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.ىلوألا ةقرولا يف .ميدقتلا اذه (ب ء (ا) دوهشملا لما يف اه _ ز





 اجلا

 مالس زيزعلا يدج ىلإ
 هدلاو ىركذ هيلإ لمحي باتكلا اذه لعل

..... امهنيب طبرت ةماستبا نوكأف





 ةيقحتلا ةمدقم

 ربكألا يدج اهفلخ ىتلا تادوسملاو قاروألا كلت ىلإ قحأ انأو ىلوألا ىتلوفط ذنم

 يف انيلع ةزيزع ةنازخ يف هارث هللا بيط يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح خيشلا يضاقلا

 ازنك تناك ول امك ةيانعلاب اهدهعتي ام اريثك مالس خيشلا يدج ناكو ،ةيشاورقلاب انتيب

 تاطوطخملا ىدحإ تضرعت نأ هدنع مامتهالا اذه ززع امم ناكو ،دقفلا نم هيلع فاخي

 .اهب ظفتحي دجلا ناك ثيح '(ةيرفعجلا) دجسم نم ةقرسلل ةرم تاذ

 دحأ ةسارد هيلع ضرعي نيينامعلا نيثحابلا دحأ ةرايزب مالس خيشلا يدج س دقو

 ةعبرألا يلاوح ذنم "ريتسجاملا ةجرد هب لانيل «ةقراشلا سمشلا» باتك وهو هدلاو بتك

 لمعلا يف - خيشلا دافحأ نحن - عسن مل اننأ فيك تلءاستو يسفن يف عقو دقو ،ماوعأ

 دق تاطوطخملا كلت ضعب تناك نإو ،نيمتهملاو ءارقلا ىلإ يملعلا هثرإ ميدقت ىلع

 .قيقحتو ةسارد نم مامتهالا كلذو ةيانعلا كلت اهعيمج قلت مل اهنأ الإ ترشنو تعبط

 طوطخم قيقحت يف عورشلا ىلع تمزعو ،كاذ ذم ينيع بصن رمألا تعضو انه نمو
 .كلذل يسفن يف ةيلهألا تدجو ام ىتم يدجل

 (ناتجلا فصو يف نانجلا ةَجُهَب ):ب ةموسوملا ةطوطخملا هذه ةمدقم طخأ اذ انأ اهو

 حمطت ةروص يف اهجارخإ ىلع لمعأ نأ ةلواحم سةديدع اروهش اهراوغأ يف ترحبأ يتلاو

 .هيلإ وبصأ تنك يذلا ىوتسملا ىلإ لقألا ىلع وأ هنم برتقت وأ لامكلل

 خيشلا يدج ىدل ةدوجوملا ىلوألا ةطوطخملا ىلع ابصنم يدهج ناك ةيادبلا يف

 "يداعلا خسنلا طخب ةبوتكم ةحفص نيعستو ةئام يف عقت يتلاو يميلسلا دمح نب مالس

 تخسنو يركبلا نافلخ نب يناث نب ىسيع خيشلا وه اهخسانو "يدرولاو دوسألا دادملاب

 ةنس نم مرحم رهش نم عساتلا يف يليلخلا هللادبع نب دمحم ةمالعلا مامإلا رصع يف

 اهلوطو ءارتمتنس نورشعو ةعبس ةقرولا ضرع سةدحاو ةحفص ةقرو لك يف بتكو ه ٧

 ةعبرأو ؤالوط ارتمتنس نورشعو ةعبرأ وهف ةقرو لك يف بوتكملا امأ ءارتمتنس رشع ةينامث

 ارطس رشع ةعست بتك طوطخملا تاحفص نم ةحفص لك يفو ،ابيرقت اضرع ارتمتنس رشع

 .ديبع وبأ اهيف شاع .لئامس ةيالوب ةريغص ةلحم :ةيرفعجلا ١-

 دقو (ةقراشلا سمشلا هباتك لالخ نم يدقعلا يميلسلا جهنم) هتلاسر ناونعو .يديعسوبلا ديشر نب دمحم نب ديمح ثحابلا وه ٢-
.سنوتب ةنوتيزلا ةعماجب نيدلا لوصأ مسق يف ريتسجاملا ةداهش لينل اهدعا



 نانجلا فضو يف نانجلا ةجهب 0

 ةديج ةلاح يف ةطوطخملاو تاملك رشع ىلإ نامت نم يلاوح بتك رطس لك يفو ابيرقت

 ةدعم تحبصاو زاجنإالا ةذلب طابتغالا ىلع تفراشو ،اهقيقحت ىف تعرشف ءورقم اهطخو

 دقو ،ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف ىرخأ ةخسن دوجوب تملع ىتح .ةعبطملا ىلإ اهب عفدأ نأل

 ةصاخو ةدراو ءايشأ كلتو اهدوجو مدعب تاطوطخملا مسق ىلع نومئاقلا يندافأ نأ قبس

 صاخلا لجسلا ىلع عالطإلا تبلطو ةيناثلا ةرملل ترضح املو ةيودي ثحبلا ةمظنأ نأ

 يف اهفينصت ءاج دقو ،ىرخألا ةخسنلا العف دجأ يب اذإ اهتاذ ةرازولا يف تاطوطخملاب
 :يلي امك ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا مسق سراهف

 ديبع وبأ ىميلسلا

 ناتجلا فصو ىف نانجلا ةجهت باتك

 فوصت 7 ١٢٨٦ ماعلا مقرلا -

 مس٦١×١٢ ،رطس ١٥ فةحفص٤٠٢ -

 .يدروو دوسأ دادم يخسن طخ -

 ىلع ةيوط هب ،ةديج ةلاح يف طوطخملا :تاظحالملا هذه فصولا نمض جردأ دقو
 ميهاربإ نب دمحم خيشلل ةديصق هلوأ يف ،هرخآ دقفل فورعم ريغ خسانلا ،فارطألا
 :اهعلطمو نانجلا فصو يف يدنكلا

 اهريجم تنأو يسفن ىلع ديهش لئاق انأ يذلاب يل زج دمحلا كل

 ضرعبو ارتمتنس رشع ينثا اهيف بوتكملا لوط ،ةدحاو ةحفص ةقرو لك يف بتكو
 .تاملك رشع ىلإ عست نم يلاوح بتك روطسلا نم رطس لك يفو ،ابيرقت ارتمتنس ةينامث

 ريثك ىف ىلوألا ةخسنلا نع فلتخت اهنأ تئجوف ثارتلا ةرازو ةطوطخمل يحفصت دعبو
 دمع ىتلا ىلوألا ةدوسملا يه يدل تناك يتلا ةطوطخملا نأ نظلا بلغأو عضاوملا نم
 ىلع كلذو .باتكلل ةريخألاو ةيناثلا ةدوسملا يهف ثارتلا ةرازو ةخسن امأ اهفيلأتل ديبعوبأ
 امهنم ىلوألا تناك نيتطوطخم يف دجو يذلاو ةقراشلا سمشلا هباتك يف هدجن ام رارغ
 ثارتلا ةرازو ةخسن رابتعا تررق دقو .ىلوأ ةدوسم كلذك يه تناك امبرلو ةلمتكم ريغ
 ةيادبلا ذنم يدل ةدوجوملا ىرخألا ةخسنلاو ،(أ) زمرلاب اهل زمرأس يتلاو مألا ةخسنلا يه
:اهنيب نم بابسألا نم ةلمج مألا ةخسنلا اهرابتعا ىلإ يناعد يذلا امأو (ب) ةخسنلاب



 > < نانعلا نضو يف نانملا ةجهب

 ملاعملا كلتل ةقباطم اهدجن () ةخسنلا اهب لفحت يتلا ةيبولسألا ملاعملا نإ :الوأ

 بيلاسألا هذه هيف دجن يذلا تقولا يف ،ةساردلا عوضوم باتكلا اذه ريغ يف ةرفاوتملا

 ىف لمعتسا دقو فلؤملا دجن لاثملا ليبس ىلعف ،(ب) ةخسنلا اهيلإ دقتفت اهضعب وأ

 ىرخألا هتافلؤم يف هلمعتسا امل اقباطم هدجن يذلا عجسلا بولسأ (أ) ةطوطخملا ةمدقم

 مل يتلاو ( ب) ةطوطخملا فالخب ،«نيرصبملا ةياده» باتكو ء«ةقراشلا سمشلا» باتكك

 .بولسالا اذه عبتت

 اروتبم هب ىتأي ال ثيدحلاب دهشتسي امنيح (أ) ةخسنلا ىف فلؤملا نأ ظحالن :ايناث

 داهشتسالا ءاننأ يف جهنملا اذه ىلإ (ب) ةخسنلا رقتفتو .لماكلا دانسإلاب هركذي لب

 تناك كلذلو ةيئاهنلا ةدوسملا ىه (أ) ةخسنلا نأ ىلإ نئمطن انلعجي امم ثيدحلاب

 .ركذلا قبس املثم مألا ةخسنلا

 نمضي مل امنيب ،(أ) ةخسنلا يف ةيصخشلا هءارآ طوطخملا نمض فلؤملا نأ :اثلاث

 نينجلا نمو :تلق) :لوألا لصفلا يف لوقي هدجن الثمف ءارآلا هذه (ب) ةخسنلا

 حيحصلاو :تلق) :يناثلا لصفلا يفو ،٥ةقرو (نويعلا نع نوروتسم مهنأل نجلاو ناَتَجلاو

 ١٤. ةقرو (...ىرعو ميطارخ اهل يتلا يه قيرابألا نأ

 قرفلاو ،(أ) ةخسنلا هيلع تلمتشا دق ابيرقت (ب) ةخسنلا يف درو ام عيمج نأ :اعبار

 .ةدمتعم ةيساسأ ةخسن اهنوك ززعي امم اذهو ،(أ) ةخسنلا اهب تءاج يتلا تادايزلا امهنيب

 ىف ةروكذملا اهسفن نوكت داكت (أ) ةخسنلا يف ةروكذملا ةداملا نأ تدجو دقلو

 ضعب نع الضف (أ) ةطوطخملا يف ليصفتلا نم اديزم كانه نأ ريغ (ب) ةخسنلا
 ىلإ تادايزلا كلت لاخدإل تدمع اذل ءاهنع ءانغتسالاو اهلهاجت نكمي ال يتلا تافاضإلا

 يف تادايزلا كلت عضاوم ىلإ ريشأسو ءاهب عفتني يك ئراقلل اهمدقأس يتلاو (أ) ةطوطخملا

 نيمتهملا عم كلذ بسانتيل (ب) وأ (أ) ةطوطخملا نم تدرو يتلا كلت ءاوس شماوهلا

 . نيققحمو نيثحاب نم

 وأ ةيمست -انايحأ- فلتخت لوصفلا كلت نأ دجن اننإف ةطوطخملا لوصفل انئج اذإ امأ
 " ريغ .مألا ةخسنلا اهرابتعاب (أ) ةطوطخملا نيوانع دمتعأس اعبطو 5نيتطوطخملا نيب ابيترت
:ةملك داريإب ىفتكاو رشاعلاو عساتلاو نماثلاو لوألا لصفلا نيوانع طقسأ دق فلؤملا نأ
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 نومضم نأ امبو اديدج لصف ةيادبل ةراشإلل لوصفلا هذه ةيادب ىف (لصف) وأ (باب)

 اهنم نيوانعلا تذخأ دقف (ب) ةطوطخملا لوصف يف ءاج ام امامت قباطي لوصفلا هذه

 ةنجلا فصو يف :ناونع تحت لوألا لصفلا ءاج ثيح نيوانع نودب اهكرتأ ال ىتح

 يف :ناونع تحت نماثلا لصفلا امأ ،كلذ هبشأ امو اهجاوزأو اهرامثأو اهراجشأو اهراهنأو

 لصفلاو ‘كلذ هبشأ امو ةنجلا لهأ فرغ فصو يف : عساتلا لصفلاو ،ناتجلا دَدَع

 .اهنم لصف لك شماوه يف كلذل ترشأ دقو طارصلا ىلع زاوجلا يف :رشاعلا

 ةسمخ وأ ةعبرأل لصت ،قثوم ريغ ثيداحألا نم اليلق اددع نأ ميركلا ئراقلا دجيسو

 اضعب نأ يهابتنا تفل اممو .حاحصلا بتك يف اهدجأ مل ينوكل عجار كلذو ثيداحأ

 يف نعطي ال كلذو اهقيثوت هتاف هققحم نأو حاورألا يداح باتك يف كلذك درو دق اهنم

 .حاحصلا بتك يف اهدورو مدع لعفلاب نوكي دق كلذ درم نأ ينعأ امنإو ةيملعلا هتردق

 .عضوم نم رثكأ يف هل راشأو هب ناعتسا دق فلؤملا نأل ارظن حاورألا يداح باتك تركذو

 ثيداحألا بتك ىلع تفقو يننأ ةصاخبو 3 ثيداحألا نم تسيلو رابخألا نم اهلعلو

 .اهل ةراشإ ةيأ دجأ ملو ةققحملا ةساردلا نتم يف ةفيعضلاو اهنم ةحيحصلا

 : ىلي اميف صخلت دقف ط وطخملا قيقحت ىف لمعل ةبسنب اما

 ثارتلا ةرازو نم هيلع تلصح يذلا طوطخملا لعجو ٠ طوطخملا يتخسن ةلباقم وج

 .(ب) زمرلاب هل تزمرو هل المكم رخألا طوطخملاو (أ) زمرلاب هل تزمرو لصألا وه
 ىف تدرو ىتلا كلذكو ،(ب) ةطوطخملا نم اهتذخأ يتلا تادايزلا ىلإ ةراشإلا هه

 . إ )اذكه نّينكرم نيسوق نيب اهعضوو (ب) نود (أ) ةطوطخملا
 لصفلا مسا جاردإ لدب ،..اذك يف لوألا لصفلا دري ثيحب باتكلا لوصف ميقرت هه

 .ميقرت نودب ةرشابم

 .فيرشلا فحصملا نم ةينآرقلا تايآلا جيرخت ه

 وأ اهنم فيعضلا ىلإ ةراشإلا عم ثيدحلا بتك نم ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت هه
 . عوضوملا

 . ةروهشملا ةيوغللا مجاعملل ةدوعلاب ةبعصلا تادرفملا حرش ه

 . طوطخملا ىف اهركذ دراولا مالعألاب فيرعتلا ه

.ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلل سراهف عضو هه



 ) < نانجلا نضو يف نانجلا ةمقب

 ينكراشو يبناجب فقو نم لكل نانتمالاو ركشلا تاملك بلقلا لمحي ..اريخأو

 زيزعلا يدجل اركشف ،رونلا باتكلا اذه ىري نأ لجأ نم عيجشت وأ ةملك وأ يأرب قيقحتلا

 نب ديعس خيشلل اركشو رمتسمل ١ ههيجوتو ةمئادلا هتعباتم ىلع يميلسل ادمح نب م الس

 اركشو ‘باتكلا ظيرقت لجأ نم هتقو نم ائيش يل هئاطعإو هغرفت ىلع يصورخلا فلخ

 ىف ىل اعجشمو ادعاسم ناكو ىبناجب امئاد ناك هنألو هردص ةباحرل يرب ساوح روتكدلل

 هجوأ نأ ىسنأ الو }هتعباتم ماودو هتاهيجوت ةقدل يريدردلا رهاطلا روتكدلل اركشو ىلمع

 يرسيعلا دومحو يصورخلا هللادبع نب دمح نيلضافلا نيذاتسألل ركشلا ميظع

 نب ظوفحم زيزعلا يدلاولو ةميقلا امهتاظحالمو ںراتكلل ةقيقدلا ةيئاهنلا اهتعجارمل

 ةيميلسلا ظوفحم تنب لمأ ةزيزعلا ىتخأ ركشأ امك ،ةرمتسملا هتعباتمل ىميلسلا هللادبع

 ركشأ كلذكو طوطخملا ةعابط تقوو دهج ئلع رفو امم (ب) ةطوطخملا ةعابطب اهمايقل

 ىلعو لصاوتملاو مئادلا مهنواعت ىلع ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا رادب نيلماعلا

 ئ يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب لضافأل او .مهلماعت نسحو مهوردص ةباحر

 عماج ةبتكمب نيلماعلاو ةيسيئرلا ةبتكملاب نامع ةفرغ يف ةلثمم سوباق ناطلسلا ةعماجو

 .ربكألا سوباق ناطلسلا

 اههجوأ ركش ةملك نم يلإ برقأ مهنأل مهركذأ نل نيرخآ صاخشأل ركش فلأو
 ..ةيناحلا مهبولقل

 نأل الهأ نوكأ نأو دهجلا اذه ىف ىنقفو دق نوكي نأ ميظعلا يلعلا هللا وعدأو اذه

 ديبع نب دمح ديبع ابأ ةمالعلا هللا محر ٨مّيقلا هباتك قحو ليلجلا ملاعلا اذه قح يفوأ

 دمحلاو ،ءاعدلا بيجم بيرق عيمس هنإ هتانج حيسف هلخدأو ،ءازجلا ريخ هازجو ىميلسلا

 .دعب نمو لبق نم هلل

 ١ ميلسل ١ ظ وفحم تنب راصتنا

 ه١ ٤٦٢٧ /ىلوألا يدامج ١٦/ ءاثالثلا
 م٦٠٠٢ /وينوي ١٣/
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 ديبع وبا

 عمجا ملاعلا هج و يم حصا ايندلا تناك تام مويو

 . . .ةي تناك هتوم و هتدالو نيبو

 ..ءوض ةجالبنا ه

 ةيرقب ..ةكلاحلا ليللا ةملظ نم ائيش قشي تفاخ ليدنق هريني نيللا ,ر :تيب يف

 يف ةلغوملا ةئداهلا ةيرقلا كلت ،ةيلخادلا ةقطنملاب ١يكزإ ةيالو ىرق .دحإ يدس

 ام ردقب ءامسلا وحن اهعورف دمت ىتلا ةرمعملا ءارضخلا ةّمازلا كللت .ذقنك مدقلا

 ةفراو ةحاو لكشت ليخنلا راجشأ ثيح ..يس يف ضرألا وحن اهقورع دمت
 طيسب حداك لضاف لجر أشن ،ةئداه ةئيب طسو ةفافش باسنت هايملاو لالظلا

 ىري نأ ىلع رداق نهذلا حتفتم وهف :نيتزيمب صتخا هنكلو هتيرق ءانبأ نم هريغك

 دلوب قزر نأ ناكف ىلاعت هللا نم ةبهب صتخا دق كلذك وهو ،اهنودح لبق رومألا

 ةينيد ةياعرب طيحأ هنأ الإ ىرخأ ةلوفط يأ نع ريبك دح ىلإ فلتخت ال هتلوفط

 ... هرغص ذنم هدلاو لبق نم ة ريبك ةيفاقثو

 نب كلام نب ةميلس لسن نم ،يدزألا يميلسلا ديلو نب ديعس نب هللادبع نب فلخ

 امنيب ،ةيداليم ٢٩٥ ١هجرية - ١٨٧٨ ماع مايأ دحأ يف رونلا ىأر ،يدزألا مهف
 .ةيداليم٣٦٨١ -ةيرجه١ ٢٨٠ ىف تناك هتدالو نأ ىلإ ىرخأ مجارت ريشت

 ناك {ةياعرو ةداعس نم ةلوفطلا هايإ هحنمت امب عتمتو ةيرقلا كلت طسو أشن
 ةءارقلا ئدابمو ميركلا نآرقلا هملعت ىلعو بيتاتكلل هدايترا ىلع اصيرح هدلاو
 اردقو اظح هنم لاني نأو ،ملعلا نيعم نم لهني نأ ىف ةحضاو ةبغر رهظأف ةباتكلاو

 ملعلا ةنضاح لئامسل هب بهذيل هتيرق نم هب لقتني هدلاو لعج ام اذهو اريبك

 . كاذ نآ ءاملعلاو

 ناكو .مالسإلا لبق امل اهخيرات دوعي .ةقيرع ةيخيرات ةيالو يهو .ةيلخادلا ةقطنملا تايالو نم :يكزإ ةيالو ١-
 .يوكزألا رفعج نب دمحم خيشلا مهرهشأ نم .ءابدألاو ءاملعلا نم ديدعلا تبجنأ غنانرج مالسإلا لبق اهمسا
 :رظنأ ةدازتسالل) .ريثك مهريغو ينحرسلا ديعس نب ناحرسو .يراوحلا نب لضفلاو .كلملادبع نب رّينلاو
.(ينالهبلا دمحم نب ىيحيل سنييوكزالا ملاعم يف نيلماتملا ةهزن



 نانملا نضو يف نانعلا ةجهب 0

 ..هكرابم هلحر «

 حضاو فغشو يدس هتدلب قراف امدنع نينس رشعلا زواجتي ال ،اريغص اتف ناك

 كلذ تققح نأ الإ دلاولا ةسارف نم ناك امف {ةفرعملاو ملعلل ةقاوتلا هسفن ألمي
 .ةكرابملا ةوطخلا هذه تناكو ةلحرلا هذه تناكف ،عقاول هتلوح و ملحلا

 ؛ملعلا نم اهل دح ال اباوبأ همامأ تحتف يتلا ةفداصملا كلت اهيف كراب امم ناكو

 دمحا ةمالعلا هار ،قوسلا يف بطرلا عيبل ريغص يبص وهو هدلاو قفاري ناك امدنع
 ديبع يبا دلاو نم بلطف ءالجالا لئامس ءاملع نم ملاع وهو ىليلخل لا ذيعس نب

 ىلع ىفخيل ناك امو هجاتحي ام لك هيفكيو ملعتيل ) بصل ١ كلذ هدنع كرتي نأب

 ءاكذو ةنطف نم هوج ولا حمالم ه؛وبخت ام ىليلخل لا ديعس نب دمحأ خيشلا لثم ملاع

 . ةفرعملاو ملعلا نيعم نم لهني هدنع هكرتو دلاولا قفاوف

 ء

 املعتم ديبع وبا ة
 كاغبان انطف ناك دقف ؛هبالطو ملعلا ذيمالت نم ذيملت يأك ديبع وبأ نكي مل

 : يميلسلا دمح نب مالس خيشلا هنبا هنع لوقي هب دوزتلاو ملعلا بلط ىلع اصيرح

 مل بتكلا نم باتك نع هباحصأ وأ هبالط دحأ هربخأ اذإ ملعلل هبح ةدش نم ناك»
 نم بلطيف هدجي ىتح باتكلا كلذ ىلع لوصحلل ىعسي هناف كلبق نم هأ رقي

 هلجأ نم سلجيف {ةملك لكل ايغصم ازكرم ىقبيف اسلاج نوكيو هل هتءارق نيديجملا
 . «هبحاصل هعج ري من هظفحي ىتح نيموي وا موي

 ةيرق ىف ميركلا نآرقلا مولع ملعتو ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم ديبع وبأ سرد نأ لعب

 مهملع نم لهنو نيدلاو ملعلا ءاملعب ىقتلاو لئامس ىلإ هدلاو عم هجتا يتس

 :مهو تقولا كلذ يف لئامس ءاملع رهشأ دي ىلع سرد دقف ريثكلا
 يف رخاز رحبو ليلج ملاع يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحا ملاعلا خيشلا 7

 6كهدوجوب دالبلا ترهز دقو ( : 'قئاقشلا يف يبيصخلا هنع لوقي ،ملعلا

 دحأك ديبع وبأ هدنع شاع 5(هتريسو هتكربب تاريخلا ترثكو ،هملعب ترانتساو
 .بدألا مولع نم ائيشو نيدلا لوصأ هنع ذخأ و هدي ىلع ذملتتف هترسا دارفا

 ناك ثيح ؛دوسألا رحبلاب بقلملا \يدعسلا ناحرف نب ديبع يضاقلا خيشلا -

 ١- :خيراتب ةعمجلا موي .ةيشاورقلا ةلحم لئامس ةيالوب هلزنم يف مالس خيشلا هنبا عم ةلباقم ٢٢/ ٦/ ٢٠٠٦م.
٢- .نامعنلا قئاقش ١٤٦/٢.



 > ( < نانجلا نضو يف نانجلا ةجفب

 بدألا مولع ديبع وبأ هنع ذخأو ،اغيلب ارعاشو ،ةيبرعلا ةغللا ىف اغبان املاع

 .ةغالبو فرصو وحن نم
 يف رحبتم ملاع وهو لئامس ءاملع نم 0 ينرقلا رماع نب ملاس نب ىسوم ملاعلا _-

 . ثيراوملا ملع ديبع وبا هدنع سرد ،ىورلا ريبعتو ضئارفلا يملع

 رفاو ناك ئ ىملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا رون ةمالعلا _

 عجرملا حبصأف نامع يف ملعلا ةسائر هيلإ تهتنا ىتح ٤ ةنطفلا لر.ذش ءاكذلا

 ران نم رهشأ هنإ ةقيقحلاو» :قئاقشلا يف يبيصخلا هنع لوقي ؤيةر:أا يف

 . () ملق وأ ناسلب ركذي نأ نمو ن ت , ياع

 املعم ديبع وبا ه
 نكي ملو ،ملعلا هنع اوذخأيل ع اقبلا فلتخم نم هيلإ نودفي ملعلا بدااط ناك

 هيلع ددرتو هبالط رثك ىتح ملع نم هركف هب دوجي امب بالطلا ءال؛وه ىلع لخببيل

 ءال؛وه رهشأ نمو ءءارعشو ءابدأ وأ ءاملع وأ ةاضق دعب اميف اوحبصأ نمم نوريثكلا

 :بالطلا

 بيرألا بيدألا» :هلوقب ىبيصخلا هفصو ،ءاضقلا ىف نميألا هدعاسو

 دحأ ناك هنأل هتءارق يف عتعتي الو نحلي ال ناكو ءارقلا يف هيلإ راشملا ديح ولا

 رعاشو بيدأ وهف () ىميلسلا ديبع نب دمح ديبع ىبأ ةمالعلا خيشلا ةذمالت

 ءانيديأ نيب يذلا باتكلا خسن ىدحإل خسان وهو \بيطخو طاطخ و

 .ناجرملا دئالقو ةقراشلا سمشلاك ىرخأ بتكل ةفاضإلاب
 ةنطفو امهف هللا هبه و ا يص ورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس يض اقلا خيشلا -

 افيلح ل ازي الو ( : ىبيصخللا هنع 9 اق { هيلإ ىعسلاو ملعلا بلطل افغشو

 بدألا بحي نمم وهو ،ءافولاو قحلا الا هنم ىر ال و قالخألا مراكمل

 اهنمف اهيف ننفت دقو ،ةديفمو ةعفان اهرثكأو ،ةديج ةقئار هراعشأ ىرت اذلف

 ،نآلا ىتح ايضاق فلخ نب ديعس خيشلا لازي الو ،"«..ةيبدأ اهنمو ةيملع

 ١٠/٢. .نامعنلا قئاقش ١-
 ٢٨٧/١. قباسلا عجرملا ٢-
٥٧٢. .قباسلا عجرملا ٢-



 نانجلا فضو يف نانجلا ةجهب ٩٦٢

 يف نانجلا ةجهب باتك ظيرقتب لضفت دقو ،هقفلاو بدألا يف ارخاز ارحبو
 .نانجلا فصو

 هقفلا ديبع يبأ دنع سرد ،يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس يضاقلا خيشلا -

 نب دمحم و ،يبايسلا لّيمج نب نافلخ ةمالعلا ىلع ددرت امك نيدلا لوصأو
 اسردم لمعو رشوب يف ءاضقلا ىلوت 3ءاملعلا نم مهريغو يليلخلا هللادبع
 لخن يف ءاضقلا اهدعب ىلوتو ،لئامسل داع من ،يليلخلا يلع خيشلا ءانبأل

 .هتنطفو هملع لضفب ةدع بصانم كلذب دلقتف

 رعاش وهو ،يليلخلا هللادبع نب يلع نب هللادبع بيدألا خيشلا نايبلا ريمأ -
 ثيدحلاو ميدقلاب ءاجف ،هيف ع ونو هب مستاف بدألا بح هيلع بلغ { رصعلا
 هتفي ملا اذه قوفو تاحشومو ةيصصقلا هدئاصقب رهتشأ ،بدألا نونف نم
 .هقفلا و نيدلا ملع نم هبيصن

 يف ايضاق لمع ،يبايسلا لمرح نب لّيمج نب نافلخ ىيحي وبأ ةمالعلا خيشلا -
 لوقي ىوتفلا يف اعجرم ناكو ،لئامسف روص يف مث حرطمف قاتسرلا
 يفو ،اهريغو ةمهملا ىواتفلا يف اعجرم هدلب يف يقب...» :يبيصخلا
 نودمتعي دلبلا يف ماكحألا نولوتي نيذلا ةاضقلا نأ ثيح ةيعرشلا ماكحألا
 هن وتفتسي ءاحنألا فلتخم نم ةاضقلا هيلإ يتأي لب هيأر ىلع نولوعيو هيلع
 ."«هيأر نوذخأيو

 مهفلاب فرغ «يعماجلا ديمح نب هللادبع نب ديمح رورس وبأ يضاقلا خيشلا -
 هل ،اذه انتقو ىتح ءاضقلا بصنم لغشي نأل هلهأ ام كلذو ةنطفلاو ظفحلاو
 هيف مض يذلا «رورس وبأ ناويد» هلو ڵ©تالاجملا فلتخم يف ةقئار راعشأ
 .نيبرقملا ديبع يبأ ةذمالت نم ناكو هدئاصق عيمج

 هيوبيسب بقلملا ،ىفسويلا سيمخ نب نادمح فسوي وبأ ريهشلا ذاتسألا _
 خيشلا دنع لزنف ملعلل ابلط اجنف ةيالول اهنم هجتا بيسلا ةيالو نم ©يناثلا
 ملعلا بلط امك شاسردم لمعو لئامسل لقتنا مث «يسرافلا دمحم نب رصان
 لئامس دلب لهأ نم ةلمج هسيردت نم جرختو : يبيصخلا هنع لوقي ،كانه

 ٦٢/ ٢٥٢. .نامعنلا قئاقش ١-

 ٥٩٢/٢. . قباسلا عجرملا ٢-

١/,٢٩٩. .قباسلا عجرملا ٢-



 يف سَرَد دقف ناوألا كلذ يف وه سرد امكو ...ريثك قلخ هنم دافتساو

 هتذمالت دحأ وهف ىميلسلا ديبع ىبأ ةمالعلا ذاتسألا دنع هقفلا لوصأ

 .((..نيصاخلا

 ملعلا نم ارفاو اظح لان ،يبيصخلا زيزع نب دشار نب دمحم يضاقلا خيشلا _

 نب نادمح دنع فرصلاو وحنلا ذخأف 3ملعلل ابلط هرصع ءاملع نيب هلقنتب

 نب نافلخ ةمالعلا مزالو ‘ديبع ىبأ دنع هقفلاو نيدلا لوصأو ] ىفسويلا سيمخ

 نامعنلا قئاقش)» باتك هلو يليلخلا هللادبع نب دمحم ةمالعلا و يبايسلا ليمج

 هنم انذخأ دقو تادلجم ةنالث ىف )) نامع ءا رعش ءامسأ ىف نامجلا ط ومس ىلع

 .هضرع نسح و هتقدو هلومشل باتكلا اذه يف ةدراولا مجارتلا بلغأ

 ددع يف ءاضقلا يلو ) يئاطلا حلاص نب ىسيع نب مشاه يضاقلا هيقفلا خيشلا _

 نم دعي وهو)) : يبيصخلا هنع لوقي حرطمو ءاكرب و بيسلاك تايالولا نم

 لثم همظنيو هيوري وهف رعشلا ةصاخ و بدألاو ملعلل ةاورلاو ظافحلا

 ."هئابآ

 نم ددع ىف ايضاق لمع ىسرافلا ليعس نب ريهز نب لمح بيدألا هيقفلا _

 :قئاقشلا يف ءاجو كصانشو قيوسلاو تايرقو ءالهب و بيسلاك تايالولا

 ."«ةنسح هتريسو ةبيط هقالخأو ابيدأ اهيقف ناك»

 كلذك ملعتو كديبع يبأ كنح سرد © يبعانلا رصان نب دمح نب يلع ذاتسألا _

 عماجب اسردم كلذ دعب هنيع يذلاو ىليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دي ىلع

 .ةءارقلاب ديدشلا هفغشو ملعلل هبح هنع فرغ ،ةارشلا

 ديبع يبأ دي ىلع سرد يعورزملا د وعس نب ناميلس نب ناسغ ذاتسألا خيشلا _

 ةقئاف ةردقو ليمج بذع توص هلو ،يبايسلا ليمج نب نافلخ و يميلسلا
 . يرعشلا ءاقلالا ىلع

 ملعتف ،ملعلا بلطل لقنت ] يسماشلا شيرف نب ملاس نب ىسيع يضاقلا خيشلا _

 دقو }ىوزن يف من لئامس يف هملعت لمكأ من دبدبب هتيرق يف ىلوألا ئدابملا

 . ٢٩٩/١ .نامعنلا قئاقش - ١
 . ٢٤٦/٢ . قباسلا عجرملا ٢-
. ٣٠١/٢ . قباسلا عجرملا -
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 .رشوبو نالعج و ءاكربو بيسلا يف ايضاق نيع
 الف ةقينو ةمزالم ديبع ابا مزال ،يدوزأوادلا ديعس نب ملاس نب ديعس خيشل ش _ ١

 وحنلاو هقفلا ملعب افراع ناكو ،ةرينكلا ثيداحألا ظفحي ناك ،هكرتي داكي

 .ثاريملاو
 هراعشا يف هيبأ نبا ناك يركبلا يناث نب ےسيع نب ىسوم بيدالا ذاتسألا _-

 نيذلا .لوصأ سرد دقف بيرغب كلذ سيلو ،‘قوشمملا نسحلا هطخ و ةعئا رلا
 هعبتت و هبيقنتو هن وحب ةرثكب هقفت و)» رعاشلا بيدألا هدلاو دنع ةيبرعلاو

 . '«ملعلا لئاسم نم دئارفلاو دراوشلل

 يف نيدلاو ةيبرعلا لوصأ ذخأ كيلمعشلا يفال نب طيبش نب ساربح بيدألا _

 هداجأو هيف ع ربف رعشلاب لغتشا ،ريغص وهو هدلاو عم اهيلإ لزن نأ دعب لئامس

 ."«برطم بجعم قيقر توص وذ وهو) ،ةداجإ اميأ

 نم ددع ىف ءاضقلا بصنم ىلوت ) ىسرافلا لمحم نب فيس ىضاقلا خيشلا _-

 هلو ...ةاضقلا بكرب قحلو هقفت ىتح دهتجاو دجو ملعلا ملعتا تايالولا

 . "«رعشلا ىف بحو بدألا ىف قوذ

 كبدأو ةفرعم اذ ناك)» كىسماشلا رصان نب روصنم نب ىلع بتاكلا بيدألا _

 ابيطخ و ائشنم ابتاكو توصلا نسح ائراقو ايعاو اظفاح و انطفو ايكذ ناكو

 ةءارق ىوهيو ابجع ابح بدألا بحي ناكو ..ايخس اميركو احيصف انسل

 .‘(ةبيجع ةعئار تامغنب اهدشنيو ،راعشألا

 يضاقلا هذيمالت نم كلذك ىسنن الو ديبع يبأ خيشلا ذيمالت ضعب ءالوه

 يتبسلا ديعس نب نادمح نب فيس يضاقلاو ك يلهذلا رصان نب ناميلس نب هللادبع

 نم ةلمح كلذكو ،يحاورلا ناميلس نب فيس نب دمحم يضاقلاو كي واجنفلا

 ،يئانهلا نافلخ نب دمحأو ،يبيصخلا زيزع نب دشار نب ديشر مهنم خياشملا

 . يزيزعلا فيس نب ناميلسو ٠ يناضمرلا دمح نب مالسو

 . ٦٧٦ . نامعنلا قئاقش ١-

 . ١٢٩/٦ . قباسلا عجرملا - ٢
 . ٢٧٧/٢ . قباسلا عجرملا ٢-

. .٢٧٥/١ قباسلا عجرملا -؛
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 ع

 هلامعا ه

 أوبتيل هلهأ ام هتردقمو هتافص ىف ناك دقو ،هبابش ةيادب ىف اسردم ديبع وبأ لمع

 رهتشاف)) ©يص ورخلا دشار نب ملاس مامإلا دهع يف دبدب ةيالو يف ءاضقلا بصنم

 يضاقلا لوقي ،'٢«يضاقلاو يلاولا رود لثمي ناكف ةرادإلا نسح و ةكنحلاو ءاهدلاب

 فقي مل هيلوت ةلاح يفو لب ا هبابش لوأ يف اسردم ناك)» : يسرافلا دمحم نب فيس

 لمحم مامإلا ٥الو من ٠ '«سردملاو يضاقلاو يلاولا رود لثمي ناكف سيردتلا نع

 ناك) : ىميلسلا فيس نب كرابم لوقي لئامس ةيالو ىف ءاضقلا 5 هللادبع نب

 ىتح كانه هلمع ىضقيف نصحلا ىتح ىشملل بهذنف رجفلا ةال.. ۔اعب ج رخي

 بلغأ يضقيف ،لئامس ةيالع ىف هتيبل انجاردأ اندع ناك تقو يأ يف هنم غ رف اذإ

 .(«هدنع اوملعتيل نكامألا فلتخم نم ملعلا ةبلط هيلإ يتأيو ،دجسملا يف هتقو

 هدعاسو هذيملتو هبتاك لتق نأ ىلإ ةديدع نينسل ايضاق ديبع وبأ رمتسا دقو
 ةليوط ةرتف كلذك لظ و ءاضقلا لمع نم لاقتساف يركبلا يناث نب ىسيع نميألا
 ارظان هلعج و طقسمب روخلا دجسم ىف اسردم نوكيل ديعس ناطلسلا هبلط ىتح

 هرمع ةيقب كانه لظ و لئامس ىلإ داع نأ ىلإ }ةاضقلا دحأ عم ةفنأتسملا اياضقلا يف

 .ملعلا ةبلط هيلإ عجري

 هنتافلؤم ٤

 ىلعو ‘هعورفو هقفلا لوصأو ةديقعلا ىف تافل؛وملا نم اددع ديبع وبأ انل كرت

 مل كلذ نأ الإ ءاهب موقيو اهلغشي ناك يتلا ةريثكلا لغاشملاو لامعألا نم مغرلا
 فلخ نب ديعس يضاقلا خيشلا كلذ نع لوقي {ةباتكلاو فيلأتلا يف همزع نع هنثي

 مل كسيردتلاو ءاتفإلاو ءاضقلاب هلغا وش محازتو هلامعأ ةرثك عم و) :يصورخلا

 اناسح ةريثك ابتك فلأ دقف فيلأتلا نع ۔هتمه دعبو همزع ةوقل - كلذ هفرصي

 ."«اهب عفتنملا يقابلا اهنمو نامزلا اهيلع ىتأ ام اهنمف ،ةديفم

 : هتافل؛وم مهأ نمو

 .دحاو ءزج يف ع وبطم وهو ديح وتلا يف ةقراشلا سمشلا =

 .٢/ناجرملا دئالق فلؤم ةمجرت ؤيلع نب هللادبع .يليلخلا ١
 .٥ص "يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةدوجوم ،يسرافلا دمحم نب فيس يضاقلل !ديبع يبأ نع ةمجرت نم ٢
.ناجرملا دئالق ةمدقم سفلخ نب ديعس .يصورخلا ٢-
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 ردلا ةديصقل حرش نع ةرابع وهو كديضنلا ردلا حرش ديرفلا دقعلا _

 اطوطخم لازي الو يسرافلا رصان نب روصنم خيشلل ديح وتلا يف ديضنلا
 .ثارتلا ةرازو ىدل

 راونألا ةجهب يملاسلا مظنل حرش وهو راونألا ةجهب ىلع رصتخم حرش -
 .ثارتلا ةرازو هتعبطو

 . اطوطخم لازي الو لوصألا ىف لوصألا ةاكشم _

 . اط وطخم لازي الو ،هقفلا ىف رهاوجلا ةنازخ _

 ديبع وبأ هيف عمج دحاو ءزج يف نيرخأتملا ىواتف ىف نيرصبملا ةياده _

 .اط وطخم لازي الو كنيرخأتملا ءاملعلا ىواتف
 ناكرأو طورش نم هب قلعتي امو جحلا كسانم هيف ركذي ،جاحلا داشرإ -

 .عوبطم باتك وهو ،ماكحأو
 ملع نع هيف ثدحت ضئارفلا ملع يف رصتخم باتك ،ضلئارفلا يسرك _

 .ثارتلا ةرازو هتعبط دقو ،ةكرتلا ميسقتو ثاريملا
 يف عقي ءاضقلا ماكحأ يف وهو ،نيميلاو ىوعدلا ماكحأ يف نيمثلا دقعلا -

 .ثارتلا ةرازو هتعبط دقو دحاو ءزج
 .دحاو ءزج يف ،ماكحألا جهنم ىلإ ماكحلا ةياده _
 باتك وهو ،ةيهقفلا ةيمظنلا ديبع يبأ ةبوجأ مضيو ،ناجرملا دئالق -

 . ع وبطم

 نيب يذلا باتكلا وهو دحاو ءزج يف ،نانجلا فصو يف نانجلا ةجهب -
 .انيديا

 .ةريثك لماوعل ةجيتن تدقف ىرخأ تافلوم كانهو ءهتافلئوم زربأ كلت
 يتلا ديبع يبأ تافل؛وم نع ثيدحلا يف يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا لوقي
 هذه ىلع ءاضقلا لك تضق لامهإلا دي نإف فسألل ايو نكلو» :تدقف
 يه كاذنآ ايسايس عمتجملا ةلزع لعلو ،اهرشن نود ةلوليحلاب ةميقلا بتكلا
 تضق ىذلا ديح ولا ثارتلا هتيلف دلاخلا ثارتلا اذه لثم ىلع تضق يتلا
 . .'«ةلزعلا هذه هيلع

.:م ناجرملا دلق فلؤم ةمجرت .يلع نب هلادبع .يليلخلا ١-
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 ةحئاجل ةجيتن تدقف ىتلا ديبع وبأ تافل؛وم ىليلخلا خيشل يشلا هيلإ ريشي ام لعلو

 '(ناقْرغ بيس) يف اهب ظفتحي ناك يتلا هتافلم ضعب ىلع تضق ىتلا نيعبسلا

 هنتامفمص :

 .ةيقلخلا هتافص كلت ريصقلاب الو ليوطلاب ال مسجلا لدتعم ةماقلا ع وبرم ناك

 ةسايس اذ اميكح رظن دعبو ةيارد اذ ،اقذاح انطف قالخألا نسح وهف هقلخ نع امأ

 هتروشم بلطل نادلبلا فلتخم نم سانلا هدصقي ،ةيعرشلا ماكحألا ىف اريصب و ،ءاهدو

 فيس يضاقلا لوقي ءاملعلا ةيهادب يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا هبقل كدتدعاسم و

 ءاهدلاو ةربخلاو ةكنحلا نم هب زيمت امل {ءاملعلا ةيهادب بقلو» :يسرافلا دمحم نب

 فصتنم يف فك هرصب نأ مغرو ،"«هنارقأ نم ريثكلا اهب قاف يتلا كركفلاو براجتلاو

 .هتميزعو هطاشنب اظفتحم لظ هنأ الإ ابيرقت هرمع

 ىلع لخدن» :ىبيصخلا هنع لوقي ضرملا هيلع دتشأ اذإ ةصاخ اروبص ناكو

 .”«ائيش ىكتشأ ال :لوقيف ؟ىكتشت اذام هلأسنف هضرم لاح ىف ديبع ىبأ

 اممف ،نأشلا اذهب هنع ىكحت يتلا تاياورلا رثكأ امو عمسلا ديدش ناكو
 ةأجفو ،كنوسرادتيو نوثدحتي هراوزو هذيمالت عم ةيرفعجلا دجسمب ناك هنأ 2

 من رع ائيش عمسن وعمسن ة ،((ابي رغ ائيش ه ال .. ال)» :ا ولاق ،((؟ائيش ن ة إه)» :هبالط خيشلا لأس

 مث ،مهتباجإ اورركف 5&(©؟اديعب ائيش نوعمست الأ» :ىرخأ ةرم مهيلع لاوسلا ررك

 يف يداني ٦لالد توص عمسأ ينإ» :لاق مث ديدج نم مهلأسي داعو ةهرب تكس

 هيلع يداني امم ىرتشي نأ هنم بلط و ،مادقألا ىلع ايشم دجسملا نم ةعاس فصن

 يرجهلا ماعلا نم تاينيعبسلا يف تثدحو تلاوت يتلا (ةريزغلا راطمألاو ةيدوألا) ةحناجلا يه :نيعبسلا ةحناج ١
 كلذو يداولا ةفض ىلع عقي ديبع وبأ لزنمو .هب ترم ام لك ىلع تضقف ةفراج ةريزغ تناكو .م٢٥٩١ .ه ٢٧٢

 .يملعلا هثرإ نم ريثكلا اهببسب دقف يتلا ةحئاجلا هذهل ةضرع هلعج ام
 .لئامسب ةيرفعجلا ةلحمب ديبع وبأ هنكسي ناك يذلا ناكملا ىلع قلطي مسا :ناقرغ بيس ٢-
 ٥. ةقرو .قباس ردصم .يسرافلا دمحم نب فيس يضاقلل .ديبع يبأ نع ةمجرت نم ٢-

 كنأب كايؤر ريسفت نأب هل لاقف .ايؤرلا ريسفت يف ملاعلا روصنم هيخأل اهصقف .همانم يف ايؤر ديبع وبأ ىار ٤
 .هرصب ديبع وبأ دقف ايؤرلا كلت نم رهشأ ةثالث دعبو تقولا لاوط اهأرقت يتلا بتكلا ببسب كرصب دقفتس
 . ٢٦٢٢/٢ . قئافلا رمزلا ٥
.اهعيبيل ةنيعم ةعلس ىلع قوسلا يف يداني يذلا يدانملا وأ راسمسلا وه :(لالدلا) ٦
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 .'«عمسأ تنك ام اذه» :ديبع وبأ لاق هايإ هاطعأ نيحو لالدلا كلذ هعيبي

 نم ةليل يف)) :"الئاق يميلسلا فيس نب كرابم هنع يكحي اضيأ هعمس ةدش لوحو

 ينإ» : خيشلا انل لاقف دجسملا يف انسلجو {‘ءاشعلا ةالص نم انيهتنا دق انك ىلايللا

 انيلع داعأ ةرتف دعب و ،ائيش عمسن ال اننأب هانبجأف ،(دجسملا تحت رفحي ائيش عمسأ

 شيتفتلاو دجسملا فلخ باهذلاب انرمأف ادجسملا رادج تحت ائيش عمسي هنأب هلوق

 ،هانربخا و هيلإ اندعف ائيش دجن مل اننكل لاج رلا نم ةعومجم عم تبهذف رفحي امع

 انرمأ عمتجاو ىرخأ ةرم ثحبلل انجرخف \توصلا عمسي لازي ال هنأ انل دكأ هنكل

 } كاده رفحي ام دجن ىتح دجسملا رادج تحت رفحلاب أدبنو اران إ|عشن أ نأ ىلع

 ةلواحم بارتلا ليكت (ءاسفنخ) ةريغص ةباد اندجو رفحلا نم ةرتف دعبو ،كلذ انلعف و

 رادج تحت رفحت تناك نم هذه» :هل انلقو خيشلل اهانلمحف ،اهقيرط قشت نأ

 .«ىمالكب اهتدصق ىتلا هذه .لجأ» :لاقف \دجسملا

 ةريصب نأ الإ ةيئورلا ىلع هتردق مدعو هامع مغر ءايشألا زيمت ديجي ةقاوذ ناكو
 يف هلثم نكي مل ،اقاوذ ناك» :مالس خيشلا هنبا لوقي ،ةدقتم ةرينتسم تناك هبلق

 لجر ،ةيرفعجلا يف ناك» :هلوقب كلذ نع ةياكح انل يكحي مث 3"«ادبأ قوذلا

 نم ءام هتبرق الم هعوجر لبقو حيرتسيل ئتوراقب فقوت ىوزن نم مداق وه امنيبو
 لخدم دنع هتبرق قلعو هتيب لخدف لئامس ىلإ ادئاع عجر مث 3“قارشملا جلف
 نم ديبع وبأ بلط ءانثألا كلت ىفو ديبع ىبأل ىنكسلا ىف ارواجم ناكو ،تيبلا

 مداخلا هجتاف ،ءام نم سلجملا يف نكي ملو \برشيل ءام هل رضحي نأ همداخ

 نيأ نم مداخلا راتحاف دعب ءاملا اودري مل مهنأب هوربخأ ديبع يبأ لهأ نكل ،تيبلل
 نب رصان تيب لخد نأ ناكف ديبع ىبأ سلجم نم تيب برقأل اجلف &بهذي

 اهنم ذخأف لخدملا دنع ةقلعم ءاملا ةبرق ىأرف دحأ هيلع دري ملف ملسو دجام

 .قباس ردصم .مالس خيشلا هنبا عم ةلباقم ١-

 .م٢ 7١٩ ١ ٠.٠٦ سيمخلا موي لئامس ةيالوب ةردملاب هتيب يف .يميلسلا فيس نب كرايم عم ةلباقم - ٢

 .قباس ردصم ٠مالس خيشلا هنبا عم ةلباقم ٢-

 .(ةيلامشلا) يلاعلا توراقل مسقنت يهو سنوراقب اميدق فرعت تناك اهنا :لاقي ٠يكزإ ةيالو نادلب نم :توراق ةدلب ٤
 ؛ىنالهبلا دمحم نب ىيحيل .نييوكزألا ملاعم يف نيلماتملا ةهزن :رظنا ةدازتسالل) . (ةيبونجلا) لفاسلا توراقو

 ٢٤-٢٥(. ٠ ص

.ةيلامشلا توراق عبتي وهو ٠توراق جالفأ رهشأ نم :قارشملا جلف ٥



 ءام اذه)» :ديبع وبأ لاقف هسلجم يف نيرضاحلا ىقسو ،هاقسو ديبع يبأل هجتاو

 لب» :خيشلا لاق ،«انخيش اي كتيب نم»: مداخلا لاق ،(؟هترضحأ نيأ نم ‘بيط

 نم سيل ءاملا اذهو لئامس جالفا نم ءاملا نودري يتيب لهاف 6 يتيب نم سيل

 ثيح بهذي نأب مداخلا رمأف روضحلا بجعتو مداخلا ب رغتساف )) اهجالفأ

 دحام نب رصان دجوو مداخلا بهذف { وه نكامألا يأ نم لأسيو ءاملا رضحأ

 نم امنإو لئامس جالفأ نم سيل لعفلاب ءاملا كلذ نأ هباجأف \تدح ام هيلع صقو
 جالفا نم سيل ءاملا كلذ نا ديبع يبال لاقف مداخلا داعو ) توراقب قأ رملا جلف

 هللف روضحلا برغتساف ،("توراقب قارشملا جلف نم هنإ :ديبع وبأ لان لئامس

 . اريثك اريخ ةنطفلاو ةسارفلا نم يتوا ملاع نم هرد

 نيعمتجملا و وه اهنم همعطأ رو ؤ هسفنب اهعنص ى ولح روصنم ه وخ ] هل رضح أ و

 ام) : ديبع وبأ لاق اهلوانت نم اوهتنا امدنعو ااهيلع اونثأو اهنم اولكأف كفسلجمب

 3اهلكأمو اهمعط بيط اوحدمو اهيلع عيمجلا ىننأف )) ؟ىولحلا هذه ىف مكيأر

 ،«ائيش ظحلن مل ال»: هل اولاق «؟ائيش اوظحالت ملأ ‘طقف اذه)» :ديبع وبأ مهل لاق

 :هيلع اودرو عيمجلا برغتساف «ركس يأ اهب سيل ةبيطلا ىولحلا هذه» :لاقف

 ناكو ،لاق ام مهل دكأف 5&«!؟ديبع ابأ اي ركسلاب جزمت مل نإ ىولح نوكت فيك»

 رمتلاب ىولحلا هذه تعنص ىننإف لعفلاب» :مهل لاقف مهعم ارضاح روصنم هوخأ

 رمتلاب ىولحلا عنصت نأ تقولا كلذ يف افولأم نكي ملو ( ركسلاب سيلو

 .هقوذ قدصو ديبع ىبأ ةسارف تقدصف

 نم مكو ءاغيبان ايكذ ناكف ،ةسارفلاو ةنطفلا يف هلثم نكي مل اذه لك قوفو
 كاموي هسدح باخ امف هتنطفو هتسارف ىلع اهلح ىف دمتعا ءاضقلاب تقلعت لئاسم

 ةريبك ةقرس تثدح نأ :'هتسارف نأش ىف هنع ىوري ام فيرط نمو .هنظ أطخأ الو
 نوعمجي ةلحملا لهأ ناك ثيح ايضاق ديبع وب أ ناك امدنع لئ امسب ةلحم ىف

 يف دحاو ناكم يف اهب نوظفتحيو اهريغو ةحلسا و رجانخ نم اهلك مهتريخذ

 ةلحملا لهأ بهذف ائيش اهنم قبي ملو ةريخذلا كلت تقرس نا ناكف !ةلحملا

 وه هنأب مهنم دحاو يف نوكشي مهنأبو مهرمأب هوربخأو كديبع يبأ دنع نوكتشي

 رثأ هل دعي ملف ةقرسلا تثدح نأ ذنم هئافتخا مهكش نم داز دقو ،ةريخذلا قراس

.قباس ردصم ٠مالس خيشلا هنبا عم ةلباقم ١-
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 قراسلا نع اوشتفيل اركسع ديبع وبأ ثعبف «ىودج نود هنع اوشتفو اوثحب دقو

 .هيلع روثعلا اوعيطتسي ملف

 كلت وحن مهب هجتاو ،الجر نيثالثلا ةبارق ديبع وبأ عمج يلايللا نم ةليل يفو

 اناكم اوقبي الأو ةلحملا تويب ىلع ةرئاد اولكشيو اوقرفتي نأب مهرمأو {ةلحملا

 اوعمجتيل مهنم نيلجر عم ةلحملا طسو وه نوكيس مهئاهتنا روفو ،هيف اولغوت الإ
 يأ نع اوشتفو ،لاج رلا رشتناو كلذ ناكف مهل اهددح ثحبلا نم ةرتف دعب هدنع

 ىودج نود نكلو ،رخأتملا تقولا كلذ يف هتيب ج راخ لجر يأ وأ ةبيرغ ةكرح
 نم تيب هلباقي ةلحملا نم ةيحان يف افقاو ناكو ةدم دعب هلوح اوعمجتف ركذت

 قرطي نأب رمأو ،هوربخأف ،&(؟ىل لباقملا تيبلا اذه نمل» :لاجرلا لأسف ،اهتويب
 انئج دق)» :ديبع وبأ هل لاقف ‘تيبلا بحاص ج رخو اولعفف مهيلإ ج رخي ىتح هباب
 ىلع لجرلا درف ،(؟وه نيأ فرعت لهف ارثأ هل دجن مل اننكل قراسلا نع ثحبن

 ناك نإ ديبع وبأ هلأسف ،وه نيأ فرعي الو قراسلا َري مل هنأو 3هفرعي ال هنأب روفلا
 تويبلا مهادن نأ انل سيل» :ديبع وبأ هل لاقف كلذ لج رلا ركنأف 3هلزنم يف قراسلا
 نأ الإ قراسلا ةفرعم كراكنإ مغرو ‘طقف كلأسن نأ اندرأ دقو ‘تقولا اذه يف
 نم قثاو دكأتم انأو يل لباقملا تيبلا اذه يف قراسلا نأ يل دكؤت اهلك يساوح
 لجرلا نيكرات اوتأ ثيح نم اوداعو باحسنالاب هعم نم ديبع وبأ رمأ مث (كلذ
 . مهءارو

 لجر هعمو ،اليل هيلإ ثدحت يذلا لجرلا هءاج رجفلا ةالص دعب حابصلا يفو
 امب يلع مكحت نأ كلو ،هب افرتعم يبنذب ارقم كتئج ديبع ابأ اي)» :هل لاقو رخآ

 يذلا ثيدحلا دعب يئطخ و يبنذب يساسحإو يفوخ ةدش الإ ينرضحا امو \تئش
 بلطأو ،هيلع افطعو هب ةمحر يتيب هتيوآ دق ،قراسلا وه اذهف ،ةح رابلا اننيب راد

 هيلع ترتستو ،اقراس تيوآ دقل» :ديبع وبأ لاقف ،اوفعلاو حامسلا كنم

 دعب و ءامهنجسب رمأف ،(هتقرس باقع وه لمحتيس املثم ‘كلذ باقع لمحتتسو
 .نجسلا يف قراسلا يقبو لجرلا حارس قلطأ ةرتف

 ةنطفلا و ءاكذلا ىف هلثم كانه نكي مل» :'يميلسلا فيس نب كرابم هنع لوقيو
 سمخ دعب ىرخأ ةرم عجرو هيلع ملسو ةرم لوأل صخش هاقل اذإ هنأ ىتح

.قباس ردصم .يميلسلا فيس نب كرابم عم ةلباقم ١-



 كر _._._ كتافتتتنسششفتع
 مكيلعو» :هل لوقيو هفرعي ىتح هتوص ديبع ابأ عمسي نأ ام هيلع ملسو تاونس
 .«؟كلاح فيك ،نالف نب نالف مالسلا

 نع سانلا رجزي قحلا ةملك لوق نع ددرتي ال فورعملاب ارمآ ديبع وبأ ناكو

 ارمآ ناكو» : 'يسرافلا دمحم نب فيس يضاقلا لوقي هنع مهاهنيو ركنملا لعف

 عمسو رجفلا ةالصل أضوتي جرخ اذإ ناكف ،(لطابلل اعماق قحلاب اعداص ايهان
 نأب هرمأيو اليل ج ورخلا نع هاهنيو همساب هيداني ارخأتم هتيبل دئاع مهدحأ توص

 .هتيب مزالي

 نوثدحتي نيعمتجملا عمسي ناك ،ةالصلا ةماقإ راظتنا ءانثأ ،ناذألا دعب دجسملا يفو

 مهعوضو اوديعي نأب مهرمأيو مهئامسأب مهيداني ناكف ،مالكلا نم نورثكيو اريثك
 .دجسملا يف عفني ال يذلا ثيدحلا نع عانتمالاو نآرقلا ةءارقو ركذلا اومرتليو

 امدنعو دجاسملل نوبهذي الو ةيدوألا يف نولصي سانلا نم ريثك ناك دقو

 يف ركاسعلا رشنو &‘طقف دجاسملا يف ةالصلاب سانلا رمأو ،كلذ عنم ءاضقلا ىلوت

 مهيعدتسيف مهنع هوربخيل دجاسملل يشملا نع نيلذاختملا نوبقاري ةيدوألا

 نيلصملاب دجاسملا تجضف ،ةيدوألا لدب دجاسملا يف ةالصلاب مهرمأيو
 .مهب ترمعو

 كلت ،ركنملا نع هيهنو فورعملاب هرمأ نم هنع ىكحي ام لمجأ نم لعلو
 يناتسكاب لجر ةرخابلا يف لباق امدنع ،"جحلل هرفس ءانثأ هعم تثدح يتلا ةصقلا

 فرعتف \تقولا لاوط هددريو ،بلق رهظ نع نآرقلا ظفحي ايقت اعرو ناكو ملسم
 الإ لج رلا اذه حالص نم مغرلا ىلع نكلو هرفس ةرتف ءانثأ همزال و ديبع يبأ ىلع
 .هناخد ثفنيل ةرخابلا ىلعأل دعصي ةليل لك ناكف ،ناخدلا نع ينغتسي ال ناك هنأ

 بهذف ،ىوقتو حالص نم لضافلا لجرلا كلذ يف ىأر امل ديبع وبأ كلذ قياضف

 اذامل لجرلا برغتساف وه نيأ هب رشي يذلا هناخد نع هلأسو يلايللا ىدحإ يف هيلإ

 يف وهو لجرلا لعفف \هرضحي نأ ديبع وبأ هنم بلطف ،كلذ نع ديبع وبأ هلأسي
 ج رخأف ،لعفف هناخد لعشي نأ ديبع وبأ هنم بلط هرضحأ نأ دعبو ،هرمأ نم ةريح

 ٥. ةقرو .قباس ردصم ؤيسرافلا دمحم نب فيس يضاقلل .ديبع يبأ نع ةمجرت نم ١-
. قباس ردصم .مالس خيشلا هنبا عم ةلباقم ٢
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 هنم برقي نأ يناتسكابلا نم بلطو «هبايث لخاد هلمحي ناك افحصم ديبع وبأ

 فحصملا اذه هب رخبأ يكا») :ديبع وبأ لاقف «(؟اذامل» :لجرلا هلأسف ،ناخدلا

 هللا مالك رخبي فيك هلأسو ديبع يبأ مالك نم يناتسكابلا رقغتساف «(هب هبّيطأو

 تقولا لاوط كلذ لعفت تنأف بيرغب سيل كلذ» :ديبع وبأ هل لاقف \؟ناخدلا اذهب

 ء؟فيك لج رلا هلأسف ،(مرحملا ماسلا ناخدلا اذهب هرخبتو فحصملا اذه رضحت

 اذهب هرخبت مث ،اذه كردص يف بلق رهظ نع هللا مالك ظفحت كنأب» :هيلع درف

 ىلع رنةتساو لج رلا ىكبف «(نآرقلا هب ج زامتف كردص هب ألمت يذلا ماسلا ناخدلا

 .ىرخأ ةرم ناخدلل دوعي الأ ررقو هنم ناك ام

 هسفن فلكي نأب ددرتي الو ،هيلإ لصت ىوكشو ةلكشم لك لح ىلع لمعي ناكو
 فيس نب كرابم كلذ نع ىكحف "مهتدعاسمو سانلا ملاظم فشكل يعسلا ةقشم

 فافجلا ىلع كشوت مهرابآ نأ لاجرلا نم ةعومجم هيلإ ىكتشا» :هلوق يميلسلا

 ريبك ررض كلذ يفو ،ةلحملا جالفأ نم جلف ةمدخب نوموقي جالفألا ءالكو نال

 نع فقوتلاب مهرمأو جالفألا ءالكو عيمج ىعدتساف ،مهحلاصمو مهرابآ ىلع
 .نيرخآلا ررضتي ال ىتح كلذ ةلصاوم مدعو اروف جلفلا رفحو ةمدخ

 مهرابآ نأل مدخُي لازي ال جلفلا نأب هوربخأو ،ةلحملا يلاهأ هيلإ عجر ةرتف دعبو

 رفحل داع دق مهنم ايأ ناك نإ مهلأسو ،ءالكولا ىعدتساف ،©فافجلا ىلع كشوت

 ىتح تقولا ضعب هولهمي نأ ديبع وبأ مهنم بلطف ،كلذ اوركنأف ديدج نم جلفلا

 انبهذف اليل ةلحملا كلتل هجتن نأب رمأ مث ،مايأ ةسمخ ةبارق رظتناف ،رمألا يف رظني

 ةلحملا كلت انلصو ىتح انيشمو صاخشأ ةسمخ يلاوح انعمو انأو خيشلا اعم

 جلفلا ىلعأ نم ادودمم البح اندجوف ،مدخُي يذلا جلفلا ةرفح دنع ديدحتلابو

 انلياحتف ةرفحلا ىلإ لزني نأ كشوأو هاصع ديبع وبأ اناطعأف ،ةرفحلا لفسأ ىتح

 هيلع كلذ انبعصتساو رصبلا ىمعأ وهف هل ةاعارم هنع الدب انم دحأ لزني يك هيلع

 اكسمتم ةقيضلا ةرفحلا كلتل لزن العفو ‘هدحول لزني نأ الإ ىبأو ضفر هنكل

 ردصمل لصو نأ ىلإ ،جلفلا ةرفح لخاد ةقرطم قرطل ايغصم هعبتي ذخأو ،لبحلاب
 ةشهدلا انتباصأف ىلعألل ادعص و هب كسمأف جلفلا مدخي كانه لج رب اذإف توصلا

 هتريصب ةوق نأ كردي نمؤملا نكل "خيشلا ىلع قلقلاو فوخلا ةياغ يف انك ثيح
لجرلا انعمو انجاردأ اندعف ،هرصب رونل اجاتحم نكي ملو هقيرط ترانأ يتلا يه
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 .ديبع وبأ هب كسمأ يذلا

 مهعيمج ا؛واجف نصحلل اورضحي نأب جالفألا ءالكول ثعب حابصلا يفو

 مل مهنأب اوباجأف «(؟هتمدخ داعتو جلفلا رفحي نأب رمأ نم مكنم له» :مهلأسو

 هب كسمأ يذلا لجرلل ثعبف {ةدئاف نود كلذب اورقي مهلعجي نأ لواحف 5اولعفي

 لاقف ،«؟جلفلا ةمدخل كسفن نم تبهذ له "نالف اي ينربخأ » :هل لاقو

 اي كمامأ نيسلاجلا ءالوه نالفو نالفو نالف كلذب ىنرمأ امنإو ..٦:ز):لج رلا

 ىف الإ رفحي الأ هورمأ دقو لجرلا كلذب كسمأ فيك ءالكولا شهدنا :ا :انخيش

 ` . .«نيملسملا ةحلصم عفني امب ةيضقلا هذه يف مكحف ،ليللا نم :ات ٠ تقو

 مهنيد رومأ يف سانلا هيلإ عجري ةروشمو يأر اذ لقعلا حجار ديبع ربأ ناكو
 مسحي ال ناك مامإلا ىتح لب ،كيلإ ةروشملا در يف ةاضقلا هب نيعتسيو ،مهايندو

 نب يلع دلاولا لوقي ديبع يبأل ع وجرلا دعب الإ هيلإ ضرعت يتلا اياضقلا ضعب يف
 انخيش نبا مالس خيشلل اهصق ةياكح يف لئامسل ةعباتلا يرق يداو ةدلب نم نافلخ
 ناك» :يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا دنع ايركسع ناك دقو كديبع نب دمح

 ةأرما تمهتا نأ ناكف \هركسع نمض هدنع لمعأ تنكو ىوزن يف يليلخلا مامإلا
 لاقف دلجلاب ةأرملا ىلع اومكح و ،اهرمأ يف رظنلل ةاضقلاو مامإلا عمتجاف ،انزلاب

 دمح خيشلا ريشتسأ نأ دوأ انأف اهيلع مكحلا رمأ يف لجعتسن ال انوعد» :مامإلا

 ىوزن نم هجوتلاب ينرمأو ةلاسر يناطعأو مامإلا يلع ىدانف ( ةأ رملا هذه رمأ يف

 تغلب ىتح ،لئامس ادصاق تجرخف ديبع يبأل ةلاسرلا كلت الماح لئامسل

 اوبغري ملو '(قعلَب فُيَقو) دجسم يف هنأب هلهأ ينربخأف كانه هدجأ ملو 5هلزنم
 ةداع دحأ هيلإ بهذي الو ةدابعلل كانه يلتخي خيشلا نأل رمألا ةيادب يف يرابخإب
 هيلإ ينوبحصف «مامإالا نم لوسر ينأب مهل تحضوأ ينكل ‘دجسملا كلذ ىلإ
 ةلاسر هتيطعأ مث ،ةوهقلا انلوانتو ايوس هتيبل اندعو يب بحرف هدنع تلصو ىتح
 هيلع وه ام ىلع وهو اذهك رمأ يف مامإلا انجاتحي دق ملو» :لاق مث ،اهأرقف مامإلا
 ««ديبع ابأ اي كتروشم نعو كنع مامإلل ىنغ ال» :هل تلقف ،&(؟ةمكحلاو ملعلا نم
 .مامالا ىأر املثم مكحلا اهيلع ذفنيو ةأرملا دلجت نأب ةلاسر يف هدر ىلمأف

 .«ةأرملا ىلع مكحلا قبطو ،ىوزن ىلإ اهب تدعف اهايإ يناطعأو
.ةدابعلل ديبع وبأ هيف يلتخي ام اريثك ناك .ةيرفعجلا ةدلب يف ريغص دجسم ١-
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 مغر ديبع يبأل رمألا عجرأ دق مامإلا نأ فيك لعفلاب انل حضوي امم ةصقلا هذهف
 .هل ةبسنلاب ةيضقلا حوضو

 ءاجنف برق ع وبّسلا» نيدرمتملا دض تناك يتلا (وطلا) برح يف رمألا كلذكو

 نوريغي اوحبصأف ،اهرمأ مظعو تيوق ىتح قرطلا عاطق نم ةباصع اولكش نيذلاو
 ثعبف ،يليلخلا مامإلا نم ةدجنلا وطلا لهأ بلطف ،مهلاومأ مهنوبلسيو سانلا ىلع

 وطلا يف يقتلن ىتح هسأر ىلع ج رخاو لئامس نم اشيج لكش نأ ديبع يبأل

 اهيف فصي ةعئار ةديصق ديبع وبأ مظن دقو ،مهتكوش اورسكو مهلمش اوقرفو ع وبسلا
 :هلوق اهنمو اهب نينصحتملا ةاغبلا ةبراحمل وطلا ةدلبل يليلخلا مامإلا ةريسم
 متألا دجاملاب نيدلا ةانق تماقو ملظلا تباجناو قحلا رجف مسبت

 مشألا هلصأ يمتني ليلخ لآل ىقتلاو ملحلاو ملعلا يذ ىدهلا مامإ
 ... مصألا رجحلا عدصي مزعو مزحب ىلعلا جرد ايقار اياجسلا ديمح

 ممألا مكيتاه نيسلا نم ابيرق تهجاوو ارصع وطلا دالب ىلجت
 مكترم ليللاك عقنلا ماتق راثو ابظلا تقربأو اعمصلا تدعرأف

 مكاألاو صجلاب ءاجرألا ةروسم ةعينم ادالب تناك دقو اهاتأ
 ...مرأ هداش وأ نينرقلا وذدسلا ىنب امنأك لابجلا ةس اهب طاحأ

 مذ لكو يغب لك نع اوعجري نأب احصانم نيملسملا مامإ مهاعد

 مضو ىلعامحل ضرألا يف مهعطقف اودرمتو هلاحصناولبقامف
 ممقل ١ ىلع هونب دق عينم نصح و ديشم ح رب وطلا يف مهل ن اكو

 مهيرشبالوالءانباهارث ىلع نكي مل نأك اكد اهحطحظطنف

 مرضلاب ثرحلاو برحلل مهتالاو مهحالس نم مهلاهيفام قرحاو
 مغر نمل امغر ناميإلا ىده اهانف يف ماقأو مهعور اهيف نكسو

 .'اهل ع وج رلا دارأ نمل يبيصخلل نامعنلا قئاقش باتك نمض ةدوجوم ةديصقلاو

 رثكأ هورشاع نم نإف ديكأتلابو ،ديبع يبأ ةمالعلا تافص ضعب تناك كلت
 .روطسلا هذه يف ملقلا هلفغي دق امب انم ةطاحإ

.٧٧٢۔-٦٧٢ ٢/ .نامعنلا قناقش ١-
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 هتاماركو هلئاضف هه
 لقعلا راحي دقو ،نأشلا اذه يف ديبع يبأ نع لاقي نأ نكمي امم ريثكلا كانه

 نم هب هللا هابح امبو ،ليلجلا ةمالعلا اذه اهب صخ تامارك نم عمسي امم بلقلاو

 مالس خيشلا هنبا نم هانعمس امم ليلقلا ركذب انه يفتكنس اننأ ريغ ،همعنو هلضف
 نع ةياكحب ادبنو هتايح يف هوبحص و هومزال نمم هدلاو نع هل يكح اممو

 رمي لزعأ لجر لك مجاهتو قرطلا عطقت ،اداسف ضرألا يف ثيعت تناك ةباصع

 مهل ثعبف مهرمأ يف رظني ىتح ديبع يبأل ةباصعلا كلت رمأ سانلا ىکشف اهيلع

 لك يف ركسعلا رشتناف مهيلع اوقيض نكلو "مهب اورفظ امف مهل نودص رتي اركسع

 ،كلذ نم ةباصعلا كلت دارفأ قاضتسا ىتح مهنع نولأسيو مهنوبلطي ناكم

 اوراتخاف ،مهتدراطمب رمألا يف ببسلا هنأل لذيبع يبأ لتق ىلع مهنيب اورماتو

 اوبتخاو كلزنم ب رق اوبهذف © رجفلا ةالصل ج رخي امدنع هل نودصرتي مهنم نيلجر

 ،هدحاو ةظحل مهنيعا تلفغ امو ك ةالصلل هجورخ نورظتني اليل جلفلا ةرطنق تحت

 دجسملل هجناو ،ةرطنقلا بناجب داتعملا هناكم نم ًأضوتو هتداعك خيشلا جرخو

 لبق ةعرسب ابرهف تقرشأ دق سمشلاو الإ نالج رلا سحأ امف ،هتيبل داع مث ىلصو

 مهرخآ نع مهب كسمأ ىتح ةباصعلا كللت دارفأ نع هثحب لصاو ديبع ابأ نأ مث

 امهنأ فيكو مهرمأ نم ناك امب نالجرلا هربخأ مهرمأ يف رظنلل مهب ءيج امدنعو

 مهتضقي مغر هب اورعشي ملف ،هنع مهراصبأ و مهنيعأ ىمعأ ائيش نأكف هلتقل ادص رت

 .مههبنتو

 نع ىئانمهلا دلاخ نب دمح نب ديعس خيشل ش ١ وهو ٥هءانه ىنب خياشم دحأ ربخأ و

 نم موي يف ديبع يبأ ةرايزل ديعس خيشلا مدق نيح كلذو ادمح خيشلا عم هل ةصق

 مايأل تصصحخ ةرجح يف نوسلجي هراوزو هتبلط و خيشلا ناكو ديدشلا د ربلا مايأ

 تهبتناف مهعم تسلجو مهيلع تملسف» :ديعس خيشلا لوقي ،ةئفدتلل ءاتشلا
 خيشلا ةجاح امو هترثك نم تبرغتساف رمسلا بطح نم ريثكلا اهب ةريبك ةرجحل

 املثم خبطلاو ةئفدتلل اهبركو اهعوذج و ليخنلا روز مدختسي نأ عيطتسي وهو ،هيلإ
 نم ماوكألا هذهل ديبع ابأ اي كتجاح ام» :خيشلا تلأسف ،ةداعلاب اعيمج لعفن
اي» :دمح خيشلا يلع درف «؟ناكم لك يف كب ةطيحم ليخنلاو رمسلا بطح
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 ردقلاب هنم يرتشاو قوسلل نآلا بهذاف رمسلا بطح كيدل نكي مل نإ ديعس
 الإ مايأ ةرشع رمت نل» :يل لاق ،&«©؟هيلإ يتجاح امو» :هل تلقف ،«هعيطتست يذلا
 ةفراجلا ةيدوألا اهب تلاسو ،ةريزغلا راطمألا اهتمع دق اهلك دالبلا هذه ىرتو
 ،يقرشلا وطخلل ئجملا نم يبرغلا وطخلا لهأ عيطتسي نلو ،رخآلا ولت يداولا

 اهتقو كعفنت نلو ،يبرغلا وطخلل ئجملا نم نونكمتيس يقرشلا وطخلا لهأ الو
 .«هترخدا يذلا بطحلا كلذل جاتحتسو ،ةبطرلا ليخنلا راجشأ

 يف يفرط بلقأ ،اراتحم اركفتم هدنع نم تجرخفا» :ديعس خيشلا لوقي
 ةرو.تلا .كلتل ةيفاصلا ءامسلا هذه بلقنتس فيك ،ةقرشملا سمشلل رظناو ،ءامسلا
 يرتشاو قوسلل بهذأ له يرمأ يف ترتحاو ليلق لبق خيشلا اهفصو يتلا
 ءارشو قوسلل باهذلا تررق نأ ىلإ عوضوملا كرتأو رمألا ىسنأ مأ \بطحلا
 راطمألا نم دالبلا تقرغو الإ خيشلا مالك ىلع مايأ ةسمخ رمت ملف \بطحلا
 ،ىرخألا ةفضلل روبعلا نم اونكمتي ملف سانلا سبحناو ،يداولا ىرجم ألتماو

 كلت يف هب نؤفدتي رمسلا بطح نع سانلا ثحبو راجشألاو ليخنلا تلتباو
 كلذ الإ اهنيح ينعفني ملو هودجو امف مهماعط هب نوخبطيو ،ةدرابلا يلايللا
 .(«كلذ ىلع هللا تدمحف قوسلا نم هتيرتشا يذلا بطحلا

 ناك» :هدلاو نع ةياكحلا هذه مالس خيشلل لئامس نم يصارح لجر ىكحو
 ثدحف !هنع عطقني ال و ،امئاد هسلجم ىلع ددرتي ادمح خيشلل ةعلاطملا ريثك يدلاو
 هتلاح تءاسو ةليوط ةرتف شارفلا حيرط هلعج !هببس فرعن ال ديدش ضرم هب لح نأ
 نع ةرتفلا كلت عطقناف ،ةكرحلا وأ مالكلا وأ ضوهنلا ىلع رداق ريغ حبصأ ىتح
 دقتفت ملأ)» : هتلأسو كهب تيقتلاو نصحلا يف خيشلل تبهذف دمح خيشلا سلجم
 هترايزب ديبعوبأ ىندعوو ،هتلاح هل تحرشو &(...كسلجم رزي مل ةرتف هل نإ يدلاو
 .ةليللا كلت

 ثدحتو هدنع لخدف ،يدلاو ةرايزل امداق هانيأرو الإ برغملا ةرتف يضقنت ملف
 ثالث ديبعوبأ بلطف .كرحتي الو ثدحتي ال وهف ىودج نود نكل اليوط هيلإ
 ئلع ىدان مث ،قاروألا كلت نم ةقرو لك يف بتكي ذخأو ،ملقو ةاودو تاقرو
 ارهظ اهب هورخب ةيناثلاو رجفلا ةالص دعب اهب هورخب ةقرولا هذه» : يل لاقو
قيرح ثدحتس اوبرغتست ال ةرشابم ةثلاثلاب هورخبت نأ دعبو ،©برغملا لبق ةثلاثلاو
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 دعب و ،اهئافطإال سانلا عفادتيسو اخارصو ةبلج نوعمستسو مكتيب نم ةبرقم ىلع
 .«ائيش وكشي ال ىفاعم اميلس هللا نذإب كدلاو موقي قيرحلا دمخت نأ

 ةثلاثلا ةقرولاب يدلاو ترخب نأ امو ،خيشلا هب ينرمأ ام تلعف يلاتلا مويلا يفو

 تأده نأ دعبو ،ديبعوبأ فصو ام ناكو خارصلاو عفادتلاو ةبلجلا انعمس ىتح

 هانسلجأف هشا رف نم يدلاو ماق قيرحلا تدمحو تاوصألا تفتخاو رومألا

 ىلع هللا اندمحف ،اضيرم نكي مل نأك انيلإ ثدحتو بيلحلا نم ابوك بلطو

 .««كلذ

 ملعلا نم هب هللا نم ام ضعبو ،ديبعوبأ خيشلا ةمالعلا لئاضف ضعب كلت

 يف هبر ةدابعل هسفنب يلتخي ،تاولخلا ريثك ناك)» : مالس خيشلا هنبا لوقي ،ىوقتلا و

 تاعاس ذنم ءاملاو ةوهقلا هل نيلماح كانه هبحصنف ،(قعْلَب افيقو) دجسم
 . () هناكم رداغي ال سمشلا بورغ ىتحو ىلوألا حابصلا

 نيملسملا ةحلصم ىوس هبر ةدابع نع هلغشي ال ‘هتريس هذه تناك نمف

 اهآر يتلا ايرلا كلت مالس خيشلا هنبا انل صقي نيح اهدعب برغتسن ال مهتمدخو

 مهب اظتكم سانلاب ائيلم اسلجم تلخد يننأك تيأر» :هلوقب هل اهاكح و هدلاو

 ءالوه نظأ ام» :يلخاد لوقأ تنكو "يب هللا لوسر سلجملا سأر ىلع ناكو

 سلجمل ١ ىف نم عيمج ىلع تملسو ين اكم تفقوف ا "ةب احصلا الا هب نيطيحملا

 :هل الئاق ؤي هللا لوسر تبطاخف ،يناكم حربأ ال فقاو انأو ،مالسلا يلع اودرف

 در مث ةليوط ةرتف ؤي لوسرلا تكسف ،(كتعافش ابلاط كدصقأ تئج هللا يبن اي»

 اي» :هتبجأف ،(الهسب سيل ءاضقلاو تيضقت تنأ دمح اي» :هانعم امب الئاق يلع

 دحأ قح ىف تأطحأ وأ ادحأ تملظ ىنأب ركذأ ال ىنكل ،&تيضقت لجأ هللا لوسر

 دق انسح » :ىل لاقو ،ةليوط ةرتف ىرخأ ةرم ىبنلا تكسف (كتعافش قحتسأ انأو

 يل حسفي نم دجأ ملف نيتوطخ تبرقتو تلخدف ،(ينم برقتف كنم تلبق

 تبرقتف رثكأ برقتأ نأب ىبنلا ىنادانف ىناكم تفقوف سلجأس نيأ ترتحاو

 ،سانلاب موحزم ناكملاو يل حسفي نم دجأ مل ينأل يناكم تفقوو نيتوطخ

.قباس ردصم .مالس خيشلا هنبا عم ةلباقم ١-
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 مامأ يسفن تدج و ىتح كلذ رركتو ك رثكأ برتقأ نأ مالسلا هيلع ىبنلا ىنم بلطف

 دمف 2 الباقم تسلجف ،(«سلجا » :يل لاقف ةرشابم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 نم دح يتعافش ديرت الا» : يل لاق من يلإ ثدحتو هيمدق مالسلاو ةالصلا هيلع

 هب حسماو ريزغلا قرعلا كلذ نم فرغأ تذخأف ،(كيمدق هب حسماو يمدق قرع

 .يمون نم تظقيتسا ىتح كلذك تلز امف \ىرسيلاف ىنميلا ىمدق

 ريسفت هنم تبلطو روصنم يخأل تبهذف :مالس خيشلا هنبال هثيدح إمكيو

 تابث قرعلا كاذو ‘دمح اي كل ىرشب هذه) : يل لاقف اهريسفتب املاع ناكو ايورلا

 .(هللا نذإب ةمايقلا موي كيمدقل

 هتعاط و هبح ىلع ايندلا يف هبلق تبث املثم ةمايقلا موي هيمدق تبني نأ هللا لأسن

 . هاض رب لمعلاو

 هتافو ة

 موي لجألا هافاو ىتح هبر ةدابع ىلإ عطقناو لئامس ةدلب ىلإ داعو روخلا دجسم يف

 فلأو ةئامثالثو نيعست ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا يف كرابملا ةعمجلا
 لجأ نم ةلحر هتايح تناك نأ دعب ،لئامسب (مليفط ربق) ةربقمب نفد دقو ،ةرجهلل

 يف اهلك هتايح ىضق) : يميلسلا فيس نب كرابم هنع لوقي ،هبلط يف يعسلاو ملعلا

 نم مهنمف هرمع يف فلتخا دقو ،'«هللا هافوت نأ ىلإ مهتمدخو نيملسملا حلاصم

 موي ملعلا باصأ يذلا ءزرلا حضوت يتلا يثارملا نم ددع هتافو يف تمظن دقو

 :"اهيف لوقي يتلا يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلل ةيثرم اهنمو هتافو

 اهب ن اكرب ر انثآتلاست اذه ي أ دهف ىهد بطح

 مربم ءاضق نم نكلو الك هعقو ل وهل ض رأل ١ تجتراف

 دعر نمةحيص مأارجفنم اهب ناكرب راتثآتلاست
 دنبلل ١ ميوقلا د وطلاب ح اطاأ مربم ء اضق نم نكلو الك

 .قباس ردصم .يميلسلا فيس نب كرابم عم ةلباقم ١-

. يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا ملقب . ديبع ابأ ةمجرت ،ناجرملا دئالق ٢



 دزأل لكو رطقلا لب هب لتنامس تئزراميلع ىعت
 دجملاو ىلعلا اذ ديبع لجن اذم ح يحيرألا ميكحلا ىعن

 دعسلا بلق لحو امسلا العأ امس يذلا ظقيلا يرلا ىعن

 يدهملاك هبصنم يف ناكف ةرامإ يبصنم ىلوت ربح
 دنرلا ميظع ربحلادمحأو ىضرلا رونلا نع ملعلا ذخأ دق

 يدهتسي نمل ىوتفلا ردصأو لئامس ىلع مكحلا ردصت
 دحلهمكحدحيرمع هلءرملاامنإهينسباربص
 دبعللةيلح ىفوأ ربصلاو عرش ديقفلااذه ين سانلاو

 دلخلارادب قدص دعقم يف ىضرلاب ديقفلا هللا دمغت

 دشرلا تاحلاصلاوقفو دق نمو لسرلاو راتخملا ةريج ىف
 دك ىذ لمعب ىقترتال ةريج ىكذأ قحلارمعلكلت

 دولاب هل ىبوطاي قفر ة؛ؤرمااهاثوب لضفلا ضحمب نكل
 دفرلااذايدفرلا لاجس وجرأ ىننإريخب ىلامتخ براي

 دمح ىكزأو ميلست ريخب دمحأ قح متخلا يف ايدوم

 (ناثدحلا قراوط) ةديصقب يليلخلا يلع نب هللادبع خيشلا نايبلا ريمأ هاثر امك

 : 'اهيف لاقف

 ناسنإلا ةياهنرتدتو ناندحلا قراوط لمأت فق

 نامي إلاةقيقح ملعتملل اعللرهدلاعراصم نيبتو

 ينادو صاق لك نماعارس ت وملل نوشمي فيك سانلا رظناو
 ناديملاب مامحلادايجو هيلإاونأمطاف شيعلا اوفلأ

 ناسرفلا ةياغ فتحلاو ىوصقلا ةياغلا ىلإ اقابس مهب ىداعتت

 نايعألامحازتهيلعر حسلانم برض دوجولا نأكو

 نانسو يتلقم يف ايؤر فيط لايخ هيف ناسنإلا نأكو
 ينارلا نيَعِل ىلبلا هنع آافش قيقر بوث ةايحلانأكو

 نافجاألا نع يلجنتامثشير نيعةضمغرامعألانأكو

 يناوجرألااهنول يف ىمارتت ارازغ عومدلا لسرملااهيأ
 نازحأ يملح يف ىًجسُم س انلا سورأ ىلع يشمي شعنل لق

77٢٨٢ .ناملا قناقش-١
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 ينارلا نيَعِل ىلبلا هنع افش قيقر بوث ةايحلا نأكو
 نافجألا نع يلجنتامشير نيعةضمغرامعألانأكو
 يناوجراألااهنول يف ىمارتت ارازغ عومدلا لسرملا اهيأ
 نازحأ يتلح يف ىُّجسُم س انلا سورأ ىلع يشمي شعنل لق
 ناو ريغ زِست مل هانعم تكر ذأ ولف تلمح نمب اديور زِس
 نامزلا سمش دوجولا رون داش رزلاو دشرلاو نافرعلا تلمح دق

 يناربتلا لاقع نم ركفلا طشنم ديبع ليلس ىضترملادمح
 نانج لك ملعلاب يدهيوار اكفأ سانلا ذحشي سانلا يف شاع
 نايبلا خيش نيتفملا مامإ رن كنلا نع هان فورعملاب ارمآ
 ناسحإالاةميشو هيف ملعلا تامفاموي تامدق هارتأ

 نالقنثلايروؤ من ىرُن مأ ادرف يرؤو دحللا يف هارث مأ

 ىنايبتهقح ضعب ىفو نإ ءاثرنايبلا طشنأ ىنلخ

 ينافجأ يفوهو هيجانأو ديعب ينعوهوهيدانأو
 ناق نوللارمحأب ىلاوتي انلم انفج باحسلا ضورأو
 نابلألا بيطباهاذغو ركب ىهو ىتركف ضاردقلف
 ناكرألا تباث ركفلا رفاط ابابش اهآر ىتحاهاعرو
 ىناحورلاهلالج يفاهرس تنابتسا ىتح نايبلل اهضار
 ناتهلاهبيس نم تورتف ايرقبعهغوبناهاقسو
 ناتَّفلااهنسحب تماهتساو هنم هقفلادي تلّبقاهتيل
 نالجعرئاسوراس نيب اهادم يف ىدهلا غلبت اهلع

 ناسللا روثعالولا نيدم نع حجسأ ةعيرشلا ةمالع هيإ
 نانعلا يف هلاحل ىنرأ ناك نكلاكدقف موي كيثريجمار
 ناعُش ريغءافناف فرح قرف افرح قبطيذنأءاشامدنع
 يناشغي يذلا قحلا ءادأ نع يزجعو يروصق يخيش ينلفأف
 ناشلا مظعو ىدملا دعبل ق يرلاب ضغ نإو يمظن لبقتو
 نادلولاو جاوزألا نيب سود رفلا ىلع راج ريخ هللا كلو

 ناهتوةطبغو ىلاوتي رورسو يضقنيال ميعن يف
نارسخلا نمهب متبصأدق ام ىلع ازع هءانبا هيإ
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 ناعبطخلكلاروبص ن اك ذإربصلا نم ةوسأ هيف مكلف

 ينافلا ظفحل يقابلا معنف مت شعام هيف مكظفح هللا ىلعو
 نامزألا يف يلولا ىعري ناك دقام لك يف يلولا ىعري وهو
 نانجلاطسو هيلع مالسو اتيموايح هيلع مالسف

 يناشغهئنك :خيرات جح لانامثدعب نيرشعلا موي نإ

 ابا اونر نيذلا ءارعشلا نم يعماجلا هللادبع نب ديمح رورس ابآ نأ ثلش الو

 :'اهيف لوقي (ملعلا ءزر) هديصقب هانر دقو نيصاخلا هذيمالت نم زىؤش كديبع

 عضختايازرلالكهلزر عزفم زر ملعلاو ىد۔هلاءزر
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 عجفتذإ ىدهلا ةدقاف ءاكبك اهئانبأ ىلع ةيكاب لك ام
 عفديالىتأنإكبرءاضقو اضقلا باوكأ ريدت نونملا يذه
 اوغزعَرف نونملا حير مهب تفصع انلبق مدآدهع نم ىلألا نيأ
 عنرألا حايرلا هلقانت ىسمأ مهلج و بارتلا تحت مهتدصح

 عروتملااهشيلو مولعلا رحب ىضترملا يّحيرألا هيقفلا تام
 عرشي ةعيرشلاب الوقو المع ىرولا هيناعم تدمح يذلا دمح
 عرصتو تومت ممأ نم دشال ىرولانيب زرو هيقفلا توم

 عرش ثدا وحلا و ىفو و ىعسف ى دهلا ملع هصخش اهومتنثّرو

 عسوألا لاجملا كل يلإ لبقأ ىدهلا ملع انخيش فراعملا رحب
 عركنو هنم بعنو هرحب نم يوترنل مولعلا ثرو يذلا اذ نم

 عرست ذإ ىدملا ىلإ لوصولا يغبت اهرفش ىرابت دقو لوصألل نم

 عفصملا نانعلا ىنثو اهدرس يف هتاقلح توتلا اذإ صيوعلل نم

 عطسي نم رونلا و ١ زربمو اققدمو اققحم ب اتنكلل نم

 عقرتياهغارف سيل نيدلا يف اعساو اغارف تكرت ةبكناي
 ع زنملا معن ربصلاو ازعلا ىنم ىدهلا ءانب أو انملاع ءانبأ

عجري هيلإ ملع هثارتو هتانجانديقف هلإلا وآ
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 تنزح و ،هدقفل ءامسلا تكب نم ©ىميلسلا ديبع وبأ ءاملعلا ةيهاد وه كلذ

 ايندلا هدوارت ايندلا كرت اذإ ناسنإالا نإ» :لاق نيح هللا همحر ىليلخلا نافلخ نب

 ديبع نب دمح خيشلا اذهو ملعلا ىلع بكاو ،ةرخآلل اهكرت اذإ ةصاخ و ،اهسفنب

 ايندلا يريخ لانف هللا هقفو دق هللاو لجأ ،'«ةرخآلاو ايندلل هللا هقفوف ايندلا كرت

 .هشرع لالظب هلظيو هتمحرب هدمغتي نأب ريدقلا هللا لأسن ،ةرخآلاو

٢. ص .قباس ردصم .يسرافلا دمحم نب فيس يضاقلل .ديبع يبأ نع ةمجرت نم ١-



 باتكلا يدي نيب
 :هعوضوم /

 يتلا ةنجلا نع ثيدحلا لوانتي (ناتيجلا فصو يف ناتجلا ةَجُهَب) باتكلا اذه
 الو دفني ال مئاد ميعن نم مهرظتني امو نيقتملا هدابعل ىلاعتو كرابت هللا اهدعأ

 هتءارق ئراقلا لمي ال عتمم ضرعو ،قيش بولسأب انل ديبعوبأ هضرع دق و ،يهتني
 .هلامكإ نع ءيش هينثي الو

 ‘©فيرشلا باتكلا اذه» :هلوقب هتمدقم يف هفصو نيح ديبعوبأ ق.د.ت دقو

 ةعئارلا فاص وألا هذه لك نمضت دق باتكلاف ،(...فيرظلا قئارلا \فينملا قئافلا

 .ئراقلا ىلع كلذ ىفخي نلو رثكأو
 هلالخ نم قاتشيو هبرل دبعلا هب برقتي ىك باتكلا اذه فيلأتل ديبعوبأ دمعو

 يف ديبعوبأ لوقي ،هيلع ىلاعت هللا اضر نم اهيلإ هبرقي امو ةنجلل حمطيف ،هتنجل
 اضّرقتو ،هتاضرمل ءاغتباو 5هل ابيبحتو هيلإ اقوشو ،هللا ىلإ دابعلل ابيغرت» :كلذ
 .«ةرخآلا رادلا يف هتمحر تاحفن لوصحل

 :هتايوتحم /ب
 «(أ) ةطوطخملا يف اهبيترت بسح باتكلا يف تبتر ،الصف رشع ةتس باتكلل

 :ىلاتلاك تءاج دقو

 هبشأ امو اهجاوزأو اهرامثأو اهراجشأو اهراهنأو ةنجلا فصو يف :لوألا لصفلا
 .كلذ

 .ةنجلا لهأ ةينآ ىف :يناثلا لصفلا

 .كلذ هبشأ امو مهيلح و مهسابل ةفص يفو اهلهأو ةنجلا ةفص يف :ثلاثلا لصفلا
 .مهسابلو مهميعنو اهلهأو ةنجلا يف :عبارلا لصفلا

 .ةنجلا باوبأ ةعس يف :سماخلا لصفلا
 .ممألا نم ةنجلا لخدي نم لوأ يف :سداسلا لصفلا
 .كلذ هبشأ امو اهطالمو اهنيطو ةنجلا ةبرت يف :عباسلا لصفلا
 .نانجلا دَدَع ىف :نماثلا لصفلا

.كلذ هبشأ امو ةتجلا لهأ فرغ فصو يف :عساتلا لصفلا
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 . طارصلا ىلع زاوجلا يف :رشاعلا لصفلا
 .رانلا نم ةاجنلا يف :رشع يداحلا لصفلا

 .كلذ هبشأ امو اهلهأ ةفص يفو ةنجلا يف :رشع يناثلا لصفلا
 .ةنسلاو باتكلا نم ةنجلا ةفص يف :رشع ثلاثلا لصفلا

 امو نادلولاو ناملغلاو ةنجلا لهأ ءاسن و نيعلا روحلا ةفص يف :رشع عبارلا لصفلا

 .كلذ هبشأ

 .نيعلا روحلا ةفص يف :رشع سماخلا لصفلا

 .زيزعلا باتكلا نم ةنجلا لهأ ةفص يف :رشع سداسلا لصفلا

 .ةنسلاو باتكلا نم ةنجلا ةفص يف :رشع عباسلا لصفلا

 نماثلاو لوألا لوصفلا ءامسأ فلوملا طقسأ دقف قيقحتلا ةمدقم يف مدقت املثمو

 .(ب) ةطوطخملا نم لوصفلا ءامسأ كلذب تجردأ دقو رشاعلاو عساتلاو

 :باتكلا فيلأت ٣ ديبعوبأ بولسأ تامس /ج

 عيطتسن حمالملا نم ددعب نانجلا ةجهب باتك فيلأت يف ديبعوبأ بولسأ مستي
 :يلي اميف انل لثمتتو اهفشتسن نأ

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا هباتك نيمضت ه
 .لماكلا اهدنسب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا بلغأ دروأ ه

 حيحص يفو :الثم لوقيف ‘فيلأتلا يف اهيلع دمتعا يتلا عجارملل امئاد ريشي

 .كلذ ىلإ امو ..ةنجلا يف ءاجو ،..ةرخافلا ةردلا يفو ،..ملسم
 كلذكو ،قاروألا مقر هنأ ثيحب ؛هفلوم يف بيقعتلاو ميقرتلا بولسأ عبتا ه

 اهتلت يتلا ةقرولا رخآ يف ةيلاتلا ةقرولا نم ىلوألا ةملكلا عضو بولسأ عبتا

 .بيقعتلاب بولسألا اذه ىمسيو
 داريإ ىلإ دمعيف هضعبل المكم باتكلا ىوتحم نوكي نأ ىلع صرحي هنأ امك ه

 ردص يف مدقت دقو» ،(«.....نأ َرم دقو» :هلوقك ضعبب مالكلا لص وت لمج
 .«... اذه ريسفت يتأيسو» ،(.... باتكلا

 اهنع ثدحتي ىتلا رومألا ضغب لوح ةيصخشلا هءارآ باتكلا نيمضت ه

 نجلاو ناتَجلاو نينجلا نمو :تلق)» :هلوقب ةنج ةملك ىنعمل الثم هريسفتك

.«نويعلا نع نوروتسم مهنأل



 ) ( نانجلا نضو يف نانملا ةمقب

 . ء

 :هباتك ىف ديبعوبا اهدمتعا ىتلا رداصملا /د
 مسا وأ ،انايحأ باتكلا مسا ركذب هيلع دمتعا يتلا رداصملل ديبعوبأ راشأ

 :ىه رداصملا هذهو ‘ىرخأ انايحأ فلةوملا
 راشأ دقو ز شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمالعلل )) ةنحلا فصو يف ةنجلا ( 0

 عم قفتي هنومضم ىف ب اتكلاف عضوم نم رثكأ ىف باتكلا اذهل ديبع وبأ

 .ديبع يبا فلاوم

 ‘شيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلل كلذك وهو ««ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت» و

 :ةرابع باتكلا ىف انل ددرتتف .ةميركلا تايآلا ضعب ريسفتل ديبعوبأ هدمتعا دق و

 .«هريسفت يف بطقلا لاق كلذكو» وأ «..ريسفت يف بطقلا لاقو»
 .ىلازغلا دماح ىبأ مامإلا مالسإلا ةّجحل «ةرخافلا ةردلا» و

 .هيزوجلا مّيق نبال «حارتألا دالب ىلإ حاورألا يداح» ه
 هدمتعا يذلاو يدادغبلا بيطخلاب بقلملا يلع نب دمحأل «دادغب خيرات» و

 نم اددع هنم دروأو ‘ ةميركلا ةينآرقلا تايآلا ىنعم ريسفت يف ديبعوبأ

 .ةيوبنلا ثيداحألا

 رمع نب دومحمل «ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا» ه
 .يرشخمزلا

 . ىبطرقلا ركب ىبأ نب دمحأ نب دمحملا ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا ( ©

 :ىهو ديبع وبأ اهركذ ىتلا ثيدحلا بتكل ةفاضإلاب اذه

 .«يراخبلا حيحص» ه

 .«ملسم حيحص)» ©

 .«يذمرتلا ننس»

 .(( بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم» ه

 . («لبنح نب دمحا مامإلا دنسم)» ©

 .(«راًربلا دنسم» ه

 .يناربطلل «طسوألا مجعملا»و ،(ريبكلا مجعملا» و
 .((«يربطلا ريسفت» ه

.ميعن يبأل («ةيلحلا»و «ةنجلا ةفص» ه
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 دمح ةمالعلا خيشلل (نانجلا فصو يف نانجلا ةجهب) باتكل ظيرقت
 :يصورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس خيشلا فيلأت نم يميلسلا ديبع نب
 معنلا ىتشب ةدابع ىلع معنملا ميركلا هللدمحلا

 ماعنإالا لضفأ نمهنإف مالسإلاب ةمعنلااهمظعأ

 اجهبألا ميظعلازوفلا كردأو اجن هتابجاوب ىفو نمف

 نادلوناو روحلاو ايضلا راد نانجلا فرغ ىفامعنم

 قياقحلاو لضفلاو ىهنلا يوذ قيالخلا لضفأل ارواجم

 ماركإلا يوذو ءادهشلاو ماركلا لسرلاو ءايبنألا

 مئادلا يدمرسلا ميعنلابو معانلا ميقملا دلخلاب هابوط

 نانجلاو دلخلا راد فصو ىف نانَجلا ةجهب تيأردقو

 مراكملا وخأ يميلسلا وهو ملاعلاديبع نبا انخيشل

 بيبحلا نعاهيف ىورامب بيترتلا يفو فصولا يف داجأ
 هاجلا لهأ بحصلاو هلآو هللا قلخ لضفأ دمحم

 نانجلاو لضفلاو ىلعلا يوذ نانجللداذنباقوشم
 يعاسملا لضفأب انيبن عابتاب قلخللايعادو

 هايقل يف زوفلاو ازجلا ريخ هاعسم يف شرعلا بر هازج

 ةميرك ديو ايتفومكخح ةميوق هل لامعأ :ءازج
 ةميلس ىتفخيشلا ةديفح ةميوق ةأرما هتققحو

 اهنانج يف رتاريخلاو زوفلاو اهنازيم يف كلذ ندجتس
 همزالمانهاُكاعنأوانل همتاخلا نسح نمحرلا لأسنو

 م اتخلاوهدمحم ىلع مالسلا وهللاةالص من

 ماركإالاب زافدقنلمؤومام ماركلاهعبحصو هلآو

 يص ورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس

 ١٤٦٢٧ ىلوألا ىدامج ٢٢ نيتالا ةليل تررح
`٠ ٦ ٦٠ا٦|١١ قفاوملا
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 مالسلاو ةالصلاو نيقتملل ةبقاعلا و ،نيملاعلا بر هلل دمحلا

 متاخو ،نيرخآلاو نيلوألا دّيس دمحم انبيبحو انيبنو انديس ىلع

 ...ذعب امأ نيلسرملا ز نييبنلا

 قئارلا ©فينملا قئافلا ڵفيرشلا باتكلا اذه تفلأ , ,نف

 دابعلل ابيغرت . نانجلا فصو يف نانجلا ةجهب 7 ) يفي رطلا

 اضّرقتو هتاضرمل ءاغتباو ،هل ابيبحتو ،هيلإ اقوشو هللا ىلإ
 .ةرخ الا رادلا ىف هتمحر تاحفن لوصحل

 نم ةعطاقلا نيهاربلا هل تمقأو ةعطاسلا ةلدألا هل تقسو
 نأ لووسملا هللاو ،©فلسلا رثأو ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا
 دمع ام ريغ نم هيف تللزو تأطخأ اميف وفعي نأو ينم هلبقتي

 يذلا هللا رفغتسا اناف لهجلا ليبس هليبس ج رخ دمع يف وا ينم

 نئادو كلذ عيمج نم هيلإ بوتاو مويقلا ىحلا وه الا هلا ال

 . ريصنلا معنو ىلوملا معن ليكولا معنو يبسح هللا و ئ هملعأ

ئ فلاوملا





 < نانجلا نضو يف نانجلا ةمقب

 مص ج < 7٨٢

 ١ < رم لصمصل / © ١ نود

 \ 'لو؟٦لا ١
 - ةنجلا فصو يف :( ( -... .

 نف اهراجشأو اهرانأو [
 ميج اهجاوزاو اهرامشاو ء
 (ج [ كلذ هبشا امو ربإ
 1 1 60 ا آ > 7 / ,

 / ٣ ٠ ٦ ۔٬٧م`, 7 / ر
 وس رسج ,ةالتت ا

 .هوك اليل بوب هتاكز عر
 س "ما ر ٨7 كجا'

.(أ) ةطوطخملا نم طقسو (ب) ةطوطخملا يف لصفلا اذه ناونع درو ١-
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 أوُلِمَعَو أوُنَمآ نيذلا رشبو :زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا لاق
 ربخلاب 7 اي مهربخأ يأ اونمآ نيذلا رشبو ريسفتلا ىفو ّ '؛ة تاحلاصلا

 .راسلا

 روهظ هلصأ ليقو ،هب ربخملا هجو يف رورسلا رهظي امب رابخإالا ةراشبلا لصأو

 كلذ رثك مث ،هئوض نم رهظ ام وهو حبصلا ريشابت هنمو هجولا ةرشب ين رورسلا
 .مكهتلا ىلعف ميلأ باذعب مهرشبف امأو ،ريخلا يف ربخلا مضو ىتح

 لاق اذلو ،لّوألا ربخلا وه ةراشبلا نإف ،َيلَج ربخلاو ةراشبلا نيب ام قرفلاو

 نم ىلع ريرحتلا عقيف (َرح وهف يدلو مودقب ينرشب نم) :هديبعل لاق نم :ءاملعلا
 (َرح وهف يدلو مودقب مكنم ينربخأ نم) :لاق اذإ فالخب ،الوأ مهنم هرشب
 ةينو املع :ةعبرأ ىوح ام حلاصلا لمعلاو لكلا ىلع عقي ريرحتلا نإف ،هوربخأف
 .ًاصالخإو اربصو

 اولاف اقزر ةرمت نم اهليم أوفزز اَملُك راهنألا اهبحت نم يرجت تاج مهل نأف
 اهيف مهو ةَرْهَطُم جاوزأ اَهيف ْمْهَلَو اهباشتم هب أوئأو لبق نم انقزر يزلا اذه
 اهدعأ و مهل اهقلخ نينموملا هدابعل ىلاعت هللا باوث راد يه ةنجلاو] 3"هيتن ولاخ
 طارصلا اوزوج) :يسدقلا ثيدحلا يفو ،هتمحرب الإ اهنولخدي الو مهلامعأل ءازج

 .(مكلامعأب اهومستقاو ،يتمحرب ةنجلا اولخداو ،يوفعب

 ،(ىلاعت هتمحرب الإ دحأ ةنجلا لخدي ال) :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع لئسو
 ."(انأ ىتح) :لاق ،&(؟هللا لوسر اي تنأ ىتح» :ليقف

 َدَبَع ليئارسإ ينب نم دباع نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليربج ثحو

 اذإ نامر 77 ءام نيع هل تناكو ، رحبلا طسو لبج قوف فهك ىف ىلاعت هللا

 ىلإ ادجاس هحور ضبقي نأ هبر ىعد مث \فهكلا لخاد يف برشلاو لكألا ىهتشا

 ىلإ ءامسلا نم انطبه اذإ انك» :لوقي مالسلا هيلع ليربج ناكو ،قئالخلا ثعب

 ٢٥/٦٢. .ةرقبلا ١-

 ٢٥/٢. .ةرقبلا ٢
٧٣٦. ثيدحلا مقر ٢٨٢/١. .عيبرلا دنسم ٢-
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 ةمايقلا موي قئالخلا نيب هللا يضقي ةي ىتح ©كلذك هدجن اهيلإ اندعص اذإو ضرألا

 بر يا» :دباعلا لوقيف & يتمحرب ةنجلا نالف دباعلا اولخدأ نأ :دانم يدانيف
 ثالن دباعلا تفتليف ،اهنم ىلاعت هللاب ذايعلاو «رانلا ىلإ هودر» :لاقيف ،(ىلمعب
 تركذ :لوقيف كلذب ملعا وهو كلذ نع ىلاعت هللا هلأسيف 3 هوَدر :لاقيف ،تاتفل

 » هلامعا اونز» :لاقيف ةمحرلاو نارفغلا تايا ركذيف ىلاعت هلوق الوأ يتافتلا يف

 ال نا ليلد وهو ،'هيلع رصبلا ةمعن اهلك هلامعأ يفكتف هيلع ىلاعت هللا معنب ءاجيف

 ."!ملعأ هللاو ضرألاو تاومسلا هتدابع تألم ولو هلمعب دحأ ةنجلا لخدي

 ىلعأ نم رظانلا رتست ضعبب اهضعب ةفتلم راجشأ يهو ،نانجلا ةدحاو ةنجلاو

 نم نجت اهنال ةنج ةنجلا تّيمس)» :امهريغو ريرجو سابع نبا نعو .لفسأ نمو

 نع نوروتسم مهنأل نجلاو ناتجلاو نينجلا نمو :تلق 5&هرتست يأ اهلخد

 .نويعلا

 امك معنلا عاونأ نم رشبلل دعأ ام اهيف رتس هنأل ةنجلا باونلا راد تيمس ليقوا
 راهنأ نأ ريسفتلا يفو 3'ه“نْيغأ ةرق نم مُهَل يفخأ اًم نسفن ْمَلْعَت الف :ىلاعت لاق

 هللا دبع وبأ انربخأ :يلاتلاك ثيدحلل فلتخم ظفل ٤٦٢٠، ثيدحلا مقر ٤/ ١٥٠٠-٠١٠١ .ناميإلا بعش يف درو ١-

 حلاص نب هللا دبع ان يمرادلا ديعس نب نامثع ان هيقفلا فسوي نب دمحم نب دمحم رضنلا وبأ انأ ظفاحلا

 ىلص يبنلا انيلإ جرخ لاق هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع يشرقلا مره نب ناميلس ينثدح يرصبلا

 هلل نإ قحلاب ينثعب يذلاو دمحم اي لاقف مالسلا هيلع ليربج افنآ يليلخ يدنع نم جرخ لاقف ملسو هيلع هللا
 اعارذ نيثالث يف اعارذ نوثالث هلوطو هضرع رحبلا يف لبج سأر ىلع ةنس ةئام سمخ هللا دبع هدابع نم ادبع

 لصأ يف عقنتسيف ءامب ضبت عبصألا ضرعب ةبذع انيع هل هللا جرخأو ةيحان لك نم خسرف فالآ ةعبرأ هب طيحي
 اهلكأف ةنامرلا كلت ذخأو ءوضولا نم باصأف لزن ىسمأ اذإف هيذغتف ةنامر ةليل لك جرخت نامر ةرجشو لبجلا

 هيلع هدسفي ءيشل الو ضرألل لعجي ال نأ وأ ادجاس هضبقي نأ لجألا تقو دنع هبر ىنمتف هتالص ىلإ ماق مث
 ةمايقلا موي ثعبي ملعلا يف هدجنف انجرع اذإو انطبه اذإ هيلع رمن نحنف لعفف دجاس وهو هثعبي ىتح اليبس

 يدبع اولخدأ لوقيف يلمعب بر لوقيف يتمحرب ةنجلا يدبع اولخدأ برلا هل لوقيف لجو زع هللا يدي نيب فقويف

 تطاحأ دق رصبلا ةمعن دجويف هلمعبو هيلع يتمعنب اوسياق ةكئالملل هللا لوقيف يلمعب لب لوقيف يتمحرب ةنجلا
 بر يدانيف رانلا ىلإ رجيف لاق رانلا يدبع اولخدأ لوقيف هيلع الضف دسجلا ةمعن تيقبو ةنس ةئام سمخ ةرابعب
 تنأ لوقيف ائيش كت ملو كقلخ نم يدبعاي لوقيف ىلاعت هللا يدي نيب فقويف هودر لوقيف ةنجلا ينلخدأ كتمحرب

 لوقيف ةنس ةئام سمخ ةدابعل كاوق نم لوقيف كتمحرب لب لوقيف يتمحرب مأ كلبق نم كلذ ناكأ لوقيف بر اي
 امنإو ةنامر ةليل لك كل جرخأ و حلاملا ءاملا نم بذعلا ءاملا كل جرخأ و ةجللا طسو لبج يف كلزنأ نم لوقيف تنأ

 يتمحزبف يتمحرب كلذف لاق بر اي تنأ لوقيف كب كلذ تلعفف ادجاس كضبقأ نأ ينتلأسو ةرم ةنسلا يف جرخت

 امنإ مالسلا هيلع ليربج لاق ةنجلا هلخدأف يدبع اي تنك دبعلا معنف يتمحرب ةنجلا يدبع اولخدأ ةنجلا تلخدأ
 .دمحم اي هللا ةمحرب ءايشألا

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٦-
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 ةنجلا راهنأ) :قورسم نعو ،"}قوقش ريغ يف يأ دودخأ ريغ يف يرجت ةنجلا
 يف يرجت ةنجلا راهنا) :ؤ هللا لوسر ىلوم سنأ نعو ،"(دودخأ ريغ يف يرجت
 ا ‘ رفذالا كسملا رهنلا ةنيطف هلك ضيبأ وهو لسعلاو رمخلاو نبللاو ءاملا دودخأ

 هللا لاقو سنأ نع قورسم هاور ( ولوللا بابق هاتفاحو توقايلاو رذلا ُهضارضرو

 ءام نم راهنأ اَهيِف نوقتملا دعؤ يتلا ةنجلا لتم :ةنجلا راهنأ فاصوأ يف ىلاعت
 س راهنأو نيبراش ةذل رمخ نم زاهنآو همعط ريعي مل نمل نيم زاهنأو نيمآ رغ
 ةيالا هذه يف ىلاعتو هناحبس ركذف ئ "ه«هتاَرَمنلا لك نم اهيف مهلو ىفصت لَسَع

 ءاملا ةفآف ،ةيويندلا تافآلا نم هل ضرعي ام اهنم دحاو لك نع ىفنو ،..اهنأ ةعبرأ

 ةهارك رمخلاو ©صّرقتي نأو همعط ريغتي نأ نبللاو هنكم لوط نم َنتنَيز 'َرَسأي نأ

 .هئاودو هتذلل ةيفانملا هتيفصت مدع لسعلاو ،اهبرش ةذلل ىفانملا اهقاذم

 ايندلا يف ةداعلا يرجت مل سانجأ نم راهنأ يرجي نأ ،ىلاعت هللا تايآ نم هذهو
 امك اهب ةذللا لامك عنمت يتلا تافآلا اهنع يفنيو دودخأ ريغ يف اهيرجيو اهئارجإب

 عقوت ناطيشلا لمع نم سجر يهوا { رش لك حاتفم ايندلا رمخ نإف ةذللا مدعو

 ةاخاومو انزلا ىلإ وعدتو ،ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصتو ءاضغبلاو ةوادعلا

 نم ترقفأو برح نم تجاهأ مكف ،رارسألا رهظتو ،راتسألا كتهتو نيطايشلا

 همقن نم تبلجو ‘همعن نم تبلسو 6&فيرش نم تعض وو زيزع نم تلذأو ئ ينغ

 ىلص هنعو ٨ رشلا حاتفمو مثإلا عامج ىهف ةوادع تجسنو ةدوم تخسنفو

 . ملعأ هللاو }٠(ةرخآلا ىف اهبرشي مل ايندلا يف رمخلا برش نم) :ملسو هيلع هللا

 هللا اهدعأ ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةريره يبأ نعو

 ١٧/٢٢. .ةدجسلا ١-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٩٥١. .روثنملا ردلا -

 ِ ٢٠٦/٤(. .برعلا ناسل :رظنا) .ةحئارلا بيط :«رقذألا» ٤
 .هب معي دقو ضرألا ىلع تبثي ال يذلا ىصحلا وه :ليقو .ءاملا هيلع يرجي يذلا ىصحلا :«ضارضأّرلا ه ٥

 ١٥٠٥/٧١(. ‘برعلا ناسل :رظنا)

 ٥/٤٧ ١. .دمحم ۔-٦

 ١٨/١٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .ريغتي :؛نسأي» ٧
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٨-

٢٠٠٢. ثيدحلا مقر ٢/ ١٥٨٨. .رمخ ركسم لك نأ نايب باب /ةبرشألا باتك .ملسم حيحص ٩-
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 هللا متلأس اذإف ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام هليبس يف نيدهاجملل

 اهنمو نمحرلا شرع اهقوفو ،ةنجلا ىلعأو ةنجلا طسو اهنإف سودرفلا هولأساف

 :تماصلا نب ةدابعو لبج نب ذاعم ثيدح نم يذمرتلا ىورو 5(ةنجلا راهنأ رجفت
 ةجرد اهالعا سودرفلاو ماع ةئام ةريسم نيتجرد لك نيب ام &ةجرد ةئام ةنجلا)

 ."(ىلعالا سودرفلا هولأساف هللا متلاس اذإف اهقوف شرعلاو ،ةعبرألا راهنألا اهنمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش ثيدح نمو

 لالق لثم اَهقبن {ةعباسلا ءامسلا يف ىهتنملا ةردس ىلإ تعفر) :لاق هنأ ملسو

 ،نانطاب نارهنو ،نارهاظ نارهن اهقاس نم ج رخي !ةليفلا ناذآ لثم اهقروو ،"رجه

 لينلاف ،نارهاظلا امأو ةنجلا يفف نانطابلا نارهنلا امأ :لاق ؟اذه ام ليربج اي :تلقف
 انأ امنيب) :لاق ني هللا لوسر نأ سنأ نع ةداتق نع مامه ثيدح نمو .'(تارفلاو

 اذه :لاق ؟ليربج اي اذه ام :تلقف ؤلؤللا بابق هاتفاح رهنب انأ اذإ ةنجلا ىف ريسأ

 نمو .(رفذأ كسم هنيط اذإف هديب كلملا برضف :لاق ،كبر كاطعأ يذلا رثوكلا

 هيندعو ةنجلا يف رهن رثوكلا) :لاق ةي ىبنلا نع كلام نب سنأ نع راتخملا ثيدح

 تلخ د) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نعو .٦(لجو زع يبر

 ءاملا نم هيف يرجي ام ىلإ يديب تبرضف ُول؛وللا مايخ هاتفاح يرجي رهنب اذإف ةنجلا

 هللا كاطعأ يذلا رثوكلا اذه :لاق ؟ليربج اي اذه نمل :تلقف ،رفذأ كسمب انأ اذإف

 نب ءاطع نع ليضف نب دمحم انثدح دانه انثدح لاق يذمرتلا نعو . '(لجو رع

 ١- .هللا ليبس يف نيدهاجملا تاجرد باب / ريسلاو داهجلا باتك .يراخبلا حيحص ٢٨٢ ١٠. ثيدحلا مقر ٢٦٧٢.

 .ةنجلا راهنأ رجفت هنمو نمحرلا شرع هقوف هارأ :ظفلب
 نم شرعلاو .ةعبرألا راهنألا جرخت اهنمو :ظفلب ٢٢٧٤٧ ثيدحلا مقر ٢١٦/٥، .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢-

 .اهقوف
 عمج :لالقلا و ٢٩٢/٥(. .نادلبلا مجعم :رظنا)اهب عنصت ثيح لالقلا اهيلإ بسنت ةنيدملا نم ةبيرق ةيرق :"رجه" ٢-

 ٥٦6٥/١١(. .برعلا ناسل :رظنا) .ةريبكلا ةرجلاك برعلل ءانإ وه ليقو ؤميظعلا بحلا وهو (هلق) هدرفم
 حيحص ىف ءاج دقو ؛٩٢ ثيدحلا مقر ٢٥/١. .ةساجن هتقال اذإ ءاملا مكح باب/ةراهطلا باتك .ينطقرادلا ننس ٤-

 ةالصلا هيلع هنعف فلتخم ظفلب نكل ثيدحلا سفن ٠١٤١١7٢٣ .جارعملا باب /ةباحصلا لئاضف باتك .يراخبلا
 ةردس هذه :لاق ةليفلا ناذآ لثم اهقرو اذإو رجه لالق لثم اهقبن اذإف ىهتنملا ةردس يل تعفر) :مالسلاو
 نارهنف نانطابلا امأ :لاق .؟ليربج اي ناذه ام :تلقف نارهاظ نارهنو نانطاب نارهن راهنا ةعبرا اذإو ىهتنملا
 .(تارفلا و لينلاف نارهاظلا امأو ةنجلا يف

 ٥- .يلعي يبأ دنسم ٥/,٢٥٧. ثيدحلا مقر ٢٨٧٦.
 ٦- .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٠١٠٢/٢ ثيدحلا مقر ١٢٠١٢.

٧- .قباسلا ردصملا ٢٦٢7٢. ثيدحلا مقر ١٢٨٠٢. ...؟اذه ام ليربج اي :تلق رفذأ كسم وه اذإف :ظفلب .
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 توقايلاو ردلا ىلع هارجمو بهذ نم هاتفاح ةنجلا يف رهن رثوكلا) :ملسو هيلع

 ١. (جلنلا نم ضيباو لسعلا نم ىلحا ه؛وامو كسملا نم بيطا هتب رتو

 نع هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نع يريرحلا ثيدح نم يذمرتلا عماج يفو
 رمخلا رحب و نبللا رحبو لسعلا رحبو ءاملا رحب ةنجلا يف نإ) :لاق ةي يبنلا

 : لاق ةريره يبا نع ةرمض نب هللادبع نب ءاطع نعو ."(دعب راهنالا ققشت من

 ةرخالا يف رمخلا نم لجو زع هللا هيقسي نأ هّرَس نم) : ل هللا لوسر لاق

 ىف هكرتيلف ةرخآلا ىف ريرحلا هللا هيسكي نأ هرس نمو) ،ايندلا ىف هكرتيلف
 لهأ ىندأ ناك ول)و 3‘(كسملا لالت تحت نم رجفت ةنجلا راهنأ)و ى ؛("[ايندلا

 ةرخآلا ىف هب هللا هيلحي ام ناكل اعيمج ايندلا لهأ ةيلحب تلدع ةيلخ ةنجلا

 .`(اعيمج ايندلا لهأ ةيلح نم لضفأ

 عب عدصت من هبوُج ىف ندع ةنج نم ٩١بخشت راهنألا هذه) :يي هللا لوسر لاق

 يف دودخأ ةنجلا راهنأ نأ نونظت مكنظأ) :هنع اعوفرم كلام نب سنأ لاق .٨(اراهنأ

 ىرخألاو ولوللا اهيتفاح ىدحإ ضرألا هجو ىلع ةحئاسل اهنإ هللاو ال ضرألا

 يبأ نع ةرم نب ورمع نع يروثلا نايفس ركذو ."(رفذألا كسملا اهنيطو توقايلا
 [ةنجلا] راهنأ» :لاق ':هبوكشّش ءاَمَوف :ىلاعت هلوق يف قورسم نع ةديبع
 9 '«دودخأ ريغ ىف يرجت

 هللا لزنأ) :لاق يمي يبنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع نابح نب لتاقم نعو

 ٢٢٦١. ثيدحلا مقر ٤٤٩/٥. .رثوكلا ةروس نمو باب /نأرقلا ريسفت باتك سيذمرتلا ننس ١-

 ثيدح وهو ٢٥٧١. ثيدحلا مقر ٠٦٩٩٤ .ةنجلا راهنأ ةفص يف ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك .قباسلا ردصملا ٢-
 )٢٦٢٥(. ظافحلا ةريخذ يف ينارسيقلا نبا هفعض .فيعض

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٨٨٧٩. ثيدحلا مقر 0٢٦٢/٨ . طسوألا مجعملا ٤
 ٦٢/١. .ةرقبلا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٥-
 ٨٨٧٨. ثيدحلا مقر ٠٢٦٢/٨ سطسوألا مجعملا ٦-
 ٤٨٥/١(. "برعلا ناسل :رظنا) .ليست :"بحشَتا ٧
 )٢٦٢٥(. عماجلا يف ىنابلألا هفعض .فيعض ثيدح وهو ٠١٧٧٤ ٬لاتقلا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٨
 7 ٥٤١١. ثيدحلا مقر ٤٥٦/٢. .باطخلا روثأمب سودرفلا ٩-

 ٢١/٥٦. .ةعقاولا 7٠

٢٢٩٥٩. ثيدحلا مقر ٠٢٨/٧ .اهلهأل دعأ امو اهيف امو ةنجلا يف ركذ ام باب/ةنجلا باتك .ةبيش يبا نبا فنصم ١-
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 ."خلب رهن وهو ١نوحيجو دنهلا رهن وهو 'نوحيس :راهنأ ةسمخ ةنجلا نم
 نيع نم هللا اهلزنأ ارصم رهن وهو لينلاو ،قارعلا ارهن امهو تارفلاو ةلجدو
 هيلع ليربج حانج ىلع اهتاجرد نم ةجرد لفسأ نم ةنجلا نويع نم ةدحاو
 يف سانلل عفانم اهيف لعجو ضرألا يف اهارجأو لابجلا اهعد وتساف ،مالسلا

 يف هاًنكسأف ردقب ًءاَم ءامسلا رم انلَرنأ و :ىلاعت هلوق كلذف ،مهشياعم فانصأ

 جوجأمو ج وجأي جورخ دنع ناك اذاف) ؛ههنوزداقل هب بامهَذ ىلَع انإو ضزالا

 تيبلا نكر نم دوسألا رجحلاو هلك ملعلاو نآرقلا ضرألا نم عفرف ليربج لسرأ
 ءامسلا ىلإ هلك كلذ عفرف ةسمخلا راهنالاو هيف امب ىسوم توباتو ميهاربإ ماقمو

 نم ءايشألا هذه تعفر اذإف هن وُرداَقَل هب باهذ ىلع انإَو ..» :ىلاعت هلوق كلذف
 .٨}[ةرخآلاو ايندلا يريخ اهلهأ رخ دقف ضرألا

 هل لاقي ارهن ةنجلا يف نإ) :لاق سابع نبا نأ يرهزلا نع دلاخ نب ليقع نعو
 انب اوقلطنا : ةنجلا لها لوقي [تاتبان] راوج هتحت توقاي نم بابق هيلع خديبلا

 ةيراج مهنم لجر بجعأ اذإف يراوجلا كلت نوحفصتيف [نوئيجيف] خديبلا ىلإ
 . ٦(هعبتتف اهمصعم سم

 ىلإ هنم عجرنلو ناديملا اذه ٍةَبلَح يف يرجلا نع ملقلا داوج انب فقو دقوا

 :'إىلاعت هلوق ىهو اذه انباتك ردص يف الوأ اهانردص يتلا ةميركلا ةيآلا ىنعم

 راهنألا اهبحت نم يرجت تانج مُهَل نأ تاحلاصلا أولمَعَو اوثمآ نيزلا رشبو
 ."هن وذياَخ اهيف مُهَو» :هلوق ىلإ هماقزر ةرمث نيم اهنم اوقزر اًملك

 دعب ةرمث اوقزر اذإف معطلا يف فلتخم نوللا يف هباشتم ةنجلا رامث نأ ىوريو
 ايندلا ىف امم ءيش ةرخآلا يف سيل» :سابع نبا نعو ،ىلوالا اهنأ اونظ ىرخا

 ٢٩٤/٢(. ٠ .نادلبلا مجعم :رظنا).كرتلا دالب دودح ىف وهو ءاتشلا يف دمجي دنقرمس دعب ةدنجخ برق رهنلا ءارو امب ريبك روهشم رهن :نوحٌيَس 2

 ١٩٧/٢(. .نادلبلا مجعم :رظنأ).اهب رمي هنأل ازاجم خلب رهن ىمسي وهو ؤناشخذب دودح نم باخو دالب نم جرخي بايرجب فرعي رهن :نوحيج ٢-
 ٢٧٤/١(. .نادلبلا مجعم :رظنأ) .ناسارخب ةروهشم ةنيدم :خلب ٢
 ١٨/٢٢. .نونمؤملا ٤-

 . ..هللا لسرأ :ظفلب م٦/٠٥٢ .روثنملا ردلا ٥
 .اهناكم هللا لدبي :هلوق ىتح ثيدحلا درو ٠١٤٩/٢٧ .قباسلا ردصملا ٦-
 . (أ) ةطوطخملا يف درو ٧-

. ٢٥/٦٢ ةرقبلا ٨



 < _ نانجلا فضو يف نانملا ةمهب

 ةرمثلا نوقزري» :نسحلاو دهاجم نعو ء&ةفلتخمف تاوذلا امأ ءامسألا ىوس

 ربخيو كلذ نم نوبجعتي مهف فلتخم معطلاو اهتروص لثم اهدعب نوقزري مث
 اهرمثو اهعرف ىلإ اهلصأ نم اديضن ةنجلا لخن» :قورسم نعو ،(اضعب مهضعب

 ريغ يف يرجت اهراهنأو ىرخأ اهناكم تداع ةرمث تعزن املك لالقلا لاثمأ

 ىتوي مث اهنم لكأيف "ةفحصلاب ىتوي ةنجلا لهأ دحأ نإ :نسحلا نعو ،"«دودخأ

 لك» :كلملا لوقيف («لبق نم انقزر يذلا اذه» :لوقيف ىلوألا لثم اهاريف ىرخأب

 .؛((فلتخم معطلاو دحاو نوللاف

 ةرمثلا لوانتي ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ هديب دمحم سفن يذلاو» :يزب هنعو
 ةئيهلاو اهورصبأ اذإف اهلثم اهناكم هللا لدبي ىتح هيف ىلإ ةلصاوب ىه امذ اهلكأيل

 .«لبق نم انقزر يذلا اذه اولاق ىلوألا ةئيه

 مساقلا ابآ اي» :لاق دوهيلا نم لجر ل يبنلا ىتأ :هحيحص يف مكاحلا ىورو

 ىلب) :يي هللا لوسر لاقف ،(«؟نوبرشيو اهيف نولكأي ةنجلا لهأ نأ معزت تسلأ

 بارشلاو ماعطلا يف لجر ةئام ةوق ىطعيل مهدحأ نإ هديب دمحم سفن يذلاو
 ،&«ةجاحلا هل نوكت برشيو لكأي يذلا نإ» :يدوهيلا لاق (عامجلاو ةوهشلاو

 اذإف كسملا لثم مهدولج نم ضيفي قرع مهتجاح) :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 .٦(رمض دق نطبلا

 انثدح ىيحي نب سيردإ انثدح ذقنم نب ميهاربإ انثدح مصألا انأبنأ مكاحلا لاق

 ‘©تخبلا لاثمأ اريط ةنجلا ىف نإ) :نيو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةفيذح

 تنأو اهلكأي نم اهنم معنأ :لاق ،هللا لوسر اي ةمعانل اهنإ :ركب وبأ لاقف
 اًمَّس رْيَط مخلو :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةياور يفو ،"(ركب ابأ اي اهلكأي نمم

 َ ٤٢٤/٢(. سبرعلا ناسل :رظنا) .ضعب ىلع هضعب :"ديضن" ١-

 . . .يرجي اهؤامو :ظفلب ٧٠. /\ .ةرقبلا ةروس .يربطلا ريسفت - ٢

 ١٨٧/٩(. .برعلا ناسل :رظنا) .فاحص عمجلاو ؛مهوحنو ةسمخلا عبشت يهو ةضيرع ةحطئلُسُم ةعصق هبش :"ةفحصلا" ٢-
 ١٧١/١.` .ةرقبلا ةروس غيربطلا ريسفت ٤-
 .اهناكم هللا لدبي :هلوق ىتح ثيدحلا درو ٠١٤٩/٢٧ .قباسلا ردصملا ٥-
 ٤٩١/٤(. .برعلا ناسل :رظنا) .فعضو لزه :"رمض" ٦-
 :ظفلب . ٤٤٢/١٦ .ةنجلا لهأ ماعط بقعتم نوكي امع رابخألا ركذ/اهلهأ و ةنجلا فصو باب ،نابح نبا حيحص ٧-

.عامجلاو ةوهشلاو برشملاو معطملا يف



 نانجلا فضو يف نانملا ةجهب <

 اهلهأ نإ امك ةمعان ةنجلا ريط ىرأل ينإ ،هللا لوسر اي» :ركب وبأ لاق هن تش

 هللا ىلع بستحأل ينإو "تخبلا لاثمأ اهنإو ،اهنم معنأ اهلكأي نم):لاق ،(نومعان

 ."(ركب ابأ اي اهنم لكأت نأ

 هلوق يف هنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع بويأ نع ةداتق نع دانسإلا اذهبو
 مهيلع فاطي» :لاق 3 1 .باوكأ بقهذ م فاَحصب مهُيَلَع ُفاطُي ظ :ىلاعت

 . (( ىرخألا يف سيل نول اهيف اهنم فحص لك بهذ نم ةفحص [فلأ] نيعبسب

 :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبا نب يلع نع حلاص نب ةيواعم نعو
 اهيف سيل» :لوقي "ه“نوَع اهيف الف 0رمخلا» :لوقي انيم نم ساكول
 بهذت ال» :لوقي ا هنوفزني اًهْنَع مه الوط :ىلاعت هلوق يفو 0«عادص

 هلوق يفو .'"«ةئلتمم» :لوقي '"هگاقاهد اسأك :ىلاعت هلوق يفو 0'"«مهلوقع
 يف ءادردلا يبا نعو & ١ ٠((«كسملاب متخ رمخلا ( : لوقي ١ ؛هموئخَم قيحرلا : ىلاعت

 رخ آ هب ن ومتخي ةضفلا لثم ضيبأ بارش وه» :لاق :هكسم ِ هماتخ :ىلاعت هلوق

 الإ حور وذ قبي مل اهجرخأ مث هيف هدي لخدأ ايندلا لهأ نم الجر نآ ول مهبارش
 . (٧ اهبيط حير دجو

 ٢١/٥٦. .ةعقاولا ١-
 ٩٢/٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .قانعألا لاوط لامج :"تخبلا" ٢-
 . ٢٨٨٤ .ةعقاولا ةروس .ريتك نبا ريسقت ٢-

 ٧١/٤٢. .فرخزلا ٤-
 ٢٠٢/٢. .فرخزلا ةروس .يناعنصلا ريسفت ٥-
 ١٨/٥٦١. .ةعقاولا ٦
 ١٧٥/٢٧. .ةعقاولا ةروس .يربطلا ريسفت ٧-
 ٤٧/٢٧. .تافاصلا ٨-

 ٥٢/٢٢. .يربطلا ريسفت ٩
 ٤٧/٢٧. .تافاصلا ٧٠-

 ١٨١٧٦. مقر ٢٢١١/١٠. .ةعقاولا ةروس .متاح يبأ نبا ريسفت ١١-
 ٢٤/٧٨. .أبنلا ٢-
 ١٩/٢٠. .أبنلا ةروس "يربطلا ريسفت ٢-
 ٢٥/٨٢. .نيففطملا ٤-
 ١٤٩/١٥. .ئراقلا ةدمع ٥-

 ٢٦/٨٢. .نيففطملا ٦-

.هعبصإ لخدأ :ظفلب ٤٥٢/٨. .روثنملا ردلا ٧-
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 > نانجلا نضو يف نانملا ةجهب

 بقذ نم رفاَحصب مهْيَلَع فاطُي :زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا لاق
 نم سأكؤ َقيرابأو باَوكأب نوُدَلَحُس نادلو ْمهَْلَع فوطيو لاقو 3هئ. .باوكأ

 لاق امهنيب اميف برعلا اهفرعي ىتلا ع اصقلا ىهو ةفحص عمج فاحصلاو "هنيعم

 ميطارخ ال يتلا بوك عمج با وكألا» :ديبع وبأ لاق) .بهذ نم ع اصقب : يبلكلا

 ىه)» :لتاقم لاق ،'«ناذآ اهل تسيل ىتلا قيرابألا ىه» :سابع نبا نعو ،"!«اهل

 اهل يتلا يه قيرابألا نأ حيحصلاو :تلق .«ىرع اهل سيل سأرلا ةريدتسم ناوأ
 . ىرُغ الو اهل ميطارخ ال يتلا يه باوكألاو ىرع و ميطارخ

 نُم ةّينآب مهْئَلَع ففاطُيَو :"إىلاعت هللا لاق امك ةضفلا نم اهباوكأو ةنجلا قيرابأو)

 هناحبس ربخأفإ 5"هاريدقت اهوُرَدَق ةضف ني ريراوق ه اًريراوق تناك باوكأ ةضف

 يأ {ةفافش جاجزلا ءافصب اهنأو '!{!‘ةضفلا نم تناك اهنأ ةينآلا كلت ةدام نع ىلاعتو

 ءاهبجعأو ءايشألا نسحأ نم اذهو ،اهنطاب نم اهرهاظ و اهرهاظ نم اهنطاب ىري

 نم ريراوق :لاقف جاجز نم ريراوقلا كلت نوك مهوت ىلاعتو هناحبس عطق من
 ةضفلا نم ةنجلا ريراوق» :يبعشلاو لتاقمو يبلكلاو ةداتقو دهاجم لاق .همةّصف
 .٨«(ريراوقلا ءافص و ةضفلا ضايب اهل عمتجاف

 توقايلا هنأك :ىلاعت هلوقك ةضف نم اهنأك ريراوق دارأ هيبشتلا باب نم ةيآلاو)
 دري ةيآلا رهاظو» :تلق ،توقايلا ءافص يف ناجرملا ناولأ نأ يأ 3"هناَجْرَمْلاَو
 .'"}{(«ةضفلا نم ىناوألا ةدام نوك ىف ةحيرص اهنأل ،لوقلا اذه

 تردقف صوصخم ردقب ءيشلا لعج ريدقتلا ههاريدقت اَهوُرَدقط :ىنعمو

 ٧١/٤٢. .فرخزلا ١-
 ١٧/٥٦. .ةعقاولا ٢
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-

 ٤١/٨. .روثنملا ردلا ٤
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٥-
 ١٥٠/٧٦. .ناسنإلا ٦-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو -ا
 ٢٧٤/٨-٢٧٥. .روثنملا ردلا ٨

 ٥٨/٥٥. .نمحرلا ٩-

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٠-



 نانجلا نضو يف نانجلا ةجهب ٥

 ةم اسو ةلالم هل لصحل هنم زئمشي ىتح داز ولو هذاذتلا صقنل : هير نع هنم صقن ولف

 نم رثكأ هكردي ال امو كلذ نم لقعلا اهكردأ يتلا ريدقتلا ةمكح هذهو يقابلا نم

 .كلذ

 ىلع سأكلا اوردق يأ مدخلاو ةكئالملل اهوردق يف ريمضلا» :ديبع وبأ لاق )
 دوعي ليقو ،&ةدايزلا سفنلا بلطتف هنم , صقني الو لقنيف هيلع ديزي الف يرلا ردق

 هوردق ام بسحب رمألا مهءاجف ائيش مهسفنأ ىف اوردق يأ نيبراشلا ىلع ريمضلا

 ايندلا يف مهل اهنإف امهفاحص يف اولكأت الو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشت ال)

 ."(ةرخآلا يف مكلو

 انثدح ةريغملا نب ناميلس انثدح نابوث انندح هدنسم ىف ىلص وملا ىلعي وبأ لاق

 ايرلا لجرلا ىأر امبرف ايؤرلا هبجعت ؤي هللا لوسر ناك) :سنأ لاق :لاق تباث

 هتتأف هيلإ هايؤرل بجعأ ناك فورعم هيلع ينثأ اذإف هفرعي نكي مل اذإ هنع لأسيف

 ةنجلا تلخ دأف ةنيدملا نم تجرخأف تيتأ ينأك تيأر هللا لوسر اي» :تلاقف ةأرما

 ،(نالف نب نالفو نالف نب نالف اذإف ترظنف ةنجلا اهل تحتفنا "ةبجو تعمسف

 مهيلع مهب ءيجف ( خ وزغلل مهثعب دق ل هللا 9 وسر ناك الجر رشع يننا تّمسف

 هيف اوسمغف خديبلا رهن ىلإ مهب اوبهذا :ليقف ؛مهجادوأ بخشت 'ّنسلط باي

 اولكأف رسب اهيف بهذ نم ةفحصب اوتوأف ردبلا ةليل رمقلاك مههوجوو اوجرخف

 مهتمس نم ىّمسو نالفو نالف بيصأ» :لاقف ةيرسلا كلت نم ريشبلا ءاجف ،(مهعم

 تلعجو اهتصقف ،(كايئور ىّصق) :لاقف ةأرملا ويو هللا لوسر اعدف «&ةآرملا

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ١-
 ٢٢٠. ثيدحلا مقر ١٦٥١. .ةينآلا باب .ىرغصلا ننسلا ٢-

 ١/ ٧٩٤(. .برعلا ناسل :رظنا).ضرألا ىلإ طقس :ةبج َبَجوو . ةهلا عم ةطقُسلا :"ةبجلا" ٢-
 ٦/ ١٢٤(. .برعلا ناسل :رظنا) .عستملا يلابلا بوثلا وهو "سلطأ عمج :"سلطا ٤

 ٢/ ٢٩٧(. .برعلا ناسل :رظنا) .حباذلا اهعطقي يتلا قورعلا نم قنعلاب طاحا ام يهو ؤجدو عمج :"مهجادوا" ٥
 عمجلاو ةرُسُب و ةَرُسُب ةدحاولا .رمت مث بطر مث رسب مث نيتحتفب حلب مث حتفلاب لالخ مث علط هلوأ :رشبلا" ٦-
.( ٥٨ / برعلا ناسل :رظنا) .نيسلا مضب رسب و تارسي



 .'(لاق امك نالفو نالفب ءىج لوقت

 ّ ٥ , ۔ ., ٨ س ,< 3 و ويو ع ه ر . 7 - . _- _ .
 دنحع اوقتا نيزلل مكلذ نم ريحب مكتبنأوأ لقو : يلاعت هلوق نارمع 9 ١ هروس يفو

 نم ناَوضرَو ةَّرَهطُم جاوزأ اَهيِف نيدلاخ راهنالا اًهتْخَت نم يرجت تانج مهبر
 همعن ىلع ةيآلا هذهب هبن ىلاعت هللا نأ ريسفتلا يفو 0"همدابعلاب ريصب هللاو هللا
 هلوقو ،اهميعنو ةنجلا اهطسوأو ،ىلاعت هللا ناوضر اهالعأو ايندلا عاتم اهاندأف

 ةنجلا لهأ جاوزأ نأ 3،"هنوذلاَخ اهيف ْمُهَو ةَرَهطَم جاوزأ اَهيِف ْمُهلَو:ىلاعت
 ئواسم نمو ،رذقتسي امو دلولاو سافنلاو ضيحلاو طئاغلاو لوبلا نم ةرهطم
 .ةئيدرلا قالخألا

 نضحي ال ابارتأ ابرع ةنجلا ءاسن ىف) : لاق هنأ ن هللا لوسر نع نسحلا نعو

 الو نوطخمتي الو نوطوغتي الو نوبرشيو نولكأي ةنجلا لهأ) :يب هللا لوسر

 مهحشرو ء اشح مهم اعط سفنلا ن ومهلي امك حيبستلا و دمحلا ن ومهلي ن وقزبي

 .؛(نولبي الو نونفي الو نوتومي ال ةايحلا نومئاد مهو كسملا حشرك

 :ةنجلا لهأل لوقي ىلاعت هللا نإ) :لاق ويو يبنلا نأ يردخلا ديعس وبأ ىورو

 له :لوقيف ،كيديب هلك ريخلاو كيدعسو انبر كيبل : نولوقيف ةنجلا لها اي

 :لاق ،كقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو ىضرن ال انل امو :نولوقيف ؟متيضر

 لحأ :لوقيف ؟كلذ نم لضفأ ءيش يأ :نولوقيف ؟كلذ نم لضفا مكيطعأ الفأ

 :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق ."(ادبأ هدعب مكيلع ٬طخسأ الف يناوضر مكيلع
 ., ۔ ٥ ۔ ه ح س ٥ ح ٠. ع۔ ٥ ے۔ ۔ ٥ً ۔ .,ه س ,< ِ ٥ و يو ع د ُ

 راهنالا اهتحت نم يرجت تاتج مهبر دنع اوقتا نيذلل مكلذ نم ريخب مكمتينأوأ لقو
 ةرهطملا جاوزألا ريسفت َرم دقو 5هعللا س ناوضرو ةرهطم جاؤزأو اَهيِف نيدياخ

 ٦٠٥٤. ثيدحلا مقر .ايؤرلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا باجعإ ركذ باب /ايؤرلا باتك .نابح نبا حيحص ١-
 .ةنجلا اهل تحتنا :ظفلب
 ١٥/٢. .نارمع لآ ٢-

 ٢٥/٦٢. .ةرقبلا ٢

 ال ةايحلا اومئاد مهو :هلوق ثيدحلا يف دري ملو ٠١٦٥٠ ثيدحلا مقر ٤٠٨/١. سباطخلا روثأمب سودرفلا ٤-

 .نولوبي الو نونفي الو نوتومي
 ٧/ ٢١٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .بضغأ :"طخسأ" ٥

 ثيدحلا مقر ٠٢١٧٦/٤ .ةنجلا لهأ ىلع ناوضرلا لالحإ باب /اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص ٦-
 ٢٨٦٢٩.

١٥/٢. .نارمع لآ ٧-
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 يرجت تانجو ْمهبَر نم ةَّرفعَم مهوآزج كيَلؤأف :اضيأ لاقو ناوضرلا ثيدحو
 .'هنيلياعلا رجأ َمُعنَو اهيف نيدلاخ زاهنآلا اهبحت نب

 نعو . (؟يتعاطب لخب نم ىلع يتمحرب دوجأ فيك &لمع ريغب يتنج يف عمطي

 الب ةعافشلا راظتناو \بونذلا نم بنذ لمع الب ةنجلا بلط» :بشوح نب رهش

 نعو . "» ةلاهجو قمح ع اطي ال نمم ةمح رلا ءاجتراو ،رورغلا نم ع ون ببس

 ةنجلا اولخداو يوفعب طارصلا اوزوج) :ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي نسحلا

 ةنجو مكبر نم ٍةَرِفْغَم ىلإ اوغراسَؤ :نارمع لآ ةروس يف ىلاعت هللا لاقو
 ةعراسملاب دارملا نإ ريسفتلا يفو 0"هننيِقَتُملِل تدعأ ضرألاو تاوامسلا اهظزَع
 ةحلاصلا لامعألا يهو ةرفغملا بجوي ام ىلإ ةردابملاو ثحلا ةرفغملا ىلإ

 الإ لصحت ال ةرفغملا نأ ههجوو مالسإلا ىلإ» :سابع نبا لاق .اهلعفب رومأملا
 بجوت اهنأل ةبوتلا ىلإ» :هنع ةياور يفو .«هلبق ام بجي هنأل مالسإلا ببسي

 معيف قلطم ظفللا نأل ضئارفلا ءادأ ىلإ» :بلاط يبأ نبا يلع لاق .«ةرفغملا

 ىلإ ليقو .«مارحإلا ةريبكت ىلإ» :ريبج نب ديعسو كلام نب سنأ نعو .«لكلا
 ةنجلا فصو غيلبلا هيبشتلا اذه نم دارملاو \تاحلاصلا لامعألاو تاعاطلا

 تاومسلا تلعج ول كلذو سانلا هملع ءيش عسوأب تهبشف ‘ةطسبلاو ةعسلاب

 لثم كلذ ناك ادحاو اقبط نوكت ىتح ضعبلاب ضعبلا لصؤ مث امقبط اقبط ضرالاو
 .ىلاعت هللا الإ هملعي الف اهلوط امأف ةنجلا ضرع

 ةنج ىلإ ينوعدت تبتك كنإ » :ؤي هللا لوسرل بتك مورلا كلم لقره نأ ىوريو

 ليللا نوكي نيأ هللا ناحبس) :ويو لاقف «؟رانلا نياف ضرألاو تاوامسلا اهضرع

 اسان نأ باهش نب قراط ىورو ."(؟ليللا ءاج اذإ راهنلا نوكي نيأو راهنلا ءاج اذإ
 مكلوق متيأرأ » :اولاقف هباحصأ هعم و هللا همحر باطخلا نب رمع اولاس دوهيلا نم

 ليللا ءاج اذإ متيأرأ» :رمع لاقف «؟رانلا نيأف ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجو

 ١٥/٢. .نارمع لأ ١-
 .يخركلا فورعمل ةلوقملا دروأ ٢٦٧٨. .ءايلوألا ةيلح ٢-
 ١٢٢/٢. .نارمع لآ ٢-

 ٢١٤/٢. .روثنملا ردلا ٤
٤٠٥/١. .نارمع لآ ةروس .ريثك نبا ريسفت ٥
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 .ةاروتلا يف هلثمل هنإ» :اولاقف «ليللا نوكي نيأف راهنلا ءاج اذإو راهنلا نوكي نيأف
 ضرأو ءامس يأ» :لاقف ؟ضرألا يف مأ يه تاوامسلا يفأ :كلام نب سنأ لئسو
 هيلع هللا ىلص فصو دقو) .«شرعلا تحت تاوامسلا قوف يمه امنإ ةنجلا عست

 ةنجلا نا نوري اوناك) :ةداتق نعو ؤ '(نمح رلا شرع اهفقس) : لاقف سودرفلا ملسو

 ."!ملعأ هللاو ،((عبسلا نيضرألا تحت منهج نأو عبسلا تاومسلا قوف

 نم يرجن تانج مهل مهت اوقتا نيذلا نكل :ةروسلا رخآ يف ىلاعت هللا لاقو
 ريسفتلا يفو ،"همراَربألل ريخ هللا دنع امو هللا دنع نم الزن اهيف نيدلاخ راهنألا اهبح
 بانتجاو هتاضرم ع ابتاو هتعاطل لمعلا نم هب مهرمأ اميف ؛همْهَبَر اوقتا نيذلا نكلو
 اباوثو ءازج يأ هالزنل» :هلوقو .ةيآلا رخآ ىلإ يرجت تانج مهل :نت مهاهن ام

 وه عطقني ال يذلا مئادلا ميعنلاو ةماركلاو ريخلا نم يأ هئهللا دنع اًمَو » هناسحإو
 نيعيطملل هللا هدعأ يذلا ريثكلا ريخلاو ميظعلا لضفلا كلذ يأ ه راَربألل رخ

 .لئاز ليلق هنإف اهعاتمو ايندلا ميعن نم رافكلا ءالوه هيف بلقتي امم ريخ راربألا

 اذإف كلزنم يف وه اذإف ل هللا لوسر تئج :هللا همح ر باطخلا نب رمع لاقو

 صرق هيلجر دنعو ،فيل اهوشح مدا نم ةداسو هسار تحتو ريصح ىلع وه

 ام) : لاقف تيكبف هنيبج ىف ريصحلا رثأ تيارف ةقلعم بهأ هسار دنعو 6& روصم

 كيلع هللا ىلص هللا لوسر تنأو هيف مه اميف رصيقو ىرسك نإ :تلق (؟كيكبي
 هنعو .٦(ةرخآلا انلو ايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ) :لاقف ،لاملا ةلق نم ىرأ اميف

 نع هسفن سبحي نمؤملا نأ ىنعمب ."(رفاكلا ةنجو نموملا نجس ايندلا) :ؤ
 ح رميو ح رسي رفاكلا نإو \اهصصغ دباكيو ربصيو ايندلا يف تاذللاوإ تاوهشلا

 ىنعملا اذه نم رفاكلل ةنج و نموملل نجس يهف ،اهتاذلو اهتاوهش يف هسفن قلطيو
 ٨. ملعأ هللاو

 ٤٠٥/١. .نارمع لآ ةروس .ريثك نبا ريسفت ١
 ١٠٦٨/٢. .ةمظعلا ٢-
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ١٩٨/٢. .نارمع لآ ٤
 ٢/١٢(. سبرعلا ناسل :رظنا) .دلجلا :"مدألاآ ٥
 هيلجر دنع :ظفلب ٤٦٢٩ ثيدحلا مقر ٠١٨٦٧/٤ .كجاوزأ ةاضرم يغتبت باب/ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص ٦-

 .اروبضم اظرق
 ٢٩٥٦. ثيدحلا مقر ٤/,٢٢٧٢. .قاقرلاو دهزلا باتك .ملسم حيحص ٧-
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٨
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 :كلذ ريغو مهيلحو مهسابل ةفص يفو اهلهأو ةنجلا ةفص يف ىلاعت هللا لاق
 نم َرواَسأ نيم اهيف نْؤَلَحُي راهنألا مهتحت نم يرجت نذَع تاج ْمُهَل كيلؤأل

 مني يارألا ىلع اهيف نييكتش قرسو سدنس نم ارضح بايث نوسليو ربح
 تانج يف ه نيمأ ماقم يف نيقتملا نإل» :لاقو 3اهماقفتْرُم تّنُسَحَو باقلا
7 
 سابللاو ريرحلا نم ناعون امه ليقو كنم ظلغ ام قربتسإالاو جابيدلا نم قر

 : لاق «حاورألا يداح ( باتك نمو .هب مسجلا ذاذتلاو هتموعن نيبو هب نيعلا ذاذتلاو

 فلتخاو رمخلا ثيدح هريظنو ."(ةرخالا يف هسبلي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم)

 سبالملا نم هريغ سبلي نكل ةنجلا يف ريرحلا سبلي ال هنإ :ةفئاط تلاق هانعم يف

 اذه ليقو مهدنع صوصخملا ماعلا نم وهف ؛هئريرَح اَهيِف ْمُهُساَنلَو» :ىلاعت هلوقو
 .صوصنلا نم هلاثمأ مكح هل يذلا ديعولا نم

 امب مُهاَرَج ول :مهتروسأو مهيلحو ةنجلا لهأ سابل ةفص يف ىلاعت هللا لاقو

 رواسأ اولخو قَرْبَتْسِإَو رضح سدنُس بايث مُهَيلاَع :لاقو هاريرحو ةنج اوربص
 نوك نم مهيلاع ةظفل هيلع تلد ام لمأتف ،:هئاروُهط ابارش ْمُهْبَر مُهاَقَسَو ةضف نم
 فلتخاو) ،نطابلا راعشلا ةلزنمب ال مهرهاوظ لمحي ازراب ارهاظ سابللا كلذ

 سدنسلا ب ايث مهيلعو مهيلع نوفوطي نيذللا نادلولل كلذ له نورسفملا

 هذه تاداسلا ىلعو نادلولا مهيلع فوطي نيذلا تاداسلل كلذ وأ قربتسإلاو

 ٢١/١٨. ب فهكلا ١-

 ٥١/٤٤-٥٥. .ناخدلا ٢-

 ثيدحلا مقر ٢١٩٤/٥. .هنم زوجي ام ردقو لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبل باب /سابللا باتك .يراخبلا حيحص ٢-
 مقر ١٦٤٥٢. .ةضفلاو بهذلا ءانا لامعتسا ميرحت باير/ةنيزلاو سابللا باتك . ملسم حيحص ؛٦٩٠٥

 ثيدحلا ٢٠٧٢.

 ٤ .جحلا ٢٢/٢٢
 ٥ .ناسنإلا ١٢/٧٦.
٦ .ناسنإلا ١٢/٧٦.
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 نيب ىلاعتو هناحبس مهل عمج فيك لمأتف مكتحت ىنعمب وهف ،'هْمُكنيم َلَقْسَأ
 امك ةنطابلا و ةرهاظلا نريب مهل عمج امك يلحلاو سابللا نم ةرهاظلا ةنيزلا يعون

 بايثب نادبألاو رواسألاب دعاوسلاو روهطلا بارشلاب نطاوبلا لَّمجف ابيرق مدقت
 .'!ريرحلا

 :تاحلاصلا اولمَعَو اوئَمآ نيذلا لخدي هللا نإل :جحلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 ْمَهُساَِلَو اؤلأولو بهذ نيم َرواَسأ نيم اهيف نؤلَحُي راَهنالا اهتحت نيم يرجت تانج
 هدكأو هيلإ لاخدإلا ةيآلا هذه يف دنسأ ىلاعت هللا نأ ريسفتلا يفو 3"همريرح اهي
 ؛ول؛ول رج يف نورسفملا فلتخاو .مهناشل اميظعتو نينموملا لاحل ادامحإ نإب

 رواسأ نم هلوق عضوم ىلع فطع هنأ :امهدحأ ناهجو هيفف هبصن نمف هبصنو
 هرج نمو 0 اُول؛ول نولحيو يأ لوألا هيلع لد فوذحم لعفب بوصنم هنأ : امهيناثو

 بهذ نم رواسأ مهل نوكي نأ : امهدحأ نيرمألا لمتحي من ٨6&بهذ نم ىلع هفطع

 بهذلا يأ ًاعم نيرمألا نم ةبكرم رواسألا نوكت نأ :لمتحيو ؤلؤل نم رواسأو
 .ملعأ هللاو ؤلؤللاب عصرملا

 لاق بابخلا نب ديز انثدح قزر نب دمحم انثدح لاق ايندلا يبأ نبا ىَوَرو
 بعك نع ةيطع نب رمش نع ة ريغملا نب رفعج نع ي رلا يض اق دعس نب ةبتع ينثدح

 موقت نأ ىلإ ةنجلا لهأ يلح غوصي قلخ موي ذنم اكلم لجو زع هلل نإ) :لاق

 ،يربنعلا ريثك نب ىحي نب نسحلا انثدح] .(ةنجلا لهأ يلح نع اذه دعب اولأست
 هنم نسحأ لاج رلا ىلع ةنجلا يف يلُحخلا) :لاق نسحلا نع ثعشأ ٢}نع يبأ انثدح
 .٦(ءاسنلا ىلع

 نب ديزي انثدح ةعيهل نب انثدح ىسوم نب نسحلا انثدح عينم نب دمحأ انثدح] .
 يبنلا نع هدج نع هيبأ نع صاقو يبا نب دعس نب رماع نب دواد '}!نع بيبح يبا

 __ 3١
 ١ .لافنألا ٤٢/٨.

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٢- .جحلا ٢٢/٢٢-٢٤.

 ٤- اهلهأل دعأ امو اهيف امو ةنجلا يف ركذ ام/ةنجلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم ٦٠٨. ثيدحلا مقر ٢٤٠٠٩.
 ٥- .(أ) ةطوطخملا يف درو

 ٦- .ريدقلا ضيف ٢٢٧٢.

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٧-
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 نب ليقع نع ةعيهل نب ينثدح :بهو نبا لاقو) 9 (موجنلا ءوض سمشلا سمظطت

 دايع هللا لوسر نأ ثح همامأ ابأ نآ :"(لاق ةريره يبأ نع نسحلا نع دلاخ

 ردلاب نوللكم ةضفلاو بهذلاب نورَّوسم):لاقف ةنجلا لهأ يلح ركذو مهدح

 ؛درم بابش كولملا جاتك جات مهيلعو ةلصاوتم توقايو رد نم "ليلاكأ مهيلع
 ابأ فلخ تنك :لاق مزاح يبأ نع ملسمل قايسلاو نيحيحصلا يفو ."(نولحكم

 اذه ام ةريره ابأ اي» :تلقف هطبإ ىلإ هدي دمي ناكف ةالصلل ًأض وتي وهو ةريره

 اذه تأّضوت ام انهه مكنأ تملع ول ؟انهه متنأ ٦«خ ورف ىنب اي)» :لاقف ،((؟ءوض ولا

 ثيح نموملا نم ةيلحلا غلبت) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يليلخ تعحس }ء وض ولا

 . '(ء وض ولا غلبي

 هبايث ىلبت الو سابي الو معني ةنجلا لخدي نم) :لاق نب يبنلا نع ةريره يبا نعو

 (٨. رشب

 نب هللادبع نب ءالعلا انثدح حاض ولا يبأ نب دمحم انثدح : لاق دمحأ ثح و)

 :لاقف ًيمرح بارعأ ءاج :لاق رمع نب هللادبع نع {!ةجراخ نب نانح انثدح عفار

 ضرأ ىلإ مأ ةصاخ موقل مأ تنك امنيأ كيلإ ةرجهلا نع انربخأ هللا لوسر اي»)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكسف }سلج مث انالث لأسف «تعطقنا تم اذإ ةمولعم

 رجهت نأ ةرجهلا) :لاق ،هللا لوسر اي اذ وهاه :لاقف ،(؟لئاسلا نيأ) :لاق مث ملسو

 نإو رجاهم تنا مث ةاكزلا يتوتو ةالصلا ميقتو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا

 ٢٥٢٨. ثيدحلا مقر ٠٦٧٨٤ .ةنجلا لهأ ةفص يف ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك .يذمرتلا ننس ١

 . .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢

 ناسل :رظنا) .رهوجلاب ةنيزم ةباصع هبش وهو .هبناوج نم ءيشلاب فتحا ام لك وهو .ليلكإ عمج :`ليلاكا" ٢
 ِ ١١/ ٥٩٦(. .برعلا

 ٢/ ٤٠١(. .برعلا ناسل :رظنا) .هتيحل دبت ملو هبراش رطو هتيحل جورخ ةلب يذلا باشلا :"درم" ٤
 ٢٦٧. .روثنملا ردلا ٥

 ٢٥٤/٦(. .ةياهنلا) .ليعامسإو قاحسإ دعب مالسلا هيلع ميهاربإ دلو نم ناك خورف ٦
 ٢٥٠. ثيدحلا مقر ٠٢١٩١ .ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت باب/ةراهطلا باتك .ملسم حيحص ٧
 حيحص يف هبابش ىنفي ىتح هتيادب نم ثيدحلا دروو ٨٨١١٢ ثيدحلا مقر . ٠ ٢٦٩٢ لبنح نب دمحا مامإلا دنسم ٨

 ٢٨٢٦. ثيدحلا مقر ٠٢١٨١/4 .ةنجلا لهأ ميعن ماود يف باب/اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٨
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 ةنجلا لهأ بايث نع ينربخأ هللا لوسر اي» :لاقف رخآ ماقف ،(رضحلا يف تم

 هللا لوسر لاقف موقلا ضعب كحضف :يوارلا لاق ؟«اجسن جسنُ مأ اقلخ قلخت
 ةعاس ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا تكسف &(املاع لأسي لهاج نم نوكحضتأ) :ؤي
 ال) :لاق ،هللا لوسر اي اذ وه اه :لاق .(؟ةنجلا لهأ بايث نع لئاسلا نيأ) :لاق مث
 همحر فسوي نب بطقلا نع 'ةنُجلا يفو .'(تاّرم ثالث ةنجلا رمث اهنع ققشي لب
 هبابش ىلبي الو هبايث ىنفت الو سأبي الو معني ةنجلا لخدي نم) :ؤي يبنلا لاق هللا
 :لجر لاقف ،"(رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيعال ام ةنجلا ىفو
 ىلص تكسف ؟جسنت جسن مأ قلخت قلَحأ ةنجلا لهأ بايث نع انربخأ هللا لوسر اي
 نوكحضت ًمم) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ،موقلا ضعب كحضو ملسو هيلع هللا
 .(نيتّرم ةنجلا رمث اهنع قشني لب) :ؤي هللا لوسر لاقف ،(ًاملاع لأس لهاج نم
 نوكي يذلاو هللا يلو دسج ىلإ ينأل لضفأ ينأب هدسج يلي يذلا سابللا رختفيو

 .ههج و ىلإ رظنأ ينأل لضفأ ينأب هرخآ
 سدنسلا نمو رضخألا ريرحلا نم ًاقاط نيعبس هللا يلو ىلع نأ ىوريو

 وبأ انندح لاق يرّسلا نب دانيه لاق اضيأ ةنجلا يفو ،ناولألا ةفلتخم قربتسإالاو
 نم ثةقرمن ؤ هللا لوسرل يدهأ :بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع صوحألا
 معن :اولاقف ،(؟اهنم نوبجعتأ) :ؤي هللا لوسر لاقف مهنيب اهنولوادتي اولعجف ريرح

 ذاعم نب دعس `ليدانمل هديب دمحم سفن يذلاو) :وي هللا لوسر لاق ،هللا لوسر اي
 هنأل ةنجلا لهأ بايث ىندأ ىه ىتلا بايثلا ليدانملاب دارملاو ."(اهنم ريخ ةنجلا يف
 نب دمحم نع ةملس نب دامح نع ةصيبق انثدح دانيه لاق .ةنجلا يف خسو ال
 هللا لوسر ىلإ ىدهأ بجاح نب دراطع نأ :ذاعم نب دعس نب رمع نب نمحرلادبع

 هنوسملي اولعجف هيلإ سانلا عمتجاف هايإ هاسك جابيد نم ابوث ملسو هيلع هللا ىلص
 نب دعس ليدانمل هديب يسفن يذلا وف نوبجعت ام) :يو هللا لوسر لاقف ،نوبجعيو

 ٧٠٩٥. ثيدحلا مقر ٠٢٢٤٢ 0لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ١
 ١٢٩. .ةنّجلا فصو يف ةنجلا ٢
 ٨٨١٢. ثيدحلا مقر ٢٦/٩٦٢0.لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢
 ١٤٦. .ةنّجلا فصو يف ةنجلا ٤
 ١٠/ ٢٦١(. .برعلا ناسل :رظنا) .ةريغصلا ةداسولا :ليقو .ةداسولا :رسكلاب :"ةقرّسْنلا" ٥
 .يراخبلا حيحص يف تدرو املثم ليدانم لصالاو ء(لدانم) ةطوطخملا يف تدرو ٦

٦٢٦٤. ثيدحلا مقر ٢٤٤٨/٦. .يبنلا نيمي تناك فيك باب /روذنلاو ناميإلا باتك .يراخبلا حيحص ٧
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 ."('هتّيناجبناب انئج و مهج يبأ ىلإ بهذا مالغ اي ،ايندلا نم ريخ ةنجلا يف ذاعم

 ةبتع وبأ انثدح ىلظنحلا سيردإ نب دذدمحم انثدح لاق ايندلا ىبأ نبا ىورو

 مالس يبأ نع ريثك يبآ نب ىيحي نع فسوي نب ديعس نع شايع نب ليعامسإ انثدح
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي ةمامأ ابأ تعمس :لاق دوسألا ىبأ نع

 "اهمامكأ هل حتفتف ىبوط ىلإ هب قلطنا الإ ةنجلا لخدي دحأ نم مكنم ام) :لاق
 لثم د وسأ ءاش نإو رفصأ ءاش نإو رمحأ ءاش نإو ضيبأ ءاش كلذ يأ نرم ذخأيف

 ديعس نع ديوس انثدح لاق ايندلا ىبأ نبا ىورو . ؛(نسحأو قرأو نامعتلا قئاقش

 ىورو :لاق هابأ عمس هنأ ليملا دلاخ نع ىفنحلا قراب نب هبر دبت انثدح لاق

 هنع هللا يضر سن ١ نع تب اث نع ةريغملا نب ن اميلس ثيدح نم هحيحص يف ملسم

 ؟تنآ نم :نزاخلا لوقيف حتفتساف ةنجلا باب يتا) : ة هللا لوسر لاق :لاق

 يف ةدايزب ةياور يفو .٥(كلبق دحأل حتفأ ال نأ ترمأ ىلب :لوقيف \دمحم :لوقأف

 دحأل موقأ الو كلبق دحأل حتفأ ال» :لاق ناوضر وهو نزاخلا نأب ثيدحلا
 .ةميظع ةيزم ملسو هيلع هللا ىلص هل همايق ىفو .« كدعب

 جبثَم ىلإ بوسنم .ئيناجبنأ ءاسك :لاقي .اهحتفي ىوريو ٧ءابلا رسكب ظوفحملا :ريثألا نبا لاق :"هتيناجبنا" ١
 عضوم ىلإ ةبوسنم اهنإ :ليقو شةزمه ميملا تلدبأ و بسنلا يف تحتفف .ءابلا ةروسكم يهو .ةفورعملا ةنيدملا
 ناسل :رظنا) .هل مّلَع الو ًلَسَخ هل فوصلا نم ذختي ءاسك وهو فسعت هيف لألا نأل هبشأ وهو ،ناجبنأ همسا
 ٢٧٢(. /؟ .برعلا

 ٢- .يرسلا نبال دهزلا ١١٥/١\ ثيدحلا مقر ١٤٥.

 ٢- .برعلا ناسل :رظنا) .رهظي نأ لبق بحلا و رمثلا فالغ :"اهمامكأ" ١٢/ ٥٢٦(.
 ٤ .دعرلا ةروس ريثك نبا ريسفت ٠٥١٤٢ ثيدحلا مقر ٢٥٤١.

 ٥- ...ةنجلا يف عفشي سانلا لوأ انأ يبنلا لوق باب/ناميإلا باتك .ملسم حيحص ٠١٨٨١ ثيدحلا مقر ١٩٦٧.
٦- .ريدقلا ضيف ٢٧/١.
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.(أ) ةطوطخملا نم طقسو (ب) ةطوطخملا يف لصفلا اذه درو ١-
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 مأ الو عزلا مكيلع فزخ ال دايع ايف :ىلاعت هلوق فرخزلا ةروس يفو {|
 مكج ۔اَوزأَو متنا ةنجلا اولخذا « ريح سم اوناكو اَنياياب اونما نيزلا % نونزحت

 سفنألا هيهتشت ام اَهيِفَو باَوكأَو بهذ نم فاَحصب مهيلَع فاطي ة نوبحت

 نولمعت متنك اَمب اَهوُمثنِروأ يتلا ةنجلا كلتو هه نويخ اهيف منأ نيعألا ذل
 نإف يدابع اي لجو زع هلوق يف لمأتف 'هنولكأت اَهْنم ةريثك ةهكاف اَهيِف مكل

 لوخدو نزحلا ىفنو فوخلا يفن رومأ ةعبرأب مهادانو فيرشتلل مهل هنم باطخلا

 مكجاَوزأو متنأ ةنجلا اولُخذا» :ذئموي مهل لاقيو رورسلاب ةراشبلاو ةنجلا
 ربحلا هنمو نيسحتلا :ج اّجَرلا لاقو .رورسلا :ةربحلاو انورَست يا ينوربخت

 :نسحلاو سابع نبا لاق .نوحرفي :يبلكلا لاق ةنسح قالخأب فصتم هنأل ملاعلل
 ركب ىبأ نعو نولمحي :ناسيك نبا لاق نومعني ةداتق نعو ،نومركي يأ نوربحي

 مهل لعجي :عيكو نعو ،مهسوور ىلع ناجيتلا عضوت :يا نوربحي شايع نبا
 .ةنحلا ىف عامسلا

 اي معن) :لاق ؟عامس ةنجلا يف له :يبارعأ لاقف اهميعنو ةنجلا ةلي ركذو
 نينغتي ،ةّيناصوخ ءاضيب لك نم راكبألا هاتفاح ارهن ةنجلا ىف نإ ىبارعأ

 لجر لأسو ."(ةنجلا ميعن لضفأ كلذف طق اهلثمب قئالخلا عمست مل تاوصأب
 بهذ نم اهلصأ ةرجش معن) :لاق ؟عامس نم ةنجلا لهال له ةريره ابا

 ب واجيف احير هللا ثعبي توقايلاو دج ربزلاو ولوللا اهرمو ةضف نم اهناصغاو
 سارجأ اهيلع اراجشأ ةنجلا يف نأ ىوريو ."(اهنم نسحأ حأ عِمَس امف اهضعب

 يف خفنتف شرعلا تحت نم احير هللا ثعب عامسلا ةنجلا لهأ دارأ اذإف ةضف نم
 اوتامل ايندلا لهأ اهعمس ول تاوصأب سارجألا كلت كرحتف راجشألا كلت

 باوكأ و بهذ نم فاحصب ةنجلا لهأ ىلع فاطي هنأب حي رصتل ١ ةيآلا يفو

 سبلملاو بكرملا نم سفنلا هيهتشت ام يأ ؛نيعلا ذلتو سفنلا يهتشت ام اهيفو

 ٦٨/٤٢-٧٢. .فرخزلا ١-

 .(هللا ءاش نإ حيبستلاب :لاق .؟نينغي مب :ءادردلا وبأ لأسف) :هيلع دازو ٤7٢ ٠٢٠ ٠لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم ٢
٥٢٥. مقر ٤٦٠/١. .هيوهار نب قاحسإ دنسم ٢-
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 ناولألا فالتخا ىلع رظنملاو رصبملا نم نيعلا هذلت امو \برشملاو معطملاو

 .لاكشألاو

 :'يبط رقلا لاق .معطلا اهيف عضوي يتلا نافجألا يهو ةفحص عمج فاحصلاو
 .«باوكأو بهذ نم فاحص يف مهيلع اهب فاطي هبرشأو ةمعطأ ةنجلا لهأل»
 فاحصلا فاوطل ىنعم ال هنأل ةرورض اهملعل ةبرشألاو ةمعطألا ركذت ملو

 هللا يضر يناميلا نب ةفيذح نعو .ءيش اهيف نوكي نأ ريغ نم ةيلاخ باوكاألاو

 اوبرشت الو جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص عمس هنأ هنع

 يف مكلو ايندلا يف مهل اهنإف اهفاحص يف اولكأت الو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف

 فلا نيعبسب مالغ فلأ نوعبس ةلزنم ةنحلا لهأ ىندأ ىلع فوطيو ."(ةرخآلا

 لكأي اهتبحاص يف سيل نول اهنم ةدحاو لك يف اهب هيلع ىَدْغُي بهذ نم ةفحص

 عم مالغ فلأ ةئامعبس موي لك ةجرد مهعفرأ ىلع فوطيو اهلثمب هيلع ح اريو اضعب

 اهرخآ نم لكأي اهتبحاص يف سيل ماعطلا نم نول اهيف بهذ نم ةفحص مالغ لك

 نوَتؤي» :لاق ةبالق يبأ نع لجر نع رمعم انربخأ :لاق كرابملا نبا ركذو
 كلذل رمضتف روهطلا بارشلاب اوتوأ كلذ رخآ ىف ناك اذإف بارشلاو ماعطلاب

 ْمُهبَر ْمُْهاقَسَو» :أرق مث كسملا حير نم بيطأ مهدولج نم اقرع ضيفنو مهنوطب
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص تعمس لاق هللادبع نب رباج نعو . '«("هئاروهط ابارش

 :اولاق ا(نّوطوغتي الو نولوبي الو نولفتي الو نوبرشيو اهيف نولكأي ةنجلا لهأ نإ)
 ديمحتلاو حيبستلا نومهلُي كسملا حشرك حشرو ءاشج) :لاق ؟ماعطلا لاب امف

 ."(ريبكتلاو

 :لاقف ،ليخلا بحأ ينإف ؟ليخ ةنجلا يفأ هللا لوسر اي لاق الجر نأ ىوريو
 يأ يف كب ريطتف ءارمح ةتوقاي نم اسرف بكرت نأ ءاشت الف ةنجلا هللا كلخدي نإ)

 ١١١/٨. ،فرخزلا ةروس ،نآرقلا ماكحأل عماجلا ١-
 ٢- .سيحلا باب/ةمعطألا باتك .يراخبلا حيحص ٢٠٦٩٥. ثيدحلا مقر ٥١١٠.

 ٢- .ناسنإلا ٢١/٧٦.

 ٤- .اهتافصو ةنجلا باب .عماجلا ٤١٥/١١. مقر ٢٠٧٨١.
.سفنلا نومهلت امك ديمحتلاو.. :ظفلب ٢٨٢٥. ثيدحلا مقر ٠٢١٨٠/٤ .اهلهأو ةنجلا تافص يف باب .ملسم حيحص ٥-
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 بحأ ينإف ؟لبإ ةنجلا يفأ هللا لوسر اي :يبارعأ لاقف ،(تلعف آلإ تئش ةنجلا
 تلو كسفن تهتشا ام اهيف تبصأ ةنجلا هللا كلخدأ نإ يبارعأ اي) :لاقف ،لبإلا

 .(ةريثك ةهكاف ةنجلا يف نوقزريو كنيع

 ةنّيَرَم ةنجلاف ،كاهسبايو اهبطر اهلك رامنلا يه ةنجلا هكاوف» :سابع نا لاق

 ءيش اهنم ذخوي ال ،عبانلا ءاملا ةفص ىلع اضعب هضعب فلخي اهب ةرقوم ادبأ رامثلاب

 ولاق اقزر ٍةَرَمَت نيم اهنم اوقزُر املك ..» :ىلاعت هللا لاق امك هلثم هناكم فلخ الإ

 .(.. اهباشتم هب أوتأو ماْبَق نيم انقزر يذلا اذه

 نذأتسيف ةنجلا ىف ىلاعت هللا ىلو ىلإ لجو زع هللا نم كلملا ىتأي :بعك لاق

 ءاهيف امو ايندلا نم ريخ ةلح نوعبس هيعبصإ نيبو هيلإ يهتنيف هل ارنذئإ لوقيف
 لثم ةنجلا يف تيار ام ينيع تذلو يسفن تهتشا ام يبر يناطعا دقل :لوقيف

 انأ :هلوح رجشل كلملا لوقيف ،تئش اذإ اذه لثم كل :كلملا هل لوقيف هذه

 .اهذخأ الإ اهلثم ىلإ هدي دمي امف ءاش اذإ اذه لثم نالفل نيطعُتَل نكيلإ ىبر لوسر

 للحلا تبنت ةرجش اهطسو يف ةفوجم ةرذ نموملا راد) :ةريره يبأ نعو

 ."(ناجرملاو ؤلؤللاب ةموظنم ةلح نيعبس هعباصأ نم نيعبصإ نيب كسميف

 امب نيهكاف «» ميعنو ,تانج يف نيِقّتُملا نإ :ىلاعت هلوق روطلا ةروس يفو
 نولُمْعت متنك امب ائينه اوُبَرشاَو اولك « ميجَج باذع ٌمُهبَر مهاقَوَو ْمُهْبَر مهاتا

 مهناو اوئَمآ نيذلاو & نيع روخب مُهاتجَوَزَو ةفوفصم رُرُس ىلع نيكم
 ام ىرا لك ئش نس مهلَمَع س مهاتأ امو مهتيرذ مهب تقحلأ ناميإب مهنيرذ
 اسأك اهيف نوُغزاتتي هه نوُهَتشَي اًمَم مخلو ةَهِكافب هاندأو © نيهَر بسك
 لبقأو ص نوئكُم لول مهنأك مهل ناملغ ْمهْيلَع فوطيو ه مينأت الو اهيف وغل ال
 اَنْيلَع هللا ًرَمف ه َنيقفشُم انلهأ ىف لبق انك انإ اولاق « ن ولءاَسَتَي ضغب ىلع مهضعب
 ريسفتلا يفو 3 "هميحرلا ربلا وه هنإ هوُغذن لبق نيم انك انإ ه موُمّسلا باذع اناقَوَو

 تاذ مركو لخنو ,رجش اهيف قئادح و نيتاسي يهو ةنج عمج تانج يف ٠ريقتمل ا نإ

 ٢٥٤٤. ثيدحلا مقر ٠٦٨٢/٤ .ةنجلا ليخ ةفص يف ءاج ام باب.ةنجلا ةفص باتك ،يذمرتلا ننس ١-

 تبنت ةرجش اهطسو يف اتيب نوعبرأ اهيف ةؤلؤل نم ةنجلا يف نمؤملا راد" :ظفلب ٤٠/٧. .ةبيش يبأ نبا فنصم ٢-
 ."ناجرملاو ؤلؤللاب ةقطنمم ةلح نيعبس هعبصإب ذخأيف اهيتأيف للحلا

.٨٢۔-٢٦٥/٧١ .روطلا ٢-
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 تحت نم اهراهنأ قفدتت اهانج مئاد رمثلاب ةروقوم ضعبب اهضعب ةفتلم راهنأو رامنأ

 اههاتفاح ،دودخا ريغ يف ةرهاظ اهراهنآو \اهرود تحت نم يرجتو كسملا لالت

 اهنع نوجرخي ل اهيف مهدولخ ةنجلا لهأ ميعن نمو مئاد ةنجلا ميعنو \دهشلا نم

 نولخلخم نولّحكم درم درج مهبابش ىنفي الو مهبايث ىلبت ال اهيف نوتومي الو
 ام مهل دودمم لظو مئاد ميعن يف ،نوللكم نوجّوتم نوطَّرقم نوروسم نومتخم

 راوج يف مهلكو ،نيلسرملاو نييبنلا ةقفارمو باب لك نم مهيلع مهلوخدو
 .هرون نم اهرونو هشرع ةنجلا فقس ©نمحرلا

 نيرماتو نينبالك ةريثك ةهكاف يوذ وأ ميعن لكب نيذذلتم يأ ةنجلا يف نيهكاف

 همكف نم نيمعان نيبجعم يأ فلأ ريغب نيهكف :نسحلا أرقو ،رمتو نبل يوذ يأ
 يأ ةهكافم هتهكافو «سفنلا بّيط ناك اذإ رفتكك ةركف وهف رسكلاب لجرلا

 ْمئلظف» :هلوقو .نيرِشأ نيرطب يأ 'هنيهكاف اَهيِف اوناك ةمغنو .هتحزام
 دئاسو يأ قرامن ىلع يأ "هرُرُس ىلع نيِئِكَتُف ،نومدنت يأ 'هنوُهكفت
 ىتح ضعب ىلإ اهضعب ةلوصوم يأ» :يبارعألا نبا لاق ررُس ىلع ةرقتسم ةفوفصم
 نأ هللا ىلو دارأ اذإف اذكو اذك ءامسلا يف فصت اهنأ رابخألا يفو افص ريصت
 ىه :سابع نبا لاق .اهلاح ىلإ تداع اهيلع سلج اذإف هل تعضاوت اهيلع سلجي

 . هلإو ةكم نيب امك ريرسلاو توقايلاو دجربزلاو ردلاب ةللكم بهذ نم ررس

 ناك اذإ نموملا نإف ءانبألاو ءابآلا ىلع قدصت ةيرذلا نأ سابع نبا نع لقنو

 ةيرذ بسنلا ةيرذب قحليو انبا وأ ناك ابأ لمعلا يف هنود نم هب قحلأ اريثك هلمع
 ىلاعت هلل دمحلاو ،ىدهو دشرو ملعو ةّبحمك ةدافإلا ةيرذ ةدالولا ةيرذبو ببسلا
 .روكش روفغل انبر نإ هتمحر ةعسو هلضف ميظع ىلع

 ةنجلا لهأ لخد اذإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هعفري سابع نبا نعو
 تكردأ ام اوكردي مل مهنأ لاقيف هدلؤو هتجوز نعو هيوبأ نع مهدحأ لأس ةنجلا

 ٢٧/٤٤. .ناخدلا ١-

 . ٦٥/٥٦ .ةعقاولا ٢-
. ٢٦٥/٠٢.روطلا ٢-
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 :لجو زع هلوق كلذف .'(هب مهقاحلإب رمؤيف مهلو يل تلمع ينأ بر اي لوقيف
 وأ ةسبالملل ءابلاف ناميإب نيسبلتم يأ 'هؤناَميِب مهتيرذ ُمُهْنَعَبتاَو اونمآ نيذلاو
 ةقحلم ةيرذلاف لك ىلعو ئ يف ىنعمب ءابلاف ناميإ يف وأ ةيببسلل ءابلاف 3 ناميإ ببسب

 يلصألا اهيمسقب ءابآلاب ةقحلُم يهف ايعبت وأ ايلالقتسا اهناميإ ناك ءاوس ءابآلاب
 ءابآلا ناميإ ةبتر نع رصاق ناميإب مهتيرذ مهتعبتاو يف دوعسلا نبا ةرابعو .ئيعَبتلاو

 .اقاحلا ال هلاصيإ لماكلا ناميإالا يف مكحلا توبنب ناذيإلل ديقلا اذه رابتعاف

 تقو دعب تقو يف مهاندز يأ "هنوهَتشن امم مْخَلَو ةهكاف مهانذ دمأو

 اتقو مّنتلا دابم نم مهل ناك ام ىلع مهاندز دوعسلا نبا ةرابمع و محلو ةهكافب

 درجمب لب هبلطب اوح رصي مل نإو ءالآلا عاونأو ءامعنلا نونف نم ن وهتشي ام اتقوم

 يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةنوميم نع ايندلا يبأ نبا جرخأو .مهبولق ىلع رطخي ام

 تخألا لثم رخيف ةنجلا يف ريطلا يهتشيل لجرلا نإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 مث عبشي ىتح هنم لكأيف ران هسمت ملو ناخد هْنصُت مل ؛هناوخ ىلع عقي ىتح

 .( ريطي

 اسأك مهنيب ةنجلا يف نوطاعتي يأ :هْميِثأَت الو اهيف وْغَل ال اسأك اهيف نوعزانتي

 .ايندلا رمخ فالخب مثإ الو اهيف

 ةنجلا لهأ ىلع فوطي يأ "هنوكم لل مهنأك مهل ناملغ ْمهْنلَع فوطيو
 مه مهنأ مهوتي الئل مهفضي مل امنإو ةزايحلاو ءاليتسالا يف ءاقرألاك مهل ناملغ

 نوكي نإ ايندلا يف ادحأ مدخ نم لك قفشيف ايندلا يف مهنومدخي اوناك نيذلا
 الت امل :لاق نسحلا نعو .اعبات لازي ال هنوكب كلذ ىلع نزحيف ةنجلا يف هل امداخ
 :لاق ؟مودخملا فيكف نونكملا ؤول؛وللاك مداخلا هللا لوسر اي :اولاق ةيآلا هذه

 .كلمعو كتجرد اوغلبي مل مهنإ :ظفلب ١٢٢٤٨. ثيدحلا مقر ٠/١١ ٤٤. .ريبكلا مجعملا ١-
 ٥٦٢/ ٢١. .روطلا ٢-

 ٥٢/ ٢٢. .روطلا ٢-
 ١٢/ ١٤٦(. برعلا ناسل :رظنا) .لكألا دنع ماعطلا هيلع عضوي ام وأ .ةدئاملا :؛ناوخ» ٤
 ٣٨٩١/٧. .روثنملا ردلا ٥

 ٦- الطور.٥٢/ ٢٢.
٥٦٢/ ٢٤. .روطلا ٧-
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 .'(بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخملا لضف)

 مداخلا يداني نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يورو
 نم دحأ نم ام» :رمع نب هللادبع لاق ."(كيبل كيبل هبابب فلأ هبيجيف همادخ نم

 هذه هبحاص هيلع ام ريغ لمع ىلع مالغ لكو مالغ فلأ هيلع ىعسي الإ ةنجلا لهأ
 فحتلاو هكاوفلاب يأ مهل ناملغ مهيلع فوطيو :"يبطرقلا يفو .«مداخلا ةفص
 نونكم ولول ضايبلاو نْسُحلا يف مهنأك ادبأ نوربكي ال» :لاق \بارشلاو ماعطلاو
 .«فدصلا يف

 ١- .يربطلا ريسفت ٢٩/٢٧.

 ٢- .باطخلا روثأمب سودرفلا ٢١٧/١. ثيدحلا مقر ٨٢١. ....مهلك هنادنب فلأ هبيجيف :ظفلب .
٢- .روطلا ةروس .نآرقلا ماكحأل عماجلا ٦٩/٩.
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 : لاق ي هللا لوسر نا دعس نب لهس مزاح يب ا ثيدح نم نيحيحصلا يفو

 ىفو .'(نومئاَّصلا الإ هلخدي ال نايرلا ىمسي اهنم باب باوبأ ةينامث ةنجلل)

 يضر ةريره يبأ نع نمحرلادبع نب ديمح نع ي رهزلا ثيدح نم نيحيحصلا
 يف ءايشألا نم ءيش نم نيجوز قفنأ نم) : نب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا

 ةالصلا لها نم ناك نمف ريخ اذه هللا دبع اي ةنحلا باوبا نم يمعد هللا ليبس

 نمو داهجلا باب نم ىع داهجلا لهأ نم ناك نمو ةالصلا براب نم ىع

 نم ىعد مايصلا لهأ نم ناك نمو ةقدصلا باب نم ىعد ةقدلا لهأ نم ناك

 نم يعد نم ىلع ام هللا لوسر اي يمأ و تنأ يبأب» : ركب وبأ لاقف ،(ناّيرلا باب
 معن) :لاق «؟اهلك باوبألا كلت نم دحأ ىعدي له ةرورض نم باوبألا كلت

 ز يبنلا نع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو . '(مهنم نوكت نأ وجراو

 هلا ال نأ دهشأ لوقي مث ءوضولا غبسيف وأ غلابيف أضوتي دحأ نم مكنم ام) :لاق

 باوبأ هل تحتف الإ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأ و هل كيرش ال هدح و هللا الإ

 ."(ءاش اهيأ نم لخدي ةينامثلا ةنجلا

 نب دمحم انأبنأ يسيقلا دمحم نب هللادبع نب دمحم انأبنأ :خيشلا وبأ لاقو

 ةزكل» :لاق يرازفلا نع شايع نب هللادبع انابنأ يراوح نب دمحم انأبنأ قحسا

 بابو ،ةكئالملا نم هراوز هنم هيلع لخدي بابف :باوبأ ةعبرأ ةنجلا يف نموم

 رانلا لهأ نيبو هنيب اميف لفقم بابو نيعلا روحلا نم هجاوزأ هنم هيلع لخدي

 نيبو هنيب اميف بابو « هيلع ىلاعت هللا نم ةمعنلا مظعتل مهيلإ رظني ءاش اذإ هحتفي

 . ‘((ءاش اذإ هب ر ىلع هنم لخدي مالسلا راد

 لاق : لاق كلام نب سنا نع ي ريمنلا دايز نع حلاص يبا نب ليهس ىورو

 ٢٠٨٤. ثيدحلا مقر ١١٨٨٢. .ةنجلا باوبأ ةفص باب/قلخلا ءدب باتك .يراخبلا حيحص ١-
 ثيدح ٠0٦٧١7٦٢ يفو. ٢٤٦٦ ثيدحلا مقر ١٢٤٠٢. .نيمئاصلل نايرلا باب /موصلا باتك .قباسلا عجرملا ٢-

 ١٧٩٨. مقر
 ٢٢٤. ثيدحلا مقر ٠٢٠٩/١ .ءوضولا بقع بحتسملا ركذلا باب /ةراهطلا باتك .ملسم حيحص ٢-

٤ .رانلا نم فيوختلا ١٥٧/١.
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 ليهس ىورو .'(رخف الو ةنجلا باب ةقلحب ذخأي نم لوأ انأ) : ويو هللا لوسر

 باب ةقلحب ذخا) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع هيبأ نع

 حيرصت هيفو ،'("اهعقعقاف ةنجلا باب ةقلحب ذخآ) :ةياور ىفو ."(ىل نذويف ةنجلا

 موي لك يف نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلا ال لاق نم): بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 هب ع رقتساو ىنغلا نم بلجتساو ربقلا ةشحو نمو رقفلا نم نامأ هل ناك ةرم ةئام

 .“(ةنجلا باب

 مصاع نع قاحسإ يبأ نع يئالملا سيق نب ورمع نع باهش وبأ انثدحو

 قوف اهضعب اذكه ةنحلا باوبأ نا) : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع ةزمح نب

 يف ةرجشب اهدنع مه اذإ {"هاَهْباَوبَأ تَحِتُف اًهوُواَج اذإ ىتحل :أرق مث ضعب

 الو 'ىذق مهنوطب يف كرتت الف امهدحأ نم نوبرشيف نايرجت نانيع اهلصأ

 ثعشت الف ميعنلا ةرضن مهيلع يرجتنف ىرخألا نم نولستغيو هتمر الإ ىذأ

 ٨3هگن يدلاخ اَهولخذاق ْمُْيطلظ :أرق مث ادبأ اذه دعب مهراشبأ رّيغت الو مهسوؤر

 امك مهتيورب نورشبتسيف نادلولا مهاقلتيو هلزنم فرعي وهو لجرلا لخديف
 مهجاوزأ ىلإ نوقلطنيف ةبيغلا نم مدقي يذلا ميمحلاب لهألا رشبتسي

 ىلإ لخديف بابلا ىلإ موقيف ،(هتيأر تنأ» :هتجوز لوقتف مهتنياعمب مهنوربخيف

 مث ولوللا ىلع سسأ دق وه اذإف هتيب ساسأ ىلإ رظنيف هريرس ىلع ئكتيف هتيب
 هنأ الولف هتيب ءامس ىلإ هسأر عفري مث رمحأو رفصأو رضخأ يف رظني

 انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا» :لوقيف هرصب عمتلال هل قلخ

 ٤٢٠٤. ثيدحلا مقر ٢٨١/٧، .يلعي يبأ دنسم ١-
 ٢,/٢٩. .ةنجلا ةفص يف ميعن وبأ هاور ٢-
 ١٨٧/٨(. .برعلا ناسل :رظنا) .توص هل عمسي ءيشل ةكرح ةياكح :ةعقغقلا و .اهكرَحأ يأ :"اهُعِقَعقأ" ٢-
 ٢١٤٨. ثيدحلا مقر .ليئارسإ ينب ةروس نمو باب /نأرقلا ريسفت باتك "يذمرتلا ننس ٤-
 ٥٤/٦. .ربلا دبع نبال ديهمتلا ٥
 ٧٢/٢٩. .رمزلا ٦-

 ناسل :رظنا) .كلذ ريغ وأ خسو وأ نبت وأ بارت نم بارشلاو ءاملاو نيعلا يف عقي ام وهو .ةاذق عمج :"ىذقلا ٧
 ١٧٤/١٥(. .برعلا

٧٢/٢٩. .رمزلا ٨-
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 .(هللا اناده نأ الول يدتهنل

 ىلص هللا لوسر ىلإ ًادفاو جرخ رماع نب طيقل نإ "حاورألا يداح باتك نمو
 رانلل نإ كهلإ رمعل) :لاق رانلاو ةنجلا امف هللا لوسر اي :تلق :لاق ملسو هيلع هللا
 ةينامث ةنجلل نإو اماع نيعبس امهنيب بكارلا ريسي الإ ناباب نهنم ام باوبأ ةعبس
 نم ميعن وبآ ىورو ."(اماع نيعبس امهنيب بكارلا ريسي الإ ناباب نهنم ام باوبا

 :لاق ،(؟ةنجلا حاتفم ام ،هللا لوسر اي» :ىبارعأ لاق :لاق سنأ نع نابأ ثيدح

 .؛(هللا الإ هلإ ال)

 حاتفمو روهطلا ةالصلا حاتفمف ،هب حتفي حاتفم بولطم لكن ..رنثألا نمو

 نسح ملعلا حاتفمو ديح وتلا ةنجلا حاتفمو ةقدصلا ربلا حاتفمو ،مارحإلا جحلا

 ةيالولا حاتفمو ركشلا ديزملا حاتفمو ربصلا رصنلا حاتفمو ،ءاغصإلاو لاوسلا

 حاتفمو ةبهرلاو ةبغرلا قيفوتلا حاتفمو ©ىوقتلا حالفلا حاتفمو ‘ ركذلاو ةبحملا

 ركفتلا ناميإلا حاتفمو ،ايندلا يف دهزلا ةرخآلا يف ةبغرلا حاتفمو ءاعدلا ةباجإلا
 يف هل صالخإلاو هل هتمالسو بلقلا مالسإ هللا ىلإ لوخدلا حاتفمو دللا اعد اميف

 عرضتلاو نارقلا يف ربدتلا بلقلا ةايح حاتفمو ،كرتلاو لعفلاو ضغبلاو بحلا

 قلاخلا ةدابع يف ناسحإلا ةمحرلا لوصح حاتفمو بونذلا كرتو راحسألاب
 زعلا حاتفمو ) ىوقتلاو رافغتسالا عم يعسلا قزرلا حاتفمو كهديبع عفن يف يعسلاو

 ةبغرلا ريخ لك حاتفمو لمالا رصق ةرخالل دادعتسالا حاتفمو لوسرو هللا ةعاط

 ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبأ نع رمعم نع قازرلا دبع ٠١٧٦٢ .هل هباشم ثيدح يناعنصلا ريسفت يف درو ١-

 ةرجش ةنجلا باب دنع اودجو اهوءاج اذإ ىتح :لاق ."ارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو" يلع الت :لاق
 ادبأ اهدعب مهسوؤر ثعشت نلف اهيف اولستغاف اهب اورمأ امنأك امهادحإ ىلإ اودمعف نانيع اهقاس نم جرخي
 مهاقلتتو ؤمهيف رذق لك تلسغو مهفاوجأ ترهطف اهنم اوبرشف ىرخألا ىلإ اودمع مث .ناهدلاب اونهد امنأك
 لهأ نادلو فيطي امك مهب نوفيطي نادلولا مهاقلتتو نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس ةنجلا باب ىلع ةكئالملا

 نم ةجوزلا ىلإ مهنم مالغلا بهذي مث ."اذكو اذك كل هللا دعأ رشبأ" :نولوقي ةبيغلا نم ءيجي ميمحلاب ايندلا
 اهفختسيف ."معن" :لوقيف . "؟هتيأر تنأ" :لوقتف ايندلا يف ىعدي ناك يذلا همساب "نالف ءاج دق" :لوقيف هجاوزأ

 رفصاو رمحا نيب ؤلؤللا لدنج نم هناينب سيسات ىلإ رظنيف ءيجيف عجرت مث اهباب ةفكسأ ىلع موقت ىتح حرفلا
 هسار عفري مث ةعوضوم باوكاو ةفوفصم قرامنو ةتوثبم يبارز اذإف رظنيف سلجي مث نول لك نم رضخاو
 يذلا هلل دمحلا" :لوقيف قربلا لثم وه امنإ هرصب بهذي نأ ملأل هل كلذ ردق هللا نأ الولف هناينب فقس ىلإ رظنيف
 ."هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده

 ٩٨. .حاورألا يداح ٢-
 ٤٧٧. ثيدحلا مقر ٢١١/١٩-٢١٢. .ريبكلا مجعملا ٢-
٢٨/٦. .ةنجلا ةفص ٤-
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 ربكلاو كرشلاو لمألا لوطو ايندلا بح رش َلك حاتفمو ،ةرخآلا رادلاو هللا يف
 حاتفم هركذ نع ةلفغلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هب ثعب امع ضارعإلاو

 حاتفم روصلا يف رظنلا قالطإو ،انزلا حاتفم ىنغلاو ،مثإ لكل حاتفم رمخلاو 5رانلل

 رفكلا حاتفم يصاعملاو نامرحلاو ،ةبيخلا حاتفم ةحارلاو لسكلاو ،قشعلل
 ذخأو محرلا ةعيطقو ،لخبلا حاتفم صرحلاو حشلاو قافنلا حاتفم بذكلاو

 ناملس نع راسي نب ءاطع نع معنأ نب دايز نب نمحرلادبع نع يروثلا نايفس
 زاوجي الإ ذحأ ةنجلا لخدي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يسرافلا
 ةيلاع ةنج هولخدأ نالف نب نالفل هللا نم باتك اذه ميح رلا نمحر لا هللا مسب

 .'(ةيناد اهفوطق

 ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ميلس نب ناوفص نع كلام ثيدح نمو
 امك مهقوف نم فرغلا لهأ نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ) :لاق ويو هللا لوسر نأ يردخلا
 ام لضافتل برغملا وأ قرشملا نم قفألا نم رباغلا يردلا بكوكلا نوءارتي
 يذلاو ىلب) :لاق مهريغ اهغلبي ال ءايبنألا لزانم كلت هللا لوسر اي : اولاق (مهنيب

 .'(نيلسرملا اوقدص و هللاب اونمآ لاجر هديب يسفن

__ 
 ينارسيقلا نبال ظافحلا ةريخذ يف فعض افيعض ثيدح وهو . ٢٩٨٧ ثيدحلا مقر ٢٢٤٢4. طسوألا مجعملا ١-

 دصاقملا رصتخم ىفو )١٥٤٧(. يزوجلا نبال ةيهانتملا يفو ( )١٦٧ يطويسلل ىلآلا ليذ يفو )٦٢١٩(.
 َ )٢:٨!١(. يناقرزلل

 نوءارتت :ظفلب ٨٥٥. ثيدحلا مقر ٥٨٥/٢. .ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده باب /ةعمجلا باتك .ملسم حيحص ٢-
...بكوكلا
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 لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع هبنم نب مامه ثيدح نم نيحيحصلا يفو

 انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ َدْيَب ةمايقلا موي نولوألا نوقباسلا نحن) :ي هللا

 ةريره يبا نع حلاص يجب ا ثيدح نم ملسم حيحص يفو 9 (مهدعب نم هانيتواو

 نم لوأ نحنو ةمايقلا موي نولوألا نورخآلا نحن) :هيو هللا لوسر لاق :لاق
 انادهف اوفلتخاف مهدعب نم هانيتوأ و انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةنجلا لخدي

 نع ةريره ىبأ نع سوواطلا ثيدح نمو . '(هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل هللا

 الوخد سانلا لوأ نحن ةمايقلا موي نولوألا نورخآلا نحن) :لاق ذ يبنلا

 ينطقرادلا ىورو ."(مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةنجلا

 نع يرهزلا نع ليقع نب دمحم نب هللادبع نع دمحم نب ريهز ثيدح نم

 اهلخدت ىتح ممألا ىلع تمرحو اهلخدا ىتح مهلك ءايبنالا ىلع تمرح

 . ؛(يتمأ

 لوأ) : ةز هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هبنم نب مامه ثيدح نمو

 الو ٤ اهيف نوقصبي ال ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع مهتروص ةنحلا `جلت ٥ةرمز

 ةضفلاو بهذلا مهطاشمأو مهتينا \اهيف نوطخمتي الو ،اهيف نوطّوغتي

 خم ىري ناتجوز مهنم دحاو لكلو كسملا مهحشرو 'ةولألا مهرماجمو

 .نولوألا ةملك طقساو ٠٢٧٨٤ ثيدحلا مقر ٢٤/٧. .نابح نبا حيحص ١
 .هنذإب ةملك طقسأو ٨٥٥. ثيدحلا مقر ٠٥٨٥٢ .ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده باب /ةعمجلا باتك .ملسم حيحص ٢
 ٨٢/١. .ةرقبلا ةروس .ىناعنصلا ريسفت ٢
 ٢٩٧/١. .نارمع لآ ةروس ريثك نبا ريسهغت ٤

 ٢٢٩/٤(. .برعلا ناسل :رظنا ).سانلا نم ةعامجلاو سانلا نم جفلا :ةرمز - ٥
 ٤٠٠/٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .لخدت :"جلت" ٦
٤٢/١٤(. .برعلا ناسل :رظنا) .هب ُرَمْجَتْسُي يذلا دوعلا :"ةلألا" ٧
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 يبأ نع ةعرز يبأ ثيدح نمو .'(ايشعو ةركب هللا نوحبسي دحاو لجر بلق
 رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولخدي ةرمز لوأ) : وني هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 الو نولوبي ال ةءاضإ ءامسلا يف يرد بكوك دشأ ىلع مهنولي نيذلاو ردبلا ةليل

 كسملا مهحشرو بهذلا مهطاشمأ ئ نوطخمتي الو نولفتي الو نوطّوغتي

 دحاو لجر قلح ىلع مهقالخأ ،نيعلا روحلا مهجاوزأو ةولألا مهرماجمو

 .آ(ءامسلا يف اعارذ نوتس مدآ مهيبأ ةروص ىلع

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تباث يبأ نع بيبح نع سيق نب ةبعش نعو
 نيذلا نودماحلا ةمايقلا موي ةنجلا ىلإ ىعدي نم لوأ) :وير هللا لوسر لاق :لاق

 . "(ءاًرضلاو ءارسلا ىف هللا نودمحي

 لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع يليقعلا رماع نع ريثك يبأ نب ىبحي نعو
 رانلا نولخدي ةثالث لوأو ةنجلا نولخدي يتمأ نم ةثالث لوأ يلع َضرغ) :هيز هللا

 ةعاط نع ايندلا قر هلغشي مل كولمم دبعو ،ديهشلاف :ةنجلا نولخدي ةثالث لوأ امأف

 نم ةورث وذو طلسم ريمأف :رانلا نولخدي ةثالث لوأو .لايع وذ ففعتم ريقفو ،هبر

 .'(روجف ريقفو ،هلام نم هللا قح يدؤي ال لام
 عمس هنأ يرفاعملا ةنانع يبأ ثيدح نم يناربطلا مجعمو دمحأ دنسم يفو

 .(ةنجلا لخدي نم لوأ نم نوردت له) :ويز هللا لوسر لاق :لوقي رمع نب هللادبع
 هراكملا مهب ىقت نيذلا نيرجاهملا ءارقف) :لاق ،«ملعأ هلوسرو هللا» :اولاق
 نحن انبر : ةكئالملا لوقت ءاضق اهل عيطتسي ال هردص يف هتجاحو مهدحا توميو

 ال يدابع : لوقيف كانلبق ةنجلا مهلخدت ال كتاوامس ناكسو كتنزخو كتكئالم

 عطتسي مل هردص يف هتجاحو مهدحأ تومي هراكملا مهب ىقتت ائيش يب نوكرشي

 متربص امب مكيلع مالس باب لك نم ةكئالملا مهيلع لخدت كلذ دنعف ،ءاضق اهل

 ؛٢٧٠٢ ثيدحلا مقر ١١٨٥/٢. .ةقولخم اهنأو ةنجلا ةفص يف ءاج ام باب /قلخلا ءدب باتك .يراخبلا حيحص ١-

 .ايشعو ةركب اهيف مهحيبستو اهلهأو ةنجلا تافص يف باب /اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص
 ٢١٨٤. ثيدحلا مقر ٢٨٢٤.

 ٢ .مدآ قلخ باب /ثايبنألا باتك .يراخبلا حيحص ١٢١٠/٢ ثيدحلا مقر. ٢١٤٩. ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص
 ٢٨٢٤. ثيدحلا مقر ٢١٧٩٤. ... ةنجلا لخدت ةرمز لوأ باب /اهلهأ و اهميعن
 ٢٠٢٢. ثيدحلا مقر ٠٢٤٠/٢ .طسوألا مجعملا ٢-

 ريقفو :ظفلب ٢٥٩٦٩. ثيدحلا مقر ٠٢٦٨/٧ .هلعف امو لعف ام لوأ باب /لئاوألا باتك .هبيش يبأ نبا فنصم ٤-
٧٠١٩. ثيدحلا مقر ٠٨٢/٤ .روجف ريقفو :ظفلب يقهيبلا ننس يف ءاج دقو .روخف
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 .رادلا ىبقُع معنف

 هللا لوسر نا هنع هللا يضر ةريره يبا نع ةملس يبا نع ورمع نب لمحم نعو

 ةئامسمخ وهو موي فصنب مهءاينغا لبق ةنحلا نيملسملا ءارقف لخدي) :لاق ل

 لبق ةنجلا يتمأ ءارقف لخدي) :لاق هنأ ؤي يبنلا نع هللادبع نب رباج نعو ."(ماع

 ىقتلإ) :ويب يبنلا لاق :لاق سابع نب نع ةمركع نعو ."(افيرخ نيعبرأب ءاينغألا
 ةنجلا ريقفلا لخدأف ايندلا ىف اناك ريقف نمومو ىنغ نموم ةنجلا باب ىلع نانمؤوم

 اذام ىخأ يأ :لاقف ريقفلا هيقلف ةنجلا لخدأ من سبخي نأ هللا ءاش ام منغلا َسبُخو

 تسبح ينإ يخ أ ي أ :ل وقيف كيلع تفخ ىتح ًتسبتحا دقل هلل او ؟كسَبَح

 ريعب فلأ تَدَرَو ول ام قرعلا ينم لاس ىتح كيلإ تلصو ام اع..ضف اسبح كدعب

 . ‘(ةاور هنع تردصل ان2مخ تلكأ اهلك

 :الاق يزارلا هللادبع نب ىلعو ىمرضحلا هللادبع نب دمحم انثدح ىناربطلا لاق

 نع يرونلا نايفس نع ةميرك يبأ نب كلملادبع انثدح راطعلا نارهم نب يلع انثدح
 ءارقف نإ) : لوقي ل هللا لوسر تعمس : لاق ةريره يب ١ نع مزاح يب ١ نع لديز نب لمحم

 . ث(ماع ةئامسمخ كلذو ،موي فصنب مهئاينغأ لبق ةنجلا نولخدي نينموملا

 ةيزمو قبس ةّيزم ناتيزم امهف ةلزنملا عفر قّْبَس لوخدلا قّبَس نم مزلي ال هنآ ملعاو

 عفرأ هتلزنم نوكت ةنجلا لوخد يف قباسلا نأ ىنعمب ناقرتفيو) ناعمتجي دقو عفر

 نم عفرأ لوخدلا نع رخأتملا ةلزنم نوكت دقو لوخدلا نع رخأتملا ةلزنم نم

 .٦إ!ملعأ هللاو نادرفنيو ناعمتجي ىنعم اذهف اهيف مدقتملا ةلزنم

 ينثدح هللا دبع انثدح :يلي امك طيسب فالتخاب ثيدحلا دروو ٠٦٥٧٠ ثيدحلا مقر ٠١٦٨/٦ .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ١-

 دبع نع يرفاعملا ةناشع يبأ نع يماذجلا ديوس نب فورعم ينثدح بويأ يبأ نب ديعس ينثدح نمحرلا دبع وبأ انث يبأ
 ."؟هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ نوردت له" :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يصاعلا نب ورمع نب هللا
 مهب يقتيو روغثلا مهب دست نيذلا نورجاهملاو ءارقفلا هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ" :لاق ."ملعأ هلوسرو هللا" :اولاق
 مهوتنا :هتكئالم نم ءاشي نمل لجو زع هللا لوقيف .ءاضق اهل عيطتسي ال هردص يف هتجاحو مهدحأ توميو هراكملا

 اوناك مهنإ :لاق ؟مهيلع ملسنف ءالؤه يتأن نأ انرمأتفأ كقلخ نم كتريخو كئامس ناكس نحن :ةكئالملا لوقتف مهويحف

 عيطتسي ال هردص يف هتجاحو مهدحأ توميو هراكملا مهب يقتيو روغثلا مهب دستو ائيش يب نوكرشي ال ينودبعي ادابع
 ."رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس باب لك نم مهيلع نولخديف كلذ دنع ةكئالملا مهيتأتف :لاق ءاضق اهل

 ٨٥٠٦٢. ثيدحلا مقر ٢٤٢/٢\ .قباسلا ردصملا ٢

 ١٠٢٨١. ثيدحلا مقر ٢٠٠/٧-٠٢٠١ .ناميإلا بعش ٢-

 .ءاور هنع تردصل ضمح ةلكأ اهلك ريعب فلأ هدرو ول :ظفلب ٢٧٧١. ثيدحلا مقر ٠٢٠٤/١ .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٤-

 ٧٩٧. ثيدحلا مقر ٢٥٤/١. .ديمح نب دبع دنسم ٥-
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٦
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 كانيأر اذإ هللا لوسر اي» :انلق :لوقي هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نمو ِ

 ءاسنلا انممشو ايندلا انتبجعأ كانقراف اذإو ،ةرخآلا لهأ نم انكو انبولق تقر

 يدنع اهيلع متنأ يتلا ةلاحلا ىلع لاح لك ىلع نونوكت الول) :لاق ،(دالوألاو

 موقب هللا ءاجل اوبنذت مل ولو مكتويب يف مكترازلو ،مهفكأب ةكئالملا مكتحفاصل

 ،&{!‘؟اهوانب ام ةنجلا نع انثدح ںهللا لوسر اي» :انلق :لاق 3 (مهل هللا رفغي ىك نوبنذُي

 توقايلاو ولوللا "اهاوابصَحو كسملا "اهطالمو ةضف ةنبلو بهذ 'ةنبل) :لاق

 ىنفي الو كبايث ىلبت ال 0 تومي ال دلخيو سأبي ال معني اهلخدي نم نارفعزلا اهبارتو

 لئس :لاق رمع نبا نع نسحلا ثيدح نم هيودرم نب ركب وبأ ىورو ."(هبابش
 ال سابي ال معنيو تومي ال ايحي ةنجلا لخدي نم) :لاقف ةنجلا نع نل هللا لوسر

 نم ةنبل) :لاق ،(؟اهئوانب فيك هللا لوسر اي» :َليق ،(هبابش ىنفي الو هبايث ىلبت
 اهبارتو توقايلاو ولوللا اهوابصحو رفذأ كسم اهطالمو ةضف نم ةنبلو بهذ

 يبآ نع دايز نب ءالعلا نع ةداتق نع ديعس انثدح عيرز نب ديزي نعو . ٢(نارفعزلا

 اهبارتو ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل ةنجلا) : لل هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 . ٦(كسملا اهنيطو نارفعزلا

 ."(كسملا اهبارت اذإو ولوللا 'اهذبانج اذإف ةنجلا تلخذأ) :لاق لي هللا لوسر نأ
 ءاضيب _ةَكَمْرَد) :لاقف ةنجلا ةبرت نع ويو يبنلا لأس دايص نبا نأ ةرظن يبأ نعو
 ٠. (صلاخ كسم

 ١ .برعلا ناسل :رظنا) .اعبَرُم نيطلا نم بورضملا وهو .اهب ىبي يتلا :ةنبللا و ةنبللا" ٢٧٥/١٢(.
 ٢ .برعلا ناسل :رظنا) .طئاحلا هب طلمي و ءانبلا يفاس نيب لعجي يذلا نيطلا :"اهطالم" ٤٠٦/٧(.

 ١ /٢١٨(. .برعلا ناسل :رظتاز .ةبَصَح هتدحاو .ىصحلا :"اهؤابصح" -
 ٤ .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٠٢٠٤/٢ ثيدحلا مقر ٨٠٢٠.

 ٥- .اهلهأل دعأ امو اهيف امو ةنجلا ىف ركذ ام /ةنجلا باتك .ةبيش ىبأ نبا فنصم ٠٢٨٧ ثيدحلا مقر ٢٢٩٥٥.
 ٦ .باطخلا روثأمب سودرفلا ١١٥7٢. ثيدحلا مقر ٢٦٠٥.

 ٧ سبرعلا ناسل :رظنا) .ةذُبنُج اهتدحاو .بابقلا ىه :"اهذبانج" ٤٨٢/٢(.
 .ملسم حيحص ؛٤٦١٢ ثيدحلا مقر . ١٢١٧/٢ .نيلسرملا نمل سايلإ نإو باب /ءايبنألا باتك ،يراخبلا حيحص ٨

 .ؤلؤللا ذبانج اهيف:ظفلب ١٦٢. ثيدحلا مقر ٠١٨٤/١ ستاوامسلا ىلإ هللا لوسرب ءارسإلا باب/ناميإلا باتك
 .امهريغو لحكلاو قيقدلا ءيش لك نم اقاقد نوكي ىتح كَمْرَدُي يذلا كردلاو .ىَراؤُحلا قيقدلا :"ةكمرد" ٩

 ١٠ /٤٢٢(. .برعلا ناسل :رظنا)
٢٩٢٨. ثيدحلا مقر ٢٢٤٢/٤. .دايص نبا ركذ باب/ةعاسلا طارشأ و نتفلا باتك .ملسم حيحص ٧٠-
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 لج ر ءاج :لاق هللادبع نب رباج نع يبعشلا نع دلاجم نع هنييع نب نايفس لاقو
 ءيش ياب و) :لاق ،(مويلا كباحصأ بلغ دق دمحم اي» :لاقف ويو هللا لوسر ىلإ

 ،&انيبن لأسن ىتح يردن ال :اولاق رانلا ةنزخ ددع مك ذ وهلا مهلأس)») :لاق (؟اوبلغ

 اولاقف نوملعي ال امع اولئس موق بلغيأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ءادعأب يلع ،ةرهج هللا مهيري نأ مهيبن اولأس هللا ءادعأ مه نكلو «انيبن لأسن ىتح

 مساقلا ابأ اي» :اولاق هوءاج نأ املف ،(ةكمرد اهنإو ةنجلا ةبرت نع مهلئاس ينإف هللا

 يأ ةدحاو ضبقو (اذكهو اذكه) :امهيتلك هيديب ويب لاقف «؟رانلا ةنزخ ددع مك

 رظنف ،(؟ةنجلا ةب رت ام) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف رشع ةعست

 نم ةزبخلا) :ؤي يبنلا لاقف ،(مساقلا ابأ اي ةزبخ» :اولاقو ضعب ىلإ مهضعب

 .'(ةكمردلا

 نب ملاس نع ةرارز نب ءاطع نب رمع نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ ثيدح نمو
 ءاضيب ةنحلا ض رأ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره يبأ نع ثيغملا

 ةدرطم راهنأ اهيف لمرلا نابثك لثم كسملا هب طاحأ دقو روفاكلا روخص "اهتصرع
 جيهتف ةمح رلا حير هللا ثعبيف نوفراعتيف مهرخآو مهاندأ ةنجلا لهأ اهيف عمتجيف
 دقل :هل لوقتف ابيطو انسح دادزا دقو هتجوز ىلإ لجرلا عج ريف كسملا حير مهيلع

 ."(اباجعإ دشأ نآلا كب انأو ةبجعم كب انأو يدنع نم تجرخ

 ءانب فيك ملسو ٠ ليلع هللا ىلص هللا لوسر اي)» :ليق : لاق رمع ن» ن مسحلا نعو

 ولوللا اهاوابصح و رفذأ كسم اهطالمو بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبل) :لاق «؟ةنجلا
 هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع ةرظن يبأ نعو .'(نارفعزلا اهبارتو توقايلاو
 لعجو ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل اهوانبو هديب ندع تانج ىنب هللا نإ) : لو

 يملكت اهل لاق مث ؤلؤللا اهؤابصحو نارفعزلا اهبارتو رفذألا كسملا اهطالم
 ."(كولملا لزانم كل ىبوط ةكئالملا تلاقف نونمؤوملا حلفأ دق تلاقف

 نم زبخلا :ظفلب ٢٢٢٧. ثيدحلا مقر ٤٢٩/٥. .رثدملا ةروس نمو باب /نآرقلا ريسفت باتك ؤيذمرتلا ننس ١
 .كمردلا

 ٢٠٨/٢(. .ةياهنلا :رظنا) .ًتاَصَّرَعلا و ُصاَرعلا عمجلاو ءانب اهيف سيل ةعساو رودلا نيب ةعقب لك :"اهتصرع ٢
 .ةدرطم راهنا :ظفلب ٦٢٢/١. .روثنملا ردلا ٢

 ٢٢٩٥٥. ثيدحلا مقر ٢٨٠. اهلهأل دعأ امو اهيف امو ةنجلا يف ركذ ام /ةنجلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم ٤
.ندع ةنج قلخ :ظفلب ٧٠١. ثيدحلا مقر ٠٦٩٩٦٩/٤ .طسوالا مجعملا ٥
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 ةنحلا هللا قلخ) : لاق ل هللا لوسر نا سابع نبا نع حابر يبا نب ءاطع نعو

 ةأ رما هتءاجف ،(ءاضيب اهب طلخيلف د وس منغ اذ ناك نم) :لاقف تعمجف ءاشلا ءاعرب

 '(يرفع) :لاقف ،«ومنت اهارأ الف ادوس امنغ تذختا ىنإ هللا لوسر اي» :تلاقف

 ءاضيب ةنجلا قلخ هللا نإ) : امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع نعو . ىضّب يأ

 رمع نعو ."(مكاتوم هيف اونقكو مكوايحأ هسبليلف ضايبلا هللا ىلإ نوللا بحأ نإو
 قلخ هللا نإف ضايبلاب مكيلع) :ويب هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع رانيد نب

 ."(مكاتوم هيف اونقكو مكوايحأ هسبليلف ءاضيب ةنجلا

 ةنجلا نإف ةنجلل ؛رّمشم له الأ) :ويو هللا لوسر لاق :لوقي ديز نب ةماسأ نعو

 رهنو ديشم رصقو شَرتهت ةناَحْيَرو ،لألتي رون ةبعكلا برو يه ،اهل رطخ ال
 راد يف دبا يف مامقمو ئ ة ريثك للخو ةليمج ءانسح ةجوزو ةجيضن ةرمثو ةدرطم

 هللا لوسر اي معن ( : لاق ئ (ةيهب ةيلاع ةلحم يف ةمعنو ةربجو ةرضح و ةهكافو ةميلس

 ."««هللا ءاش نإ» :موقلا لاقف ،(هللا ءاش نإ اولوق) :لاق ،«(اهل نورمشملا نحن

 نيمي نم ةنجلا باب حتفي هنأ ىوري» : ٨لاق هنأ )) ةنجلا ( يف "بطقلا نعو

 ةنجو ميعنلا ةنجو دلخلا ةنجو ىواملا ةنجو سودرفلا :تانح عبس اهنإو كش رعلا

 ماع فلا ةريسم نيباب لك نريب كباوبا ةينامث اهلو . لالجلا رادو مالسلا رادو ندع

 ١ .ةعيرشلا يف يرجلا هاور ٢٩٢. ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفعض سفيعض ثيدح وهو )٨٠٠(.
 هفعض ؛فيعض ثيدح وهو .هللا ىلإ يزلا بحأ و :ظفلب ٠٦٢٦ ثيدحلا مقر ٠١٧٠/١ .باطخلا روثأمب سودرفلا ٢

 )٢٩٤٥(. ظافحلا ةريخذ يف ينارسيقلا نباو )٨٠٠(٨ ةفيعضلا ثيداحألا يف ينابلألا
 ٢ .يقهيبلا ننس ٤٠٢/٢. ثيدحلا مقر ٨٤٨٢.

 ٤ .برعلا ناسل :رظنا) .هل يعسلاو رمألا بلط يف دهتجمو دجم :"رمش ٤/ ٤٢٨(.
 ٥ ؛برعلا ناسل :رظنا) .راج :"درطم" ٢٦٨/٢(.

 لهأ الأ :يلاتلاك ظافلألا ضعب فالتخاب ثيدحلا درو ٤٩٢٣. ثيدحلا مقر ٠١٢٩١ .باطخلا روثأَمب سودرفلا ٦-

 ةهكافو ديشم رصق درطم رهنو زتهت هناحيرو ألألتي رون ةبعكلا برو يه اهل رطخ ال ةنجلا نإف ةنجلل رمشم
 ةيهب ةميلس ةيلاع راد يف ةمعنو ةرضنو ةربح يف دبا ماقم يف ةليمج ءانسح ةجوزو ةريثك للحو ةجيضن ةريثك
 يف ينابلألا هفعض سفيعض ثيدح وهو .هللا ءاش نإ اولوق :لاق .هللا لوسر اي اهل نورمشملا نحن :اولاق
 )٢١٨٠(. عماجلا فيعض ىفو )٩٤٦(. هجام نبا فيعض

 يف تافلؤملا تائم هل .ه٦٢٢١ رئازجلاب ةيادرغ يف دلو .بهذملا يضابإ شيفطأ فسوي نب دمحم مامإلا وه ٧

 ماع اليوط رمع نأ دعب يفوتو سريسفتلا ريسيت اهرهشأ نم لعلو .ةمئألا بطقب بقل ىتح ةفرعملا نونف عيمج
 .ه١ ٢٣٢

٨- .ةنجلا فصو يف ةنجلا ٢٠١-٢٠٢.
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 مكيلع مالس :نولوقي ةنجلا لهأ ىلع نولخدي ةكئالملا نم دنج باب لك ىلعو
 اهوابصح و كسملا نم اهبارتو بهذلا نم اهضرأ .رادلا ىبقع معنف متربص امب

 مئاد اهلكأ شرعلا رون نم اهرون مجن الو رمق الو سمش اهيف سيل ،توقايلا
 ج رخي اوبرش اذإو ،كسملاك مهحشر ج رخي ائيش اهنم ةنجلا لهأ لكأ اذإو ،اهلظو

 ال ةنجلاو طئاغلل تلعج رابدألا نأل رابدأ ةنجلا لهال سيلو .اكسم مهنادبأ نم
 ج رخأ ولو تبذعل ةحلاملا راحبلا يف قصب ةنجلا لهأ نم الجر نأ ولو .اهيف طئاغ

 اهتابنو رفذألا كسملا اهبارت لعج و ةضور ةنجلا يف قلخ ىلاعت هللا نأ ىوريو

 يهو رون نس اهتحنجأ رمحأ توقاي نم سرف فالا ةعبس اهيف قلخو نارفعزلا
 هاطعأ ةمايقلا موي ناك اذإو ،راهنألا نم برشتو اراهنأ اهيف رجفو ،نارفعزلا ىعرت
 اهيلإ ليخلا مهب ريطت ةضور ةنجلا يفو .ةنجلا يف نيبغارلاو ايندلا يف نيدهازلا هللا
 نم ةعبارلا ةجردلا ىهو ،اهنولصيف ماع فلأ ةريسم ايندلا تاعاس نم ةعاس يف
 رفذألا كسملا اهبارتو نارفعزلا اهتعرزم رفصألا روفاكلا نم يهو سودرفلا
 ىلع رمخلاو لسعلاو ءاملا جاوما اهيف مطلت رهوجلاو ردلا نم اهوابصح و

 رمحألا بهذلا نم اهنابضقو رضخألا دجربزلا نم اهلوصأو راجشألا اهتفاح

 يف يرجت اهراهنأ ،ىلاعت هللا الإ اهملعي ال اهرامثو «ضيبألا ؤلؤللا نم اهقاروأو
 هذه ىلع يهف ،اهيلع ةلظم راجشالاو ،اهلالخ يف ةدرطم ةيراج ،يهف دودخأ ريغ
 كسملا حئاور اهيف حفنتو ةمحرلا حاير اهيف قفختو راونألا اهاشغت ةفصلا
 ءاضيبلا ةضفلاو رمحألا بهذلا نم نبلب ينبم رصق ةضورلا هذه يفو ربنعلاو
 هيف ،هرهاظ نم هنطابو هنطاب نم هرهاظ ىري رمحألا توقايلاو رضخالا دّرمزلاو

 قلخو هقلخ نم ناحبسف هفصي نأ فصاو ردقي ال ام ةذللاو رورسلاو ميعنلا نم

 وهزتو راهنألا اهنم رجفنتو ،ربنعلاو كسملا نابثك ةضورلا هذهب طيحتو .الها هل
توقايلا ضارضر ىلع يرجت يهو ةمغن راهنألا ريرخل عمسيو راجشالا اهب
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.(أ) ةطوطخملا نم طقسو (ب) ةطوطخملا يف لصفلا اذه ناونع درو ١-
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 توقايلا نم مالسلا رادو ضيبألا ولوللا نم يهو لالجلا راد :نامث نانجلاو

 ةنجو رضخألا دجربزلا نم ىوأملا ةنجو ،ناجرملا نم رارقلا رادو رمحألا

 سودرفلا ةنجو {ءاضيبلا ةضفلا نم ميعنلا ةنجو رفصألا ناجرملا نم يهو دلخلا

 . رذلا نم ندع ةنجو رمحألا بهذلا نم

 ةريسم امهنم باب لك يعارصم نيب 3 بهذلا نم ناباب اهل ميعنلا ةنجو

 رفذألا كسملا اهبارتو \ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل اهؤانبو ،ماع ةئامسمخ

 رهوجلا نم اهباوبأو توقايلاو ؤلؤللا اهروصقو نارفعزلا اهشيشح و ،روفاكلاو
 .لسعلا نم ىلحأو نبللا نم اضايب دشأ اهؤوام م ،ؤلوللا اهئوابصحو

 ىلع رثوكلا رهنو تانجلا عيمج يف يراجلا ةمح رلا رهن :ةتس اهراهنأ لضفأو

 .هرئؤَكلا كاتْيَطغأ انإل» :ىلاعت هلوقل وي دمحم اندّيسل توقايلاو ردلا هتفاح

 اهئارو نمو .موتخملا قيحرلا رهنو ،ليبسلسلا رهنو ،مينستلا رهنو روفاكلا رهنو
 !موجنلا ددع نم رثكأ يهو .ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهددع ملعي ال ةريثك راهنأ

 .ىلاعت هللا الإ اهملعي ال موجنلا ددع نم رثكأ اهروصقو

 اهنطاب نم اهرهاظ ىري رهاوجلاب عّصرملا ردلا نم باوبأ ةينامث ةنجللو

 ىلاعت هللا نذإب تحتفنا يحتفنا اهل ليق اذإ ،ُمَلكَنو ملكتت !اهرهاظ نم اهنطابو
 لوسر دمحم هللا الإ هلا ال :لوألا بابلا ىلع بوتكم .تقلقنا يقلغنا اهل ليق اذإو
 ىلعو ةلماكلا ةالصلا نيلصملا باب : ىناثلا ىلعو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلا باب :عبارلا ىلعو «نينذوملا باب : ثلاثلا

 باب :سداسلا ىلعو \تاوهشلا نع هسفن مصع نم باب :سماخلا ىلعو ركنملا
 نيدلاولا رب وحن تاريخلا نولمعيو مهراصبأ نوضغي نيذلا نيقتملا جاجحلا
 .محرلا ةلصو

 ةالص ىلع مواد نم الإ هلخدي ال ىحضلا باب :اهنم رخأ باوبأ اهيفو

 بابو اريثك كلذ هبشأ امو ڵ©بجر ماص نم الا هلخدي ال بجر بابو . ىحضلا

١/١٠٨. .رثوكلا ١
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 ابوتكم المع لمع نم اهنم باب لك نم لخديو نومئاصلا الإ هلخدي ال نايرلا
 نم اهيفو .هقلاخ ىلاعتو هناحبس هللا الإ هددع يصحي ال ام نيعلا روحلا نم اهيفو

 .ادبأ عطقني ال ام ميعنلا

 شرعلا كلذ .عفترملا نمحرلا شرع عيمجلا فقسو نانجلا ىلعأ سودرفلاو
 يهو © ىهتنملا ٥هردس قوف ةنجلاو ،ض ر الا ىلع ءامسلا عافتراك سودرفلا ىلع

 .شرعلا نيمي ىف ةعباسلا ءامسلا قوف

 اهيف ققش مث ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل ةنجلل طئاحلا طاحأ هللا نإ) :وي لاق

 :تلاق اهترهزو اهنسح ىلإ ةكئالملا ترظن املف راجشألا اهيف سرغو راهنألا

 ."(كولملا لزانم 'كاب وط

 ،(اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغ ةنجلا يف نإ) :ؤي لاق
 ىشفاآو ماعطلا معطاو مالكلا باطأ نمل) :لاق «؟هللا لوسر اي ىه نمل» :اولاق

 :لاق «؟كلذ قيطي نمو هللا لوسر اي» :انلقف ،(ماين سانلاو ليللاب ىلصو مالسلا

 نمو ،مالسلا ىشفأ دقف هيلع در وأ هيلع ملسف هاخأ يقل نم :كلذب مكربخأس)
 يف "ةادغلا ىلصو ةريخألا ءاشعلا ىلصو ماعطلا معطأ دقف هدالوأو هلهأ معطأ

 .؛‘(سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا ماين سانلاو ليللاب ىلص دقف ةعامج

 يف نإ) :لاق ،«هللا لوسر اي ىلب» :انلق ،(؟نانجلا فرغب مكربخأ الأ) :هيو لاق

 نم اهنطاب ىري امك اهنطاب نم اهرهاظ ىري رهوجلا فانصأ نم افرغ ةنجلا

 ىَّنْسُح مهل ىبوط :ليقو . ةنجلا يف ةرجش ىبوم نأ .يبنلإ نع ريسفتلا يف ءاجو.ءاعدلل مدختست : "كابوُطآ ١-
 ١ /٥٦٥(. .برعلا ناسل :رظنا) .ةيشبحلاب ةنجلا مسا ىبوط :ليقو . مهل ةريخ :ليقو .مهل ريح :ليقو مهل

 ٢- .روثنملا ردلا ٩٢/١.
 ٢- .حاحصلا راتخم) .ًةَوْدُغ هتيتأ لاقي سمشلا عولطو ةادغلا ةالص نيب ام :ًةودغلا" ١/ ١٩٦(.

 انث بوقعي نب يلع مساقلا وبأ انربخأ :يلاتلاك فالتخالا ضعبب درو دقو ٠١٤٤٨ ثيدحلا مقر ٠. دئاوفلا ٤

 انث يدزألا نمؤملا دبع نب نمحرلا دبع انث يدع نب حلاص انث قشمدب يذورورملا ىسوم نب فسوي بوقعي وبأ
 موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هللا دبع نب رباج نع نسحلا نع عساو نب دمحم
 ناولأ نم افرغل ةنجلا يف نإ) :لاق ."هللا لوسر اي انمأو تنأ انيبأب ىلب" :اولاق .(ةنجلا فرغب مكربخأ الأ) :لاقف

 الو تأر نيع الام ةماركلاو باوثلاو ميعنلا نم اهيف .اهرهاظ نم اهنطايو اهنطاب نم اهرهاظ ىري هلك رهوجلا
 ٠مايصلا مادأ و .مالسلا ىشفأ نمل) :لاق ."؟كلت نمل هللا لوسر اي انماو تنا انيباب" :انلق :لاق إ(تعمس نذا
 قيطت يتمأ) :لاق .؟كلذ قيطي نمو هللا لوسر اي يمأو يبأب" :تلق :لاق (ماين سانلاو ىلصو .ماعطلا معطأ و
 نم هلايعو هلهأ معطأ نمو ٠مالسلا ىشفأ دقف مالسلا هيلع درف هيلع ملسف هاخا يقل نم كلذ نع مكربخأسو كلذ

 ىلص نمو ؛مايصلا مادأ دقف ةثالث رهش لك نمو ناضمر ماص نم و ؛ماعطلا معطا دقف مهعبشي ىتح ماعطلا
.(سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم ماين سانلاو ىلص دقف ةعامج يف ةادغلاو ةرخألا ءاشعلا
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 .'(تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفو فرشلاو تاذَللاو معنلا اهيف اهرهاظ

 نم رصق) :لاقف "هؤنذَع تانج يف ةبيط نكاَسَمَو :ىلاعت هلوق نع ويو لئسو
 نم اتيب نوعبس راد لك يف ،ءارمح ةتوقاي نم اراد نوعبس رصقلا كلذ يف ،ةؤولئول

 ةدئام لك ىلع ةدئام نوعبس ريرس لك ىلع ريرس تيب لك يف ءارضخ ةدرمز

 ىطعيو ،ةفيصو نوعبسو افيصو نوعبس تيب لك يف ،ماعطلا نم انول نوعبس
 ."(عمجا هلك كلذ ىلع يتاي ام مويلا نم ةودغ لك يف نمؤوملا

 ذخأيف للخلا تبنت ةرجش اهطسو ةؤلؤل نم ةنجلا يف نمؤملا راد) :ةيو لاق

 . ٠(ناجرملاو ُول؛وللاب ‘ةقطنم ةلح نيعبس هيعبصاإب

 ُءىضت ةحتفم باوبأ اهل دجربز نم فرغ اهيلع ًادُمعل ةنجلا ىف نإ) :ؤي لاق

 نوتاحتملا) :لاقف ؟اهنكسي نم هللا لوسر اي» :انلق «(يردلا بكوكلا ءعىضي امك

 نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ."(هللا يف نوقالتملاو هللا يف نولذابتملاو هللا يف

 هللا لوسر اي» :ليق ،(اهتحت نم دامع الو اهقوف نم قيلاعم اهل سيل افرغ ةنجلا يف
 هللا نذإب مهماسجأ مظع عم ريطلا هابشأ اهيلإ نوريطي) :لاق «؟اهلهأ اهلخدي فيك

 .'(ماقسألا لهأل) :لاق «؟ىه نمل هللا لوسر اي» :ليق ،(ىلاعت

 اورقا اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجشل ةنجلا يف نإ) :ةي لاق

 لزنأ يذلاو» :لاقف هنع هللا يضر ابعك كلذ غلبف 3هئدوُدُمَم لظو :متئش نإ
 ابكار الجر نا ول امهيلع ملسو هللا ىلص دمحم ىلع نآرقلاو ىسوم ىلع ةاروتلا

 .(انمأو تنأ انيبأب هللا لوسر اي ىلب ):هيلع دازو ٥٦٤٥. ثيدحلا مقر ٢٨١7٤. .بيهرتلاو بيغرتلا ١
 ٧٢/٩. .ةبوتلا ٢-
 شارف لك ىلع نول لك نم اشارف ريرس لك ىلع اريرس نوعبس تيب لك يف :ةدايزب ٠١٧٩/١٠ .يربطلا ريسفت ٢-

 نوعبس تيب لك يف ماعط نم انول نوعبس ةدئام لك ىلع ةدئام نوعبس تيب لك يف نيعلا روحلا نم ةجوز
 يزوجلا نبا جرفلا وبا دروا دقو . عمجا هلك كلذ ىلع يتاي ام ةدحاو ةادغ يف ةوقلا نم نمؤملا ىطعيو ةفيصو

 ."رسج هدانسإ يفو ؛هللا لوسر ىلع عوضوم ثيدح" :هنع لاقو ةةعوضوملا ثيداحألا نمض نم ثيدحلا هذه
 ."ةلادعلا دح نع جرخ" :نابح نبا متاح وبأ لاقو

 ١٠ /٢٥٥(. سبرعلا ناسل :رظنا) .هطسو هب دش ام لك :قاطنلا و ةقطنملا و قطنملا ٤
 ثيدحلا مقر ٠٤٠/٧ .اهلهأل دعأ امم اهيف اممو ةنجلا يف ركذ ام باب /ةنجلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم ٥-

 ٢٤٠٤٠.
 . ...نوقالتملا و هللا يف نوسلاجتملا تدرو ٠٩٠٠٢ ثيدحلا مقر ٤٨٧/٦، .ناميإلا بعش ٦-
 .(ىولبلاو عاجوألاو ماقسألا لهأل) :هيلع دازو ،قيلاعم سيلو قيلاغم تدروو س٦/٦٨٢ .روثنملا ردلا ٧-
٢٠/٥٦. .ةعقاولا ٨-
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 نم يرجيو الإ رهن ةنجلا يف امو امره طقسي ىتح اهغلب ام ةرجشلا لصأب راد

 ىبوط ةرجش) :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ،«هديب اهسرغ ىلاعت هللا نإو اهلصأ

 .'(اهمامكأ نم ج رخت ةنجلا لهأ بايث ماع ةئامسمخ ةريسم

 اهطسو يف اتيب نوعبرأ اهيف ةفوجم ةرد نم ةنجلا يف نمؤوملا راد نإ) :ذيو لاق

 دجربزلاو ولؤللاب ةمظنم ةلخ نيعبس هيعبصإب ذخأيف بهذيف للخلا تبنت ةرجش
 . اس . . .: ۔(ى 7 ء . . . هتلاابك ۔ ٢,م.

 هتعاس نم نركتف ةلح سبليل ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ) :مي لاق ."(ناجرملاو
 نيب ام ءيضت ةولول ىندأ نإو ناجيتلا مهيلع ةنجلا لهأ نإ) : ةلع لاق .'(انول نيعبس

 ."(اعيمج ايندلا للح لدعت ةلُخلاو برغملاو قرشملا

 ؟ةتما مك ىلإ بر اي :تلاق .يدتما :اهل لاق ةنجلا هللا قلخ امل» :يربطلا لاق

 ؟دتما مك ىلإ بر اي :تلاق .يدتما : لاق من ،تدتماف ماع فلأ ةئام يدتما :لاق

 ؟دتما مك ىلإ بر اي :تلاق .يدتما :لاق مث \تدتماف ،ماع فلأ ةئام يدتما :لاق

 ةمح ر نأ امك فرط اهل سيل نيدبآلا دبأ دتمت ىهف ،ىتمحر رادقم يدتما :لاق

 اهقلخ نيح نم دتمت امنإ : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .) فرط اهل سيل هللا

 اهل ةنيدمل ةنجلا يف نإ» :سابع نبا لاق .مهسلا ةعرس ىلع ةمايقلا موي ىلإ هللا

 نملع دق راكبأ راوج اهيف اماع نيعبس اهيف بكارلا ريسي ،ءارمح ةولول نم ناتفاح

 ىلع بكارلا مهنمف ،مهباود اوبكر اوهزنتيو اوذذلتي نأ ةنجلا لهأ دارأ اذإف { نآرقلا

 اولزن ةنيدملا اوتأ اذإف ءارضخ ةدرمز نم آةبيجن ىلع مهنمو ءارمح ةتوقاي نم سرف

 نارقي مهيديا نيب يراوجلا فطصتو كرون نم ربانم مهل عضوتف ،مهباود نع
 . ((نهتا وص ١ نم عمسلل ىهشا الو بلقلل حرفا نوعماسلا عمسي مل تاوصاب ن ارقلا

 ثيدحلا دروو ٢٢٩٨٢. ثيدحلا مقر ٢١/٧-0٢٢ ...ةنجلا يف ركذ ام باب /ةنجلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم ١-
 .طقف "امره طقسي ىتحل" :هلوق ىتح
 ١١٦٩١. ثيدحلا مقر ٧١٢. .لبنح نب دمحأ دنسم ٢-
 ٢٦٢. ثيدحلا مقر ٠٧٤/١ .كرابملا نبال دهزلا ٢-
 ةمركع عمس هنأ نابأ نب مكحلا نع رمعم نع قازرلا دبع :هلوق .دعرلا ةروس ٠٢٢٦٢ .يناعنصلا ريسفت يف ءاج ٤

 .انول نيعبس ةعاس يف نولتتف ةلحلا سبليل لجرلا نإ لوقي
 ٥- .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك ؤيذمرتلا ننس ٠٦٩٥/٤ ثيدحلا مقر ٠٢٥٦٢

 يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعض فيعض ثيدح .برغملاو قرشملا :هلوق ىتح ثيدحلا ءاجو )٤٦٨(٠ يفو
 عماجلا )١١٨٦(. , 7

 راتخم :رظنا) اهيلع قباسُي يتلا اهقاتع ؛(٥/٦١ .ةياهنلا :رظنا) ناويح لك نم لضافلا بيجلا :"ةبيجن" ٦-
َ ٢٦٩/١(. .حاحصلا
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 :لاق «؟كتعطأ نإ نهنم ةدحاو ىجوزم تنأ له هللا لوسر اي)» :ىبارعأ لاقف

 .«ادبأ كيصعأ ال» :لاق ،(ةجوز نيعبسو نيتنثاب كج وزأ نأ لع)

 ءامسلا موجن ددع اهراهنأو ©‘ءامسلا موجن ددع ةنجلا روصق)) :سابع نبا لاق

 .«نانجلا عيمج يف يرجي ،ةمحر رلا رهن هل لاقي رهن اهيفو

 رصق لك ىف رصق فلأ فلأ ةنيدم لك ىف ،ةنيدم فلأ نموملل» :سابع نبا لاق
 فلأ فلأ ةرجح لك يف ‘كسملا نم ةرجح فلأ فلأ راد لك يف ،راد فلأ فلأ

 سدنس نم اشارف نوعبس اهنم ريرس لك ىلع ريرس فلأ فلا تيب لك يف ،تيب

 ضعب يفو ،نيعلا روحلا نم ةجوز شارف لك ىلع ،ةنس ةريسم شارف لك ظلغ
 ماع فلأ هكلم غلبيل ةنجلا لهأ نم ريقفلا نإو ،رينك ءيش نالزغلا نم نئادملا كلت

 .(ماع فلأ ىف

 بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف) : الت هللا لوسر نع هدنسب ايندلا ىبأ نبا ىورو

 سدنس اهناصغأو رفص ضاير اهرهزو رضخ دورب اهقروو ،ماع ةئام اهلظ يف

 اهبارتو دجربزو توقاي "اهئاحطبو لسعو ليبجنز اهغبصو للخ اهرمثو رضخ
 ."(كسم

 نولوبي الو نوطوغتي الو نوبرشيو نولكأي ةنجلا لهأ) :يب هللا لوسر لاق

 ةوق دحاولا ىطعي)و ،٠(حيبستلاو دمحلا نومهلي)و 5ئ(اكسم احشر كلذ نوكيو
 . '(عامجلاو بارشلاو ماعطلا ىف ةئام

 ىلإ مهدحأ فرصنا مهلزانم ىلإ ةنجلا لهأ فرصنا اذإ») :سابع نبا لاق

 .برعلا ناسل :رظنا) . ًدوُرُب و دربأ و دارب عمجلاو .يشولا هب مهضعب صخو طوطخ هيف بو دربلا :"دوربلا ١
 ٢ ٨٧(.

 ٢ .برعلا ناسل : رظنا) .ىصحلا قاقد هيف ليسم :"اهئاحطب" ٤١٢/٦(.
 ةنجلا يف نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :يلاتلاك طيسب فالتخاب ثيدحلا درو ٦٤٧٤. .روثنملا ردلا ٢-

 رضخ دورب اهقروو .هعطقي نأ لبق ماع ةئام هيف راسل اهلظ يف باوجلا بكارلا ريسي ول ىبوط اهل لاقي ةرجش
 توقاي اهؤاحطبو لسعو ليبجنز اهفمصو رضخ للح اهرمثو قربتسإو سدنس اهداتقأ و رفص طاير اهرهزو

 .(كسم اهبارتو رضخا درمزو رمحا
 .كسملا حشر نكل :ظفلب ٢٢٧٠" ثيدحلا مقر ١٨٤٤. .يلعي يبأ دنسم ٤

 ٥- .نابح نبا حيحص ٤٦٢/١٦. ثيدحلا مقر ٧٤٢٥.
.عامجلاو ةوهشلاو برشملاو معطملا يف :ظفلب ١٦٩٢٨٨\ ثيدحلا مقر ٢٦٧/٤، .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٦-
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 باب فلا اهل ءارمح ةن وقاي نم ةبق هيف 0"خحسرف فلأ ٠يسمخ ولول نم 'قداَرُس

 رخالا ىلع مث ،اذكو اذك اهيلإ رظنيف هيقش دحأ ىلع عئكتيف {ةأرما ةئامعبس اهيفو

 :نولوقيف مهبر نم ةيدهلا مهعم باب فلآ نم كلم فلأ هيلع لخدي مث كلذك

 كلملا لوقيف !اذه نسحأ ام :لوقيف .كلذ نوعضيف كبر نم كيلع مالسلا

 كلذو ،اذه لثم ىلع يهتشي املك هل نرطقت نأ نكرمأي نكبر نإ :هلوح رجشل

 .((ةعمج لك ىلع

 اذإف ديزملا هللا حتفي ىتح هيف مه امب نيبجعم ةنجلا لهأ لازي ال» :يدسلا لاق

 .«مهنانج يف امم لضفأ وهو الإ ءيش هتأي مل هحتف

 يمانم يف تيأرف ةليل تاذ تمن)» :حلاصلا فلسلا ضعب لاق :"يبطرقلا لاق

 موقو ةنجلا ىلإ مهب ىضمي موقف ،نوبساحي سانلا نأكو ‘تماق دق ةمايقلا نأك
 يف ةنجلا ىنكس متلن اذامب ةنجلا لهأ اي :تيدانف ةنجلا تيتأف رانلا ىلإ مهب ىضمي

 رانلا باب ىلإ تيتأ مث .ناطيشلا ةفلاخمو نمحرلا ةعاطب :اولاقف ؟ناوضرلا لحم

 اذإف .نمح رلا ةفلاخمو ناطيشلا ةعاطب :اولاق ؟رانلا متلن اذامب رانلا لهأ اي :تلقف
 ؟رانلاو ةنجلا نيب نوفوقوم مكلاب ام :مهل تلقف رانلاو ةنجلا نيب نوفوقوم موق
 ةنجلا لوخد نم انتعنم تائيسلاف تلق تانسحلاو تلج بونذ انل :اولاقف

 .ملعأ هللاو .«رانلا لوخد نم انتعنم تانسحلاو

 نع بيبح نب نع دهاجم نع نايفس نع عيكو انثدح يرسلا نب دانه لاقو

 هتفاح ،ةايحلا هل لاقي رهن ىلإ مهب ىهتني فارعألا باحصأ) :ثرحلا نب هللادبع
 مهروحن يف اودبتف الاستغا هنم نولستغيف ؤلؤللاب اللكم هارأ :لاق .بهذلا نابضق

 اوتمت :مهل لاقيف اضايب اودادزا اولستغا املك نولستغيف نودوعي من ءاضيب ةماش

 لهأ نيكاسم مهف .افعض نوعبسو متينمت ام مكل :مهل لاقيف ،هللا ءاش ام نوتمتيف
 نومسي مهف ) اهب اوفرع ةماضلا كلت مهروحن يفو ةنحلا اولخد اذإف 6 ةنحلا

 .٠(ةنجلا لهأ نيكاسم

 . . .. ١٢٨/١٠(. .برعلا ناسل :رظنا) .تاقدارس عمجلا و ءانبلاب طاحأ ام :"قردارسلا" ١
 دحاو وهو .نكس هنأك كلذ نم حارتساو دعق ىشم اذإ هبحاص نأل كلذب يمس .ةئس وأ لايمأ ةثالث :"خسرف" ٢

 ٤٤/٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .برعم يسراف ؛خسارفلا
 ١٥٤/٢. .ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا ٢
 ١٨/١١(. .برعلا ناسل :رظنا) ميظعلا رمألا :للجلا رمألاو چترثكو تّمظع :"تلج" ٤

٢٤٠٤١. ثيدحلا مقر .٧/٠٤...ةنجلا يف ركذ ام باب /ةنجلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم ٥-
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 هبيجيف مداخلا يداني نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندا نإ) : ل يبنلا نع ثيدحلا يفو

 ةداتقل ليق :ةداتق لاقإ مهرون و ناملغلا ءافص اوركذ املو .'(كّێبل كّێبل هبابب فلأ

 لضف نإ هديب ىسفن يذلاو) :ةيو هللا لوسر لاق ،؟"(مودخملا فيكف مداخلا اذه

 ."(بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخملا

 ؛ههادفو نَمخَرلا ىلإ َنيِقَتُملا رشن موي :ىلاعت هلوق يف ؤي هللا لوسر لاق

 اقون اوبكر مهروبق نم اوجرخ اذإ مهنإ هديب يسفن يذلاو انابكر نورشحي)
 باب دنعو ةنجلا باب ىلإ مهب ريستف رهاوجلا عاونأب ةعصرم بهذ نم اهلاحر

 اذإف ،نويعلا كلت ىدحإ نم نوبرشيف ،نايرجت نانيع اهلصأ نم عبني ةرجش ةنجلا

 لك نيم اورهطو لغ لك ع زنو مهبولق يف ءاد لك هللا ج رخا مهرودص بارشلا غلب
 نم نولستغي مث 3“هئاروُهط اباَرَش ْمُهُّبَر ْمُهاَقَسَو ...» :ىلاعت هلوق كلذف سند
 ناهدلاب اونهد امنأك مهنادبأ ريغتت الو مهسوؤر ثعشت الف ىرخألا نيعلا

 ءاونتتفال باوبألا نينط قئالخلا عمس ولف ،ةنجلا باوبأ ىلع آعيراصملا نوبرضي
 ءايلوأ اي :لوقيف \نوريحتيف ههجو نسح ىلإ نورظنيف ،مهل حتفيف اناوضر نودانيف

 نم اهتافرش \ةضف نم روصق ىلإ مهب قلطنيف «مكلزانمب تلكؤ يذلا مكمّق انأ هللا
 دنع هللا ءايلوأ لوقيف نسحلاو ةقرلاو رونلا نم اهنطاب نم اهرهاظ ىري ،&بهذ

 .'(احرف اوتامل اهيف توم ال نأ الولف .مكل اذه :لوقيف ؟اذه نمل ناوضر اي :كلذ

 ١- .باطخلا روثأمب سودرفلا ٠٢١٧/١ ثيدحلا مقر ٨٢١.
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٦٢-

 ٢- .روطلا ةروس .يربطلا ريسفت ٢٩/٢٧.
 ٤- .ميرم ٨٥/١٩.

 ٥- .ناسنإلا ٢١/٧٦. ,. .

 :يأ .نيَعارْصملا نم طّسَولا يف امهلخَْم اعيمج نامضني نابوصنم ناباب عيراصملاو عارصم هدرفم عمج :"عيراصم"-٦
 ١٩٩/٨(. .برعلا ناسل :رظنا) .بابلا ابناج
 هللا ىلص هللا لوسر تلأس لاق يلع نع :يلاتلاك ءاج ثيح فالتخالا ضعبب ثيدحلا درو دقو ٥/ ٠٥٢٨٩ .روثنملا ردلا ٧

 ىلص يبنلا لاق بكرلا الإ دفولا له هللا لوسر اي تلق ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحن موي ةيآلا هذه نع ملسو هيلع
 كرش بهذلا لاحر اهيلعو ةحنجأ اهل ضيب قونب اولبقتسا مهروبق نم اوجرخ اذإ مهنإ هديب يسفن يذلاو ملسو هيلع هللا
 بهذلا حئافص ىلع ءارمح ةتوقاي نم ةقلح اذإف ةنجلا باب ىلإ نوهتنيو رصبلا دم لثم اهنم ةوطخ لك ألألتي رون مهلاعن
 سند نم مهنوطب يف ام لسفتف نينيعلا ىدحإ نم اوبرش اذإف نانيع اهلصأ نم عبني ةنجلا باب ىلع ةرجش اذإو
 نينط تعمس ولف ةحيفصلا ىلع ةقلحلاب نوبرضيف ادبأ اهدعب مهارعشأ الو مهراشبأ ثعشت الف ىرخألا نم نولستغيو
 ادجاس هل رخ هأر اذإف بابلا هل حتفيف اهميق ثعبتف ةلجعلا اهفختستف لبقأ دق اهجوز نأ ءاروح لك غلبيف يلع اي ةقلحلا
 ردلا مايخ نم جرختف ةلجعلا ءاروحلا فختستف هرثأ وفقيو هعبتيف كرمأب تلكو كميق انأ امنإف كسار عفرا لوقيف
 ةدلاخلا انأو ادبأ سأبأ الف ةمعانلا انأو ادبأ طخسأ الف ةيضارلا انأو كبح انأو يبح تنأ لوقت مث هقنتعت ىتح توقايلاو

.ادبأ نعظأ الف ةميقملا انأو ادبأ تومأ الف
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 مهل ١ فلزت من ،هناوضرو هللا نامأب لوخدلا لبق نوربخي هللا ءايلوأ نأ انغلبو

 جرختف ،هللا ءاش ام وأ ةنس ةئامسمخ رادقم كسملا ج رخيف كاهباوبأ حتفتو ةنجلا

 نوبحت ام مكجاوزألو مكل :مهل لاقيف \اهجوز تفرع ةدحاو لك نيعلا روحلا

 يهو رخأ ةكئالم مهتلبقتسا اهباوبأ نم اوند اذإو ةنجلا ىلإ ةكئالملا همدقت مث
 نامألاو كلملاو دلخلا راد 3"هم نيدلاخ اًهولخذاف ْمُنط ْمكنَلَع ٌمالَسلف :لوقت
 اننرواو هدعو انقدص يذلا هلل ُدْمَحلاف : نولوقيف اورشبا ماودلاو حرفلاو ميعنلاو

 يف هلمعب دحاو لك لزنيف 3"هننيلماعلا رجأ معنف ءاشن ثْيَح ةنجلا ني أوبتت َضزألا

 ريغ يف يرجت رمخ و ءامو لسعو نبل راهنأو ،ةَرسأو شرفو مدخو جاوزأ ةجرد
 سدنس نم سابلو سوؤرلا ىلع ليلاكالاو ،نيحايرو ناولأو ةهكافو ،دودخأ
 هراد نمح رلا مهنكسأ يكزلا كسملا حير نم بيطأ مهحيرو ريرح و قربتسإو
 اهنابثكو نارفعزلا اهشيشحو كسملا اهبارتو ةضفو ماخر اهضرا ،ةنجلا يهو

 توقايلاو ةضفلاو بهذلا اهروصقو ،توقايلاو ردلا اهاصحو ،رفذألا كسملا

 .رهاوجلا ناولأو دجربزلاو

 ةَّنبَلو بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةَبَل ةنس ةئامسمخ هلوط طئاح اهلك ةنجلا ىلعو
 اهفعسو رضحا دحجربزو رد اهبركو رمحا بهذ اهلخن عودجو . توقاي نم

 اهيف الو دبزلا نم نيلأو لسعلا نم ىلحاو ةضفلا نم اضايب دشا اهبطرو للح

 نوطرقم نوجّوتم نوروسم نولَحكم درم درج مهو ،تخبلاك اهريطو .ىون

 .رهوجلاو ؤلؤللاو ردلاو بهذلا ليلاكأب نوللكم نومتخم نولخلخم
 لهأ فصو ىف هللا همحر ىناملا ؛يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا نعوا

 :ةنحلا

 ١٢٨/٩(. .برعلا ناسل :رظنا) .برقتو وندت :"فلزتأ ١
 ٢٩/ ٧٢. .رمزلا ٢-
 ٧٤/٢٩. .رمزلا ٢-
 يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللادبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم يضاقلا ةمالعلا خيشلا وه ٤-

 ىلع ىفوت ثيح سداسلا نرقلا ىلإ شاعو يرجهلا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ،يوزنلا
 . ةنجلا فصو ىف ةروهشملا ةيريبعلا ةديصقلا مظان وهو غىوزنب نفدو ھ ٨ ٥ ةنس ناضمر رهش يف حجرالا

 . اءزج نيعبسو نينثا ىف عرشلا نايب باتك فلؤمو .ماكحألاو نايدالا يف ةمعنلاب ةامسملا ةزوجرالاو
 ةبتكمب سشيفطأ فسوي نب دمحم خيشلل .ةيريبعلا ةديصقلا حرش طوطخم نم ةخسن يف ةديصقلا ىلع ترثع ٥

.نامع ةفرغ /سوباق ناطلسلا ةعماج
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 اَهروغث اهنم كسملاب ةللعم اهروعش مهنم ردلاب ةكوكشمو

 ةخطلم ةموظنم ردلاب ةكوكشم ةنجلا ىف ىلاعت هللا ءايلوأ روعش نأ هانعم
 .كسملاب ةلّلعم مهفاتكأ ىلع مهبئاوذ نيجخرُم كسملاب

 ضيبألا ردلاب للكي مهروعش وهف ةنجلا يف دوسأ ناك ام :سابع نبا لاق

 .رمحألا توقايلاب للكي ؤلؤللاو رضخألا درمزلاب للكي ةنجلا بهذو

 اهريرصو اهحيبست اورطخ اذإ مهلاعنب مهيشم يف مهبرطيو

 مهبرطي يذلا وه مهرتخبتو اهب مهيشم يف اهتوصو مهلاسن حيبست نأ هانعم

 .'(هنسح نم اوتامل ايندلا لهأ هعمس ول هنأل مهلاعن ريرص ت وص نسحل مهحًرفيو

 مْوَيه :ىلاعت هلوق نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بلاط يبأ نب يلع لأَسو
 مث .«انابكر نورشحي)» :لاق («؟دفولا ام» ."همادفو نَمخَرلا ىلإ َنيِقتُملا رشن

 لئاحر اهيلع اقون اوبكر مهروبق نم اوجرخ اذإ مهنإ هديب يسفن يذلاو» :لاق
 عبني ةرجش ةنجلا باب دنعو ةنجلا ىلإ مهب ريستف رهوجلا عاونأب ةعصرم بهذلا

 ام هللا ج رخأ ردصلا بارشلا غلب اذإف نينيعلا ىدحإ نم نوبرشيف نانيع اهلصأ نم

 هلوق كلذف اهرذقو ايندلا سند خرم هللا مهرهط نطبلا غلب اذإف لغ نم مهرودص يف

 ثعشت الف \ىرخأ نيع يف نولستغي مث "هئاروُهط اباَرَش مه مِهاقَسَو ل :ىلاعت

 قئالخلا تعمس ولف ةنجلا باوبا قلح نوبرضي مث مهناولأ رّيغتت الو مهسوؤر
 ههج و نسح ىلإ نورظنيف ،مهل حتفيف اناوضر نودانيف ،اهب اونتتفال باوبألا نينط
 ءايلوأ لوقيف كلذك اهلهأ نسحأ راد ىلإ اولصو اذإف ،اركش هلل نيدجاس نورخيف
 هيلع هللا ىلص لاق ،«مكل اذه» :لوقيف ،(؟ذه نمل ناوضر اي» :كلذ دنع هللا

 نأ مهدحأ ديري مث .(مهرثكأ تامل ةنجلا لهأ نع عفري توملا نأ الولف) :ملسو
 هيريف هب رميف ،(فكل هللا هدعأ ام كيرأ ىتح ىنعبتا» :ناوضر لوقيف هرصق لخدي

 اهلفسأ نم توقاي نم ةفرغ ىلإ هب ىتؤي مث لج و زع هللا هاطعأ امو ًامايخو اروصق

 .() ةطوطخملا يف درو ١-
 ٨٥/١٩. .ميرم ٢-

٧٦/ ٢١. .ناسنإلا ٢-
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 يفو توقايلاو ردلا 'لداتَج ىلع ناولألا عيمجب اونول دق عارد ةئام اهالعأ ىلإ

 ةفرغ نيسمخ ردقك شرفلا نم هيلع كلذ لثم ضرع يف خسرف هلوط ريرس ةفرغلا
 ريرسلاو رون نم يهو 'هةعوفرم شرفو :ىلاعت هلوق كلذف ضعب قوف اهضعب

 ءيضت ةتوقاي نوعبس نكر لك يف انكر نوعبس هل جات هللا يلو سار ىلع رون نم
 روس دقو رون نم الألتي جابيد قوط هيلعو ،ردبلا ةليل رمقلاك ههجو هللا در دقو
 هلوق كلذف كولول نم راوسو ةضف نم راوسو بهذ نم راوس :ةروسأ ةثالثب
 هلوقو "هزيرَح اهيف ْمُهُْساَلَو اؤلثولو بهذ نيم َرواَسأ نم اهيف نولحي :ىلاعت
 .'ههةّصف نيم َرواَسأ اولخ له :ىلاعت

 : لاق ة ري ره يبا نع مزهملا يبا نع ةملس نب دامح نع مالس نب ىمحي ىورو

 وا_ هيعبصاإب ذخاي للحلا تبنت ةرجش اهطسو ىف ةفوجم ةرد نم نموملا راد)

 ."(ناجرملاو ولوللاب ةمظنم ةلح نوعبس -هعبصإب :لاق

_ _ 

 ١ .برعلا ناسل :رظنا) .لبدانج هعمجو .ناسنإلا سأر لثم ةرخص لجلا :"لبداتج ١١ /١٢٩(.
 ٢- .ةعقاولا ٢٤/٥٦.

 ٢- .جحلا ٢٢/٢٢.
 ٤ .ناسنإلا ٢١/٧٦.

 اهيف ةؤلؤل نم :ظفلب ٢٤٠٤٠. ثيدحلا مقر .١٧/٠٤...ةنجلا يف ركذ ام باب /ةنجلا باتك .ةبيش يبأ نبا فنصم ۔٥
. ...ةقطنمم ةلح ...ةرجش اهطسو يف اتيب نوعبرا
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 اهقف نم فرغ ْمُهَل مُهَبَر اوقتا نيذلا نكلو :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق {
 الئل ةقيقح ةينبم اهنأو ڵ©فرغ قوف فرغ اهنأ ىلاعتو هناحبس ربخأف ا ةينم فرغ

 ىتح ضعب قوف اهضعب يأ فرغ قوف .ريوصتو ليثمت كلذ نأ سوفنلا مهوتت

 .اهنم عفرأ لزانم اهقوفو
 نملو اوُرَبص امب ةفرغلا نؤَرْجُي كيلأ :ناقرفلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاقو

 فيك لمأتف .نانجلل سنج ةنجلاك فرغلل سنج ةفرغلاو همأمالَسَو ةيحت اهيف
 ىلاعت هلل ةناكتسالاو لذلاو ع وضخلل ةنمضتملا لاوقألا هذه ىلع مهءازج لعج

 اولدبف إمهل نيلهاجلا باطخ ءوس ىلع مهربص ةلباقم يف مالسلاو ةيحتلاو ةفرغلاف

 مكذالؤأ الو مكلاومأ امو :ىلاعت هللا لاقو .مهيلع هتكئالمو هللا مالس كلذب

 امب رفغّصلا ءاج مهل كيلؤأَف ًاحياَص لِمَعَو آ نم الإ ىقلز اندنع ْمكبرَقت يتلاب
 ."هنوئمآ تافرغلا يف ْمُهَو اولمع

 نب نامعنلا نع قاحسإ نب نمحرلادبع ثيدح نم هعماج يف يذمرتلا ىورو
 اهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغل ةنجلا يف نإ) :ذيو هللا لوسر لاق :لاق يلع نع دعس

 بيط نمل يه) :لاق ؟هللا لوسر اي يه نمل :يبارعأ لاق ،(اهرهاظ نم اهنطابو

 يف مدقت دقو). ؛(ماين سانلاو ليللاب ىلصو ،مايصلا مادأو ماعطلا معطأو .مالكلا

 انثدح دمحأ نب نادبع انثدح :ىناربطلا لاق ڵتيدحلا اذه هبشي ام باتكلا ردص

 مالس نب ديز نع ! مالس نب ةيواعم انثدح ملسم نب ديلولا انثدح دامع نب ماشه

 نأ يرعشألا كلام وبأ ينثدح يرعشألا قناعم وبأ ينثدح مالس وبأ ينثدح لاق
 نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغ ةنجلا يف نإ) :لاق زيو هللا لوسر

 .٦(ماين سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا مادأو ماعطلا معطأ نمل هللا اهدعأ ،اهرهاظ

 . ٢٠/٢٩ .رمزلا ١-
 ٧٥/٦٢٥. .ناقرفلا ٢-

 ٢٧/٢٤. .أبس ٢-
 ٢٧١/٢. .لافنألا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٤
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٥-
٢٤٦٧. ثيدحلا مقر ٠٢٠١/٢ .ريبكلا مجعملا ٦-
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 :لاق ؤ يبنلا نع ورمع نب هللادبع نع نمحرلادبع نع ىيحي انثدح بهو نبا لاق
 كلام وبأ لاق ،(اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغ ةنجلا ىف نإ)

 تابو ،ماعطلا معطأو .مالكلا باطأ نمل) :لاق ؟هللا لوسر اي يه نمل :يرعشألا

 . '(ماين سانلاو امئاق

 ةمركع نع ةملس نب دامح نع نوراه نب ديزي ثيدح نم ديزي يبأ نب ىورو

 الو عدص هيف سيل ُول٬ول نم ارصقل ةنجلا يف نإ) :لاق ل يبنلا نع ةريره يبأ نع

 .'(مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخل لج و زع هللا هدعأ نهو

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنأ نع ديمح ثيدح نم نيحيحصلا يفو
 نم باشل :اولاق \؟رصقلا اذه نمل :تلقف بهذ نم رصقب انأ اذإف ةنجلا تلخدأ)
 يفو ."( باطخلا نب رمعل :اولاق ؟وه نمو :تلقف وه انأ ينأ تننظف شيرق

 3؛(بهذ نم فرشم عبرم رصق ىلإ تيتأف) :هظفلو رباج ثيدح نم نيحيحصلا
 ةنجلا لهأ ىندأ نإ) :لاق ريمع نب ديبع نع دهاجم نع شمعألا لاق) :مدقت دقو
 .}(..ةلزنم

 نع ئيئالملا سيق نب ورمع انثدح رمع نب صفح ثيدح نم يقهيبلا ىورو
 اذإف افرغل ةنجلا يف نإ) :هيز هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع
 .(اهيف ام هيلع فخي مل اهفلخ ناك اذإو اهفلخ ام هيلع فحي مل اهيف اهنكاس ناك
 معطأو ،مايصلا لصوأو .مالكلا باطأ نمل) :لاق ؟هللا لوسر اي يه نمل :ليق

 :لاق ؟مالكلا بيط امو : لاق 5(ماين سانلاو ىلصو مالسلا ىشفأو ،ماعطلا

 اهلو ةمايقلا موي يتأت اهنإف ربكأ هللاو هللا الإ هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس)
 امو :ليق ،٦إهللا ءاش نإ بابلا اذه ريغ يف اذه ريسفت يتأيسو] (تابقعمو تامدقم

 :ليق ،(هماصو ناضمر رهش كردأ مث ناضمر رهش ماص نم) :لاق ؟مايصلا لاصو
 :لاق ؟مالسلا ءاشفإ امو :ليق ،(مهمعطأو هلايع تاق نم) :لاق ؟ماعطلا ماعطإ امو

 ٢٧٠. ثيدحلا مقر ١٥٢/١. .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ١-
 . ..ةرد نم ارصق :ظفلب ٨١١٤. ثيدحلا مقر ١٠٨. .طسوألا مجعملا ٢-
 ١٢٨٠١. ثيدحلا مقر ٢٦٢/٢. .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢-
 ٢٦٨٩. ثيدحلا مقر ٥/}٠٦٢ .يذمرتلا ننس ٤
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٥
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٦-
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 ءاشعلا ةالص) :لاق ؟ماين سانلاو ةالصلا امو :ليق ،(هتيحتو كيخأ ةحفاصم)

 انثدح يبأ انثدح روصنم نب دمحم نب نمحرلادبع انثدح .'(ةرخآلا

 نع نسحلا نع ركذي عساو نب دمحم تعمس :لاق نموملادبع نب نمحرلادبع
 (؟ةنجلا فرغب مكثدحأ الأ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :لاق هللادبع نب رباج

 فانصأ نم افرغ ةنجلا يف نإ) :لاق ءانمأو تنأ انيبأب هللا لوسر اي ىلب انلق :لاق

 تاذللاو ميعنلا نم اهيف اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري هلك رهوجلا
 :لاق ؟فرغلا هذه نمل هللا لوسر اي انلق :لاق ((تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام

 :لاق "(ماين سانلاو ليللاب ىلص و مايصلا مادأو ماعطلا معطأ و مالسلا ىشفأ نمل)

 نم ‘كلذ نع مكربخأسو ،كلذ قيطت يتمأ) :لاق ؟كلذ قيطي نم هللا لوسر اي انلق
 ىتح ماعطلا نم هلايعو هلهأ معطأ نمو ،مالسلا ىشفأ دقف هيلع ملسف هاخأ يقل

 مادأ دقف مايأ ةثالث رهش لك نمو ناضمر ماص نمو ،ماعطلا معطأ دقف مهعبشي

 :ماين سانلاو ليللا ىلص دقف ةعامج يف ةرخآلا ءاشعلا ةالص ىلص نمو «مايصلا

 ."(سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا

 :روصقلا فصو يف ينامعلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو

 اهروهنو اهشرف اهيف قئالع اوهلا يف هللا ةردق نم تمس روصق
 هللا ةردقب ‘تعفتراو تلع يأ تمس اروصق ةنجلا لهأ روصق نم نأ هانعم

 هقحتست ام عم اهالعأ نم قيلاعم الو اهتحت نم ةدمعأ الب ءاوهلا يف ةقلعم ىلاعت

 نم يهو)] .ةبجعملا ةنسحلا ءايشألا نم كلذ ريغو راجشألاو راهنألاو شرفلا نم
 لاق ،ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نإ لقع لك بل اهل راحي يتلا ماظعلا هللا تايآ
 ء(اهتحت نم دامع الو ،اهقوف نم قيلاعم اهل سيل افرغ ةنجلا يف نإ) :ويو هللا لوسر
 اي :ليق ،ريطلا هابشأ اهنولخدي» :لاق ؟اهلهأ اهلخدي فيك هللا لوسر اي :ليق
 يف نإ) :ةيو هنعو .'(ىولبلاو عاجوألاو ماقسألا لهأل) :لاق ؟يه نمل هللا لوسر

 ىتأتف اهادانف ليربج اهاتأ اهيتأي نأ هللا ىلو دارأ اذإ \ةحينفلا اهل لاقي افرغ ةنجلا

 اهليذ نلمحي هفيصو فالآ ةعبرأ اهعم ،اهعباصأ فارطأ ىلع موقت ءاروح اهيفو

 ٢٥٤. ثيدحلا مقر .روشنلاو ثعبلا ١-
 ٥٦٤٥. ثيدحلا مقر 0٢٨١٤ ںبيهرتلاو بيغرتلا ٢
 ١٤٤٨. ثيدحلا مقر ١٧٠٢. .دئاوفلا ٢-

.اهقوف نم قيلاغم :تدرو ٠٢٦٠٨/٦ .روثنملا ردلا ٤
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 عولطلا هللا يلو دارأ اذإ ةنجلا يف شارفلا اذكو .(رماجمب اهنرخبيو 'اهبئاوذو
 وأ ضرألاو ءامسلا نيب ام ردق عفترا هيلع ىوتسا اذإف خانملا ريعبلاك أطأط هيلع

 ىلاعت هللا يلو هيلع سلج اذإ فرفّرلا ىمسي ءيش ةنجلا يف اذكو ،يهتشي ام ردق

 ةض ور يفو ©كلذ يف هل ىلاعت هللا نم اماهلإ لقعيو عمسيو ديري ام ثيح هب راط
 نوعبس هلوح ةماعد الو ةقالع الب ءاضيب ةرد نم ارصق ةنجللا يف ناوضرلا

 رمحألا بهذلا نم اهقاروأو رضخألا دجربزلا نم اهنابضق راجشأ اهيف ةروصقم
 ولوللا سئابل اهناصغأ يفو ،رونلا نم ىّضلتت اهءارو ام رتست ال ةفافش ىهو

 اهاصح ربنعلاو رفذألا كسملا نم اهضرأو ضرألا ىلع اهعاعش سكعنا بطلا

 .رهوجلاو ردلا

 :نييلع رصق ةفص يف هللا همحر خيشلا لاقو

 اهروهظ رضخ ءارمح فرغ هل درمز رصق نييلع باب يفو

 كلذ يف .درمز رصق نييلع نكسي نمم ىلاعت هللا ءايلوأ نم يلو لكل هانعم
 فالآ ةعبرأ رصقلا اذهل نأ ىوريو رهاظلا رضخ نطابلا ءارمح فرغ رصقلا

 عافترا رضخألا دجربزلاب ةعصرم رمحألا بهذلا نم ةفرغ فلأ نوعبسو ،باب

 رضخأ درمز نم اهنئاطب بهذ نم قدارسو تافرش ىلع ،ماع ةئامسمخ ةفرغ لك

 فقسو اهنم هيلي ام ىري امك اهفارطأو اهفقس ىريو رون نم ةبق ةفرغ لك قوف
 .نمحرلا شرع رصقلا اذه

 :هللا همحر خيشلا لاق «ةنجلا» يف اذه ركذ

 اهريثو اهنم رلاب ةللكم دجربزو دجسع نم هترسأ
 ةللكم دج رب زو بهذ نم هل ئيهملا رصقلا كلذ يف ىلاعت هللا يلو ةَّرسأ نأ هانعم

 ىلع قولخملا دهمملا يأ ىطوُملا ريرسلا سنج نم وه اهريثوو ضيبألا ردلاب
 نم دومع ىلع ةنجلا ىف نونوكي هللا يف نيباحتملا نإ) :ؤي هنعو ،قئال فصو

 ءيضي رضخألا دجربزلا نم ةفرغ فلأ نوعبس دومعلا سأر يف ،ءارمح ةتوقاي
 سدنس نم رضخ بايث مهيلع .ايندلا لهأل سمشلا ءيضت امك ةنجلا لهأل مهنسح

 ."(هللا يف نوباحتملا ءالوه مههابج ىلع بوتكم ،قربتسإو

 ١/ ٢٨٠(. .برعلا ناسل :رظنا) .سأرلا رعش نم روفشضملا رعشلا يهو ةباؤد عمج :"اهبئاوذ" ١
َ ٨٢7٢. .لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا رداون ٢-
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 هيف ©ىلاعت هللا الإ هضرع ملعي ال ناجرملاو ردلا هاصح داو ةنجلا يف ليقو
 يسارك هئارو نمو رهاوجلاب ةللكم رون نم ربانم هيلع ضيبألا كسملا نم بيثك
 ذإ كلذك مه امنيبف . يساركلا ىلع ءادهشلاو ربانملا ىلع ءايبنألا سلجيف كرون نم

 ةماركلا راد مكلحأو همعن مكيلع متأو هدعو مكقدص هللا نإ» :ًايدانم اوعمس
 امم نيذذلتم اوقبيف دهاشي ملو رطخي مل امم ديزملا باب مهل حتفي من .(«ىقتلاو

 .إ مهلزانم ىلإ نوعجري مث ىلاعت هللا ءاش

 دجسع اهترسأو رهاظلا رضخ نطابلا رمح اهفرغو درمز نييلع روصقو
 دمحم خيشلا داجأ دقف) بارسلاك عماول اهلوصأو ردلاب اهنطاوم ةللكم دجربزو

 ىلَع َسيِئِكَس» :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاقو ،اهل هفصو همظن يف ميهاربإ نبا

 نيم اَهْنئاطَب شرف ىلع نيِئِكَتُمف :لاقو 0"ههيناسج يرقْبَعَو رضح فرفر
 اذكه هب راط هيلع رقتسا اذإ ىلاعت هللا يلو رقتسم ةنجلا يف فرفرلاف "همرقَّرْبَتْسإ

 .؛{!ىلاعت هللا ةردقب رومأملا مداخلاك وهف ديري امثيح اذكهو

 ،فرفرلا هءاج ىهتنملا ةردس غلب امل ؤي هللا لوسر نأ جارعملا ثيدح يفو

 ينعفريو ينضفخي يب راط هنأ) : ركذف كش رعلا لنس ىلإ هب راطو ليربج نم هلوانتف

 هيف لحأ نأ يبر دارا عضوم ىلع يأ :بطقلا لاق . (يبر ىلع يب فقو ىتح

 ىتح يوهي ،اعفرو اضفخ هب راطف هلوانت فارصنالا ناح امل مث يح ولاب باطخلل
 مداخ ف رفرلاف كديمحتلاب هتوص عفريو يكبي ليربج و ،مالسلا هيلع ليربج ىلإ هادأ

 امك .يونعملا برقلا لحم يف رومألا صاوخ هل ،ىلاعت هللا يدي نيب مدخلا نم
 يلولاب فرفري شارف وهف \هضرأ يف مهب ةصوصخم ءايبنألا اهبكري ةباد قاربلا نأ

 .مايخلا يف ناسحلا تاريخلا هجاوزأ ىلإ ءاش ثيح اهطوطشو راهنألا ةفاح ىلع

 خسارف سمخ ضرع يف سلجم ميظعلا رصقلا كلذ يف ىلاعت هللا يلولو

 دجربزلا نم وهو اهرونب نويعلا ىشغت - هفقس يا - هتاوامسو & رثكأ هلوط نوكيف

 ةلومزم ضيبألا ولوللا نم ةرسألا هيف تففص دقو رمحألا توقايلاو رضخألا

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ١-
 ٧٦/٥٥. !نمحرلا ٢-
 .٤٥۔-٥/٢٥ ٥!نمحرلا ٢-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٤-
٢٢. .ةنجلا فصو يف ةنجلا ٥
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 .ردلاب زرطملا سدنسلا بابق هيلع «رهوجلاو ردلاب ةكبشم رمحألا بهذلاب

 ال ليقو خسرف فلا ةئام هلوطو خسرف فلآ نوسمخ ريرسلا ضرع نأ ىوريو

 ربعملا هفقس قوف يأ سلجملا كلذ حطس ىلع .ىلاعت هللا الإ هضرعو هلوط ملعي

 .اهيلع ةريدتسم ردلاو ؤلؤللا نم قئارط :يأ ،كُبخ اهل ةبق تاوامسلاب هنع

 : و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ذيعس يبأ نع مثيهل ١ يبأ نعو

 بصنتو ،ةجوز نوعبسو ناتنثاو مداخ فلأ نونامث هل يذلا ةنجلا لهأ ىندأ نإ)

 نع دانسإلا اذهب و ."("ءاعنص ىلإ ةيباجلا نيب نم توقايو دجربزو ولول نم ةبق هل
 نيب ام ءيضتل اهنم ةولول ىندأ نإو ناجيتلا مهيلع نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نم ةنجلا لهأ نم تام نم) : ة يبنلا نع دانسالا اذهبو .(برغملاو ق رشمل ١

 لها كلذكو ءادبأ اهيلع نوديزي ال ةنجلا يف نيثالث ينب نودري ريبك وأ ريغص

 ."(رانلا

 رضخألا درمزلا نم حطس ىلع تسسأ ةبق روكذملا رصقلا اذه ىف نأ ىوريو

 ؛ماع ةئام ةريسم نم ىرت رصقلا ىلعأ ىلإ تعفر ضيبألا ردلا نم ةبق يهو
 ) رصقلا ىلع هعاعش سكعني رون اهنم عملي ءاضيب ةرهوج ةبقلا ىلعا يف تبكرو

 حطسلا ىلع دعاق وهو 0 اجراخو الخاد ضيبألا ُول٬وللا نم موجن اهيلع تقلع دقو

 .ةبقلا تحت

 نم دامع الو ئ اهقوف نم قيلاعم اهل سيل افرغ ةنجلا يف نإ) : ل هللا لوسر لاق

 ،(ريطلا هابشأ اهنولخدي» :لاق ؟اهلهأ اهلخدي فيك هللا لوسر اي :ليق ،(اهتحت

 ىلص هنعو .٠(ىولبلاو عاج وألاو ماقسألا لهأل) :لاق ؟يه نمل هللا لوسر اي :ليق
 اهاتأ اهيتأي نأ هللا ىلو دارأ اذإ \ةحينفلا اهل لاقي افرغ ةنجلا يف نإ) :ملسو هيلع هللا

 فالآ ةعبرأ اهعم ،اهعباصأ فارطأ ىلع موقت ءاروح اهيفو يتأتف اهادانف ليربج

 بوسنم قشمدب ةيباجلا بابو ةروهشملا هتبطخ هنع هلل يضر رمع بطخ اهيفو .قشمد لامعأ نم ةيرق :ةيباجلا ١
 ` .. ٦١/٦(. نادلبلا مجعم :رظنا) .عضوملا اذه ىلإ

 نسحأو نميلا ةبصق ءاعنصو قشمد نم ةطوفلاب ةيرق ىرخأو ىمظعلا يهو نميلاب امهدحأ ناعضوم ءاعنص :ءاعنص ٢-

 .ايلاح نميلا ةمصاع ىهو ٤٢٦/٢(٠ نادلبلا مجعم :رظنا) .اههايم قفدتو اههكاوف ةرثكل قشمدب هبشت اهدالب
 ٢- .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك .يذمرتلا ننس ٦٩٥٤. ثيدحلا مقر ٢٥٦٢.

 )٤٦٦(. يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعض 6فيعض ثيدح وهو
 ٤- .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك ؤيذمرتلا ننس ٦٩٥/٤. ثيدحلا مقر ٢٥٦٢.

٥ .اهقوف نم قيلاغم :تدرو س؟٦/٨٦ .روثنملا ردلا
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 .(رماجمب اهنرخبيو اهبئاوذو اهليذ نلمحي ةفيصو

 الو ةقالع الب ءاضيب ةرد نم ارصق ةنجلا يف ناوضرلا ةضور يف نأ ىوريو
 اهقاروأو رضخألا دجربزلا نم اهنابضق راجشأ اهيف ةروصقم نوعبس هلوح ةماعد

 اهناصغأ ىفو ،رونلا نم ىظلتت ،اهءارو ام رتست ال ةفافش يهو رمحألا بهذلا نم

 رفذألا كسملا نم اهضرأو ضرألا ىلع اهعاعش سكعنا بطرلا ؤلؤللا سئابل
 . رهوجلاو ردلا اهاصح ك ربنعلاو

 .ريعبسو ٤©باب فالآ ةعب رأ -أفنآ هفصو مدقت يذلا- رصقلا اذهل نأ ىوريو

 ةفرغ لك عافترا رضخألا دجربزلاب ةعصرم رمحألا بهذلا نم ةفرغ فلأ

 لك قوف \رضخأ درمز نم اهنئاطب بهذ نم قدارسو تافرش ىلع "ماع ةئامسمخ

 رصقلا اذه فقس و ،اهنم هيلي ام ىري امك اهفارطأ و اهفقس ىريو ،رون نم ةبق ةفرغ

 .نمح رلا شرع
 ةتوقاي نم دومع ىلع ةنجلا ىف نونوكي هللا ىف نيباحتملا نإ) :ي هنعو

 مهنسح ءيضي رضخألا دجربزلا نم ةفرغ فلأ نوعبس دومعلا سأر يف ،ءارمح

 سدنس نم رضخ بايث مهيلع «ايندلا لهأل سمشلا ءيضت امك ةنجلا لهأل

 .(هللا يف نوباحتملا ءالوه مههابج ىلع بوتكم ،قربتسإو

 هيف ىلاعت هللا الا هض رع هملعي ال ناجرملاو ردلا ٥اصح داو ةنجلا ىف ليقو

 يسارك هئارو نمو ،رههاوجلاب ةللكم رون نم ربانم هيلع «ضيبألا كسملا نم بيثك

 ذإ كلذك مه امنيبف «يساركلا ىلع ءادهشلاو ربانملا ىلع ءايبنألا سلجتف كرون نم
 ةماركلا راد مكلحأو همعن مكيلع متأو هدعو مكقدص هللا نإ» :ايدانم اوعمس

 امم نيذذلتم اوقبيف \دهاشي ملو رطخي مل امم ديزملا باب مهل حتفي مث .(ىقتلاو

 . مهلزانم ىلإ نوعجري مث ئ ىلاعت هللا ءاش

 فيك سانلا اهيأ اي) :هلالج لج ىلاعت هللا لوقي :ةنجلا يف بطقلا ىورو

 يدنع نإو ةيقاب اهماثآو ةعطقنم اهتايحو لئاز اهميعنو ةينافلا ايندلا يف متبغر
 ،نارفعزلا اهبارت \ةضور فلأ نوعبس ةنج لك يف ،ةينامث اهباوبأ نانجلا نيقتملل

 ٩١٢7٢. .لوسرلا ثيداحأ ىف لوصألا رداون ١
١٧٩. .ةنجلا فصو يف ةنُجلا ٦



 نانملا نضو يف نانجلا ةمهت (

 نم رصق فلأ نوعبس ةنيدم لك يف ،توقايلا نم ةنيدم فلأ نوعبس ةضور لك يف
 تيب فلأ نوعبس راد لك يف \دجربزلا نم راد فلأ نوعبس رصق لك يف ،توقايلا
 نم ةدئام فلأ نوعبس ناكد لك يف ،ناكد فلأ نوعبس تيب لك ىف ‘بهذلا نم

 نم نول فلأ نوعبس ةفحص لك يف ةفحُص فلأ نوعبس ةدئام لك ىف ربنعلا
 ريرس لك ىلع ،رمحألا بهذلا نم ريرس فلأ نوعبس ناكد لك لخاد ،ماعطلا

 ريرس لك لخاد ،فقربتسإالاو سدنسلا نمو جابيدلاو ريرحلا نم شارف فلأ نوعبس
 نم ةميخ رهن لك يف ،ىفصملا لسعلاو رمخلاو نبللا نمو ةايحلا ءام نم رهن فلأ
 نيعلا روحلا زم ج وز شارف لك ىلع ،شارف فلأ نوعبس ةميخ لك يف ،ناوجر ألا
 .نمحرلا نم ةيده فلأ نوعبس ةبق لك يفو ،روفاكلا نم ةبق فلأ نوعبس اهيدي نيب
 اًمَم ةهكافو :رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفو

 © نوثكملا ولوللا لاتمأك ه نيع زوخَو ه َنوُهَتشن اًمَس ريط مخلو ه نوُريَحَت
 ،نوكبي الو نونزحي الو ،نومرهي الو اهيف نوتومي ال 'ه«نولَمْع اوناك اَمِب ءاَرَج
 امو ،©بصن اهيف مهسمي الو ،نولبي الو نولوبي الو \نوضرمي الو نوبعتي الو
 ةقدصلاب يلإ برقتيلف يتمارك رادو يئاضر بحأ نمف .نوجرخمب اهنم مه
 .(قزرلا نم ليلقلاب ةعانقلاو ايندلاب ةناهتسالاو

 ،"(رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ةنجلا يف) :ؤ لاق
 يبأ نعو ."(اهباوث مهل يفخأف تاعاطلا موقلا ىفخأ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ةنجلا لهأ ىندأ نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس

 ؤلؤل نم ةبق هل بصنتو ،ةجوز نوعبسو ناتنثاو مداخ فلأ نونامث هل يذلا
 .(ءاعنص ىلإ ةيباجلا نيب امك توقايو دجربزو

 ناميلس نب ماشه انأبنأ بساك نب ديمح نب بوقعي ثيدح نم يقهيبلا ركذو

 ةريره يبأ نع ملسأ نب ديزو يربقملا ديعس نع عفار نب ليعامسإ نع ةمركع نع
 مّرَحْيو هلالح لحيو ،راهنلاو ليللا ءانآ هب ماقف نآرقلا أرق نم) :لاق ؤي يبنلا نع

 .٤٢ک٦٥/٠٢ .ةعقاولا ١
 ٨٨١٢. ثيدحلا مقر .٠٢/٩٦٢لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢-
 ٨٨١٢. ثيدحلا مقر ٠٢٦٩/٢ .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢-
 وهو ٢٥٦٢. ثيدحلا مقر 0٦1٩٥/٤ .ةماركلا نم ةنجلا لهأ يف ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك .يذمرتلا ننس ٤
)٤٦٦(. يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعض .فيعض ثيدح



 ) نانجلا فضو يف نانملا ةمهب

 موي ناك اذإو ،ةرربلا ماركلا ةرفسلا قيفر هلعجو همدو همحلب هللا هطلخ ،همارح

 هلمعب ذخأي ايندلا ىف لمعي لمع لك بر اي :لاقف ءاجيجح هل نآرقلا ناك ةمايقلا
 مرحيو يلالح لحيف راهنلا فارطأو ليللا ءانآ يف موقي ناك انالف الإ ايندلا نم

 ةماركلا ةلخ نم هوسكيو كولملا جات هللا هجوتيف هطعأف بر اي : لوقي كىمارح

 كلملا هللا هيطعيف اذه نم لضفأ يف بغرأ بر اي :لوقيف ؟تيضر له :لوقي مث

 .'(بر اي معن :لوقيف ؟تيضر له :هل لوقي مث هلامشب

 سدنسلا نم قرامنو ،اشارف نيعبس ريرس لك ىلع نأ ربخلا يف دروو
 يف بهذ نم حدق مداخ لك لي يف }كامداخ نوعبس ريرس لك لوح ©"قربتسإلاو

 نوعبس ءاروح لك ىلع ءاروح نوعبس يلو لكلو بارشلا نم نول نوعبس حدق لك

 .نهنم دارأ ام لكب هللا ىلو عتمتي ةلخ

 مهيتأي ةنجلا لهأ نأ دروو "هياَيشَعَو ةَركُب اَهيف مهقزر مهلو :ىلاعت هللا لاق

 تئج هللا نم كلم» :لوقيف &؟اذه نم» :روحلا لوقتف مهباوبأ عرقي كلم

 لخديف بابلا هل نحتفيف .«ايندلا يف اهيلصي ناك يتلا حبصلا ةالص ةيدهب مكديسل

 ايندلا يف متنك :مكل لوقيو مالسلا مكئرقي مكبر مكيلع مالسلا» :لوقيف كلملا

 رشعو ةفحُص نوعبس اهيلع بهذلا نم ةدئام كلملا عضيف .حبصلا ةالص نوعفرت

 رشعو دجربز نم رشعو توقاي نم رشعو رد نم رشعو بهذ نم رشعو ةضف نم
 هبشي نول سيل ماعطلا نم انول نوعبس ةفحص لك يف قيقع نم رشعو ناجرم نم

 لوقي نم ةردقب لب ،ديأ هسمت مل دهشلاك ضيبأ زبخ هيلعو ،هب طلتخي الو رخالا

 كلذ نم اهيف نولكأي رضخألا سدنسلا نم ليدنمب ةاطغم ‘نوكيف نك ءيشلل
 .ايندلا راد يف هانمتي ام ةمقل لك ىف نودجيف ،نوهتشي ام ماعطلا

 نذإو ناذئتسالا دعب ةنجلا ىف ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع لخدت ةكئالملا نأ ىوريو
 ىلاعت هللا يلو عمجي مث ةفحص نيعبسب ةالص تقو لك يف ©نيعلا روحلا

 :نيكحاض ةكئالملا لوقتف ،يناوألا اذكو ةكئالملل اهدريف قابطألاو فحصلا

 اذه نم لضفأ يف هل بغرا بر اي لوقيف تيضر له لوقي مث :ظفلب ١٩٦١. ثيدحلا مقر ٢٤٥7٢. .ناميإلا بعش ١-

 .بر اي معن لوقيف تيضر له هل لاقي مث هلامشب دلخلاو هنيميب كلملا لجو زع هللا هيطعيف
 ٦/ ١٠٧(. }برعلا ناسل :رظنا) .جابيدلا نم ظلغ ام :"قربتسإلا"و .جابيدلا قيقر :"سدنسلا" ٢
٦٢/١٩. .ميرم ٢-



 نانجلا نضو يف نانملا ةمهب 0

 بحاص ىلإ يناوألا نودرتو ايادهلا نولكأت ،ايندلا يف نولعفت امك انه نولعفت»

 مهايادهف رادلا هذه امأو ،هيف مكل نوثعبي ام ىلإ نوجاتحمنف ايندلا لهأ امأف ايادهلا

 ةنجلا يف ءاسنلل متيو . هنئازخ ىنفت الو هكلم صقني ال يذلا ميركلا ينغلا دنع نم

 ءاسنلا نيبو . كلذ هبشا امو ةفايضلاو ةذللاو معنلا نم لاجرلل ام نادلولاو روحلاو

 .ضعب ميرح ىلإ مهضعب رظني ال كرون نم باجح لاجرلاو
 اولخدأ يتكنالم اي) :سدقلا ةريظح يف ةكئالملل لوقي ىلاعت هللا نأ ىوريو

 ،(ا؟تنأ نيأ ) :هل لوقيف هبحاص لجرلا ىقليف مهنولخدُف ،(ةفرعملا قوس يدابع

 ىهتشا نم» :ةكئالملا مهل لوقتف \ةحنجأب اللح نودجيف قوسلا يف نورظني

 ىلإ نوريطيو اهنوسبليف .(«ريطيو سبليو للحلا هذه نم ذخأيلف ريطي نأ مكنم
 ج رسب رمحأ توقاي نم اليخ يدابعل اومدق) :ىلاعت هللا لوقي من ،اودارأ ام ءاهتنا

 .تقولا كلذ يف هللا هقلخ مالغ سرف لك قوفو (ؤلؤللاب ةللكم رضخأ توقاي نم

 ةزرطم للحلا ناولأ هعمو كلملا هيلع لخدي ةنجلا لهأ نم لجرلا نأ ىوريو

 ىلإ هللا يلو اي رظنأ :هل لوقيو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا اهيلع بوتكم بهذلاب
 .هديرت يذلا لكشلا ىلإ تبلقنا كبجعت مل نإو كل يهف كتبجعأ نإف للحلا هذه

 نيذلا ةبارقلل ةبارقلاو ،ناوخإلل ناوخإلا اهيف نوروازتي ةنجلا لهأ نأ ىوريو
 هب ىشم هقيدص وأ هبحاص ىري نأ ةنجلا يف نمؤملل رطخ اذإو ،ةنجلا اولخد
 .هروصق ىلإ امهنم لك عجري مث اءاش امب ناثدحتيف هاقليف 3 قربلا نم ع رسا ريرسلا

 نوعبس ةفرغ لكل {ةفرشم ةفرغ ةنجلا لهأ روصق نم رصق لك يف نأ ىوريو
 لكل ،ناج رملا نم اهقاس ةرجش باب لك ىلع ©بهذلا نم ناعارصم باب لكل اباب
 ةول؛وللا اوعطق اذإف {ة؛ولاول فلأ نوعبس نصغ لك يفو نصغ فلا نوعبس ةرجش
 ءاتوقاي لمحت ىرخأ ةرجشو ،ادرمز لمحت ىرخأ ةرجشو .ناتنثا اهناكم تتبن
 .ناصغألا كلت ىلع هللا حبست ةقانلا ردق ريط لك رضخ رويط راجشألا كلت قوفو

 هيدي نيب عقيف اهنم رئاط ريطي اهراهنأ نم برشو ةنجلا رامث نم لجرلا لكأ اذإف

١/ ٧٤٨(. .برعلا ناسل :رظنا) .هعون يف سيفنلا ءيشلا وه بيجنلا :"بهذلا بئاجن ة-١



 ) نانجلا نفضو يف نانملا ةجهب

 ©ضماح هضعبو خوبطم هضعبو يلقم هضعبو يوشم هضعب ،ىلاعت هللا ةردقب
 ةردقب نصغلا ىلع ىلاعت هللا حبسي دعقيو ناك امك ريطلا دوعي مث هلهأو وه لكأيف

 .نوكيف نك ءيشلل لوقي نم

 نيعبس اهيف جرفتيف روصقلا لخدي ةنجلا لهأ نم ىلاعت هللا يلو نأ ىوريو
 بهذلا نم ناحانجو قرشم نول اهنم سرف لكل ليخ اهيف نيتاسب دجيف ،اماع
 كلت نم نموملا بكريف ،"هللا يلو اي ىنبكرا" :سرفلا لوقتف ،نالجرو ناديو

 دارأ نم همدخ و هئاسن نم هعم بكريو ت رختفا اليخ اهنم بكر املكف لويخلا

 ذإ روصقلا كلت يف رئاس وه امنيبف \ةدحاو ةعاس يف اماع نيعبس ةريسم مهب ريستف

 لاق نمم نحن هللا يلو اي :لوقتف بجعتف اهيلإ هرصب عفريف ءاروح مهيلع تقرشأ
 رون نم ارصق دجيف ةنجلا طسو ىلإ رئاس لازي الو، 'هذيرَم انيدلو :لج و زع هيف
 ةقش لثم ةرمث لك رمث اهيفو للح اهقروو ليخ اهلمح رهوج نم ةرجش هيفو
 ةبح لك طسو نم ج رخت بحلا يقبو ةرمثلا لكأ اذإف لسعلا نم ىلحأ ةيوارلا

 الو ريغتم ريغ :يأ نسآ ريغ ءام نم اراهنأ ىريف روصقلا كلت نيب رظني مث .ةيراج
 نم اراهنأو ،نيبراشلل ةذل رمخ نم اراهنأو همعط ريغتي مل نبل نم اراهنأو ،نتنم
 نم بابقو درمزلا نم بابقو توقايلا نم بابق راهنألا كلت ىلعو .ىفصم لسع
 .كيلإ انقوش لاط هللا يلو اي :نولوقيف ،نادلوو روحو مدخ اهيف ،ناجرملا

 .هلامجب عتمتتو اهلامجب عتمتي هجاوزأ نم ةجوز لك عم ةذلو ميعن يف ثكميف
 رون يف ههجو ىريف ،اهردص ىلع همسا بوتكمو هردص ىلع اهمسا بوتكم
 مالس :نولوقي ايادهلاب ةكئالملا مهيلع لخدتو ،‘كلذك اههجو ىرتو اههجو

 .رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع

 روحلا رهنلا كلذ ئطاش ىلع تْثَي ،كقْرَعلا هل لاقي ارهن ةنجلا يف نأ ىوريو
 كلتل ىبوط ةرجش زتهتف ،اعيمج نينغيو ضعب يديأب نهيديأ نذخأي مث ،نيعلا
 نحن ادبأ سأبن الف تامعانلا نحن «ادبأ ىنفن الف تادلاخلا نحن) :نلقي تاوصألا

 الف تاميقملا نحن ادبأ يكبن الف تاكحاضلا نحن ادبأ ىرعن الف تايساكلا

 ءادبأ مقسن الف تاحيحصلا نحن ادبأ طخسن الف تايضارلا نحن ،ادبأ نعظن
 ."(هل انكو انل ناك نمل ىبوط

٢١٤١. مقر ٢٧٩٢. .طسوألا مجعملا ٢-
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 . نانجلا نضو يف نانجلا ةجفب

 انأبنأ ةدنم نب قاحسإ نب دمحم انثدح :لاق «حاورألا يداح» باتك ىفو)

 نأ يسرافلا ناملس نع نامثع يبأ نع !يميتلا ناميلس انثدح ديعس نب نادعس

 .'(هيناد اهفوطق ةيلاع ةنج هولخدأ نالف نب نالفل ميكحلا زيزعلا هللا نم باتك

 ناملس نع راسي نب ءاطع نع معنا نب دايز نب نمحرلادبع نت يرونلا نايفس نع

 نمح رلا هللا مسب زاوجب الإ دحأ ةنجلا لخدي ال) :هيو هللا لوسر لاق :لاق يسرافلا

 نعو ."(ةيناد اهفوطق ةيلاع ةنج هولخدأ نالف نب نالفل هللا نم باتك اذه ميحرلا

 ىطعي) :لاق ؤي يبنلا نأ هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع يدهنلا نامثع يبأ

 زيزعلا هللا نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب طارصلا ىلع ازاوج نمؤملا

 ."(ةيناد اهفوطق ةيلاع ةنج هولخدأ نالف نب نالفل ميكحلا
 لاقف هيو يبنلا ىلإ ةكئالم تءاج :لاق رباج نع "!هحيحص يف يراخبلا ىورو)

 اذه مكبحاصل نإ ،ناظقي بلقلاو ةمئان نيعلا» :مهضعب لاقو ،«مئان هنإ) :مهضعب

 مل يعادلا بجي مل نمو ةدئاملا نم لكأو رادلا لخد ىعادلا باجأ نمف ايعاد

 :مهضعب لاقف اَهُهَقفي هل اههوُلوأ) :اولاقف .«ةدئاملا نم لكأي ملو رادلا لخدي

 دقف ادمحم عاطأ نمف دمحم يعادلاو ةنجلا رادلا \ناظقي بلقلاو ةمئان نيعلا نإ)

 . ٦«سانلا نيب قرف دمحمو هللا ىصع دقف ادمحم ىصع نمو هللا عاطا

 يف تيأر ينإ) :لاقف اموي ؤي هللا لوسر انيلع ج رخ :لاق هظفلب يذمرتلا هاورو

 .() ةطوطخملا يف درو ١-
 ١٦٤ ٤. .ةقاحلا ةروس .ريثك نبا ريسفت 1

 ٢٩٨٧. ثيدحلا مقر ٢٢٤/٢. .طسوألا مجعملا ٢-
 ١٦4 ٤. .ةقاحلا ةروس .ريثك نبا ربسفت ٤

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٥-
 ثيدحلا مقر ٢٦٥٥/٦\ .هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب /ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك .يراخبلا حيحص ٦-

.ةبدأم اهيف لعجو : ظفلب ٥٢.
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 لثمك كتمأ لثَمَو كلثم امنإ كبلق لقَع لقعا و كنذأ تعمس عمسا :لاقف ،الثم هل

 ىلإ سانلا وعدي الوسر ثعب مث ةدئام لعج من اتيب اهيف ىنب مث اراد ذختا كلم

 ،مالسإلا رادلاو كلملا وه هللاف هكرت نم مهنمو لوسرلا باجأ نم مهنمف هماعط

 لخد نمو ،مالساإلا لخد كباجأ نمف ،لوسرلا دمحم اي تنأو ،ةنجلا تيبلاو

 .ملعأ هللاو ،'(اهيف ام لكأ ةنجلا لخد نمو ،ةنجلا لخد مالسإلا

 من ءاشعلا ة هللا لوسر ىّلَص لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نعو

 !اطخ يلع طخ مث ينسلج اف { ةكم ءاحطب ىلإ يب جرخ ىتح يديب ذخأف فرصنا

 .(كنوملكي ال مهنإف مهملكت الف لاجر كيلإ يهتني هنإف كطَح َنَحربت ال):لاق مث

 ذإ يطخ يف سلاج انأ امنيبف .دارأ ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضم مث

 ارشب ىرأ الو ةروع ىرأ ال مهماسجأو مهراعشأ طّرلا مهنأك لاجر يناتأ
 ناك اذإ ىتح نب هللا لوسر ىلإ نوردصي من ‘كطخلا نوزواجتي الو يلإ نوهتنيو

 يذخف دّسوتف يطخ يف يلع لخدف كسلاج اناو 3 هللا لوسر ينءاج ليللا رخا

 لاجر اذإف يذخف دّسوتم ؤي هللا لوسرو دعاق انأ امنيبف ."خفت دقر اذإ ناكو دقرو

 مهنم ةفئاط تسلجف يلإ اوهتناف لامجلا نم مهب امب ملعأ هللاو ضيب بايث مهيلع
 توأ دق ادبع انيأر ام : اولاق من كيلجر كنع مهنم ةفئاط و وي هللا لوسر سأر دنع

 ىنب ديس لثم الثم هل اوبرضا ناظقي هبلقو نامانت هينيع نإ ىبنلا اذه ىتوأ ام لثم
 هماعط نم لكأ هباجأ نمف هبارشو هماعط ىلإ سانلا اعدف ةدئام لعج مث ارصق

 هللا لوسر ظقيتساو اوعفترا مث ،هبذع لاق وأ هبقاع هبجي مل نمو هبارش نم برشو
 هللا :تلق ،؟«مه نم يردت لهو ءالوه لاق ام تغمس» :لاقف ،كلذ دنع

 هللا تلق .(؟هوبرض يذلا لثملا ام يردتف ةكئالملا مه) :لاق .ملعأ هلوسرو

 ةنجلا لخد هباجأ نمف هدابع اهيلإ اعدو ةنجلا ىنب نمحرلا) :لاق .ملعأ هلوسرو

 .ملعأ هللاو ،"(هبذع هبجي مل نمو

 لهأ نإ) :لاق نلو هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نعو

 قفألا نم رباغلا يردلا بكوكلا نوَءارتي امك مهقوف نم فرغلا لهأ نوَارتيل ةنجلا

 3 ٢٨٦٠. ثيدحلا مقر ١٤٥٥. .هدابعل هللا لثم يف ءاج ام باب /لاثمألا باتك ،يذمرتلا ننس ١-

 ىتح مان هنأ :ليللا ةالص ثيدح يفو . اخيخف هل تعمس :لوقت ؛طيطغلا نود :مونلا يف خيخفلا و ةفلا :"عفت"-٢

 ٤١/٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .همون يف خفنيو لجرلا ماني نأ خيخفلا و ةخفلا :ليقو ؛هطيطغ يأ هخيخف تعمس
٢٨١٦. ثيدحلا مقر .٥/٥٤١.هدابعل هللا لثم يف ءاج ام باب /لاثمألا باتك .يذمرتلا ننس ٢-
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 ءايبنألا لزانم كلت هللا لوسر اي : اولاق . (مهنيب ام لضافتل برغملا وأ قرشملا نم
 اوقتصو هللاب اونمآ لاجر هديب يسفن يذلاو ىلب) : لاق .مهريغ اهفغلبيال
 .'(نيلسرملا

 لهأ نوَءاَرَتيَل ةنجلا لهأ نإ) :لاق ويب هللا لوسر نأ دعس نب لهس ثيدح نمو)

 نع ءاطع ثيدح نمو "(ءامسلا قفا يف بكوكلا نوءاَرَم امك ةنجلا يف فرغلا

 نؤَرَت امك ةنجلا يف نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ) :لاق ويو هللا لوسر نإ ةريره يبأ
 لوسر اي» :اولاق «(تاجردلا لضافت يف علاطلا قفألا يف ب راغلا يردلا بكوكلا
 اوقدص و هللاب اونمآ ماوقأ هديب يسفن يذلاو ىلب) :لاق .«نويبنلا كئلوأ هللا
 حيلف نع كرابملا نبا هاور يذلا ثيدحلا يف ىنعملا اذهب ح رص دقو ."(نيلسرملا
 ةنجلا لهأ نإ) :لاق ؤي يبنلا نع ةريره يبأ نع يلع نب لاله نع ناملس نب

 يف قفألا يف يبرغلا بكوكلاو يقرشلا بكوكلا ىري امك فرغلا يف نومار
 يسفن يذلاو ىلب) :لاق .نويبنلا كئلوأ هللا لوسر اي :اولاق ((تاجردلا لضافت
 يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمو .'(نيلسرملا اوقدص و هللاب اونمآ ماوقأ هديب
 ةنجلا يف مهفرغ ىرأل هللا يف نيباحتملا نإ) :ذيو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا

 يف نوباحتملا ءالوه لاقيف ءالوه نم لاقيف ،يبرغلا وأ يقرشلا علاطلا بكوكلاك
 .٢٦{(لج و زع هللا

 هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع دمحأ نب هللادبعو كرابملا نبا جرخأو)
 .'(درب الو اهيف رح ال ةنجلا) :يي هللا لوسر لاق :لاق

 لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةيلحلا يف ميعن يبأو يناربطلا ةياور نمو
 ناتَم اهحير دجي الو ماع ةئامسمخ ةريسم نم ةنجلا ةحئار ح اَّرت) : ة هللا لوسر

 نب رباج نع طسوألا يف يناربطلا جرخاو .٨(رمخ نمدم الو ،قاع الو ،هملعب

 ٢٠٨: ثيدحلا قر.٨٨١١/ .ةقولخم اهناو نجلا ةفص يق ءاجام باب /ولتلا .هب باتك ءيراكبلا ححص ١
 ٥٩٩٤٠. ثيدحلا مقر ٠١٨٥/٦ سريبكلا مجعملا ٢-

 ٨٤٥٦٢. ثيدحلا مقر ٠٢٢٩/٢ .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢-
 ٨٤٠٤. ثيدحلا مقر ٢٢٥٠٢. .قباسلا ردصملا ٤-

 ١١٨٤٧. ثيدحلا مقر ٠٨٧/٢ .لبنح نب دمحا مامإلا دنسم ٥
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٦-
 انث ىدوالا هللا دبع نب ورمع انثدح" :فلتخم دنسب ٠٢٢٨٠ ثيدحلا مقر ٠٦١٢/٢ متاح يبأ نبا ريسفت يف درو ٧-

 ."درب الو اهيف رح ال حسجس ةنجلا لاق هللا دبع نع ةمقلع نع قاحسإ يبأ نع نايفس نع عيكو
.حارت لدب حارتسي :ظفلب ٤٩٢٨. ثيدحلا مقر ١٥٩٥. طسوألا مجعملا ٨-
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 ماع فلأ ةريسم نم دجوي ةنجلا حير) :ؤي هللا لوسر لاق هنع هللا يضر هللادبع
 . '(ِءالَيخ هرازإ راج الو ،ناز خيش الو محر عطاق الو قاع اهدجي ال هللاو

 لتق نم) :لاق يبنلا نإ ةريره يبأ نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبآ جرخاو

 ةريسم نم دجويل اهحير ناو ةنجلا ةحئار حري مل هلوسرو هللا نم ةمذ هل ادهاعم

 لهأ فالتخاب ددعلا فالتخا نأل تاياورلا هذه نيب فانت الو ."(ًاماع نيعبرأ
 .نايصعلاو ةعاطلا يف ةنجلا

 لوسر اي :لجر لاق ىفوأ يبأ نب هللادبع نع يقهيبلاو متاح يبأ نبا جرخاو
 مونلا نإ» :لاق ؟مون ةنجلا يف لهف ةنجلا يف اننيعأ هب هللا رقي امم مونلا نإ هللا
 ىلص يبنلا كلذ مظعأف «؟مهتحار اميف :لاق \توم ةنجلا يف سيلو توملا كيرش
 اهيف اًنَسَمي ال :لزنف .(ةحار مهرما لك بوغل اهيف سيل) :لاقو ملسو هيلع هللا

 .'("ه بوغل اهي اَنسَمَي الو بصن

_ _ 
 ٠٦٦٤. ثيدحلا مقر ٠١٨/٦ .طسوألا مجعملا ١-
 ةريره ىبا نع ٢٦٨٧ ثيدحلا 17 ٨٩٦٢ :ىلوالا .ادهاعم لتق نم باب يف نيتياورب ثيدحلا هجام نبا جرخ . . ۔۔ . ٠ . .- ح . ذا ٢-

 ورمع نب هللادبع نع ٦٨. ." مقر ٨٩٦/٢ :ةيناثلاو .اماع نيعبس ةريسم نم :ظفللا يف فلتخا نكل
 اهحير نإو ةنجلا ةحئار حري مل ادهاعم لتق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ورمع نب هللا دبع :هلوق
 (...تاياورلا هذه نيب فانت الو) كلذ دعب هلوق يف فلؤملا هل راشأ ام اذهو .اماع نيعبرا ةريسم نم دجويل

 - - , ٢٥/٢٥. .رطاف ٢-

.(ب) ةطوطخملا يف درو ٤-
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 لوخدو ،ىلاعت هللا وفعب طارصلا ىلع زاوجلاو ،ىلاعت هللا وفعب رانلا نم ةاجنلا
 ىلاعت هدابع نم دبع ةدابع تألم ول دابعلا لامعأب ال ىلاعت هللا ةمحرب ةنجلا

 هللا ةمحرب اهلخدي امنإ هلمعب ةنجلا لخدي مل عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا

 .'!!لج و زع

 هللا ىلص هنعو ."ه ..أولمَع امس تاَجَرَد لُكِلَوإ :ىلاعت هلرةل ايندلا يف اهولمع
 لوسر اي تنأ الو :اولاق .(هلمعب مكنم دحأ وجني نلف اوبراق و !وددس) :ملسو هيلع
 ."(هتمح رب هللا ىندمغتي نأ الإ انأ الو) :لاق ؟هللا

 الإ هلإ ال نأ ملعي وهو تام نم) :وي هللا لوسر لاق :لاق نافع نب نامثع نعو
 هللا لوسر تعمس :لاق لبج نب ذاعم نع دواد ىبأ ننس ىفو .؛(ةنجلا لخد هللا
 لاق :لاق رذ يبأ نعو .ث(ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم) :لوقي ةؤ

 نم تام نم هنأ ۔ينرشب لاق وأ - ينربخأف يبر نم تآ يناتأ) :هيو هللا لوسر

 .٦(ةنجلا لخد ائيش هللاب كرشي ال كتما

 ال نأ دهشأ لاق نم) :ويب هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نمو
 دبع ىسيع نأو ويب هلوسر و هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 6ىح رانلا نأو قح ةنجلا نأو كهنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هلوسرو هللا

 ىطعأ ةيو هللا لوسر نأ ةياور ىفو ."(ءاش ةينامثلا ةنجلا باوبأ يأ نم هللا هلخدأ
 دهشي طئاحلا اذه ءارو نم تيقل نمف نيتاه ئلعنب بهذا) : هل لاقف ةريره ابأ هيلعن

 يبأ ثيدح نم ميعن وبأ ىورو .“(ةنجلاب هرشبف هبلق اهب انقيتسم هللا الإ هلإ ال نأ

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ١-
 ١٩/٤٦. .فاقحألا ٢-
 ثيدحلا مقر ٠٦٢7٢ .تاعاطلا يف ةبراقملاب رمألا ركذ /اهباوثو تاعاطلا ىف ءاج ام باب .نابح نبا حيحص ٢-

 .ةمحرب هنم هللا ىندمغتي :ظفلب ٠.
 ٢٦. ثيدحلا مقر ٠٥٥١ .ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب /ناميإلا باتك .ملسم حيحص ٤
 ٢١١٦. ثيدحلا مقر ٠١٩٠٢ .نيقلتلا يف باب /زئانجلا باتك مدواد يبأ ننس ٥
 ١١٨٠. ثيدحلا مقر ٠٤١٧١ .هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نمو زئانجلا يف باب /زئانجلا باتك .يراخبلا حيحص ٦-

 ٢٨. ثيدحلا مقر ٠٥٧١ .ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب /ناميإلا باتك .ملسم حيحص ٧-
٢١. ثيدحلا مقر ٠٦٠/١ .ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب /ناميإلا باتك .قباسلا ردصملا ٨
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 ةنجلا مكنم دحأ لخدي ال) :لوقي ويو هللا لوسر تعمس :لاق رباج نع ريبزلا
 9 (ىلاعت هللا ديحوتب الإ انا الو ،رانلا نم هريجي الو كلمع

 هللا لأسي ملسم نم ام) :ؤي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ىوريو

 رانلا نم هللاب راجتسا ملسم نم امو ةنجلا هلخدأ مهللا :ةنجلا تلاق الإ انالث ةنجلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع مزاح يبأ نعو ."(رانلا نم هرجأ مهللا :رانلا تلاق الإ انالث
 بر اي :ةنجلا تلاق الإ تارم عبس موي يف ةنجلا دبع هللا لأس ام) :ويو هللا لوسر

 :لاق ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع سنوي نعو ."(هينلخدأف ينلأسي انالف كدبع نإ

 نإ بر اي :رانلا تلاق الإ تارم عبس رانلا نم دبع راجتسا ام) :ويز هللا لوسر لاق
 :ةنجلا تلاق الإ تارم عبس ةنجلا دبع لأسي الو ،هرجأف ينم راجتسا انالف كدبع
 .؛(ةنجلا هلخدأف ىنلأس انالف كدبع نإ بر اي

 ابأ عمس بابح نب سنوي انثدح ةيعش انثدح : لاق هدنسم يف دواد يبأ نعو

 تلاق اعبس ةنجلا هللا لاسأ لاق نم) :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ةمقلع

 ةلأسم اورثكأ) : يل هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نعو . "(ةنجلا هلخدأ مهللا ةنجلا

 ةلأسم رثكأ اذإ دبعلا نإ و ناتعقشم ناتعفاش امهنإف رانلا نم هب اوذيعتساو ةنجلا هللا
 :رانلا لوقت و ،يايإ هنكسأف كينلأسي يذلا اذه كدبع بر اي :ةنجلا تلاق ةنجلا هللا
 فلسلا نم ةعامج نأ تدجوو ،"(هذعأف ىنم كب ذاعتسا يذلا اذه كدبع بر اي
 ءاطع ناك و .رانلا نم انريجي نأ انبسح :نولوقي اوناكو ةنجلا هللا نولأسي ال اوناك
 ؤي يبنلا نأ سنأ نع ينثدح نابأ نإ :اموي يرملا حلاص هل لاقف ،مهنم يملسلا
 هتيطعأ ةنجلا ىنلأس هومتيأر نمف يدبع ناويد يف اورظنا لج و زع هللا لوقي)::لاق
 . رانلا نم ينريجي نأ ينافك :يملسلا ءاطع لاقف '(هتذعأ رانلا نم يب ذاعتسا نمو

_ } } __ 
 ١- .ىلاعت هللا ةمحرب لب هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب / رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك .ملسم حيحص ٠٢١٧١/٤

 ٢٨١٧. ثيدحلا مقر

 ٦- ،لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٠١٠٥/٢ ثيدحلا مقر ١٢٦٠٧.
 .هلخدأف ينلأس :ظفلب ٦١٩٢. ثيدحلا مقر ٥٤/١١. .يلعي يبأ دنسم ٢-

 ٤- .قباسلا ردصملا ٠٥٤/١١ ثيدحلا مقر ٦١١٩٢.

 ٥- .يسلايطلا دنسم ٠٢٢٦/١ ثيدحلا مقر ٢٥٧٩.
 ٦- مقر .ةنجلا ةفص .ميعن وبأ ٧٠.

٧- .رانلا نم فيوختلا ٤٤/١.
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 ال) :ويو هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب رباج نع ردكنملا دمحم ثيدح نمو
 نم ام) :ثيدحلا عفري ريشب يبأ نب كلملادبع نعو .'(ةنجلا الإ هللا هج ول لاسي

 كيرامث تباط دق بر اي» : ةنحلا لوقت ؛نالاسي رانلاو ةنجلا و الا ىتاي موي

 . («ىلهأب ىلإ لّجعف ،ىئايلوأ ىلإ تقتشا و ،يراهنأ تدرطاو

 نب نمحرلادبع تعمس ريمن نب هللادبع ينثدح ديز نب حابر ىلع انضَرَع اميف ناك

 ال( : لوقي ل هللا لوسر تعمس لوقي ريمع نب تعمس هللادبع تعمس لوقي ديز

 . '(رانلاو ةنجلا) : لاق ؟هللا لوسر اي ناتميظعلا امو : انلق . (نيتميظعلا اوسنت

 باحصأ نم رفن لبقأ نينح موي ناك امل : لاق هللا همحر ب الملا نب رمع نعو

 اورم ىتح ديهش نالفو ديهش نالفو ديهش نالف :اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ةدرب يف رانلا يف هتيار ينإ ،الك) : نيو هللا لوسر لاقف .ديهش نالف :اولاقف لجرب

 الإ ةنجلا لخدي ال هنإ سانلا يف دانو به باطخلا نب اي) :يز لاق مث 3(ةءابع وأ

 ىفو ،"«نونموملا الإ ةنجلا لخدي ال هنإ تيدانف تجرخف» :لاق ،(نونمؤوملا
 ةنجلا لخدي ال هنإ) :سانلا يف يداني الالب رمأ چيي هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح

 الا) : لوقي ول يبنلا تعمس لاق بهو نب ةثراح ثيدح نمو . ؛(ةنم“وم سفن الإ

 مكربخأ الأ 3ثهَرَبأل هللا ىلع مسقأ ول فعضتم فيعض لك ،ةنجلا لهأب مكربخأ
 :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نعو .(ربكتم "ظاوج ٦يرظُعَج لك رانلا لهاب

 ١- .دواد يبأ ننس ٠١٢٧٢ ثيدحلا مقر ١٦٧١.
 ٢- .رانلا نم فيوختلا ٢٢/١.

 سيلو ربيخ ةوزغ تدرو ٠١١٤ ثيدحلا مقر ١٠٧/١\ لولغلا ميرحت ظلغ باب /ناميإلا باتك .ملسم حيحص ٢-

 ٤- .ملسم حيحص ىلع جرختسملا دنسملا ٠١٨٠١ ثيدحلا مقر ٢٩٩.
 ٥ .حاحصلا راتخم :رظنا)ي.هباجأل :"هربألا ١٩/١(. : ,

 عدصت ال نيزلا مه :ىرخأ ةياور يفو .هدنع سيل امب خفتني يذلا وه :ليقو .ربكتملا ظيلغلا ظفلا :ئِرظْعَجلا ٦-
 .راظعِجلا و ةراظغعجلا وهو . رفاكلا رِطَبلا بورشلا لوكألا مسجلا ليوطلا يرجلا :يرهزألا لاق .مهسوؤر
 ١٤١/٦- .برعلا ناسل :رظنا) .ةظعوملا نع يفاجلا رشألا نيمسلا ريصقلأ يرظْعَجلا :ورمع وبأ لاقو :لاق

 َ , ١٤٢(.
 عونملا عوُمَجلا :ظاوَجلاو . وه ام رَصقلا ىلإ وهو 0هدنع سيل امب خفَتْنَي يذلا ئرظعَجلا :ديز وبأ لاق :"ظاوَج" ٧-

 ٤٢٩/٧(. .برعلا ناسل :رظنا) . لوكألا :ظاّوَجلا و . نيطبلا ريصقلا وه :ليقو ؤمَنمو عَمَج يذلا
 ظاوج لتع لك :ظفلي ٤٦٦٢٤. ثيدحلا مقر ١٨٧٠. 3 6مينز كلذ دعب لتع باب/ريسظتلا باتك .يراخبلا حيحص ٨-

 اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب /اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص .ربكتسم
٢٨٥٢. ثيدحلا مقر ٢١٩٠٤. .ءافعضلا
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 ئ ةنجلا يف يبنلا : ةنجلا لهأ نم مكلاجرب مكربخأ الأ) : ز هللا لوسر لاق

 ال رصم ةيحان يف هاخا روزي لجرلاو ةنجلا يف ديهشل :ىلاو ةنجلا ىف قيدصلاو

 بضغ اذإ يتلا دولولا دودولا :ةنجلا لهأ نم مكواسنو .ةنجلا يف هللا يف الإ هروزي

 ."(ىضرت

 نولكأي ةنجلا لهأف ايندلا يف ريظن هلف ةنجلا يف ءيش لك ملعلا لهأ ضعب نعو
 همأ نطب يف نينجلا ايندلا يف كلذ ريظنو ،ناسنإلا ةجاح نوضقي الو نوبرشيو
 مهئيجيف ائيش نرّتمتي ةنجلا لهأو .ناسنالا ةجاح يضقي الو برشيو لكأي هنإف

 هيهتشي ام فرعت اهنإف ناسنإلا ءاضعأ ايندلا ىف هريظن اوتمت ام قبط كلذب مدخلا

 اهل لاقي ةرجش ةنجلا يفو .يهن الب يهتنتو رمأ الب رمتأتو برشلاو لكالا نم
 هريظنو ،اهنم نصغ هيفو الإ ةنجلا يف عضوم نم ام ؤي هللا لوسر راد يف ىبوط
 عاعش هيفو الإ اهرود نم راد الو ايندلا يف عضوم نم ام هناف { ايندلا يف سمشلا

 يف ن ارقلا هريظن مهبارش الو ةنحلا لها ماعط دفني الو سمشلا ءوض نم ءوض وا

 هلاح ىلع وهو ةرهاظلاو ةنطابلا عفانملا نم نوذخأيو هنوملعيو سانلا هملعتي ايندلا
 لبق نم يذلا تقولا ايندلا يف هريظن دودمم لظ ةنجلا يفو ©"[هنم ءيش صقني ال

 هلوق كلذ و ،ليللا داوس لخدي نأ ىلإ اهبورغ دعب نم يذلا تقولاو سمشلا ع ولط
 الأ) :ويب هنعو .؛هكانكاَس ُهَلعَجَل ءاش ولو لطلا ًدَم فيك كبَر ىلإ رت ملأوف :ىلاعت
 ع ولط لبق يتلا ةعاسلا يهو ًالأ ؟ةنجلا لهأ ةعاسب هبشأ يه ةعاسب مكربخأ
 . (ة ريثك اهتكربو }ةطساب اهتمحرو مئاد اهلظ كسمشلا

 ١٩٩/٧(. .برعلا ناسل :رظنا) .امون تقذ ام يأ .اضامغ الو اضغ تقذ امو :اضغ ١ سس
 .دودعلا دودولا :ظفلب ٠١٧7٢. .روثنملا ردلا ٢
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
٤٥/٢٥. .ناقرفلا ٤
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 فسوي نب ميهاربإ انثدح لاق رفعج نب دمحم انثدح لاق لضفلا نب دمحم ىور

 يبأ نع يئاطلا دايز نع يفوكلا تايزلا نب ةزمح نع ىيحي نب دمحم انثدح لاق

 .(ءاملا نم) :لاق ؟ةنجلا تقلخ 7 هللا لوسر اي :انلق :لاق هنع هللا ىضر ةريره

 ۔-اهنيط يأ _ اهطالم ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل) : لاق ةنجلا ءانب نع انربخأ :انلق

 الو معني اهلخد نمو توقايلاو ولؤللا اهوابصح و نارفعزلا اهبارتو رفذألا كسملا

 .'(مهبابش ىنفي الو مهبايث ىلبت الو تومي الو دلخيو سأبي

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يب ١ نع ةملس يب ١ نع ر٬ع نب دمحم نعو

 نإ اوؤرقا اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف نإ) :لاق هنأ

 ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ةنجلا يفو "هدوُدْمَم لظو متئش

 اَمِب ءاَرَج نيعأ ةرق نم مهل يفخأ اًم نسفن مَلْعت الفإل :متئش نإ اوؤرقا رشب بلق
 اوؤرقا اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ طوس عضوملو "هنولَمْعَي اوناك
 .٨(ئهم زاف دقف ةئجْلا لخذأَو رانلا نع حزخز نمف :متئش نإ

 انثدح ىسوم نب رشب انثدح دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح لاق ميعن وبأ ىور

 ةنجلا لها سمي له :لئس هنأ ؤي هللا لوسر نع ةريره يبأ نع دشار نب ةرامع
 ال ةوهشو فكي ال ج رفو لمي ال ركذب قحلاب ينثعب يذلاو معن) :لاق ؟مهجاوزأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ نع نادعم نب دلاخ نعو .٦(عطقنت

 نعو ."(ةّينم الو ينم ال نكلو "امخد امخد) :لاق ؟ةنجلا لهأ عماجيأ :ليس

 نب مشاه نعو .'(اراكبأ ندغ مهءاسن اوعماج اذإ ةنجلا لهأ نإ) :نيي هللا لوسر

 ٢٥٢٦. ثيدحلا مقر ٤/,٠٦٧٢ .اهميعنو ةنجلا ةفص ىف ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك ىذمرتلا ننس ١

 ٢٠/٥٦. .ةعقاولا ٢
 ١٧/٢٢. .ةدجسلا ٢

 ١٨٥/٢. .نارمع لآ ٤

 ٢٢٩٧٤. ثيدحلا مقر 0٢٠٧ .اهلهأل دعأ امم اهيف امو ةنجلا ىف ركذ ام باب .ةبيش ىبأ نبا فنصم ٥
 ٨٧. ثيدحلا مقر ٠٨٦/١ .ةنجلا لهأ عامج باب .يرسلا نبال دهزلا ٦
 .جاعزإو عفدب ءطولاو حاكنلا وه :ريثألا نبا لاقو .ديدشلا عفدلا :ُمْحدلاو امحد اهلصا ٧
.امحد امحد :ظفلب ٧٤٧٩. ثيدحلا مقر ٩٦٨. .ريبكلا مجعملا ٨
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 عطقنت ال ةوهشو لمي ال ركذب) :لاق ،(؟ةنجلا لهأ حكانتي له)» 7 ثدحي

 يف ونأ هللا لوسر اي :لاق هنأ ؤ هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو . '(ًامخد ًامخد

 ةرهطم تعجر اهنع ماق اذإف امخد امخد هديب يسفن يذلاو معن) :لاق ؟ةنجلا

 يإ) :لاق ؟ةنجلا لهأ حكني له :ؤي هللا لوسر لئس : لاق ةمامأ يبأ نعو ."(اركب

 .‘(ةّينم الو ينم ال نكلو هديب راشأو امخد امخد قحلاب ينثعب يذلاو

 نإ :ىلاعت هلوق يف ةمركع نع رمع نع نايفس انثدح روصنم نب ديعس لاق .
 نب رشب نعو .راكبألا ضاضتفا يف :لاق "ه نوُهكاف لغش يف مويلا ةنجلا باحصأ
 ةنجلا باحص ١ نإ : ىلاعت هلوق يف دوعسم نب هللادبع نع ةملس نب قيقش نع ةيطع

 :لاق يعازوألا نعو ."ىراذعلا ضاضتفا مهلغش :لاق ه؛نوُهكاف لغش يف مزلا
 ويلا ةنجلا باحصأ نإ :ىلاعت هلوق نع سابع نبا ليُسو ،راكبألا ضاضتفا مهلغش
 لاق ايندلا يبأ نبا ىورو ."راكبألا ضاضتفا :لاق ؟مهلغش ام ه؛نوُهكاف لغش يف
 ورمع يبأ نع يمتيلا ناميلس نع عيزر نب ديزي انثدح دحاولادبع نع ليضف انثدح

 .'ىراذعلا ضاضتفا يف :لاق هنوُهِكاَف لغش يفو سابع نبا نع ةمركع نع

 نع رفعج نع ثعشأ نع نامي نب ىيحي انثدح لاق ميهاربإ نب قحسإ ىورو
 مهقحلي ال و ةذللا دحجي ( اماع نيعبس ٥هدسح يف ي رجتل هتوهش نا » :ريبج نب ديعس

 ؛وطو مهوط و لب 5ةّوق لالحنا الو فعض الو ،ريهطتلا ىلإ نوجاتحيف ةبانج كلذب
 .«هيف ةفآ ال ميعنو ذاذتلا

 :ويز هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يجانلا قيدصلا يبا نعو

_ _ 
 )١٠١٥١(. ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هفعض .فيعض ثيدح وهو ٢٩٢/٤. .ةعقاولا ةروس .ريثك نبا ريسفت ١-
 79 .امحد امحد :ظفلب ٨٨٢١. ثيدحلا مقر ١٧٢/٨. .ريبكلا مجعملا ٢-
 .امحد امحد :ظفلب ٠٦٥/٧ .روثنملا ردلا ٢-

 ىف ىنارسيقلا نبا هفحض بفيعض ثيدح وهو . امحد امحد :ظفلب ٧٤٧٩. ثيدحلا 7 ٨/,٩١٦ . ريبكلا مجعملا ۔٤
 9 )١١٥٥(. ظافحلا ةريخذ

 ١٢/٢٦. .سي ٥-
 ١٨/٦٢٢. .يربطلا ريسفت ٦
 ٥٧٦/٢. .رطاف ةروس ى ريثك نبا ريسفت ٧-

 ٥٧٦/٢. .رطاف ةروس ريثك نبا ريسفت ٨
.بيس هلا نب ديعس نع دواد نب لئاو نع يعجشنالا نع فلتخم دنسب نكل ١٨٢٢ ٠ .يربطلا ريسفت .آ
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 امك ةعاس يف هتنسو هعضوو هلمح ناك ةنجلا يف دلولا ىهتشا اذإ نموملا)

 نع اذهو دلو الو عامج ةنجلا يف :ليق اذه يف ملعلا لهأ فلتخاو .'(يهتشي

 قحسإ :لاق يراجتلا ليعامسإ نب دمحم نعو .يجعتلا ميهاربإو دهاجمو سؤاط
 ىف دلولا نموملا ىهتشا اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدح ىف ميهاربإ نب

 انثدح لاق ميعن وبأ ىورو ."(يهتشي ال نكلو يهتشي امك ةعاس يف ناك ةنجلا

 نع يرونلا نايفس انثدح دمحأ وبأ انثدح قحسإ نب دمحأ انثدح دمحأ نب نادبع

 دلويأ هللا لوسر اي ليق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع يجانلا قيدصلا يبأ نع نابأ

 وه امو هديب ىسفن يذلاو معن) : لاقف ؟رورسلا مامت نم ..ز ذلا ناف ةنجلا لهأل

 ىجانلا قيدصلا ىبأ نعو . "(هبابش و هعاضرو هلمح نوكيف ميةدحأ ىنمتي ام ردقك

 هل دلويل ةنحلا لها نم لجرلا نا) : ز هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبا نع

 .؛(ةدحاو ةعاس ىف هبابشو هلاصفو هلمح نوكيف ىهتشي امك

 ةوسك اهفُعُسو رمحأ بهذ اهبركو رضخأ درمز اهعوذج ةنجلا ليخن»:هنع هللا

 ىلحأو نبللا نم اضايب دشأ ءالدلا لاثمأ اهرمتو ،مهللخ و مهتاعطقم اهنم ةنجلا لهأل
 لاق :لاق ديز نب انثدح بهو نب لاق ."«مْجَع اهيف سيل دبزلا نم نيلأو لسعلا نم

 يسفن يذلاو يإ) :لاق .لخنلا بحا ينإف ؟ليخن ةنجلا يف له هللا لوسر اي :لجر

 بهذ نم "عامقأو بهذ نم ديرجو بهذ نم "فيناَركو بهذ نم عوذج اهل هديب

 ."(لسعلا نم ةوالح دشأو دبزلا نم نيلأ لالقلاك اهرامثو

 ثيدح وهو ٢٥٦٢. ثيدحلا مقر ٠٦٩٥/٤ .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام باب /ةنجلا ةفص باتك سيذمرتلا ننس ١
 )١٨١٤٦(. بلاطملا ىنسأ ىف دمحم هللادبعوبأ هفحض بفيعض

 يف :ظفلب ٢٥٦٢. ثيدحلا مقر ٠.٦٩٥/٤ .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام باب /ةنجلا ةفص باتك مىذمرتلا ننس ٢
 .ةدحاو ةعاس

 ٢ مقر .ةنجلا ةفص يف ميعن وبأ هاور ٢٧٥.
 ٤ .يناقرزلا حرش ٢٠٤٤. تاعوضوملا ةركذت يف ينتفلا رهاط دمحم هفعض .فيعض ثيدح وهو )٢٢٦(.

 ٥ ؛ ِ , .حلبلا و نامرلاو بيبزلاك ءيش لك ىون :"مجع ِ
 فعسلا لوصا :ليقو غبركلا وهف فعسلا نم عطق امو .فعسلا عذج يف ىقبت يتلا بركلا لوصأ `:فينارك" ٦

 . فاتكألا لاثمأ تراص تسبي اذإ يتلا ضارجلا ظالفلا

 .هقرو نم بيضقلا رشقي امك اهصوخ نم رشقت يتلا ةفعسلا يه :لاقف ةديرج :"ديرج" ٧
 ٨ ةرسبلاو ةرمتلا ىلع ام :عمقلا و عَمقلا و . عمجلاك عمجلاو مامهوحنو رمتلاو بنعلا لفساب قزتلا ام :مسقلا و عمقلا .

 ةنجلا لخن) :لاق سابع نبا نع :ظفلب ٦٨٥٠. ثيدحلا مقر ٠٢٨٨/٤ .هباشم ثيدح باطخلا رونأمب سودرفلا يف درو ٩

.(مجع هل سيل ٧ دبزلا نم نيلأ ؤلالقلا لاتمأ اهرمثو ؤللحلا اهفعسو .رضخأ درمز اهفنركو سرمحأ بهذ اهعوذج
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 ( نانجلا نضو يف نانملا ةجهب

 ريرج اي) :لاقف هديب ادوع ذخأ هنأ ل ىبنلا نع ىلجبلا هللادبع نب ريرج نعو

 :لاق ؟رجشلاو لخنلا نيأ تلقف :لاق (هدجت مل دوعلا اذه لثم ةنجلا يف تبلط ول

 رامثلا نم ةيراع ةنجلا يف ةرجش ىرت الو رمثلا اهالعأو بهذلاو ؤلؤوللا اهلوصأ)
 .(اهب ةنيزم رامثلاب ةروفوم ادبأ يهف

 الإ ادبأ ةملظ ةنجلا يف سيل) :لي باجأف ؟راهن وأ ليل ةنجلا يفأ :ةلي لئسو

 مهرون اهفقس نمف ةنجلا فقس شرعلا نإو ،ادبأ شرعلا رون يف مهنإو كرون يف رون
 نمو رضخأ رون نم قولخم وهو أالألني هرون شرعلاو ) ايندلا فقس ءامسلا نأ امك

 يف ناولالا تغبصنا شرعلا رون نمو ضيبا رون نمو رفصا رون نمو رمحأ رون
 اهب تقرشاف 'ةلد رخ ردقب شرعلا رون نم اهيف عضو سمشلاو ةرخالاو ايندلا

 .(ايندلا

 "هةَمعان نَمْوَي ةوج ؤ :ةنجلا لهأ ةفص يف زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاقو
 .ريخلاو لضفلاو باونلا نم تأر امل يأ ؛ههةّيضاَر اَهيغَسل .ةئيضم ةنسح يأ

 نب سنأ نعو ،شرعلا نيمي نع ةعباسلا ءامسلا يف ةعفترم يأ ٠هةَّلاَع ةنج يفو

 ءامسلا يف يه امنإ ةنجلا عست ضرأو ءامس يأ :لاق ةنجلا نع لئُس امل كلام

 .شرعلا تحت ةعباسلا

 ةنج و هيلإ ينوعدت تبتك اميف كنإ» :ؤي هللا لوسرل مورلا كلم بتكو )
 اذإ هللا ناحبس) : هللا لوسر لاقف ،((؟رانلا نيأف ضرألاو تاوامسلا اهضرع

 .'!٦(ليللا نوكي نيأف راهنلا ءاج اذإو راهنلا نوكي نيأف ليللا ءاج

 .رمثلا هالعأو :هلوق ىتح ثيدحلا درو ب ١٢٠/٧١ .ةبيش يبأ نبا فنصم ١-

 ١/ ٧٢(. .حاحصلا راتخم :رظنا) .ةلدرَح ةدحاولا فورعم تابن لدرخلا :"ةلدرخ" ٦٢
 ٨/٨٨. .ةيشاغلا ٢-
 ٩/٨٨. .ةيشاغلا ٤
 ١٠/٨٨. .ةيشاغلا ٥-

 ينتوعد كنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ بتك لقره نأ) :ظفلب ٤٠٥/١. .نارمع لآ ةروس .ريثك نبا ريسفت ٦-
 اذإ ليللا نيأف هللا ناحبس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف رانلا نيأف ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ىلإ

 .(راهنلا ءاج
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٧-



 نانجلا نضو يف نانملا ةجهب )2

 اهلهأ نأل الطاب الو اوغل ةنجلا يف عمست ال يأ 'هةَيغال اهيف عَمْسَت الل

 زرُس اهيفف .سنجلل تدرفأو هريغو ءاملا نم ةيراج نويع ةنجلا يف يأ 'هةيراَج
 نم مهريغإو كولملا هذختي ام وهو ريرس عمج ررسلاو ادج ةيلاع يأ "هةعوفْرَس
 دجربزلاب ةللكم ردلاب ةحج وسنم بهذ نم ةنحلا ررسو ( إ ) نغل او هفرلا لهأ

 يلو اهاتأ اذإف فيرخ ةئام طقسل اهلفسأل اهالعأ نم ءيش طقس ولو توقايلاو

 بوكرلل هسأر ريعبلا ئطأطي امك اهيلإ عفتري ىتح تأطأط و هل تنأمطا ىلاعت هللا

 .تناك امك عفترت مث

 ةنجلا باوكأو 3“هةنوَم يباَرَزَو ه ةفوفصم قراَمَنَو © ةعوضوم باَركأوإل
 ةعوضوم موجنلا ددع نم رثكأ يهو ىرغ الو اهل موطرخ ال ةضف نم اهنازيك يأ
 اودارأ املك بارشلا اهيفو ؤبرشلل ةأّيهم اهريغو سلاجملاو نويعلا تافاح ىلع
 ةفوفصم ةقرمن عمج يهو دئاسولا قرامنلاو . ةءولمم اهودجو اهنم اوبرشي نا

 توقايلاو ردلا نابضقو بهذلاب ةجوسنم طسب يبارزلاو .ضعب ىلإ اهضعب
 يف ةقّرفم يأ ةثوثبمو .تعمس نذأ الو تأر نيع ال امو نارفعزو كسم اهوشح

 .ةنجلا ىف ىلاعت هللا يلو سلاجم

 رواَسأ نيم اهيف نؤلَحُي اَهنولخذي نمع تانج :ىلاعت هللا لاق رطاف ةروس يفو

 نَرَحْا انع بهذأ ينلا هلل دمحلا اولاقو ه ريرح اهيف مُهُساَلَو الاولو بذ نم
 الو بصن اَهيف انُسَمَي ال هلضق نيم ةَماَقُمْلا راد تلحأ يذلا هق روكش ٌروفغل انبر نإ
 ."هبوغل اهيف اسم

 نوروسيو نوطرقيو نولخلخي ةنجلا يف ىلاعت هللا ءايلوأ نأ يف مالكلا مدقتو
 .ةلاوللا نمو ةضفلا نمو '}‘بهذلا نم عاونأب نوللكيو نوجوتيو نومتخيو)

_ }}} __ 
 ١١/٨٨. .ةيشاغلا ١-
 ١٢/٨٨. .ةيشاغلا ٢-
 ١٢/٨٨. .ةيشاغلا ٢-
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٤-
 ١٤/٨٨-١٦. .ةيشاغلا ٥-
 ٢٢/٢٥-٢٥. .رطاف ٦-

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٧-



 ) نانجلا نضو يف نانجلا ةجفب

 طرقلا عضومو ءلخجرلا لاخلخلا عضومو ،ديلا نم نيدعاسلا راوسلا عضومو

 نوجوتيو ديلا نم عباصألا متاخلا عضومو بهذلا نم ميتاوخب نومتخيو ،نذألا
 جاتلا عضومو رهوجلاو ؤلؤللاو بهذلا نم عاوناب نوللكيو بهذلا ناجيتب
 ليصفت رمو '(ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت) :ثيدحلا يفو .سأرلا ليلكإالاو

 .كلذ

 نبا لاقو .ةبعكلا برو مهلك اهنولخدي :امهنع هللا يضر بعكو ةشئاع تلاق

 نوبساحي ثلثو \©باسح ريغب ةنجلا نولخدي ةمألا هذه نم ثلثلا» :دوعسم

 ؟ءال؛وه ام : ىلاعت هللا لوقي اهنم اوبات ماظع بونذب نولخ .ن ثلثو اريسي اباسح

 زع لوقيف ،اوكرشي مل مهنأ الإ نوبنذملا :ةكئالملا لوف -مهب ملعأ وهو-

 لوسر لاق : لاقف ةيالا باطخلا نب رمع ارقو . '(يتمح ر ةس يف مهولخدا :لجو

 انملاظو جان انقحال) :ةياور يفو ،(دصتقم اندصتقمو قباس انقباس) :لي هللا

 . ةنحلا يف مهنإ ةماسأ و دوعسم نبا ىور اذكو . ٢(هل روفغم

 انحتف سدقملا تيب ىف ءادردلا ابأ ىقل الجر نإ :هريسفت ىف بطقلا ىورو
 لوسر نم هتعمس ثيدحب مكنثدحأل مرج ال :لجرلل ءادردلا وبأ لاق مث اليوط

 ال .. ظ :هلوق ىلإ ه. .اَنيَفَطْضا نيذلا باتكلا اتْنَرْؤَ هئالط :ةيآلا هذه ىف لوقي يي

 ريغب ةنجلا لخديف قباسلا ءيجيف :لاق هؤ4بوغل اهيف انُسَمَي الو بصن اَهيِف اَنّسَمَي
 اذه ءىجيو ةنجلا لخدي من اريسي اباسح بساحيف دصتقملا اذه ءىجيو 0 باسح

 نيذلا مهو ،ةنجلا لخديف هنع هللا زواجتي مث خبويو نزحيو رّيعيف سف ل ملاظلا

 بنذلا رفغي `هزوكش روحل اتبَر نإ َنَرَحْلا اًئَع بهذأ يزلا هلل دمحلا :اولاق
 . ريسيلا لمعلا لبقيو ريبكلا

 نيد تكرت نأ ىلع كلمح ام بعك اي : رابحألا بعكل رابحألا نم ربح لاقو

 ةما تدجو ينإ : لاق ؟اذه ىلع كلمح ام : لاق :3 لمحم نيد تعبتاو ىسوم

 ٢٥٠. ثيدحلا مقر ٠.٢١٩/١ .ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت باب إملسم حيحص ١-
 .كب اوكرشي مل مهنأ الإ ماظع بونذب اوؤاج ءالؤه :ظفلب ١٢٤/٢٢. غيربطلا ريسفت ٢-

 .هل روفغم انملاظو .جان اندصتقمو .قباس انقباس :ظفلب ٢٥١١. ثيدحلا مقر ٢٢٥7٢. .باطخلا روثأمب سودرفلا ٢-
 .٥٢-٥٢/٢٢.رطاق ٤-

.٥٢/٤٢.رطاف ٥-



 زانجلا فضو يف نانجلا ةعقب 0

 اباسح نوبساحي ثلثو \باسح ريغب ةنجلا نولخدي ثلث ،ثالنأ ةنالن ويو دمحم
 ؟نولمعي اوناك اذام اورظناف يدابع اوبلقا :هتكئالمل ىلاعت هللا لوقي ثلثو اريسي
 اوبلق :لوقيف .ةميظع اياطخ و ةريثك ابونذ ىرن انبر :نولوقيف _ مهب ملعأ وهو _

 كب نوكرشي الو كل نوصلخي مهارن انبر :نولوقيف .نولوقي اذام اورظناف مهتنسلأ

 .ةنجلا مهلخديف .ائيش

 تبنت ةرجش اهطس وأ يف ةفوجم ةرد ةنحلا يف نمؤملا راد) :ةريره يبأ نعو

 هلل دمحلا ىنعمو 0 (ناجرملاو ُول٬وللاب ةنطبم هلح نوعبس هيعبص إب ذخأيف للخلا

 ليقو () رانلا نزح ( :سابع نبا نعو . نازحألا عيمج يأ نزحلا انع بهذأ يذلا

 ةعاطلا درو ةيصعملا نزحو ةبقاعلا فوخ نزح ليقو ،ماقسألاو ضارمألا نزح
 .ملعأ هللاو

 :ةنجلا لهأ ةفص ىف زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا لاق تافاصلا ةروس يفو
 قزرلا نأ :ريسفتلا يفو "هنوُمَرْكَم مهو هكاوف © مولغَم قزر ْمُهَل كيلؤأؤ
 هكاوفو .ايشعو ةركب يتأي يذلا وه ليقو ،نوهتشي نيح يتأي يذلا وه مولعملا
 دسي ال ذذلتلا درجمل هكاوف ةنجلا لهأ قزر نأ ىنعمب ،فقزرلا نم نايب وأ لدب
 يف أمظ الو ةهاع الو مقس الو ىرع الو ع وج ال هنأل ةحص هب بستكي الو اعوج
 قزرلا لين يفو مهلاوحأ عيمج يف نومَّركم ةنجلا لهاو رامثلاو هكاوفلاو .ةنجلا
 . لاوس الو بعت الب

 ردص يف ررُسلا يسمب 7 مدقت دقو ا ؛هريِلباَقَتَ رس ىلع . ميعنلا تانج يفل

 رظني ال ذإ رورسلا متأ نم لباقتلاف (نيلباقتم) :هلوقو .تانجلا اذكو باتكلا
 يف نالخلاو ناوخإلا نيب سنألاو ةماركلا نم لباقتلا يفو ضعب ءارو ىلإ مهضعب
 .هيلع ديزم ال امم ررسلاو يساركلا ىلع مهدعاقم يفو مهسلاجم

 مه او لْؤَع اهيف ال هه نيبراشلَل ةَذَل ءاضيب نييم نم ساكب مهيلع فاطف ه ع ,؟۔ ٨٥4 , ۔ . ِ ي ,؟ .471 , ۔, ده َ 2ِ 1٥۔ ٠,٢٣٢ ٨ ه
_ 

 .ةقطنمم ةلح :ظفلب ٢٤٠٤٠. ثيدحلا مقر. ٤٠٠ اهلهأل دعأ امم اهيف امو ةنجلا يف ركذ ام باب .ةبيش يبأ نبا فنصم ١-
 ١٢٨/٢٢. .ىربطلا ريسفت ٢-

 ٤١/٢٧-٤٢. .تافاصلا ٢-
.٤٤-٧٢/٢٤.تافاصلا ٤-



 )( نانجلا فضو يف نانجلا ةجفب

 .رمخ هيف ءانإب يأ ساكب ةنجلا يف ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع فاطي يأ 'هكنوفّنُي اَهْنَع
 نم :يأ نيعم نم ،"«رمخ يهف نآرقلا يف سأك لك» شفخألاو سابع نبا نعو

 يف نويعلل رهاظ «ضراألا هجو ىلع فاص راج يأ ،نيعم رهن نم وأ نيعم بارش
 نبا نعو .نبللا نم اضايب دشا ةنجلا رمخ :نسحلا لاق .هليصفت رمو دودخا ريغ

 .؛«سأرلا يف عادص» :ةداتق نعو ،"(نطبلا يف عجو لوغلا» :سابع

 ءاسن ةنجلا يف ىلاعت هللا ءايلوأ دنع يأ {“«هنريع رفزلا تارصاق مهدنعو

 ىلإ مهنزواجتي الف نهجاوزأ ىلع نهفرط نرصق يأ فرطلا تارصاق جاوزا
 ريغ ىلإ نزواجتي ال نهناكم يف وأ نهجاوزأ ىلع نهفرط روصقم وأ ،مهريغ
 .هريسفت 7 ،©كلذ

 رهضايبو نهنسح لاح يف ةنجلا لهأ ءاسن نأ يأ :«هنرُئُكَس نضي هنأك
 نهناولأ هبش :يسلاو ريبج نبا لاق .نونكم ضيب نهترشب ةقرو نهناولأ ءافصو
 لوقلا اذه ىبأي ةيآلا رهاظ و) .نوصملا يأ نونكملا وهف لخادلا ةضيبلا رشق نولب

 نا نعو إ همتاو هبشلا غلبا نم ةيالا يف هبشلاو ةحاصفلاو ةغالبلا مدع نم هيف امل

 ةيالا رهاظ و) ©يربطلا هنع هاور «نوصملا رهوجلا نونكملا ضيبلا» :سابع

 هئافص يف ضيبلاب ةنجلا ءاسن هيبشت يف ةحيرص ةيآلا نإف ،لوقلا اذه فعضت

 . إ هنوصو

 ىلع ْمُهْضْحَب لبقأف :هلوقل نوروازتي ةنجلا لهأ نأب اضيأ حيرصتلا ةيآلا يفو

 ىرج امبو لئاسولاو لئاضفلا نم ايندلا يف هنولعفي اوناك امب) 50"هنولءاَسَتَي ضغب
 .'}!مامتلا ىلع كلذ ليضفت مدقتو ايندلا يف مهيلعو مهل

 . ٤٥/٢٧-٤٧ .تافاصلا ١-

 نب كاحضلا نع طيبن نب ةملس نع دواد نب هللا دبع انث لاق راشب نب انثدح نع درو ٠٥٢/٢٢ .يربطلا ريسفت ٢-

 ٥٤/٢٢. .قباسلا ردصملا ٢-

 ٥٤/٢٢. .قباسلا ردصملا ٤-
 . ٤؛٧٢/٨ .تافاصلا ٥

 ٢٧/٢٧. تافاصلا ٦-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٧-
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٨-
 :٥٠٠/٢٧. تافاصلا ٩-

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٧٠



 نانجلا نضو يف نانملا ةجفب )

 هبَر ماَقَم فاَح نملو :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق نمحرلا ةروس يفو

 باوثلل ةنج وأ ،يتجلا عئاطلل ةنجو يسنألا عئاطلل ةنج ريسفتلا يفو 'هناَتَنَج

 . ميعنلا ةنجو ندع ةنح وأ ةيصعملا كرتل ةنجو ةعاطلا لعفل ةنح وأ ] إضفلل : ةنجو

 نب رمع مسوت هجولا نسح اليمج اباش نا ٢: هريسفت يف بطقلا ىورو

 عقوف هللا همصعف ةيشخلا هتكردأ اهب مه املف ةأرماب قلعف ،ريخلا هيف باطخلا

 ج رخ اذإ هرظتني ناكو ،اريبك اخيش هوبأ ناكو هتيب ىلإ ةأرملا هتلمحف ،هيلع ايشغم

 اتيم اهنم رخ ةحيم ح اص من ةصقلا هيلع َصقف كلاح نع هلأس هآر املف هدنع نم

 هللا نأ ربقلا نم هانانف "هنامج هبر ماقم فاخ نملو هربق ىلع رمع أرقف نفدو

 نبا لاق . ؛هكناتفأ اًناَوَد ه نابذكت اًمكَبَر ءالآ يأبف ةثلاث يندازو امهيناطعأ

 ام ليقو ،هكاوفلا نم نونف نصغ لك يف :ءاطع لاق ،هكاوفلا ناولأ نانفألا :سابع
 .نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت

 ريغ يف نايرجت يأ ؛هنايرْجَت ناتيَع امهيف ه نابذُكت امكبر ءالآ يأبف
 ءاملا ليقو 7 لبج نم نايرجتو ليبسلس ىرخألاو مينستلا امهادحإ ؛دودخأ

 يأ `هناَجْؤَر ةهكاف َلُك نم امهيف ه نابذكت اَمكَبَر ءالآ يأبف .رمخلاو
 ةرجش ايندلا يف ام)» : سابع نبا نعو .سبايو بطر وا فورعمو بيرغ نافنص

 .'((ولح هنأ الإ لظنحلا ىتح ةنجلا يف يهو الإ ةرم وأ ةولح

 ىتجَو ,قرب نيم اهئناطَب شرف ىلع نيِيكَتم ه نابذكت امكبر ءالآ يأبف .
 ؟رهاوظلا فيكف قربتسإ نم نئاطبلا هذه :هي هللا لوسرل ليقو "هناد نْيتََجلا
 امئاق ىلاعت هللا ىلو هلوانتي رضاح بيرق يأ ناد ىنعمو . (الألتي رون نم) :لاق

 هناكم داع اهنم هانج امو 0 كوش الو دعب اهنع هدري ال ءاعجطضمو ائكتُمو ادعاقو

.} _ 
 ١- الرحمن.٤٦/٥٥.

 ٢-۔ .نمحرلا ةروس .ريسفتلا ربسيت ٢٨١٢.

 ٢- الرحمن.٤٦/٥٥.

 ٤- الرحمن.٤٧/٥٥-٤٨.

 ٥- الرحمن.٤٩/٥٥-٥٠٠.

 ٦- الرحمن.٥١/٥٥-۔٥٢.

 ٧- .نمحرلا .روثنملا ردلا ٧٠٩/٧.
٨- الرحمن.٥٢/٥٥-٥٤.



 ( | نانجلا فضو يف نانجلا ةمض

 .هعجارف 'هأهباشَتُم هب وأو : ىلاعت هلوق يف هريسفت رمو كناك امك

 هلبق سنإ نهتمي مل فطلا تارصاق نهيف « نابذَكَن اَمُكَبَر ءالآ يأبقف
 .ثمطلا ريسفتو فرطلا تارصاق ريسفت رمو اه ناج الو

 لهأ ءاسن نأك يأ "هناَجْزَمْلاَو توقايلا هنأك ه نابذُكَن اَمُكَبَر ءالآ يأب
 توقايلا ءافص ةلاح نهضايبو نهئافصو نهنسح لاح ىف ةنجلا ىف ةنحلا

 ةرشبلا ضايب ىف ناجرملاو هجولا ةرمح ىف توقايلا نيذأك وأ ئ ناجرملاو

 ءارو نم َنهقاس خم ىري اهريغو روحلا نم ةنجلا لهأ ءاسن نأ رم دقو] .اهئافصو

 لخاد ىف كسملاك وأ ءاضيبلا ةجاجزلا ىف رمحألا با ..ثلاك ةلح نيعبس
 يف هارت يه اذكو هتجوز رحن يف ههجو ىري ىلاعت هللا يلو نأ رمو .'(توقايلا

 .ةآرملا ىف هاري امك هرحن

 ردبلا ةليل رمقلاك ةياور يفو ،ماتلا رمقلاك مههوجو ةنجلا نولخدي ةرمز لوأو

 ،ناسنإالا ةجاح نوضقي الو نوطخمتي الو نوقصبي ال يردلا بكوكلاك مهدعبو

 دمحلا نومهلي ©كسملاك حشر مهبارشو ءاشج مهماعط رفذألا كسملاك مهحير

 6 بهذلا مهط اشمأ ] ةضفلا و بهذل ١ مهتينآ 6 سفنلا ن ومهلي امك حيبستلاو

 . ايشعو ةركب هللا نوحبسي ،ةولألا مهرماجم

 {ةنجلا لهأ ءاسن نم ىنلعجي نأ هللا عدا :هل تلاق ةي هللا لوسر ةمع نأ ىوريو

 ."(اركب زوجعلا اهلخدت يتّمع اي) :لاقف يكبت تلوف .(زوجع اهلخدت ال) :لاق

 وێ اهأرقو "هناخلا الإ ناسخإلآ ءاَرَج له « نابدَكْت اَمُكَبَر ءالآ يأبف
 ىلاعت هللا لاق) :لاق ،ملعأ هلوسرو هللا :اولاق (؟مكبر لاق ام نوردت له) :لاقف

 ديقم وهو يتمح رب يسدق ةرضحو ةنجلا الإ ديحوتلاب هيلع تمعنأ نم ءازج له

 ١- البقرة.٢٥/٦٢.

 ٢- الرحمن؛٥٥/٥٥-٥٦.

 ٢- الرحمن؛٥٧/٥٥-٥٨.

 ٤- ةطوطخملا يف درو )(. .
 اي تلاقف زوجع تتا لاق نسحلا نع :يلاتلاك ثيدحلا درو ٬٢٢٩٦ ثيدحلا مقر ٠٢٩٢٤ .ريثك نبا ريسفت ٥

 لاق يكبت تلوف لاق زوجع اهلخدت ال ةنجلا نإ نالف مأ اي لاقف ةنجلا ينلخدي نأ ىلاعت هللا عدأ هللا لوسر
 .(اراكبأ نهانلعجف ءاشنإ نهانأشنأ انإ) :لوقي ىلاعت هللا نإ زوجع يهو اهلخدت ال اهنأ اهوربخأ

٦1- .نمحرلا ٥٩/٥٥-٦١٠. ٠



 نانجلا نضو يف نانجلا ةجفب 0

 ."هريسفت يف بطقلا هلاق اذك .'(حلاصلا لمعلاب

 :يرعشألا ىسوم وبأ لاق "هناتَتج اَمهنود نيمو © نابَذَكَت اَمُكَبَر ءالآ يبقل
 ناتنج :جيرج نبا لاق . ؛نيعباتلل ةضف نم ناتنجو نيقباسلل بهذ نم ناتنج

 ةهكاف امهيف نيميلا باحصأل ناتنجو ناجوز ةهكاف لك نم امهيف نيقباسلل

 نم نوعباتلاو دايع يبنلا باحصأ مه نوقباسلا :نسحلا لاق .نامرو لخنو

 دجربزو توقاي نم ناتريخألاو ةضفو بهذ نم نايلوألا :كاحضلا لاق مهدعب
 امهيف امو امهتين ١ بهذ نم ناتنج)» : ثيدحلا 7 ؛هنابذكت اًمكَبَر ءالآ يأبف

 .٦«امهيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنجو

 َيأبقإ» .ةرضخلا ةدش نم داوسلا ىلإ نابرضت ناوارضخ يأ "ههناََماَمْذُمط
 سابع نبا نعو .ءاملاب ناتراوف يأ "هناتَحاَضَن نانيع اًمهيِف ه ناَبَذَكُت اَمُكَبَر ءالآ
 كسملاب د وعسم نبا لاق ©ةةنجلا لها ىلع ةكربلاو ريخلاب ناخضني كاحضلاو

 شطك ةنجلا لهأ رود ىلع ١«ربنعلاو كسملاب» :كلام نب سنأ لاق ،روفاكلاو

 .رطملا

 اَمُكَبَر ءالآ يأبف ه» ناَمُرَو لخنو ةهكاف امهيف ثنابذكت امكبر ءالآ ابقل
 تاريخ نع اهنع هللا ىضر ةملس مأ ويب هتلأسو ''هل&ناسح تاريخ نهيف ههنابذكت
 وأ ةحوَرَل) :ثيدحلا ىفو .'"(هوجولا ناسح قالخألا تاريخ) :لاقف ناسح
 وأ ةنجلا يف مكدحأ سوق باقَلَو اهيف امو ايندلا نم ريخ ىلاعت هللا ليبس يف ةودغ
 اهتألمل ايندلا ىلع ةنجلا نم ةأرما تعلطا ولو اهيف امو ايندلا نم ريخ طوس ديق

__ 
 .ةنجلا الإ :هلوق ىتح ثيدحلا درو ٧١٤٧. ؤنمحرلا .روثنملا ردلا ١-
 ٤٦/١٢. .نمحرلا ةروس .ريسفتلا ريسيت ٢-

 .٢١٦-٥٥/١٦.نمحرلا ٢-
 ٧٠٨/٧. نمحرلا ،روثنملا ردلا ٤
 .٤١٦-٥٥/٢٦.نمحرلا ٥-

 ٤٥٩٧. ثيدحلا مقر ١٨٤٨٤. .ناتنج امهنود نمو :هلوق باب .يراخبلا حيحص ٦-
 ٦٢/٥٥-٦١٤. .نمحرلا ٧-

 .٦١٦-٥٥/٥1٦.نمحرلا ٨-

 ٢١٥/١٩. .نمحرلا ةروس 6يراقلا ةدمع ٩-
 ١٨٧٥٧. ثيدحلا مقر ٢٢٢٨/١٠. .متاح يبأ نبا ريسفت ٠-
 .٠٧-٥٥/٧٦.نمحرلا ١-

٤٤١٧. ثيدحلا مقر ١٥٤/٢. .باطخلا روثأمب سودرفلا ٢-



 . نانجلا نضو يف نانجلا ةمهب

 .'(اهيف امو ايندلا نم ريخ اهرامخ و ،احيرو اءوض

 مل تالاقمو ةفلتخم تاوصأب ،اهيف نينغي ةنجلا يف عماجم روحلل نأب افنآ رمو
 نهجاوزأل نينغيل ةنجلا لهأ جاوزأ نإ) :ويو لاق ،اهنم نسحأ قئالخلا عمست

 ناسحلا تاريخلا نحن)» :ءانغلا ىف نلقي امنإ ،طق دحأ اهعمس ام تاوصأ نسحأب

 نحنو تومن الف تادلاخلا نحن» :نلقيو ،(نايع ةوقب نورظني مارك موق جاوزا

 ."((«نعظن الف تاميقملا

 يف نإ) : ر هللا لوسر لاق : لاق بلاط يبأ نب يلع ىلإ ٥لدنسب يذمرتلا ىورو

 نحن ( نلقي ) اهلثم قئالخلا عمست مل تا رص اب نعفري نيعلا ر وحلل اعمتجمل ةنحلا

 ‘طخسن الف تايضارلا نحنو ،سأبن الف تامعانلا نحنو ،ديبن الف تادلاخلا

 . رخأ تاياور كلذ لنم رمو . "() هل انكو انل ناك نمل ىبوط

 روح ريسفتلا يفو ؛هماَيخْلا يف تاروصقم زوح ههنابذكت اَمكَبَر ءالآ يأبف
 ههج و هللا ىلو ىري» :دهاجم لاق .اهضايب تاديدش نويعلل داوس تاديدش ضيب

 ،اهرحن يف ههجو ىري ةياور يفو ،(ةآرملا يف هاري امك ةنجلا يف هتج وز قنع يف

 ىرت يهو .ةارملا يف هاري امك اههجو رون يف ةياور يفو ،اهدبك يف ةياور يفو
 يأ مايخلا يف تاروصقمو .كلذك هدبك يف وأ هقنع يف وأ ،ههجو رون يف اههجو

 ال نهتويب يف نهسبح و نهجاوزا ريغ ىلإ رظنلا نع تاروتسم اهيف تاسوبحم
 نفصوي كولملا ءاسنو ايندلا يف تاَّردْحخُملا نإف {الصأ نهجورخ مدع يضتقي

 ةفوجم ةولول نم ةميخلا ( :سابع نبا نعو . نايحألا صعب نجرخي نهو كلذب

 ."«عارصم فالآ ةعبرأ اهل خسرف يف خسرف

 هب راط ةنجلا ىف هبيرق وأ هاخأ روزي نأ ىهتشا اذإ ىلاعت هللا ىلو نأ ىوريو

 هللا لوسر اي تلاقف زوجع تتأ لاق نسحلا نع :يلاتلاك درو ٦١٩٩. ثيدحلا مقر ٢٤٠١٥. .يراخبلا حيحص ١-

 ال اهنأ اهوربخأ لاق يكبت تلوف لاق زوجع اهلخدت ال ةنجلا نإ نالف مأ اي لاقف ةنجلا ينلخدي نأ ىلاعت هللا عدا

 ."اراكبأ نهانلعجف ءاشنإ نهانأشنأ انإ" :لوقي ىلاعت هللا نإ زوجع يهو اهلخدت
 ٤٩١٧. ثيدحلا مقر ٠١٥٠٠/٥ .طسوألا مجعملا ٢-
 )٤٦٩(. يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفعض .فيعض ثيدح وهو ٢٥٦٤. ثيدحلا مقر ٠٦٩٦/٤ .يذمرتلا ننس ٢-
 َ .٢٧۔٥٥/١٧.نمحرلا ٤-
٢٤٠٥٨. ثيدحلا مقر ٤١/٧. .اهلهأل دعأ امم اهيف امو ةنجلا يف ركذ ام باب .ةبيش يبأ نبا فنصم ٥



 نانجلا نضو يف نانملا ةمقب <

 هروصق ىلإ امهنم لك عجري من ايلم ناثدحتيف هيخأ ريرس ءاذحب نوكي ىتح هريرس

 فحتلاب مهيلع نولخديو ىلاعت هللا نم ةكئالم مالسلاب مهيلع لخدتو ،هروحو

 مهيلع هللا ىضر نم مظعأ ةنجلا لهأل ةمارك الو موعطلاو ناولألا ةفلتخم ايادهلاو

 نيئنهم مهيلع نيملسم نولخدي مهل ديبعلا ةلزنمب ةرربلا ماركلا ةكئالملا لعجو

 مهل نيلماح 'هرادلا ىّبقع معنف ْمتْرَبَص اَمب مكێلع مالسإ :مهل نولوقي مهل
 نكي مل نإو ناسنإلاو ةيدبأ ةايحب يح هنأب هنوربخيو) ،علخلاو بهاوملاو ايادهلا
 مهنم دحاو لك ىتأوي ةنجلا يف ةنجلا لهأ رقتسا اذإ "!هنأ ىوريو ، يدبأ هنكل ايلزأ

 يحلا ىلإ تومي ال يذلا يحلا نم) :هناونع ةكئالملا عم لج و زع هللا نم باتكب

 . (تومي ال يذلا

 ريخ ةنجلا يف ىلاعت هللا ىضر :ةنجلا نم ريخ ةنجلا يف ةعبرأ) : ةلي يبنلا نعو

 نم ريخ ةنجلا يف ةكئالملا ميلستو ةنحلا نم ريخ ةنحلا يف دولخلاو ةنحلا نم

 .(ةنجلا نم ريخ ةنجلا ىف ىلاعت هللا ءايبنأ راوجو ،ةنجلا

 نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ) :ؤي ىبنلا نع اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نعو
 اودارأ اذإف ةنجلا نم ةوسكو ةيده هعمو ًاكلَم مهيلإ ثعب ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي
 كلت امو :اولاق ،نيملاعلا بر نم ةيده يعم نإف اوفق :كلملا لاق اولخدي نأ
 معنف متربص امب مكيلع مالس) اهدحأ ىلع بوتكم متاوخ ةرشع :لوقيف ؟ةيدمهلا

 مكنع تعفر) يناثلا يفو (نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس رادلا ىبقع
 عبارلا يفو (نينمآ مالسب اهولخدا) ثلانلا يفو ء(نازحألاو مومغلاو مومهلا

 سداسلا يفو ،(نيع روحب مكانجوز) سماخلا يفو ،(للحلاو يلحلا مكانسبلا)

 (ادبأ نومرهت ال ابابش مترص) عباسلا يفو ،(ةعاطلا نم متلعف امب مكؤازج اذه)
 نيقيدصلاو ءايبنألا متقفار) عساتلا يفو ،(ادبأ نوفاخت ال نينمآ مترص) نماثلا يفو
 راوج يف متنكس) رشاعلا يفو ذ (اقيفر كلتلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 اهولخدا :كَلَملا لوقي مث (ناريجلا يذؤي ال نم ميظعلا شرعلا يذ نمحرلا

 ٢٤/٩٦. .دعرلا ١-
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-



 :0 نانملا نضو يف نانجلا ةمهب

 روكش روفغل انبر نإ نزحلا انع بهذا يذلا هلل دمحلا) :نولوقيو اهنولخديف

 .(( نيلماعلا

 ىلع باب لك نم ةنجلا ىف ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع نولخدي ةكئالملا نأ ىوريو

 ةنج نم ىلاعت هللا نم فحتلا مهعم ،ةرم ةرشع ثالث ايندلا مايأ نم موي رادقم

 .ندع

 ،نانيع مهل ضرعت ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي ام لوأ» :لاق سابع نبا نع ىوريو

 نولخدي مث لغ نم مهبولق يف ام ىلاعت هللا بهذيف نيني::اا ىدحإ نم نوبرشيف

 مهيلع يرجتو مههوجو اوفصتو مهناولأ قرشتو اهيف نراستغيف ىرخألا نيعلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو ،مامتلا ىلع الصفم مالكلا اذه لثم رم دقو ،"«ميعنلا ةرظن

 ثيدح اذه":هنع الئاق ةعوضوملا ثيداحألا نم هدعو . (تاعوضوملا) هباتك نمض ثيدحلا اذه يزوجلا نبا دروأ ١-

 :لاق هللادبع نع ةمقلع نع :يلاتلاك فلتخم ظفلب ثيدحلا درو دقو ."ءافعضو نولوهجم هيفو مهعضو يف كشن ال
 امك ":كلملا لوقيف .اكلم هللا ثعب ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي نأ هللا دارأ اذإ ":ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 :متاخ لوا يف بوتكم .مهعباصا يف هعضوف .نيملاعلا بر نم ةيده ةنجلا ميتاوخ نم ميتاوخ ةرشع هعمو متنا

 مكنع بهذ :بوتكم ثلاثلا يفو .دولخلا موي كلذ مالسب اهولخدا :بوتكم يناثلا يفو .نيدلاخ اهولخداف متبط

 .نيعلا روحلا مكانجوز :بوتكم سماخلا يفو ٠للحلاو يلحلا مهسابل :بوتكم عبارلا يفو ؤمومغلاو نازحالا
 ال ابابش مترص :بوتكم عباسلا يفو ؤنوزنافلا مه مهنا اوربص امب مويلا مهتيزج ينإ :بوتكم سداسلا يفو
 .ءادهشلاو نييبنلا متقفار :بوتكم عساتلا يفو سادبا نوفاخت ال نينمآ مترص :بوتكم نماثلا يفو ؤنومرهت
 انع بهذأ يذلا هلل دمحلا ":اولاق مهتويب اولخد املف .ناريجلا يذؤي ال نم راوج يف متنأ :بوتكم رشاعلا يفو
 ."نزحلا

٦- .رجحلا ةروس غيبطرقلا ريسفت ٥١/٢.
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 >< نانجلا فضو يف نانجلا ةجهب

 اهلوح ىشم تشم اذإ ،ءانيعلا اهل لاقي ءاروح ةنجلا يف نإ) :ةريره يبأ نعو
 اهبئاوذ نلمحي اهلامش نع ةفيصو فلأ نوعبسو اهنيمي نع ةفيصو فلأ نوعبس
 ىلاعت هللا يلو كآر ول ءانيع اي :نيعلا روحلا اهل لوقتف ،اهقنع ىلإ اهلايذأ نعفريو
 توصب يدانت .هبر ةعاط ىلع ربصلاب هسفن لتقي :لوقتف ،؟ايندلا يف لمعي فيك

 نيرمآلل انأ نيدجاسلل انأ نيعكارلل انأ نيمئاقلل انأ نيمئاصلل انأ» :نسح ضغ
 نمل انأ مالسلا ىشفأ نمل انأ ماعطلا معطأ نمل انأ ركنملا ن,ع نيهانلل انأ فورعملاب

 .((؛;:'ين سانلاو ليللاب ىلص

 نارفعزلا نم ءايشأ ةعبرأ نم تقلخ ءءانيع اهل لاقي ةيروح ةنجلا ىف نأ ىوريو

 بوتكم ،ضيبألا روفاكلا نمو ©بهشألا ربنعلا نمو ،رفذألا كسملا نمو ضغلا

 ىلإ اهفك تج رخأ ول (هبر ةعاطب لمعيف يلثم هل نوكي نأ بحأ نم) اهرحن ىلع
 اهل ةنجلا لهأ عيمج نإو ،قربلاو رمقلاو سمشلا اهفك رون أفطأل ايندلا ءامس
 هللا ةعاط ىلع ايندلا يف اوربصل انونياع ول انيلإ نيقاتشملا حير اي) :لوقتف قاشع

 .(مهيلإ ريصنو انيلإ اوريصي ىتح ىلاعت
 يف اهرون ءاضأل ةمهلدم ةليل يف تزرب ةيروح نأ ول» :ةرخافلا ةرذلا يفو

 ءاطع نعو .«اهب نتتفا الإ لسرم يبن الو برقم كلم اهري مل براغملاو قراشملا

 ىهابتي ءاروح ةنجلا يف نإ» :لاقف انقوش رانيد نب كلامل تلق :لاق هنأ راسي نب

 نع اوتامل اوتومي ال نأ ةنجلا لهأ ىلع بتك ىلاعت هللا نأ الول ،اهنسحب ةنجلا لهأ
 .(«اهنسح نم مهرخآ

 :لاق ؟نيعلا روحلا مأ لضفأ ايندلا ءاسنأ هللا لوسر اي :تلق :تلاق هملس مأ نعو

 نهمايصو َرهتالصب) :لاق ؟كلذ ملو هللا لوسر اي :تلق . (لضفأ ايندلا ءاسن لب)

 ريرحلا َنهداسجأو رونلا نههوجو هللا سبلأ لجو زع هلل َنهتعاطو هتدابعو
 .'(نهل ناكو هل نك نمل ىبوطف يلحلا رفص بايثلا رضخ ناولألا ضيب

 اهيتبكر ىلإ اهيلجر عباصأ نم نيعلا روحلا) :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ٩٥/١٤. .ئراقلا ةدمع ىف انه ىلإ ثيدحلا درو ١-

٢١٤١. ثيدحلا مقر ٢٧٩٢. كطسوألا مجعملا ٢-



 نانجلا نضو يف نانجلا ةجهب <

 اهقنع ىلإ اهييدث نمو رفذألا كسملا نم اهييدن ىلإ اهيتبكر نمو ،نارفعزلا نم
 فلا نوعبس اهيلع ضيبالا روفاكلا نم اهسأر ىلإ اهقنع نمو ،'بهشألا ربنعلا نم
 سمشلا ألألتت امك اعطاس ارون اههجو ألألتي تلبقأ اذإ \نامعتلا قئاقش لثم ةلح

 نم ةباوذ فلأ نوعبس اهسأر يف ،اهدلجو اهبايث ةقر نم اهدبك ىرت تلبقأ اذإو
 باوث هذه :يدانت يهو اهليذ عفرت ةفيصو اهنم ةباؤوذ لكل ،رفذألا كسملا
 . '(نولمعي اوناك امب ًءازحج ءايلوألا

 ءاروحلا قناعيل ةنجلا لهأ نم دحاولا نإ» -: هنع هللا ىضر - سابع نبا نعو

 هت وهش هيلإ تعجر تداع املكو اركب اهدجو اهاتأ املك ،هلمت الو اهلمي ال ةنس
 نب ذاعم نعو .((اهنم الو هنم ءام ينم امهنيب نوكي ال الجر نيعبس ةوقب اهعماجيف

 ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر لبج
 ىهبا ىرخأ ةفرغ نم ىرخأ هيدانتف اماع نيعبس ةدحاو ةئكت يف هتجوز عم معنتي

 :لوقتف ،(؟تنأ نم» :لوقيف ،اهيلإ تفتليف 6(؟ةلوذ كنم انل امأ» :لمجأو اهنم

 نيعبس اهيلإ معنتيف اهيلإ لوحتيف 3(«ههذيَِم انيدلو :نهيف هللا لاق يتاوللا نم انآ»
 امأ» :ىرخأ ةفرغ نم لمجأو اهنم ىهبأ نَم هيدانتف ،ةدحاو ةئكت يف ىرخأ اماع
 لاق يتاوللا نم انأ ) :لوقتف 6(؟تنأ نَم» :لوقيف ،اهيلإ تفتليف «؟ةلود كنم انل
 اوئاك امب ءاَرَج نيعأ ةَرُف نم مهل ىفخأ ام نسفن ْملْعَت الف :نهيف ىلاعت هللا
 مهف {ةدحاو ةئكت يف ىرخأ اماع نيعبس اهعم ممعنتيف ،اهيلإ لوحتيف ."هن ولمع
 .؛(كلذك

 / ١ ٠برعلا ناسل :رظنا) .داوسلا ىلع َبَلَع يذلا ُضايَبلا ةبهشلا :ليقو ؛ُبَهشأ هنؤل ديجلا ُرَبنَعلا :'بهشألا" ١- .52 و ۔٥۔ ... ٠.
 ّ ٥٠٨(.

 ٢- .ئراقلا ةدمع ٩٥/١٤.
 ٢- .ةدجسلا ١٧/٢٦٢.

٤- مهبتارمو ءادهشلا باب . يمثيهلا دئاوز ثراحلا دنسم ٠ ٦٥٦٢ .
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 1 . نانجلا فضو يف نانجلا ةجهب

 ,تانج يف ه نيمأ ماقَم يف نيقتملا نإل :ىلاعت هلوق ناخدلا ةروس يفو)

 نيجع روخب مهاتجؤوزو كلذك « نيلباقتم رقَربَتْسِإَو سدنس نم نوسبلي ه نويعو
 .'هنينمآ ةهكاف لكب اهيف نوغذَي ه

 مهضعب نمأي ةنجلا يف يأ نيمأ ماقم يف نيقتملا نينمؤملا نإ ريسفتلا يفو
 ءيج نيمأ ماقم نم لدب هنويعو تانج يفل .لاقتنالاو ةفآلا نم نونمأيو ‘اضعب

 سدنسلاو . براشملاو لكأملا نم هب ذلتسي ام ىلع هلامتشا ؤ هتهازن ىلع ةلالدلل هب

 ام وهو قيربلا نم قتشم قربتسإلاو هنم قر ام وأ هنم ع ون وأ ريرحلا نم قرامن
 نم نوسبلي ةنجلا يف نيقتملا نأ يأ ،نوسبلي لعاف نم لاح نيلباقتم .هنم ظلغ

 ةلاح قربتسإلا وهو رمح ريرح بايث نمو رضخ ريرح بايت نم يأ «سدنس
 رورسلا متأ وهو ضعب ءارو امل مهضعب ىري ال مهسلاجم يف نيلباقتم مهنوك
 مهانج وزو . لامكو رورس ةنجلا يف ام لكو ةلاحلا هذهب اوناك ذا سنألا مظعأو

 ليمج َنهقلَخ نأ يأ قلحلا تاتَسَح قلخلا تاليمج ءاسن يأ روحب مهانرق يأ

 رسنلا مداوقك نهرافشأ بادهأو ،نويعلا تاعساو يأ نيع .نسح نهقلُخو
 ىريو راهنلا ةعبار سمشلا ألألتت امك نهرون ألألتي الامج نهسفنأ نشهدي ندكي

 ولو تَبذَعل راحبلا يف تلفت ول ،ةآرملا يف هاري امك اههجو رون يف ههجو اهجوز
 تفسكلو اههجو رون نم ايندلا تقرشأل ءاملظلا ةليللا يف ايندلا ىلع تعلطأ

 براشملاو معاطملا نم اهريغو هكاوفلا نم نوبلطيو نوهتشي ام ةنجلا لهألو
 لعاف نم لاح نينما .نامز الو ناكمب كلذ صصختي ال بكارملاو سبالملاو

 مهنوك لاح لكألل مهدنع اهراضحإب ةهكاف لكب نورمأي وأ نوبلطي يأ نوعدي
 الو مهبايث ىلبت الو نوتومي الو اهنم نوجرخي ال ةهاع لك نمو ررضلا نم نينما
 . "!مهبابش ىنفي

 ٥١٤٤-٥٠٥٥. .ناخدلا ١

.(ب) ةطوطخملا نمض ءاج ٢



 ةريخ لكلو 5'ةَّريَخ ملسم لكل) :لاق هللادبع نع قورسم نع ةديبع يبأ نعو
 ةيدهو ةفحت باب لك نم موي لك اهيلع لحي \باوبأ ةعبرأ ةميخ لكلو ةميخ
 .٦(“تاحاّمط الو ؛تارخب الو "تارفذ الو ١'تاح رت ال كلذ لبق نكت مل ةماركو

 نب ذمحم نع سنوي انثدح ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح لاق دمحأ ىورو

 ةنجلا لها نم لجرلل) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبا نع نيريس

 ءارو نم اهقاس خم ىري ةلح نوعبس ةدحاو لك ىلع ،نيعلا روحلا نم ناتجوز
 .'(بايثلا

 رعش ،نويعلا ماخض ضيب نيع روح) :لاق 3ههنيعع روخ :لجو زع هللا لوق نع
 ولوللا .لاثماك :لجو ع هلوق نع ينربخا :تلق . (رستلا حانج ةلزنمب ءاروحلا

 هّسمت مل يذلا فادصألا يف يذلا ردلا ءافص نهؤافص) :لاق 3"هؤنوئكَملا
 تاريخ نهيف :لجو زع هلوق نع ينربخأ هللا لوسر اي :تلق .(يديألا
 ينربخأ هللا لوسر اي :تلق .(هوجو لا ناسح قالخألا تاريخ) :لاق :هناَسح
 هتيأر يذلا دلجلا ةقرك نهتقر) :لاق 3'هنوئكَّم ضيب هنأك :لجو زع هلوق نع
 :لجو زع هلوق نع ينربخا هللا لوسر اي : تلق .(رشقلا يلي امم ةضيبلا لخاد يف

 '؛اطمش '"؟اصمر َرئاجع ايندلا راد يف ضبق يتاوللا نه) :لاق 'هاباّرتأ ابرغ

 ١/ ٨١(. .حاحصلا راتخم :رظنا) ..يش لك نم ةلضافلا ةأرملا يهو :"ةريخأ ١-
 .ريخلا ليلقلا :حرقلا و . ةدحاولا ةرملا :ةَحْرَتلا و . اضيأ عاطقنالاو كالهلا وهو .حرفلا دض حزرتلا ::تاحرت ٢-

 َ ٢/ ٤١٧(.. .برعلا ناسل :رظنا)
 ٤/ ٢٠٧(. .برعلا ناسل :رظنا) .حير ثبخو نانص امهل يأ ُءاَرفذ و ةريفذ ةأرما :"تارفذآ ٢-
 . ٤ /٤٧(. .برعلا ناسل :رظنا) .مفلا نم ةريغتملا ةحئارلا :"تارخب" ٤
 ةأرملا تَحَمَط و . حامجلا لثم حامسلا و اهلعبب ترشن :حماط يهو .احامط حمطت ةأرملا تّحَمط :آتاحامطت ٥

 َ ٢/ ٥٢٤(. .برعلا ناسل :رظنا) . لاجرلا ىلإ حمطت يأ .حماط يهف 6تَحَمَج لثم
 .تارقذ الو تارخب الو تاحمط الو تاحرم ال :ظفلب ‘ ٢٨١٤ .نمحرلا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٦-

 ٢٢٤٥. ثيدحلا مقر ٠٢٧٩/٤ .نمحرلا ةروس .قباسلا ردصملا ٧-
 ٥٢/٧٦. .روطلا ؛٤٤/٤٥ .ناخدلا ٨-

 ٢٢/٥٦. .ةعقاولا ٩-
 ٧٠/٥٥. .نمحرلا ٧٠-

 ٢٧/ ٤٩. .تافاصلا ١-
 ٢٧/٥٦. .ةعقاولا ١٢-
 /ا .برعلا ناسل :رظنا) .نصَمَر وهف دمَج نإو 6َصْمَغ وهف لاس نإف .نيعلا قوُم يف عمتجي سو :٦اصّمَرا ٢-

 , ٤٢).
٧/ ٢٢٦(. .برعلا ناسل :رظنا) .بيشلا وهف.هداوَس طلاخي سأرلا رعش ضايب :"اطمش" ٤



 ) نانجلا نضو يف نانجلا ةجقب

 داليم ىلع ًابارتأ تاببحتم تاقعتم ابرغ ىراذع َرهلعجف ربكلا دعب هللا رهقلخ

 ءاسن لب) :لاق ،(نيعلا روحلا مأ لضفأ ايندلا ءاسن هللا لوسر اي» :تلق .(دحاو

 مبو هللا لوسر اي» :تلق .(ةناطبلا ىلع ةراهظلا لضفك روحلا نم لضفأ ايندلا
 رونلا نههوجو هللا سبلأ ىلاعت هلل نهتدابعو نهمايص و نهتالصب) :لاق ،(؟كلذ

 ردلا نهرماجم يلحلا رفص بايثلا رضخ ناولألا ضيب ريرحلا نهداسجأو

 ادبأ سأبن الف تامعانلا نحن تومن الف تادلاخلا نحن نلقي بهذلا نهطاشمأو

 .'(انل ناكو هل

 يبأ نع راصنألا نم لجر نع يبطرقلا بعك نب ذمحم نع دايز نب دمحم نعو

 ركذف هباحصأ نم ةفئاط ىف وهو ل هللا لوسر انثدح :لاق هنع هللا ىضر ةريره

 ةنجلا لهأ يف ينعفشف ةعافشلا ينتدعو بر اي لوقأف) :هيفو روصلا ثيدح

 ."(ةنجلا لوخد يف مهل تنذأو كتّعفش دق :ىلاعت هللا لوقيف ،ةنجلا نولخدي

 ف رعأب ايندلا يف متنأ ام قحلاب ينثعب يذلاو) :لوقي ؤي هللا لوسر ناكو

 مهنم لجر لخديف ،مهنكاسمو مهجاوزاب ةنجلا لها نم مكنكاسمو مكجاورأب

 لضف امهل مالسلا هيلع مدآ دلو نم نيتنثاو ) هللا ءاشي امم ةجوز نيعبسو نيتنثا ىلع

 ةتوقاي نم ةفرغ يف امهنم ىلوألا ىلع لخدي سايندلا يف مهتدابعل هللا أشنأ نم ىلع

 هنإو قربتسإو سدنس نم اجوز نوعبس هيلع ؤلؤللاب للكم بهذ نم ريرس ىلع
 اهمحلو اهدلجو اهب ايت ءارو نمو اهردص يف هدي ىلإ رظني مث اهيفتك يف هدي رظنيل

 اهل هدبك توقايلا ةبصق يف كلسلا ىلإ مكدحأ رظني امك اهقاس خم ىلإ رظنيل هنإو

 الا ةرم نم يتأي الو اهلمي الو هلمت الو اهدنع وه امنيبف ةآرم هل اهذبكو ةارم

 يبأ نع حمسلا يبأ نع ثراحلا نب رمع ينربخأ بهو نبا لاق ."(ءارذع اهدجو

 نهنأكإف :ىلاعت هلوق ؤي يبنلا نع - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع مثيهلا

 ىندأ نأو ةآرملا نم ىفصأ اهدخ يف ههجو ىلإ رظني) :لاق 'هناَجْرَمْلاَو توقايل

 ٢٢٨٧٠. ثيدحلا مقر ٤/ ٠٢٩٢ .ةعقاولا ةروس .ريثك نبا ريسفت ١-
 ١٤٩/٦. .ماعنألا ةروس .قباسلا ردصملا -
 ١٤٩٦. .ماعنألا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٢-
٥٨/٥٥. .نمحرلا ۔٤
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 اهذفني ابوث نوعبس اهيلع نوكيل هنإو برغملاو قرشملا نيب ام ءيضتل اهيلع ةولول
 ١. (كلذ ءارو نم اهقاس خم .7 ىتح هرصب

 نع كلام يبأ نب ديزيلا نب دلاخ نع هللادبع نبا نع ناميلس نب بويأ يبأ نعو
 ام) :لاق دايع هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ ىبأ نع نادعم نب دلاخ نع هيبأ

 ،نيعلا روحلا نم ناتنثا :ةجوز نيعبسو نيتنثا جوزيو الإ ةنجلا لخدي دبع نم
 ركذ هلو يهش لبق اهلو الإ ةأرما نهنم سيل ايندلا لهأ نم هثاريم لهأ نم نوعبسو
 ."(ينثني ال

 انثدح 0 هيَوَمَح نب لمحم انثدح هللادبع نب ميهاربإ انثدح : لاق ميعن وبأ ىورو {

 ةداتق نع ،جاّجحلا نع نامهلك نب ميهاربإ ىنثدح ،ىبأ ىنثدح ©صفح نب دمحأ

 يف نمؤوملل) :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ،هنع هللا يضر

 هنإ) :لاق ،(«؟كلذ ىلع ةوق هلوأ هللا لوسر اي»:انلق «(ةجوز نوعبسو ةنالث ةنجلا

 .(لجر ةئام ةوق ىطعيل

 دمحم انثدح : ل اق ديعس نب ىلع انثدح : لاق يسوطلا دمحم نب يلع ىورو

 روصنم وبأ انثدح ٤ رجاهملا نب روصنم انثدح ) يناسحلا ليعامسإ نب

 راحبلا تبذعل رحبأ ةعبس يف تقصب ءاروح نأ ول) :هعفري سنأ نع ،يراتألا
 ."}(اهمف ةبوذع نم

 انثدح عالكلا نب سبح انثدح فسوي نب ىسيع ثيدح نم ميعن وبأ ىورو
 نب هللادبع نع ةمقلع نع يعخنلا ميهاربإ انثدح ةريغملا انثدح يروثلا نايفس
 اوعفرف ةنحلا ىف رون عطسي) :دالت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم

 ايندلا يبأ نيا ىورو .'(اهجوز هجو يف تكحض ءاروح رغث نم وه اذإف مهسوؤر

_ }} __ 
 ٧١٢/٧. .روثنملا ردلا ١-

 نيتنثا لجو زع هللا هجوز الإ ةنجلا هللا هلخدي دحأ نم ام :ظفلب ٤٢٢٧. ثيدحلا مقر ٥٢/٢ ١٤. .هجام نبا ننس ٢-
 هلو يهش لبق اهلو الإ ةدحاو نهنم ام رانلا لهأ نم هثاريم نم نيعبسو نيعلا روحلا نم نيتنثا ةجوز نيعبسو
 . .ينثني ال ركذ

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-

. ... رون عطس :ظفلب ٢٥٠٢٦. ثيدحلا مقر ٠٢٢٨/٢ ،باطخلا روثامب سودرفلا ٤-
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 اهفك تجرخأ ءاروح نأ ول) : لوقي هنع هللا يضر سابع نبا تعمس :: لاق ريبج نب

 سمشلا تناكل اهفيصن تجرخأ ولو اهنسحب قئالخلا نتتفال ضرألاو ءامسلا نيب

 اهنسح ءاض ل اههج و تج رخأ ولو اهل ءوض ال سمشلا يف ةليتفلا لثم اهنسح كنع

 .'(ضرألاو ءامسلا نيب ام

 لاق :لاق ةدابع نب ديلولا نع بيبح نبا نع ديزي نع دعس نب ثيللا ىورو
 نيعلا روحلا ىلع يب فق ليربج اي) :ليربجل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 موق يراوج نلق) : ةياور يفو . '(مارك موق ءاسن نلق ٠ ؟نتن ١ نم : 9 اق نهيلع هفقواف

 ةرم نبا ثيدح نمو .(اونَرذُي ملف اوقنو اومَرهَي ملف اوبشو !رنعضي ملف اولح مارك
 يف اهجوز ةأرما يذؤوت ال) :لاق ةلي يبنلا نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 ليخد كدنع وه امنإف هللا كَلتاق هيذوت ال :نيعلا روحلا نم هتجوز تلاق الإ ايندلا

 ."(انيلإ كقرافي نل كسنئوي

 ءاروح ةنجلا يف نإ) :لاق دوعسم نبا نع ةيطع نب ناسح نع يعازوألا ركذو
 :نلقيف اهفتك ىلع نهيدياب نبرضي اهنم َنْبَجْعَي نانجلا روح لك ةبعللا اهل لاقي

 يغتبي ناك نم اهنيع نيب بوتكم «(اودجل كل نوبلاطلا ملعي ول ةبعل اي كل ىبوط»
 بعك نب دمحم نع بهو نبا ركذو .'(يبر ءاضرب لمعيلف يلثم هل نوكي نأ
 تقلطأ نيعلا روحلا نم ةأرما نأ ول وه الإ هلا ال يذلا هللاو» :لاق هنأ ىظرقلا

 هللا قلخ ام هنإو ،!ةروسملا فيكف رمقلاو سمشلا رون اهراوس رون أفطأل اهراوس

 ."!ةأرملا نع لج رلا هب زاتمي ام الإ يلخو بايث نم اهيلع ام لثم هيلع الإ نسبلي ايش
 يف تقزب ول ةبعل اهل لاقي ءاروح ةنجلا يف نأ) : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 لمعيلف يلثم هل نوكي نأ بحأ نم اهرحن ىلع ب وتكم كلك "ه؛وام بذعل رحبلا

 .(لج و زع يبر ةعاطب

 .هنسح دنع سمشلا تناكل اهفيصن تجرخأ ولو :ظفلب ٤٢١/٧. .ةيثاجلا ةروس .روثنملا ردلا ٥
 لاقف نيعلا روحلا كيري نأ كبر تلأس له دمحم اي ليربج لاق :ظفلب ٧/٢. .ءارسإلا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٦

 نهيلع تملسف نهتيتأف لاق ةرخصلا راسي نع سولج نهو نهيلع ملسف ةوسنلا كئلوأ ىلإ قلطناف لاقف معن
 .راربا موق ءاسن ناسح تاريخ نحن نلقف نتنأ نم تلقف مالسلا يلع نددرف
 .انيلإ كقرافي نأ لشوي :ظفلب ١١٧٤. ثيدحلا مقر ٤٧٧٢. .يذمرتلا ننس ٧

 ٢٨ ثيدحلا مقر .ةنجلا ةفص ٢٨٢.
 ٩ .ئراقلا ةدمع ٩٦٩٤/١٤.

.ةبعل سيلو ءانيعلا وهف ءاروحلا مسا فلتخاو .هؤام ةملك ىتح ثيدحلا ءاج م٤١/٥٩ .ئراقلا ةدمع ٠
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 نيب ام ةريفض ةئام اهسأر يف اعارذ نوئالثو فلأ اهنم ندبلا لوط يف لالهلاك

 ردلاب للكم اهلاخلخ ،ردبلا نم ءوضأ بئاوذلاو ةباؤوذ فلأ نوعبس نيتريفضلا

 لوألا رطسلا يف رهوجلاو ردلاب نابوتكم نارطس اهنيبج ىلع «رهاوجلا فونصو
 ةعاطب لمعيلف يلثم دارأ نم» يناثلا رطسلا يفو ««ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 كتمأ رشبو دمحم اي رشيأ كتمأل اهلاثمأ و هذه دمحم اي :ليربج يل لاق (( يب ر

 .'(داهتجالاب مهرمأو

 نإ ءاطع اي» :لاق ،«(انقوش ىيحي ابأ اي» :رانيد نب كلامل يملسلا ءاطع لاق ،يبّضلا

 ةنجلا لها ىلع بتك هللا نأ الول اهنسح ىف ةنحلا لهأ اهب ىهابتي ءاروح ةنجلا ىف

 ."«اموي نيعبرأ

 ارون نأ ينغلب» :لاق يشاقرلا ديز نع يرملا حلاص نع ايندلا يبأ نبا ىورو
 :ليقف اذه ام :ليقف رونلا كلذ نم هيف لخد الإ اهنم عضوم قبي مل ةنجلا يف عطس

 ةيحان نم لجر قهشف :يرملا حلاص لاق ،اهجوز هجو يف تكحض ءاروح
 ريثكو ىيحي نب نيسحلا ينثدح لاق ايندلا يبأ نبا ىورو .««تام ىتح سلجملا

 مل ةنجلا يف رون عطس)») :لاق يرونلا نايفس نع دمحم وبأ ةميزخ انثدح يربنعلا

 ءاروح نم كلذ اودج وف اورظنف رونلا كلذ نم هيف لخد الإ ةنجلا نم عضوم قبي
 نب هللادبع ثيدح نم هخيرأت ىف بيطخلا هاورو ."«اهجوز هجو يف تكحض

 هللادبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع ةريغملا نع يروثلا نايفس نع يخركلا دمحم

 ةليل تيأر ملسو هيلع هللا ىلص لاقو :ىلاتلاك تادرفملا ضعب يف ثيدحلا فلتخا ٠٦٩٥/١٤ .ئراقلا ةدمع ١-
 بناوذلاو ةباؤذ فلأ نوعبس ةريفضلاو ةريفضلا نيب ام ةريفض ةئام اهسأر يف لالهلاك اهنيبج ءاروح ءارسلا

 يف رهوجلاو ردلاب نابوتكم نارطس اهنيبج ىلعو رهاوجلا فونصو ردلاب للكم اهلاخلخو ردبلا نم ءوضأ
 .كتمال اهلاثمأو هذه ليربج ىل لاقف ىبر ةعاطب لمعيلف يلثم دارأ نم يناثلا يفو ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوألا

 روحلا اهيلإ عمتجي ةبعل اهل لاقي ءاروح ةنجلا يف نإ :يلي امك هتياور تءاج دقو ٤٢٢/٥٦. .قشمد ةنيدم خيرات ٢-
 اهيلإ اقوش دمكف لاق ىرن يذلا لثم كنم نوري ول نيبلاطلل ىبوط ةبعل اي نلقيف اهنساحم ضعب نع نيدبيف
 ّ .ةنس نيعبرأ

 وه اذإف مهسوؤر اوعفرف ةنجلا يف رون عطس :ظفلب ٠٢٥٢٦ ثيدحلا مقر ٠٢٢٨/٢ .باطخلا روثأمب سودرفلا ٢-
.اهجوز هجو يف تكحض ءاروح رغث نم
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 ءاروح رغث نم وه اذإف مهراصبأ اوعفرف ةنجلا يف رون عطس) :لاق ةلي يبنلا نع
 . '(اهجوز هجو يف تكحض

 نيعلا روحلا نأ» : ريثك يبأ نب ىيحي نع يعازوألا انثدح لاق كرابملا نبا لاقو

 الف تايضارلا نحنف كانرظتنا ام لاط» :نلقيف ةنجلا باوبأ دنع نهجاوزأ نيقلتي
 تعمس تاوصأ نسحأب «تومن الف تادلاخلاو نعضن الف تاميقملاو ،طخسن

 نبا ىورو ."«لدعم كءارو الو ريصقت كنود سيل كبح انأو يتح تنأ لوقتف

 محللا ءارو نم اهقاس خم ىريل نيعلا روحلا نم ةأرملا نإ» :لاق هنع هللا يضر

 ىورو ."«ءاضيبلا ةجاجزلا يف بارشلا ىري امك ةلح نيعبس تحت نمو مظعلاو

 هلوق يف رماع نب ديعس نع ةيطع نب ناسح نع ىعازوألا انثدح لاق كرابملا نبا

 نم تعلطا ناسح تاريخ نم ةريخ نأ ول)» ) ؛هناَسح تاريخ رهيف : ىلاعت

 ايندلا نم ريخ اهغيصنلو ، رمقلاو سمشلا اههجو ءوض أفطأل و اهل تءاضأل ءامسلا

 دحاو رهش يف ج ورتيل ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ) :يي هللا لوسر لاق ."«اهيف امو
 :يتي هللا لوسر لاق .آ(ايندلا يف هرمع لثم نهنم ةدحاو لك قناعي ءاروح فلأ

 بصنتو ةجوز نوعبسو ناتنثاو مداخ فلأ نونامث هل يذلا ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ)

 ."ءاعنص ىلإ ةيباجلا نيب امك توقايو دجربزو ولول نم ةبق هل
 ةنجلا لها ىندا ام هبر ىسوم لاأس) : لاق اك يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا نعو

 ةنجلا لخدا :هل لاقيف ةنحلا ةنحلا لهأ لخدأ ام دعب ءىجي لجر وه : لاق ؟ةلزنم

 ىضر تأ :هل لاقيف ؟مهتاذخأ اوذخأو مهلزانم سانلا لزن دقو فيك بر يأ :لوقيف
 كل اذه :لوقيف ،يبر تيضر :لوقيف ؟ايندلا كولم نم كلم لثم كل نوكي نأ

 :لاق .يبر تيضر :لوقيف ‘كنيع تذلو كسفن تهتشا ام كلو هلاثمأ ةرشعو

 ٥٨٥٧. ثيدحلا مقر س١١/٢٦١ .دادغب خيرات ١-

 .ىدعم كئارو الو رصقم كنود سيل يبح تنأ وه لوقيف :ظفلب ٤٢٥. ثيدحلا مقر ٠١٢١/١ .كرابملا نبال دهزلا ٢-
 .رمحالا بارشلا ىري امك :ظفلب ٠١٧٧٢ .(رمزلا)فرفلا ةروس .ىناعنصلا ريسفت ٢-
 ٧٠٥٥. .نمحرلا ٤-

 ...ريخ هاسكت فيصنلو ...ءوض رهقلو :ظفلب ٠٢٦١ مقر ٠٧٤/١ .فوخلا ةالص يف باب .كرابملا نبال داهجلا ٥

 ةعبرأو ءاروح ةئامسمخ جوزتيل ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ) :ظفلب ٠٦٠٠٦7١٤ .يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتإ ٦-
 .(ايندلا يف هرمع رادقم نهنم ةدحاو لك قناعي سبيث فالآ ةينامثو .ركب فالآ

٢٥٦٢. ثيدحلا مقر ٠٦٩٥/٤ .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام بابر/ةنجلا ةفص باتك .يذمرتلا ننس ٧-
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 ملف اهيلع تمتخ و يديب مهتمارك تسرغ نيذلا كئلوأ :لاق {ةلزنم مهالعأف يبر
 انف :ىلاعت هلوق هقداصم و : لاق .رشب بلق ىلع رطخي ملو نذأ عمست ملو نيع رت

 .'('هنولَمْعَي اوناك امب ءاَرَج نيعأ ةرق نُم مهل يفخأ اًم نسفن مَلْعَ

 نم كيلع ىرن امم تصقن ول ذاتسأ اي» :هل اولاق يروثلا باحصأ نأ ىوريو
 لهأ نأ ينغلب دقو دهتجأ ال فيك» :لاق ،(كدارم تلن داهتجالاو فوخلا رثأ

 نم هنأ هنونظيف نامثلا نانجلا هل ءيضت رون مهل عطسيف مهلزانم يف نونوكيل ةنجلا

 امنإ نونظت يذلا سيل مكسوةور اوعفرا نأ نوَدانُيف نيدجاس نورخيف ىلاعت هللا لق
 ."(«!؟اهبحاص هجو يف تمستبا ةيراج رون وه

 نم نجرخي ايندلا يف نهتاداس نْيرَي نأ نقتشا اذإ نيعلا روحلا نأ ىوريو
 ىرن ىتح لخدن ال» :نلقيف «(«نكلزانم نلخدا» :نزاخلا ناوضر لوقيف نهروصق

 ال وهو اهديس ىلإ ءاروح لك رظنتف نانجلا ىلعأ ىلإ ناوضر نهعفريف «يانتاداس

 دصحت ع رزا مدخت مدتسا» :لوقتو حرفت ليللا مالظ يف يلصي هتدجو اذإف ملعي
 ينيب عمج و كتعاط لبقتو كتج رد هللا عفر يديس اي مدن ريسخ نم دج ؤ دج نم
 .نهلزانم ىلإ نعجري مث تنزح الفاغ هتدج و اذإو ليوط رمع دعب كنيبو

 روحلا هللا قلخي فيك ىنربخا) :مالسلا هيلع ليربج ولي هللا لوسر لأسو
 نهيلع تابورضم نارفعزلاو ربنعلا نابضق نم نهقلخي دمحم اي)» :يل لاق ،(نيعلا
 :سابع نبا لاق .'«ندبلا مئتلي هيلع رفذألا كسملا نهنم قلخي ام لوأ مايخلا

 اهيتبكر نمو ،نارفعزلا نم اهيتبكر ىلإ اهيلجر عباصأ نم نيعلا روحلا هللا قلخي»
 نمو ،بهشألا ربنعلا نم اهقنع ىلإ اهييدث نمو ،رفذألا كسملا نم اهييدث ىلإ
 ،نامعتلا قئاقش لثم ةلح فلأ نوعبس اهيلع .ضيبألا روفاكلا نم اهسأر ىلإ اهقنع
 اهدبك ىرُي تلبقأ اذإو سمشلا ألألتت امك ًاعطاس ارون اههجو رون الألتي تلبقأ اذإ
 ةباؤوذ لكل رفذألا كسملا نم ةباوذ فلأ نوعبس اهسأر يف ،اهدلج و اهبايث ةقر نم

 . 5 ١٧٢٢ .ةدجسلا ١-

 كلذ كل :لوقيف) :هلوق ةدايزب ءاج ١٨٩. ثيدحلا مقر ١٧٦/١\ .اهيف ةلزنم ةنجلا لها ىندا باب ملسم حيحص ٢-
 تذلو كسقن تهتشا ام كلو هلاثمأ ةرشعو كل اذه لوقيف بر تيضر ةسماخلا يف لاقف هلثمو هلثمو هلثمو هلثمو

 ٥٠٥٤. .ويدقلا رفيف ٢-
٦٥/١٤. .ئراقلا ةدمع ٤-



 ) نانملا نضو يف نانجلا ةجفب

 . (( نولمعي اوناك امب ءازج ءايلوألا باوت اذه يدانت يهو اهليذ عفرت ةفيصو اهنم

 نإ) :ةلي يبنلا نع دوعسم نبا نع نوميم نب ورمع نع بئاسلا نب ءاطع نعو
 ."(هخم ىري ىتح ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايب ىريل ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرملا
 هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع نوميم نب ورمع نع بئاسلا نب ءاطع نعو

 لاقي ءاروح ةنجلا يف نإ) :يي لاقو ."لوألا وحن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 فلأ نوعبسو اهنيمي نع ةفيصو فلأ نوعبس اهلوح ىشم تشم اذإ ءانيعلا اهل

 معطأ نمل انأ لوقتف ءانيع اي تنأ نمل اهل نلقيو اهلايذأ نعفري اهلامش نع ةفيصو

 .؛(ماين سانلاو ليللاب ىلص نمل انأ مالسلا ىشفأ نمل انأ ماعطلا

 نولخدي امنإ الوطو اضرع نئوافتي ال ايندلا لهأ نم ةنجلا ءاسن قلخ نأ ىوريو
 يف ع رذأ ةعبسو ءامسلا يف اعارذ نوتس مالسلا هيلع مدآ مهيبأ لوط ىلع ةنجلا

 لوطأ نهنمو تايمدآلاك نهنم ارصقو الوط نتؤافتيف نيعلا روحلا امأ ضرلا
 . تدجو اذكهو رصقأ نهنمو

 ثيحب تانموملا ىلع هيف نرختفي ةنجلا يف اعمتجم نيعلا روحلل نإ ىوريو

 نم نيعلا روحلا قلخ نإف ،نارفعزلاو ربنعلاو روفاكلاو كسملا نم نقلخ نهنإ
 روحلا نجي تانموملا نأ اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نعو ،ةعبرألا هذه

 انكو انل ناك نمل ىبوط نعطن الف تاميقملا نحنو طخسن الف تايضارلا نحنو

 تمص امو تامئاّصلا نحنو َنتيلص امو تايلصملا نحن) :تانموملا نلقيف &(هل

 نهبلغيف (َرتيصوت امو ت ايض وتملا نحنو نتقدصت امو تاقدصتملا نحن و

 ٍنكَسَو اهولعب ضرألا ىلع رختفت ءامسلا نأ اهريظنو .ةلاقملا هذهب تانمؤملا
 بيجتف ،اهيف ىهتنملا ةردسو ةنجلاو يسركلاو شرعلاو اهيف نيبرقملا ةكئالملا
 وهو ىلاعت هللا قلخ ريخ نأبو يف لسرلاو ءايبنألا نأب كلت اهتلاقم نع ضرألا

 . ٩٦١٥/١٤. .ئراقلا ةدمع ١-

 فيعض يف ينابلالا هفعض فيعض ثيدح وهو .اهخم :ظفلب ٢٥٢٢. ثيدحلا مقر ٦٧٦7٤. ايذمرتلا ننس ٢-
 . ) )٥٦ ٤ يذمرتلا

 .فلتخملا دنسلا اذهب نكل قباسلا ثيدحلا سفن يأ :"لوألا وحن" ٢-

.اهراسي نع ةفيصو فلأ نوعبسو :هلوق ىتح ٠٦٤/١٤ ئراقلا ةدمع يف ثيدحلا درو ٤-
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 نأبو اهولعل ضرألا ىلع رختفت ءامسلا نإ ةياور يفو .يف ةلي هللا لوسر دمحم
 ةرفّسلاو نيبرقملا ةكئالملا نأبو اهيف ةنجلاو ىهتنملا ةردسو يسركلاو شرعلا

 ءايبنألا نأب كلت اهتلاقم نع ضرألا بيجتف ،اهيف نييبوركلاو نييناح وَرلاو

 قلخلا ريخ و نيلسرملاو نييبنلا متاخ ةلي هللا لوسر دمحم نأبو اهيف نيلسرملاو
 .ملعأ هللاو ةلاقملا هذهب ءامسلا ضرألا بلغتف ،اهيف نيعمجأ

 , :ىلاعت هللا همحر ينامعلا يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا نعو

 اهريجحتو ىتفلا فرط اهب راحي ًبعاك ءاروح سودرفلا ةنج يفو
 اهريفظ ريبعلا ضرأ ىلع ليست ةبازوذ فلأ نورشع لجز اهل
 اهريرحو اهيلخ اهنم لَدَبت ةيشم كسملا ةبرت يف تشم ام اذإ
 اهروطَخ نارفعزلا بارت يفاهل ةيشم نيفلاو فالآ ةرشعب

 اهروصخ بق جابيدلا ةيبقأب اهلوح فئاصو فالآ عبرأو

 يأ ىتفلا بلق اهل راحي هلوقو ،اهفصو اذه ةيروح سودرفلا ةنج يف نأ هانعم
 ،عطاسلا اهرونو ع رابلا اهنسحي مهريحُت يهفا اهنسح نم نوراحي ةنجلا نايتف نأ
 ةيروحلا نم يأ امهنم لكف ،عمأللا مهرونو عرابلا مهلامجب اضيأ اهنوريحي مهو
 ©إهنسح و هلامج ةدش ببسب انوتفم اهلو ارئاح هرّيصي يأ هبحاص رّيحُي نايتفلاو

 ببسب اتوص هنم نسحأ قئالخلا عمسي مل نسح ذيذل توص يأ لجز اهل هلوقو
 هنأ ىوريو اهسأر رعش نم ةريفظ فلأ نورشع اهلو ،هلالج لج ىلاعت هللا ركذ
 لئاسلا ءاملاك ضرألا ىلع اهرعش نألل ًرختف رئافضلا كلت ليست يأ اهرعش ليسي
 وه يذلا كسملا نابثك ىلع ةدحاو ةيشم تشم اذإ اهنأ ىوريو .بطلا ريبعلاو
 يأ اهريغب اتوقايو الولو اللحو ايلح لدبتت ضرألا ىلع هشارفنا يف بارتلاك
 ريغ نم رخأ عاونأب اهّيلحو اهللحو اهناولأ لدبتت وأ ںلوألا اهسنج نم نسحأب
 بارت ىلع ةنجلا ىف ةيشم تشم وأ ترطخ املكف ،هتسبل يذلا لوألا سنجلا
 اهلامجو اهئسح لدبتي يأ ةيشم فلأ رشع ينثاب ةدحاولا اهتيشم لدبتت كسملا
 يف نإ باتكلا ردص ىف رم تقو ،الوأ ناك امع ةفعاضم افاعضأ اهيلخو اهللُخو
 مهدحأ ىهتشا اذإف روصلا الإ هيف عابت ال ةعمج لك يف هيف نوعمتجي اقوس ةنجلا
 اعمتجم ةنجلا يف نأ ىوريو لوألا نم سمحأ هتروص لةبتتف اهيف لخد ةروص

.(أ) ةطوطخملا يف درو ١-



 . < نانجلا نضو يف نانجلا ةمهب

 اوناك امو ،ايندلا يف مهيلعو مهل ناك ام نوركذيو فزعلاو سنألل هيف نوعمتجي
 مهلهأ ىلإ نوبلقنيف رفذألا كسملا مهيلع اوثحتف لامشلا حير بهتف ،اهيف نولمعي

 هللا لأسن كنسخحلاو لامجلا نم هيف اوناك امم نسحأب نيرورسم نيحرف مهلزانمو

 هتنج لهأ نم انلعجي نأ نيلسرملاو نييبنلا متاخ دمحم انديس هاجب و هتمحرب ىلاعت

 .ميحر ميرك انبر نإف كهتمح رب اندّمغتي نأو

 ةنجلا يف نإ) :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلام نب سنأ نع ىوريو

 ءايندلا تناك فيك نوركاذي اقل اقلح اهيف نوعمتجي ءارش الو اهيف عيب ال اقاوسأ
 ناك فيكو ءاهؤواينغأو ءايندلا لهأ ءارقف ناك فيكو ،برلا ةدابع تناك فيكو

 .(ةنجلا ىلإ ىلبلا لوط دعب انرص فيكو توملا

 حير بهتف ةعمج لكب هنوتأي اقوسل ةنجلا يف نإ) :لاق ملسم حيحص يفو

 ىلإ نوعج ريف الامجو انسح نودادزيف مهبايثو مههوجو يف اوثحتف لامشلا

 انسح اندعب متددزا دقل هللاو مهولهأ مهل لوقيف الامج و انسح اودادزا دقو مهيلهأ

 .'(الامجو

 تشم اذإو ئ اهكحض نم رون عطس تكحض اذإ ةنجلا يف ءاروحلا نأ ىوريو

 بهذ نم اهالعن 0 اهيدعاس نم ةروسألا ديمحتو اهيقاس نم 9 اخلخلا سيدقت عمس

 تعلطا ول اهرحن نم توقايلا دقع كحضيو ،حيبستلاب نارصت ُول؛وللا اهكارس

 .اهحير نم ايندلا تألملو اهرون نم رمقلاو سمشلا تفسكل ايندلا ىلع
 اهيف َلَصو ال ةنجلا ةعتمأ لكو نفسلا هيف يرجت ارحب ةنجلا يف نأ ىوريو)

 يف ليبسلسلا نم رحبلا اذه نأ ليق اهروصقو ةنجلا لخن نفسلا كلت ىلع فحتف

 لخن هئطاش ىلع ربنعلا نم ىكذأ هتحئار ،ج وم الب عفترم صلاخلا نبللا ضايب

 رمحألا توقايلا نم ةنيفسب نوتويف ةنيفسب اوعد ةهزنلا اودارأ اذإ اهفافح رجشو

 اهيف نوبكريف ،ىلاعت هللا الإ اهضرعو اهلوط ملعي ال رضخألا درمزلا نم عصرم
 ،ةماركو ةطبغ يف هللا ءاش ام نوثكميف روصقو ليخنو راجشأ نيب مهب ًرمتف

 مهّتلحب مهلتبو ،الامج و انسح هللا مهداز دقو مهجاوزأ و مهروصق ىلإ نوعج ريف
 ينامعلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا راشأ ىنعملا اذه ىلإو ،هيلع اوناك امم نسحأ

 ٢٨٢٢. ثيدحلا مقر 0٢١٧١٨7٤ .يبنلا ةيؤر دوي نميف باب/اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك املسم حيحص - ١

.اهنوتأي :ظفلب
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 :هلوقب هللا همحر
 اهروصقو اهلخن اهيلع فحي لسلس رحب يف توقايلا نم نفسو
 اهروشق نيجللاو ىلحأ دهشلا نم اهحير كسملا نم ىكذأ اهناتيحو
 دهشلا نم الكأ بيطأ و ،كسملا ةحئار نم دشأ اهتحئار ةنجلا ناتيح نأ هانعم

 .ءاضيبلا ةضفلا نم اهروشقو لسعلا نم ىلحأو

 نم ىلحأو ©كسملا نم ةحئار دشأ اناتيحل ةنجلا رحب ىف نإ) :ثيدحلا ىفو
 كلذ لحاس ىلع ارفقو توحلا ديص اودارأ اذإ ةنجلا لهأ نأ ىوريو ،(دهشلا

 ال ائيرم ائينه هللا ءايلوأ اي اولك»:لوقي ايوشم وأ اخوبطم توحلا ئجيف "رحبلا
 لبإلا لاثمأك ماظع ريط ةنجلا لهأل اذكو 5&نونزحت متنأ الو مكيلع فوخ
 ةنجلا لهأ روصق يف اهتاوصأ ددرت \بهذ نم اهبانذأو اهرودص و رضخ اهروهظ
 .ىلحأ الو اهنم نسحأ قلخلا عمسي مل تاوصأب يتغتو

 حيبستلاب اضيأ عجرتو خسرف يف اخسرف ىلاعت هللا يلو يدي نيب ريطلا فطصت
 ةعاسلا يف نولتت نوطبلا رفص ةحنجألا رضخ ريقانملا رمح ريط يهو ،ناحلألاو
 بيجع نم نوكي اممو ،ناولألا كلت نسح نم نوبجعتيف ىتش اناولأ ةدحاولا
 .'}!اذكه اهنّولت اهرمأ

 :هللا همحر ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو)

 اهروح هللا ةمحر نم ردق ىلع تتنشنأ كسملاو بطرلا نارفعزلا نم
 اهرودخ اهتوح راكبأ لئاقع عماول سومشلا نئفطي دئارخ
 يذلا يرطلا يأ بطرلا نارفعزلا نم تقلخ يأ تئشنأ نيعلا روحلا نآ هانعم

 يأ ىلاعت هللا ةمحر نم ردق ىلع صلاخلا يأ رفذألا كسملا نمو ادبأ رسكتي ال

 مل يتلا ةؤلوللا يهو ةدرخ عمج دئارخ .لجو رع هتمحر لجال يلزألا ةردق ىلع
 ول نهئاضاو نهنسحل ىلآللا دئارخلاب نههبش ءانسحلا ةليمجلا ةأرملا وأ بقنت
 لازل ةنجلا ىف سمشلا تناك ول وأ اهُوض تلازأل سمشلل نهنم ةدحاو ترهظ
 ايندلا ىلع تقرشأل اهقك نهنم ةدحاو تعلطا ول نيعلا روحلا نإ رمو .اهب اهئوض
 ره يأ لْئاَقَع .كسملاك احير اهتألملو رمقلاو سمشلا ءوض اهعوض سمطلو
 كهرايخو همئارك لاملا لئاقعو ،اهرايخ وأ ءاسنلا مئارك يهو ةليقع عمج لئاقع

.(أ) ةطوطخملا يف درو ١-



 اهرودخ اهتوح هربخ أدتبم وأ فوذحمل ربخ وأ هل ةفص وأ لئاقع نم لدب راكبأ

 .اهرودخ اهتَوَح ةنجلا ىف راكبأ يأ فوذحم ةغّوسم وأ ،شفخألا بهذم ىلع
 ةلجحلاو رتسلل راعَتسو جدوهلا وهو ردخ عمج رودخلاو ، ىراذعلا راكبألاو

 يأ ةرَدَحُم ةيراجو كاهرودخ تلخد ةأرملا رودخو ءاسنلا تويب نم اهريغو

 .هَنيرَع مزل ًاراردخاو ًاردَح ردخي دسألا ردخو .هنم زربت ال اهردخ يف ةروصقم

 :'سيقلا ؤرما لوق هنمو
 لجعم ريغ اهب وهل نم تعتمت اهو ابخ . ا ري ال ردخ ةضيب و

 نع ةمالسلاو ةحصلاب اهدحأ ىناعم ةثالث نم ضيبلاب ءاسنلا هبشت برعلاو

 نوللا ءافص ىفو ،هَصحُيو هضيب نوصي رئاطلا نأل رتسلا ةنايصلا ىفو ©ثمطلا

 نأل اضيأ ماعنلا ضيبب ءاسنلا هبشتو .هيقن نوللا ىفاص نوكي ضيبلا نأل هئاقنو
 زع هلوق هنمو &(بهذ اهمادق ةضف اهنأك) : هلوقك هريسي ةرفص هبوشت يقن هضيب

 اهنسح لاح يف ةنجلا يف نيعلا روحلا نأ يأ "هنوكس ٌنضْنب هنأكو :لجو

 نهرونب سومشلا نئفطي ةولول عمج يلآللا يأ دئارخلاك اهئايضو اهلامجو

 راكبأ ،تانوصم رايخ يأ مئارك نهف كلذ عمو ،َنهنسحب نهنلجحيو َنهئايضو
 توح يا اهت وح }ناحج الو ةنحلا لهأ لبق يأ مهلبق سنإ نهتمطي مل ىراذع يا

 يف تاسوبحم يأ تاردخم كلذ عم ره يأ اهرودخ دئارخلا نيعلا روحلا كلت

 هنمو . ادبأ اهنم نزربي ال نهتويب يأ نرهرودخ يف نهسفنأ تاسباح وأ نرهرودخ

 .تاسوبحم يأ "مايخلا يف تاروصقم روخ :ىلاعت هلوق

 نهلفسأ ءايشأ ةثالث نم) :لاقف قلخ ءيش يأ نم نيعلا روحلا نع ة َلِيُسو
 طخ داوس َنهبجاوح و روفاكلا نم نهالعأو ربنعلا نم نهطسوأ و ‘كسملا نم

 هللا قلخي فيك ينربخأ) :لاقف مالسلا هيلع ليربج لأس ةي هنأ يورو .؛(رون نم

 تابورضم نارفعّرلاو ربنعلا نابضق نم نهقلخي دمحم اي : ىل لاقف ،؟نيعلا روحلا

 .ندبلا مئتلي هيلع رفذأ كسم نهنم قلخي ام لوأ مايخلا نهيلع

 ٢٤. .سيقلا ؤرما ناويد ١-
 ٢٧/ ٤٩١. .تافاصلا ٢-

 ٢- الرحمن.٥٥/ ٧٢.

٩٦١٥/١٤. .ئراقلا ةدمع ٤-
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 :نيعلا روحلا فصو يف هللا همحر خيشلا لاقو

 اهرويطو اهراجشأ اهكحاضت اهرصق نحص ىف ءاروح تمستبا اذإ

 اهروفس اهنم دلخلا نانج ءاضأ اهمانل و اههجو نع ترفسأ ولو
 اهروغث جاجألا رحبلا تبيطل ةلفت رحبلا ةجل يف تلفت ولو
 اهروطع نيقفاخلا نيب بيطل هباوذ ءامسلا نود تلسرأ ولو
 اهريفح هيلع ددري ملو شاعل اتيم ربقلا ةملظ يف تسمل ولو

 اهرون سدانحلا يف اهنم قرشأل ةمهلدم ةليل يف تزرب ولو
 اهروحن سومشلا لاثمأ فئاصو اهليذ لمحت يشملل تضهن ولو
 تلام هطسو ىف يأ اهرصق نحص ىف تكحض يأ ءاروحلا تمستبا اذإ هانعم

 ةنجلا رويط اهيلإ تلامو ايسح ازازتها اهزازتهاب الوقعم اليم ةنجلا راجشأ اهيلإ
 ءاهكحض يف اهل ةدعاسملاب اهيبش حيبستلاو ديمحتلاو ديرغتلاب ال الوقعم اليم
 ةيسح امإ كحضلا ىف نهنيب ةهباشملاف ءاروحلا تكحض امك تكحض اهنأكف

 اههجو رتس ام تلازأ يأ اهباقنو اههجو نع ءاروحلا تفشك ولو .ةيونعم وأ
 ائيش اهيف نم ءاروحلا كلت تقرب ولو دلخلا نانج كلذ اهروفس ءاضأل اهمانلو
 لبق ناكو ةرورم الو هيف ةحولم ال ابذع ءام هترّيصل رحبلا ءام يف اهقير نم اليلق
 كلت تعلطأ ولو .اهل اميظعت ةريثك اروغ اهرغن ىلع قلطأو ،احلام ارم كلذ
 بطل اهرعش لاصخ نم ةلصخ ىلإ اهبئاوذ نم ةباوذ ءامسلا نود ءاروحلا
 ولو .رفذألا كسملا حوفي امك هتاذب حوفي برغملاو قرشملا نيب ام اهروطع
 هللا ىضق نكل دعب تمي ملو ادبأ يحل هربق يف اًنْبَم تًّسَم يأ ءاروحلا كلت تسمل

 سرف ىف ام اهيف نوكي نأ نكميو .ةغلابم هلك كلذو اتيم يه سمت ال نأ لجو زع

 ترهظ يأ ءاروحلا كلت تزرب ولو .يح الإ ائيش نس ام هنإف مالسلا هيلع ليربج
 ءاروحلا كلت تضهن ولو .اهرون اهنم ءاضأل ةملظلا ةديدش يأ ةمهلدم ةليل يف
 مدخ ءامإ اهبئاوذ نم هيلذت وأ اهبايث نم ضرألا ىلإ َرجني ام يأ اهليذ لمحت يشملل
 .فئاص ولاب اهنع ربعي يتلا يهو سمشلاك ضيب

 تشم اذإو ،اهكحض نم رون عطس تكحض اذإ ةنجلا يف ءاروحلا نأ ىوريو
 بهذ نم اهالعن ،اهيدعاس نم ةروسألا ديمحتو اهيقاس نم لاخلخلا سيدقت عمس
 تعلطا ول ،اهرحن نم توقايلا دقع كحضيو ،حيبستلاب نارصت ؤلؤللا اهكارس

٩٦٩٥/١٤. .ئراقلا ةدمع ١-
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 الو .اهحير نم ايندلا تألملو اهرون نم رمقلاو سمشلا تفسكل ايندلا ىلع
 وأ مهيلع ةكئالملا ملسي يأ ،امالس امالس اليق الإ امينأت الو اوغل ةنجلا لهأ عمسي

 .ضعب ىلع مهضعب ملسي
 :خيشلا لاقو

 اهروفكواهل ناحير ربانم هدنع رطعلاك سيل ارطع نلمحيو
 اهروفخواهلداهيلع هاتو اهرشن عوضت روفاك ةلالس
 اهروطس ح ولت نايقع بئاتك ةرفصب ضايبلا قوف اهرحن ىلع
 اهريجه هيلع يماحلا مئاصللو اعكار ليللا مئاقللانأ لوقت

 اهرورغ رورغلل هغدتشخي ملو ةعاطب هلإلا ىضرأ يذلل انأ

 اهلايذأ عفرت يأ لمحتف ءاروحلا لوح يشمت يتلا فئاص ولا كلت نأ يأ هانعم

 لضفأو ىلعأ لب ايندلا يف دوهعملا رطعلاك وه سيل ارطع اهدنع لمحت اهبئاوذو

 كلتو تراس امثيح هعم ةلومحم ربانم رطعلا كلذ دنعو هنول نسحو هحير بيطل

 اهروطع اهعم لومحملا رطعلا كلذ عمو ،ربنع وأ نارفعز وأ كسم نم ربانملا
 ةحئارلا اهنم وبحت ال ،تاذلاب رطعتم اهقلخ نأل ريمغلاب اهنع ربعملا اهيف ةقولخملا

 امب الوقو العف اهجوز ىلع اهلالدإ اهيلع ىدج و صلاخ روفاك ةصالخ يف ةبيطلا
 ام لكو ،كلذ عمتجي ام لقو لالدإلاو ءايحلا نيب ةعماج يهف رضي الو هب ذتلي

 وهو - ءاروحلا رحن ىلعو .افعض نوعبس ةّيمدآللف ةنجلا ىف ءاروحلا هب فصوت
 ءاروحلا كلت لوقت بهذب يأ نايقعب تابوتكم تاملك وأ فورح ۔- اهردص ىلعأ

 .(«مالسلا ىشفأ نمل انأ ماعطلا معطأ نمل انأ نيمئاصلل انأ نيمئاقلل انأ» :يدانت يأ

 اهل لاقي ءاروح ةنجلا يف نأ) :امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور يف ءاج امك

 اهنيط نجعو ،نارفعزلاو روفاكلاو ربنعلاو كسملا نم ءايشأ ةعبرأ نم تقلخ ةبعل

 قاشع اهل روحلا عيمجو تناكف ينوك زيزعلا اهل لاق .ةايحلا يأ ؛ناويحلا ءامب
 نوكي نأ بحأ نم :اهرحن ىلع بوتكم رحبلا ءام بذعل ةقزب رحبلا يف تقزب ولو

 .'!(يبر ةعاطب لمعيلف يلثم هل

(نر طوقسلا نمض اجا
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 ؟ نوبرقملا كئلوا ؟ نوقباسلا نوقباّسلاؤؤلا :ىلاعت هلوق ةعقاولا هروس يفو

 مه نوقباسلاو 0'همنيرخآلا س ليِلقَو هه نيلوألا س ةلت ه» ميجنتلا تانج يف
 ىلإ نوقباسلا مه وأ ،نولسرملاو ءايبنألا مه وأ ،ةعاطلاو ناميإلا ىلإ نوقباسلا

 وهو سمخلا تاولصلا ىلإ نوقباسلا مه وأ ةرجهلا ىلإ نوقباسلا مه وأ داهجلا

 هولذب هولأس اذإو ،هولبق قحلا اوطعأ اذإ) :لي هللا لوسر لاق :سابع نبا لوق

 نوبرقملا مه مهفصو تفرع نيذلا ءالوهف مهسفن ١ ىلع مهمكحب سانلل اومكحو

 ندل نم مهو ،ةريثكلا ةعامجلا ةلثلاو ،"(ةجرد برقو ةمحر برق وأ ىضر برق

 انيبن ةمأ نم يأ نيرخآلا نم ليلقو .يي دمحم انبيبح و انيبن ىلإ مالسلا هيلع مدآ انيبأ

 نم رثكأ ةمألا هذه وعباتو ةمألا هذه يقباس نم رثكأ ممألا وقباس يأ داع ذمحم

 يعبات لثم اهيعباتو "ةمألا هذه يقباس نم رثكأ مهوقباس" :نسحلا نعو .ممألا يعبات

 هلوق لزن امل كلذو ،نيرخالا نم ةلثو هلوقب ةخوسنم يه) :لتاقم نعو ،'ممالا
 َنم ةلثو :لزنف مهنع هللا يضر ةباحصلا نزح ؛هنيرخآلا س ليلقو :ىلاعت

 نم ليلقو نيلوألا س ةلثوه :لجو زع هلوق لزن امل ةياور يفو .آ("هنيرخآلا
 هللا لوسر اي كب انمآ" :لاقف ىلاعت هللا همحر باطخلا نب رمع ىكب نيرخآلا

 هربخأف م هاعدف هنيرخآلا نس ةلثو :لزنف 5ليلق انم وجني نمو كانقدصو

 ينم ةلقو انيبا مدا نم ةلث) :ليي لاقف 0" انيبن قيدصتو انبر نع انيضر» :لاقف

 .٨(ةمايقلا موي ىلإ

 ١٠/٥٦- ١٢. .ةعقاولا ١
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٦/٨. .روثنملا ردلا ٢-
 .٦٥/٤١.ةعقاولا ٤-

 ٥ الواقعة.٥٦/ ٤٠.
 ٨/٨. .روثنملا ردلا ٦-
 . ١٤٦٦. مقر ٤٩٢. .ةنيدملا رابخا ٧-

 امل :لاق ةي يبنلا نع يراصنألا هللادبع نب رباج نع :ظفلب ٤٦٨٦\ ثيدحلا مقر ٢٢٩/٤٠. .قشمد ةنيدم خيرات ٨

 انم ليلقو نيلوالا نم ةلث هللا يبن اي رمع لاق نيرخألا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث اهيف ركذف ةعقاولا تعقو اذإ تلزنا
 رمعاي ةلثم هللا لوسر لاقف نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث ىلاعتو كرابت هللا لزنأ مث ةنس ةروسلا رخآ كسماف لاق

 ىتح انتلث لمكتست نلو ةلث يتمأو ةلث مدآ نم نإو الأ نيرخآلا نم ةلثو نيلوألا نم ةلث هللا لزنأ دق ام عمسا لاعت
.هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نمم لبإلا ةاعر نم نادوسلاب نيعتسن
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 نادلو مهيلع فوطي « نيلباقتم اهيلع نيِنِكَتُم © ةنوُضْوَم ررُس ىلعل

 ةنجلا ررسو ،ريرس عمج ررسلاو هنيعم نَس سأكو َقيرابآو رباَوكأب ه نوُدلَحُم
 نعو ،دجربزلاو توقايلاو ردلا نابضقو رهوجلاو بهذلاب ةجوسنم بهذ نم
 ضعبب اهضعب ةلوصوم وأ ةجوسنم ةنوضومو ." «توقايلاو ردلاب ةكبشم» :ةمركع

 سنألا مظعأ نم اذهو ضعب افق ىلإ مهضعب رظني ال نولباقتم اهيلع نوئكتم مهو

 هللا مهاقن ح رتو حرفو رورسو سنأو مامتو لامك الإ ةنجلا يف امو) ،رورسلا متأو
 ىلاعت هللا لأسن ةليغ نم اهل اي ) ارورسو ةرظن مهاقلو شغلاو نرلا نم ىلاعت

 نييبنلا متاخو نيلسرملا دّيس هاجب هتنج انلخدي نأو هاضر لهأ نم انلعجي نأ

 . } داع ذلمحم

 ةنجلا يف اوقلخ نوقتم نومئاد يأ نودلخم نادلو ةنجلا لهأ ىلع فوطيو

 قيرابأو باوكأب نوفوطي يأ قيرابأو باوكأب .لاوقألا نم حيحصلا وهو روحلاك
 اهرهاظ ىري ءاضيب ةضف نم اهريراوقو اهقيرابأو ةنجلا باوكأو ،نيعم نم سأكو
 لوق وهو هسفنب رمخلا وأ رمخلا هيف يذلا سأكلاو كاهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم

 عادص اهبرشب لصحي ال ةنجلا رمخ نأ يأ 'هكنوفزني الو اَهنَع نوُعَدَصُي الل
 اهنإف ايندلا رمخ فالخب نطبلا يف عجو الو لقعلا يف ةفخ الو سأرلا يف
 7 ةهكافو ,مثإ لك عامجو رش لك حاتفم يهف ؛ماثآو رصاعمو ماقسأو عاجوأ

 هه نوئكملا زلؤللا لاثمأك هق نيع زوخو هه نوهي امم ربط محلو هف نوريني
 امالس ًاليق الإ ه ًامينأت الو اوغل اهيف نوُعَمْسَي ال © نولمعي اوناك امب ءازج
 اهلضفأو اهريخ نورّيختي اهلهأو ىتش ناولأ ىلع ةريثك ةنجلا هكاوفو ."هم امالس
 فطصيف اهنم هنوهتشي يأ ريطلا موحل نم نوتمتي امو نوهتشي ام مهلو ،اهنسحاو
 لك هللا يلو اي)) : لوقتف خسرف يف اخس رف ةنجلا يف ىلاعت هللا ءايلوا يديا نيب ريطلا

 امهمف © «اذك يحيرو اذك يبْسيسو اذك رمث نم اذك يداو يف تيعر ينإف ينم
} __ 

 ١٦/٥٦-١٨. .ةعقاولا ١
 ٧/٢٧\ ٠. .يربطلا ريسفت ٢-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ١٩/٥٦-٢٦. .ةعقاولا ٤-
١٩/٥٦-٢٦. .ةعقاولا ٥
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 باب فلأ هيلإ ىقليو .ةنس نيعبرأ لكأيف ايوشمو اريدق هيدي نيب عقو ائيش اهنم ىهتشا
 هل ىتوي وأ كسملاب موتخملا روفاكلاب ج وزمملا بارشلاب هل ىتوي مث ةوهشلا نم
 .دهشلا نم ىلحأو نبللا نم اضايب دشأ ىه ىتلا رمخلا بارشب

 نهداوس تاديدش نيعألا ضايب تاديدش روحلاو نيع روحب نوجًوزيو
 روسنلا مداوقك َنهنيعأ رافشأ بادهأو ةعساولا حادقألاك نويعلا ماخض نيلاو

 ردلاو بهذلا ناولاب نيلحي ،اهنيل نم ضرالا هجو ىلع ليست نهروعش بئاوذو
 ناك امم انسح و الامج َسسحاب ةعاس لك ىف نهنسح لدبتيو ! ڵتوقايلاو دجربزلاو

 هبشف 'هنوئكَملا ولوللا لاتمأكإ :ىلاعت هلوق وهو غيلبلا هيبشتلا اذه لمأتف لبق
 يف نوصملا :يأ ،نونكملا ؤلؤللا "!ءافصب نهئافصو هضايب يف نيعلا روحلا

 .ءاوهلا هريغي ملو يديألا هسمت مل هفدص

 هضيب نوصي رئاطلا نإف \هظفح و هنوصل :ناعم ةثالثل ضيبلاب ءاسنلا هّيشت برعلاو

 ءاروحلا تكحض اذإو .ءاقنلاو ءافصلاب و ‘ثملطلا نع ةحصلاو ةمالسلاو ‘ هظفحيو

 اهلاخلخ سيدقت عمس تشم اذإو ،ةنجلا لهأ ىلع ءيضي رون اهنم عطس ةنجلا يف

 نارصي ولول امهكارشو ‘ بهذ نم اهالعن .0 اهيدعاس نم ديمحتلاو حيبستلاو

 . اهرحن نم توقايلا دقع كحضيو حيبستلاب

 ةكئالملا ملسي :يأ ،امالس امالس اليق الإ اميثأت الو اوغل ةنجلا لهأ عمسي الو

 .ضعب ىلع مهضعب ملسيو مهيلع

 هدوس حلطو هف درضخُم رذس ين © نيملا باحصأ ام نيميلا باحطأوإلا
 ةعونصم الو ةعوطقم ال © ةريثك ةهكافو « بوكسم ءاَمَو « دودمم لظو
 © ابارتأ ابرغ ه اراكبأ َسهاَنلَعَجف « ءاشنإ هانأشنأ انإ 4 ةعوفرم شرفو
 لأسو ،عطق يأ هكوش دضخ يذلا وه دوضخملا ردسلاو "هنيميلا باحصال
 (؟كاذ امو) :لاق ،يذؤي ائيش ةنجلا يف نظأ تنك ام :لاقف ةلي هللا لوسر يبارعأ

 .؛(هكوش دضخ يأ («؟دوضخم ردسو)» :هيف ىلاعت هللا لاق سيلأ) :لاق ردسلا :لاق

 ٢٢/٢٢. . ةعقاولا ١-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 .٨٢۔-٦٥/٧٢ .ةعقاولا ٢-
 ةرجش ةنجلا يف هللا ركذ هللا لوسر اي لاقف اموي يبارعأ لبقأ :ظفلب ٢٨٩٤. .ةعقاولا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٤

 لوقي ىلاعت هللا سيلأ ي لاقف ايذؤم اكوش هل نإف ردسلا لاق يه امو ةلي هللا لوسر لاقف اهبحاص يذؤت
.هكوش هللا دضخ دوضخم ردس يف
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 حلطو وه امنإ» :هل ليقف ،(دوضنم علط و) بلاط يبأ نب يلع أرقو ،زوملا :حلطلاو

 يف اهحلص أ :هل ليقف كديضن حلطو ١ رقو ٦ ةنجلاو حلطلل ام : 9 اق ( دوضنم

 لثم سابع نبا نعو .'(ريغي الو جاهي ال مويلا فحصملا نإ» :لاق ©&فحصملا
 ةرجش لظ وه» :لاقف هد ودْمَم لظو :ىلاعت هلوق نع اضيأ سابع نبا لئسو .كلذ
 اين دلا وهل مهضعب يهتشيف اهلصأ يف نوثدحتيف ةنجلا لهأ اهيلإ جرخي قاس ىلع
 ."«ايندلا نم وهل لكب ة رجشلا كلت كرحتتف ةنجلا نم احير مهيلع ىلاعت هللا لسريف
 ةئام اهلظ تحت رمضملا داوجلا بكارلا ريسي ةرجش ةنحلا يف نإ) : ثيدحلا يفو

 عطقني ال راج ي ١ هب وكس ءامو دودمم لظو متئش نإ او؛ورقاو "(اهعطقي ال ةنس

 قوف اهضعب ضرألاو ءامسلا نيب امك ةعوفرم شرفو .دودخأ ريغ يف يرجي
 نهلضف نهعفرو هءاشن) نهان اشنا انإ : هلوق هيلع لديو ءاسنلا شرفلا ليقو ٥صضعب

 هلوق نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع هللا يضر ةملس ما تلاسو .نهلامج و

 ايندلا راد يف نضبق ىتاللا نه) :لاقف ها راكبأ نهانلعجف ءاشنإ نهانأشنأ انإف ىلاعت
 نهاتأ املك دحاو داليم ىلع ابارتأ ربكلا دعب هللا نهلعج ًاصمر ًاطمش زئاجع
 نعو .نهجاوزأل تاقشاعلا برغلا نسحلا نعو .. ٨(اراكبأ نهودجو نهجاوزأ

 نيثالثو ثالث ءانبأ نسلا ىف تايوتسم ابارتأ ناسللا تاحيصف مالكلا ناسح : ةماسأ
 .ملعأ ىلاعت هللاو ةنس رشع ةعبرأ بابش ةوق يف ةنس نيئالت وأ ةنس

 مهلخدأ يأ :هاريرخَو ةنج اوربص امب مُهارَجَو :ىلاعت هلوق ىتأ له ةروس يفو
 هلمعب دحأ ةنجلا لخدي الو . ريرحلاو ةنجلا ريسفت مدقتو ،اريرح مهسبلاو ةنج

 لوسر اي تنأ الو» :ليقف (هلمعب دحأ ةنجلا لخدي ال) :لاقف ةلي هللا لوسر لئسو
 هللا لوقي ىسدقلا ثيدحلا ىفو ."(هتمحرب هللا يندمغتي نأ الإ انأ الو) :لاق ،&؟هللا
 يتمحرب ةنجلا اولخدأو يوفعب طارصلا اوزوج» :نينمؤملا هدابعل ةمايقلا موي ىلاعت
 .«مكلامعأب اهومستقاو

_ 
 يف دجن نيح ىف .هسفنب يلع سيلو ةيآلا هذه يلع دنع أرق دق الجر نأ دروأ هنكل ١٨١/٢٧. .يربطلا ريسفت ١

 .هسفنب ةيآلا أرق نم وه ايلع نأ ٨+/٠١٢ 0روثنملا ردلا
 ١٨٧٨١. مقر ٢٢٢١/١٠. "متاح يبأ نبا ريسفت ٢-
 ناوضرلا لالحا باب ٠ ملسم حبحص ؛٦٨٦ ثيدحلا مقر : ٢٢٩٨٥ .رانلاو ةنجلا ةفص باب . يراخبلا حيحص ٢-

 ٢٨٢٨. ثيدحلا مقر ٢١٧٦/٤. .ةنجلا لهأ ىلع
 .٦٥/٥٢.ةعقاولا ٤-

 . ...هللا نهقلخ اطمش اضمر زئاجع :ظفلب ٢١٤١. ثيدحلا مقر ٠.٢٧٩/٢ .طسوألا مجعملا ٥
 ١٢/٧٦. .ناسنإلا ٦-
٧٢٦. ثيدحلا مقر ٠٢٨٢/١ .عيبرلا دنسم ٧-
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 ةنجلا لهأ نأ يأ هأريرَهمَر الو اسمش اهيف نر ال كيارألا ىلع اَهيف نييكتمل
 ةنجلا يف يأ اهيف نوري ال ررسلا نم عون يهو ةكيرأ عمج كئارألا ىلع نيئكتم
 تيطعأ يذلا شرعلا رون نم ةنجلا رون امنإو ،اراهن الو اليل الو ارمق الو اسمش
 اهفوطق تللذَو اهلالظ مهيلع ةنادو .ةدحاو ةلدرخ ردق هرون نم ايندلا سمش

 اهفوطقو ضعب نم اهضعب بيرق يأ ةيناد ةنجلا لالظو ةبيرقلا ةينادلاو 3"همأليلذَت
 وأ هديب امئاقو ائكتمو ادعاق ىلولا اهلوانتي ةلهسم يأ ةللذم رمنلا وهو فطق عمج

 .تقو نود تقو ال و لعب اهعنمي ال هيف

 اهورَدق ةضف نم ريراوق « اًريراوق تناك باوكأ ةضف نم ةينآ مهيلع فاطو
 "هاليبَسلَس ىمست اهيف انيع اليبجنز اهُجاَرم ناك اسأك اهيف نْؤوَقْسِيَو ه اريدقت
 ال قيرابا باوكأو ءاضيب ةضف نم ىهو ةريثك ةيناب ةنحلا لهأ ىلع فاطيو يأ

 تناك)] ةضف نم يهو ،ميطارخلاو ىرلا اهب قيرابألا فالخب اهيف ىرع الو موطرخ
 رهاظو ،ةضف نم ريراوقلا وأ ءافصلا ىف اهب اههبشف ةفافشلا ريراوقلاك يأ اريراوق

 ام ىلع تءاجف مهسفنا يف اهوردقو ،لوألا نم لدب يناثلا ريراوقو كلذك رثألا

 ليقو ،اهودارأ ةيفيك يا ىلع تءاج وا \طسوو ىربكو ىرغص نم اونمتو اوهتشا
 وأ ءايلوالل عجري اهوردق يف ريمضلاو &صقن الو ةدايز الب مهّير ردق ىلع اهوردق

 نيذلا نادلولا مهو ءايلوألل نيفئاطلل عجري ليقو ،ناغئاس نالوق ةكئالملل عجري

 مهف كلذ ريغو باوكألاو قيرابألاو ةينآلاب ةنجلا يف ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع نوفوطي

 . مامتلاو ةياهنلا ىلع ةينالا ريسفت م اذكو 3مامتلا

 هل تابن وهو ليبجنزلا ذلتست برعلاو معطلا يف ايبجن : ز زلا هبشي ام نوبرشيو

 ةنجلا لهأ رئاسو ،افرص ةنجلا يف نوبرقملا هبرشيو مضهلا يف رسو ةوقو معط
 .اجوزمم هنوبرشي

 اهئام ةلوهس ةرثكل اليبسلس تيمسو ،ليبجنز نم بارضإ لدب ..انع
 مهقرط يف ليست يرجلا ةديدش اهنأل وأ اهئام ةرثكل وأ قلحلا ىف هغاسمو

 ١٢/٧٦-١٤. .ناسنإلا ١-

 ١٢/٧٦-١٤. .ناسنإلا ٢-

١٥/٧٦-١٨. .ناسنإلا ٢-
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 ةردس تحت نم وأ نانجلا رئاس ىلإ ندع ةنج نم عبنت مهلزانمو مهعضاومو
 . إ ت ا

 ،رب عمج 'ه..َراَرْبألا نإ» :ىلاعت هلوق يهو اهلوأ نم ةيآلا ركذأ نأ يل رعو
 نوعيطملا مهناميإ يف نوقداصلا مهو كداهشأو دهاشك راب عمج وأ بابرأو 1

 مه) : ةداتق لاق رشلا نوضري الو “اذلا نوذأوي ال نيذلا مه نسحلا نعو مهبرل

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هللا همح ر رمع نعو . («(رذنلاب نوفويو هللا قح نودوي نيذلا

 كيدلاول نأ امكف ،"(ءانبألاو ءابآلا اورب مهنأل راربألا هللا مهامس امنإ) :لاق ملسو

 .اقح كيلع كدلول كلذكف اقح كيلع

 سابع نبا لوق وهو & رمخلا سأكلا وأ سأك نم رمخ يأ ه. .سأك نم نوبرشي
 لديو ءانإ وهف هيف نكت مل نإف رمخ هيف ءانإ سأكلا ليقو «لحملا مساب لاحلل ةيمست
 هيف امب ج زمي امنإ سأكلاب ج زمي ال روفاكلا ذإ هما روفاك اهجازم ناك ..ه :هلوق هيلع
 ذيذل ةنجلا روفاك لوقن انأل رضم هبرشو ذيذل ريغ روفاكلا لاقي الو رمخلا نم
 ليقو .'«كسملاب متختو روفاكلاب مهل ج زمت» :ةداتق لاق ،ةحئارلا بيط معطلا
 .اهيف نيع مسا ليقو {ةنجلا يف ءام مسا انه روفاكلا

 سأك ظفل نم لدب وأ 6نيع مسا وأ ءام مسا هلعج ىلع روفاك نم لدب 4 ٠ انيَعف

 رورجملاو َراجلل بصنلا لحم ىلع ُءانب «سأك نم) : هلوق نم لدب وا لحملا ىلع

 وأ افوذحم ((نوطعي» :ب وأ انيع ينعأ وأ صخأ يأ فوذحمب بوصنم وا ©ااعم

 امل مسا انزو ماوقك طلخلا جازملاو ،اهجازم يف ريمضلا نم لاح وا نوبرشي :ب

 .هتحئارب ءايشألا ىطغي هنأل رتسلا وهو رفكلا نم قتشم روفاكلاو ،ءيشلا هب ماقي

 اديزك لاغتشالا ىلع اهنودري وأ انيع نودصقي يأ ه ..هللا دانع اهب برشي
 اذك « ةدئاز وأ ةبحاصملل وأ ضيعبتلل وأ قاصلالل وأ ءادتبالل اهب يف ءابلاو هب تررم

 هيلإ مهفاضأو الوأ نوروكذملا راربألا مهو برشي لعاف هللا دابعو .نورسفملا لاق

 .افيرشتو اميظعت

 وأ .اودارأ ثيح الهس ءارجإ مهرود يف اهنورجي يأ ؛هاريجفت اتهن ورج . .

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ١-
٥/٧٦. .ناسنإلا ٢-
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 .هلزانم يف دارأ امثيح هعم يرجيف ءاملا ىلإ هب ريشي بيضق هديبو هروصقو هتويب

 هردقملا لاوس هيف لعجي ثيحب اينايب فانئتسا ةفنأتسم ةلمج 'ه..رذّنلاب نوُفوُيل
 نأ يأ هكرذتلاب نوفوُيط :هلوقب هلجأل كلذ اوقزر ام نايب فانئتسا يف عورش اذهو
 هبج وأ امب يفو نمف ةعاطلا نم مهسفنأ ىلع هوبجوأ امب يأ رذنلاب نوفوي راربألا
 ةغلابم رذنلاب ءافولا بيطخلا ةرابعو .ءادتبا هيلع هللا بج وأ امب ىفوأ ناك هسفن ىلع

 هج ول هسفن ىلع وه هبج وأ امب ىفو نم نال تابجاولا ءادأ ىلع رفوتلاب مهفصو يف

 يأ «رذنلاب نوفوي» :ىبلكلا لاق .ىفوأ هيلع ىلاعت هللا هبج وأ امب ناك ىلاعت هللا

 مهنأل امهب ءافولاب اورمأ دوقعلاب اوفوأ "همهلا دهعب أوفؤوأوة :هلوقل دوهعلا نوممتي
 ىلع فلكملا باجيإ وه رذنلاو .رذنلاو ناميألا مهداقتعاب مهسفنأ ىلع امهودقع

 نأ رذن نم) :لاق هنأ دال هنع ىورو .همزلي ام هبجوي مل ول ام تاعاطلا نم هسفن

 ."(هيصعي الف هيصعُي نأ رذن نمو هعطيلف هللا ميطي

 يف ايشاف هرش ناك» :ةداتق لاق 'همأريطتسُم هرش ناك اموي نوُفاَخَيَو ..ل
 ةكئالملا تعرفو رمقلاو سمشلا تروكو اهبكاوك ترثانتو تقشناف تاومسلا

 نعو .(ءانبو لبج نم ضرالا ىلع ءيش لك رسكتو هايملا تراغو لابجلا تفسنو

 ءامسلا تقشنا ،امهيلهأو ضرألاو ءامسلا يف مويلا كلذ فوخ راطتسا مهضعب

 لابجلا تراطو ضرألا تلزلزتو رمقلاو سمشلا تروكو اهموجن ترثانتو
 .ضرألا ىلع ءيش لك رسكو هايملا تراغو اليهم ابيثك تناكف

 فاصوألل ليمكت اذهو “هأريسأو ًاميتيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا نوُمطيَول
 ءاير ال صالخإ نم كلذ ناب هلَمكو ،لذبلاو دوجلاب ال وأ مهفص و هنإف .مهل ةمدقتملا

 سفنلا هيهتشت مهدنع بوبحم وهو . هل مهتوهشو ماعطلا مهبح ي أ هبح ىلعو .هيف

 دوصقملا فالخ مهوي ال مالك يف ىتؤي نأ وهو ينايبلا ميمعتلا نم هبح ىلع هلوقف

 ٧/٧٦. .ناسنإلا ١-
 ٩١/١٦. ،لحنلا ٢-
 ٦٢١٨. ثيدحلا مقر 0٢٤٦٢/٦ .رذنلاب ءافولا باب/روذنلاو ناميإلا باتك .ىراخبلا حيحص ٢-

 ٧/٧٦. .ناسنإلا ٤-

٨/٧٦. .ناسنإلا ٥-
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 هللا هبح ىلع يأ ©ىلاعت هلل هبح يف ريمضلا دوع حصيو . ةغلابملا يهو ةتكنل هلضفب

 ءارقفلل بوبحم ماعطلاو سفنلا ىلع اراثيإ هيف نأل حدمأ لوألاو هتاضرم ءاغتباو

 يتؤي ةلي ناكو .هيلع نافوطعم اريسأو اميتيو ،لوأ لوعفم انيكسمو .ءاينغألاو
 نيموي وأ موي هدنع نوكيف ،(هيلإ نسحأ) :لوقيف نيملسملا ضعب ىلإ هعفديف ريسألاب
 نعو .برحلا نم ملسو هيلع هللا ىلص غ رفي ىتح هسفن ىلع هرثؤيو رثكأ وأ ةئالث وأ
 ديعس نعو .'(«همعطت نأ قحأ ملسملا كوخأو كرشملا ذئموي مهريسأ ناك» :ةداتق

 كولمملا وه)» :يردخلا ديعس يبأ نعو ."«ةلبيقلا لهأ نم ريسألا» :ءاطعو ريبج نبا

 هلوقل ةأرملاو ميرغلا هب داري نأ زوجيو :هريسفت يف بطقلا لاق ."«نوجسملاو

 نهنإف ءاسنلا ىف هللا اوقتا) :لمي لاقو .(كريسأ ىلإ نسحأف كريسأ كميرغ) :واي
 زجاع نيكسملا نأل ركذلاب ءالوه صخ امنإو .تاريسأ يأ ؛(مكيديأ يف ناوع نه

 تلزن ةيآلاو ةليح الو ارصن هسفنل كلمي ال سوبحملا يأ ريسألاو \هرغصل بسكلا
 ل ريسأو ميتيو نيكسم راطفالا تقو ىف هءاجف اموي ماص يراصنألا حادحدلا يبا يف

 اهنأ سابع نبا نع انموق ىورو .هلهألو هل دحاو فيغر ىقبو ةفغرأ ةثالث مهمعطأف
 هثلث هنم نحطف ريعش نم ءيشب يدومهيل لمع كلهاو بلاط يبا نمب يلع يف تلزن

 هاتأف يناثلا ثلنلا حلصأ من ئ هايإ هاطعأف نيكسم هلأسف .نولكاي ائيش هنم اوحلصاف

 مهموي اووطو هايإ هاطعأف كرشم ريسأ هاتأف ثلاثلا ثلثلا حلصا من 3هايإ هاطعاف ميتي

 .مهتليلو

 امنإ نولوقي يأ :هأروُكش الو ءاج مكنم يرن ال هلا هجول مكُمعطن امنإف
 .مهئايحتساو مهتلذمل ةلازإو ةأفاكملا عقوتو نملا مهوتل ةلازإ هللا هجول مكمعطن
 اروكش الو ةأفاكم الو اض وع يأ ءازج مكنم ديرن ال مهلوقو صالخالا ىلع اهيبنتو

 . ماعطإلا ىلع ءانثو احدم يا اركش الو

__ _ 
 ٢١٠/٢٩. .يربطلا ريسفت ١-
 ٤٥٥/٤. .ناسنإلا ةروس .ريثك نبا ريسفت ٢-
 ٦٥٠٠. مقر.٤/١٦١ .باطخلا روثأمب سودرقلا ٢-
 . ٤ ٢٢٩١ .ناسنإلا ةروس .ريسفتلا ربسيت ٤

 ."مكدنع ناوع نهنإف ءاسنلا يف هللا اوقتا " :ظفلب م٤/٤٨١ .روثنملا ردلا ٥
. ٩/٧٦. .ناسنإلا ٦-
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 اميظع اموي يأ ميظعتلل اموي ركن 'هاريرطْمق اسوبَع اموي انبر نيم فاخن انإف
 يأ راج رهنو هيف وأ امئاص هراهنك ايدانسإ ازاجم مويل ةفص اسوبع ،هلوهو هتعاظفل

 .اديدش يأ اريرطمق . هلوطو هتدش نم هيف هوجولا سُبعت يأ هلهأ دارملاو هيف ىرجُم

 اقرع هيدي نيب نم ليسي ىتح ذئموي سبعي رفاكلا نأ» :سابع نبا نع يورو
 ."«ةهبجلا ضبقت ريرطمقلاو نيتفشلاب سوبعلا» :دهاجم نعو ."((«نارطقلاك

 كلذ رش مهنع هللا عفد يأ ؛هارورُسَو ةرضن ْمُهاقلَو مويلا كيذ ًرَش هللا ُمُهاَقَو فط

 يا مهبولق يف ارورسو ،مههوجو يف 7 انسح : ةرظن .مهاطعا : مهاقلو مويلا

 .انزحو اسوبع رافكلا ىطعأ امك احرف

 لعف ىلع مهربص ةبقاعب مهازجو يأ هأريرخو ةنج اوربص اَمي مهاَرَجَول
 يا ةنج راثيإلاو رذنلاب ءافولا ىلع وا ع وجلاو رقفلا ىلع وا ةيصعملا كرتو ةعاطلا

 لباقي ام انه ةنجلاب دارملا سيلو .اريرح مهسبلأو ،اميظع اناتسب يأ ةنج مهلخدأ
 ةلمج يف ةلمتشم اهنأ عم ةنجلا ركذ دعب ريرحلا ركذ ىلإ ةجاح يأ لاقي ىتح رانلا

 يف نيئكتم يأ `هاريرهمز الو اسمش اهيف نْوَرَي ال كئاَرألا ىلَع اهيف نيكم
 تيب يهو ةلجح عمج لاجحلا يف ررسلا يهو ةكيرأ عمج كئارألا ىلع ؛ةنجلا

 . لاجحلا اهعم نوكت ىتح كئارأ ررسلا ىمست الو 6 قاورلاو روتسلاب نيزم

 اوربص واو نم وأ ،اهولخدأ ع وفرم نم لاح وأ مهازج لوعفم نم لاح نيئكتمو
 ال ءاقبلا وباو ١يرشخمزلا هلاق ةنجل ةفص وأ هماورَبَص اًمب مههاَرَجَوظ :هلوق يف

 ارمق يا اريرهمز الو اسمش ةنجلا يف نودجي ال :يأ اريرهمز الو اسمش اهيف نوري
 :دشنأو يط ةغل يف بلعث لوق ىلع

 رهز ام ريرهمزلاو اهتعطق 3 ركتعا دق اهمالظ ةليلو

 ١- ناسنإلا ١٠/٧٦.

 ٢ .ناسنإلا ةروس سريثك نبا ريسفت ٤٥٦/٤.
 ٢- .روثنملا ردلا ٢٧٢/٨.

 ٤ .ناسنإلا ١١/٧٦١.

 ٥- .ناسنإلا ١٢/٧٦.

 ٦- .ناسنإلا ١٢٧٦

٧- .فاشكلا ٥١٦١٤.



 نانجلا فضو يف نانملا ةجهب )0

 ال لحم ىلع فوطعم ةينادو 'همليلذت اَهُفوَطف لذو اهلالظ مهلع ةنادو
 ةنادو .نيئار ريغ يأ فصولاب ةلوؤوُم ةلمجلا نأل كلذو ،نيئار ريغ يأ نوري
 {ةنج ىلع ةيناد فطع زوجيو :"هريسفت يف هللا همحر بطقلا لاق 5ههماَهلاَلظ مهْيَلَع
 ئرقو ناتنج هبر ماقم فاخ نملو ©نيتنج اودعو نونوكيف ةيناد ىرخأ ةنجو يأ

 اليهست تلهس يأ اليلذت اهفوطق تللذو .مئاد بيرق يأ ناد ةنجلا رجش لالظ يأ

 وأ نيئكتم وأ ادوعق وأ امايق اوءاش فيك ‘تقو نود تقو يف وه اهفاطق عنتمي ال
 العأ ىلإ اهلوانتي ام ردقب تعفترا ماق نإ دهاجم نعو .مهيف وأ مهيديأب نيعجطضم
 اهفوطق تللذ ةللسحج و . هيلإ تلزن عجطضاو لعق نإو ءانحنا البو فوقو الب ديلا

 ؛لوزي ال مئاد رمأ ليلظتلا نأ ىلإ ةراشإلل ةيلعف تلعج و ةيناد ىلع ةفوطعم اليلذت
 رسكب فطق عمج اهفوطقو .ددجتم رمأ هناف ليلذتلا فالخب ءاهيف سمش اهنأل

 تللذ بيطخلا ةرابعو] .ةّينجملا يأ ةفوطقم ،رمنل مسا وهو ءاطلا نوكسو فاقلا
 ةلاح يأ ىلع ،ةنجلا لهأ نم دحأ لكل اميظع اليهست اهلوانت لهس :"ا يأ اهفوطق
 .امهريغ وأ دوعق وأ ءاكتا نم ،اوناك

 اهورَدَق ةضف نم ريراوق ه اريراوَق تناك باَوكأَو ةَصف نس ةيآب مهلع فاطف
 مهنكاسمو مهسابل و مهماعط الوأ فصو امل هنإف لجو زع هلوق يف لماتف ؛هماريدقت
 اودارأ اذإ راربألا ءالوه ىلع رودي يأ مهيلع فاطو هلوقب مهبارش فصو
 لوعفملل ءانبلاب فاطي انه لاقو . ةيآلا رخآ ىلإ باوكأو ةضف نم ةيناب مدخلا ب رشلا

 ةنيرقب نوفئاطلا ال هب فاطي ام لوألا ىف دوصقملا نأل لعافلل ءانبلاب دعب اميف لاقو
 .همئالي ام امهنم لك ىف ركذف نيفئاطلا نايب يناثلا يف دوصقملاو ةضف نم ةيناب هلوق
 ءاف ةيناثلاو عمجلل ةديزم ىلوألا فلألاف ةينأأ نيتزمهب هلصاو ءانإ عمج ةينآلاو

 ةدامل نايب ةيطغأو ءاطغو ةيسكأو ءاسك هريظنو ،ابوجو افلأ ةيناثلا تبلقف ةملكلا
 الو ىرع الب حادقأ وأ نازيك يهو دوع عمج داوعأك بوك عمج باوكأو . ةينآلا

 نم ةينآ ىلع فوطعم باوكأ و .براشلا ءاش ثيح نم اهنم برشلا لهسيل ميطارخ

_ } __ 
 ١٤/٧٦. .ناسنإلا ١-

 ٤ 78 ٢٤. .ناسنإلا ةروس .ريسفتلا ريسيت ۔-٢٦

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
١٥/٧٦-١٦. .ناسننإلا ٤-



 >( نانجلا نضو يف نانجلا ةمهب

 ةينآ ةيآل ١ ىفنت ملو ئ ةيآل ١ حيرصب ةضف نم ةنحلا ةينآو ئ م اعلا ىلع ص اخلا فطع

 ليبارسك بهذلا ىناوأ ىف نوقسي دقو ةضفلا ىناوأ ىف نوقسي ىنعملا لب بهذلا
 اريراوق ،اريراوق تناك .ءافتكا رخآلا نع امهدحأ ركذب هنف ،دربلاو يأ رحلا مكيقت

 نيوكتف ،'ههين وكيف نك :ىلاعت هلوق نم يهف ريراوقلا لبق تناك اهنأل تنوكت يأ
 نيرهوجلا ىتفص نيب ةعماجلا نأشلا ةبيجعلا ةقلخلا كلتل اميخفت ىلاعت هللا

 قيقر ءانإ لك نم هوحنو بارشلا هيف رقأ ام يهو ةروراق عمج ريراوقو .نينيابتملا
 ىلاعت لاق .ةبالصلا طارفإال راسكنالا ةعرسب صقنلا نم جا+زلا يف ناكو 6©فاص

 هفوفشو ج اج زلا ءافص :نينيابتملا نيرهوجلا يتفص تعم:.ذف يا ةضف نم ريراوق

 هريسفت يف هللا همح ر بطقلا نعو . اهنيلو اهفرشو اهنسح ر ةضفلا ضايبو ،هقيربو

 ءانإ عمج ةرثكلا هب دارملاو ةلعفأ نزوب هةَينآب مهلع فاطيَول لجو زع هلوق
 ةينآ ىلع فطعلاو ىرع الب قيرابأ باوكأو ةضف نم ةينآب وأ مهيلع فاطي بئانو

 نأب ةيقيقح ريراوق وأ فيفشلاو ءافصلا يف ريراوقلاك يأ اريراوق تنوكت يأ تناك

 هفص وب وا لوألا نم هترياغمل لوألا نم لدب ريراوقو ةضف نم ةنجلا ريراوق نوكي

 ريمضلا نوكيو اهوردقب ةضف نم اذه ىلع قلعيف ،اريدقت اهوردق هلوقب وأ ةضف نم
 وأ ربك وأ رغص نم اوهتشا ام ىلع تءاجف مهسفنأ يف اهوردق يأ ،نيمعنتم ءالؤهل

 مهلامعاب اهوردق ليقو ،نيفئاطلل ليقو ةكئالملل اهوردق يف ريمضلا ليقو كطسو

 ةنجلا ضراو اهبارت نم ضرأ لك ريراوق :يبلكلا لاق .اهبسح ىلع تءاجف ةحلاصلا
 لاق سابع نبا نع بيطخلا ةدابعو سابع نبا نع اذكو ) اهنم اهريراوقو ةضف نم

 .رغص طارفإ وأ لقثب مهيذوت ال ىتح فكلا ءلم ىلع اهوردق

 يأ 'هأليبسْلَس ىمست اهيف نيع © ليبجنز اَهُجاَرم ناك اسأك اهيف نؤَقْسيو
 و ا ةنجلا يف ي ١ اهيف ةرثك نوصحي ال نيذلا مهمدحخ نم هودارأ نم مهيقسي

 فلأ هبيجيف همدخ نم مداخلا وعدي نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نأ) رمو .باوكألا
 ينعي اليبجنز نم لدب انيعو «سأكلا ريسفت رمو .رمع نبا هاور 0"(كّيبل كّێبل هبابب

 ١١٧٢. .ةرقبلا ١-
 , ١٧/٧٦-١٨. .ناسنإلا ٢-
. ....مهلك هئادنب فلا هبيجيف :ظفلب ٨٢١‘ ثيدحلا مقر ٢١٧/١\ .باطخلا روثأمب سودرفلا ٢-



 نانجلا فضو يف نانجلا ةمقب <

 نم ةسالسلا يف ناك ام ليبسلسلاو .برعلا هب ذلتست يذلا ليبجنزلاك اهءام نأ
 نباو لتاقم لاق .ةغلابملا يف ةدايز ءابلا هيف تديزو قلحلا يف هتغاسإ ةلاهسو بارشلا

 لصأ نم عبنت "مهلزانم يفو قرطلا يف مهيلع ليست اهنال اليبسلس تيمس)» :نايح
 درب يف ةنجلا بارشو» :يوغبلا لاق .'(«نانجلا لهأ ىلإ ندع ةنج نم شرعلا
 اهبرشي» :لتاقم لاق .«ع ذل ريغ نم كسملا حيرو ليبجنزلا معطو روفاكلا
 يف هللا ركذ ام لك" :سابع نبا لاق ."ةنجلا لهأ رئاسل جزمتو افرص نوبرقملا
 ليبجنز نأل كلذو مسالا يف الإ هيبش ايندلا يف هل سيل هامسو ةنجلا هيف امب نآرقلا
 راجشألا نم نانجلا , ,ف ام رئاس كلذكو ،مسالا يف الإ ايندلا ليبجنز هبشي ال ةنجلا
 يف الإ ايندلا يف ام هبشي الو رامثلاو سوبلملاو بورشملاو لوكأملاو روصقلاو
 نسحأ مهل ركذي نأب مهعمطيو سانلا بغري ىلاعتو هناحبس هللا نكل ،مسالا د رجم

 ميعنلا اذه ىلإ مهلص وي اميف اوبغري نأ لجأل ايندلا يف هنوفرعي امم هبيطأو هذلأو ءيش
 .ملعأ هللاو ميقملا

 تنر اذلو ه اروس ًاولأول مْهتْنسَح مهتيأر اذإ نودَلَحُم نادلو مهلع فوطيو .
 ني رواسأ اولخو قرسو رضخ سس باَْمُهَلاَع © اريك اكلمو اميعن تأر

 "هروكشم مكيعس ناكو ءازج مكل ناك اذه نإ ه اروُهَط ابارش مهبر مُهاقَسَو ةضف
 الو اهيف نوتومي ال نوقْبُس يأ نودلخم نادلو ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع فوطيو)
 يف فالخلا مدقتو ،روحلاك اهيف اوقلخ ةنجلا لهأ اذكو نوبيشي الو اهنع نوجرخي
 ءافصلاو ضايبلا يف مهتبسح نادلولا كئلوأ تيأر اذإ يأ مهتيأر اذإف كلذ
 قرفت اذإ ولوللا نإف ضعب ىلع ضعب هعاعش سكعناو ،فقرفتملا يأ روثنملا ولؤللاك
 يف ىهزأ و لكشلا يف بيطأو رظنملا يف نسحأ ناك ضعب ىلإ هضعب عاعش لصتاو
 نوقرفتم نوريثك نادلولاف هترثكل سلاجملا يف اقرفم اروثنم وا ،رونلا يف متأو نوللا

 مهترثك نم يأ اروثنم ؤلؤل :ضعب نعو ،قرفتملا ريثكلا ؤلؤللاك ءايلوألا سلاجم يف
 اوهبش ضعب نعو إ موظنملا ُول؛وللاب اوهبشل افص اوناك ولو ةمدخلا يف اوقرفت

 اقرفتم ناك اذإ ؛ول؛وللاو 5ءام رثكأو ارظنم نسحأ هنأل هفدص نم رثن ذإ بطرلا ؤلؤللاب
_ _ 

 ١- .ئراقلا ةدمع ١٤٨/١٥.

 .ةداتق نع لوقلا درو ٩... .يربطلا ريسفت ٦٢-
 ٢- .ناسنإلا ٧٦/,١٩-٢٢.

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٤-



 (٠ نانملا فضو يف نانملا ةجهب

 سكعن ١ ىتم هنأل ©ضعب ىلع هضعب هعاعش ع وقول ارظنم نسحأ ناك سلجملا يف

 نعو .ارظنمو اءوض داز قحالتو ىلعأ ىلإ لفسأ نمو لفسأ ىلإ ىلعأ نم هعاعش

 .'(بكاوكلا

 تيأر اذإو يأ ،اعساو اكلم يأ "هريبك اكلُمَو اميعن تيأر من تيأر الولف
 لوألا تيأرل لوعفم الو .لت يبنلاب صاخ ليقو ةنجلا لخدي نم لكل باطخلا

 بانو تفذحف ام اهلوعفم لصاو من وأ فوذحم اهلوعفم و هب ض رغلا قلعت مدعل

 ةمعنلا نأ كلذو ،دادتمالا ىف هل ةياغ ال اعساو اميعن ءارقلا لوق وهو ،اهبانم فرظلا

 3امات اراشبتسا اهب رشبتسي الو اهبحاص اهب ذذلتي الف لاوزلا ضرعم يف تناك اذإ
 ىري ماع فلأ ةريسم هكلم ىف رظني نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ ) : ثيدحلا يفو

 لهأ ىندأ نإ):ملسو هيلع هللا ىلص هنع ديعس ىبأ نعو ."(هاندأ 7 امك هاصقأ

 وه ريبكلا كلملا» :نايفس لاقو ) .؛(ءاعنص ىلإ ةيباجلا نيب امك توقايو دجربزو
 اذه نم ىلعأ بصنم يأو ،“«مهل مهميظعتو مهيلع مهميلستو ةكئالملا ناذئتسا

 نذأتستو ©فحتلاو ايادهلا مهل لمحتو مهيلع ملست نوبرقملا ةكئالملا نأب

 ىلاعت هللا ىضرو ريثكلا ميعنلاو ريبكلا كلملا وه اذهف مهيلع لوخدلا يف باجحلا

 ناك ائيش اودارأ اذإ يأ نيوكتلا ريبكلا كلملا :ضعب نعو ،هلك كلذ نم ربكأ مهنع

 .٦}ىلاعت هللا نذإب

 ءاهلا مضو ماللا رسكو ءايلا حتفب ناتءارق هيفو مهقوف ىنعمب مهيلاع :همْمُهَيلاَعط

 © رخ وم ادتبم سدنس بايتو مدقم ربخ وهو ءاهلاو ماللا رسك عم ءايلا نوكسبو

 ،نيلالجلا ةيشاح ىلع ءاقبلا يبأ ةرابعو ةزمحو عفان ةءارق ىلع هسكع زوجيو

 ٦٢٤٧. .روثنملا ردلا ١-
 ٢٠/٧٦. .ناسنإلا ٢-
 عماجلا فيعض يف ينابلألا هفحض "فيعض ثيدح وهو .ةنس يفلأ :ظفلب ٤٥١/٤. .ةمايقلا ةروس .ريثك نبا ٢-

 )١٢٨١(. ريغصلا

 ٢٥٦٢. ثيدحلا مقر ٠٦٩٥٤ .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك ؤىذمرتلا ننس ٤-

 ٢٢١/٢٩. .يربطلا ريسفت ٥
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٦-



 نانجلا نضو يف نانملا ةجفب )<

 { رخ وم ادتبم سدنس بايثو مدقم ربخ مهقوف ىنعمب ءاهلا مضو ءايلا حتفب مُهَيلاع

 وأ همْمهْنَلَع فوطيو :لجو زع هلوق يف مهيلع ريمض نم لاحلا ىلع هبصن زوجيو
 ب اين مهيلاع ريبك كلمو ميعن لها تيار ي ١ ردقم ريمض نم و ١ مهتبسح لوعفم نم

 سدنس ىلع افطع قربتسإ رج زوجيو بايثل تعن ع وفرم وه وأ سدنس تعن رضخ و
 كهنم ظلغ ام قربتسإلا و ريرحلا نم قر ام سدنسلاو ) بايث ىلع افطع هعفر زوجيو

 رضخلاب سدنسلا فصو زاج فيك تلق نإف ناعمللاو قيربلا نم قتشم وهو

 مسا فصوو ةسدانس .لح او سنج مسا سدنسلا تلق عمج رضخلاو درفم سدنسلاو

 بطقلا ىورو] ."هلاقنلا باحسلا ئشنيو :لجو زع هلوقك عئاش عمجلاب سنجلا . ١ }¡ ١ .. ٦٢ ه م. ٥ . . ع| = .
 يلاع نأب درو مهقوفك ناكم فرظ مهيلاع نأ بلعث لاق ماشه نبا لاق :"(هريسفت يف

 ] ةيفرظلا ىلع بصنت الف ةصتخملا فورظلا نم كلذ وحنو اهجراخو اهلخادو رادلا

 رضخ ئرقو . بلعنل باوج وهف هل اباوج ناك امف كمامأو كقوف لثم هنأب بيجأو

 سدنسلا نأل سدنسل تعن رجلاب ركبوبأو ريثك نبا أرقو ،بايثل تعن رضخأ عمج
 ىلع افطع رجلاب يئاسكلاو ةزمح أرقو ،©بايث ىلع فطع قربتسإو سنجلا هب دارم
 اعفرو لوالا اًَضفَح ركب وب او ريثك نباو ‘ اقربتسإو ارضخ اعفر صفحو عفانو 6كسدنس

 يئاسكلاو ةزمح و ،يناثلا اضفخ و لوألا اعفر ورمع وبأو رماع نباو ،يناثلا

 لعافلا بئانو اولاق ،اهب اونيز يأ رواسأ اولح و :'هريسفت يف بطقلا لاق . امهاضفخ

 ،هب نيزتلا ةحصل بهذ نم اراوسأ يفاني ال ةضف نم ،يناث لوعفم رواسأو لوأ لوعفم

 نمم رواسأ نم اهيف نْؤلَحُيف :فهكلا ةيآ يف دروو .بهذ نم راوسو ةضف نم راوس
 نم راوس :ةروسأ ةثالث ةنجلا لخدي نم لكل نإ) :ثيدحلا يف دروو 3"همربهذ
 .يلحلا عاونأ ايندلا لهأ ءاسن عمجت امك 5"(ؤلول نم راوسو ةضف نم راوسو \©بهذ
 لاحلل واولا نوكت نأ زوجيو ،هكنوُدَّلَخُم نادلو ْمهْنلع فوطيو ىلع فطعلاو
 .ملعأ ىلاعت هللاو مهيلاع ريمض لاحلا بحاصو

 ٦٧٢٤-٦١٧٤. .فاشكلا ١-

 ١٢/١٢١. .دعرلا ٢-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٤ ١/١ ٣٥. .ناسنالا ةروس .ريسفتلا ريسيت ٤

 ٢١/١٨. .فهكلا ٥-
٢٢٢٠. ثيدحلا مقر ٢٨٦/٢. .باطخلا روثأمب سودرفلا ٦-



 ةعاس يتأت الو للخلا نمو بهذلا نمو رواسألا نم عاونأب نولحي مهنأب رم دقو)
 ةنجلا يف نأ رم دقو 5اهلبق امم اللحو ايلحو ةجهبو ارظنمو الامج نسحأ مهو الإ
 رم ام رخآ ىلإ اونحتو حير مهيلع بهتف اهيف نوعمتجي اقاوسأو اعمتجمل
 .مالكلا هيف رم دقو ارهاط بارشلا نم رخآ اعون يأ همأ روهط ابارش مهبر مهاسو
 الوبقم يأ اروكشم مكيعس ناكو مكلامعأ ىلع ءازج مكل ناك ميظعلا ميعنلا اذه نإ
 .ملعأ ىلاعت هللاو

 مهاتآ امب نيهكاف هه ميعنو تاج يف نيعملا نإ)» :ىلاعت هلوق روطلا ةروس يفو
 يأ {ههنولَمْعت متنك امب انيه اوبرشاو اولك « ميحجلا باذع مْهُنَر ْمُهاَقَوَو مهبر
 نيمعان يأ نيهكافو ،مهل دودعم مهب صوصخم ميعنو تانج يف نيقتملا نأ
 زوجيو \تانج يف ربخلا ريمض نم لاحلا ىلع هبصن و نيذذلتم نيجهتبم نيرورسم
 مهاتأ ىلع وأ تانج ىلع فوطعم مهبر مهاقوو اوغل فرظلاو ربخلا هنأ ىلع هعفر

 مهبر مهعنم يأ ميحجلا باذع مهتياقوو مهبر مهئاتيإب يأ ةيردصم ام لعج ىلع
 ائينهف ،ائينه ابرشو ائينه الكأ يأ ائينه اوبرشاو اولك مهل لاقيو «ميحجلا باذع نم
 ماعطو ،ةفآ الو ةمخت الو هيف صيقنت ال يذلا وه عئينهلاو \فوذحملا ردصملل ةفص

 .نرد لك نم صلاخ ةفآ لك نم ملاس ئيرم ءينه اهبارشو ةنجلا
 تفرع نيذللا نيقتملا نأ يأ 2 هنيع روحب مهاتْجَوَزَو ةَفوُفْصُم رس ىلع نيكت

 ريمضلا نم لاح نيئكتمو ،نيع روحب مهانج وزو ةفوفصم ررس ىلع نيئكتم مهتفص
 مهنوك لاح يأ ةلخادتم لاح يهف نيهكاف ريمض نم وأ ةددعتم لاح يهف تانج يف

 ناتفص ررس ىلعو نيلباقتم نوك حبصتو ضعب بنج اهضعب ةفوفصم ررس ىلع نيئكتم
 نم نيلاح وأ مهل نيتفص وأ نيقتملا نم نيلاح وأ نيئكتم يف فوذحملا ريمضلل
 .لامكلاو مامتلا ىلع ءاكتالاو ررسلا ريسفت مدقتو ،نيئكتم ريمض

 وأ نيع روحب هانرق يأ نانج ىلع فوطعم هنيع روخب مُهاتجَوَرَ
 اهداوس تاديدشلا نويعلا ضايب تاديدشلا روحلاو نهببسب اجاوزأ مهانرّيص

 .كلذ ريسفت مدقتو نويعلا ماخض نيعلاو

 الو اهيف وغل ال اسأك اهيف نرغزاتتي ه نوهتش امس رخو ةكمب مهاتأ إ
 ضعب ىلع مهضعب لبقأو ه نوئكُم ؤلؤل مهنأك مهل ناملغ مهيلع فوطيو © مينأت
باذع اَناَقَوَو انيلع هللا مف « نيقفشُم انلهأ يف نق انك انإ اولاق © نوطعاَسَ



 نانجلا نضو يف نانملا ةجفب ><

 تقو يف ةنجلا لهأ اندز يأ ١ : ا ره ه هوُغعذن لبق نم اًُك انإ ه موُمّسلا

 لهأ نإ هديب يسفن يذلاو) : ةلي لاقو ،محللاو ةهكافلا نم نوهتشي امب تقو دعب
 ىتح مهدحأ مف ىلإ لصت امف مهشرف ىلع نوثكتم مهو اهفوطق نولوانتيل ةنجلا
 اي :ركب وبأ لاقف ڵ©تخبلا لاثمأ اريطل ةنجلا يف نإ هديب يسفن يذلاو ىرخأ للبت

 معنأ اهنم لكأي يذلا نإ هديب يسفن يذلاو :لاقف ، معانل ريطلا كلذ نإ هللا لوسر

 .(ركب ابأ اي اهنم لكأت نأ وجرأو اهنم
 اهدحأ ىهتشا اذإف ىلاعت هللا يلو يدي نيب فطصت ةنجلا يف ريطلا نأ ىوريو

 يف اخسرف فطصت اهنأ ارم دقو ايوشم وأ اريدق وأ اجيضن هيدي نيب عقوف برطضا

 نمو اذك يداو يف تيعر ينإف ينم لك هللا يلو اي» :نسح توصب لوقتف خسرف

 .اهسنج ءانبأ ىلع ترختفا اهنم لكأ اذإف ءاذك ىنمسو اذك ىحيرو اذك رمن

 هل ىتؤي مث ةنس نيعبرأ لكأيف سةوهشلا نم باب فلأ ىلاعت هللا يلو ىلع ىقليو
 ءانإ سأكلاو ،مهنيب اميف اهنوبذاجتي يأ اسأك نوعزانتيف ،هليصفت رم دقو بارشلاب

 .هريسفت رم دقو رمخ هيف

 مدخ مهيلع فوطي يأ "هنوكم لول مهنأك مهل ناملغ مهيلع فوطيو
 يف نوزخمو روتسم يأ نونكم ؤلؤل مهنسحو مهئافص يف مهناك مهل كيلاممو
 لضف نإ هديب ىسفن يذلاو) : لاق دا هنعو ءاوه هرفعي الو دحا هسمي ال هفدص

 نب هللادبع لاق ."(بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك مداخلا ىلع مودخملا

 ىندأ نإ ) :ملسو هيلع هللا ىلص هنع ثيدحلا يفو .«رخآلا همدخي يذلا ريغ المع
 نعو .؛(كّێبل كيبل هبابب فلأ هبيجيف همادخ نم مداخلا يداني نم ةلزنم ةنجلا لهأ

 الاو ماهفألل ليثمتو بيرقت هلك اذهو 6(مهيلع ايندلا لها لتتقال ايندلا يف اوناك ول

 .كلذ نم لجأو مظعأ ةنجلا لهأ لامجف

 ٥٦/ ٢٢-٢٨. .روطلا ١-
 .٢٦٥/٤٢.روطلا ٢-
 ٢٩/٢٧. .ىربطلا ريسفت ٢-
. ....مهلك هنادنب فلأ هبيجيف :ظفلب ٨٢١ ثيدحلا مقر ٠٢١٧/١ .باطخلا روثأمب سودرفلا ٤-
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 ىلع مودخملا لضف نا دروو ،(لزانم كلذ دعب من يرد بكوك دشاك مهنولي

 . (ملظم بكوك بنجب ردبلا ةليل رمقلاك مداخلا ىلع مودخملا نُسُح) : ةع

 نعو ،نوفراعتيو اهيف نولءاستيف مهل عضاوم يف نوعمتجي ةنجلا لهأ نأ ىوريو

 نبا نعو ،ملعأ ىلاعت هللاو كلذ ريغو اهصصغو اهضضم نم مهدحأ لان امو رانلا

 مكو © رانلا نم فوخلا نمو { اهفوخو ايندلا بعت نم هيف اوناك ام ن وركاذتي) :سابع

 . '!ملعأ هللا و ،((ادحاو لك لان

 مالسب اًهولخذا نوُيعَو تانج يف نيقتملا نإف :ىلاعت هلوق رجحلا ةروس يفو .
 عمج تانجلاو رئابكلاو كرشلا نوقتي ايندلا يف اوناك نيذلا مه نوقتملاو "نينمآ

 ،مهب صوصخم نيقتملل دودعم نويعلاو تانجلا نم لكو 6«نيع عمج نويعلاو ةنج

 ةروس يف امك نويعو تانج ةدع دحاو لكل ليقو نيعو ةنج مهنم دحاو لكل ليقو

 نينمآ مكيلع املسم وأ نيمناغ نيملاس يأ "همس اهولخد :مهل لاقيو نمحر
 ررْس ىلع اناوخإ ليغ نس ميهرودُص يف اَم اتغَرنَول» .كلذ ريغو لاوزلاو تافآلا نم
 نم مهرودص لغ انعزنو لغ نم مهرودص يف ام ايندلا يف انعزن يأ ؛ه؛نيلباقتم
 ةنجلا باب ىلع نآ) :بلاط يبأ نب يلع نع رم دقو ،ةنجلا يف ىذألاو شغلاو لغلا

 اذإف -٢!لسغلل ىرخألاو برشلل امهدحأ نانيع ةياور ىفو ] - اهنم نوبرشي انيع

 ريمضلا نم لاح هماناَوخإ فو .(هيف اوناك امم ءيش مهيلع قبي ملو مهرودص
 ،نيلباقتمو نينما يف ريمضلا نم وأ اهولخدا لعاف نم لاح وأ ربخلا يف نكتسملا

 ام وهو ]) ،ريرس عمج ررسلاو مهنم نالاح وأ ،ناوخإال ناتفص ه رارس 27

 دجربزلاو ردلاو بهذلاب ةجوسنم ةنجلا ررسو ،٦إايندلا ىف ةحارلل كولملا هذختي

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ١-
 ٤٥/١٥-٤٦. .رجحلا ٢-

 ٤٦٥. .رجحلا ۔٢

 ٤٧/١٥. .رجحلا ٤-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٥-

.(أ) ةطوطخملا يف درو ٦-
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 مهلاوحأ عيمج يف نونوكيف اوراد امثيح ةرسألا مهب رودت دهاجم نعو . توقايلاو

 نعو .ضعب افق ىلإ مهضعب رظني نأ نم رورسلل متأو سنألل مظعأ وهو نيلباقتم
 ةنجلا يف ىلاعت هللا يلو دارأ اذإف اودارأ امثيح اهبابرأب ريست ةنجلا لهأ ررس نأ ضعب

 هب عج ري مث ايلم ناثدحتيف هيخأ ريرس ءاذحب نوكي ىتح ريرسلا هب راط هاخأ روزي نأ

 ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوكأ نأ وجرأ)» :بلاط ىبأ نب ىلع نعو .هلزنم ىلإ

 ةحلط نبا ءاج ذا بلاط يبأ نب يلع دنع اسلاج تنك : لاق ثرحلا نعو . '((مهنم

 نمم كوبأو انأ نوكأ نأ وجرأل ىنإ هللاو امأ ىخأ نبا اي كب ابح رم)» :ىلع هل لاقو

 لدعأ هللا الك» :لئاق هل لاقو 0" هلغ نس مهرودص يف ام اتغرنو» :ىلاعت هللا لاق
 مْهُّسَمَي الإ :كلمأ ال ةيآلا هذه نمل :لاقف دحاو ناكم يف ةحلط و كعمجي نأ نم
 متأ املف ."هميحرلا وفعلا انأ ينأ يداع ئ © نيجَرخُمب اهنم مه امَو بصن اهي
 انيكمتو ركذ امل اريرقت يدابع ءيبن هلوقب هعبتاو ديعولاو دعولا ركذ ىلاعتو هناحبس
 نيجرخمب مه امو بوغل الو بصن الو بعت ةنجلا لهأ سمي الو .سوفنلا يف هل

 مهبولق مهبابش ىنفي الو مهبايث ىلبت ال نومرهَي الو نوتومي ال اهيف نوقبم مه يا
 نيثالث ءانبأ دحاو نس ىلع مهو مهنيب ضغابت الو فالخ ال دحاو لجر بلق ىلع
 نم اذهو ةنس رشع ةعبرأ بابش ةوق ىلع ةنس نيثالثو ثالث ءانبأ ةياور يفو ةنس

 .هلك كلذ نم ربكأ مهل هللا ناوضرو ةنجلا لهأ ىلع ىلاعت هللا ةمعن مامت

 اهيف نوقليو اوربص امب ةفرعلا نورجي كيلوأ :ىلاعت هلوق ناقرفلا ةروس يفو )
 نيذلا نيقتملا نأ يأ ،هأماقُمَو ًاَرَقتْسُم تتُسَح اهيف نيدلاخ ه امالسو ةيحت
 نييلع يف نأ :ضعب نعو {ةنجلا عضاوم ىلعأ يهو ةفرغلا نوزجي مهتافص تمدقت
 لك عافترا رضخألا دج ربزلاب ةعصرم رمحألا بهذلا نم ةفرغ فلأ نوعبس هل رصق
 درمز نم اهنئاطب بهذ نم قدارسو 8زعلا تافارش ىلع ماع ةئامسمخ ةفرغ

 هنعو .اهنم اهيلي ام ىري امك اهفارطأو اهفقس ىري رون نم ةبق ةفرغ لك قوف رضخا
 ء ّ ٠ 7 . . .. ٠ . ناا

 سار ىف ءارمح ةتوقاي نم د ومع ىلع ةنجلا يف نونوكي هللا يف نيباحتملا نإ) :ايلك

 امك ةنجلا لهأل مهنسح ءيضي رضخألا دجربزلا نم ةفرغ فلأ نوعبس دومعلا
} __ 

 ٢٢٩/٢. .ىناعنصلا ريسفت ١-
 ٨٦٢٧. مقر ٢٥٠٢/١. .طسوألا مجعملا ٢-
 ٤٨/٥-٤٩. .رجحلا ۔-٢

٧٥/٦٢٥-٧٦. .ناقرفلا ٤-
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 . ١ (هللا ىف نوباحتملا ءال٬وه مههابج

 ىلع ايندلا يف مهربص ةبقاعب يأ اوربص امب اهنوزجي ةنجلا ءامسأ نم ةفرغلا ليقو
 ام ىلعو ةيصعملا كرت ىلع ربصلاو ةعاطلا ىلعو ربصلا ىلعو اهئالبو اهضضم

 مهل ءاعد امالسو ةيحت ةنجلا يف يأ اهيف نوقليو ءايندلا ءانبأ نم ىذألا نم مهلان
 اماقمو ارقتسم و ،اضعب مهضعب ىيحيو كلذب ةكئالملا مهييحتو ريمعتلاو ءاقبلاب

 .اماقُم اهماقم َسُسَح و ةفرغلا رقتسم نُسَح يأ لعافلا نع نالّوحم نازييمت

 الول يأ 3"همأمازل نوكي فوسف ْمْتَذَك دقف مكؤاعد الؤَل ىر مكب أبْغَي ام لقا
 هل هتفرعمب و هبرل ةعاطلاب ناسنإلا فرش نأل مكب دئعُي الف ىل مكتعاطو مكتدابع

 هعم مكواعد الول مكباذعب عنصي ام هانعم وأ ءاوس ناويحلا رئاسو وه ناكل اهالولو

 دقف مكب أبعي مب يأ :ليق هنأك ،ةيردصملا ىلع بصنلا اهلحم و ةيماهفتسا امو {ةهلآ

 يأ امازل نوكي فوسف ةدابعلا يف مترصق وأ متفلاخ ثيح هب مكتربخأ امب متبذك

 هب مزول هنأو ردب موي لتقلا )» :دهاحم نعو مكل امزال بيذكتلا ءازج نوكي فوسف

 ."!«امازل ىلتقلا

 رقديص ردَعقَم يف هن رهنو تانج يف نيقتملا نإ :ىلاعت هلوق رمقلا ةروس يفو

 ةفتلملا نيتاسبلا يهو ةنج عمج تانج يف نيقتملا نأ يأ 'همردّتقَم كيلم دنع

 ىري ال رم امك دودخا ريغ يف راهنألا اهتحت نم يرجت ي لخنلاو مركلاو رجشلاب

 ضعبب هضعب فافتلاو اهرجش فثاكتل اهالعأ نم اهلفسأ الو اهلفسأ نم اهالعأ

 اباوث هللا اهدعأ رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفو

 نم اوءاش ام اهراهنأ نم نوبرشيف ،ةَعَسلاو ءايضلا انه رهنلا ليقو .نينمؤملا هدابعل
 ردلا اهضارضرو رفذأ كسم راهنألا نيطو .نيبراشلل ةذل رمخ وأ ءام وأ لسع وأ نبل

 يضرم ناكم يأ قدص دعقم يف .دجربزلاو ؤلؤللاو توقايلا اهتقاحو ‘توقايلاو

 رادتقالاو كلملا يف هرمأ مّهبُس كيلم دنع نيبرقم كلملا ميظع يأ ردتقم كيلم دنع

 ٨٢/٢. .لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا رداون ١-
 ٧٧٦٢٥. .ناقرفلا ٢-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو -
٥٥0٥٤٥٤٤. .رمقلا ٤
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 ةلزنملا كلت نم مركأو لجأو مظعأ ةلزنم يأف ،هتردقو هكلم تحت وهو الإ ءيش الف

 ضعب لدب تانج نم لدب قدص دعقم يفو .كلذ نم اهلك ةداعسلاو ةطيغلل : عمجأو

 يف اورقتسا اذإ ةنجلا لهأ نأ ضعب نعو . ملعأ هللاو قدص دعاقم ئرقو لامتشا وأ

 لمعلا يف مهلزانم ردق ىلع مهبر نم فرشلا برق يف مهف اهيف اونأمطاو مهلزانم
 .ملعأ هللاو داقتعالاو

 اهفوطق ه ةَيلاَع ةنج يف ه ةيضار ةشيع يف وهف :ىلاعت هلوق ةقاحلا ةروس يفو
 هباتك يتوأ نم نأ يأ ) 'هةَيلاَحْلا مايألا يف مَُفلْسَأ امب أئينه اوبرشاو اولك © ةيناد
 اهبحاص وأ ىضر تاذ وأ ،ةّيضرم ةيضار ةشيع يف وهف فحصلا رشن دنع هنيميب

 يف ةعفترم ةيلاع ةنج يف ،ميظعتلاب ةنورقم بئاوشلا نع ةيفاص يه وأ اهيف ضار
 نب سنأ ليسو ،"!روصقلاو رولا ةعيفر يه وأ شرعلا نيمي دنع عبسلا تاومسلا
 ء!؟ض رأ يأو اهعست ءامس يأ :لاقف ؟ضرألا يف مأ يه ءامسلا يفأ ةنجلا نع كلام
 هللا ىلص هللا لوسرل مورلا كلم بتكو .شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا يف يه امنإ

 نيأف ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجو هيلإ ينوعدت تبتك اميف كنإ :ملسو هيلع
 ءاج اذإو راهنلا نوكي نيأف ليللا ءاج اذإ هللا ناحبس) :وي هللا لوسر لاقف 0"؟رانلا

 ."(ليللا نوكي نيأف راهنلا

 ئكتملاو دعاقلا و مئاقلا اهلاني اهلهأل ةيناد رمنلا وهو فطق عمج ةنجلا فوطقو

 مايألا يف متفلسأ امب ائينه ،هللا مكاته يأ فوذحم هلماع ردصم وأ نينهتم ىنعمب
 مايصلا مايأ يه دهاجم نعو .ايندلا مايأ يف ةحلاصلا لامعألا نم متمدق امب يا ةيلاخلا

 يأ مكهافش تصلق دقو ايندلا يف مكيلإ ترظن املاط يئايلوأ اي) :لوقي ىلاعت

 يف مويلا اونوكف مكنوطب تصمخو مكنيعأ تراغو ةبرشألا نع تدعبو تعفترا
 .ملعأ هللاو '(ةيلاخلا مايألا يف متفلسأ امب اوبرشاو اولكو مكميعن

 ٢١/٦٩-٢٤. .ةقاحلا ١-
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-

 ينتوعد كنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ بتك لقره نأ) :ظفلب .١/٥٠٤ؤنارمع لآ ةروس .ريثك نبا ريسفت ٢-
 .(راهنلا ءاج اذإ ليللا نيأف هللا ناحبس يي ىبنلا لاقف رانلا نيأف ضرالاو تاوامسلا اهضرع ةنج ىلإ

٢٧٢٨. .روثنملا ردلا ٤-



 بعاوكو 4 ابانعأو قئادح « ازافم نيقتملل نإل :ىلاعت هلوق مع ةروس يفو

 هيف امم ةاجن وأ رفظو زاف ردصم وهو ازوف نيقتملل نأ يأ 'هاقاهد اسأكو « ابارتأ
 مركلاو رجشلاب ةفتلم نيتاسب ةقيدح عمج يهو قئادحو .ةاجن عض وم وأ كئلوأ

 بعاوكلاو ابارتأ بعاوكو .هليصفت رم دقو ةهكافلاو رمثلا عاونأ اهيفو لخنلاو

 يأ ابارتأ و ،لزغملا ةكلف لثم رادو اهيدن بعكت ام ءاسنلا نم يهو بعاك عمج

 ال ةنجلا يف ايندلا ءاسن نأ رمو .ىرخألا نم ربكأ ةدحاو تسيل نسلا ىف تايوتسم

 تايمدآلاك نهنم اقلخ نتوافتيف روحلا امأ ،ضرع يف الو لوط يف ال اقلخ نتوافتي

 ءانإ يأ اقاهد اسأكو . هليصفت رم دقو رصقأ نهنمو لوطأ نهنمو س ضرعلاو لوطلا يف

 رمو ،سابع نبا لوق وهو هنيع رمخلا وه سأكلا ليقو .ةءوامم اقاهدو رمخ نم
 . مامتلا ىلع هليصفت

 كاردأ امو « نييلع يفل راربألا باتك نإ الكإل» :ىلاعت هلوق فيفطتلا ةروس يفو

 كئارالا ىلع ميعن يفل راربألا نإ ه نوبرقملا هدهشي 8 موقرم باتك 4 نويلع ام

 هماتخ موتخم قيحر نم نوقسي 4 ميعنلا ةرظن مههوجو يف فرعت «» نورظني
 اهب برشي انيع ه مينست نم هجازمو 4 نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو كسم

 لوق وهو ةنجلا نوّيلع وأ اميظع اولع ةيلاع ةنجلا يف عضاوم نوّيلعو ١هئنوبرقملا

 نود ريخلا ناويدل ملع وه وأ ،'كاحضلا لوق وهو ىهتنملا ةردس وه وأ \"سابع نبا

 لهأ نإ) :ةي هنعو .ظوفحملا حوللا وه وأ نيلقثلا اوحلاص و ةكئالملا هلمع ام هيف

 رمعو ركب ابأ نإو ءامسلا قفأ يف بكوكلا نورت امك نييلع لهأ نوريل ةنجلا

 ءاش ام ىلإ هب اوهتنا اذإف هنولقتسيف دبعلا لمعب دعصتل ةكئالملا نأ ىوريو ."(مهنم

 هنإو هبلق ىلع بيقرلا انأو يدبع ىلع ةظفحلا مكنإ مهيلإ ىحوأ هناطلس نم هللا

 هنوكزيف دبعلا لمعب نودعصيل مهنإو .هل ترفغ دقف نييلع ىف هولعجاف هلمع صلخأ

 ىلع بيقرلا انأو يدبع ىلع ةظفحلا متنأ مهيلإ ىحوأ هللا ءاش ام ىلإ هب اوهتنا اذإف

 ٢١/٧٨-٢٤. .أبنلا ١-
 ١٨/٨٢-٢٦. .نيففطملا ٢-
 ١٩٩/١٥. .روثنملا ردلا ٢-
 ١٦٩٩/١٥. .روثنملا ردلا ٤-
 هفعض .فيعض ثيدح وهو . ..يردلا بكوكلا :ظفلب ٠١١٦٠٥ ثيدحلا مقر ٠٦١/٢ .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٥-

)٨٥١(. ظافحلا ةريخذ يف ينارسيقلا نبا
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 لامعأ ةيآلا رهاظ نأ ضعب نعو .نيجس يف هولعجاف هلمع يل صلخي مل هنإو هبلق

 ةردس دنع رضخ ريط لصاوح يف عمجت نينمؤملا حاورأ اهنطابو رشلاو ريخلا
 بوتكم يأ موقرم باتكو .ةمايقلا موي ىلإ اهيف يعترتو ةنجلا راهنأ نم درت ىهتنملا
 وأ مهن وظفحيف نوبرقملا ةكئالملا يأ نوبرقملا هدهشي ،ريخلا لمع نم رم ام هيف
 نيح ءامس لك لهأ وبرقم نموملا باتك دهشي وأ ةمايقلا موي هيف امب نودهشي
 خسنت مدآ ينب لامعأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو .هب نودهشيو هيف بتكي
 ملكتي ملو برغملا دعب نيتعكر ىلص نم) :ثيدحلا يفو .« ظوفحملا ح وللا نم

 رب عمج وأ داهشأو دهاشك راب عمج مهو نوصلخملاو راربألاو .'(نييلع يف اتعفر
 يف ةرسألا يه ليقو ،ررسلا نم عون يهو ةكيرأ عمج كئارألاو .بابرأو برك
 اوءاش ام ىلإ نورظني روتسلاو ةرخافلا بايثلاب نيزي تيب يهو ةلجح عمج لاجحلا
 يف فرعي .مهراصبأ لاجحلا بجحت امو ،ةمعنلا نم مهالوأ ام ىلإو ميعنلا نم

 صلاخ رمخ يأ قيحر نم نوقسي .هقيربو هقارشإو هتجهب يأ ميعنلا ةرظن مههوجو
 متخي سيفنلا ءيشلا نإف كسملاب هيلع موتخم دهشلا نم ىلحأو نبللا نم اضايب دشأ
 ءيشلا بلط ىنعمب انه ةسفانملاو نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو هتسافنل هيلع

 ىلع ملع وهو مينست نمو .سيفنلا يلاعلا ءيشلا بلط يف كعسو لذب وأ سيفنلا
 نيع نأ ىوريو .هالعأ ءيش لك مانس نإف اهتعفرل كلذب تيمسو ةنجلا يف نيع مسا
 نباو سابع نبا نعو .مهيناوأو مهلزانمو ةنجلا لهأ فرغ ىلع بصنت مينستلا
 3"«ةنجلا لهأ رئاسل جزمتو افرص نوبرقملا اهبرشي» :امهنع هللا يضر دوعسم

 لاح وأ اهنم يأ نوبرقملا اهب برشي ،انيع حدمأ ىنعمل فوذحم لعفب انيع بيصن و
 .ءابلاب يدعف ذتلي ىنعمب برشي وأ ،نم ىنعمب وأ ضيعبتلل ءابلاو مينست نم

 .ملكتي نأ لبق :ظفلب ٤٨٢٢. ثيدحلا مقر ٠٧٠/٢ .قازرلادبع فنصم ١-
.ةداتق نع لوقلا :ظفلب ٢١٨/٢٩. .يربطلا ريسفت ٢-
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 يرهملا كلو تسلو كت نم ةلهن يف ةيال يتنب رشت ماسقاو رشع كل لتل
ع سدلا نم اهريغو يدنعل عيشا ةبصق يف هاج امو ةيوبتا ثيدلا لكك زم ةنج ةص ميضوت ى
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 دنع اوقت ١ نيزلل مكلذ نم ريخب مكمئبنأو ا لقو . يلاعت هلوق نارمع لا هروس يفو

 س ناوضرو ةَرَهَطُم جاوزأ اهيف نيدلاخ اهنلا اهبحت نم يرجت تانج مهبر
 تاذلتسم نم ريخ ىلاعت هللا باون نأ ريرقت هب ديري { ) 'ه دابعلاب ديصب هللاو هللا

 ء _ " 41

 فقرفلا ىف لماتف ةيقاب ةدلاخ ةرخ الا تاذلتسمو ةيناف ايندلا تاذلتسم ناف ‘ ايندلا

 هناحبس هلوق يف لمأتف ،ةرخآلا يف ام بنجب ريقف اهيف امو ايندلاف نيعونلا نيب

 هللا ناوضر اهالعأو ايندلا عاتم اهاندأف ةمعن ىلع ةيآلا هذه يف هتن هنإف ىلاعتو

 . اهميعنو ةنحملا اهطسوأو ىلاعت

 هذه نم ريخ وه امب مكربخأ له دمحم اي لق يأ همئممكشمتنأوأ لق» :هلوقو

 نم يرجت تانح ةيقابلا معنلا نم نيقتملل ىلاعت هللا دعو ام وهو { ةينافلا تاوهشلا

 .'!راهنألا اهتحت

 . ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةئام ةنحلا يف نأ ىوريو

 هبر ماقم فاخ نملو :هلوقل تانج عبرأ نمحرلا ةروس يف ىلاعت هللا ركذ دقو
 . هنبال . ً . ً ١. ۔ .| هد ِ . 7 ٢ ., تم

 : دال هلوق حيحصلا ثيدحلا يفو . هنانج امهنود نيمو : هلوقلو هنانج

 الو .ث(امهيف امو امهتينا ةضف نم ناتنجو امهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج)

 اهنم ةقبط لكو ةريثك تانج اهيف هل ةنج نموم لك لزنم ناف دادعألا نيي ضقانت

 باتكلا يف دروو .هدرفمب ةنج ىمس هلهأو هنكاسم يف ههبش براقت ام لكو ةنج

 .عمجلا ظفلب يرجت تاتجو دروو درفم ظفلب ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو

 :يتي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحصلا ثيدحلا يفو

 الو تعمس نذا الو تار نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ ( لجو زع هللا لاق)

 نيغا ةرق نم مهل يفخأ اًم نسفن ملعت الفإلل :متئش نإ اورقا ارشب بلق ىلع رطخ
 ال ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنحلا يفو .ن ر ر اوناك امب ءاَرَج

 ١٢٦/٢. .نارمع لأ ١-
 ۔(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٤٦/٥٥. .نمحرلا ٢-
 ٦٢٥٥. .نمحرلا ٤-

٢٤٨/١. .ناميإلا بعش ٥-
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 ايندلا نم ريخ ةنجلا يف طوس عضوملو دودمم لظو :متئش نإ اؤرقا اهعطقي
 ةايحلا امو زاف ذقف ةنجلا لخذأَو رانلا نَع حرزخز نمق :متئش نإ اؤرقا اهيف امو

 .'(هئروغلا غ اتم الإ ايندلا

 ةروص ىلع يتمأ نم ةنجلا لخدت ةرمز لوأ نإ) :لاق ةي هنع ةريره وبأ ىورو
 كلذ لعب مه من ئ ةءاضإ ءامسلا ىف مجن دشأ ىلع مهنولي نيذلا من © ردبلا ةليل رمقلا

 ةولألا مهرماجمو بهذلا مهطاشمأ ،نوقصبي الو نولوبي الو نوطوغتي ال لزانم

 نوتس مدآ مهيبأ ل وط ىلع ٨كلدح او لجر قلخ ىلع مهقالخأ ٠ كسملا مهحشرو

 اهيف ةنجلا لهأ لكأي) :لاق ةلي هنع ،هنع هللا ىضر هللادبع نب رباج نعو ."(اعارذ

 حشرك حشر مهماعط نكلو ‘نوطخمتي الو نولوبي الو نوطوغتي الو نوبرشيو
 . ٢ (سفنلا نومهلي امك حيبستلا و دمحل ١ نومهلي ) كسملا

 ةلول نم ةميخ ةنجلا يف نإ) :لاق ةلي هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 فوطي نيرخآلا نوري ال نولهأ اهنم ةيواز لك يفو اليم نوتس اهضرع ةفوجم

 لكب هنوتأي اقوسل ةنجلا ىف نإ) :لاقي هللا لوسر نأ سنأ نعو .؛(نمؤوملا مهيلع
 الامجو انسح نودادزيف مهبايثو مههوجو يف اوثحتف لامشلا حير بهتف ةعمج

 دقل هللاو مهولهأ مهل لوقيف الامجو انسح اودادزا دقو مهيلهأ ىلإ نوعج ريف

 :ملسو هيلع هللا ىلص هنع مقرألا نب ديز ىورو . ٠(الامجو انسح اندعب متددزا

 برشملاو معطملا ىف لجر ةئام ةوق ىطعيل مهدحا نإ هديب يسفن يذلاو)

 ١. (عامجلاو

 :لاق "هبه م فاحصب مهيَلَع فاط :ىلاعت هلوق يف رمع نبا لاقو

 نم نول اهيف ةفحص لك بهذ نم ةفحص فلأ نيعبسب نموم لك ىلع فاطي)»

_ _ 

 ٢٨٦٢٤. ثيدحلا مقر ٢١٧٤٤. .ملسم حيحص ٢٠٧٢: ثيدحلا مقر ١١٨٥/٢. .يراخبلا حيحص ١-
 ةنجلا باتك .ملسم حيحص ؛٩٤١٢ ثيدحلا مقر ١٢١٠/٢. .مدأ قلخ باب/ثايبنالا باتك . يراخبلا حيحص ٢-

 ؟. ٢٨٢٤ ثيدحلا مقر ٤/,٢١٧٩. .ةنجلا لخدت ةرمز لوا باب/اهلهاو اهميعن ةفصو
 ٢٨٢٥. ثيدحلا مقر ٠٢١٨١/٤ .ةنجلا لهأ ميعن ماود يف باب,/اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص ٢-
 ٢٨٢٧. ثيدحلا مقر ٢١٨٢/٤. .ةنجلا مايخ ةفص يف باب / اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .قباسلا ردصملا ٤-

 ٢٨٢٢. ثيدحلا مقر ٢١٧٨/٤. .يبنلا ةيؤر دوي نميف باب اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .قباسلا ردصملا ٥-
 . .اهنوتاي :ظفلب

 .(عامجلاو برشلاو لكألا ىف) :ظفلب ٠٠٨. ثيدحلا مقر 4 ٥/,١٧٨ .ريبكلا مجعملا ٦1-

٧١/٤٢. .فرخزلا ٧-
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 :ىلاعت هلوق يف هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاقو .'«ىرخألا يف سيل ماعطلا

 بارش اهيف ج زمي ولعلا يف ةلئاط يرجت يأ مينست نيع»: "هلمينْست نيم هجاَرمَوظ
 ةنجلا ءاسن نم ةأرما نأ ول) :حيحصلا يفو ."«افرص نوبرقملا اهبرشيو نيميلا لهأ

 نم ةلزنم ةنحلا لها ىندا » : رمع نبا لاق . '(امهنيب ام تءاضا ضرالا ىلإ تعلطا

 ةنجلا قوس نأ ىوريو .«رخآلا هيلع ام لمع ىلع دحاو لك مداخ فلأ همدخي

 .ءاش ام ذخأف بهذ ةدايز ىهتشا نمف روحلا نم عمتجم هيف

 يف مهبحي ناك نيذلا هناوخإ نم دحأ ىلإ قاتشا اذإ ةنجلا يف لجرلا نأ ىوريو)

 ام ناركاذتيو ناثدحتيف رخآلا ريرس ىلإ ىهتني ىتح هريرس راس ىلاعت هللا ىف ايندلا

 . إ هناكم ىلإ هريرس ريسي من ىلاعت هللا ىف ةبحصلا نم امهنيب ناك

 ضيب ةنس نيثالثو ثالث ءانبأ مهلك ةنجلا لهأ : لاق يرصلا نسحلا ىورو

 ىلع يرجتل اهراهنأ نأو ،رارقلا مهل باطو رادلا مهب تنأمطا دق درم درج لحك

 ناو رفذالا كسملا اهنيطو نارفعزلا اهبارتو \دجربزو توقاي نم ضارضر
 اهلاحر ةفافه البإو اليخل اهيف مهل نأو ،ماع ةئامسمخ ةريسم نم دج وتل اهتحئار

 تايمدالا نم مهجاوزاو ،اهيلع نوروازتي توقاي نم اهجورسو اهمامزو

 .رييغتو سند لك نم مهماسجأ
 هللا لدبي ىتح هيف ىلإ لصتف ةنجلا نم ةرمث لجر عطقي ال) :ثيدحلا يفو

 هللا لاقو .عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا اهلوانتي اهرامثو ،"(اهنم اريخ اهناكم

 رفَرفَر ىلع نيِئِكَُمف :لاقو اليهست تلهس يأ "(اليلذت اهفوطق تللذو) :ىلاعت
 &ةرضنلا ضايرلا يف ةعفترملا سلاجملا يه فرفرلاو ؛هناَسح ىرَقْبَعَو رضخ

 .بعك نع لوقلا درو ٠م٢/٢٠٢ .فرخزلا ةروس .يناعنصلا ريسفت ١-

 ٢٧/٨٢. .نيففطملا ٢-

 . ١٩١٨٧. مقر ٤٢٤١٠/١٠ .متاح يبأ نبا ريسفت ٢-
 .ةنجلا لها ءاسن نم :ظفلب 0٦١٩٩ ثيدحلا مقر 0٢٤٠١/٥ .رانلاو ةنجلا ةفص باب/قاقرلا باتك .يراخبلا حيحص ٤-

 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٥-
 ٩/ ٢٤٩(. .برعلا ناسل :رظنا) .ريسلا ةعيرس :ةفافه" ٦1

 ١٤٩/٢٧. .ىربطلا ريسفت ٧-

 .٤١ر/٦٧ .ناسنإلا ٨
٧٦/٥٥. .نمحرلا ٩-
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 قرامنلاو اضيأ ةثوثبملا يبارزلا يهو جابيدلا نم طسبلا يه ناسحلا يرقبعلاو
 :هناملغل نولوقي هرصق ىف وهو نموملا ىلإ اوتأ اذإ ةكئالملا نأ ىوريو .دئاسولا

 اباتك هنولوانيو نوملسيو نولخديف ،(هللا يلو ىلع انل اونذأتساف هللا لسر نحن)»
 ينرزف كيلإ تقتشا دق :تومي ال يذلا يحلا ىلإ تومي ال يذلا يحلا نم هيف
 . ريبكلا كلملا وه اذهف كضار ىنع تنأ له يدبع

 ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجشل ةنجلا يف نإ) :يي يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 امم ريخ ةنجلا يف مكدحأ سوق باقلو هئدوُدْمَم لظو متئش نإ اوؤرقا ةنس

 الا ةرجش ةنحلا ىف ا... ) : يذمرتلا باتك ىفو . '(تب رغ وأ سمشل ١ هيلع تعلط

 هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللادبع نع رابلا دنسم يفو ."(بهذ نم اهقاسو
 نعو ."(كيدي نيب ايوشم ءيجيو هيهتشتف ةنجلا يف ريطلا ىلإ رظنتل كنإ) :داك
 نم اهروهظ ىري افرغل ةنجلا يف نإ) :ليي هللا لوسر لاق :لاق بلاط يبأ نب يلع

 6((؟هللا لوسر اي يه نمل» :لاقف يبارعأ هيلإ ماقف «(اهروهظ نم اهنوطبو اهنوطب
 سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا مادأو ماعطلا معطأو مالكلا باطآ نمل يه) :لاقف
 يف امم رفظ لقي ام نأ ول) :لاق ةلي يبنلا نع صاقو يبا نب دعس نعو .'(ماين

 لهأ نم الجر نأ ولو ضرألاو تاومسلا قفوخ نيب ام هل تفرخرتل يدب ةنجلا
 ءوض سمشلا سمظطت امك سمشلا ءوض سمطل ٥هرو اس ١ ئ دبف علطا ةنحلا

 اقوسل ةنجلا يف نإ) :يي هللا لوسر لاق :لاق بلاط يبأ نب يلع نعو ."(موجنلا
 لخد ةروص لجرلا ىهتشا اذإف ءاسنلاو لاجرلا نم روصلا الإ عيب الو ءارش هيف ام
 .١(اهيف

__ _ 
 ٢٠٨٠. ثيدحلا مقر ١١٨٧٢. .ةقولخم اهنأو ةنجلا ةفص يف ءاج ام باي/قلخلا ءدب باتك يراخبلا حيحص ١-

 . .برغت وا :ظفلب
 ٢٥٢٥. ثيدحلا مقر 0٦٧١/٤ .ةنجلا رجش ةفص يف ءاج ام باب,/ةنجلا ةفص باتك "يذمرتلا ننس ٢-
 ظافحلا ةريخذ ىف ىنارسيقلا نبا هفعض سفيعض ثيدح وهو ٠٢. ثيدحلا مقر ٠.٤٠١/٥ .رازبلا دنسم ٢-

 7 )٢٠٦٢(.
 ٢٥٢٧. ثيدحلا مقر ٠٦٧٢٤ .ةنجلا فرغ ةفص يف ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك .يذمرتلا ننس ٤
 ٢٥٢٨٢. ثيدحلا مقر ٠٦٧٨/٤ .ةنجلا لهأ ةفص يف ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك .قباسلا ردصملا ٥
 اهيف ام :ظفلب. ٢٥٤٢ ثيدحلا مقر ٦٨٦/٤. .ةنجلا ليخ ةفص يف ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك .قباسلا ردصملا ٦-

 ثيدح اذه" :هنع لاقو ةعوضوملا ثيداحألا نمض نم ثيدحلا هذه يزوجلا نبا جرفلا وبا دروا دقو ...ءارش
."كورتم":ىيحي لاقو ."حصي ال
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 ،؟ليخ نم ةنجلا ىفأ هللا لوسر اي لاق الجر نأ هيبأ نع هديرب نب ناميلس نعو
 ءارمح ةتوقاي نم سرف ىلع اهيف لمحت نأ ءاشت الف ةنجلا كلخدأ هللا نإ) :لاق
 له هللا لوسر اي :لاقف لجر هلأسو ،(تلمح الإ تئش ثيح ةنجلا يف كب ريطت
 كسفن تهتشا ام اهيف كل نكي ةنجلا هللا كلخدي نإ) :لاقف 0؟ليإ ةنجلا يف

 . '(كنيع تلو

 نونامث هل يذلا ةنجلا لهأ ىندأ) :دام هللا لوسر لاق يذمرتلا باتك يفو)

 امك توقايو دجربزو ؤلؤل نم ةبق هل بصنتو ،ةجوز نوعبسو ناتنثاو مداخ فلأ

 يف انئاسن ىلإ يضفنأ هللا لوسر اي ليق رابلا دنسم يفو ،"!:اعنص ىلإ ةيباجلا نيب
 ةئام ىلإ دحاولا مويلا يف يضفيل لجرلا نإ هديب يسفن يذلاو) :لاق ،؟ةنجلا
 ةجهب تاذ ةيراج فداصف ةرصبلا ةقزأ ىف ىشمي رانيد نب كلام ناكو ،"((ءارذع

 كالوم كعيبيأ :كلام اهل لاقف سرف ىلع ةبكار يهو ناملغو مدخ اهلوح لامجو

 تراشأف كنم اريخ و معن :لاق ؟ينيرتشي كلثمأ ينعيبي ناك ول :هل تلاق ؟ةيراج اي

 امب ةصقلا هيلع تصقف اهديس يدي نيب هوفقوأ ىتح هولمحف ناملغلاو مدخلا ىلإ

 اهنمثو كتيراج ينعب :كلام لاق ؟كتجاح ام :لاق مث كحضف ،امهنيب ىرج
 كدنع اهتميق تناك فيك :اهديس لاق مث اعيمج اوكحضف .ناتسوسم ناتاون

 &‘تَرفَد رطعتت مل نإ :لاق ؟اهبويع امو :لاق .اهبويع ةرثكل :كلام لاق ؟نيتاون

 ضيح تاذ ‘تمره ترمعت نإو ‘تلمق نهدت مل نإو ،}تّرخب كتست مل نإو

 الإ كبحت الو ،اهسفنل الإ كدوت ال اهلعلو ،رادكأو نزحو ىذقو لوبو ىذأو
 هتأر الإ كدعب دحأ اهيلع فلخي الو كدوب قدصت الو كدهعب ىفت ال ،اهمعنتل
 روفاكلا نم تقلخ ةيراج نمثلا نم كتيراج يف تلأس ام نودب ذخآ انأو ،كلم

 اهمالكب َيِعُد ولو باطل رحبلا جاجأ اهقيرب جزم ول كردلاو رهوجلاو كسملاو
 ءاملظلا يف ىدب ولو هنود تملظأل سمشلل اهمصعم ادب ولو ،باجأل تم
 ،تفرخ تو اهب ترطعتل اهللح و اهيلحب قافآلا تهجاو ولو ،تقرشأو ترانأل

 ٢٥٤٤. ثيدحلا مقر ٦٨٦. .ةنجلا ليخ ةفص يف ءاجام بابةتجلا ةقنص باتك .يذمرتلا نتس ١
 ٢٥٦٢. ثيدحلا مقر ٠٦٩٥/٤ .ةماركلا نم ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب /ةنجلا ةفص باتك .قباسلا ردصملا ٢-
 .(أ)) ةطوطخملا يف درو ٢-
 ٤ / ٢٨٩(. .برعلا ناسل :رظنا) .ةتبلا بيطلا نوكي الو ةصاخ نتنلا :رقدلا :"تّرفدآ ٤
٤/ ٤٧(. .برعلا ناسل :رظنا) .مفلا نم ةريغتملا ةحنارلا :رخبلا :'ترخب" ٥
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 يف ترصقو ،ناجرملا توقايلا نابضقو نارفعزلاو كسملا ضاير نيب تأشن

 قحا امهياف ،اهدو لدبت الو اهدعو فلخت ال مينستلا ءامب تبذعو ميعنلا مايخ

 يف ن ريتعك ر لصت نأ :لاق ؟هللا كمحر اهنمن امف ڵتفص و ىتلا :لاق ؟نمنلا عفرب

 ىلع ىلاعت هلل هرن؛وتف اعئاج ركذتف كماعط عضوي نأو ،كبرل امهصلخت كتليل

 راد نع كمه عفرتو ةلقلاو ةغلبلاب كمايأ عطقت نأو ،ارجح عفرت نأو ‘كتوهش

 :ناملغلل لاق من 6ىلاعت هللا هجول ةرح تنأ : ةيراجلل ديسلا لاقف .ةلقعلاو رورغلا
 سابللا نم هيلع ام ىقلأو انشخ ابوث بذج و هدي ًدَم مث ©ىلاعت هللا هجول رارحأ متنأ

 اوقلطف 3 كدعب شيع ال يديس اي : ةيراجلا تلاقف .نشخلا سابللاب عردتو رخافلا

 . اعيمج اهنم اوجرخو ايندلا

 :دلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتلاو دمحأ ىورو

 هريرسو همدخ و هميعنو هجاوزأو هنانج ىلإ رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ)

 نأ هللا لس» :لاقف ةريره ابأ يقل هنأ بيسملا نب ديعس نعو .'(ةنس فلأ ةريسم

 معن :لاق ،&«؟قوس اهيفأ» :ديعس لاقف ،(ةنجلا قوس يف كنيبو ينيب عمجي

 لضفب اهيف اولخد اذإ ةنجلا لهأ نأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينربخأ

 مهل زربيو مهبر نوروزيف ايندلا مايأ نم ةعمجلا موي رادقم يف مهل نذوي مث مهلامعأ

 نم ربانمو رون نم ربانم مهل عضوتف ةنجلا ضاير نم ةضور يف مهل ىدبتيو هشرع
 ،ةضف نم ربانمو بهذ نم ربانمو دجربز نم ربانمو توقاي نم ربانمو ولول
 باحصأ نأ نوري ام روفاكلاو كسملا نابثك ىلع يند مهيف امو مهاندأ سلجيو
 . '(اسلجم مهنم لضفأب يساركلا

 ىلاعت هللا نإ) :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو

 له» :لوقيف ،(اكيدعسو كيبل» :نولوقيف ،&(ةنجلا لهأ اي» :ةنجلا لهأل لوقي

 «(فكقلخ نم ادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو ىضرن ال انل امو» :نولوقيف ،(؟متيضر

 &؟كلذ نم لضفأ ءىش يأو» :اولاق «(كلذ نم لضفأ مكيطعأ انأ» :لوقيف
 ال يأ :بطقلا لاق ."«ادبأ هدعب مكيلع طخسأ الف يناوضر مكيلع لحأ» :لوقيف

 .يش ناوضرلاو ٬ءيش نع مكرجزأ الو ائيش مكيلع بيعأ الو ةنجلا يف مكيتاعأ
 ٢٥٠٥٢. ثيدحلا مقر ٦٨٨/٤. .ةنجلا لهأ ءاسن ةفص يف ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك ؤيذمرتلا ننس ١-

 ٢- .ةنجلا قوس يف ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك .قباسلا ردصملا ٦٨٥/٤. ثيدحلا مقر ٢٥٤٩.

٢- .رانلاو ةنجلا ةفص باب/قاقرلا باتك .يراخبلا حيحص ٢٢٩٨/٥. ثيدحلا مقر ٦١٨٢.
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 .لبق نم هب اوملعي ملو هايإ مهديزي ريخلا نم
 لهأو ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ راص اذإ) :ي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نعو

 : يدانم يداني مث حبذي من رانلاو ةنجلا نيب لعجي ىتح توملاب ىج ك رانلا ىلإ رانلا

 لهأو مهحرف ىلإ احرف ةنجلا لهأ دادزيف توم ال رانلا لهأ ايو ڵ توم ال ةنجلا لهأ اي

 هحبذيف حلمأ شبك ةروص ىلع توملاب ىتؤوي) :ةياور يفو .'(مهنزح ىلإ انزح رانلا
 ايلك يبنلا ةرضح ىلع مالسلا هيلع ليربج هحبذي وا مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحي

 ةراشإ توملل ليربج حبذ يف وا توملل ىمحي حبذ يفو . رم امك . 1 ..دانم يداني مت

 ةايحلا نم ىيحي مسا يف امل ؛رانلا يف رانلا لهأو ةنجلا يف ةنجلا لهأ دولخ ىلإ

 .ةمئادلا ةايحلا يه ح ورلاو نيمألا ح ورلا نم ليربج مسا يف املو {ةمئادلا

 رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ) :لاق ةلي يبنلا نع رمع نبا نع عفان نعو

 وأ دولخ مكلذ يأ ."(توم ال رانلا لهأ ايو توم ال ةنجلا لهأ اي مهنيب نذوم ماق رانلا

 لاقي) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ةريره يبا نعو . دولخ متنا وا دولخ مكنأش

 .(توم ال دولخ رانلا لهأ اي رانلا لهألو توم ال دولخ ةنجلا لهأ اي ةنجلا لهأل

 تيآر من تيأر اَدإَولظ :ىلاعت هلوق يف - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ لاق
 لهأو مهنم ىلاعت هللا انلعج ةنجلا يف ةنجلا لهأ راص اذإ : :هريبك ًاكلُمَو اميعن
 لهأ ىلإ قلطنا) :ليربجل لجو زع هللا لوقي اهنم ىلاعت هللا انذاعأ رانلا يف رانلا

 دلخلا ةنج ىلإ ليربج قلطناف (يدابع اهب مركأ سدقلا ةريظحب ىنتأو ةنجلا

 ملف اهروديف ميعنلا ةنح لخدي مث سدقلا ةريظح اهيف دحجي ملف اهاياوزو اهروديف

 باتك .ملسم حيحص ؛٢٦٨١٦ ثيدحلا مقر ٥/,0٢٢٩٧ رانلاو ةنجلا ةفص باب/قاقرلا باتك .يراخبلا حيحص ١-
 ثيدحلا مقر ٠٢١٨٩/٤ .ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا بابر/اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا

 . ٢٨٥٠

 .ملسم حيحص ٤٤٥٢: ثيدحلا مقر ١٧٦٠/٤\ .ةرسحلا موي مهرذنأو باب/ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص ٢-

 ثيدحلا مقر ٤/,٢١٨٨. .ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب/اهلهأ و اهميعن ةفصو ةنجلا باتك
 ٢٤٩.

 ؛٨٧١٦ ثيدحلا مقر ٢٢٩٦/٥. .باسح ريغب افلأ نوعبس ةنجلا لهأ لخدي باب/قاقرلا باتك .ىراخبلا حيحص ٢-

 .ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب/اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك إملسم حيحص
 . ..نذؤم موقي :ظفلب ٢٨٥٠\ ثيدحلا مقر ٢٨٤.

 :هباشم ثيدح ٦١٧٩ ثيدحلا مقر ٥ 0٢٢٧٩ .رانلاو ةنجلا ةفص باب/قاقرلا باتك .يراخبلا حيحص يف درو ٤-

 .توم ال دولخ رانلا لهأ اي رانلا لهألو .توم ال دولخ ةنجلا لهأ اي ةنجلا لهأل لاقي
٢٠/٧٦. .ناسنإلا ٥
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 ةنج مث ،كلذك مالسلا راد ةنج مث ‘كلذك ىوأملا ةنج مث سدقلا ةريظح اهيف دجي
 ينإو ملعأ تنأ بر اي) :ليربج لوقي مث كلذك سودرفلا ةنج مث كلذك ةماركلا

 يف يه) :لجو زع برلا هل لوقيف (سدقلا ةريظح دجأ ملف نانجلا عبس تفط
 اهيف هل رهظيف ندع ةنج ىلإ ليربج قلطني كلذ دنعف ندع ةنج ىهو (ةنماثلا ةنجلا

 يذلا عضوملا نم هيمدق كلملا كلذ ع زن ول :سابع نبا لاق «سوطنق همسا كلم
 كلذ ىلع ليربج ملسي كلذ دنعف .ضرألاو عبسلا تاومسلا امهتعسو امل هيف امه

 لوسر ليئاربج انأ :لوقيف ؟تنأ نم :كلملا كلذ هل لوقي مث هيلع دريو ‘كلملا
 مث ،طق هتعمس ام مسالا اذه ميظعلا يبر ناحبس :كلملا لوقيف ،نيملاعلا بر
 هللا قلخ لهو :كلملا هل لوقيف ،نانجلا نم :هل لوقيف ؟تلبقأ نيأ نم :هل لوقي
 ريغ نانج عبس هللا قلخ معن :ليربج هل لوقيف ؟ةنجلا هذه ريغ ةنج ىلاعتو هناحبس
 لوقيف ؟ليربج اي ديرت ام :لوقيف ،ناوضر :لوقيف ؟اهنزاخ نمو :لوقيف ،هذه
 ةعاطو اعمس :لوقيف سدقلا ةريظحب ىنيتأت نأ كرمأ ىلاعت هللا نإ :ليربج

 حتفيف ،توقايلاو قيقعلاو ناجرملاو درمزلا نم حاتفم فلأ هيف نم هل جرخيف
 روصقلا نم هيفو ماع فلأ ةئام هلوط رضخأ اجرب ىريف سدقلا ةريظح ليربج
 الإ ةوق الو لوح الب ليربج اهلمحيف ىلاعت هللا الإ ملعي ال ام راجشألاو نئادملاو

 لوقي كلذ دنعف نمح رلا شرعو ندع ةنج ىلإ اهب يهتني ىتح ميظعلا يلعلا هللاب
 تنأ مله دمحم اي كتوص ىلعأب دانو ةنجلا روس ىلإ دعصا ليربج اي) ىلاعت هللا
 هرمأ ام ليربج لعفيف (نيملاعلا بر ةفايض ىلإ نيلسرملاو ءايبنألا رئاسو كتمأو
 يبن فلأ ةئام هعم بكريف قاربلا ا هللا لوسر بكري كلذ دنعف ،ىلاعت هللا

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هسأر ىلع دوقعم ءاوللاو يبن فلأ نورشعو ةعبرأو
 نيب اوفقي نأ ىلإ ةلي هللا لوسر مهب ريسيف ،ماع فلأ ةئام اهلوط ةليوط ةانق سأر
 ةنجلا روس ىلإ دعصا ليربج اي) ىلاعتو كرابت هللا لوقي كلذ دنعف ىلاعت هللا يدي

 ليربج لعفيف (لجو زع هللا ةفايض ىلإ اومله ةنجلا لهأ اي كتوص ىلعأب يدانو
 نيب اوفقي ىتح لويخلاو تخبلا ىلع نوبكري مث روصقلاو فرغلا نم نولزنيف كلذ
 يراوزو يدابعب ابحرم) ىلاعتو كرابت لوقي كلذ دنعف ©ىلاعتو هناحبس هللا يدي

 عيمج دجستو ي هللا لوسر دجسي كلذ دنعف (يتبحم لهأو يتصاخ و يفايضأو
 ةريظح ىلإ اورظني نأ ىلاعتو كرابت مهل هللا نذأي مث لجو زع هلل تاقولخملا

ةئام اهلوط ءارضخ ةجرم يف نوريسيو هب هللا مهرمأ ام نولثتمي كلذ دنعف سدقلا
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 هيلع نورميف ماع فلأ هلوط رضخألا دجربزلا نم رصق ىلع نورمي مث ماع فلأ
 نورميف ماع يفلأ هلوط رضخألا توقايلا نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك
 ماع ةئام ثالث هلوط ضيبألا ولوللا نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع

 نورميف ماع فالآ ةعبرأ هلوط رمحأ رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع نورميف
 فالآ ةسمخ هلوط رفصألا توقايلا نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع

 ةتس هلوط قرزألا توقايلا نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع نورميف ماع
 رمحألا نايقعلا نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع نورميف ماع فالآ
 ةضفلا نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع نورميف ماخ فالآ ةعبس هلوط
 نم رصق ىلع نورمي مث رصبلا حملك هيلع نورميف ماع فلأ ةئام هلوط ءاضيبلا

 ودبت كلذ دنعف رصبلا حملك هيلع نورميف ماع فالآ ةعست هلرط رمحألا بهذلا
 كرابت هللا دعأ ام نوريف اهيف نولخديف ةنس فالآ ةرشع اهلوط سدقلا ةريظح مهل

 نوجرخي مهنأ مث ،ادبأ ىنفي ال يذلا مئادلا ريخلاو ميقملا ميعنلا نم مهل ىلاعتو

 كسملا نابثك ىلعو ربانملاو يساركلا ىلع نوسلجيف ميحرلا نمحرلا شرع دنع
 يفايضأو يراوزو يدابعب ابحرم) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي كلذ دنعف رفذألا
 ةتوقاي نم ةدئاملا مدقي كلذ دنعف (ةدئاملا مدق بورك اي يتبحم لهأو يتصاخو

 امو رتش الو عدص الو لصو اهيف سيل ةنس فالا ةرشع اهضرعو اهلوط ءارمح
 ةردقلاب تناكف ينوك هتردق تلج ليلجلا اهل لاق شقان اهشقن الو عناص اهعنص

 لك يف رانب سم ام اهيف ةضفو بهذ نم فئاحصب ةكئالم مهيتأت مث ةمظعلاو

 ىتح ةميظع ةذل ةمقل لكل نودجيف رخآلاب نوللا طلتخي ال انول نوعبس ةفحص
 -ةرخالاو ايندلا يف مهب هللا انعفن - ءاملعلا ضعب لاق .ىرخألا لثم ةمقل دجي ال

 عم لكأي ةي دمحم انديس الإ مهدح و نولكأي ءايبنألا عيمجو ممألا عيمج نإ» :

 كرابت هللا ءاش ام نولكأيف :لاق ،(يتمأ نيبو ينيب قرف ال لوقيو اصوصخ هتمأ

 :لوقيو قدش ىلإ اقش نم اهلقنيف هيف يف ةمقللا لخدتل لجرلا نإ ىتح ىلاعتو
 ءايندلا راد يف هتلكأ يذلا ينالفلا نوللا ىلع الإ ةمقللا هذه لكآ نأ ديرأ تنك ام
 لاق لجرلا هدارأ يذلا نوللا كلذ معط ىلع هيف نم ةمقللا ريغتت كلذ دنعف :لاق

 اذإف لاق ،ىلاعتو كرابت هللا نذإب نوكيف نك ءيشلل لوقي لجرلا نإ :كلام نب سنأ

١٠/ ١٧٢(. .برعلا ناسل :رظنا) .مفلا بناج :"قدش" ١-
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 انبر اي معن :نولوقيف (؟يدابع اولكأ له يتكئالم اي) :هللا لوقي كلذ نم غرف

 لهأو يتصاخ يفايضأو يراوزو يدابعب ابح رم) :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف
 مهيتأت كلذ دنعف (يدابع اوقسا يتكئالم اي) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث (يتبحم

 هللا لوقي مث ،نوبرشيف لسعو رمخو نبلو ءام اهيف بهذ نم باوكأب ةكئالملا
 هللا لوقي مث ،انبر اي معن :نولوقيف (؟يتكئالم اي يدابع اوبرش له) :ىلاعتو كرابت

 هللا لوقي مث (يتبحم لهأو يتصاخو يفايضأو يراوزو يدابعب ابحرم) ىلاعت
 نم باوكأب ةكئالملا مهيتأت كلذ دنعف (يدابع اوهكف يتكئالم اي) :ىلاعت هناحبس

 اهيلعو ةنجلا هكاوف نم ة؛ولمم ،نايقعلاو رضخألا دجربزلاو ردلاب ةللكم بهذلا
 اذإف مهسفنأ يهتشت ام كلذ نم نولكأيف ،قربتسإو رضخأ سدنس نم ليدانم

 مث ،انبر اي معن :نولوقيف (؟يدابع متهكف له) :ىلاعت هللا لوقي كلذ نم اوغرف

 مث (يتبحم لهأو يتصاخ و يفايضأو يراوزو يدابعب ابحرم) :ىلاعت هللا لوقي
 للحب ةكئالملا مهيتأت كلذ دنعف (يدابع اوسكا يتكئالم اي) :ىلاعت هللا لوقي
 ةلح فلأ نيعبس مهنم دحاو لكل نوسكيف نمحرلا رونب ةلوقصم ،ناولألا ةفلتخم
 لج رلا نإ هتردقب ينثعب يذلاو) :لي هللا لوسر لاق .ىرخألا هبشت ال ةلح لكو

 نم اوغرف اذإف .(ع انعنلا قرو ىلع مكضعب ضبقي امك ةلح فلأ نيعبس ىلع ضبقيل
 اي معن :نولوقيف (؟يدابع متيسك له يتكئالم اي) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي كلذ

 لهأو يتصاخو يراوزو يدابعب ابحرم) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث ،انبر
 مهيتأت كلذ دنعف :لاق ،(يدابع اوجوت) :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي مث ،(يتبحم

 كلت نم جات لكو ،دجربزلاو توقايلاو رهوجلاو ردلاب ةعصرم ناجيتب ةكئالملا
 كلذ نم اوغرف اذإف .ىرخألا هبشت ال ةتوقاي نكر لك يف "ناكرأ ةعبرأ هل ناجيتلا

 مث ،انبر اي معن نولوقيف (؟يدابع متج وت له يتكئالم اي) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي
 مث ،(يتبحم لهأو يتصاخو يفايضأو يراوزو يدابعب ابحرم) :ىلاعت هللا لوقي
 ةكئالملا مهيتأت كلذ دنعف لاق (يدابع اولخلخ يتكئالم اي) :لجو زع هللا لوقي

 عقو اذإف لاق نيقاسلا فاصنأ ىلإ اهب اولخلخيف نداعمو ةضفو بهذ نم لخالخب

 اوغرف اذإف ماع ةئام سمخ ةريسم نم هنينط عمسيف نطي لاخلخلا ىلع لاخلخلا

 معن نولوقيف (؟يدابع متلخلخ له يتكئالم اي) ىلاعتو كرابت هللا لوقي كلذ نم

 يتصاخ و يفايضأو يراوزو يدابعب ابحرم) ىلاعتو هناحبس هللا لوقيف مث ،انبر اي
كلذ دنعف :لاق (يدابع اوروس يتكئالم اي) هلالج لج هللا لوقي مث (يتبحم لهأو
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 ىلإ مهنوسبليف رهوجلاو ردلاب ةللكم ،قربتسإو بهذ نم رواسأب ةكئالملا مهيتأت
 متروس له يتكئالم اي) :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي كلذ نم اوغرف اذإف قفارملا

 يفايضأو يدابعب ابحرم) :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف ،انبر اي معن :نولوقيف (؟يدابع
 اومتخ يتكئالم اي) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث (يتبحم لهأو يتصاخو يراوزو
 نم اهصوصف ضيبألا ؤلؤللا نم متاوخب ةكئالملا مهيتأت كلذ دنعف لاق (يدابع
 الإ متاخ امو عبصإ يف متاخ لك متاوخ ةرشعب مهنم دحاو لك اومتخ و .رهوجلا

 ،ةنجلا يف مهئاقب ىلع لدت ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةردقلا ملقب بوتكم هيلعو

 مالس :يناثلا متاخلا ىلعو ،نينمآ مالسب اهولخدا :لوألا متاخلا ىلع بوتكم

 اًنَع بهذأ يذلا هلل دمحلا :ثلاثلا متاخلا ىلعو ،نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع

 ىلعو نولمعت متنك امب اهومتثروأ يتلا ةنجلا كلت :عبارلا متاخلا ىلعو ،نَرَحلا
 مكيلع مالس :سداسلا متاخلا ىلعو ميعنو تانج يف نيقتملا نإ :سماخلا متاخلا
 هدعو انقدص يذلا هلل دمحلا :عباسلا متاخلا ىلعو ،رادلا ىبقع ىمعنف متربص امي
 :نماثلا متاخلا ىلعو ،نيلماعلا رجأ معنف ءاشن ثيح ةنجلا نم أوبتن ضرألا انثروأو

 ررس ىلع نيئكتم :عساتلا متاخلا ىلعو ،نولكأت اهنمو ةريثك ةهكاف اهيف مكل
 اذإف .نيج رخمب اهنم مه امو بصن اهيف مهسمي ال :رشاعلا متاخلا ىلعو ،نيلباقتم
 (؟يدابع متمتخ له يتكئالم اي) :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي كلذ نم اوغرف

 يتصاخ و يراوزو يدابعب ابح رم) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي من ،انبر اي معن نولوقيف
 ةنجلا يف ريطت كلذ دنعف (يدابع اوبيط) :لجو زع هللا لوقي مث (يتبحم لهأو

 قئالخلا سوور ىلع نوريطي مث ،ربنعلاو كسملا ريراجأ يف نوسمغيف رويط
 لوقي كلذ نم اوغرف اذإف ربنعلاو كسملا مهيلع نورشنيف مهتحنجأب نوضفنيو

 مث (يتبحم لهأو يتصاخ و يفايضأ و يراوزو يدابعب ابح رم) :ىلاعتو هناحبس هللا
 ةتوقاي نم اربنم نومدقي كلذ دنعف لاق (ربنملا مدق بورك اي) :لجو زع هللا لوقي
 بصتنا املف لاق ناكف نك ةردقلا هل تلاق لب راجن هعنص ام ماع فلأ هلوط ءارمح

 دنعف لاق 6©فحصلا مهيلع لتاو ربنملا قرا ميهاربإ اي يلعلا نم ءادنب اذإو ربنملا

 يتلا فحصلا مهيلع ولتي مث ربنملا ىلإ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ دعصي كلذ

 نسح نم نوذذلتيو نوعمتسيو نوبيطي كلذ دنعف لاق ،اهرخآ ىلإ هيلع تلزنا

 ابح رم) :ىلاعتو كرابت هللا لوقي مالسلا هيلع ميهاربإ غ رف اذإف ،هتمغن بيطو هتوص
هيلع ىسوم دعصي كلذ دنعف (ةاروتلا مهيلع لتاو ربنملا قرا ىسوم اي يدابعب
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 هيلع ىسوم غ رف اذإف ،اهرخآ ىلإ هيلع تلزنأ يتلا ةاروتلا ولتيو ربنملا ىلإ مالسلا
 دعصي كلذ دنعف (روبزلا مهيلع لتاو ربنملا قرا دوؤاد اي) :ىلاعت هللا لوقي مالسلا

 كلذ دنعف ،اهرخا ىلإ هيلع تلزنا يتلا روبزلا ولتيو ربنملا ىلع مالسلا هيلع دوؤاد
 - سابع نبا لاق .هتمغن بيطو هتوص نسح نم نوذذلتيو نوعمتسيو نوبيطي
 مهدنع ناكو هلثم اوعمس ام ت وص مالسلا هيلع دووادل ناك :_ امهنع هللا ىضر

 قرا ىسيع اي) :ىلاعت هللا لوقي مالسلا هيلع دوؤاد غ رف اذإف .ميقملا ميعنلا نم ذلأ

 مهيلع ولتيو مالسلا هيلع ىسيع دعصي كلذ دنعف (ليجنالا مهيلع لتاو ربنملا

 بيطو هتوص نسح نم نوذذلتيو نوعمتسيف ،اهرخآ ىلإ هيلع تلزنأ يتلا ليجنالا
 لتاو ربنملا قرا دمحم اي) :العو لج هللا لاق مالسلا هيلع ىسيع غ رف اذإو 3هتمغن
 طق هلثم اوعمسي مل ايرط اضغ هيلع لزنأ يذلا نآرقلا أرقيف دعصيف (نآرقلا مهيلع

 .ءاهتنا مالك لكلو يهتني ال نأ نوعماسلا ىنمتيو ،اوعمسي نلو

 ةعبرأو ءاروح ةئامسمخ ج وزيل ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ) :ةلي هنع ىوريو
 .'(ايندلا ىف هرمع ردقب نهنم ةدحاو لك قناعي بيث فالآ ةينامثو ركب فالآ

 ءاروح نع هنم ةدحاولا قشنت انامر ةنجلا ىف نأ» :امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو

 ايندلا ىلإ اهفك تجرخأ ول رسنلا مداوقك اهينيع رافشأو همامت ةليل ردبلاك اهتهبج
 .«اهنسح نم اتهاب ارّيحتم ىقبيف اهجوز اهيلإ رظني ضرالاو ايندلا لهأ اهب نتتفال

 اهلاخلخ برطم حبسي اروح ةنامر نم دارأ يلوللا اذإو
 اهلابرس ايفاص ليسأ ىنغ ةينامر ءاروح يذ لاقيف
 اهلامج فئاصو سومشلا لثم اهفلخ نم ةياوذ فلأ نوعبس
 اهلايذأ يقنلا كسملا ىلع يرجت ابلئاوذو اهل اباوثأ نعفري

 اهلاصوأ تشن دقل نارفعزلاو ربنعو يكذلا كسملا صلاخ نم
 اهلافت ىرج اذإ روحبلا ولحت ىحضلا سمش اهل تفسك تدب اذإو
 اهلامج لامجلا رهب اهل اقوش اهباوبأ ىلع ةفرشم روحلاف
 اهلافقأ تطقاستف اهباوبأ اهنازخ اهناوضر ىلعاوعرق
 اهلاثمأاهنوقليمهاذنكو ةراشبوةيحتب مهتقلف

 اهلالز باطو مكتفاخم تلاز اهنإف نينمآاهولخدا لاق

١- .روثنملا ردلا ٢٩٢/٧.
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 ( ارعش ليقو)
 دفني سيلاهكلم ميعنادب ةيمدآعم ءاروحلا تقتلا اذإ

 دجمم شرع سودرفلا يف زوفلا انل ةّيمدآايءاروحلااهل لوقت

 ديشم رصق دلخلا يف اننكسمو اهلاو كسملاو روفاكلا نم انقلخ

 دحلم ليو اي ربقلا قيض تنكسأو ةدش راد ىف تئشنأ ىتلا تنأو
 ثمحأ هللاف ربقلا ىف ىننكسأف ىنتامأ ىبر ناك نإ اهل تلاقف

 ذهشي هللا و نمح رلا ةكنالم هل ت ذدحس م دآ ان وب ] سيلأ

 دقرا كاذ نم تُسَل ينيع عُمَ ىرج ىجلا ينتج اذإ ايندلا يف تنك دقل
 دجهتأ اهلك ىلايللا ىيحأو ةعاط هلل سمخلا ىلصأ تنكو
 دبعن هايإو اماوعأ رهدلا نم اضئارف موصن انك ىلوألا نحنو

 ذُحجحن سيل ىفطصملا ربق دهشن و ةرم م اعلا يف تيبل ١ جحن انكو

 دمحم ءاج نآرقلابو هيلع انهلإ ىلص هللا لوسر انمو

 دجمملا ميظعلا لضفلا اهل راصف هشرع قوف نم نمحرلا اهقدصف

 دشرم هللاو تانجلا يف روحلا ىلع ةليوط تانمؤملا ةاتف تماقف

 نْسُحَو ْمُهل ىبوطف :ىلاعت هلوق يف امس نب بتعم ةياور نم ةيواعم يبأ نعو
 نم نصغ اهلظي الإ راد ةنجلا يف سيل ةنجلا يف ةرجش ىبوط» :لاق اهبام

 اريط مهدحأ ىهتشا اذإف تخبلا لاثمأك ريط هيلع عقيو رامثلا ناولأ هيف اهناصغأ
 اريط دوعي مث ءاوش رخآلا نموأ اًديدق هيبناج دحأ نم لكأو هناوخ ىلع عقوف هاعد

 ام اذكو ،هيف ةدايزب انه هاندعأو ىبوط ىف ثيدحلا اذه هبشي ام رمو ."(بهذيف

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نعو
 مهنولي نيذلا مث ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع يتمأ نم ةنجلا لخدت ةرمز لوأ)

 الو نولوبي ال لزانم ىلع كلذ دعب مه مث ،ةءاضإ ءامسلا يف مجن دشأ ةروص

 ٢٩/١٢. .دعرلا ١-

٦٥٠/٤. .روثنملا ردلا ٢
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 دوعلا يأ ةولألا مهرماجمو بهذلا مهطاشمأ \نوطخمتي الو نوقزبي الو نوطوغتي
 هيلع مدآ مهيبأ لوط ىلع دحاو لجر قلخ ىلع مهقالخأو كسملا مهحشرو

 :يي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو .'(اعارذ نوتس مالسلا

 بادهأ و نيبجاحلاو سأرلا يف الإ رعش مهل سيل درم درج نابش ةنجلا لهأ نإ)

 ىلعو اعارذ نوتس مدآ لوط ىلع ،طبإ رعش الو ةناع رعش مهل سيل ينعأ نينيعلا
 مهدحأ عضي بايثلا رضخ ناولألا ضيب ةنس نيئالثو ثالث ميرم نب ىسيع دلوم
 ،ليبسلسلا نيع نم تب رش دق ىنإ امأ هللا ىلو اي» :لوقيف رئاط لبقيف هيدي نيب ةدئام

 نيبناجلا دحأ معط 5«اذك رامث نم تلكأ و «شرعلا تحت ةنجلا ضاير نم تيعرو
 .(ءاش ام اهنم لكأيف يوشم رخآلا معطو خوبطم

 ةرشع مهعباصأ يف رخآ نول ىلع الإ ةلح اهيف سيل ةلح نوعبس يلولا ىلعو
 مالسب اهولخدا :يناثلا يفو متربص امب مكيلع مالس :لوألا يف بوتكم ميتاوخ

 :عبارلا يفو ،نولمعت متنك امب اهومتنروأ يتلا ةنجلا كلت :ثلاثلا يفو ،نينمآ

 يفو للحلاو يلحلا مكانسبلأ :سماخلا يفو مومهلاو نازحألا مكنع تعفر

 ذلتو سفنألا يهتشت ام اهيف مكلو :عباسلا يفو ©نيعلا روحلا مكانج وزو :سداسلا
 :عساتلا يفو ،نيقيدصلاو نييبنلا متقفار :نماثلا يفو ،نودلاخ اهيف متنأو نيعألا

 .ناريجلا يذؤي ال نم راوج يف متنكس :رشاعلا يفو ،نومرهت ال ابابش مترص

 اهتكئالمو ليعامسإ همسا اهكلمو ءارضخ ةدجربز ىلوألا ءامسلا نأ ىوريو
 ةروص ىلع اهلهأو ليئاطيم اهكلمو ءارمح ةتوقاي نم ةيناثلاو ،رقبلا ةروص ىلع
 ةعبارلاو روسنلا ةروص ىلع اهلهأو ليباق اهكلمو ءارفص ةتوقاي ةثلاثلاو ،ماعنلا

 اهكلمو بهذ ةسماخلاو ،ليخلا ةروص ىلع اهلهأو ليئايمص اهكلمو ءاضيب ةضف
 اهلهأو ليئايخم اهكلمو ةرد ةسداسلاو ،نيعلا روحلا ةروص ىلع اهلهأو ليئانع
 ىلع اهتكئالمو اهسرحي ليئادرد اهكلمو الألتي رون ةعباسلاو ك نادلولا ةروص ىلع

 الول رحب يف يرجت يهو شرعلا رون نم تقلخ ةعبارلا يف سمشلاو ؛مدا ةروص
 ىلوألا» :ىسرافلا ناملس نعو .ضرألا تقرتحال جلثلاب اهيمرت ةكئالملا نأ

 ةتوقاي ةثلاثلاو ،نولقرأ اهمساو ءاضيب ةضف ةيناثلاو ،اعيفر اهمساو ءارضخ ةدرمز

٢٨٢٤. ثيدحلا مقر 0٢١٧٩/٤ .رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ باب .ملسم حيحص ١-
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 رمحأ بهذ ةسماخلاو نوعام اهمساو ءاضيب ةرد ةعبارلاو «موديق اهمساو ءارمح

 ايبرع اهمساو رون ةعباسلا و انقد اهمساو ءارضخ ةتوقاي ةسداسلاو كاقفد اهمساو

 نيمي نع ةعباسلا ءامسلا قوف ةنجلاو ماع ةئامسمخ ىرخا ىلإ ءامس لك نيب امو

 .شرعلا

 ىطعي نومعان كولم نورّوسم نوربحم نولحكم درج ةنجلا لهأ) :لي هنعو

 هتوهش ةذل دجي ةوهشلاو بارشلاو ماعطلا يف لجر نيعبرأ ةوق مهنم دحاو لك

 ناولألا ضيب مهف ريرحلا مهداسجأو رونلا مههوجو هللا سبلأ دق ةنس نيعبرأ ردق

 رمحألا بهذلا نم متاوخ ةرشع دحاو لك دي يف ‘بايثلا رضخ يلحلا رفص

 لك ةبازوذ نوعبس دحاو لكل نيعلا روحلاب نوجوزم بهذلا مهناجيت رهوجلاو
 . (رمقلاو سمشلا رون ئفطت هتهبج ضرالاو ءامسلا نيب ام ءيضت ةولول اهيف ةباؤوذ

 لاق :ةريره وبأ لاق ."مميتلا ةرضن مههوُجُؤ يف فرغت :ىلاعت هلوق كلذو

 اويحت نأ مكل نإ و ادبأ اومقست الفا وحصت نأ مكل نإ دانم يداني) :لي هللا لوسر

 اوسأبت الف اومعنت نأ مكل نإو ءادبأ اومرهت الف اوبشت نأ مكل نإو ،ادبأ اوتومت الف

 ."(ادبأ
 ةحنجأ اهل ضيب قونب اولبقتسا مهروبق نم اوجرخ اذإ) :لكي هللا لوسر لاق )

 نوهتنيو رصبلا دمك اهنم ةوطخ لك ألألني رون مهلاعن قرس بهذلا لاحر اهيلع

 مههوجو يف ترج اهادحإ نم اوبرش اذإف نانيع اهلصأ نم عبني ةنجلا باب ىلإ
 ةقلحلاب نوبرضيف ادبأ مهراعشأ ثعشت مل ىرخألا نم اوبرش اذإو "ميعنلا ةرضن
 لبقأ دق اهجوز نأ ءاروح لك غلبيف يلع اي ةقلحلا نينط تعمس ولف ةحيفصلا ىلع
 هنأب هسفن هفرع ىلاعت هللا نأ الولف بابلا اهل حتفيف اهميق ثعبتف ةلجعلا اهفختستف

 انأ»:هل لوقيف هل ادجاس َرخل تاهجلا هب طيحت الو راصبألا هكردت الو دحأ هاري ال

 تنأ» :لوقتف هقناعتف ةميخلا نم ةجراخ هتجوز ىتأيف هعبتيف كرمأب تلكو كميق

 انأو ،ادبأ سوبأ الف ةمعانلا انأو ءادبأ طخسأ الف ةيضارلا انأو كبح انأو ىبح

 لوانت دقو \١\٧٨٢ص :عبارلا ءزجلاو م7٢٠٧١ص :ثلاثلا ءزجلا يف .ةمظعلا باتك يف مالكلا اذه بلغأ ءاج ١-

 .انه دراولا نم رثكأ ليصفتب عوضوملا اذه يناهبصألا دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ةمظعلا باتك فلؤم
 ٢٤/٨٢. .نيففطملا ٢-

٤/,٢١٨٢. .ةنجلا مايخ ةفص يف باب,/ اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص ٢-
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 ئنبم عارذ فلأ ةئام هفقس ىلإ هساسأ نم اتيب لخديف ،«ادبأ نعظأ الف ةدلاخلا
 ام رضخ قئارطو رفص قئارطو ،رمح قئارط توقايلاو ؤلؤللا لدانج ىلع
 ىلع اشارف نوعبس هيلع ريرس اهيف اذإف ةكيرألا يتأيف \ىرخألا هباشت ةقيرط اهنم
 .للحلا تحت نم اهقاس خم ىري ،ةلح نوعبس ةجوز لك ىلع ،ةجوز شارف لك
 ءام نم راهنأ ةدرطم راهنألا مهتحت نم يرجت ،ةليل رادقم يف نهعامج يضقي
 راهنأو ،لحنلا نوطب نم ج رخي مل ندم لسع نم راهنأو ردك هيف سيل نسآ ريغ
 ريغتي مل نبل نم راهنأو { اهلدنأب لاجرلا اهدصقي مل ،نيبراشلل ةذل رمخ نم
 عفرتف ضيب رويط مهتءاج ماعطلا اوهتشا اذإف ،ةيشاملا نوطب نم ج رخي مل همعط

 اهيفو \بهذتف ريطت مث ،اوءاش ناولألا يأ نم اهبونج نم نولكأيف اهتحنجأ
 نيمئاق اوءاش ام رامثلا نم نولكأيف مهيلإ نصغ ثعبنا اهوهتشا اذإ تلدس رامنأ

 نيبو ،'هناد نيتنجلا ىتجَوه :ىلاعت هلوق كلذو نيعجطضم وأ نيدعاق وأ
 بهذلا مهطاشمأ ،نولفتي الو نوطّوغتي الو نولوبي ال ؤلؤللاك مدخ مهيديأ
 ىلع مهقالخأ نيعلا روحلا مهجاوزأ ،ةولألا مهرماجمو كسملا مهحشرو
 ."("(ءامسلا يف اعارذ نوتس مدآ مهيبأ ةروص ىلع دحاو لجر قلخ

 يف مهل نذؤيف مهلامعأ لضفب اهيف اولزن اهولخد اذإ ةنجلا لهأ نإ) :آلي لاق
 زربيو هللا راوج ىف لاقي امك اذهو هللا نوروزيف ايندلا مايأ نم ةعمج رادقم لك
 نم ةضور يف -شرعلا يأ- مهل ىدبتيف = هشرع نوريف يأ - هشرع مهل
 ربانمو توقاي نم ربانمو ؤلول نم ربانمو رون نم ربانم مهل عضوتف ةنجلا ضاير
 يند نم مهيف امو) مهاندأ سلجيو \ةضف نم ربانمو بهذ نم ربانمو دجربز نم
 مهنم لضفأ ىساركلا باحصأ نأ نوري ام روفاكلاو كسملا نابثك ىلع
 قلخي ةرضاحم ىلاعت هللا هرضاح الإ لجر سلجملا كلذ يف ىقبي الو \اسلجم

 اذك تلعف موي نالف اي ركذت الأ مكنم لجرل لوقي ىتح ‘هصوصخب امالك هيلإ

 ةعسبف ىلب لوقيف يل رفغت ملأ بر اي لوقيف ،ايندلا يف هنايصع ضعب ركذيف اذكو
 مهقوف نم ةباحس مهتيشغ كلذك مه امنيبف ،هذه كتلزنم كب تغلب يترفغم

 ٥٥/ ٥٩٤. .نمحرلا ١-

 ٢٧١/٤. .بيهرتلاو بيغرتلا ٢
.(أ) ةطوطخملا يف درو ٢-
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 لاق ةياور يفو .ثيدحلا خلا {'(متئش ام اوذخف ةماركلا نم مكل تددع ام ىلإ
 . . . . . . “ا. .إ ۔. . ؟ . . . هنباابك

 اذه ريرس ريسيف ضعب ىلإ ضعب ناوخالا قاتشا ةنجلا ةنجلا لهآ لخد اذإ) :داي

 ملعتأ هبحاصل امهدحأ ل وقيف اذه ئكتيو اذه ئكتيف اعمتجي ىتح اذه ريرس ىلإ

 هللا توعدف اذك يف اذك عضوم يف اذك موي معن هبحاص لوقيف انل هللا رفغ ىتم

 ليخلا ةجرد لفسأ وه نم ىأر اذإ) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلب ناكو ."(انل رفغف

 اوناك : مهل لاقيف ؟اهلك ةماركلا هذه كدبع غلب مب بر اي نولوقي اهلهأب ريطت

 نوقفني اوناكو ،نولكأت متنكو نوموصي اوناكو ،نومانت مكو ليللاب نولصي
 .؛(نولخبت متنكو

 مكربخي مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي) :هتبطخ يف لوقي ام ارينك ٍيََي ناكو

 .٦(٢نعظ الب ةماقإو توم الب دولخ ران وأ ةنج ىلإ ىلاعت هللا ىلإ ةرملا نأ

 ١- .(أ) ةطوطخملا يف درو .

 ضعب هب نالو ةدازتسالل الماك ثيدحلا يلي اميف دروأو 0٦٨٥/٤ .ةنجلا قوس يف ءاج ام باب سيذمرتلا ننس ٢-
 نب ديمحلا دبع انثدح رامع نب ماشه انثدح ليعامسإ نب دمحم انثدح :باتكلا ىف ءاج امع ةفلتخملا ظافلألا
 وبأ لاقف ةريره ابأ يقل هنأ بيسملا نب ديعس نع ةيطع نب ناسح انثدح يعازوألا انثدح نيرشعلا يبأ نب بيبح
 هللا لوسر ينربخأ معن :لاق .؟قوس اهيفأ :ديعس لاقف .ةنجلا قوس يف كنيبو ينيب عمجي نأ هللا لأسأ :ةريره

 نم ةعمجلا موي رادقم يف نذؤي مث مهلامعأ لضفب اهيف اولزن اهولخد اذإ ةنجلا لهأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 رون نم ربانم مهل عضوتف ةنجلا ضاير نم ةضور يف مهل ىدبتيو هشرع مهل زربيو مهبر نوروزيف ايندلا مايا
 نا نوري امو روفاكلاو كسملا نابثك ىلع يند نم مهيف امو مهاندأ سلجيو ةضف نم ربانمو بهذ نم ربانمو
 له :لاق ؤمعن :لاق انبر ىرن لهو هللا لوسر اي تلق :ةريره وبأ لاق .اسلجم مهنم لضفأب يساركلا باحصأ
 كلذ يف ىقبي الو مكبر ةيؤر يف نورامت ال كلذك :لاق .ال :انلق ٠؟ردبلا ةليل رمقلاو سمشلا ةيؤر يف نورامتت

 ركذيف اذكو اذك موي ركذتا نالف نب نالف اي مهنم لجرلل لوقي ىتح ةرضاحم هللا هرضاح الإ لجر سلجملا
 مه امنيبف هذه كتلزنم كب تغلب يترفغم ةعسف ىلب لوقيف يل رفغت ملفأ بر اي :لوقيف .ايندلا يف هتاردغ ضعبب

 كرابت انبر لوقيو ؤطق ائيش هحير لثم اودجي مل ابيط مهيلع ترطمأف مهقوف نم ةباحس مهتيشغ كلذ ىلع
 رظنت مل ام هيف ةكئالملا هب تقح دق اقوس يتأنف متيهتشا ام اوذخف ةماركلا نم مكل تددعأ ام ىلإ اوموق :ىلاعتو

 يفو ىرتشي الو اهيف عابي سيل انيهتشا ام انل لمحيف بولقلا ىلع رطخي ملو ناذآلا عمست ملو هلثم ىلإ نويعلا
 مهيف امو هنود وه نم ىقليف ةعفترملا ةلزنملا وذ لجرلا لبقيف :لاق اضعب مهضعب ةنجلا لهأ ىقلي قوسلا كلذ
 يغبني ال هنا كلذو هنم نسحا وه ام هيلإ ليختي ىتح هثيدح رخآ يضقني امف سابللا نم هيلع ىري ام هعوريف يند

 لامجلا نم كب نإو تئج دقل الهأ و ابحرم :نلقيف انجاوزأ اناقلتيف انلزانم ىلإ فرصنن مث اهيف نزحي نأ دحأل
 .انبلقنا ام لثمب بلقنن نأ انقحبو رابجلا انبر مويلا انسلاج انإ لوقيف هيلع انتقراف امم لضفأ

 ٢- .بيهرتلاو بيغرتلا ٢٠٤/٤، ثيدحلا مقر ٥٧٢٢.
 ٤ .قباسلا ردصملا ٠/١ ٢٤. ثيدحلا مقر ٩٦١١.

 ٥ غبرعلا ناسل :رظنا) .ليحرلا وأ ريسلا وه :"نعظ" ١٢/ ٢٧١(.
٦- .روثنملا ردلا ٢/١-١٠.
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 :هللا همحر يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا مالك نمو

 اهرون سمشلا ىلع وهزي مههجوأف مهميعن سوبي ال درُم لواقم

 'اَهريختسي مهيشم يف لجز مهل لخالخو مهيديأ ةروسم
 امهروذش مهنم كلسلاب ةلصفم دجربزو ولول نم مهدئالق
 اهرودب اهتنراق ألألتاسومش مههوجوو مهطارقأ يف بسحتو
 اممروغث اهنم كسملاب ةللعم مهروعش مهنم ردلاب ةكوكشمو
 مهل ئَحِل ال يأ درج درم نومعان كولم يأ لواقم ةنجلا لهأ نأ تايبألا ىنعمو

 لامجلاو نسحلا ةياغ يف مهف سأرلاو بجاوحلا الخام روعش الو براوش الو
 الو نوفاخي ال سمشلا رون ىلع وهزت مههوجو راونأ نأ ىتح لادتعالاو ميعنلاو
 ةلصفم ،توقايلاو دجربزلاو ولوللا نم دئالق مهيلع ،نوهتشي ام نولاني نونزحي
 نم وأ دجربزلا نم وأ ؤلؤللا نم وأ بهذلا نم عطقب يأ روذشلاب دئالقلا كلت
 يلو اهب ىشم اذإ رثكأ وأ نيرهش ريسم ارون ءيضت رهاوجلاب ةلصفم وأ توقايلا
 نوروسم «هتوالح نم اوتامل ايندلا لهأ هعمس ولو نَسَح توص اهل عمُس ىلاعت هللا

 يأ نولخلخم ،ةضف نم اهنمو ؤلؤل نم اهنمو بهذ نم اهنم ةفلتخم رواسأب
 راوسلا عضومو لجرلا لاخلخلا عضومو بهذلا نم لخالخب ةلخلخم مهلجرأ
 ؛ولوللاو بهذلا طارقأب نوطرقم مهف ،نذألا طرقلا عضومو ديلا نم دعاسلا
 يف ىلاعت هللا يلو يطرق نأ ىوريو .سمشلا رونك ارون الألتت مههوجو ،رهوجلاو
 لهأ لامجف الإو مهفي امل ليثمت اذهو سمشلاك امهنيب وهو نيرمقلاك ةنجلا
 يه روعشلا كلتو هب ةموظنم يأ ردلاب ةكوكشم مهروعشو .كلذ نم مظعأ ةنجلا
 ليلعتلا لْصأَو ىرخأ دعب ةرم هب ةخطلم يأ كسملاب ةللعم \طقف مهسوزور روعش
 .ةرم دعب ةرم برشلا

 :'سيقلا ؤرما لوق يف امك ازاجم هريغل راعتسيو
 لّلَعُملا كاتَج نم ينيدعبُئ الو ُهَماَمز يخرأو يريس اَهَل تلقف
 :"لعلا يف ريهز نب بعك لوقكو

 .ةيلصألا ةديصقلا صن ىف هتدجو امل اعبت هناكمل هتدعأ يننكل .ةطوطخملا يف ءاج ام بسح ارخؤم تيبلا اذه ناك ١
 : ٢١. .سيقلا ؤرما ناويد ٢

٧٢. .ريهز نب بعك ناويد ٢-
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 اّكَلعو اهنم نومأملا كلهنافةيور ًاسأك نومأملا 'اهب كاقس
 : 'ا راكتبا هتلق اممو

 رجلا نينمؤملل ةح وتفم ررض نم اهب ام ندع تانج

 ردف نينم ١ سوب لك نم رطع مالسب اه ولخ دا ليق

 رجض نم مهب ام نيجهتبم ررشلا 9 اجحل ١ يه نيئكتم

 رردلا صوصفب نيللكم رمحالا ر اظنلاب نيجّوتم

 رهزألا ملحلاب نيلخلخم رونألا نيجللاب نيطرقم

 ردك نمهباموفصباوزاف رفظلا لكب اوزاف مهل ىبوط

 رفذألا يكزلا كسملا ةبرت يف رهزلاب تقرشأ ضايرب و

 رهزألا يبنللةالصلا عم ربكألا كيلملا هلل دمحلاف
 ررغلا نيعب اتلا و هلآو يرسو يبن ) ريخ دمحم

 ةرشعو ايندلا لثم ىطعي نم ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ) :لي هللا لوسر لاق

 ملو نذا عمست ملو نيع رت ملف اهيلع متخو مهتمارك هللا سرغ نم مهالعأ و اهلاثمأ

 , :يلاتلاك بعك ناويد يف ءاج املثم تيبلا لصأ ١-

 اكعو اهنم نومأملا كلهنأف ةيور اسأك نومأملا عم تبرش
 :يلاتلاك ةديصقلا هذه نع اهظافلا ضعب يف ةفلتخم (ب) ةط م ةملا ىف ةديصق ا تدرو ٢-

 رشبلا عيمج نم نيقتملل روسلا يف اقطان باتكلا ءاج

 رظنلل ةجهبألألترون ررض نم اهب ام ندع تانج
 رطخلا عيمج نم نينمآو رطع مالسب اهولخدا ليق
 رمحالا راظنلاب نيطَرقم رهوجلا فونصب نيجؤتم
 رمقلاك ةئيضم مههوجو رؤنألا نيجللاب نيلخلخم
 رضخالا ريرحلا نم مهسابل رهزلا موجنلا لثم ةرمزو
 ررسلا لاجحلا يف نينكتم رقبعم معنم سدنسو
 رفظلا لكب اوزاف مهل ىبوط رجض نم مهب ام نيجهتبم
 رمثلاب تنيز ضايربو ردك نم هب ام وفصب اوزاف

 ررد نم مهروصق تينب دق رهنألا هايم يرجت اهتحت نم
 ربنع نم اهباوبا تبكر دق رفذألا يكذلا كسملا ةبرت يف
 رذق نم ترهط راوج اهب رهوج نم فرغ روصقلا قوف
ربكالا كيلملا هلل دمحلاف رينلا جارسلا لثم ةئيضم
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 لج و زع هللا نإ) :لاق هنع هللا يضر رابحألا بعك نعو .'(رشب بلق ىلع رطخي

 نم دحا اهري ملف ةبرشالاو تارمثلاو جاوزألا نم ءاشي امم اهيف لعج و اراد قلخ
 نم مهل يفخأ اًم نسفن ملعت الفإل :ارقي مث ةكئالملا نم هريغ الو ليربج ال هقلخ
 ."(هگنولَمْعَي اوناك اَمب ءارج نيعأ ةرق

 هجاوزأو هنانج ىلإ رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ) :لي هللا لوسر لاق

 ههجو ىلإ رظني نم هللا كنع مهمركأو) ©"(ةنس فلا ةريسم هريرسو همدخ و هميعنو

 نونامث هل يذلا ةنجلا لهآ ىندأ نإو ءايشعو اودغ اهلثم ىقلي مل ةمحرب محري يأ

 نم توقاير دجربزو ولول نم ةبق هل بصنتو ةجوز نوعبسو ناتنثاو مداخ فلأ
 .؛[هانعدب وأ اهظفلب نكل ثيداحألا هذه هبشي ام رمو ءاعنص ىلإ ةيباجلا نيب

 ولول نم قدارس ىلإ مهدحأ فرصنا ةنجلا لهأ فرصنا اذإ) :سابع نبا نعو

 ةأرما ةئامعبس اهيفو باب فلأ اهل ءارمح ةتوقاي نم ةبق هيف خسرف فلأ نيسمخ
 هيلع لخدي مث كلذك رخآلا ىلع من ،اذكو اذك اهيلإ رظني هيقش دحأ ىلع يكتيف

 ،كبر نم كيلع مالسلا : نولوقيف مهبر نم ةيدهلا مهعم باب فلا نم كلم فلا

 نكرمأي نكبر نإ :هلوح رجشل كلملا لوقيف !اذه نسحأ ام :لوقيف كلذ نوعضيف
 .(اذه لثم ىلع ىهتشي ام لك هل نرضحت نأ

 حلاص لمعب الإ ةنجلا لخدي دحأ نم مكنم ام) :يي يبنلا نع ديز نب رباج لاق
 تقلخ مكبر لاق) :دال يبنلا نع ديز نب رباج لاق . ٠(يتعافشبو هللا ةمح ربو

 نمدم الو ،همحرل عطاق اهلخدي ال انبر مسقأو ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجلا

 هدروأ املثم ليوط وهف .ءيشلا ضعب اذه نع فلتخم ثيدحلاو ٢٠٠/٢. سفرخزلا ةروس .يناعنصلا ريسفت ١-

 ىسوم نأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي ةبعش نب ةريغملا تعمس لاق يبعشلا نع :يلي املثم يناعنصلا
 لخدا :هل لاقيف ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي امدعب ءيجي لجر وه" :لاق .ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأب ينربخأ بر :لاق هللا لاس
 ام لثم كل نوكي نأ ىضرت امأ :هل لاقيف لاق .؟مهتاذخأ اوذخأو مهلزانم سانلا لزن دقو فيكو بر :لوقيف .ةنجلا
 :لاقيف "تيضر بر لوقيف ارارم ركذف هلثمو كل كلذ نإف :هل لاقيف سبر يأ ىلب :لوقيف . ؟ايندلا كولم نم كلمل ناك
 لاقف بر تيضر :لوقيف كنيع تذلو كسفن تهتشا ام كل نإ :هل لاقيف .بر تيضر :لوقيف هلاثما ةرشعو اذه كل نإ

 تسرغ كربخأ فوسو تدرأ كلذ وأ تلأس كئلوأ نع : لاقف .ةلزنم ةنجلا لهأ لضفأ نع ينربخأف بر :ىسوم
 .رشب بلق ىلع رطخي ملو نذا عمست ملو نيع رت ملف اهيلع تمتخو يديب مهتامارك

 .قلخ لدب لعج:ظفلب ٢٦٠٩. .ريبكلا مجعملا ٢-
 ٢٥٥٢. ثيدحلا مقر ٦٨٨/٤. .ةنجلا:لهأ ءاسن ةفص يف ءاج ام باب/ةنجلا ةفص باتك ؤيذمرتلا ننس ٢-
 .(أ) ةطوطخملا يف درو ٤-
١٠٠٠. ثيدحلا مقر ٢٧٨١ ٠ . عيبرلا دنسم ٥-
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 .'(هلهأ ىلع دوقي يذلا ىنعي _ ثويدلا الو رمخ

 جرخ يي يبنلا نأ ةريره يبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا ينثدح عيبرلا لاق
 نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإ نينموم موق راد مكيلع مالسلا) :لاقف ةربقملا ىلإ

 متنأ) :لاق ،(؟كناوخإب انسلأ هللا لوسر اي» :اولاق ،(يناوخإ تيأر ينأ تددو

 :اولاق .(ضوحلا ىلع مهطرف انأو يدعب نم نوتاي نيذلا يناوخإ امنإو يباحصا
 لجرل ناك ول تيأرأ) :لاق ««؟كتمأ نم كدعب ىتأي نم فرعت فيك هللا لوسر اي)»
 لوسر اي ىلب» :اولاق ،(؟هليخ فرعي الا مهب ؛مهذ ليخ يف "ةلّمجَحُم "رغ ليخ

 ضوحلا ىلع مهطرف انأو ءوضولا رثأ نم نيلجحم ارغ نوتأي مهنإف) :لاق ،(«هللا

 (مله الأ مله الأ مهيدانأف ريعبلا داذُي امك يضوح نع يتمأ نم لاجر نَداذيلف

 .١٨}`(ادعب يآ (اقحس اقحس) :لوقأف ،(كدعب اولدب دق مهنإ الأ» : لاقيف

 7 ٩٦٢. ثيدحلا مقر ٠٢٦٨/١ .عيبرلا دنسم ١-

 ١/ ١٩٧(. .حاحصلا راتخم :رظنا) .رغا سرف لاقي مهردلا قوف سرفلا ةهبج يف ضايب مضلاب ةرغلا :رغ" ٢-
 غاسرالا زواجي نا دعب رثك وا لق هيلجر يف وا اهنم ثالث يف وأ سرفلا مئاوق يف ضايب ٠ ايج كلا :"ةكحم" ٢-

 :رظنا) .ًلُجَحُم سرف لاقي دويقلاو ليخالخلا يهو لاجحألا عضاوم اهنأل نيبوقرعلاو نيتبكرلا زواجي الو
 ١١/ ١٤٥(. .برعلا ناسل
 ١٢/ ١١٢(. برعلا ناسل :رظنا) . دوسلا :مهدألا :"مهنأ ٤

 ٤٢. ثيدحلا مقر ٠٢٧١ .عيبرلا دنسم ٥-
.(ب) ةطوطخملا يف درو ٦-
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 ..ب ىمسملا باتكلا اذهل خسنلاو فيلأتلا غرف دقو اذه

 رهش ٩ موي يف نانملا هللا نوعب نانجلا فص و يف نانجلا ةجهب

 ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ٣٥٧ ١ ةنس نم مرحم

 .ملسو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو

 نافلخ نب يناث نب ىسيع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دي ىلع كاذو

 نب دمحم يلولا ةمالعلا نيملسملا مامإ رصع يف اهديب يت ركملا

 . اروصنم اديئوم لاز ١ل يليلخلا ءارلا ,ع

 ٭ م »

 خيرات الو خسانلا مسا اهيف ركذي مل ثيح ء(أ) ةطوطخملا يف درت ملو .(ب) ةطوطخملا يف ةمتاخلا هذه تدرو ١-
.خسنلا نم ءاهتنالا
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 (ةيريبعلا ةديصقلا )

 : لرذألا قحلملا

 خيشلل ةيريبعلا ةديصقلا يهو طوطخملا ةيادب يف ةديصقلا هذه فلئوملا ج ردأ
 :يدنكلا ميهاربإ نب دمحم

 اهريجم تنأو يسفن ىلع ديهش لئاق انأ يذلاب يل زج دمحلا كل

 اهريفخ ءوس لك نم اهل ت نأف اضرلا نم ليزجلا مسقلا اهل يوستو
 اهروجأ سوفنلل قح كدنعف القعم كسدق راد يف اهل يتؤوتو

 اهريمس بح لك نم اهل تنأو ارماسم كاوس بلطأ مل ينإف
 اهريفخ لجألا رادلا كقلخ ىلإ اببحم كيلإ الإ بلتجأ ملو
 اهرورساهيف راربألل لزانم اهتعنو نانجلا فصو اوعمساف الأ

 اهريصماهيفواهيفةقلعم مهبولقو مهدابكأاهلاوباذأ
 اهرون تاومسلا عبس يف قرشأف اجرلاو قوشلاو فوخلا اهالج بولق

 اهرورغ ةايحلل مهبلتخي ملو مهريمض دقع هللا اورش لاجر
 اهريمض هيلع سفن نم فخي ملو اضرلاو ةوافصلا هوطعأف هوجر
 اهرودصو اهبلق يدنع بلقلا نم متنأ يابحأاياومله لاقف

 اهريفغ مج سودرفلا يف لئاقع بهاوم يدنع نييلع راد مكل

 اهريرقَرقونيعهب ذلت املكو سوفنلا اهيف تهتشا ام مكل
 اهروس هللا ةمحر نمهب فحي دعقم هللا ةوفص اي مكل ائينه

 امهريرحو سدنس نم ةبق ىلإ كئالم لالجلا يذ نم مهروزت
 اهرون سمشلا ىلع وهزي مههجوأف مهميعن سوبيال درم لواقم
 اهريحتسي مهيشم يف لجز مهل لخالخو مهيديأ ةروسم
 اهروذش اهنم كسملاب ةلصفم دجربزو ولول نم مهدئالق

 اهرودب اهتنراقألألتاسومش مههوجوو مهطارقأ يف بسحتو
 اهروغئاهنم كسملاب ةللعم مهروعش مهنم ردلاب ةكوكشمو
 اهريرصو اهحيبستاورطخ اذإ مهلاعنب مهيشم يف مهبرطيو
 اهروسح اهنم قربلا ضيمو دري بعاوك نع اهنامر مهل قشي
 اهروتفواهجنغاهيفددرت اهنوفج اهنم غادصألا ةبرقعُم
اهرون ةلهألاكافلأ نونامث امتخب يلولا سأر ىلع موقت
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 اهروسي اهيف مينستلا نم اجازم تعزنأ رمخلا نم اسأك اهنوطاعي
 اهرورهظو اهوشح نارفعزلا نم دئاضن ريرحلا قوف ئطو ىلع
 اهروحس اهيلع ودبت قربتسإو سدنسو ريرح نم اقاط نيعبسو
 اهروجحودجسع نم اهقدانب ئلاآاب ةموظنم ةللكم

 اهروغثهيلع يرجت هبئاوذ تلسرأ ربتلا نم جات هسأر ىلع

 اهروكو ريرحلا طبراهبئاقح اهيلح ردلاو ناجرملا نم قونو
 اهروفكواهجارسأ بهذ نمو تمجلأ ردلاب توقايلا نم ليخو
 اهريسمواهعلطقماع فلأ مكتايح نم ةعاس يف هب ريطت
 اهريبعو اهرشن اهيلع يمني لزت ملدلخلا ةنج يف ةضور ىلإ
 اهروهنوامهراجشأهب وهزتو ربنعو كسم نابثك اهب طيحت
 اهروتس ريرحلاو ألألت رونب دجربزو ولول نماهربانم
 اهريمن قيحرلاورورد قئالع اهبابقو ولول نماهترسا
 اهرودو روصقلا نيب اهبعالم الزانم ندع تانج اذبح الا
 اهروهنواهشرفاهيف قئالع اوهلا يف هللا ةردق نم تمس روصق
 اهروطس هنم ضغلا نارفعزلا نم اهلاجحو ربنع نم اهباوبأق
 اهروهظ رضخ ءارمح فرغ هل درمز رصق نييلع باب يفو
 اهريتواهنمردلاب ةللكم دجربزودجسع نم هترسا
 اهريصب اهنم راصبألا ىلع قدي عماول بارسلا لثم هدعاوق
 اهرينم نويعلا ىشغي هتاوامس خسارف سمخ ضرع يف سلجم هل

 اهريدتسي ولول نم كُبُحاهل ةبقدهللا ةمحر نم هحطس ىلع
 اهريظن كانهرقعالب داصت معتاورءابضلااهيفاهنيدايم
 اهريمغ نارفعزلاواهقئادح تلماكتو تأشنأ دق بهذ نمو
 اهرومخ كانه دامعأ ريغ ىلع تعفرتدق اهراجشأ ةشَّرعم
 اهروصقو اهلخن اهيلع فحي لسلس رحب يف توقايلا نم نفسو
 اهروشق نيجللاو ىلحأ دهشلا نم اهحير كسملا نم ىكذأ اهناتيحو
 اهرودصواهبانذأ بهذ نمو اهنوتم رضخ تخبلا لثمك ريطو
 اهريفص ماهتسملا بلق عدصي امنرت نوصغلا كلت يف عجرت
 اهديدقو اهيوشم ىهتشاام اذإ اعقو دئاوملا كلت ىلع ليمت
 اهريضنو اهضغاهنم ياعرمف يبياطأ نم لك هللا يلو اي لقت
اهريدغو اهرهزاهنم يبسحو يعتارم تباط ناوضرلا ةضور يفو
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 اهريرسو اهجات اهنم سودرفو اهضرع تاومسلاك ندع ةنجب
 اهرينيردبب تفح دق بكاوك اهنأك نانجلا كلت اهب فحت

 اهروشم كانه روفاكو كسمو دجربزو ولول نم اهلدانج
 اهروح هللا ةمحر نم ردق ىلع تئشنأ كسملاو بطرلا نارفعزلا نم

 اهرودخ اهتوح راكبأ لئاقع عماول سومشلا نيفطي دئارخ
 اهرويطو اهراجشأ اهكحاضت اهرصق نحص ىف ءاروح تمستبا اذإ
 اهروفساهنم دلخلا نانج ءاضأ اهماثل و اههجو نع ترفسأ ولو
 اهروغن جاجألا رحبلا تبيطل ةلفت رحبلا ةجل يف تلفت ولو
 اهروطع نيقفاخلا نيب بيطل ةبا؛وذ ءامسلا نود تلسرأ ولو
 اهريفح هيلع ددري ملو شاعل اتيم ربقلا ةملظ يف تسمل ولو

 اهرون سدانحلا يفاهنم قرشأل ةمهلدم ةليل يف تزرب ولو
 اهروحن سومشلا لاثمأ فئاصو اهليذ لمحت يشملل تضهن ولو
 اهروفكواهلناحير ربانم هدنع رطعلاك سيل ارطع نلمحيو
 اهروفخواهلداهيلع هاتو اهرشنعوضتروفاك ةلالس

 اهروطس حولت نايقع بئاتك ةرفصب ضايبلا قوف اهرحن ىلع
 اهريجه هيلع يماحلا مئاصللو اعكار ليللا مئاقلل انأ لوقت

 اهرورغ رورغلل هغدتشخي ملو ةعاطب هلإلا ىضرأ يذلل انأ
 اهريجييو ىتفلا فرط اهب راحي بعاك ءاروح سودرفلا ةنج يفو
 اهريفظ ريبعلا ضرأ ىلع ليست ةبازؤذ فلأ نورشع لجز اهل
 اهريرحواهيلُحاهنم لدَبت ةيشم كسملا ةبرت ىف تشم ام اذإ
 اهروط نارفعزلا بارت يفاهل ةيشم نيفلاو فالآ ةرشعب
 اهروصق بق جابيدلا ةيبقأب اهلوح فئاصو فالآ عبرأو

 اهروهم سوفنلاو ديغ راكبأو هذه كرتاهرهم راد كلتالأ
 اهروبصو اهدلج الإ سانلا نم اهقانع قيطيال ركب ءارذعو
 اهروعو نيلي ىتح اهب رشابو ىوهلا نع دعف مزع اذ تنك نإف
 اهروفن لذو تلذف تمطف نإف همأل عيضرلاكالإ سفنلا امف
 اهريختستاهريغ سفن كلامف ةفأرب داشرلا لبس اهب نطوف
 اهريفسواهيدهم ىدهلا يبن دمحم مانألا ريخ ىلع لصو
اهروفغواهبر هيلع ىلصو هراددلخلا ةنج يف نمل ىبوطف
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طوطخملا ةمدقم نمضتتو (أ) ةطوطخملا نم ةيناتلا ةقرولا ك
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 :تالا 5 ,لبسهليسجتمع زوا .
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(ب) ةطوطخملا نم ىلوألا ةقرولا
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 ىلكو .شلسرللو نيبننلا ناخرجانيسيلعمزلسلاو:لشلل»
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 لكرلطعيد ىبسح هناو فلتلزرثاو مينلا ةنسلاو
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 لولمبوزونهاننلارشمو لعنهلوف عقبلاةررسيؤو
 زيثزرامكزاهلاانيغ نس كنانتمل تا تاحاسلا
 لتنمانؤزردتلالنملولاقافزرةرمنسامم
 مفو هعم جاوزناييدملراهادنمهيارنواو
 مخت ونمانتلررخيوربستتلا يو هف ودلاخاميف

 رلاب ١
طوطخملا ةمدقم نمضتتو (ب) ةطوطخملا نم ةيناثلا ةقرولا





 ٹرزاالررمخنمسالديرم عطاقاملحيالانبر ميسثإررضرالاو
 راجزعغسربا ثيج نلا لاقهلهاراعدمقيرتارعب
 ةرتفملالا جورلسرهبلعهيزواسوبلانا ةررهإا نشين ن
 هزداءاشكناان|ننموممرقر)دكبلع مالسلا فاق
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 ةبصميرممشباركإنملخنلاد فيلاتلاغفدند للط
 مرغرث 4 موي ةنانملادست!نرع رامطلضصم الا
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(ب) ةطوطخملا نم ةريخألا ةقرولا
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 عجارملاو رداصملا ةمنات : اثلاث

 :فلوملا جارم - الوأ

 ثارتلا ةرازو :نامع ةنطلس ةنجلا فصو يف ةنجلا ڵ\فسوي نب دمحم شيفطأ ١
 ٤٠٢ ١/ ١٩٨٣. !ةفاقثلاو

 ةرازو :نامع ةنطلس ،ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت ؤفسوي نب دمحم ،شيفطأ ٦-
 ٤٠٩ ١٩٨٨/١. ،ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 دالب ىلإ حاورألا يداح )٦٩١-٧٥١(، ركب يبأ نب دمحم ،هيزوجلا ,:ق نبا ٣

 : ةرونملا ةنيدملا ؛ ريثك نبا راد : توريب ١ ط ،يويدب ىلع فسوي قيقحت :2 ارتألا

 ٤١١ ١٩٩١/١. ثارتلا را.. ةبتئام
 ©ليجلا راد :توريب & ١ ط ‘يروخافلا انح قيقحت سيقلا ؤرما ناويد «سيةأا ؛ورما ٤

 ٤٩ ١٩٨٩/١.
 بتكلا راد :توريب دادغب خيرات )٤٦٢٣(‘ يلع نب دمحأ يدادغبلا بيطخلا ٥

 .ءزج ٤ }ةيملعلا

 نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا )٤٦٧_-٥٣٨(« رمع نب دومحم ‘يرشخمزلا ٦
 ءايحإ راد :توريب ١، ط ،يردهملا قازرلادبع قيقحت ليوأتلا هوجو ىف ليواقألا

 .ءازجأ ٤١٧ ١٩٩٧/١، ٤ يبرعلا ثارتلا
 :ةرهاقلا ١، ط ،ةرخآلا مولع فشك ىف ةرخافلا ةردلا «دمحم نب دمحم «ىلازغلا ٧

 0١٤٢٦ ٢٠٠٦. ،ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا
 ،ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم ،ىبطرقلا ٨

 ريثك نبا راد :توريب - قشمد ،يويدب يلع فسوي قيلعتو قيقحت ،ىلوألا ةعبطلا
 .ءازجأ ٣١٩١٩

 :توريب مجن فسوي دمحم ميدقت 0١ ط ،ريهز نب بعك ناويد ريهز نب بعك ٩
 ٤١٥ ١٩٩٥/١. رداص راد

 : ٠. دق .. آ ج ارم _ ايناث

 نيدلا يبحم دمحم قيقحت ،دواد يبأ ننس )٢٧٥(( ثعشألا نب ناميلس ،دواد وبآ ١
 .ءازجأ ٤ ركفلا راد :توريب ديمحلادبع

 ،ةفرعملا راد :توريب 0١ ةناوع يبأ دنسم )٢١٦(، قاحسإ نب بوقعي إةناوع وبأ ٢

 . ءازجأ ٥

رانلا نم فيوختلا )٧٩٥( بجر نب دمحأ نب نمحرلا دبع ،يلبنحلا جرفلا وبأ ٢.
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 ١٣٩٩. نايبلا راد ةبتكم :قشمد ١ ط

 ،ملسم حيحص ىلع ج رختسملا دنسملا دمحأ نب هللادبع نب دمحأ 6ميعن وبأ ٤.

 © ١٧ ٤ ١ ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب ١ ط ىعفاشلا دمحم نسح دمحم قيقحت

 . .ءازجأ ٤
 نيسح قيقحت ١ ط © يلعي يبأ دنسم )٣٠٧(، ىنثملا نب يلع نب دمحأ يلعي وبأ . ٥

 .ءزج ٤ ٤٠ ١/ ١٩٨٤، ١٣ ،ٹارتلل نومأملا راد :قشمد ،دسأ ميلس
 :توريب ٢\ ط يمظعألا بيبح قيقحت .عماجلا )١٥١١(& دشار نب رمعم ،يدزاألا ٦.

 .نيئزج ٤٠٣ ١© ىمالسإلا بتكملا

 ركفلا راد :توريب ماحللا ديعس قيلعتو ح رش ةنجلا ةفص ،جرفلا وبأ ،يناهبصألا ٧.
 ١٩٢٣. ك ينانبللا

 :رصم ،ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح )٢٤٠(، هللادبع نب دمحأ يناهبصألا ٨.
 .تادلجم ٤ ١٩٧٤/١٣٩© ٥ ،ةداعسلا ةعبطم

 نومأملا راد :قشمد 0١ ط «هللادبع يلع قيقحت ،ةنجلا ةفص ،ميعن وبأ ،يناهبصالا ٩.
 ١٨٦.

 نب هللا ءاضر قيقحت ةمظعلا )٣٦٩(، رفعج نب دمحم نب هللادبع يناهبصألا ١٠.
 .ءازجأ ٤٠٨ ١© ٥ ةمصاعلا راد :ضايرلا ڵيروف كرابملا سيردإ دمحم
 ةعماج ةبتكمب طوطخم ،ةيريبعلا ةديصقلا حرش 6&فسوي نب دمحم ؛شيفطأ ١١.

 .نامع ةفرغ :سوباق ناطلسلا

 لامك قيقحت ،ةبيش يبأ نبا فنصم )٢٣٥(، دمحم نب هللادبع {ةبيش يبأ نبا ١٢.
 .ءازجأ ٤٠٩ ١© ٧ دشرلا ةبتكم :ضايرلا ١&، ط ؤ\توحلا فسوي
 رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا )٤ ٤ ٥-٦٠٦(( دمحم نب كرابملا ،ريثألا نبا ٣.
 .نيئزج ٤٢٢ ٢٠٠١/١، ةفرعملا راد :توريب 0١ ط ،احيش نومأم ليلخ قيقحت
 نمح رلادبع قيقحت \تاعوض وملا )٥٩٧(‘ يلع نب نمحرلادبع ‘يزوجلا نبا ٤.

 .ءازجأ ٤٠٣ ١٩٨٣/١، ٤ ،ركفلا راد :توريب 0٢ ط نامثع دمحم
 بيعش قيقحت نابح نبا حيحص )٤ ٣٥(‘ دمحأ نب نابح نب دمحم نابح نبا ٥.

 .ءزج٨١ ٤١٤ ١٩٩٣/١\ ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ،٢ط ،طوؤونرألا
 ةسسأوم :رصم لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم )٢٤١(& لبنح نب دمحأ لبنح نبا ١٦.

 .ءازجأ ٦ ةبطرق
 رابجلادبع نمحرلادبع قيقحت يرسلا نبال دهزلا )٤٣ ٢(، دانه ،يرسلا نبا ٧.

 .نيئزج ٤٠٦ 0١ ‘باتكلل ءافلخلا راد :تيوكلا © ١ ط ،ىئاويرفلا

نب ىفطصم قيقحت «ربلادبع نبال ديهمتلا )٤٦٣(« هللادبع نب فسوي ،ربلادبع نبا ٨.
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 فاقوألا مومع ةرازو :برغملا ،يركبلا ريبكلا دبع دمحم ،يولعلا دمحأ

 .ءزج ١٣٨٧. ٢٢

 ركفلا راد :توريب ،ريثك نبا ريسفت )٤ ٧٧(\ ريثك نب رمع نب ليعامسإ ،ريثك نبا . ٩

 .ءازجأ ١٤٠١. ٤
 ،ىقابلادبع داوف دمحم قيقحت هجام نبا ننس )٢٧٥(١ ديزي نب دمحم هجام نبا ٠ ٢.

 .نيئزج ،ركفلا راد :توريب
 رادلا :سنوت ،داهجلا )١٨١(، حضاو نب كرابملا نب هللادبع كرابملا نبا ١.

 .ةيسنوتلا

 قيقحت ،دهزلا )٨١!١(\ يوزرملا حضاو نب كرابملا نب هللادبع ،كرابملا نبا ٦٢٢.

 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب يمظعألا نمح رلا بيبح
 راد :توريب & ١ ط برعلا ناسل )٧٢١١(\ روظنم نب مركم نب دمحم روظنم نبا ٢٣.

 .ءزج ١٥ رداص

 ،ليجلا راد :توريب ١، ط ،يروخافلا انح قيقحت كسيقلا ؛؛رما ناويد سيقلا ؛ورما.٤

 ٤٩ ١٩٨٩/١.
 بيد ىفطصم قيقحت ،يراخبلا حيحص )٢٥٦(‘ ليعامسإ نب دمحم يراخبلا ٥.

 .ءازجأ ٤٠٧ ١٩٨٧/١، ٦ ريثك نبا راد :توريب { ٣ ط ءاغبلا
 قيقحت ١© ط رازبلا دنسم )٢٩٦٢(، رازبلا قلاخلادبع نب ورمع نب دمحأ «رازبلا ٦.

 نآرقلا مولع ةسسئوم :ةرونملا ةنيدملا /توريب هللا نيز نمح رلا ظوفحم

 .ءازجأ ١٠٩. ١٠
 ٧. ط ،نييوكزألا ملاعم يف نيلمأتملا ةهزن ،ناميلس نب دمحم نب ىيحي ،ىنالهبلا ١ ©

 ةضهنلا عباطم :نامع ٤١٣ ١٩٩٣/١.
 هباتك لالخ نم يدقعلا يميلسلا جهنم ديشر نب دمحم نب ديمح يديعسوبلا ٨.

 ٢٠٠٢٣/١٤٦٤. ةنوتيزلا ةعماج :سنوت ،(ريتسجام ةلاسر) ةقراشلا سمشلا

 ءايض دمحم قيقحت ىرغصلا ننسلا )٤٥٨(، يلع نب نيسحلا نب دمحأ ،ىقهيبلا . ٩

 ٤١٠ ١٩٨٩/١. سرادلا ةبتكم :ةرونملا ةنيدملا ىمظعألا نمحرلا
 دمحم قيقحت يقهيبلا ننس )٤٥٨(، يلع نب نيسحلا نب دمحأ كيقهيبلا ٣٠.
 .ءازجأ ٤١٤ ١٩٩٤/١©، ١٠ زابلا راد ةبتكم :ةمركملا ةكم ءاطع رداقلادبع

 ديعسلا دمحم قيقحت © ١ ط ،ناميإالا بعش )٤٥٨(} نيسحلا نب دمحأ ،ىقهيبلا ٣١.

 .ءازجأ ٠ ٤١ ١، ٧ ةيملعلا بتكلا راد :توريب لولغز ينويسب
 ،ثارتلل رجفلا راد :ةرهاقلا ١© ط ،ةيسدقلا ثيداحألا ادمحم دمحم رمات ٣٢.

٢٠٠.٠/١٤٢١.
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 ثيداحأ ىف لوصألا رداون إ(٠٦٢) نسحلا نب ىلع نب دمحم يذمرتلا ٢٣.

 .ءازجأ ٤١٩٩٢ ٤ ،ليجلا راد :توريب ‘ةريمع نمحرلادبع قيقحت لوس رلا
 ركاش دمحم دمحأ قيقحت ،يذمرتلا ننس )٢٧٩(، ىسيع نب دمحم ،يذمرتلا ٤.
 .ءازجأ ٥ ‘فارتلا ءايحإ راد :توريب نورخآو
 سودرفلا ةعبطم :لئامس رورس وبأ ناويد ديمح نب هللادبع نب ديمح ىعماجلا ٢٥.

 .تادلجم ٤١0٩٨١١٩ ٤
 دمحأ رهاط قيقحت ،رثألا بيرغ يف ةياهنلا )٠٦ ٦(( دمحم نب كرابملا \يرزجلا ٦.
 .ءازجأ ١٣٩٩\ ٥ ،ةيملعلا ةبتكملا :توريب ،يحانطلا دمحم دومحم ،ىوازلا
 ثراحلا دنسم نيدلا رون ظفاحلا ،ىمثيهلا /ةماسأ ىبأ نب ثراحلا ،فراحلا ٧.

 :ةرونملا ةنيدملا ١©} ط ،يركابلا حلاص دمحأ نيسح قيقحت ،(يمنيهلا دئاوز)
 .نيئزج ٤١٣ ١٩٩٦٢/١، ةنسلا ةمدخ زكرم
 نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٥ ٠ ٤(& هللادبع نب دمحم ،يروباسينلا مكاحلا ٣٨.

 ةيملعلا بتكلا راد :توريب ١\ ط ءاطع رداقلادبع ىفطصم قيقحت

 .ءازجأ٤ ٤.١٩٩٠/١٤١١
 ةفيعضلا راثآلاو ثيداحألا ةعوسوم (نورخآ)و نسح يلع «يبلحلا ٩.
 .دلجم ٤١٩ ١٩٩٩/١©، ١٥ ،فراعملا ةبتكم :ضايرلا ١، ط \ةعوضوملاو
 .ءازجأ ٥ ركفلا راد :توريب ؛نادلبلا مجعم )٦٢٦(، هللادبع نب توقاي ،يومحلا ٤٠.

 ةنطلس ،قئارلا بدألا ىف قئافلا درمزلا زيزع نب دشار نب دمحم ،يبيصخلا ٤١.

 .ءازجأ ٤٠٩ ١/ ١٩٨٩\ ٣ !ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو :نامع
 ءامسأ ىف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش زيزع نب دشار نب دمحم ،يبيصخلا . ٤٢

 .ءازجأ ١٩٨٤©، ٣ ؛ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو :نامُغ ةنطلس نامع ءارعش
 بتكلا راد :توريب دادغب خيرات )٤٦٣(، يلع نب دمحأ يدادغبلا بيطخلا ٤٢٣.
 .ءزج ٤ }ةيملعلا

 مشاه هللادبع ديسلا قيقحت ك ينطقرادلا ننس )٣٨٥(، رمع نيب يلع ينطقرادلا ٤٤.

 .ءازجأ ١٩٦٦/١٣٨٦، ٤ ،ةفرعملا راد :توريب ،يندملا ينامي

 باطخلا روثأمب سودرفلا )٥٠٩(( هيوريش نب رادرهش نب هيوريش ،يمليدلا ٤٥.
 ٤٠٦ ١/ 0١٩٨٦ ةيملعلا بتكلا راد :توريب ،لولغز ينويسب نب ديعسلا قيقحت

 .ءازجا ٥

 ىلع قيقحت لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم )٧٢٤٨(( دمحأ نب دمحم ،يبهذلا . ٦

 بتكلا راد :توريب ةنس وبأ حاتفلادبع كدوجوملادبع دمحأ لداع ©ض وعم دمحم

.ءازجأ ٤١٦ ١٩٩٥/١© ٧ ةيملعلا
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 ديجملادبع يدمح قيقحت ،يززارلا مامتل دئاوفلا ( ٤١ ٤)دمحم نب مامت ،ي زارلا . ٤٧

 .ءازجأ ٤١٢ ١© ٣ دشرلا ةبتكم :ضايرلا ،يفلسلا

 قيقحت ،متاح يبأ نبا ريسفت )٢٢٧٢(( سيردإ نب دمحم نب نمحرلادبع ،يزارلا . ٤٨
 .ةيرصعلا ةبتكملا :اديص ‘©بيطلا دمحم دعسأ

 قيقحت ،حاحصلا راتخم )٧٢٢١(& رداقلادبع نب ركب يبأ نب دمحم ،يزارلا ٩.
 ٤١٥ ١/ ١٩٩٥. ،نورشان نانبل ةبتكم :توريب رطاخ دومحم

 نب روشاع سيردإ دمحم قيقحت "عيبرلا دنسم رمع نب بيبح نب عيبرلا ،عيبرلا ٠ ٥.
 ٤١٥ ١. ةمكحلا راد :نامع ةنطلس /توريب ؤفسري
 مولع ءايحإ ح رشب نيقتملا ةداسلا فاحتإ ينيسحلا دمحم نب دمحم ،يد۔ايبزلا ١ ٥.

 .تادلجم ١٠ ركفلا راد :توريب ،نيدلا

 أطوم ىلع يناقرزلا حرش )١١٢٢(، فسوي نب يقابلادبع نب دمحم ،يناقرزلا ٠٢.
 .ءازجأ ٤١٦ ١٩٩٦/١، ٤ ركفلا راد :توريب 0١ ط ،كلام مامإلا
 :نامع 0١ ط ديحوتلا يف ةقراشلا سمشلا ملسم نب ديبع نب دمح ،يميلسلا ٠٣.

 ٤١٧ ١٩٩٦/١. ،ةضهنلا عباطم
 نبا دمحم هيلع قلعو هبتر ناجرملا دئالق كملسم نب ديبع نب دمح ،يميلسلا ٥٤.

 ٤٠٢ ١٩٨٣/١. !ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو :نامغ ةنطلس ،يبيصخلا زيزع نب دشار
 ركفلا راد :توريب ،روثنملا ردلا )٩١١(، لامكلا نب نمحرلادبع &ىطويسلا ٥.
 .ءازجأ ٨ ۔آ٣
 بحم قيقحت ،قشمد ةنيدم خيرات )٥٧١(« هللا ةبه نب نسحلا نب يلع ،يعفاشلا ٦.

 .ءزج ؛٠ ٥. ركفلا راد :توريب ‘يرمعلا ةمارغ نب رمع ديعس ىبأ نيدلا

 ملسم ىفطصم قيقحت ،يناعنصلا ريسفت )٢١١(، مامه نب قازرلادبع ،يناعنصلا ٠٧.
 .نيئزج ٤١٠ ١© ،دشرلا ةبتكم :ضايرلا ١©} ط \دمحم

 بيبح قيقحت ،فقازرلادبع فنصم )٢١١(، مامه نب قازرلادبع ىناعنصلا ٨.
 .ءزج ٤٠٣ ١© ١١ ،يمالسإالا بتكملا :توريب 0٢ ط ىمظعألا نمح رلا
 نب قراط قيقحت طسوألا مجعملا )٣٦٠(، بويأ نب دمحأ نب ناميلس ،ىناربطلا ٩.
 نيمرحلا راد :ةرهاقلا ©ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملادبع \دمحم نب هلل ضوع

 .ءازجأ . ١

 قيقحت 0١ ط ريغصلا مجعملا )٢٦٠(‘ بويأ نب دمحأ نب ناميلس ،ىناربطلا ٦٠.

 .نيئزج ٤٠٥ ١٩٨٥/١، ،يمالسإلا بتكملا :توريب \دومحم روكش دمحم
 قيقحت .٢ط © ريبكلا مجعملا )٣٦٠(‘ بويأ نب دمحأ نب ناميلس ،ىناربطلا ٦١.

٤ ٤٠ ١/ مكحلاو مولعلا ةبتكم :لصوملا ،يفلسلا ديجملادبع نب يدمح
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 .ءزج ١٩٣. ٢٥

 راد :توريب ،يربطلا ريسفت )٣١٠( دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دمحم ،يربطلا ٦٢.
 .ءزج٣٢ ٤٠٥ ١© ٠ ركفلا
 دمحأ قيقحت ،رمع نب هللادبع دنسم )٢٣٧(، ميهاربإ نب دمحم ،يسوسرطلا ٦٣.
 ١٣٩٣. ،سئافنلا راد :توريب «شومرع بتار
 .ةفرعملا راد :توريب ،يسلايطلا دنسم )٤ ٠ ٢(، دواد نب ناميلس ىسلايطلا ٦٤.

 ،ةفرعملا راد :توريب ،يرابلا حتف )٨٥٦٢(( رجح نب يلع نب دمحأ ينالقسعلا ٦٥.

 .ءزج ٤

 ٥ ٢ ثارتلا ءايحإ راد :توريب ئراقلا ةدمع إ(٥٥٨) دمحأ نب دومحم ،ينيعلا ٦.

 .ءزج
 بتكلا راد :توريب © ١ ط ‘ةحيحصلا ةيسدقلا ثيداحألا ءايركز \تاريمع ٦٧.

 ٤١٨ ١٩٩٧١/١. ةيملعلا

 نب دمحم ديسلا ةبتكم :طقسم كديبع يبأ ةمجرت \دمحم نب فيس يسرافلا ٦٨.
 .يديعسوبلا دمحأ

 ريمس ماشه هححر ،نآرقلا ماكحأل عماجلا دمحأ نب دمحم يبطرقلا ٦٩.

 ٤٢٣ ٢٠٠٣/١. بتكلا ملاع راد :ضايرلا يراخبلا
 حجار ميرك دمحم قيلعت © يبطرقلا ريسفت رصتخم دمحأ نب دمحم ،يبط رقلا ٧٠.

 ٤٠٧ ١٩٨٧/١. يبرعلا باتكلا راد :توريب
 ىحبص قيقحت ديمح نب دبع دنسم )٢٤٩( رصن نب ديمح نب دبع ىسكلا ١ ٧.

 ءةنسلا ةبتكم :ةرهاقلا ،١ط "يديعصلا ليلخ دمحم دومحم ،يئارماسلا يردبلا
 ٤٠٨ ١/ ١٩٨٨.

 :توريب مجن فسوي دمحم ميدقت 6١ ط ،ريهز نب بعك ناويد ريهز نب بعك ٧٢.

 ٤١٥ ١٩٩٥/١. رداص راد
 قيقحت ،ةراتخملا ثيداحألا )٤٣ ٦(، دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم ،يسدقملا ٢.
 ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم :ةمركملا ةكم ١©، ط كشيهد نب هللادبع نب كلملادبع

 .ءازجأ ١٤١٠. ١٠
 ١٣٥٦. ،ةيراجتلا ةبتكملا :رصم 06١ ط ريدقلا ضيف ؤفوذورلادبع ‘ىوانملا ٤.
 قيقحت ١، ط بيهرتلاو بيغرتلا )٦٥٦(( يوقلادبع نب ميظعلادبع يرذنملا ٥.

 .ءازجأ ٤ ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب نيدلا سمش ميهاربإ

 نيساي ،لدند دمحم ىلع قيقحت ،ةنيدملا رابخأ )٢٦٢(، هبش نب رمع يريمنلا ٦.
٤١٧ ١٩١٩٦/١. !ةيملعلا بتكلا راد :توريب ،نايب بيدلا دعس



 ٤ ( نانجلا نفضو يف نانجلا ةجفب

 داوف دمحم قيقحت "ملسم حيحص ء(١٦٢) جاجحلا نب ملسم ،يروباسينلا ٧.

 .ءازجأ ٥ ،فارتلا ءايحإ راد :توريب ،يقابلادبع

 راد :توريب ٢ ط ‘تاعوضوملا ةركذت )٩٨٦(\ يلع نب رهاط دمحم يدنهلا ٨.

 ١٣٩٩. ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 :ةيصختتتلا تالباقملا
 :قفاوملا سيمخلا ،ةردملا /لئامس ،ىميلسلا هللادبع نب فيس نب كرابم - آ _

 . .م٢ ٠.٦٩
 :قفاوملا ةعمجلا ،ةيشاورقلا ةلحم ,/لئامس ،يميلسلا ديبع نب دمح نب مالس -ب

.م٣٢٢/٦/٦٠٠٢





 :0 نانجلا نفضو يف نانجلا ةجهب

 تاعوضوملا سرحف

 ٩ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قيقحتلا ةمدقم -

 ديبع وبأ
 ٥ ١ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ءوض ةجالبنإ ؛ة»

 .حم ةكرابم ةلح ر ة

 ٦ ١ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ املعتم ديبع وبأ :ةن

 ٧ ١ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔املعم ديبع وبأ

 ١ ٢ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هلامعأ يج

 ٢ ) =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-هتافلاوم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔هتافص ٣٣ ٢

 ١ ٣ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔.۔۔۔۔۔۔۔ هتاماركو هلئاضف ي

 ٤ ٣ ۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔.۔۔۔.۔.۔۔ ..س ۔ باسح ۔.۔.۔.۔ دس ب.. ۔.۔.۔۔.۔.۔ ۔.۔.۔ هتافو يب

 باتكلا يدي نيب -
 ٣٩ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔هعوض وم

 ٣٩ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هتايوتحم

 ٤ . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باتكلا فيلأت يف ديبع وبأ بولسأ تامس «

 ١٤۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باتكلا فيلأت يف ديبع وبأ اهدمتعا يتلا رداصملا ه

 ٢ ٤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلل ظيرقت _

 ع ٣ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔يفلاوملا ةمدقم =

 -... وأل ا لصفلا _

 اهرامثأو اهراجشأو اهراهنأو ةنجلا فصو يف

.كلذ هبشأ امو اهجاوزأو



 نانجلا نضو يف نانجلا ةمقب 2

 ٥ ٥۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ىناثلا لصفلا -

 ةنجلا لهأ ةينآ يف

 ٦ ٣.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ثلاثلا لصفلا -

 .كلذ هبشأ امو مهيلحو مهسابل ةفص يفو اهلهأو ةنجلا ةفص يف

 ٧ ١۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بابد دد دد ۔.۔۔۔.۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔۔.۔۔.۔۔۔.۔۔۔ عب ١ رلا لصفلا _

 مهسابلو مهميعنو اهلهأو ةنجلا يف
 ٩ ٧ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔.۔۔۔ باس باس ۔ا۔ ا سبس ۔ اس ۔۔ا۔ے س ۔س۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔.۔.۔.۔.۔.۔.۔۔ سماخلا لصفلا _

 ةنجلا باوبأ ةعس يف

 ٨ ٥۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :سداسلا لصفلا _

 ممألا نم ةنجلا لخدي نم لوأ يف
 ١ ٩ ۔۔۔۔۔۔ لابب ۔ب بابب ۔ا۔۔ س ۔ اس ببستيس سس ساس د۔۔۔۔۔۔۔۔.۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ م عب اسلا لصفلا _

 كلذ هبشأ امو اهطالمو اهنيطو ةنجلا ةبرت يف

 ٩ ٧/۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: نماثلا لصفلا =

 نانجلا ددع يف

 ٩ ٠ ١ ۔۔۔۔۔۔۔ اساسا ۔۔۔۔۔ےد سدس سس ۔ ے سس ۔۔.۔.۔۔۔.۔.۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔:عساتلا لصفلا -

 كلذ هبشأ امو ةنجلا لهأ فرغ فصو يف

 ٢ ١ [ ۔۔۔ الال لبابب سا سسسب ساسا تحاس ساس ساسا داس ۔۔۔۔۔.۔۔۔۔.۔۔.۔۔۔۔۔ رشاعلا لصفلا _

 طارصلا ىلع زاوجلا يف

 ٩ ٢ ١ ۔۔۔۔ا۔۔ا۔۔۔۔ لبس داب ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔; رشع يداحلا لصفلا _

 رانلا نم ةاجنلا يف

 ٦٣٣ ١ 6 هااا ۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔! رشع يناثلا لصفلا -

 كلذ هبشأ امو اهلهأ ةفص يفو ةنجلا يف

 ١ ٤ ١ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ : رشع ثلاثلا لصفلا _

ةنسلاو باتكلا نم ةنجلا فصو ىف



 3 نانملا نضو يف نانملا ةجهب

 ءخوبا
 ٥ ٥ ١ ۔۔۔۔ه۔۔ سب ب ببسب ب ۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔1 رشع عب ١ رلا لصفلا _

 كلذ هبشأ امو نادلولاو ناملغلاو ةنجلا لهأ ءاسنو نيعلا روحلا ةفص يف
 ٥ ١ ٩۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: رشع سماخلا لصفلا -

 نيعلا روحلا ةفص يف

 ١٧٧ =۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ : رشع سداسلا لصفلا -

 زيزعلا باتكلا نم ةنجلا لمهأ ةفص يف

 ١ ٠ ٢ ۔۔.۔۔۔۔.۔۔۔۔اب ابب ۔۔۔ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: رشع عباسلا لصفلا _

 ةنسلا و باتكلا نم ةنجلا ةفص يف

 ٢ ٢ ٥۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:ةمتاخلا -

 ٢٢ ٧۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: قحالملا ۔

 ٢ ٢ ٩---۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: (ةيريبعلا ةديصقلا) لوألا قحلملا

 ٢٢٣٢ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ : نيط وطخملا تاحفص نم جذامن) يناثلا قحلملا

 ٤٧ ٢ ۔۔.۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ببسب اباس اساس س باس دسب ۔۔ .ددس ۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔.۔۔ ٤ 1سراحفخفل | _

 ٢ ٩٤-۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةينآرقلا تايآلا سرهف : الوأ و

 ٧٥٢---۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ةيوبنلا ثيداحألا سرهف : ايناث ه

 ممح ....م عجارملاو رداصملا ةمئاق : اثلاث ي

٢٧ ٩۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تاعوضوملا سرهف





 : عاديالا عقر
؟1٦٠٠/ ؟؟


