلا:اهنم

.ةيويحلادراوملاردهو،فارسإلاو،فازنتسالاو

ضرألاو،ءاوهلاو،ءاملا:ناسنإلاةايحبةقلعتملاةيساسألاةيعيبطلارصانعلازربأ

.كامسألاو،تارشحلاو،رويطلاو،ناويحلاو،تابنلاو،ةبرتلاو

:ةيوبنلاةريسلايفةئيبلاىلعةظفاحمللةيوبرتلاميقلايفءاجام

:ءاوهلاثولت–1

هبوثوأهيديعضوسطعاذإُكْيَلَعهللالوسرناك:لاقكيفةريرهيبأنع–أ

."يوارلاكش-هتوصاهب-ضَغوأ-ضفخو،هيفىلع

اهلمحيو،هضرمتابوركيملمحيضيرملاساطعنأدحأىلعىفخيالو

،ماعطلاوءاملايناوأةيطغتبُكْيَلَعهللالوسررمأ،ةئبوألالقنيءاوهلانألو–ب

."«...ةيقسألااوثكوأو...»:ُكْيَلَعهلوقيفامك

راشتناةمواقملئاسومهأنمكلذنأل،يحصلارجحلاأدبمُكْيَلَعررقو

متعمساذإ»:نوعاطلاءابونُعكَّلَعلاقف.هريغوءاوهلاقيرطنع،ةيئابولاضارمألا

.حيحصنسح،(50٢9)دوادوبأ(690)

نبا؛(181٢)يذمرتلا؛(3731)دوادوبأ،(٢01٢)ملسم(3316،3٢80،3304)يراخبلا(691)

رميالءابواهيفلزنيةليلةنسلايفنإف...»:دمحأمامإلادازو؛(148٢9)دمحأ،(3771)هجام

.حيحص.(148٢9)دمحأ-«ءابولاكلذنمهيفعقوالإَكويملءاقسالو،طغيملءانإب



1و1۳مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

(٦٩٢)

«اهنماوجرختالفاهبمتنأوضرأبعقواذإو،اهولخدتالفضرأبنوعاطلاب

اذلو،اهيلإهولقن،ءابولاةقطنمنعةديعبىرخأنكامأىلإاولقتنااذإف

ناكمنملاقتنالانمسانلاعنميأ،يحصلارجحلانيناوققبطتلودلاتحبصأ

.ةءوبومريغىرخأنكامأىلإءابولا

:ةيضرألاناسنإلاةئيب-ءاملاثولت–٢

اذهيفةيلاعةيوبرتايقانثروو،ةيئاملادراوملاثيولتنعةُكْيَلَعهللالوسرىهن

:كلذنم،لاجملا

،هيلعسانلانيلماحلا،نعللنيبلاجلانيرمألايأ]«نيناعَّللااوقتا»-أ

يف[زربتييأ]ىلختييذلا»:لاق؟هللالوسراينانعلاامو:اولاق،[هيلإنييعادلاو

."مهلظيفوأ،سانلاقيرط

نأ»:لاق؟هللالوسراينعالملاام:ليق.«ثالثلانعالملااوقتا»:ةياوريفو

."ءامعقنيفوأ،قيرطيفوأ،هيفلظتسيلظيفمكدحأدعقي

بطلاتبثأدقف،ةيدعملاميثارجللنضاحم:انهةروكذملاةثالثلانكامألانإ

هذهنمحيحصرخآىلإضيرمناسنإنملقتنتيتلاميثارجلانأثيدحلا

يفيراجملاتافلخمءاقلإوأ،رشابملالوبتلاوأرشابملازربتلانعجتنيذإ،نضاحملا

ةراضلاتايليفطلانمديدعلالوصو،سانلااهداترييتلانكامألاوأةيئاملارداصملا

اموتسكنألاو،ةيدبكلاةدودلاو،ايسراهلبلا:اهنم،تابوركيملاو،ةماعلاةحصلاب

اريلوكوربيفو،ايراتنسدللةببسملا،الجيشلاو،دوفياتلاببستىتلاالينوملاسلاو
.مم

.امهريغو؛(٢٢19)ملسم؛(5396)يراخبلا(69٢)

.حيحص.(11٢)هتادايزوريغصلاعماجلاحيحص:ينابلألا؛(٢69)ملسم(693)

.حيحص(٢715)دمحأ(694)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١واعي

قيرطنعلقتنييذلا،زليوضرملةببسملا،اريسوتسبيلاو،اريلوكللةببسملا

."نارئفلا

امهدعبيتأيساموانهلاقيو-"دكارلاءاملايفمكدحأنلوبيال»–ب

.ةقباسلاةرقفلايفامككولسلااذهرطخنعليق

(٦٩7)

«...همحتسميفمكدحأنلوبيال»–ج

الفمكدحأبرشاذإ»:لاقف،برشلادنعءانإلايفسفنتلانعىهنو–د

."هديريناكنإدعيلمث،ءانإلاحنيلفدوعينأدارأنإف،ءانإلايفسفنتي

ةيسفنتلاضارمألالاقتناببسيءانإلايفسفنتلانأثيدحلابطلاتبثأدقو

هنمأطخأو؛برشلاءانثأسفنتاذإاميف،فنألاومفلانمقلطنملاذاذرلابلقتنتيتلا

دقيتلاةرارحللةمواقم"ميثارجلاضعبو،هديربتلنخاسلابارشلاىلعخفنلا

دقو.تومتنلفخفنلاءانثأبارشلايفتعقواذإف،ةيوئمةجرد1٢0ىلإلصت

،نادوسلابةقطنميفنيصتخملاضعبهارجأثحبيفرابلاناندعروتكدلاظحال

هذهناكسنأاودجوف،ببسلانعاوثحبو،مهدنعيوعملالسلاراشتنادايدزا

ةيلسلاةيصعلانألاًرظنو.خفنلابهديربتدعبنخاسبارشلوانتاوداتعاةقطنملا

.ليصفترمألايفو،"يوعملالسلاثودحتببساهنإف،ةرارحللةمواقم

:ءاملايففارسإلامدعـ٢مل

.اهدعبامو11٢ص،ةبذعلاهايملاثولت:داوجلادبعباهولادبعدمحأ(695)

.حيحص(344)هجامنبا؛(7596)هتادايزوريغصلاعماجلاحيحص:ينابلألا(696)

.(343)هجامنبا؛(35)يئاسنلا؛حيحص(75٢5،7603)دمحأ؛(٢81)ملسم(697)

.نسح.(6٢4)ريغصلاعماجلاحيحص(698)

.(HelicobacterPylori)ايرتكبلثم(699)

.(٢79:ص)،يوبنلابطلا:يطشلا.د(700)



١واحةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

لوسرىهناذل،ريخهنمىجريالهيففارسإلاف،ةايحلارصانعمهأنمءاملانألف

.هركذقبسامك،ءوضولاةلاحيفىتح،ءاملاتامادختسايففارسإلانعةَّيعهللا

:اهتيامحوراجشألاةعارزبةئيبلاحاحصإ–4

:ةعارزلاىلعثحلاب–أ

،قرسامو،ةقدصهنملكأامناكالإاًسرغسرغيملسمنمام»:َّيَعلاق

الإدحأهؤرزيالو،ةقدصهبهلوهفرويطلاهتلكأامو،ةقدصوهفهنمعبسلالكأامو

ناسنإ...»:ةدايزبةياوريفو،"...ةميهبوأ...»:ةياوريفو."ةقدصهلناك
٠٣١٧.هوهج

."«...ةبادو

."اهسرغيلفةليسفهدييفوةمايقلامكدحأىلعتماقنإ»:ُكْيَلَعلاقو

:رويطلاوناويحلا–ب

قفرلاىلإاعدلب،طقفهتحلصملناويحلاةايحىلعةظفاحملابمالسإلافتكيمل

انههتفاضإنكميامو.ناويحلابةمحرلاعوضوميفهركذقبسامكـهيلإناسحإلاوهب

ىلعاهلكتايحلالتقنْعمُكْيَلَعةيهن:ةئيبلاىلعةظفاحملابةرشابمةقالعهلامم

دحأهاهن،هلتقيلةيحدراطيناكامنيبهنإ:كفرمعنبالوقليلدب،قالطإلا

دعبىهنهنإ:هللاقف،تايحلالتقبرمأدقةُكَّلَعهللالوسرنإ:لاقف،اذهنعسانلا

يفو.[ندملايفشيعتيتلا:رماوعلاو]."رماوعلايهو،تويبلاتاوذنعكلذ

-٢90)ص،«ةئيبلاةيامح...»:هباتكيفيدومحلاروتكدلاهركذليصفتةلأسملا

.(155٢)ملسم(701)

.امهريغو؛(1553)ملسم؛(٢3٢0)يراخبلا(70٢)

.(155٢)ملسم(703)

.(1456)أطوملا؛حيحص،(1٢90٢)دمحأ(704)

.(٢٢33)يراخبلا(570)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1و1

نأمهلنيبتدقف،ةعفانلاكةماسلانيباعثلانأاوفشتكادقءاملعلانإ):هلاقاممو(٢91

:ةيوبنلاةريسلايفءاجامكةئيبلاىلعةظفاحملاةميقلةيوبرتلادئاوفلاامأ

ةيداصتقاوةيحصوةيعامتجااميقلمحيهركذقبساممرثأوأثيدحلكنإ

ةلودلاوناسنإلافلكتيتلاةئبوألاراشتناىلإيدؤيءاملاوءاوهلاثولتف.ةريبك

ناسنإللةراسخنوكيجاتنإلاوألمعلانعضرملاهدعقينمو،جالعللةلئاطغلابم

،ةئيبلامادختساءوساهببسييتلاضارمألاببسبيفوتاذإو،عمتجملاوةرسألاو

نماهيلعىبرتييتلاةمالسلادعاوقبمزتلينمو..ةدعصألاعيمجىلعربكأةراسخلاف

ىلعةيناسنإةمدخمدقدقنوكيفاهبىذغتيلهريغىلإاهلقنوةيوبنلاةدئاملاهذه

.ةصاخةفصبيداصتقالاويعامتجالاىوتسملا

:ةيوبنلاةريسلايفناسللاظفحوتمصللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاوسماخلاثحبملا

لاقامك،قحلانودلطابلالوقنعكاسمإلا:انههينعنيذلاتمصلانإ

."الطابوأناكّقحمالكلانعكاسمإ:توكسلاو."يوفكلا

لوقوةميمنلاوةبيغلاوبذكلانعهناسلءرملانوصينأ:ناسللاظفحو

.ميكحلاعراشلاهنعىهناممكلذريغو،روزلا

يفناسللاظفحوتمصللةيوبرتلاميقلانعةدراولاثيداحألانمو

:ةيوبنلاةريسلا

نأمكاهنينَّيَغهللانإالأ»:هيبأبفلحيكيفرمععمسامدنعُكْيَلَعلاق–1

.(075)تايلكلا(670)

.(٢634/7)ميعنلاةرضن:رظنا(707)



1و\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

"«تمصيلوأهللابفلحيلفاًفلاحناكنمف،مكئابآباوفلحت

."...تمصيلوأاًرريخلقيلفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم»:لاقو–٢

كرتنملةنجلا[هيدلحيرتستوهيلإيوأتاملكلضبريفتيببميعزانأ»-3

،اًحزامناكنإوبذكلاكرتنملةنجلاطسوىفتيببو،اًقحمناكنإو[لدجلا]ءرملا رلإروفبرلرويفتيببوعت

.ةموصخلاىلإيبضفيلطابلابلدجلاف."هقلخنسحنملةنجلاىلعأيفتيببو

،هبمصتعأرمأبينربخأ:ُكَّلَعهللالوسرلكفماشهنبثراحلالاق–4

."هناسلىلإراشأو،«اذهكلمأ»:لاق

."هتئيطخىلعىكبو،هتيبهعسووهناسلكلمنملىبوط»–5

."(هناسلىفمدآنباأطخرثكأ»–6

."اًفورعمالإكناسلبلقتالو،ريخىلإالإكديطسبتال...»-7

(71د)

(اجنتمحبصنم)ـ/\

.هظفلو،(1646)ملسم؛(6108)يراخبلا(708)

.هظفلو،(47)ملسم؛(6018)يراخبلا(709)

.نسح:لاقو،(1993)يذمرتلا؛هظفلو،(4800)دوادوبأ(710)

وققحملاقو،ديجامهدحأو،نيدانسإبيناربطلاهاور:لاقو،(٢99/10)عمجملايفيمثيهلاهدروأ(711)

.هدهاوشبنسح:(18٤٢)بيغرتلا

.هدانسإنسحو،ريغصلاوطسوألايفيناربطلاهاور:(٢99/10)يمثيهلالاق(71٢)

،حيحصلاةاورهتاورو،يناربطلاهاور:لاقو،(4٢٢9ح/515/3)بيغرتلايفيرِّدنملاهدروأ(713)

بعشلا:يقهيبلا؛باوثلا:خيشلاوبأ؛(1341)يئاسنلاننسحيحصيفينابلألاهححصو

.(300/10)عمجملايفيمثيهلالاقاذكو،(4933)

يناربطلاو،٢5)تمصلايفايندلايبأنباهاور:لاقو،(4٢٢1ح/51٢/3)بيغرتلا:يرذنملا(714)

.بيغرتلاوققحمهنسحكلذكو؛نسحدانسإب،(4931)بعشلايفيقهيبلاو

.(6481ح/19/11)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهنسحو،(159/٢)دمحأ؛(٢501)يذمرتلا(715)



ةلهسنلاةاىفةلوبرتلامسقلا
يوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي61١/\

ةريسلايفناسللاظفحوتمصلاةميقلةيوبرتلاةيقيبطتلاةلثمألانمو

:ةيوبنلا

لقيو،ركذلارثكيُكَّلَعهللالوسرناك»:لاقكيفىفوأيبأنبهللادبعنع

نيكسملاوةلمرألاعميشمينأفنأيالو،ةبطخلارصقيو،ةالصلاليطيو،وغللا

."«ةجاحلاهلىضقيف

ةريسلايفناسللاظفحوتمصلاةميقلةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانم

:ةيوبنلا

."هتكيفرمعلاقامك«هطقسرثكهمالكرثكنم»–٢

مكو؛سانلانيبةيعامتجالاتاقالعلاداسفإىلإيدؤيمالكلايفطقسلاةرثكف

يفشاعمفورعمرمأاذهو.ءامدتلاسأو،اًحاورأتقهزأو،اًئتفترجةملكنم

ىنعمىلإلوؤتنأنكمينسحلااهرهاظيفيتلاةملكلاىتحلب.تاعمتجملالك

.بورحلاوبئاصملاهءارورجيحيبق

:ْمُكْيَلَعدمحميبنلاةريسيفعضاوتللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاوسداسلاثحبملا

:ةغلعضاوتلايناعمنم

ءرملاناكنإو،نينمؤملاو،ُكَّلَعهلوسروىلاعتهلللذلاوةعضلارهظأنملةمس

.[54:ةدئاملا]َ*نيِرِفَكلاىَلَعٍةَّزِعَأَنيِنِمْؤُمْلاىَلَعٍةَّلِذَأ﴿:نَّيُكهللالاقامك،هسفنيفاًريزع

:ءاملعلالاوقأوراثألانماًحالطصاعضاوتلايناعمنم

.(1341)يئاسنلاننسحيحصيفينابلألاهححصو،(109/3)يئاسنلا(716)

.(٢41)تمصلا:ايندلايبأنبا(717)



عضاوتلا»:لاقفعضاوتلانع-هللاهمحريليلجلايعباتلا-يرصبلانسحلالئس

."الضفكيلعهلتيأرالإاملسمىقلتالوكلزنمنمجرختنأ

:لاقف،عضاوتلانع-هللاهمحردهازلايعباتلا-ضايعنبليضفلالئسو

نمهعمسولو،هلبقيبصنمهعمسولو،هلاقنمهلبقيوهلداقنيو،قحللعضخي"

."هلبقسانلالهجأ

نيلوحانجلاضفخوهعضاوتلا»:ـدابعلاداهزلانمـدينجلالاقو

."«بناجلا

.ربكلادضعضاوتلاو

:نارمعلآ:ىنعمعضاوتلاميقنعةميركلاةينآرقلاتايآلانمءاجاملثمو

؛63:ناقرفلا؛٢7و٢٤:ءارسإلا؛٢15:ءارعشلا؛88:رجحلا؛٤5:ةدئاملا؛915

.1/٨:نايقل

ةريسلايفعضاوتلاقلخلةيوبرتلاةميقلانعةدراولاثيداحألانمو

:ةيوبنلا

يفعضاوتنملىبوط»:ُكَّلَعهللالوسرلاق:لاقككيرعملابّكَرنع–1

الامقفنأو،ةلأسمريغنمهسفنيفّلذو،[ةئيندباكتراوةيصعميأ]ةصقنمريغ

(7٢1)

«...ةنكسملاولذلالهأمحرو،ةيصعمريغيفهعمج

.(34٢)نيدلامولعءايحإ:يلازغلا(718)

.(3٤٢/٢)نيكلاسلاجرادم:ميقلانبا(719)

.هسفن(7/0٢)

نبا-يرمنلارمعوبأهنسحو؛بيغرتلاوققحمهفعض،(3340ح/149/3)بيغرتلا:يرذنملا(7٢1)

.(1/٥٢1)ةباصإلايفرجحنبالقنهنعو،(534/1)باعيتسالايفـربلادبع



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢

،دحأىلعدحأرخفيالىتحاوعضاوتنأَّيلإىحوأهللانإو...»:ُكَلَعلاق–٢

."دحأىلعدحأىغبيالو

عضاوتامو،ازعالإوفعباًدبعهللادازامو،لامنمًةقدصُتصقنام»-3

."«هللاهعفرالإهللدحأ

ىلعةمايقلامويهللاهاعد،هيلعردقيوهو،هللاًعضاوتسابللاكرتنم)–4

،ةميقغلابملاينعي."اهُسبليءاشناميإلاللحيأنمهربخيىتحقئالخلاسوؤر

.هدعبيذلاثيدحلايفامك

."ناميإلانم[هبحجبتلاكرتوسابللايفعضاوتلا]ةذاذبلا»–5

،يرازإةمظعلاو،يئادرءايربكلا:ىلاعتوهناحبسهللالوقي):ُكْيَلَعلاقو–6

."منهجيفهتيقلأامهنماًدحاوينعزاننم

هللاُدبعاولوقف،دبعانأامنإ،ميرمنباىراصنلاِترطأامكينورطُتال»-7
(7٢7)

مو(هلوسرو

لوسرلاةايحيفعضاوتلاقلخلةيوبرتلاةميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

:ملسوهيلعهللاىلص

يلنإ،هللالوسراي:تلاقف،ءىشاهلقعيفناكةأرمانأكيفسنأنع–1

كلّيضقأىتحتئشِكُكَسلايأيرظنا،نالفمأاي):ْمُكْيَلَعلاقف،ةجاحكيلإ

.(٢865)ملسم(7٢٢)

.(٢588)ملسم(7٢3)

.(1531ح/394/٢4)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهنسحو،(439/3)دمحأ(7٢4)

.حيحص،(4118)هجامنبا؛(4161)دوادوبأ(7٢5)

.هظفل،(4174)هجامنبا؛(٢6٢0)ملسم(7٢6)

.(3445)يراخبلا(7٢7)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."اهتجاحنمتغرفىتحقرطلاضعبيفاهعمالخف،«كتجاح

هبقلطنتفُكْيَلَعهللالوسرديبذخأتلةنيدملالهأءامإنمةمألاتناكو–٢

."تءاشثيح

بيذأاموأ،دماجلانهدلا]ةخنسلاةلاهإلاوريعشلازبخىلإىعديناكو–3

."[ثكملالوطنمةحئارلاريغتملا:ةخنسلاو.ةيلألاومحشلانم

عاركوأعارذَّيلإيدهأولو،تبجألعاركوأعارذىلإتيعدول»:لاقو

."(تلسقل

:تلاق؟هتيبيفعنصي،ُكْيَعيبنلاناكام:اكةشئاعنينمؤملامأتلئسو–4

."«بوثلُاعقْرَيو،لعنلافصخي،هتيبيفمكدحأعنصيامك»

."هلهأةنهميفناك...»:ةياوريفتلاقو

ردحتوةُكَّلَعهنيبجىدنتف،ظئاقموييفهلعنحلصياًمويانكةشئاعهتأردقلو

،اهرظنوهيلإاهنيعواهتشهداهنمىأراملف.بيرقنمهظحلتيهو،هدخىلعقرعلا

:هلوقبقحأكنأملعليلذهلاريبكوبأكآرول:تلاق،«؟ُتهبِكَلام»:اهلأس

ة2و.هوهجهج.هجهم*يه,مك3

يليغُمءادوةعـضرمداسفوةـضيحربغلكنمعربمو

هجههج.هوهج:...ممسم.مةأهكهمه,41.(٧٢4) *

موللهتملاضراعلاقوربتقّرَبهـهجوةرسأىلإترظناذإو

.هريغو؛(٢3٢6)ملسم(7٢8)

.(607٢)ىراخبلا(7٢9)

.(3508)ىراخبلا(730)

(٦/٨٥٢(يراخبلا)٣1/7).

.حيحص-6٢ص،ْمُكَّلَعيبنلاقالخأ:خيشلاوبأ)7٣٢(

.(1٢4)خيشلاوبأ؛(٢489)يذمرتلا؛(676،5363،6039)يراخبلا(733)

نبا؛(٢/6٤)ةيلاحلا:ميعنوبأ؛(٢/3٢5)دادغبخيرات:بيطخلا؛(٤٢٢/7)ننسلا:يقهيبلا(734)

.(4144)ةفيعضلاةلسلسلايفينابلألاهفعض.(309-307/3)قشمدةنيدمخيرات:ركاسع



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢,٢

دلولانأل؛ضيحلاراثآاهيلعوهمأهبلمحتمليأ،ضيحلاةيقب:ةضيحربغ]

لبقلبحتوةنسلكدلتيتلا:ءاسنلانمَلغمملاونولوقيامك،اًفيعضأشنيكاذذإ

.[يبصلاماطف

."مهيلعرماذإءاسنلاونايبصلاىلعملسيناكو–5

هورزيناكو،(دادحلا)نيقلافيسيبأراديفميهاربإهنباعضرتساو–6

."همشيوهلبقيوهمزتليف،رابغلارثأهيلعو،ميهاربإهنباهيتأيو

،كيلعنوه»:هللاقف،هملكيءاجامدنع(فاخيأ)دعرألجرلالاقو–7

."[سبايلامحللا]ديدقلالكأتتناكشيرقنمةأرمانباانأامنإ،كلمبتسلف

،هباحصأينارهظنيبسلجيُكْيَعيبنلاناك»:فُتْيغرذوبأوةريرهوبألاق–8

،[دمحمهللايبنمكيأ:لوقييأ]لأسيىتح؟وهمهيأيرديالوبيرغلاُءيجيف

،نيطنماًناكدهلانينبف،هاتأاذإبيرغلاهفرعياًسلجمهللعجننأُكْيَلَعىبنلاىلإانبلطف
.مم

."(هيبناجبسلجنو،هيلعسلجيناكف

ةجُرَّكُسىلعو،ِناَوخىلعُكتهللالوسرلكأينكيمل»:كيفسنألاق–9

."نَّيَعهللابقحلىتحطق[ليلقلامذألاهيفلكؤيريغصءانإ]

."ةيلابلاةبرقلانمبرشيناكو–10

.حيحصرثألاوثيدحلاىنعمفهيلعو،هلعنفصخيناكهنأتبثدقو:تلق

.امهريغو،(٢168)ملسم؛(6٢47)يراخبلا(735)

.ملسمطرشىلعحيحص-(1٢10٢)دمحأ؛(٢316)ملسم؛(1303)يراخبلا(736)

.حيحص،(139)خيشلاوبأ؛حيحص،(331٢)هجامنبا(737)

.حيحص،(66ص)قالخألا:خيشلاوبأ؛حيحص،(4698)دوادوبأ(738)

.(٤٢15)و،(5386)يراخبلا(739)

.(668)يراخبلا(740)



۳,٢مةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."كلذهركو،اميظعتهلمايقلانعىهنو–11

دجسملا[ةمامقلاسنكت]مقتتناكءادوسةأرمانأكيفةريرهيبأنع–1٢

-تاموأ-تتام:اولاقف-هنعوأ-اهنعلأسف،ُكَّلَعهللالوسراهدقف-اًباشوأ-

:لاقف،هرمأوأ-اهرمأاورغصمهنأكف،«[ينومتملعأ]؟ينومتنذآمتنكالفأ»:لاق

روبقلاهذهنإ»:لاقمث-هيلعوأ-اهيلعىلصف،هولدف،«هربقوأ،اهربقىلعينولد»

."مهيلعيتالصبمهلاهُرَّوُيىلاعتهللانإو،اهلهأىلعةملظةءولمم

سنألوقليلدب،نيملسملاءانبأريغنمو،نايبصلاىتحروزيناكو–13

:هللاقف،هسأردنعدعقف،هدوعيُكْيَعيبنلاهاتأف،ضرمدوهيلانماًمالغنأكيف

،ملسأف،مساقلاابأعطأ:هوبأهللاقف،هسأردنعوهوهيبأىلإمالغلارظنف،«ملسأ»

."رانلانميبهذقنأيذلاهللدمحلا»:لوقيوهو،ُكَّلَعيبنلاماقف

بوط]نبللالقنيو،"بارتلالقنيو،قدنخلاةباحصلاعمرفحيناك–14

."هدجسمءانبل[صولاجلا

قيرطلايفمهوةباحصلانمةثالثعمدحاولاريعبلاىلعبقاعتيناكو–15

نألبقو،"ةرجهلاقيرطيفمهو،دلبعممأةاش،ةاشلابلحو،"؟6)رديةوزغىلإ

.هركذقبسامك-ردبمويصاصقلادحةيزغنبداوسهيلعقبطي

:خيشلاوبأ؛946ص،درفملابدألا:يراخبلا؛حيحص-178ص،يذمرتلا:رصتخملا-لئامشلا(741)

.حيحص،(1٢7)قالخألا

.(956)ملسم؛(1337)يراخبلا(74٢)

.هركذقبس.(1356،5657)يراخبلا(743)

.(1803)ملسم؛(4101–4098)يراخبلا(744)

.(3906)يراخبلا(745)

.نسح-(303/٢)ماشهنبا؛هدانسإركاشححصو،(3/6)دمحأ(746)

.(33٢/1)ةريسلا:هللاقزريدهم.د:رظنا.هريغلنسح-(10–9/3)مكاحلا(747)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢هعي

ليَعُجنْعمُكَّلَعهلوقليلدب،مهنأشنمىلعأوءافعضلاهباحصأبمتهاو–16

لثمضرألاعالطنمريخةقرسنبليعجلهديبيسفنيذلاو»:كيفةقارسنبا

يميمتلاسباحنبعرقألاو،[روهشملايلبقلاميعزلا]يرازفلانصحنبةنييع

."هناميإىلإاليعجلكأوامهفلأتأينكل،[روهشملايلبقلاميعزلا]

،«اليعجىرتفيك»:الئاقهلأسامدنعتكفرذوبألاق؟ليعجلااذهنمو

اليعجنإليقو،ةفصلالهأنمناكو.«...سانلانمهلكشكاًنيكسم:تلق:لاق

."هجولاحيبق،ايمدناكو،ةظيرقمويهنيعيفبيصأ

نمو،ةباحصلاءارقفدحأنمناكيذلا،كُيبيبيلجبهمامتهاليلدبو

ِنِمؤُمِلَناكَمَو﴿:ةميركلاةينآرقلاةيآلابتدهشتساو،ُكْيَلَعلوسرلاوههلبطاخلا
دحككوAكوممرمكموحمصممهقحح6حرصرص3Pرصممالصك11،هعحَجال:وهصصوهمكمصعكم.مصحمصرص

ْدَقَفُهَلوُسَرَوَهَّللاىصععينموْمِهرَمَأَنِمُةَرَيِخَلْمُكَهَنْوُكَيَنَأاًرَّمُأُهُلوُسَرَوُهَّللا-اذإٍةَنمؤُمالَو

.[36:بازحألا]*اًنيِبُقَالَلَصَّلَص

،رافكلانمةعبسلتقنأدعب،الوتقمهودجوف،تاوزغلاىدحإيفهدقتفاو

.تارمثالثاهلاق-«هنمانأوىنماذه»:لاقو،هنفدوهيدعاسىلعُكْيَلَعهعضوف

دقو،اًدكاهشيعلعجيالأو،اًبصريخلااهيلعنَّيَعهللابصينأبهتأرمالاعدو

.(75)ناك

."هبنجيفرثؤيىتحريصحلاىلعمانيناكو–17

.(٢39/1)ةباحصلازييمتيفةباصإلا:رجحنبا(748)

.(99،٤10)ةباغلادسأ(97٤)

.ملسممامإلاطرشىلعدنسب،(19784)دمحأمامإلادنعةلوطمةصقلارظنا(750)

.حيحصنسح،(٢377)يذمرتلا(751)



٢ s c ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

(7٥٢)

يبصوهو،ةماسأفنأنملاسَطاخمحسمو–18

مدلاحسميذخأو،اًعزفهيلإماقرادلاةبتعنممويتاذةماسأطقسامدنعو

."هتكسيوههجونع

:ةيوبنلاةريسلايفعضاوتلاميقبةيعامتجالاةيوبرتلادئاوفلانمو

مهو،نيعضاوتملاىلإةرطفلابليمتسانلاو،دومحمقلخعضاوتلانإ–1

نمسانلارفنيو،ةيبرغلاةراضحلايفىتحدهاشميعقاورمأاذهو،ءازعأءايوقأ

نمكلذريغويعامتجالاويداملاهعضوناكامهمهنوبحيالو،ربكتملاصخشلا

.ايندلاظوظح

ةماقتسالالثم،قالخألانساحموريخلالئاضفلكهبحصتعضاوتلاو–٢

ةمحرلاهدوستالضافحبصأعمتجملايفميقلاهذهتداساذإو.خلإ..ةنامألاو

.ةبحملاو

.مالسإللسانلالوبقيفهرثأهبىدتقانموُكْيَلَعلوسرلاعضاوتلناكو–3

.ةيوبنلاةريسلايفميقلاهذهبنيقرشتسملانيفصنملانمريثكلاراشأدقو

:ةيوبنلاةريسلايفيأرلابلالقتساللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاوعباسلاثحبملا

لوسرلاهامسو،سانلانمهيأربلقتسيالنمميركلاهلوسروىلُكهللامذدقل

.[اًبيرقثيدحلاركذقأي].دّلقملاوةعَّمإلابُكَت

؛٢3–٢٢:فرخزلا:ةيوبرتلاةميقلاهذهيفتدرويتلاةينآرقلاتايآلانمو

)٢o/7(نسح،(٢3٢ح/397/1)لايعلا:ايندلايبأنبا.

ىلعيوبأ؛(140ـ139/1٢)ةبيشيبأنبا،(61/4)دعسنبا؛هقرطبنسح،(٢3931)دمحأ(753)

.خلإ....(7056)نابحنبا،(4597)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢،1

.٢1:ميهاربإ؛47:رفاغ؛167–166:ةرقبلا؛68-67:بازحألا

مدعلةمومذملاةيبلسلاميقلايفةدراولاراثآلاوثيداحألانمو

:يأرلابلالقتسالا

،انملظاوملظنإو،نسحأسانلانسحأنإ:نولوقت،ةعمإاونوكتال»–1

."اوملظتالفاوءاسأنإو،اونسحتنأسانلانسحأنإ،مكسفنأاونطونكلو

،نمآنمآنإالجرهنيدمكدحأندلقيالالأ»:تكيفدوعسمنبالاق-٢

."«رشلايفةوسأالهنإف،رفكرفكنإو

:ةيوبنلاةريسلايفيأرلابلالقتسالاةميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

ىلعالإةيوقلاتاعمتجملاىنبتالو،اًيدقعواًيلقعصخشلاةوقىلعلدت–1

ناطوألاتزعءازعألارثكىتمو.سأرلاعوفرماًريزعيأرلالقتسمشيعي–٢

.اًيركسعواًيسايسواًيعامتجا

تاعمتجملاىلعةلاعشيعيالفعمتجملايفةليذرلاوةيعبتلاحورفعضت–3

.يداملاويركفلاجاتنإلاىوقيو،ىرخألا

نممهبيدتقيعمتجملايفةيلاعميقباحصأصاخشأدوجوىلعدعاست–4

.مهلوح

:ةيوبنلاةريسلايفبدأللةيوبرتلاميقلا:نوعبرألاونماثلاثحبملا

،لوألاماقملايفةيتاذتافصتاذةيوبرتايقهيلياموثحبملااذهلوانتي

.(6 9/٨/1 1( عمجققحمهنسحو،بيرغنسح:لاقو،(07٢0)يذمرتلا(754 )لوصألا

/٢/٩٣٥(ماصتعالا:يبطاشلا)7). o o)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.ةيسايسوةيعامتجاةيكولستافصاهنمعرفتيو

:(بادآ:عمجلاو)بدألايناعمنم

..قالخألانساحموسوفنلاةضايربدألا:يوانملالاق

.أطخلاعاونأعيمجنعهبزرتحيامةفرعمنعةرابعوه:ليقو

قالخألانسحو،دوعقلاومايقلايفلاوحألاُنسح:كولسلابقلعتياميفوهو

.ةديمحلاتافصلاو

،هعرشو،َّيعهللالوسرعمبدأو،ىلاعتهللاعمبدأ:عاونأةثالاثبدأللو

."هقلخعمبدأو

ةريسلايفبارشلاوماعطلابادألةيوبرتلاميقلا:لوألابلطملا

:ةيوبنلا

:هدنعلجرلالاقف،ُكْيَلَعهللالوسردنعتنك:كيفةفيحجوبألاق–أ

."«ىكتمانأولكآال»

.نيربكتملاوةربابجلالعفنمةئيهلاهذهنأانهةهاركلاهجوو

برشيةدئامىلعسولجلانعةَّيعهللالوسرىهن):ُتُكيفرمعنبالاق–ب

."هفكىلعحطبنموهوناسنإلالكأينأو،رمخلااهيلع

.اًرصتخم،(143ـ141/٢)ميعنلاةرضن:رظنا(756)

.خلإ...(1830)يذمرتلا؛(18٢79)دمحأ؛هظفلو،(5399)يراخبلا(757)

.(3370)هجامنبا؛ينابلألاهححصو،(3774)دوادوبأ(758)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢ه/\

:ماعطلاروضحدنعةالصلاىلعلكالاميدقت–٢

."ءاشعلاباوءدبفةالصلاتميقأوءاشعلاعضواذإ»-أ

لجعيالو،ءاشعلاباوءدبافةالصلاتميقأومكدحأءاشععضواذإ)–فبل

."(هنمغرفيىتح-

نمهللصحيفماعطلاىلإقوتتهسفنوءرملاموقيالاغل:اذهيفةلعلاو

يفوهامنإ،هدحوءاشعلاباًصاخرمألاسيلو.هعوشخهعمبهذييذلاشيوشتلا

.[طئاغلاولوبلا]."ناثبخألاهعفاديوهالوماعطةرضحبةالصال»–ج

:هلبقوماعطلادعبنيديلالسغ–3

لسغوضمضمفةاشفتكلكْأمُكَّلَعهللالوسرنأ:كفةريرهيبأنع–أ

."ىلصوهيدي

وألكأينأدارأفاًبنجناكاذإُكْيَلَعهللالوسرناك»:اغكةشئاعتلاق–ب

."ةالصللهءوضوأضوتماني

.ماعطلادعبنيديلالسغنعينغيءوضولاو

."يقهيبلالاقامكحيحصثيدحماعطلالبقنيديلالسغيفتبثيملو

.مهريغو؛(1٢٢34)دمحأ؛(557)ملسم؛(5464)يراخبلا(759)

.مهريغو؛(577٢)دمحأ؛(559)ملسم،(674)يراخبلا(760)

.(33646)دمحأ؛(560)ملسم(761)

طرشىلعحيحصهدانسإ؛(٢0ـ19/15)ةعوسوملاوققحملاق،(9049ح/389/٢)دمحأ(76٢)

.ىرخأرداصمةعبسنمهوجرخو،ملسم

.هظفلو،(305)ملسم؛(٢86)يراخبلا(763)

.(٢1٤/3)ةيعرشلابادآلا(764)
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ندبلابرضتيتلاهوحنوخاسوألانماهبقلعيامةلازإلكلذبحتسينكلو

همحر-دمحأمامإللو،ضرملالقنهيفلمتحيدحاوءانإيفسانلاعملكأينممريغلابو

.بابحتساوةهارك:ناتياوراذهيفـهللا

دوجوبماعطلالبقلسغلاديقواذهيفـهللاهمحرـكلاممامإلالصفو

."ماعطلالبقنيديلالسغبابحتساءاملعلانمةعامجهيلعامو.رذقلا

نمماعطلالبقهيديلسغنأىلعلديةفاظنلايفةُكَّلَعلوسرلايدهو:تلق

.ةيهدبلارومألا

:امهدعبىلاعتهللادمحو،برشلاولكألاءادتبايفةيمستلا–4

،ْمُكَّلَعهللالوسررجحيفاًمالغتنك:لاقكيفةملسيبأنبرمعنع–أ

لكو،هللامس!مالغاي):ُكَّيعهللالوسريللاقف،ةفحصلايفشيطتيديتناكو

."دعبىتمعطكلتتلازامف،«كيليامملكو،كنيميب

ىلاعتهللامساركذينأيسننإف،ىلاعتهللامساركذيلفمكدحألكأاذإ»–ب

."«هرخآوهلوأهللامسب:لقيلفهلوأيف

برشيوأ،اهيلعهدمحيفةلكألالكأينأدبعلانعىضريلهللانإ»–ج

."«اهيلعهدمحيفةبرشلا

:لامشلاباذهنعىهنلاوىنميلاديلاببرشلاولكألا–5

.(15٢ـ151)ص،بوهلشلاداؤفل،بادآلاباتك:و،(٢1٢/3)ةيعرشلابادآلا:رظنا(765)

.(٢0٢٢)ملسم؛هظفلو،(5376)يراخبلا(766)

نبا؛حيحصنسح،(1859)رصتخملا/يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،هظفلو،(3767)دوادوبأ(767)

.(٤3٢٦)هجام

.(157-155)ص،بادآلاباتك:بوهلشلادنعدمحلاغيصرظناو.هريغو،(٢734)ملسم(768)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٢

.(كنيميبلكو

."لامشلابلكأيناطيشلانإفلامشلاباولكأتال»–ب

يفمدختستىرسيلاديلانأذإ،نيرخآلاىلعهرثأىدعتياممكولسلااذهو

حيحصلاعمضيرملالكأاذإضارمالالقنياهبلكالاف،طئاغلاولوبلانمةفاظنلا

.لسغلايفرصقوأهيديلسغدقنكيملو،دحاوءانإيف

:لكآلاىليامملكألا–6

ةلاحيفاذه.هركذقبسيذلا-كيفةملسيبأنبرمعثيدحيفاذهءاج

يليامريغنملكألازوجيفاًعونتمناكاذإامأ،دحاوعوننمماعطلاناكاذإ

،هعنصماعطلاُكتهللالوسراعدَطايخنأ»:كيفسنأثيدحليلدب،لكآلا

عبتيُكَتيبنلاتيأر،ديدقوءابدهيفَقرموريعشزبخبرقف،ُكَتيبنلاعمتبهذف

."ةعصقلايلاوحنمءابدلا

:هدعبديلاقعلو،عباصأةثالثبلكألابابحتسا–7

ةثالثبلكأيُكْيَلَعهللالوسرناك»:لاقهنأهيبأنعكُيفكلامنببعكنع

."«اهحسمينألبق5ديقعليوعباصأ

:هترارحباهذدعبماعطلالكأبابحتسا–8

.هريغو؛(19٢0)ملسم(769)

.(٢041)ملسم؛هظفلو،(oع٣٦)يراخبلا)0/7/7(

.(5456)يراخبلا:دنعهانعمرظناو؛هريغو؛(٢0٢3٢)ملسم(771)



١١٢ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.انهمالكثيدحلابطللو،دربينأدعبماعطلالكأيأ-."ةكربللمظعأ

:هراقتحاوماعطلابيعنعيهنلا–9

اًئيشىهتشااذإناك،طقاًماعطُكْيَلَعهللالوسرباعام:هتُكيةريرهوبألاق

."«هكرتههركنإو،هلكأ

.[هركذقبس]هيفخفنلاوءانإلايفسفنتلاةيهارك–10

:ءاقسلاّييفنمبرشلاةيهارك–11

وأةبرقلامفنمبرشلانعةُكَّلَعهللالوسرىهن»:كذةريرهوبألاق

(774)

«هرادجيفةبشخزرفينأهراجعنمينأو،ءاقسلا

ةرورضلناكاذهنأىلعلمحو،"ةقلعمةبرقنمبرشُكتهنأتبثدقو

."اهنيحءانإدوجورسيتمدع

.ىضرملاضارمأميثارجلاقتنالءاحصألاضرعيءاقسلامفنمبرشلاو

:اًبارشمهرخآموقلايقاسنوكبابحتسا–1٢

مهرخآموقلايقاسنإ»:ُكَّلَعيبنلالوق،ليوطلاكفةداتقثيدحيفءاج

."«اًبيرش

.مسجلافعضيثيحبهنملالقإلاوأ،ماعطلانمراثكإلاةيهارك–13

.(39٢)ةحيحصلايفينابلألاهححصو،(٢047)يمرادلا(77٢)

.امهريغو،(٢064)ملسم؛(5409)يراخبلا(773)

.امهريغو،(1609)ملسم؛(56٢7)يراخبلا(774)

.(٢780مقر)ينابلألاهححصو،(34٢3)هجامنبا؛حيحصنسح:لاقو؛(189٢)يذمرتلا(775)

.(170)ص،بادآلا:بوهلشلا؛(94/10)يرابلاحتف:رجحنبا(776)

.هريغو؛(681)ملسم(777)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا١٢٢

نمقيثرالكأمدآنبابسحب،نطبنماًرشًءاعويمدآألمام):َّيَعلاق

."هسفنلثلثو،هبارشلثلثوهماعطلثلثف:ةلاحمالناكنإف،هبلص

ثيدحلكنإفبارشلاوماعطلابادآميقنمةيوبرتلادئاوفلاثيحنمامأ

ةصاخةفصبهيفاملعمتجملاودرفلااهيلإجاتحيةيوبرتةميقلمحيروكذملانمرثأو

.ةئيبلاةحصوةيندبلاةحصللظفحنم

:ةيوبنلاةريسلايفمونلابادألةيوبرتلاميقلا:يناثلابلطملا

تيوأاذإ»:ُكَّلَعهلوقل:ىنميلاديلاىلعدخلاعضوو،نميألاقشلاىلعمونلا–1

."...نميألاكقشىلععجطضامثةالصللكءوضوأضوتفكعجضمىلإ

ىلإعرسأهنأاهنم،نميألابناجلاىلعمونلانمدئاوفءابطألافشتكادقلو

نإ:يزوجلانبالاقو،مونلالقثيالفنيميلاةهجىلإقلعتمبلقلانأو،هابتنالا

."ندبللحلصأةئيهلاهذه

:ميركلانآرقلانمءيشةءارق–٢

ةريرهيبألُكْيَلَعلاق:ُ«مْوَّيَقَلأَّنَلَأَوُهاَّلِإَهَلِإَالُهَّنَأ﴿يسركلاةيآةءارق-أ
،ُ﴾مْوِّيَقْلأُقَيَلآَوُهاَّلإَهَلإكم--9

ناك):افكؤمةشئاعلوقت:اهبثفنلاونيتذوعملاوصالخإلاةروسةءارق–ب

.(٢7٢0)ينابلألاهححصو،(3349)هجامنبا،حيحصنسح:لاقو،(٢380)يذمرتلا(778)

.امهريغو؛(٢710)ملسم؛(٢47)يراخبلا(779)

.(11٣/1 1( حتف:رظنا(780 )يرابلا

.(1068مقر)رصتخملا/يراخبلا(781)



١٣٢ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

هللاوهلقامهيفأرقفامهيفثفنمثهيفكعمجةليللكهشارفىلإىوأاذإُكَّلَعيبنلا

نمعاطتساامامهبحسميمث،سانلابربذوعألقو،قلفلابربذوعألقو،دحأ

."اًتثالثكلذلعفي،هدسجنملبقأاموههجووهسأرىلعامهبأدبي،هدسج

:نورفاكلاةروسةءارق–ج

َبُّيَأَيَلُق﴿أرقا»:تكيفلفونلَّيتلاق

."اكرشلانمةءارباهنإف

مانيالهللالوسرناك):كُكيغرباجلاق(ةدجسلا)و(كرابت)ةروسةءارق–د

."«كلملاهديبيذلاكرابتو(ةدجسلاملا)أرقيىتح

:لثم:مونلادنعراكذألاوةيعدألاضعبةءارق-3

«كدابعثعبتموي»:ظفليفو؛«كدابععمجتمويكباذعينقمهللا»–أ

."«ايحأوتومأمهللاكمساب»–ب

،اهتمتاخىلعمنمث«كوُرِفكَلَأ

(7٨٥)

نإو،همحرافيسفنتكسمأنإ،هعفرأكبويبنجتعضويبركمساب"Tعت

."نيحلاصلاكدابعهبظفحتامباهظفحافاهتلسرأ

.٨٨٧وه - H -وهمدع%.-،..،ك ،.

."نيثالثواًعبرأريبكتلاونيثالثوثالثديمحتلاوحيبستلا–د

.(5017)يراخبلا(78٢)

.امهريغو؛(3403)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،هظفلو،(5055)دوادوبأ(783)

.(917)هريغلحيحص:ينابلألالاقو،(10٢7)درفملابدألا:يراخبلا(784)

دوادوبأ؛(1847٢ح/4٢0/30)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،هظفلو،(٢81/4)دمحأ(785)

.(3398)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(5045)

.هريغو،(631٢)يراخبلا(786)

.هريغو(٢714)ملسم؛(63٢0)يراخبلا(787)

،بادآلاباتك:بوهلشلادنعةيعدألاةيقبرظناو،امهريغو؛(٢7٢7)ملسم؛(6318)يراخبلا(788)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1٢عي

:هجولاىلعمونلاةيهارك–4

."هللاهضغبيةعجضهذه،مق»:لاقةئيهلا

6٧إه.هوهج.م,ه2وةم.٠ة.ههج

. ( لاقو" رانلالهأةعجضهذهنإ:بدينجاي»:كيفرذيبأل

:رجحمريغحطسىلعمونلاةيهارك–5

ةصاخحوطسلايف-رتاسيأ]باجحهيلعسيلتيبرهظىلعتابنم»–أ

."ةمذلاهنمتئربدقف[طئاوحلاةريصقتانوكلبلاو

:ظقيتسااذإمئانلاهلوقيام–6

هلوكلملاهل،هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:لقيلفليللانمراعتنم)

،ربكأهللاو،هللاالإهلإالو،هللاناحبسو،هللدمحلا،ريدقءىشلكىلعوهودمحلا

أضوتنإف،هلبيجتسا،اعدوأ،يلرفغامهللا:لاقمث،هللابالإةوقالولوحالو

."هتالصتلبقىلصو

:مونلانمظقيتسااذإهلوقيام–7

انتامأامدعبانايحأيذلاهللدمحلا:لاقماقاذإو،يحأوتومأمهللاكمساب»

."ا-ُكتوعديناكاذكه-«روشنلاهيلإو

.(٢٢3،٢٢٥)ص

.هريغهاورو.ينابلألاهححصو،(118)درفملابدألا:يراخبلا(789)

.بدنجريغصتبدينجو،(3017)مقربينابلألاهححصو،(37٢4)هجامنبا(790)

.حيحص،(5041)دوادوبأو؛(908)ينابلألاهححصو،(119٢)درفملابدألا:يراخبلا(791)

.(٢687)يمرادلا؛(3878)هجامنبا؛(5060)دوادوبأ؛(3414)يذمرتلا؛(1154)يراخبلا(79٢) .هه.(5049)دوادوبأ؛(3880)هجامنبا؛(631٢)يراخبلا(793)



1٢حةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيوبنلاةريسلايفةنيزلاوسابللابادألةيوبرتلاميقلا:ثلاثلابلطملا

:ةروعلارتسبوجو–1

الو،ةأرملاةروعىلإةأرملاالو،لجرلاةروعىلإلجرلارظنيال»:ُكْيَلَعلاق

،دحاوبوثيفلجرلاىلإلجرلا[دحاوبوثتحتنيدرجتمنومانياليأ]يبضفي

."دحاولابوثلايفةأرملاىلإةأرملايبضفتالو

:لاجرلابءاسنلاهبشتو،ءاسنلابلاجرلاهبشتميرحت–٢

،(لاجرلابءاسنلانمتاهبشتملاةَّيعهللالوسرنعل»:كُكفسابعنبالاق

."...ءاسنلانمتالجرتملاو،لاجرلانمنيثنخملاُكَتيبنلانعل»:رخآظفليفو

.يشملاوأمالكلايفكلذكنوكيدقهبشتلاو

:هوحنوسبلملايفةمعنلاراهظإبابحتسا–3

كيلعهتمعنرثأريلفالامهللاكاتآاذإف»:صوحألايبأدلاولُكتهلوقليلدب

."«هتماركو

:ءاليخبوثلارجميرحت–4

."«اّرطبهرازإرجنمىلإةمايقلامويهللارظنيال»:ُكتلاق

:ةرهشلاسابلميرحت–5

.امهريغو؛(٢793)يذمرتلا؛(338)ملسم(794)

يمرادلا؛(1904)هجامنبا؛(4097)دوادوبأ؛(٢784)يذمرتلا؛(5885)يراخبلا(795) .هه.(٢٦ع٩)

.ينابلألاهححصو،هظفلو،(4063)دوادوبأ(796)

.(1698)كلام؛(٢087)ملسم؛(5788)يراخبلا(797)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا1-1٢

."ةمايقلامويةلذمبوثهللاهسبلأايندلايفةرهشبوثسبلنم»:ُكتلاق

.هيفاًعلابماخفوأ،اًعقرماريقحنوكينأنكميةرهشلابوثو

:رذعهلناكنمالإلاجرلاىلعريرحلاوبهذلاميرحت–6

."يتمأروكذىلعمارحنيذهنإ»:ُكَتلاق–أ

:ةأرملاسابلليوطتو،لجرلاسابلريصقتةنسلانم–7

."(رانلايففرازإلانمنيبعكلالفسأام):ُكْيَلَعلاق

:هوحنوسابللايفنمايتلاةنسلانم–8

هلعنيف،هلكهنأشيفنميتلابحيُكَّلَعهللالوسرناك»:اكةشئاعتلاق

."«هروهطوهلجرتو

:لعنتلايفةنسلا–9

نكيل،لامشلابأدبيلفعزناذإو،نيميلابأدبيلفمكدحألعتنااذإ»:ُكْيَلَعلاق

."عزنُتاهرخآولعُتامهلوأىنميلا

:بايثلانمديدجلاسبلدنعءاعدلانملاقيام–10

مهللا»:لوقيمث،ةمامعوأاًصيمقامإ،همسابهامساًبوثدجتسااذإُكَّلَعناك

هرشنمكبذوعأو،هلعنصامريخوهريخنمكلأسأ،هينتوسكتنأدمحلاكل

هنسحو،هظفلو،(9٢/٢)دمحأ؛(3606)هجامنبا؛(3399)ينابلألاهنسحو،(40٢9)دوادوبأ(798)

.(5664ح/476/9)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحم

.(3595)هجامنبا؛(5144)يئاسنلا؛(3٤٢٢)ينابلألاهححصو،(5740)دوادوبأ(799)

.هريغو؛(5787)يراخبلا(800)

.(٢68)ملسم(180(

.امهريغو؛(٢097)ملسم؛(5856)يراخبلا(80٢)



٢ 1 \/ ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

(٨٠٢)

(...هلعنصامرشو

:دمثإلابلحكتلاوبايثلانمضيبألاسبلبابحتسا–11

،مكاتوماهيفاونفكو،مكبايثريخنماهنإف،ضايبلامكبايثنماوسبلا»–أ

."«رعشلاتبنيرو،رصبلاولجيهنإ،دمثإلامكلاحكأريخنمنإو

."صلاخلارمحألابوثلاسبلنعُكَتىهنو–ب

:براشلاصقو،ىحللاريفوتلاجرللةنسلا–1٢

."ىحللاوفعاوبراوشلااوكهنأ»

:ليلدب،داوسلاريغببيشلارييغتةنسلا–13

نلعيلحتفلامويةُكَّلَعيبنلاىلإهيبأبءاجامدنعكيفركبيبألْمُكَّلَعهلوق

."«داوسلا5وبنجروعىشباذهاوريغ):اًضيبأهرعشناكوهمامأهمالسإ

:ةيوبنلاةريسلايفناذئتساللةيوبرتلاميقلا:عبارلابلطملا

:ليلدب،ناذئتسالالبقمالسلاميدقتةنسلا–1

؛ملسيملو،ةيمأنبناوفصنمةيدهبالسرملبنحنبةدلكهيلعلخدامدنع

."مكيلعمالسلالقفعجرا»:ْمُكْيَلَعهللاق

.ينابلألاهححصو،هظفلو،(40٢0)دوادوبأ؛(1767)يذمرتلا(803)

،(3٢8/1)دمحأ؛(994)يذمرتلا؛(147٢)هجامنبا؛ينابلألاهححصو،(4061)دوادوبأ(804)

.ملسممامإلاطرشىلعيوقهدانسإ:(3035ح/161/5)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحملاقو

.هريغو؛(٢077)ملسم(805)

.(5893)يراخبلا(806)

.هريغو؛(٢10٢)(807)

دوادوبأ؛(154٢5ح/15٢ـ151/٢4)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(414/3)دمحأ(808)

.خلإ...ينابلألاهححصو،هظفلو،(5176)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

:بابلالامشوأنيمينعنذأتسملافقينأ–٢

بحاصهركيءيشىلعوأهيلإرظنلالحيالعضومىلعهرصبعقيالىتح

:اذهىلعةلدألانمو،هتيؤردحألرادلا

بابلالبقتسيملموقبابىتأاذإناكُكَّلَعلوسرلانإ:رسبنبهللادبعلاق-أ

مالسلا،مكيلعمالسلا»:لوقيو،رسيألاوأنميألاهنكرنمنكلو،ههجوءاقلتنم

."روتسذئموياهيلعنكيملرودلانأكلذو،«مكيلع

،بابلاالبقتسم،نذأتسيُكَتيبنلابابىلعفقوفلجرءاجامدنعو–ب

."رظنلانمناذئتسالاامنإف؛اذكهوأ-كنع-اذكه»:ُكَّيهللاق

:اذهىلعةلدألانمو،هنذإبالإهريغتيبيفلجرلارظنمرحي–3

اوؤقفينأمهللحدقف،مهنذإريغبموقتيبيفعلطانم»:ُكَلَعلاق–أ

."(هنع

هيلإماقفُكَتيبنلارجحضعبنمعلطاالجرنأ:كيفسنأنع–ب

."هنعطيلُهَلتخيُكتهللالوسرىلإرظناينأكف،صقاشموأصقشمب

:اًثالثناذئتسالا–4

."عجريلف،هلنذؤيملفاًثالثمكدحأنذأتسااذإ»

:ينابلألالاقو؛(1078)درفملابدألا:يراخبلا؛ينابلألاهححصو،هظفلو،(5186)دوادوبأ(809)

.ينابلألاهححصو،(5174)دوادوبأ(810)

.(٢158)ملسم(811)

.[هلفغتسيوهغواري:ُهُلَّيخيل.(٢157)ملسم؛(6٢4٢)يراخبلا(81٢)

.(٢153)ملسم؛(6٢45)يراخبلا(813)



1٢جةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

كلاممامإلالاقامك،تارملاددعيفديزينأسأبالفعمسيملهنأنقيتسااذإو

."هللاهمحر

:همساركذيالو،انأ:لوقينأنذأتسمللهركي–5

،بابلاتققدف،يبأىلعناكنيديفُكَّلَعيبنلاتيتأ:كفرباجلوقهليلدو

."اههركهنأك«!انأ،انأ»:لاقف،انأ:تلقف،«؟اذهنم»:لاقف

عفرلالماكمسالابحرصي،نالفنبنالفنبنالفانأ:لوقينألضفألاو

هكراشيالو،ةينكلاهذهبسانلادنعاًروهشمناكاذإنالفوبألوقيوأ،سابتلالا

.دحأاهيف

:فنعببابلاقرطمدعنذأتسملاىلع–6

."«رفاظألابعرقتتناكُكَعيبنلاباوبأنإ»:هتكيفسنألاق

اموعمسيامردقبقرطيف،بابلانعنودعبيرادلالهأنأقرطلاملعاذإو

."فرعلاهرقي

:سلجملانمفارصنالاومايقلاةدارإدنعناذئتسالا–7

."هنذأتسيىتحنموقيالف،هدنعسلجيلفهاخأمكدحأرازاذإ»:ُكْيَلَعلاق

:ليلدب؛امهمكحيفنموتخألاومألاك،مراحملاىلعىتحناذئتسالا–8

ـيوونلا؛6٢٤٥)ثيدحلاحرش،(٢9/11)حتفلا:رجحنبا؛(19٢/3)ديهمتلا:ربلادبعنبا(814)

.(٢153)ثيدحلاحرش

)o1(٢155)ملسم؛(6٢50)يراخبلا)/٨.

.ينابلألاهححصو،(1080)درفملابدألا:يراخبلا(816)

.(6٢50)ثيدحلاحرش،(38/11)حتفلا:رجحنبا(817)

مقر/304/1)ةحيحصلاةلسلسلايفامكينابلألاهححصو،(113)ناهبصأخيرات:خيشلاوبأ(818)

.(1/٨٢



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢٢

:ُكتلاقف؟يمأىلعنذأتسأ،هللالوسراي:الئاقُكتلوسرلالجرلأس

ينإ:لجرلالاقف،«اهيلعنذأتسا»:ُكَّلَعلاق،تيبلايفاهعمينإ:لجرلالاقف،«معن»

،ال:لاق،«؟ةنايرعاهارتنأبحتأ،اهيلعنذأتسا»:ُكَّلَعهللالوسرلاقف،اهمداخ

."«اهيلعنذأتسا»:لاق

:ةيوبنلاةريسلايفمالسلابادألةيوبرتلاميقلا:سماخلابلطملا

:ةيوبنلاةريسلايفهبادآنم

:بجاووهفهدرامأ،مالسلاءاقلإةنسلانم–1

:هتلدأنمرو

."«ثيدحلا...هيلعملسفهتيقلاذإ...:تسملسملاىلعملسملاقح»–أ

ًاْؤُّيَحَفَوَّيِحَتيْمُتيِّيُحاَذِإَو﴿:نْيُكهلوقليلدب،هيلععمجممالسلادربوجوو–ب

."﴾اَهوُّدُرَوَأاَبِمَنَسَحَأِب

:(مالسلاكيلع)ـبءادتبالاةهارك–٢

نكلو،مالسلاكيلعلقتال):كُكفيميجهلاميلسنبرباجْلمُكْيَلَعهلوقليلدب

."«كيلعمالسلا:لق

.«فرعتملنموتفرعنمىلع»:يأ،مالسلاميمعتةنسلانم-3

حيحصهجونمدنتسيملعأالثيدحلااذهو»:لاقو،(٢٢9/16)ديهمتلا:ربلادبعنبا(819)

أطوملايفكلاممامإلاةياورنم؛«هانعمةحصىلععمتجمحيحصلسرموهو،ظفللااذهب

.السرم(٢0٢8ح/141/٢)

.(٢16٢)ملسم(8٢0)

.ةلاسرلاةسسؤمط،(6/135)حلفمنبالةيعرشلابادآلا:رظنا(8٢1)

.حيحصنسح:لاقو،(٢7٢٢)يذمرتلا(8٢٢)



١٢٢ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

ماعطلامعطت»:لاق،؟ريخمالسإلايأ:الئاقلجرهلأسامدنعُكتهلوقل-أ

."«فرعتملنمىلعوتفرعنمىلعمالسلاأرقتو

."ةفرعملاىلعةيحتلاتناكاذإةعاسلاطارشأنمنإ»:و–ب

(٨٢٥) .

فورعمروهشماذهو:مالسلابمداقلاءادتبابابحتسا–٤

ىلعليلقلاو،دعاقلاىلعيشملاو،يشاملاىلعبكارلاملسينأةنسلانم–5

."ريبكلاىلعريغصلاو،ريثكلا

."ىلوألاكرتدقنوكيرومألاهذهسكعينمو

لاقامكمالسلابأدبييذلاامهريخف،اهريغونسلايفنالباقتملاىوتسااذإو

."غتىبنلا

."مالسلارركيلف،رادجوأةرجشنيقفارتملانيبلاحاذإو

:ليلدلاو؛ةراشإلابهدرو،يلصملاىلعمالسلازاوجــ\/

،"ةالصلايفوهوهيلعملسنيحكنكتَّيخيسرافلاناملسعمْمُكْيَلَعكلذلعف

."ةراشإلابهيلعدرف،ةالصلاىفهيلعملسىذلاكنعنَّيغبيهصعمو

.(39)ملسم؛(1٢)يراخبلا(8٢3)

ةلسلسلايفينابلألاو،(3664ح/179/6)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهنسحو،(387/1)دمحأ(8٢4)

.(648)ةحيحصلا

.370ص،راكذألا:يوونلا:رظنا(8٢5)

.(٢160)ملسم،(6٢3٢)يراخبلا(8٢6)

.(19/11)حتفلا:رجحنبارظنا(8٢7)

.(6077)يراخبلا(8٢8)

.ينابلألاهححصو،عوفرمرخآلاوفوقومامهدحأنيدانسإب،(5٢00)دوادوبأ(8٢9)

.(540)ملسم(830)

.ينابلألاهححصو،(9٢5)دوادوبأ(831)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا
يوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي٢٢٢

."هدربوجوو،نآرقلايلاتىلعمالسلازاوج-8

:ليلدلاو.[لوبتيوأزربتييأ]يلختملاىلعمالسلاةيهارك–9

هتجاحءاضقدعبدرو."لوبتيوهوهيلعملسلجرعمُكتهلعفامك

."هركذقبسامك-رذتعاو،ءوضولاو

:ةعمجلاةبطخلاحمالسلاةيهارك–10

دقفبطخيمامإلاو،تصنأ:ةعمجلامويكبحاصلتلقاذإ»:ُكَّلَعهلوقل

.هلةالصالفىغلنمو-"«توغل

.سلجملاةقرافملبقمالسلاءاقلإةنسلانم–11

نأدارأاذإف،ملسيلفسلجملاىلإمكدحأىهتنااذإ»:كيفدوعسمنبالاق

."ةرخآلانمقحأبىلوألاتسيلف،ملسيلفموقي

:ةيوبنلاةريسلايفقيرطلابادألةيوبرتلاميقلا:سداسلابلطملا

:اهنميتلا:قيرطلاقوقحءادأبوجو–1

،فرعملابُرمأو(د)،مالسلادرو(ج)،ىذألافكو(ب)،رصبلاضغ(أ)

."خلإ...ركنملانّعيهنو

.(83/4)ءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاىواتف:رظنا(83٢)

.(370)ملسم(833)

.هريغو؛ينابلألاهححصوي(17/)دوادوبأ(834)

.(934)يراخبلا(835)

:يراخبلا؛حيحصنسح:ينابلألالاقو،(5٢08)دوادوبأ؛نسح:لاقو،(٢707)يذمرتلا(836)

.ةلاسرلاةسسؤم.ط،(1350)راثآلالكشم:يواحطلا؛(1008)درفملابدألا

:بيترتلاىلعاذهيفرظنا(837)

.مهريغوىمرادلاوي(٤/٨1٢(دوادوبأ،)٢7/7/٦(يذمرتلا،)٩o1٢(ملسمـأ



٢٢٣ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:قيرطلانعىذألاةلازإ–٢

:وأ-ةبعشنوعبسوعضبناميإلا»:يقهيبللناميإلابعشيفءاجام:هليلدو

،قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأو،هللاالإهلإال:لوقاهلضفأف،ةبعشنوتسوعضب

."«ناميإلانمةبعشءايحلاو

-هركذقبسامك-مهلظوأسانلاقيرطيفيلختلاميرحت-3

:ميركلانآرقلاعمبدأللةيوبرتلاميقلا:عباسلابلطملا

:هتوالتونآرقلاملعتدنعصالخإلايرحت–1

ملعتلجرو»:ُكَّلَعلاقامك،هيلعةمايقلامويىضقُيسانلالوأنيبنمنإف

تملعت:لاق؟اهيفتلمعامف:لاق.اهفرعفهمعنهفرعف،هبيتأف،نآرقلاأرقوملعلا

.ملاعلاقيلملعلاتملعتكنكلوتبذك:لاق.نآرقلاكيفتأرقوهتملعوملعلا

."«ثيدحلا...رانلا

:نآرقلابلمعلا–٢

،هافقىلععجضملجرىلعىتأهنأليوطلاةُكَّلَعيبنلاايؤرثيدحيفءاج

هدهدتهبرضاذإف،هسأرهبخدشيف،ةرخصوأ[رجح]رَهفبهسأرىلعمئاقلجرو

،وهامك،هسأرداعوهسأرمئتليىتحاذهىلإعجريالفهذخأيلهيلإقلطناف،رجحلا

.امهريغو،(40)ملسم؛(10)يراخبلا–ب

.هظفلو،(٢16٢)ملسم؛(1٢40)يراخبلا–ج

.(16ح/198/1)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحملاقامكنيخيشلاطرشىلعحيحصهدانسإ،(٢5/1)دمحأ–د

.امهريغو؛هظفلو،(35)ملسم؛(9)يراخبلا(838)

.(1905)ملسم(839)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢٢عي

هللاهملعلجرهسأرخدشييذلااذهنأبُكلوسرللرسفو،هبرضيفهيلإداعف

."ةمايقلامويىلإهبلعفي،راهنلابهيفلمعيملوليللابهنعمانف،نآرقلا

يسفنيذلاوف،نآرقلااودهاعت):ْمُكْيَلَعلاق:هظفحوهتوالتىلعةموادملاـ٢مل

."اهلقعيفلبإلانم[اّنلفت]اًيصفتدشأوهلهديب

،عس%،عسُي

لوقليلدب:تيَسُتوأتطقسأوأتيسنأ:لاقينكلو،ُتيسنلاقيال-4

،هللاهمحري»:لاقف،ليللابةروسيفأرقيالجرُكتهللالوسرعمس»:انغتةشئاع
رو

...»:ملسملةياوريفو،«اذكواذكةروسنماهتيسنأتنكاذكواذكةيآينركذأدقل
رو

."اذكواذكةروسنماهطقسأتنكةيآينركذأدقل

."يسُتوهلب،تيكوتيكةيآتيسَنَن:لوقيمهدحألامسئب):ْمُكْيَلَعلاقو

،لوقهيفةُكَّيعيبنلانعحصيملظفحدقامنايسنيفديعولانمدروامنإ

ِدنِعَنِمَناَكَوَلَوَنْرُقْلاَنوُرَّبَدَتَيَالَفَأ﴿:كلذبىلاعتهللارمأل،هربدتبوجو-5

.[8٢:ءاسنلا]﴾اًريِثَككاًقَكْيَخآِهيِفأوُدَجَوَلِهَّلًاريَع

هللاتويبنمتيبيفموقعمتجاام»:ُكْيَلَعلوسرلاثيدحءاجىنعملااذهبو

،ةمحرلامهتيشغو،ةنيكسلامهيلعتلزنالإمهنيبهنوسرادتيوهللاباتكنولتي

."هدنعنميفهللامهركذو،ةكئالملامهتفحو

.(1386)يراخبلا(840)

.(5033)يراخبلا(841)

.(788)ملسم؛(5038)يراخبلا(84٢)

.(788)ملسم؛(5038)يراخبلا(843)

.(٥٢٢٢)هجامنبا؛يذمرتلا؛(1455)دوادوبأ؛(٢699)ملسم(844)



٢٢حةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

اهنم،ءاملعلاهنماهجرختسايتلاةيفرعملازونكلاكلتهربدتجئاتننمو

.مالسإللسانلالوبقيفاًببسنوكيو،ناميإلايوقييذلا،يملعلازاجعإلا

اَّلِإُهُعْشَمَياَل﴿:لَّيَقهلوقليلدب،ةراهطىلعالإفحصملاىرسممدعـ٦ا

مزحنبورمعلروهشملاهباتكيْفمُكْيَلَعلوسرلاكلذبحرصو.[79:ةعقاولا]َ﴾نوُرَه

."رهاطالإنآرقلاسميالنأ»:هيفيذلا،نميلالهأل

يلعلوقليلدب:بلقرهظنعرغصأاًثدحُبثِدْحُمللهتوالتزاوج-7

.(86)«ايجنكيملامنآرقلاانئرقيْمُكْيَلَعهللالوسرناك):هنكُيف

م“وهمحص

ا

:ةوالتلالبقكوستلابابحتسا–8

نمدجهتللماقاذإةُكَّلَعيبنلاناك»:كيفةفيذحثيدحباذهيفسنأتسي

."كاوسلابهاف[كلدي]صوشيليللا

َتَلَقَذِإَف﴿:نَّيَعهلوقليلدب:ةوالتلادنعةلمسبلاوةذاعتسالاةنسلانم-9

.[98:لحنلا]«ويِحَّيَلآِناَطْيَّشلاَنِمِهَّللاِبْذِعَتَسَفَناَرْفَأ

ذوعأ:ةذاعتساللناتغيصهيفيذلا،"كيفيردخلاثيدحنمُكتهلعفو

هزممهنمميجرلاناطيشلانمميلعلاعيمسلاهللابذوعأو،ميجرلاناطيشلانمهللاب
موثفنوهةنو

هبلطليلدب:توصلانسحدوجملائراقلانمةءارقلابلطبحتسي–10

هححصو،ةبيطراد.ط،(396/17)ديهمتلايفربلادبعنباهدروأو؛(468)أطوملا:كلاممامإلا(845)

.(1٢٢)ليلغلاءاورإيفينابلألا

ةعوسوملاوققحمهدانسإنسحو،(83/1)دمحأ؛حيحصنسح:لاقو،(131)يذمرتلا(846)

.(٦٢7/٦1 /٢)

.مهريغو؛(٢٢80٢)دمحأ؛(٢55)ملسم؛(1136)يراخبلا(847)

.ينابلألاهححصو،(775)دوادوبأ(848)



ةبوبنلاةريسلاىفةلوبرتلاميقلا
يوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي٢٢-1

."هتءارقلُكتىكبف،نآرقلاهيلعأرقينأكغدوعسمنبانمُكت

.ةدسفمهيلعبترتيملاذإنآرقلابرهجلابابحتسا–11

فشكف،نآرقلاةءارقبنورهجيسانلاعمسدجسملاباًفكتعمُكتناكامدنعف

ىلعمكضعبعفريالو،اًضعبمكضعبنيذؤيالف،هبرجانممكلكالأ»:لاقو،رتسلا

."ةالصلاىف...»:لاقوأ،«ةءارقلاىفضعب

،باذعلاةيآدنعذوعتلاو،حيبستاهيفةيآدنعحيبستلاةنسلانم–1٢

ـْمُكْيَلَعلوسرلادنعلعفلااذهلكُكيغةفيذحدوهش:هليلدو،ةمحرلاةيآدنعلاؤسلاو

."لفاونلايف

."ةدجساهيفةيآبرورملادنعدوجسلاةبجاولاريغةنسلانم–13

نيبهعضووفحصملاليبقتهغُييهةباحصلاوْأمُكْيَلَعيبنلانعتبثيمل–14 هوهج."نينيلا

."اهريغوردجلاىلعةميركلاةينآرقلاتايآلاقيلعتةيهارك–15

:قلخلاعمماعلالماعتلايفبدأللةيوبرتلاميقلا:نماثلابلطملا

بدأنيدلاولاعمف.مهبقيليامبمهبتارمبسحبقلخلاعملماعتلافلتخي

بدأنارقألاعمو،هبقيليبدأناطلسلاعمو،رخآبدأملاعلاعمو،امهبصاخ

.(5605)يراخبلا(849)

.ينابلألاهححصو،(133٢)دوادوبأ(850)

.(7٢7)ملسم(851)

دوادوبأ؛(771)ملسمو؛ينابلألاهنسحو،هظفلو،(1053)هجامنبا؛(34٢4)يذمرتلا:رظنا(85٢)

.ينابلألاهححصوي(7/٦ه)

.(1٢٢/٤)(885٢)ةمئادلاةنجللاىواتف:رظنا(853)

.(07٢//٨):ةمئادلاةنجللاىواتف(/٤٨٥)



٢٢\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.خلإ...فيضلاعمو،بناجألاعمو،مهبقيلي

نأل،ةحضاوةقالعقلخلانسحوقلخلاعملماعتلايفبدألانيبةقالعلانإ

كولسلاعاونأوةديمحلابادآلاهنعجتنتيذلايسفنلابناجلاوهقلخلانسح

.قلخلاعمبدألاوأكولسلادعاوقلكشييذلاوهقلخلانسحو،ةيضرملا

بحيامهيخألبحيىتحمكدحأنمؤيال»:ُكْيَلَعهلوقاذهيفةدعاقلاو

."(هسفنل

َعَمَلَهَّللاَّنِإَو﴿:ناسنإللىلُكهللاةبحمناسحإلاءازجو،قلخللناسحإبدألاو

.[195:ةرقبلا]َ﴾نيييخُمَلْأُيَهَّللاَّنِإأُنيَخَأَو﴿:،[69:توبكنعلا]«َنيِنِسْحُمَلَأ

ةريسلايفىلاعتهللاقلخعمماعلالماعتلايفبدأللةيوبرتلاميقلازربأنمرو

:ةيوبنلا

.هركذقبسدقو:ةيوبنلاةريسلايفمالسلابادألةيوبرتلاميقلا-1

:ةيوبنلاةريسلايفءاقللابادألةيوبرتلاميقلا-٢

:ةحفاصملابابحتسا–أ

بهذتو،اوباحتاوداهتو،ّلغلابَهْذَياوحفاصت»:ُكَّلَعهللالوسرلاق

."«ءانحشلا

."اقرفتينألبقامهلرفغالإناحفاصتيفنايقتلينيمِلْسُمنمام»:لاقو

.(13مقرب/٢7/1)يراخبلاحيحصرصتخم(855)

يفربلادبعنبالاقو،السرم،م1998/ةلاسرلا،3ط،(1896ح/79/٢)أطوملا:كلاممامإلا(856)

.اهنماًضعبقاسو؛(اهلكناسحهوجونملصتي-ثيدحلايأ-اذهو):(1٢/٢1)ديهمتلا

،(3703)هجامنبا؛هنسحو،(٢7٢8)رصتخملا،يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(5٢1٢)دوادوبأ(857)

.(4679)ةاكشملاو،(5٢5،5٢6)ةحيحصلايفامك،ينابلألاهححصو



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

يبنلاباحصأيفةحفاصملاتناكأ»:كيفاًسنأهللاهمحرةداتقلأسامدنعو

."«معن:لاق؟َّيع

اًبولققرأمهو،نميلالهألبقأدق»:نميلالهأهءاجامدنعُكْيَلَعلاقو

."«ةحفاصملابءاجنملوأمهف":هنعهَليغسنأ-يوارلادازو،«مكنم

لديصنهنُكيةباحصلاوأنيدشارلاءافلخلاوأةُكْيَعيبنلانعتبثيمل:ةدئاف

يفءاجامك،ةعورشملاراكذألادعبزوجيو.ةالصلانمميلستلادعبةحفاصملاىلع

.(1٢٢/7)(3866)مقراهاوتفيفةيدوعسلاءاتفإللةمئادلاةنجللاىوتف

نمةأرماحفاصيملُكَلَعلوسرلانأليلدب،ةيبنجألاةأرملاةحفاصمميرحت–ب

."ةراشإلابتناكف،ةعيبلاذخأدنعىتحهمراحمريغ

ليبقتيفربخهللامهمحرنيعباتلاوهكُكيهباحصأوةُكَّلَعيبنلانعتبثيمل–ج

."ليبقتلامدعتبثلب،امهئاقلدنعلجرلالجرلا

."ةيحتلادنعدوجسلاوأءانحنالانُعكْيَلَعىهن-د

:ةيوبنلاةريسلايفةرايزلابادألةيوبرتلاميقلا-3

.[58:رونلا]:ناذئتسالاةيآيفيتلاةثالثلاتاقوألاريغيفةرايزلا–أ

سانلاعضينيحو،رجفلاةالصلبق:يأ-تاقوألاهذهيفروزياْلمُكَّلَعناكو

ابأرازامدنعثدحاملثم،ةرورضلالإ-ءاشعلاةالصدعبنمو،ةريهظلانممهبايث

.(6٢63)يراخبلا(858)

وققحمهححصو،(5/315)دمحأ؛هظفلو،(967)درفملابدألا:يراخبلا؛(5٢14)دوادوبأ(859)

.(1٢58٢ح/40/٢0)ةيثيدحلاةعوسوملا

.امهريغو؛(184٢)أطوملا:كلام؛حيحص،(٢6466)دمحأ؛(5٢88)يراخبلا(860)

.(160مقر/٢48/1)ةحيحصلايفينابلألاهححصو،(370٢)هجامنبا؛(٢7٢8)يذمرتلا(861)

.اهسفنرداصملا(86٢)



٢٢واةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."اغكةشئاعتورامك،ةنيدملاىلإةرجهلابهلنَّيَغهللانذأنيح،اًرهظركب

:هنذإبالإهشارفىلعسلجيالو،ةالصلايفتيبلابحاصرئازلامؤيال–ب

ىلعهتيبيفدعقيالو،هناطلسيفّلجرلالجرلانمؤُيالو...»:ُكَّلَعهلوقليلدب

."«هنذإبالإ[هشارف:يأ]هتمركت

الإ،"ّبحددزتاًبغرز»:ُكَلَعهلوقليلدب،ةرايزلانملالقإلا-ج

.ةرورضل

:ةيوبنلاةريسلايفةفايضلابادألةيوبرتلاميقلا-4

مويلاوهللابنمؤيناكنم»:ُكْيَلَعلوسرلالوقفيضلاماركإيفةدعاقلانإ

..ناكنمو،هفيضمركيلفرخآلامويلاوهللابنمؤيناكنمو،هراجيذؤيالفرخآلا

."«تمصيلوأاًرريخلقيلف

:فيضلاماركإلااذهبادآامأ

هيخأىلعملسملاقحنماذهف.بحينمةفاضتساديرينممةوعدلاةباجإ–أ

."...ةوعدلاةباجإو...:سمخملسملاىلعملسملاقح»:ثيدحلايفامك،ملسملا

(٨٦٨

"اهلمتيعداذإةوعدلاهذهاوبيجأ»:ُكتهلوقو

ةوعدلايتأيناككيفرمعنبانأ»:ةوعدلايفةيوبرتلاميقلاهذهراثآنمو

.(4083)دوادوبأ؛(٢509)دمحأ؛(٢138)يراخبلا(863)

.امهريغو،(118/4)دمحأ؛هظفلو،(673)ملسم(864)

نبالةيعرشلابادآلاققحملاقامك،ملسمطرشىلعحيحصهدانسإو،(6٢0)هحيحص:نابحنبا(865)

.(ةيشاح/541/3)حلفم

.امهريغو؛(47)ملسم؛(6018)يراخبلا(866)

.امهريغو؛(٢16٢)ملسم؛(1٢40)يراخبلا(867)

.امهريغو؛(14٢9)ملسم؛(5179)يراخبلا(868)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢٢م

."«مئاصوهوهريغوسرعلايف

نمو،ءارقفلاكرتيوءاينغألااهلىعديةميلولاماعطماعطلارش):َّيعهلوقو

."هلوسروهللاىصعدقفةوعدلاكرت

يغبنييذلافيضلاقحمهنماوذخفاولعفيملنإف،اولبقاففيضلليغبنيامبمكل

."مهل

«اوذخفاَهركاوذخأتنأالإاوبأنإ»:يذمرتلاةياوريفو
(٨٧٢)

لجرللحيالو،ةليلوموي[هتيطع]هتزئاجو،مايأةثالثةفايضلا):ْمُكْيَلَعلاقو

:لاق؟همثؤيفيكو!هللالوسراي:اولاق،«همثؤيىتحهيخأدنعميقينأملسم

."هبهيرقيهلءىشالو،هدنعميقي"

:فيضلاببيحرتلابابحتسا–ج

ممع

الوايازخريغاوءاجنيذلادفولاب[ةعسلاوبحرلايفاولزنأيأ]اًبحرم»:لاق

."«...ىمادن

:فيضللفلكتلاةيهارك–د

.امهريغو؛(143٢)ملسم؛(5177)يراخبلا(869)

.(143٢)ملسم(870)

.(17/٢7/) ؛(6137)يراخبلا(871 )ملسم

.(1589)يذمرتلا(87٢)

.اهوحنوةفايضلاباب،ةطقللاباتكـ48ـ1353/3/14)ملسم؛(6135)يراخبلا(873)

.(17)ملسم؛(6176)يراخبلا(874)



٢٣س1ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."«فلكتلانعانيهن»:تكَّيغفسابعنبالاق

."نميألافنميألاميدقتو،ربكألافربكألاميدقت-ــشه

:ماعطلانمغارفلادعبفيضمللفيضلاءاعد–و

اعدف،اًنيزواًربخككفةدابعنبدعسهمعطأامدنعُكَّلَعيبنلالعفهلثمو

مكيلعتلصو،راربألامكماعطلكأو،نومئاصلامكدنعرطفأ»:الئاقلكألادعب

""""""""(ةكئالملامكيلعتلزنتو...»:دمحألةياوريفو.(^"(ةكئالملا

."يناقسأنمقسأوينمعطأنممعطأمهللا»:اًضيأهئاعدنمو

مهمحراومهلرفغامهللا»:الئاق،هوفيضامدنعهلهأوككفمرسبلُكتاعدو

."مهتقزراميفمهلكرابو

e-ةيوبنلاةريسلايفسلاجملابادألةيوبرتلاميقلا:

:نُكهللامسااهيفركذياليتلاسلاجملانايشغنعيهنلا–أ

السلجمنمنوموقيموقنمام):هللاهمحردواديبأةياورنم،ةُكَّلَعلاق

"ةرسحمهلناكورامحةفيجلثمنعاوماقالإهيفهللانوركذي

ملوهيفهللااوركذيملاًسلجمموقسلجام»:هللاهمحردمحأمامإلاةياوريفو

.ةمادن:ىأ-

.(7٢93)يراخبلا(875)

؛(45٢1)دوادوبأ؛(1/877/٢ً)اطوملا؛(1669)ملسمو،(719٢)يراخبلادنعهليلدرظنا(876)

.(٢٤٢6)ىلعيوبأ؛حيحصـ(16097)دمحأ؛(٢677)هجامنبا

.ىنابلألاهححصو،(3854)دوادوبأ(877) .هم.(11767)لايجأ(87/8)

.هظفلو،(17٢٢0)دمحأ؛(٢04٢)ملسم(879)

.(33300)دمحأ؛(55٢0)ملسم(880)

.ينابلألاهححصو،(4855)دوادوبأ(881)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا
٢٣٢

ءاشنإف...»:يذمرتلادازو؛"[ةرسح]ةَرَتمهيلعناكالإمهيبنىلعاولصي

."مهلرفغءاشنإومهبذع

سابعنبالوقليلدب:هيفسولجلامثهسلجمنملجرلاةماقإةيهارك–ب

اوحسفتنكلو»،رخآهيفسلجيوهسلجمنملجرلاماقينأىهن:ُكَّلَعيبنلانأفثكي
(٨٨4)«اهوه»
مووعسودرو

وهفهيلإعجرمثهسلجمنمماقنم:ةياوريفو-مكدحأماقاذإ»:ُكَّلَعلاقو

.(88م)«يقحأ

نألجرللحيال»:ُكَّلَعهلوقليلدب:امهنذإبالإنينثانيبقيرفتلازوجيال–ج

."امهنذإبالإنينثانيبقرفي

نبرباجلاق،ُكَّيعلوسرلارارقإليلدب:سلجملاىهتنيثيحسولجلا–د

."سلجملاىهتنيثيحاندحأسلُجكَتىبنلاانيتأاذإانك»:كيفةرمس

:يأ]ىجتنيال»:ُكَّلَعهلوقليلدب:ثلاثلانودنينثايجانتنعيهنلا-ـه

."هنزحيكلذنإف،ثلاثلانودنانثا[ىجانتي

.(5٢4و357ح/15)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(9583،9843)دمحأ(88٢)

.حيحصنسح:(3377)يذمرتلا(883)

.امهريغو؛(٢177)ملسم؛(6٢70)يراخبلا(884)

،780ح/13)ةعوسوملاوققحمهححصو.(7810،8509)دمحأ؛هظفلو،(٢179)ملسم(885)

(8509ح/14

ةعوسوملاوققحمهنسحو،(6999)دمحأ،ينابلألالاقامكحيحصنسح،(4845)دوادوبأ(886)

.حيحصنسح،(٢753)يذمرتلا؛(577/11)

هنسحو،(٢1040)دمحأ؛حيحصنسح،(٢7٢6)يذمرتلا؛ينابلألاهححصو،(48٢5)دوادوبأ(887)

.(3٤/5٥٢)ةيثيدحلاةعوسوملاوققحم

.(٢183)ملسم،(6٢81)يراخبلا(888)



٢٢ممةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

نمو...»:ُكْيَلَعهلوقليلدب:نيثدحتملانذإنودبثيدحلاعامسنعيهنلا–و

:يأ]كنآلاهنذأيفّبض،هنعنورفيوأنوهراكهلمهوموقثيدحىلإعمتسا

."...ةمايقلاموي[باذملاصاصرلا

:كحضلاةرثكنعيهنلا–ز

تيمتكحضلاةرثكنإف،كحضلانماورثكتال):ْمُكْيَلَعهلوقليلدب

."(فيلقلا

:نيرخآلاةرضحبؤشجتلاةيهارك–ح

انعفك»:لاقفةُكَّلَعيبنلادنعلجرأشجت:فُتْيغمرمعنبالوقليلدب

."ةمايقلاموياًعوجمهلوطأايندلايفاًعبشمهرثكأنإف،كءاشج

.[ءالتمالادنعةدعملاسفنت:ءاشجلاو]

نم...»:ةَّيَعهلوقليلدب:ءاعد-سلجملاةرافكبسلجملامتخبابحتسا–ط

الإهلإالكدمحبوانبركناحبس:موقينألبقلاقف،هطغلهيفرثكسلجميفسلج

ظفلو."«كلذهسلجميفناكامهلهللارفغالإ،كيلإبوتأمثكرفغتسأتنأ

بوتأوكرفغتسأتنأالإهلإالنأدهشأكدمحبومهللاكناحبس»:يذمرتلا

."(...كلملا

."اغيةشئاعتلاقامكهلعفكلذناكو

.هريغو،هظفلو،(٤٢70)يراخبلا(889)

.(506مقرب/18/٢)ةحيحصلاةلسلسلا:رظناو؛(3400)ينابلألاهححصو،(4193)هجامنبا(890)

.(3413)ينابلألاهنسحو،(3350)هجامنبا؛بيرغنسح:لاقو،(٢478)يذمرتلا(891)

.(٢61/16)ةعوسوملاوققحملاقامك،ملسمطرشىلعحيحص،(10415)دمحأ(89٢)

.حيحصنسح،(34٢9)رصتخملا/يذمرتلا)/٨٩٣(

وققحمهححصو،(٢4486)دمحأ؛(13/555)حتفلايفرجحنباهدنسىوق،(1344)يئاسنلا(894)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا
٢٣م4

:ةيوبنلاةريسلايفمالكلابادألةيوبرتلاميقلا-6

:مالكلابيط–أ

ةبيطلاةملكلاو...ةقدصهيلعسانلانمىمالُسلك»:ُكَّلَعهلوقليلدب–أ

."ةبيطةملكبفدجيملنمف،ةرمتقشبولورانلااوقتا»:هلوقو."«...ةقدص

الو،ناَعَّطلابنمؤملاسيل»:ْمُكْيَلَعهلوقليلدب:لوقلايفشحفلانعيهنلا–ب

اًشحافُكَتيبنلانكيمل»:فُتْيغمرمعنبالوقو."ءيذبلاشحافلاالو،ناعللا

."«اَشحفتالو

ماسلا:اولاق،دوهيلانمهلراوزللوقلاانككفةشئاعتظلغأامدنعو

."«...ةشحافينوكتال!ةشئاعاي»:ُكتاهللاق،(مكيلع

.لوقلاشحفنمنعللاو،"(اًناعلنوكينأقيدصلىغبنيال»:هلوقو

."«...هلتقكنمؤملانعل...»:هلوقو

:ُكْيَلَعهلوقليلدب:قحموهو[ةبلغلالجأنملدجلا]ءارملاكرتنملضف–ج

يفتيببو،اًقحمناكنإوءارملاكرتنملةنجلا[لوحام]ضبريفتيببميعزانأ)

نسحنملةنجلاىلعأيفتيببرو،اًحزامناكنإوبذكلاكرتنملةنجلاطسو

.(34/41)ةيثيدحلاةعوسوملا

.(1009)ملسم؛هظفلو،(٢989)يراخبلا(895)

.(1016)ملسم؛هظفلو،(6563)يراخبلا(896)

وققحمهححصو،(3839)دمحأ؛ينابلألاهححصو،هظفلو،(31٢)درفملابدألا:يراخبلا(897)

.(391ـ6/390)ةعوسوملا

.امهريغو؛(٢3٢1)ملسم؛(5935)يراخبلا(898)

.هظفلو،(٢165)ملسم؛(60٢4)يراخبلا(899)

.ينابلألاهححصو،(317)درفملابدألا:يراخبلا؛(٢597)ملسم(900)

.(110)ملسم؛(6047)يراخبلا(901)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.ثيدحلااذهركذقبسو."هقلخ

ىلعدريلهثيدحعطقيملْمُكْيَلَعيبنلانأليلدب:ثيدحلاةعطاقممدع–د

."«؟ةعاسلاىتم»:لأسيذلايبارعألا

يبنلانإ»:اغكةشئاعلوقليلدب:هيفعارسإلامدعومالكلايفينأتلا-ـه

لوسرنإ»:هللاهمحرملسمةياوريفو.«هاصحألداعلاهدعولثيدحثدحيناكُكَت

ناكام):هللاهمحرىذمرتلاةياورىفو،«مكدرسكثيدحلادرسينكيملةَّيعهللا

و.م.هيدب.,1.س11

(5٩٠٤)

."(هيلإسلجنم

:ةكلهملاتاملكلاوظافلألابنجت–و

لجرامُيأ»:ُكتلاق.قيسفتلاوعيدبتلاوريفكتلاظافلأ:اهنم،اًدجةريثكيهو

الجررفكأملسملجراميأ»:ةياوريفو،«امهدحأاهبءابدقفرفاكايهيخأللاق

،سانلاكله:لجرلالاقاذإ»:لاقو،"رفاكلاوهناكالإواًرفاكناكنإفاملسم

.اكالهمهدشأيأ-"مككلهأوهف

:اهنم:ةيوبنلاةريسلايفءاعدلابادألةيوبرتلاميقلا-7

نبةلاضفنعف،ْمُكْيَلَعىبنلاىلعةالصلاو،ءاعدلالبقنَّيَعهللاىلعءانثلا–أ

يلرفغامهللا:لاقف،ىلصف،لجرلخداذإاًدعاقْمُكَّلَعهللالوسرامنيب:لاق؛ديبع

،(51)هجامنبا؛(1994)يذمرتلا؛(٢73):ةحيحصلارظناـينابلألاهنسحو،(4800)دوادوبأ(90٢)

.طسو:ضبرلدبو

.هريغو؛(59)يراخبلا(903)

.(4365)دوادوبأ؛(3643)يذمرتلا؛(٢493)ملسم؛(3568)يراخبلا(904)

؛(1844)كلام؛حيحصنسح،(٢639)يذمرتلا؛(60)ملسم؛هظفلو،(6104)يراخبلا(905)

.مهريغو

.(759)درفملابدألا:يراخبلا؛(٢6٢3)ملسم(906)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا
يوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي٢٢ما

امبهللادمحافتدعقفتيلصاذإ،ىلصملااهيأتلجع»:ُكَّلَعهللالوسرلاقف.ىنمحراو

ىلعىلصوهللادمحف،كلذدعبرخآلجرىلصمث.«هعدامّثَييلعلصو،هلهأوه رو%--ت---------.هه-ت---------

ءاعدلك»:لاقو،"«ُبجتعدا!يلصملااهيأ):ةَّيَعيبنلاهللاقف،ـْمُكْيَلَعيبنلا

."ُكىبنلاىلعىلصيىتحبوجحم

يذءاعدةيعدألامظعأنمو:ةئيطخلابفارتعالاو،بنذلابرارقإلا–ب

ُتنُككَّيإَكَتَحْبُسَتَأاَّلِإَهَلِإاَلَّنَأِتاكَمُلَظَلآيفنْيَداكَف﴿:توحلانطبيفنونلا

.[87:ءايبنألا]«كيِمِلاَّظلاَنِم

:ةبهرلاوةبغرلاو،عوشخلاوعرضتلا–ج

كوُعِركُيًاْوُثكّمُهَّنإ﴿:مالسلاوةالصلامهيلعءايبنألااذهيفةودقلاو

.A2مص.11.مرومل.مرسهحيصصصردكممعنصركةعحرصيصمصوحمصة

.[90:ءايبنألا]﴾كيِعِشاَخاَنَلًاُوُتاكَوًاكبَهَرَوَكَبَغَراكَتَوُعْيَبَوِتاَرْيَخّلأيف

:ةلأسملايفمزعلاوءاعدلايفمزجلا–د

نإينمحرامهللا،تئشنإيلرفغامهللا:مكدحأنلوقيال»:ُكَّلَعيبنلالاق

."هلةرُكَتْسُمالهنإف،ةلأسملامزعيل،تئش

:ءاعدلايفحاحلإلا–ـه

نُكهللاىلإعرضتيهتليلتابيذلاديحولاوهو،ردبةليلُكْيَلَعيبنلالعفهلثمو

نمهمزتلامثهيبكنمىلعهداعأوكيفركبوبأهذخأف،هيبكنمنعهؤادرطقسىتح

.(3474)ينابلألاهححصو،(1481)دوادوبأ؛هنسحو،(3473)يذمرتلا(907)

سودرفلادنسميفيمليدلا،(160/10)عمجملايفيمثيهلالاقامك،طسوألايفيناربطلا(908)

.(45٢3)عماجلاحيحصيفينابلألاهنسحو،(486)يذمرتلا،(4791)

.(٢678)ملسم؛(6339)يراخبلا(909)



٢٣س\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."...كدعوامكلزجنيسهنإف،كبركتدشانمكافكهللايبناي):لاقوهئارو

دنعهلهللابيجتسينأهرسنم»:ُكْيَلَعلاق:لاوحألالكيفءاعدلا–و

."ءاخرلايفءاعدلانمرثكيلف،بركلاودئادشلا

ىلعاوعدتال»:ُكَّلَعهلوقليلدب:سفنلاو،لاملاولهألاىلعءاعدلابنجت–ز

ةعاسهللانماوقفاوتال،مكلاومأىلعاوعدتالو،مكدالوأىلعاوعدتالومكسفنأ

."مكلبيجتسيفًءاطعاهيفلأسُي

ًاوُعَدآ﴿:(ينآرق)ينابربدأوهو:ءاعدلابرارسإلاو،توصلاضفخ–ح

.[هه:فارعألا]«ًةَيْفُخَواًعُّرَضَتْمُكِّبَر

ىلعاوعبرا،سانلااهيأ»:ريبكتلاباورهجامدنعهُتنُكيهباحصألُكَّلَعيبنلالاقو

."مكعموهواًبيرقاًعيمسنوعدتمكنإ،ًبئاغالومصأنوعدتالمكنإ،مكسفنأ

ءاعدلانمعجسلارظناف...»:ةحيصنيفهباحصأدحألكيفسابعنبالاق

."«بانتجالاكلذالإنولعفيالهباحصأوُكتهللالوسرتدهعىنإف،هبنتجاف

،فلكتالبةعواطموةرطفوةقيلسناسللاىلععجسلاءاجاذإسأبالو

.ةنسلاوباتكلانمةعوجسملاةيعدألاةرثكل

.(4875)يراخبلا؛حيحص،(٢71/٢)دمحأ؛(1763)ملسم(910)

يفينابلألاو،يبهذلاهقفاووهححصو:(544/1/1997)مكاحلا؛(3379)رصتخملا/يذمرتلا(911)

.(6٢90)عماجلاحيحصو،(593)ةحيحصلا

.(1533)دوادوبأ؛(3009)ملسم(91٢)

.(6384)يراخبلا(913)

.(6337)يراخبلا(914)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

:اهنمو،ةيوبنلاةريسلايفدجاسملابادألةيوبرتلاميقلا-8

يفامولصبلاوأموثلالكأنملدجسملابةعامجلاةالصدوهشنعيهنلا–أ

.خلإ..قرعلاوأرئاجسلايطاعتلثم،امهمكح

اًموثلكأنم»:ُكْيَلَعهلوقهليلدو:ةكئالملاونيلصملايذؤيالىتح:ةمكحلاو

لكأنم»:لاقو."هتيبيفدعقيلواندجسملزتعيلف):لاقوأ،«انلزتعيلفالصبوأ

."«سنإلاهنمىذأتياممىذأتتةكئالملانإف،اندجسمنبرقيالفةنتنملاةرجشلاهذه

:ْمُكَّيعهلوقليلدب:ةعامجلاوةعمجلاةالصلدجاسملاىلإريكبتلابحتسي–ب

هيلعاومهتسينأالإاودجيملمثلوألافصلاوءادنلايفامسانلاملعيول»

ةمتعلايفامنوملعيولو،هيلإاوقبتسالريجهتلايفامنوملعيولو،اومهتسال

."اّوبحولوامهوتألحبصلاو

لسغةعمجلامويلستغانم):ةصاخةعمجلاةالصلريكبتلانُعكْيَلَعلاقو

ةعاسلايفحارنمو،[ةقان]ةنُدُببرقامنأكفحارمث[ةبانجلالسغلثميأ]ةبانجلا

،[نورقهل]نرقأاّشبكبرقامنأكفةثلاثلاةعاسلايفحارنمو،ةرقببرقامنأكفةيناثلا

امنأكفةسماخلاةعاسلايفحارنمو،ةجاجدبرقامنأكفةعبارلاةعاسلايفحارنمو

."ركذلانوعمتسيةكئالملاترضحمامإلاجرخاذإف،ةضيببرق

نولصيهتكئالمونُكهللانإ»:ُكْيَلَعهلوقليلدب:لوألافصلاىلعصرحلا–د

.(855)يراخبلا(915)

.امهريغو؛هظفلو،(564)ملسم؛(854)يراخبلا(916)

.(439)و،(437)ملسم؛(615)يراخبلا(917)

؛(499)يذمرتلا؛(351)دوادوبأ؛(850)ملسم؛(881)يراخبلا:هجامنباالإةعامجلاهاور(918)

طرشىلعةيثيدحلاةعوسوملاوققحمهححصو،(99٢6)دمحأ؛(99/3)ىبتجملا:ىئاسنلا

.(٢0/16)نيخيشلا



٢٣مواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."لوألافوفصلاىلع

يلصيناكامدنعهنأليلدب:ةالصلاىلإيشملادنعنوكسلاوعوشخلا-ـه

ىلإانلجعتسا:اولاق،«؟مكنأشام»:لاقىلصاملف؛لاجرةبلجعمسمويتاذ

امو،اولصفمتكردأامف،ةنيكسلابمكيلعفةالصلامتيتأاذإ.اولعفتالف:لاق،ةالصلا

اهوتأو،[نولورهم]نوعستاهوتأتالفةالصلاتميقأاذإ»:لاقو."اومتأفمكتاف

."اومتأفمكتافامو،اولصفمتكردأامف،ةنيكسلامكيلعونوشمت

.ةالصلاتميقأاذإةلورهلاىلإسانلاوعديامبلاغنأديفتانه«تميقأ»ةملكو

:وهو،ةالصللدجسملاىلإجرخاذإروثأملاءاعدلابوعدينأبحتسي–و

،اًرونينيمينعو،اًرونيعمسيفو،اًرونيرصبيفو،اًرونيبلقيفلعجامهللا"

يلمظعأو،اًرونيفلخو،اًرونيمامأو،اًرونيتحتو،اًرونيقوفو،اًرونيراسينعو

."«...يناسليفلعجاو...»:دوادوبأدازو."(...اًرون

:ْمُكَّيعهلوقليلدب:هنمجورخلادنعودجسملالوخددنعءاعدلابحتسي–ز

:لقيلفجرخاذإو،كتمحرباوبأيلحتفامهللا:لقيلفدجسملامكدحألخداذإ»

مث،ُكَّلَعيبنلاىلعملسيلف:يمرادلاو،دوادوبأدازو،«كلضفنمكلأسأينإمهللا

."«...لقيل

.ينابلألاهححصو،(664)دوادوبأ(919)

.(603)ملسم؛(635)يراخبلا(9٢0)

.ينابلألاهححصو،(57٢)دوادوبأ؛(60٢)ملسم؛(908)يراخبلا(9٢1)

وققحمهححصو،(4135)دمحأ؛(10٢5)ينابلألاهححصو،(1353)دوادوبأ؛(763)ملسم(9٢٢)

نبا؛(7٢9)يئاسنلا؛(1394)يمرادلا؛(474ـ473/5)ملسمطرشىلعةيثيدحلاةعوسوملا

.يوونلالاقامكةحيحصمهديناسأو،(77٢)هجام

.(1353)دوادوبأ(٩٢3)

.(1394)ىمرادلا؛(65٤)دوادوبأ(9٢٤)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢عي

:هنمجورخلا

هروهطوهلجرتوهلعنتيفنميتلاهبجعْيمُكْيَلَعيبنلاناك):افتكَّيجمةشئاعتلاق

."«هلكهنأشىفو

،ةدكؤمةنسيهو:هلوخددنعدجسمللةيحتنيتعكرةالصبابحتسا–ط

."سلجينألبقنيتعكرعكريلفدجسملامكدحألخداذإ»:ُكتهلوقليلدب

دجسملالخداذإف...):ْمُكْيَلَعلاق:ةالصللاًراظتنادجسملايفدوعقلالضف–ي

يفماداممكدحأىلعنولصيةكئالملاو،هسبحتيهةالصلاتناكامةالصلايفناك

ذؤيملام،هيلعبتمهللا،هلرفغامهللا،همحرامهللا:نولوقي،هيفىلصيذلاهسلجم

."«ثدحيملامو،هيف

:دجسملايفءاقلتسالازاوج–ك

ًيقلتسمةُكَّلَعهللالوسرىأرهنإ:هكمصاعنبديزنبهللادبعلوقليلدب

."فثيغمنامثعورمعاذهلعفو،ىرخألاىلعهيلجرىدحإاًعضاو،دجسملايف

حبصأف،«...بارتابأاي»:اهيفُكَّلَعهللاقيتلاةروهشملاةصقلايفككيلعهلعفو
(٩٢٩)

هنعهتيغهباقلأنمكلذ

متيأراذإ):ْمُكْيَلَعلاق:دجسملايفةلاضلانادشنوءارشلاوعيبلانعيهنلا–ل

هيفدشنينممتيأراذإو.كتراجتهللاحبرأال:اولوقفدجسملايفعاتبيوأعيبينم

.(٢68)ملسم؛هظفلو،(168)يراخبلا(9٢5)

.امهريغو؛(714)ملسم؛(444)يراخبلا(9٢6)

.هظفلو،(649)ملسم؛(176)يراخبلا(9٢7)

.(418)كلام؛(4866)دوادوبأ؛(٢100)ملسم؛(475)يراخبلا(9٢8)

.حيحصـ(1785٢)دمحأ؛(٢409)ملسم؛(3500،5851)يراخبلا(9٢9)



٢ع.1ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

."«كيلعهللادرال:اولوقفةلاض

هللااهدرال:لقيلفدجسملايفةلاضدشنيالجرعمسنم»:ملسمدنعو

."اذهلنبتملدجاسملانإف،كيلع

ءاملعلاىتفأامكدجسملامكحاهلهروسلخادودجسملابةقحلملاينابملالكو

.[(11967ف/٢83/6)ةيدوعسلاةمئادلاءايلعلاةئيهىوتف:رظنا]

يذؤيالامبو،دجسملابلاؤسلانكميةرورضلاةلاحيفهنأءاملعلازوجو

.[(٢86–٢85/6)ىوتف:هسفن].«بيطخلاىلعشوشيوأ،اًيلصموأاًركذ

سنألاق:ةرورضلادنعدجسملايفةحابملاةيويندلارومألالعفزاوج–م

ىلإماقامف،دجسملابناجيفالجريجانيُكتيبنلاوةالصلاتميقأ»:ك
٩٢٢(جه*.هم) _ ••

مو(موقلامانىتحةالصلا

نوكحضيف،ةيلهاجلارومأيفحبصلادعبنوثدحتيهنُكيةباحصلاناكو

."ُكَتلوسرلامستبيو

:ةيوبنلاةريسلايفءايحللةيوبرتلاميقلا-٩

اهرثكأواًردقاهمظعأواهلجأوقالخألالضفأنمو،ريخلكللصأءايحلانإ

.ةيناسنإلاةجاحوهلب،اًعفن

،«كيلعهللاىدأال...»:هظفلو،(1401)يمرادلا؛يرشي:عاتبيو،نسح،(13٢1)يذمرتلا(930)

.(كيلعاهادأال»:دمحأو

.(767)هجامنبا؛(473)دوادوبأ؛(568)ملسم(931)

.(376)ملسم؛هظفلو،(64٢)يراخبلا(93٢)

.هريغو؛(٢3٢٢)ملسم(933)



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

:ءايحللةيوبرتلاةميقلانعةدراولاةيوبنلاثيداحألانمو

انإهللالوسراي:هُتنُكيهةباحصلالاقانهو،«ءايحلاقحهللانماويحتسا»–أ

:ءايحتسالاىقحهللانمءايحتسالانكلو،كلذسيل):َّيعلاقف،هللدمحلاوييحتسن

دارأنمرو،ىلبلاوتوملاركذتلو،ىوح-امونطبلاو،ىعرواموسأرلاظفحتنأ

."ءايحلاقحهللانمايحتسادقفكلذلعفنمف،ايندلاةنيزكرتةرخآلا

ُملحلا:...نُكهللاامهبحينيتلخكيفنإ»:سيقلادبعجشأللاقو–ب

."«...ءايحلاو

نمةبعشءايحلاو،[ةلصخ:يأ]ةبعشنوتسروعضبناميإلا):لاقوTعت

.«نوعبسوعضب...»:ظفليفو."ناميإلا

عطقنيييحتسملانأ:ىنعملانوكيف،باستكاناميإلاوةزيرغءايحلاناكاملو

."اهنيبونمؤملانيبلوحيو،اهنعغطقَييذلاناميإلاكراصف،يبصعملانعءايحلاب

."«ريخبالإيتأيالءايحلا»:َّيعلاقو—ال

طقءيشيفءايحلاناكالو،هناشالإطقءيشيفشحفلاناكام»:لاقو–ـه

."(هنازالإ

عماجققحمهححصكلذك،يبهذلاهقفاوو،هححصو،(3٢3/4)مكاحلا؛(58٢٤)يذمرتلا(934)

.(616/3)لوصألا

.(4188)هجامنبا؛هظفلو،(٢06/4)دمحأ؛(٢3)ملسم،(6176)يراخبلا(935)

.(35)ملسم؛هظفلو،(9)يراخبلا(936)

.(470/1)ثيدحلابيرغيفةياهنلا:ريثكنبا(937)

.(37)ملسم؛هظفلو،(6117)يراخبلا(938)

لوصألاعماجققحمهنسحو،هظفلو،(4185)هجامنبا؛نسح:لاقو،(1974)يذمرتلا(939)

.(٦٢٣/٣)



٢ع٣ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةيوبنلاةريسلايفءايحلاميقلةيقيبطتلاةلثمألانمو

يفءارذعلانمءايحدشأُكْيَلَعهللالوسرناك»:اغكؤمةشئاعتلاق–أ

.[اهرتس:يأ]"«اهردخ

ذكتلقمل:لقيملءيشلجرلانعهغلباذإْمُكْيَلَعهللالوسرناك:تلاقو–ب

."«!؟اذكواذكنولعفيماوقألابام»:لوقيفُمْعَيهنكلو؟اذكو

،ضيحملالسغنعهتلأسيتلاةأرملانمايحتساهنأ»:اكةشئاعنعو–ج

اهلتحرشف،ُكْيَلَعلوسرلااهنمايحتساىتلاليصافتلاتدارأاهنكلو،اهدشرأف

."(ُكْيَلَعلوسرلاهدارأامانغتيةشئاع

:ةيوبنلاةريسلايفءايحلاميقلةيوبرتلادئاوفلانمو

ىفاعتءايحلالهأرثكاذإو.سانلاوىلُكهللانمنيبوبحملانمهبحاصدعي

ْمُكْيَلَعهلوسروىلُكهللابضغياملعفيالىيحتسينمنأل،تاقبوملانمعمتجملا

سانلاو

.(٢3٢0)ملسم؛هظفلو،(6119)يراخبلا(940)

.تاقثهتاورو،(70)قالخألامراكم:ايندلايبأنبا(941)



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢عع

عجارملاورداصملاكَّنبث

:رداصملا:ًالوأ

:ميركلانآرقلا

.(ـه31ت)يرزجلادمحمنبدمحمنبيلع:ريثألانبا–ا

.هرصتخم،م1970/ـه1390،ةرهاقلا،بعشلاراد،ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ-

.ةيملعلابتكلاراد،يقفلادمحمقيقحت:لوسرلاثيداحأنملوصألاعماج-

.(ـهاه0ت)يبلطلاراسينبىقاحسإنبدمحم:ىقاحسإنبا–ال

/ـه1،1398ط،قشمد،ركفلاراد،راكزليهسروتكدلاقيقحت:يزاغملاوريسلا-

.م1978

،كيليعصوبأهللادبعدمحموديعسمامه.دقيقحت،ماشهنباحرش:ةيوبنلاةريسلا-

.م1988/ـه1،1409ط،ندرألا،رانملاةبتكم

r–ليعامسإنبدمحمهللادبعوبأ:يراخبلا(51تrـه).

/ـه1380،دنهلا،نكدلا،دابآرديح،ةينامثعلافراعملاةرئادةيعمج:ريبكلاخيراتلا-

.ت.د،توريب،ةيملعلابتكلاراد،م1960

تاجيرختنماًديفتسم،يريهزلانيمأريمسهلوصأىلعهلباقوهققح:درفملابدألا-

،1ط،ضايرلا،ةيدوعسلا،فراعملاةبتكم،ينابلألانيدلارصانخيشلاتاقيلعتو

.م1998/ـه1419

.م1979/ـه1399،ايكرت،لوبناتسإ،يمالسإلابتكملا:حيحصلاعماجلا

.(ـه4هات)يلعنبنيسحلانبدمحأيقهيبلا–4

راد،يجعلقيطعملادبع.دقيقحت:ةعيرشلابحاصلاوحأةفرعموةيوبنلالئالد-

.م1985/ـه1،1405ط،توريب،ةيملعلابتكلا



٢عoةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

/ـه1،1344ط،دنهلا،نكدلا،دابآرديح،ةيماظنلافراعملاةرئاد:ىربكلاننسلا-

.م19٢٥

،م1990،ةيملعلابتكلاراد،توريب،لولغزينويسبلاقيقحت:ناميإلابعش-1

.ـه٤١١ه،1ط،ةيملعلابتكلاراد،توريب،ينويسبديعسلادمحملرخآقيقحتو

.(ـه٢ال؟ت)ةروسنبىسيعنبدمحم.ىدامرلا–ه

،ةوعدلارادةبتكمراد،ساعدلاديبعتزععبطلاوقيلعتلاىلعفرشأ:ننسلا-

.م1965/ـه1385،ةيروس،صمح

ةيمالسإلاةبتكملا،ينابلألانيدلارصاندمحمقيقحتوراصتخا:ةيدمحملالئامشلارصتخم-

هيلعفرشأ،لحفنيسايرهامخيشلاهثيداحأجرخوهققح:ُكَّلَعيبنلالئامش-

/ـه1ع1،1٢ط،تارورهب،ىمالسإلابرغلاراد،فورعمداوعراشب.دهعجارو

.م٢000

.يناجرجلا–"

._ه١عه٣،ةيملعلابتكلاراد،توريب.تافيرعتلا-1

.(ـه504ت)يروباسينلادمحمنبهللادبعنبدمحمهللادبعوبأزمكاحلا–ال

.ت.د،ضايرلا،ةثيدحلارصنلاعباطموةبتكم:نيحيحصلاىلعكردتسملا-

.(ـهr54)يتسبلادمحأنابحنبدمحممتاحوبأ:نابحنبا–ا

.م1970/ـه1،1390ط،ةرونملاةنيدملا،ةيفلسلاةبتكملا:نابحنباحيحص-1

.(ـهاهrت)ينانكلادمحمنبيلعنبدمحأ:رجحنبا–4

.م1910/ـه1،13٢8ط،رصم،ةداعسلاةعبطم:ةباحصلازييمتيفةباصإلا-1

/ـه1398،ةرهاقلا،ةيرهزألاتايلكلاةبتكم:يراخبلاحيحصحرشيرابلاحتف-1

.م1978



ةبوسنلاةرهسلاىفةلوبرتلامسقلا

.(ـه٢ا؟ت)ريبزلانبهَّللادبعركبوبأ:يديمحلا–ا0

سلجملاتاروشنمةلسلسنم،يمظعألانمحرلابيبحقيقحت:يديمحلادنسم-

.ت.د،توريب،بتكلاملاع،ناتسكاب،يشتارك،يملعلا

.(ـه14ات)لبنحنبدمحمنبدمحأهللادبعوبأ:لبنحنبا–اا

.م1975/ـه٢،1398ط،توريب،يمالسإلابتكملا:دنسملا-

.م1946/ـه1365،رصم،رشانلاركذيمل،ركاشدمحمدمحأقيقحت:دنسملا-

فارشإ،نيرخآوطوؤانرألابيعشخيشلاقيقحت:(ةيثيدحلاةعوسوملا)دنسملا-

/ـه1،14٢1ط،توريب،رشنلاوةعابطللةلاسرلاةسسؤم،يكرتلاهللادبعروتكدلا

.م٢001

ثحبلازكرم،ىرقلامأةعماج،سابعدمحمنبهللايبصوقيقحت:ةباحصلالئاضف-

.م1983/ـه1،1403ط،ةمركملاةكم،يمالسإلاثارتلاءايحإويملعلا

r(ـه٢٥هت)لضفلانبنمحرلادبعنبهَّللادبعدمحموبأ:يمرالا–رار.

.ت.د،ةرهاقلا،ةيوبنلاةنسلاءايحإراد،نامهددمحأدمحمةيانعبعبط:يمرادلاننس-

“r(ـه٢ال٥ت)يناتسجسلاثعشألانبنايلس:دوادوبأ–ا.

نبميهاربإنبدمحمنبدمحناميلسوبأ:يباطخللننسلاملاعمعمدواديبأننس"

عيزوتورشن،ساعدلاديبعقيلعتودادعإ،(ـه388ت)يباطخلايتسبلاباطخ

.م1969/ـه1،1388ط،ةيروس،ديسلايلعدمحم

.م1986/ـه1،1406ط،توريب،ملقلاراد،ناوريسلازيزعلادبعقيقحت:ليسارملا-

.يناهفصألابغارلا–ا4

،قشمد،ملقلاراد،يدووادناندعناوفص:قيقحت،ميركلانآرقلاظافلأتادرفم-

.م199٢/ـه1،1413ط،توريب،ةيماشلاراد

.م1961،ةرهاقلا،يناليكديسدمحم:قيقحت،نآرقلابيرغيفتادرفملا-



٢ع\/ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.(ـه٢٣0ت)يرصبلاعينمنبدعسنبدمحم.دعسنبا–اه

.م1968/ـه1388،تارورهب،رداصراد:ىربكلاتاقبطلا

.(كمه%1اات)ركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالج.يطويسلا–ا"

هللادبعخيشلاهيلعقلعوهثيداحأجرخوهبذه:ىربكلاةيوبنلاصئاصخلابيذهت-1

.ـه٢،01٤1رط،توريب،ةيمالسإلارئاشبلاراد،يديلتلا

.(ـه٢٢٢ت)يرصبلايريمنلاةّبشنبرمعديزوبأ:ّيشنبا–اال

،شيودلاهللادبعخيشلاتافلؤمةعومجمنمض،ةيوبنلاةنيدملارابخأباتك-

نبزيزعلادبعاهحيحصتواهعبطىلعفرشأ؛3ج٢،6ج1،6ج6:تادلجمل

.م1990/ـه1411،ةيدوعسلا،ميصقلا،ةديرب،نايلعلاراد،حقيشملادمحأ

.(ـه٢٣٥ت)دمحمنبهَّللادبعركبوبأ:ةّييشيبأنبا–اا

،ةيدوعسلا،ايليبشإراد،يرمعلاميهاربإنبزيزعلادبع.دقيقحت:يزاغملاباتك-

.م1999/ـه1،14٢0ط،ضايرلا

،يمالسإلابتكملا،يمظعألانمحرلابيبحقيقحت:راثآلاوثيداحألايففنصملا

.ىرخأتاعبطهلو؛م1983،توريب

.(ـه314)يناهبصألانايحنبرفعجنبدمحمنبهَّللادبعحيشلاوبأ–ا؟

،٢ط،توريب،يبرعلاباتكلاراد،ىليمجلاديسلاقيقحت:هبادأوُكْيَلَعىبنلاقالخأ-

.م1986/ـه1406

ةيرطملارادلا،يطبابصلاديسنيدلاماصعقيقحتوةسارد:هبادآوةُكَّلَعيبنلاقالخأ

.م1ج٩٢م/ـه1ع13ي٢لام،ةرهاقلا،ةينانبللا

.(كمهr“7ه٠ت)دمحأنبنايلسمساقلاوبأ:يناريطلا–رإلا,

-1

ءايحإ،ةيقارعلافاقوألاةرازو،يفلسلاديجملادبعيدمحقيقحت:ريبكلامجعملا

.م1977/ـه1،1397ط،قارعلا،يمالسإلاثارتلا



ةلهسنلاةاىفةيوبرتلاميقلا
يوبنلاةريسلايفةيوبرتلارمي٢ع/\

.ت.د،ةرهاقلا،ةيميتنباةبتكم،ىفلسلاديجملادبعيدمحقيقحت:ريبكلامجعملا

.ت.د،٤ط،رصم،فراعملاراد:كولملاولسرلاخيرات

نباةبتكم،نيرخآوركاشدمحمدمحأقيقحت:نآرقلايآليوأتنعنايبلاعمج

.ت.د،٢ط،ةرهاقلا،ةيميت

.(ـه٢االت)ينابيشلامصاعيبأنبورمعنبدمحأركبوبأزمصاعلايبأنبا–

بتكملا،ينابلألانيدلارصاندمحمل:ةنسلاجيرختيفةنجلالالظهعمو،ةنسلاباتك

.ـه٢،٥٤٠1رط،ىمالسإلا

.(ـه134ت)يرمنلادمحمنبهللادبعنبفسويرمعوبأ:ربلادبعنبا–

.رجحنبالةباصإلاشماهب:باحصألاةفرعميفباعيتسالا

.(ـه1اات)يناعنصلاركبوبأعفاننبمامهنبا:ىقازرلادبع–

بتكملا،يملعلاسلجملاتاروشنم،يمظعألانمحرلابيبحقيقحت:فنصملا

.م1973/_ه1،139٢ط،توريب،يمالسإلا

.(كمrrاعيت)يوغللايدادغبلامالسنبمساقلا:ديبعوبأ–

،ةرهاقلا،ةيرهزألاتايلكلاةبتكم،سارهليلخدمحمقيلعتوقيقحت:لاومألا

.م1975/ـه٢،1395لط،تارورهب،ةرهاقلا،ركفلارادو

.(ـههالات)يقشمدلامساقلاوبأهللاةّبهنبنسحلانبيلعركاسعنبا–

عمجمتاعوبطم،يوازغطاشنقيقحت،ةيوبنلاةريسلامسق:قشمدةنيدمخيرات

.م1984/ـه1404قشمد،ركفلاراد،قشمدبةيبرعلاةغللا

.دمحأ:سرافنبا–

.م1969،ةرهاقلا،نوراهمالسلادبع:قيقحت،ةغللاسيياقممجعم

.ىدابازوريشلا–

رإلارا

رrرrب

رrرس

رrوي

رالنمو

r nر

رryب

rرإ



٢عواةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

.تسل.د،ليجلاراد،ترورهب،طيحملاسوماقلا-1

.(ـهالهrت)ركبيبأنبدمحمهَّللادبعوبأ:ةيزوجلاميقنبا–٢؟

،طوؤانرألارداقلادبعوطوؤانرألابيعشقيقحت:دابعلاريخيدهيفداعملاداز-

.م1986/ـه13،1406ط،توريب،ةلاسرلاةسسؤم

.(ـهالال4ت)يشرقلاريثكنبرمعنبليعامسإءالفلاوبأ:ريثكنبا-30

،رشنلاوةعابطللرجه،ىكرتلانسحملادبعنبهللادبع.دقيقحت:ةياهنلاوةيادبلا-1

.م1997/ـه1،1417ط،ةرهاقلا

،ةرهاقلا،ةديدجلاةلاجفلاةعبطم،راجنلازيزعلادبعدمحمقيقحت:ةياهنلاوةيادبلا-1

،ةرهاقلا،بعشلاباتك،هيليمزوانبلاميهاربإدمحمقيقحت:ميظعلانآرقلاريسفت-

.م1971/_يه٩٠13

.(ـه٢الهت)ينيوزقلاديزينبدمحمهَّللادبعوبأ:هجامنبا–٣ا

،توريب،يبرعلاركفلاراد،ىقابلادلبعداؤفلمكثقيقحت:هجامنبانرنس-1

.م1975/ـه1395

ةيملعلاثوحبلاتارادإةسائر،يقابلادبعداؤفدمحمقيقحت:ملسمحيحص-1

.م1980/ـه0٤1ج،ضايرلا،داشرإلاوةوعدلاوءاتفإلاو

“r“r–/ىوانل.

،ةرامعدمحمىفطصمخيشلاقيقحت:فيرشلاثيدحلانمبيهرتلاوبيغرتلا-1

.م1986/ـه1406،ةيملعلابتكلاراد،توريب

r5–(ـه303ت)بيعشنبنمحرلادبعوبأ.يئاسنلا.



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا٢ح

راد،يدنسلامامإلاةيشاحويطويسلانيدلالالجظفاحلاحرشبيئاسنلاننس

.م1930/ـه1،٤/٨13لط،توريب،يبرعلاثارتلاءايحإ

.م1985،توريب،ةلاسرلاةسسؤم،ةدامحقوراف.دقيقحت:ةليللاومويلالمع

.(ـه1ال"ت)فرشنبىيحينيدلايحمايركزوبأ:يوونلا–

.ت.د،توريب،ركفلاراد:ملسمحيحصحرش

.(ـه٤٣0ت)يناهفصألاهَّللادبعنبدمحأزميعنوبأ–

،سئافنلاراد،سابعربلادبعو،ىجهعلقساوردمحم.دقيقحت:ةوبنلالئلالد

.م1986/ـه٢،1406ط،توريب

.(ـه1اات)يريمحلابويأنبماشهنبكلملادبعدمحموبأماشهنبا–

.كيليعصيبأوديعسمامه.دقيقحت:ةيوبنلاةريسلا

.(ـها0الت)نايلسنبركبيبأنبيلعنيدلارونركبوبأ:يمَّيفلا–

.م1979/ـه1،1399ط،ةلاسرلاةسسؤم:رازبلادئاوزنعراتسألافشك

.م1967/_ه13/٨7/،٢لط،تارورهب،باتكلاراد:دئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم

ةبتكمراد،ةزمحقازرلادبعنبدمحمقيقحت:نابحنبادئاوزىلإنآمظلادراوم

.تسل.د،توريب،لالهلا

.(كمهع7رلات)ىروباسينلادمحأنبىلعنسحلاوبأ:ىدحاولا–

.م1897/ـه1315،رصم،ةيدنهةعبطم:لوزنلابابسأ

.(ـه٢٠الت)دلفقاونبرمعنبدمحم.ىدقاولا–

،توريب،تاعوبطمللىملعألاةسسؤم،زنوجندسرام.دقيقحت:يزاغملاباتك

.م1964/ـه13/٨ع

رمع.1

رمعرب

رمهرإ

-1

رمعو

عكه٠

-1

-1

عكا

rوير



ةيوبنلاةريسلايفةيوبرتلاميقلا

:ةثيدحلاعجارملا

rينابلألانيدلارصاندمحم.ينابلألا–٤.

،1ط،توريب،يمالسإلابتكملا:ليبسلارانمثيدحأجيرختيفليلغلاءاورإ-

.م1979/ـه1399

،1ط،ضايرلا،يبرعلاجلخلالودليبرعلاةيبرتلابتكم:يذمرتلاننسحيحص-

.م1988/ـه1408

.م1986/ـه1،1407ط،توريب،يمالسإلابتكملا:هجامنباننسحيحص-1

.ديمحنبهَّللادبعنبحلاص.ديمحنبا–٤٤ك

نمةعومجمدادعإ:ميركلالوسرلاقالخأمراكميفميعنلاةرضنةعوسوم-

،ةدج،ةليسولاراد،حولمنبنمحرلادبعوديمحنبحلاص:فارشإب،نيصتخملا

.م1998/ـه1،1418ط

.انبلانمحرلادبعنبدمحأيتاعاسلا–٤ه

رارسأيفينمألاغولبعمينابيشلالبنحنبدمحأمامإلادنسمبيترتلاينابرلاحتفلا-
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.روتكدلاذاتسألا:دمحأهللاقزريدهم–٤ا
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.م٢003/ـه14٢٤

.ءاملعلانمةعومجملا،ميعنلاةرضن–4؟
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درفلاةايحيفمهمرودبموقتةيوبنلاةريسلااهبتلفحيتلاةيوبرتلاميقلاّنإ-

،دصاقملاولوصألاةتباثوةيعقاووةيباجيإةيناسنإميقاهنأل؛ةيناسنإلاوةمألاوعمتجملاو

ةطوبضماهنأل؛ناكمونامزلكيفناسنإلاتايجاحرياسييذلاقيبطتلاةنرمو.

فدهتسملاملعتملابيدؤييذلا،ينآرقلايدهلانمدمتسملايوبنلايدهلاطباوضب

لعافتييتلاةفلتخملالاوحألاوفقاوملايفةدومحملاةيباجيإلاتايكولسلاىلإةيبرتلاب

.اهئانبأةئشنتلةعامجلااهيضترتريياعمءوضيفهعمتجموهترسأوهنيدعماهيف

اًرثأةفلتخملااهرداصمبةيوبنلاةريسلانمةدمتسملاةيوبرتلاميقللناكدقلو=

ةباحصلاليجيفرثألااذهلثمتو،ةميوقلاةيناسنإلاةيمالسإلاةيصخشلايفءانب

.نيعباتلايعباتونيعباتلاوهُك

ةرشابمٍةَّيَيلوسرلااهابردقفهتفُيوةباحصلاةقلحـىلوألاةقلحلانإ-

مهرودباهولقنيلنيعباتلاوعباتونوعباتلامهنعاهذخأو،ريرقتلاولعفلاولوقلاب

ِةَّيَييبنلاةريسانيلإلصتل،نيودتلاو،ةنسحلاةوسألاوةودقلاب:ةفلتخمطئاسوربع

.نيدلامويىلإةيناسنإلااهبيدتقتلهُكهباحصأو

وهيوبرتلايميقلابناجلايفةصاخ،لوألاةيوبنلاةريسلاردصمنألو=

ةمألاف؛اكعةشئاعنينمؤملامأتلاقامكِةَّيَيلوسرلاقلخ،ميركلانآرقلا

نمةدمتسملاةيساسألاةيوبرتلاميقلاميلعتلاجهانمنيمضتىلإةجاحبةيمالسإلا

يديألوانتميفنوكتلعوضوملاتاذيفتافلؤملاىلإةجاحبو؛ةيوبنلاةريسلا

دجاسملاءابطخوةاعدلاوةيعاذإلاوةيزافلتلاجماربلايعضاوةصاخ،دارفألا

ليهأتزكارموتايلكلاوةيعماجلاوةيدهعملاوةيسردملاجماربلايعضاوو،اهقلحو

اًرخأتمءاجيذلاباتكلااذهنمسيئرلافدهلاوهاذهو...نيملعملاوةاعدلا

. ريبكدحىلإبولطملابيفينأنيلمآ،اًدج.

فلؤملا
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