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 رترتلا ةيشاح
 ةنس يبا ورمع نبج ةمالعلا خيشلل

 ىلع

 عيحتشلا عماجل
 ينالجرولاميهاربإنب فسويبوقعي يأ يشلا بيرت

 7 ٧٥ د ١

 يرصبلا يديهارفلا بيبح نب عبرلا ةقثلا ظفاحلا
 ها5 ل اوح ىوتسملا

 يناشلاوربلا

يالطدحمميهاباقيقكو جارخإ



 . { ةظوفحم قوقحلا عيمج

 (رئازجلا) ةنيطنسق « ثعبلا راد » عباطمب عبط

: ةنيطنسق .ووه 14 : ىنوناقلا عاديالا مقر
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 نوعب رأل ١ و سداسلل ١ بابل ١

 اهموي ) )اضف و ةعمجل ا ةالص ىف

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةديبع وبآ - 8
 ايثوا مهنا ديب ةمايقلا موي نوقباسلا نولوألا نورخآلا نكت » 7 < ۔-٥ه۔ .رب ؤ ۔(, ۔ ه ۔ 4 4 , < ٨ ٠ < ٨ 4 .ه

 م مه . ه ۔ ,{ م ‘ه ٥ م ى ] ۔ .2 77

 (1) اوفلتخا ىزلا مهموي ادم. مهدعب نم ُاتيتوأ و انلبق نم اتيلا
 ىّراَصَتنلاَو ادغ ةويا .عبت انل هيف سانلاو ، هبنا هللا اتادهق هيف

 ١ . » دق دعت ر

 ىلإ تجرخ : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نعاةديبع وبأ - 9
 هتثدح و ةاروتلا نع ىتنّنّدحف هعم تسلجف رابحألا بمك تيقلف روطلا

 . . ك ك -

 ثلق (2) نآ : هتثدح اميف ناك و ملسو هيلع هللا نص .هللا لوسر نع
 شُمَشلاهئلَع تلط موي هريَح » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هل . ٥ ۔ه ,2 7  ك 7

 . هيَلَع هلا تات هيفو . مالسلا هيَلَع مدآ هللا َقَلَح هيف .ةعسلا مؤي
 ,ةماسلا موقت هيفو 3 تام هيفو ي ضارالا َلِإ ِءاَمَسلا ني طبمها هيفو
 مفلا علطت ىتح ةَمْسْجْلا ةليل (3)"ةعييس ىهو آلإ ةبئاد نم امو
 “دشمم ثبنت اهفداصي ك ةماس هيفو٬سنالاو نجلا لإ ةعاسلا نم ًاقاقشإ
 لك يف كلذ بمك لاق.« ايار ةاطغآ آلا ائيلم ةللا لاسي نيضي مئاق َوُهَو
 قدص لاقف ةاروتلا أرقف ‘ موي ةممج لك ىف لب تلقف ؛ى موي ةنس

 ٠ اوفلتخاف مهيلع ضرف خ (1)
 ٠ ىنا غ ()

 ةيفضم ةعمتسم ىا ةحوتفم ةمجعم ءاخ مل ةانثم مل ةلمهملا نيسلا رسكو ميملا مضب ةغيسم هلوق (ة)
 لمازلا ديعس نبا حلاص خيشلا طبنتسا ثيدحلا اذه نمو ٠ ىنعمب امهو نيسلا ناكم داصلاب ىورو
 اوماق املك ةعاسلا ودب كلذ اونظف ىلايللا نم ةليل اولوطتسا نيح ىوزن لهال هلاق ام ىلاعت هللا همحر

 هلاح ىلع ليللا اودجو هللا ءاش ام اولصو اوحبسو اوماقو هللا ءاش ام اودقرو هللا ءاش ام اولصو
 مل تناك ناو . ةعاسلا ةليل هذه تسيلف رتجت تناك نا مئاهبلا ىلا اورظنا : حلاص خيشلا مهل لاق

 بئاجع نم ىمو ٠ ابيرقت رشع ىداعلا نرقلا ردص ىف كلذ ناكو . ةعاسلا ةليل هذه تناك رتجت

 ملعلاو ث ملعلا ةبترم ىف خسارلا دوعقلاو راضعتسالاو طابنتسالا بئارغ نم اهمهفو خيراتلا
ِ ٠ هللا دزع



 .: اهموي لضفو ةعمجلا ةالص ىف (46) بابلا 6

 ةعمجلا هوي ةعاس رخآ ىه رباج لاقء٬ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 -. :۔:مالس نب هللا دبع نع ىنفلب كلذكو

 ركذ ٢ لاق ة ري ره يب نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0

 ةيوش هيف » : لامقف ةمجلا مي ملسو هيلع دبلا لس ميبنلا
 «هايار هاطعأ الار ائيش هللا لاسي ىلصي مئاق وهو ملسم ديع اهتفاوب ال

 . هديب اهليلقت ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشاف

 يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 موي لشفلا « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا

 5 . . «يملتخم لك ىلع بجاو ةعمجلا
 : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نجع ديز نب .رباج نع ةديبع وبأ - 2

 ه ..۔وو٥, مه إ 2 ,: . 7
 ثجاو ةغُمجلا موي لشفلا « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . : ٠. «ملتعُم لك ىلت

 نعو ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 83 .
 : لاق ملسو هيلغ هللا ىلص هبللا لوسز نأ ىردخحلا ديعس ىنأ

 .- ۔۔إ .ره ,م كيح ۔,۔ ے 2 . ه ٥ 2 .وو , ۔ ه ۔ ؟؟ . ۔
 ء ةندب برق امنأكف حار مث ةبانجلا لسفغك ةعمجلا مؤي لستغا نمم »

 ةماسلا ىف حار نمو ء ةرم بَرَق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو
 ةعبارلا ةمالا ىف حار نَمَو (4) نرق اشبك برق امناف ةئياثلا
 ةضيب برق اَمنآكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نَمَو ء ةَجاَجَد برق امناگف
 : عيب رلا لاق « ركلا َنوُعمَتنَي ةگزالملا ٍترَضَح مامإلا جرخ اذإف
 لوأ نينب ام (5) لضفلا ديري امناو تاعاسلا ددنع ديدي سيل
 ؛ ٠ ... ٦ هرخآو تقولا

 نم اسان] تكردأ : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ: 4
 نص للا لوسر نا نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصآ

 . ٠ نرقلا طاقسا بطقلا ةغسن ىف (4)

. لضف خ (ة)
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 ۔.,۔< 7 ٠ . ه. .وو م ه 4 ۔ ۔ م
 . كاتأ له « )6( ةعمجل ١ ةروس رثأ ىلع ةعمجلا موي أرقي ملسو هيلع هلل ا

 م 4٥. ُ : - .؟. ىم ّ

 «ىلعالا كبر مشا )٦( حبَم» آ رقي هنأ اضيأ تعمسو «ةيشافلا ثيح

 : ٣ ٣

 : رجح نبا لاق ( ةمايقلا موي نوقباسلا نولوالا نورخآلا نحن ) : هلوق 8

 ىف اهدوحو رخات ناو ةمالا هذه نأ دارملاو . ةلزنم نولوالا انامز نورخآلا ىأ

 لواو" ُرَشْحي نمم لوا مهناب ةرخآلا ىف مهل ةقباس ىهف ةيضاملا ممالا نع ايندلا
 ةفيذح ثيدح ىفو . ةنجلا لّخْذَي نم لواو مهتيب ىضق نَم لواو بَساَحَي نم
 لق مهل َىضقملا ةمايقلا موي نوللاو . ايندلا لمعا نم نورخآلا نحن ) ملسم دنع

 . خلا ( قئالخلا

 انزو ( ريغ ) لثم ةنكاس ةيناتحت مث ةدحومب : رجح نبا لاق ( ديب ) : هلوق
 ىف متاح نبا ىورو . ةديس نبا هحجرو . ىئاسكلاو ليلخلا مزج هبو . ىنعمو

 نابح نبا هركذ .اذكو . لجآ نم ( ديب ) ىنعم نا هنع عيبرلا نع ىعفاشلا بقانم

 انأ هانعم لب هيف دعب الو ضايع هدعبتسا دقو . ىعفاشلا نع ىنزملا نع ىوغبلاو

 ةريره ىبأ نع حلاص ىبا قيرط نم ىرقملا نبا دئاوف ىف عقو ام هل دهشيو . مهمدقت
 باتكلا اوئوا مهنا الاي ةنجلا لخدي نم لوا نحنو . ايندلا ىف نورخآلا نحن ) ظفلب
 هناب كلد > ظفلب دانزلا ىبا نع كلام نع ريفع نب ديعس اطوم ىفو ( اَتِلَبَك ن
 تناك نا ىبطرقلا لاق . ( عم وأ ىلع ) ىنعمب ىه ىدواردلا لاقو .(( تاتكلا اوت وا

 ‘ فرظل ١ ىلع بصنف ) عم ) ىنعمب تن اك ن او ءانثتسالا ىلع بصنف رغ ىنعمب

 ىنعملاو . مذلا هبشي امب حدملا ديكأت باب نم وهو ءانثتسالل ىه : ىبيطل ١ لاقو

 هيف ديكاتلا هجوو . ( انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ريغ لضفلل نوقباسلا نحن )

 ارخاتم ناك ناو لضفلا ىف قباسلا وه خسانلا نال خسنلا ىنعم نم هيف جمدأ ام

 ارما هنوك عم ( نورخآلا نحن ) : هلوق عقوم رهظي ريرقتلا اذهبو س دوجولا ىف
 ١ . ىهتنا . احضاو

 ةعمجلا ةروس ةعمجلا ةالص نم ىلوالا ةعكرلا ىف ارقي هنا ىنعي ةعمجلا ةروس رثا ىلع هلوق خ (6)

 : ٠ ( ةيشاغلا ثيدح كاتا له ) ةيناثلا ةعكرلا ىف ىا ءاهتنالا ىف ارقيو

ةروس خ (7)
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 ۔۔۔۔۔ےس۔۔۔۔_۔۔۔.۔ہ۔۔۔۔۔ ا

 ريمضلاو . ليجنالاو ةارؤنلا دارملاو سنجلل ماللا ( باتكلا اوتوا ): هلوق"
 : هلوقل رظن هيفو . ةاروتلا باتكلاب دارملا : ىبطرقلا لاقو . نآرقلل هانيتوا ىف
 حص امل ةاروتلا دارملا ناك ولف . باتكلا ىلع ريمضلا داعاو . ( مهدعب نم هانيتواو )

 ٠٠ غلا . نآرقلا انيت وا امنا انال رابخالا

 ىومحللو . رثكألا دنع اذك:رجح نبا لاق ( مهيلع ضرف ىذلا مهموي اذه ) : هلرق

 ضرف هضرفب دارملاو .:ةعمجلا موي مويلاب دارملاو ( مهْيَنَع هللا ّضَرَف ىذلا )

 قيرط نم ملسم دنع امك مالكلا لوا ىف ركذ هنوكل اذهب هيلا ريشاف . هميظعت

 : ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر لاق ةفيذح ثيدح نمو : ةريره ىبأ نع رخآ

 . ثيدحلا ( ًاَلبَق ناك ْنَم ةمجلا نمع هللا لضأ )

 هنال هوكرتف هنيعب مهيلع ضرف ةعمجلا موي نا دارملا سيل : لاطب نبا لاق
 7 ملعا هللاو _ لدي امناو . نمؤم وهو هيلع هللا ضرف ام كرتي نأ دحال زوجي ال

 اوفلتخاف مهتعيرش هيف اوميقيل مهرايتخا ىلا لكوو :ةعمجلا نم موي مهيلع ضرف هنا
 ناك ول هناب هحشرو اذه ىلا ضايع لامو.ةعمجلا مويل اودنهي ملو ؟ وه مايالا يا ىف

 اون وكي نأ نكمي ىوونلا لاقو . اوفلتخاف لدب اوفلاخف ليقل هنيعب مهيلع ضرف

 اودهتجاف . رخآ مويب هلادبا غوسي وأ هنييعت مزلي له اوفلتخاف احيرص هب اورمأ
 دهاجم نع حيحص دانساب ىربطلا هاور ام هل دهسيو . ىهتنا . اواطخاف كلذ ىف

 ةعمجلا دارا : لاق (1) سريف اوفن نيذلا لع بسلا ليج امنإ ه :: ىلاعت هلوق ىف
 دوهيلا فالتخا فالتخالاب داري نأ لمتحيو . هناكم تبسلا اوذخاو اواطخاف

 ىدسلا نع رصن نب طابسأ قيرظ نم متاح ىبا نبا ىور دقو كلذ ىف ىراصنلاو

 ضَرَق َقاَمَت هللا "نا ) : هظفلو اوباف هنيعب ةعمجلا موي مهيلع ضرف مهناب حيرصتلا
 عيش تبسلا مؤي ىقلي من هللا نا ىسوم اي اولاقو . اوباف ةمجلا دوهيلا ىلع

 ىف مهل عقو امك مهتفلاخم نم بيجعب كلذ سيلو . مهيلع لعجف ( انل هلعجاف

 مهمو ال فيكو . كلذ ريغو () ،"ةطح اولوقو اَدّكُس بابلا اولخذا » : هلوق
 ٠ ىمتنا . انيصعو انعمس نولئاقلا

 1 ٠ 124 ةيالا . لعنلا ةروس (1)

٠ 58 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2)



 9 اهموي لضفو ةعمجلا ةالص ىف (46) بابلا

 .هيلع انل صن ناب داري نأ لمتحي : رجح نبا لاق ( هيلا هللا انادهف ) : هلوق
 دانساب قازرلا دبع هاور ام ىناثلل دهشيو . داهتجالاب هيلا ةيادهلا داري ناو
 هللا لوسر اهمدقي نا لبق ةنيدملا لها عمج :: لاق نيريس نب دمحم نع حيحص

 اموي دوهيلل نا : راصنالا تلاقف ةعمجلا لزنت نآ لبقو ملسو هيلع هللا ىلص

 هيف عمتجن اموي لعجنلف ملهف كلذ لثم ىراصنللو مايا ةعبس لك هيف نوعمتجي

 دعسا ىلا اوعمتجاو ةبورعلا موي هولمجف هركشنو ىلصنو ىلاعت هللا ركذنف
 مؤي ني ةالصلل يدؤت اذإ ه : كلذ دعب هللا لزناو . ذئموي مهب ىلصف ةرارز نبا
 دمح] هجرخا نسح دانساب دهاش هلف السرم ناك ناؤ اذهو . ةيآلا (2) . ةَممَلا
 كلام نب بعك ثيدح نم دحاو ريغو ةميزخ نبا هححصو هجام نباو دواد وبأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقم َلْبَق ةعمجلا موي انب َلَص نَم لوآ َناَك ) : لاق

 كثلوا نا ىلع لدي نيريس نبا لسرمف . ثيدحلا ( ةَراَرَز نب دسا ةنيدملا ملسو
 هللا ىلص ءىبنلا نوكي نآ كلذ عنمي الو . داهتجالاب ةعمجلا موي اوراتخا ةباحصلا

 ثيدح هيف درو دقف .ً“ّئاَهتماقا نم نكمتي ملف ةكمب وهو ىحولاب هملع ملسو هيلع
 ءاكح امك ةنيدملا مدق ام لوا مهب عمج كلذلو ىننطقرادملا نع سابع نبا نع
 :قيفوتلاو نايبلا ىتهجب ةعمجلل ةيادهلا تلصح دقف اذه ىلعو . هريغو قاحسا نبا

 قلخ امنا ناسنالاو هيف مدآ قلخ عوقو ةعمجلا مهرايتخا ىف ةمكحلا ىف ليقو

 تادوحوملا هيف لمكأ ىلاعت هللا نالو . هيف ةدابعلاب لفتسي نأ بسانف ةدابعلل

 . هيف ةدابعلاب كلذ ىلع ركشي نا بسانف اهب عفتني ىذلا :ناسنالا اهيف دجواو
 . ىمتنا

 ديعس ىبا ةياور ىف : رجح نبا لاق ( دغ دعب ىراصنلاو ادغ دوهيلا ) :: هلوق

 . ىَراتشِلَو ِتِسَشلا مؤي دوميللَو ال وُهَك ) ةميزخ نبا دنع ةريره ىبأ نع ىرقملا

 مهئطخو مهرايتخا رابتعاب مهلو . ىلاعت هللا ةيادهب انل هنا : ىنعملاو ( دَحَأْلا موي
 . مهداهتجا ىف

 هريدقت فوذحمب قلمتم وهو فرظلا ىلع بوصنم انه ( ادم ) : ىبطرقلا لاق

 فرظ نال ريدقتلا اذه نم دبالو ( دح دعب ) : هلوق اذكو ( ادغ نومظعي دوهيلا )

 ٠ 9 ةيآلا . ةممجلا ةروس (2)
. ماسجالا نه هب ربغي ال نامزلا فرظ نا دارملاو ىنمي مسجلا ةثجلاب ىنمي (ة)



 _ ب» دضو دتسباددم د («وبب ه
 نوكي نأ لصالا : كلام نبا لاقو . ىهتنا (2) ةثجلا نع اربخ نوكي ال نامزلا
 .ليحرلا دمن دعبو ث بماتلا ادغ كلوقك ىنامملا ءامسا نم نامزلا فرظب هنع ربخملا

 ادغ دوهيلا ديبمت : ىأ . امهنع نيربخ نامزلا افرظ نوكيز نافاضم انه ردقيف
 مالك نم هجوا وهو ضايع كلذ وحن ىلا هقبسو . ىهتنا . دغ دعب ىراصنلا ديبمتو
 . ىبطرقلا

 مهيلع صف ) : هلوقل ىوونلا لاق امك ةعمجلا ةيضرف ىلع ليلد ثيدحلا ىفو
 ىف عقو دقو ( اَنيِدَمَو اولضف انيلعو مهيلع ضرف ) ريدقتلا ناف ( هل هللا انادهف
 ةيادهلا نا هيفو . ( انيلع بيتك ) ظفلب ملسم دنع دانزلا ىبا نع نايفس ةياو
 صوصخم اطخلا نم عامجالا ةمالس ناو . قحلا وه امك ىلاعت هللا نم لالضالاو

 سايقلا ناو . لطاب لاطبالاب هيلع دوعي لصالا نم ىنمم طابنتسا ناو 4 ةمالا هنهب

 ةعمجلا ناو . زئاج ىحولا لوزن نمز ىف داهتجالا ناو ., دساف صنلا دوجو عم
 نومسي اون اكو . ةعمح هلك ع وبسالا ةيمست كلذ ىلع لديو . اعرش ع وبسالا لوأ

 ىلع ةمالا هذه لضف ديزمل حضاو نايب هيفو » 0 كلذ ىف مه وعبتف دوهيلل نيرراجم

 . ىهتنا . الضف ىلاعت هللا اهداز . ةفلاسلا ممالا

 ىف تنيع . ةمهبم ةعاس هيف اذك : رجح نبا لاق ( ةعاس هيفو ) : هلوق (9
 رباج هبلا بهذ ام نييعتلا ةلمح نمو لوقأ . ىمتنا . ىتأيس امك ىرخا ثيداحأ

 . دعب هركذ امك هللا همحر

 عوقو هل قفتي وا اهل دصقي نا نم مع] وه رجح نبا لاق (اهفداصي ال) :.هلوق
 . ىمتنا , 77 ءاعدلا

 , ملسملل تافص ىه : رجح نب ١ لاق ( هللا لأسي ىلصي مئاق وهو ) : هلوق

 ةفدارم لاح لاسيو . مئاقب هفاصتال هنم الاح ىلصي نركي نا لمتحيو ى الاح تبرعا
 بعصم ىبا ةياور نم طقس ( وهو ) : هلوق نا ربلا دبع نبا دافاو . ةلخادتم وا
 دمحم نع ديسلا نب دمحم وبأ ىكحو : لاق مث . نوقابلا اهتبثاو لاق . نأ للا -

 ىلع لكشي هنا كلذ ىف ببسلا ناكو . ثيدحلا نم اهفذحب رماي هنا حاضو نبا
 نم اهنا امهدحا ناثيذح, امهو ةعاسلا هذه نييعت ىف ةدراولا ثيداحالا حصا
رصعلا دعب نم اهنا ىناثلاو . ةالصلا نم هفارصنا ىلا ربنملا ىلع بيطخلا سولج
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 لوقلا هل ركذ امل مالس نب هللا دبع ىلع ةريره وبآ جتحا دقو . سمسشلا بورغ ىلا

 : رخآلا صنلاب هباجاف ةالصلاب ضنلا درو دقو ةالص ةعاس تسيل هناب ىناثلا

 ةريره ىبا دنع مئاق ومو هلوق ناك ولف ( يلصملا مكح ىف ةالصلا رظتنم نا )

 هلاكشا اماو . هدعب هب ىتفأو هاضتراو باوجلا هل ملس هنكل . اهب هيلع جتحال تباث

 ةقيقحلا ىلع ةالص تسيلو هلك ةبطخلا لاح لوانتي هنأ ةهج نمف لوالا ثيدحلا ىلع

 مايقلا لمحبو . راظتنالاو ءاعدلا ىلع ةالصلا لمحب لاكشالا اذه نع بيجأ دقو

 دوجسلا لاح ريغ ةالصلا ىف مايقلا لاح نأ كلذ ديؤيو ةبظاوملا وآ ةمزالملا ىلع

 مابيقلاب دارملا ناك ولف . ءاعدلا ةباجا ةنظم دوجسلا نا عم دهسشتلاو عوكرلاو

 هلوق هنمو اهوحنو ةبظاوملا وهو مايقلا زاجم دارملا نا ىلع لدف . هجرخال ةقيقح
 امم ىا :: رجح نبا لاق (ائيش) : هلوق . خلا )1) .« ًامِناَق هينمت َتُمُذ ام الا » : ىلاعت

 دمحم نع ةمقلع نب ةملس ةياور ىفو . ىلاعت هبر لأسيو ملسملا هب وعدي نأ قيلي
 نم ملسمو ( اريخ هللا لاسي ) قالطلا ىف فنصملا دنع ةريره ىبأ نع نيريس نبا

 هجام نبا دنع ةباپل ىبا ثيدح ىفو ٠ هلثم ةريره ىبا نع دايز نب دمحم ةياور
 ىف ( ةعمجلا موي ةلاس رخآ ىه رباج لاق ) : هلوق . خلا ( ًاَماَرَح لأسي مل ام )

 . ( ةعمجلا موي نم ) خسنلا ضمب

 مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لها فلتخا دقو : رجح نبا لاق

 و] ةعمج لك ئف ئه له ءاقبلا ىلعو ؟ تعفر وا ةيقاب ىه له ةعاسلا هذه ىف
 ىلعو ؟ مهبم وا نيعم مويلا نم تقو ىه لهو ؟ ةنس لك نم ةدحاو ةعمج ىف
 ؟ هؤاهتنا امو هؤادتبا ام ماهبالا ىلعو ؟ هيف مهبت وا تقولا بعوتست له نييمتلا
 ؟ هضعب وأ مويلا قرفتست له لاقتنالا ىلعو ؟ لقتنت وا رمتست له كلذ لك لعو
 اهنيب عمجلا ىلا دوعا مث اهتلدأ عم لاوقالا نم ىلا لصتا ام صيخلت ركذا انا اهو

 رباج هيلا بهذ ام اهحجرا الوق نيعبراو نينثا كلذ ىف ركذف . خلا . حيجرتلا وا

 . ةمئالا نما ريثك هحجرو هللا همحر

 .مالس نب هللا دبع لوق حيجرت ىلا نورخآ بهذو ريثك مالك دمب رجح نبا لاق
 ربلا دبع نبا لاقو . كلذ ىلع ثيداحالا رثكا : لاق هنا دمحا نع ىذمرتلا ىكحف

 ةملس ىبا ىلا حيحص دانساب روصنم نب ديعس ىورو . بابلا اذه ىف ءىش تبثأ هنأ

٠ 75 ةيالا ى نارمع لآ ةروس (1)
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 مث ةعمجلا ةعاس اوركاذتف اوعمتجا ةباحصلا نم اسان نا ) نمحرلا دبع نبا

 . اضيا ةمئالا نم ريثك هحجرو ( ةعمجلا موي ةعاس رخآ اهنا اوفلتخي ملف اوقرتفا

 . خلا

 نأ ىفبنيو : لاق ثيح ردقلا ةليل لقننك لقتنت اهنا رطانقلا بحاص راتخاو

 ميشش نمت هقفاو ال ) اهب ربخلا درو ىتلا ةفرشملا ةعاسلل ةبقارملا نسح نوكي
 (ىنَصي دم اهقفاوي ال ) رخآ ثيدح ىفو . ( هير هللا هاععأ الإ ًتينَم اًميِف هللا لآب

 . ناذالا عم ليقو . لاوزلا دنع ليقو سمسشلا عولط دنع اهنا ليقف هيف فلتخاف

 . ةالصلا ىلا سانملا ماق اذا ليقو . ةبطخلا ىف ذخاو ربنملا مامالا دعص اذا ليقو

 ىضر ةمطاف تناك ) لاقيو . سمشلا بورغ دنع ليقو . رصعلا تقو رخآ ليقو
 . سمشلا برفت نا ىلا رافغتسالاو ءاعدلا ىف ذخاتف تقولا كلذ ىعارت اهنع هللا

 رخآ ىف اهنا رابحالا بعك نع ىور دقو (ةرظننملا ىه ةعاسلا كلت ناب ربختو
 : لوقي مالسلا هيلع ءىبنلاو فيك ةريره وبأ لاقف ةعمجلا موي نم ةعاس

 ُويظتنَي دَعَق نم ) لقي ملا بعك لاقف ( ؟مالص يح تالو ينيب هْبَع اهقفاوي ل )

 لاقو . ةريره وبأ نكسف . ةالص كلتف لاق . ىلب لاق ( ؟رةاَلَص ىن رهف ةالصلا

 ةبغرلا رثكت ىتح ردقلا ةليل لثم ةليللاو مويلا عيمج ىف ةمهبم ىه ءاملعلا ضعن
 اذهو . ردقلا ةليل لقنتك ةعمجلا موي تاعاس ىف لقتنت اهنا ليقو . اهتبقارم ىف

 ىف مُكبَرل نإ ) : مالسلا هيلع هلوقب دصقي نا ناسنالل ىغبني نكلو . هبشالا وه

 نوكي نا ىغفبنيف مايالا كلت نم ةعمجلا مويو ( اهل اّلضَرَعَعَف آلأ ٍتاَحَتَن مكرمَد ميا
 ايندلا سواسو نع عوزنلاو . ركذلا ةمزالمو ث بلقلا راضحاب اهل اضرعتم دبعلا

 . ىهتنا . ملعا هللاو . تاحفنلا كلت نم ءىشب ىظحي نأ ىسعف

 ةممجلا موي لضف مدقت ام رغ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو رجح نبا لاق

 هييفو(زشَقلا هَلَع تع موَي ُربَهلا)ملسم ىفو . ةباجالا ةعاسب هصاصتخاو
 ىلص ثىبنلا دمبلامجالا ءاقب ىلع هب لدتساو هنم راثكالا بابحتساو ءاعدلا لضف
 ىف ال ةيعرشلا ماكحالا ىف لامجالا ءاقب ىف فالتخالا ناب بقعتو ملسو هيلع هللا

 قلعتملا ىعرشلا مكحلاو . هلامجا ىف فالخ ال اذهف ةعاسلا تقوك ةيدوجولا رومالا

, . لمعلاو هيلا لوصولا نكمي ةيلضفالا ليصحت وهو ردقلا ةليلو ةعمجلا ةماسب
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 هللاو . لامجا ىعرشلا مكحلا ىف قبي ملف ةليللا وأ مويلا باعيتساب هاضتقمب
 . خلا . ملعا

 لاق ( هديب اهليلقت ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشاف ) : هلوق _- 0

 _ لاق نا ىلا - اهدهزي انلق رصنخلاو ىطسولا نطب ىلع هتلمنا عضوو رجح نبا

 ىفو _ لاق نا ىلا - هرخآ برق ىلا راهنلا طسو نيب ام لقتنت ةفيطل ةعاس اهناو

 سنا ةياور ىف _ لاق نآ ىلا _ ةفيفخ ةعاس ىهو ةريره ىبأ نع دايز نب دمح ةياور
 بيغرتلا وه اهليلقت ىلا ةراشالا رينملا نب نيزلا لاق . ةضبق ىنعي اذه ردق ىهو

 . خلا . اهلضف ةرازغو اهتقو ةراسيل اهيلع ضحلاو اهيف

 ىا رجح نبا لاق ( ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسفلا ) : هلوق - 1

 ىلا _ كلذ ىف ءاسنلا لوخد ىلع هب لدتساو بلاغلا هنوكل مالتحالا ركذ امناو غلاب

 .اكح دقو . ةعمجلا لسغن ةيضرف ىلع ( بجاو ) : هلوقب لدتساو _ لاق نأ

 ىدحاو رهاظلا لها لوق وهو . امهريغو رساي نب رامعو ةريره ىبا نع رذنملا نبا

 مهدعب نمو ةباحصلا نم (1) عمجو رمع نع مزح نبا هاكحو . دمحا نع نيتياورلا
 . . _ لاق نا ىلا

 : ديعس ىبأو رمع نبا ىثيدح دروأ نآ دمب ةلاسرلا ىف ىعفاشلا لاق دقو

 . نيينعم ( بجاو ) هلوق لمتحا

 . لفلاب الا ةعمجلا ةالصل ةراهطلا ءىزجت الف بجاو هنا امهنم رهاظلا

 لامتحالل لدتسا مث . ةفاظنلاو قالخالا مركو رايتخالا ىف بجاو هنا لمتحاو
 ملو لسفلل ةالصلا نامثع كرتي ملف لاق تمدقت ىتلا رمع عم نامثع ةيضقب ىناثلا

 رايتخالل لسفلاب رمالا نا املع دق امهنا ىلع كلذ لد . لسنلل جورخلاب رمع هرماي
 . ىهتنا

 ىربثظعلاو ةميزخ نباك ةلاسملا هذه ىف نيفنصملا رثكا لوع باوجلا اذه ىلعو

 رضح نم نا هيف مهضعب دازو . ارج ملهو ربلا دبع نباو نابح نباو ىواحطلاو

 ةحص ىف اطرش سيل لسفلا نا مهنم اعامجا ناكف . كلذ ىلع امهوقفاو ةباحصلا نم

 ةالص نأ ىلع عامجالا هريغو ىباطخلا لةن دقو . ىوق لالدتسا وهو . ةالصلا

٠ ةباحصلا نم مجو ةغسن ىف (1)
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 ملو هبوجوب اولاق مهنأ موق نع ىربطلا ىكح نكل . ةئزجم لسفلا نودب ةعمجلا
 دصق هلصا نال هنودب ةالصلا حصت لقتسم بجاو وه لب طرش هنا اولوقي

 سانلاو ةكئالملا نم نورضاحلا اهب .ىذاتي ىنلا ةهيركلا حئاورلا ةلازاو فيظنتلا

 . ( ةعامجلا ىف ةالصلا دصق نم ىلع موثلا لكا مرحي ) لاق نم لوقل قفاوم وهو
 . خلا . نامثع ميثات كلذ نم مزلي هنا مهيلع دريو

 ىلص هلوقل ةنس وه امناو بجاوب سيل ةعمجلا موي لسفلا نا اندنع بعنملاو
 نسقلاَق لما نكو . تمنو اهيق ةَمَمُجْلا مؤي ًاَضَوَت نم ) : ملسو هيلع هللا
 ةروهشملا رمع عم نامثع ةصقلو . ةصخرلا تمعنو ذخا ةصخرلابف ىنعي ( لصفا
 ريمأ اي ءوضولا ىلع تدز ام رمعل لاق نامثع نا ليقو ) حاضيالا ىف اهظفلو

 ىف بوجولا لمح نيمتي اذه ىلعو لوقا . ىهتنا (ّيقَت ءوضولا رمع لاق :؟ نينمؤملا
 ضراعتلا مزل الاو هبوجو مدعب نيلئاقلا نع القن رجح نبا هركذ ام ىلع ثيدحلا

 بجت مل نمو هيلع تبجو نم لوانتي ( ملتحم لك ىلع ) :: هلوق رهاظ مث . ملعا هللاو
 ىذلاو . فالخ كلذ ىف انموق دنعو . كلذل انباحص] نم ضرعت نم رأ ملو س هيلع

 رهاظلا وهو هيلع نبجو نمل الا عرشي ال ةعمجلل لسفلا نا ىراخبلا هيلا ليمي
 . ملع] هللاو . ميمعتلا نسحالاو . اهننسو ةعمجلا بدا ىف انباحصا مالك نم

 ىرخآ ةرم هندب ىلع ءاملا ضفيلف ةبانجلل لستغا نمو رطانقلا ىف لاق : هيبنت
 . ىهتنا . ملعا هللاو . ءازجا دحاو لسغب ىفتكا ناف ةعمجلا لسغ ةين ىلع

 برقتلا حصي نم لك هيف لخدي رجح نبا ناق ( لستغا نم ) : هلرق - 3
 . ادبعو ارح ىثناو ركذ نم هتم

 مكحلل ال ةيفيكلل هيبشتلا نا هرهاظ رجح نبا لاق ( ةبانجلا لسغك ) : هلوق
 نم هيف لستفي ةعمجلا موي عامجلا ىلا ةراشالا هيف ليقو نيرثكالا لوق وهو وه

 ءىش ىلا هنيع دتمت الو ةالصلا ىلا حاورلا ىف هسفن نكست نا هيف ةمكحلاو ةبانجلا
 كلذ لئاق لمح هيلعو . مويلا كلذ لاستغا ىلع اميا ةارملا لمح هيفو . هارد
 , ديدشتلاب لسغ نم ةياور ىلع ننسلا ىف جرخل . (َلَسَتُعاَو لسع نم) ثيدح
 . خلا . لطاب وا فيعض وهو اذه ىلا انباحصا ضعب بهذ ىدونلا لاق

 ىلوالا ةعاسلا ىف كلام نع أطوملا باحصا داز رجح نبا لاق ( حار مث ) : هلوق

ليقو , هللا ىلا ابرقتم اهب قدصت ىا رجح نبا لاق ( ةندب برق امناكف ) :هلوق
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 هل عرش نم باوثلا نم ةندبلا بحاصل ام رظن ةعاس لوا ىف ردابملل نا دارملا
 ةفلاسلا ممالل تناك ىتلا ةيفيكلا ىلع ةمالا هذهل عرشي مل نابرقلا نال نابرقلا
 "ةدحولل هيف ءاهلاو . ىثنأ وا ناك اركذ (ريعبلا) ةندبلاب دارملاو _ لاق نا ىلا _

 . ركذ ام ىقاب ىف اذكو ثينانلل ال ا

 لاقو . ىثنالاب ةندبلا صخي نمم بجعتي ناك هنا كلام نع نيتلا نبا ىكحو
 نع كلذ حصو لبالا نم الا نوكت ال ةندبلاو : رصتخملا ظافلا حرش ىف ىرعزالا

 ةقان ةندبلا حاحصلا ىفو . هظفل اذه منغلاو رقبلاو لبالا نمف ىدملا اماو . ءاطع

 نا ىلع هب لدتساو . فالخ الب ةقانلا انه ةندبلاب دارملاو . ةكمب رحنت ةرقب وأ

 نوكي ال ءىشلا مسقو . قالطالا دنع ةرقبلاب تلبوق اهنال لبالاب صتخت ةندبلا
 . لبالا نم ةندبلا : نيمرحلا ماما لاقو . ديملا قيقد نبا كلذ ىلا راشا . ةميسق

 : لاق اذا اميف اذه ةرمث رهظتو . منغلا نم اعبسو ةرقب اهاقم ميقي دق عرشلا مث

 عبس وا ةرقبلاف الاو تدجو نا لبالا نييعت حصالاو فالخ هيفو ( ةندب لع هلل )

 ١ . ىهتنا . اقلطم ريختي ليقو ث اقلطم لبالا نيعتت ليقو منغلا نم

 مضلا ىلبلبلا ىكحو رسكلا زوجيو حتفلاب رجح نبا لاق ( ةجاجد ) :هلوق

 . خلا سانلا نم رسكلابو ناويحلا نم حتفلاب اهنا بيبح نبا دمحم نعو . اضيا
 : رجح نبا لاق ( ركذلا نوعمتسي ةكئالملا ترضح مامالا جرخ اذاف ) : هلوق

 برقأ نم دجسملا لخديو لاق . مامالل بحتسي ال ريكبتلا نا ىدرواملا هنم طبنتسا

 . ( مهفحص اووط ) ةيتآلا ىرعزلا ةياور ىف دازو _ لاق نا ىلا _ ربنملا ىلا هباوبا
 ( ركذلا نوعمتسي اوءاجو فحصلا اووط مامالا سلج اذا ) هقيرط نم ملسمو
 وهو ربنملا ىلع هسولجب هؤاهتناو مامالا جورخ ءادتبا دنع فحصلا ىط ءادتبا ناكو
 لاق نا ىلا _ اهريغو ظعاوملا نم ةبطخلا ىف ام هب دارملاو . ركذلل مهعامس لوا

 اعوفرم ةيلحلا ىف ميعن وب] هجرخا . ةروكذملا فحصلا ةفص رمع نبا ثيدح ىف عقو

 ( وت نم ,مالقأو رون نم يفحَصب ةمكالم هللا َتَمب ةعمجلا موي ناك اداي) ظفلب
 ىط فحصلا ىطب دارملاو ةظفحلا ريغ نيروكذملا ةكئالملا نا ىلع لاد وهو ثيدحلا

 كارداو ةبطخلا عامس نم اهريغ نود ةعمجلا ىلا ةردابملاب ةقلعتملا لئاضفلا فحص

 نآ ىلا _ امطق ناظفاحلا هبتكي هناف كلذ وحنو عوشخلاو ءاعدلاو ركذلاو ةالصلا

: لاق
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 ةعمجلا موي لاستغالا ىلع ضحلا :: مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو
 . امهعمج نمل لصحي امنا روكذملا لضفلا ناو . اهيلا ريكبتلا لضفو . هلضفو

 ريغ نم ريكبتلا ىلع لضفلا بترت نم تاياورلا ىقاب ىف قلطا ام لمحب هيلعو
 نم ليلقلا ناو . مهلامعا بسحب لئاضفلا ىف سانلا بتارم هيفو . لفلاب دييقت

 وهو رقبلاب برقتلا نم لضفا لبالاب برقتلا ناو . عرشلا ىف رقتحم ريغ ةقدصلا
 نيب ام لضف ديري امناو ) :: هلوق . خلا اياحضلا ىف فلتخاو . ىدهلا ىف قافتالاب

 لصفناو : مالك دعب لاق ثيح رجح نبا هركذ ام هبساني ( هرخآو تقولا لوا

 سمخلا تاعاسلاب دارملا ناب لاكشالا نع ةيعفاشلا ضعبو مهنم اليلق الا ةيكلاملا

 ىلع .اولدتساو ربنملا ىلع بيطخلا دوعق اهرخآو سمنشلا لاوز اهلوا ةفيطل تاظحل

 , اذك ةعاس تئج لوقت . دودحم ريغ نامزلا نم ءزج ىلع قلطت ةعاسلا ناب كلذ

 لاوزلا نم ةعمجلا ىلا باعذلا لوا ىلع لدي (:حار مث ) : ثيدحلا ىف هلوق نابو
 لاق . لاوزلا ىلا هلوأ نم ودفلاو راهنلا رخآ ىلا لاوزلا نم حاورلا ةقيقح نال

 دقو . ىهتنا هريغ سكعو . ةعاسلا ىف زوجتو حاورلا ةقيقحب كلام كسمت ىرزاملا
 برصلا نأ لقنو . لاوزلا دعب الا نوكي ال حاورلا نا معز نم ىلع ىرهزالا ركنا

 . زاجحلا لهأ ةفل ىهو لاق ( بهذ ) ىنعمب تاقوالا عيمج ىف ( حار ) : لوقت

 . خلا . هوحن ديبع وبآ لقنو

 تاعاسلا ميسقت ىف ىلازغلا هيلا بهذ ام هللا همحر ليعامسا خيشلا لقنو
 ىلا ةثلاثلاو . اهعافترا ىلا ةيناثلا . سمشلا عولط ىلا ىلوالا ةعاسلاو ) : لاق ثيح

 لاوزلا ىلا ىلعالا ىحضلا دعب ةسماخلاو ةعبارلاو . مادقالا ضمرت نيح اهطاسبنا
 ضعب ىف نكلو . خلا ( هيف لضف الو ةالصلا قح لاوزلا تقوو ث ليلق اهلضفو

 ىلوالا : لاقف هيارب اهمسقف ىلازغلا رساجتو : لاق ثيح رجح نب هنيب لامجا همالك

 اهطاسبنا ىلا ةثلاثلاو . اهعافترا ىلا ةيناثلا . سمشلا عولط ىلا رجفلا عولط نم
 قيقد نبا هضرتعاو . لاوزملا ىلا ةسماخلاو . مادقالا ضمرت نا ىلا ةعبارلاو
 ركذلاب ددملا اذه صيصختل نكي مل الاو ىلوأ ةفورعملا تاعاسلا ىلا درلا ناب ديملا

. ملعا هللاو . هيف لاطا ام , خلا ادج ةتوافتم بتارملا نال ىنعم
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 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 اهعوشخو ةالصلا لضف ىف

 نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يغر
 . عوشخلا ةالّضلا دوُممَو ةالصلا نيلا دوُمَعَو ومع ءيق لكل »
 . « مكاقتأ هللا َذنع 7

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 هللاوف انه اه ىتتلبق َنؤَرَت له » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هو ,۔۔< و "رط ,۔22۔ ۔۔,س هد دو س لد و دج ۔۔۔ ۔ے ,س
 .« يرهظ ءاَرَو نم مكاَرأل نإو مكحتوكر الو مكحموشخ يلع ىقي اَم

 اهنع ةللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 & حب ۔ ,؟ و, رص ه . ِ - :

 ةالص هل نوكي ىرمأ م اه » : لاق ملسو هيلع هلل ا ىلص ءىبنل ١ نع

 <,ح۔ ,هي ه 4 ه حد ح ۔۔۔ ,و < ح ٥<۔ و, ٠

 َناَكَو هترلَص رُجا هل هللا بتك الايم ؤن اهيلع هبلغيف (1) ليللا ىف
 . « ةَقَدَص ءيَنَع كلد هَمَوَن

 ءىبنلا نع ةريره ىب] نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 ماد ام مَكدَحَا لع نولك ةكيالملا نا » : لاق ملسو هيلع للا ىلص
 زفما مهللا : (2) لوقتو ثيْعَي مك ام هيف لَص ىزلا هدص ىف
 . «هَمَحَرا مهللا هل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق (3) هقيرط نمو - 9

 نوعمتجي راهتلاي كنالو رلاب ةكيلم مكيف بقاعت » : ملسو
 ٠ ليللاب خ (1)

 ٠ نولوقي ()

 ةريره ىبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف ةقيرط نمو هلوق (ة): .
. ٠ هركذ مل



 َوُهَو هبر هلاسف مكيف اوتاب نيذلا ةكزالملا جرعت رْجَفْلا ةالص ىف
 . نوَُصي مهو مهانكرت :نولوقيف ؟ يدابع ميكرَت فلك مهب ملعأ
 . « نولصي مهو ْمُهاَنيتَاَو

 لوسر لاق : لاق ةريره يبآ نع يتفلب : لاق ةديبغ وبا - 0
 ِتَماَد ام ةالصلا ىف ؛مُكذَحا لازي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . «ةالّضصلا ال هلهأ قار َبيلَقنْي نآ ُهنَمَي ال هسبخت ةالصلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب : لاق ةديبع وبا - 1
 .اوَحِصت اوُموّصَو٬اوُصِلفت اوك زو .اوحنَت اولص » : لاق ملسو
 . » اوُمَتفَت اورفاَسَر

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 )4( فصلا ىف امم ساملا ملع ول « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةوُمَنَعي ؤكو . اومان هيلع اوُمَهاََتي نأ الا اودجي مَل هن لألا
 حبصلاو ةمتعلا ىف امم نوملعي ولو ء هيلإ اوَقبَتْسَال جهنلا ىف ام
 . « اوبَح لو امُهوتال

 ٧ % + ١
 ةبشخلا دومعلاو دامعلا ةياهنلا ىف لاق (5) خلا (دومع ءىش لمل) : هلوق )25

 ومو ةيانكلاب ةراعتسالا باب نم هنا رهاظلاو . ىهتنا . تيبلا اهينع موقي ىتلا
 ءىشب حرصي ملو . سفنلا ىف ارمضم اهيبشت هيلع موقي دومع ىذب نيدلا هبش هنا
 مزاول نم ائيش هل تبثاو . نيدلا وه ىذلا هبسشملا ىواسيل هب هبشلا ناكرا نم
 نيدلا دومع ىه ةالصلا تناك املو . لبيختلا ةهج ىلع دومعلا وه ىذلا هب هبشملا

 هيف تام ىنلا هضرم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رما اهل عبت اهريغو
 : زجوملا ىف لاق . ( ںياَنلاي لصيل يباب اورم ) : لاقف اهيف ركب ىبا ميدقتب
 دومعلا ىوس ام نأ نوملسملا فرع دومعلا وه ىذلا رمالا مالسلا هيلع هالو نأ املف

 ٠ فصلاو ءادنلا ىنام خ(
 ٠ ىتهيبلاو عماجلا ىف ىنمرتلا هاور (5)
. هيبشتلا ناكرا نم ةغصن ىف (6)
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 , مدقت دقو هنع هللا ىضر ركب يبا ةعيب ىلع اوعمجأ كلذلف دومعلا ىلع لومحم

 لعف نمأ نوكي ةرات عوشخلاؤ : رجح نبا لاق ( عوضخلا ةالصلا دومعو ) :: هلوق
 رخفلا هاكح امهرابتعا نم دبال ليقو . نوكسلاك ندبلا لعف نم ةراتو . بلقلا

 ىف نوكنس هنع رهظي سفنلاب موقي ىنعم وه هريغ لاقو . هريسفت ىف ىزارلا
 غ وننتخلا) ىلع ثيدح بلقلا لمع نم هنا ىلع لديو . ةدابملا دوصقم مئالي فا رطالا

 (ةخراوج تعَضَحل اذه بلق عسَمَع ول ) ثيدح اماو . مكاحلا هجرخا (لا ىف
 .. خلا . نطابلا ناونع رهاظلا نا ىلا ةراشا هيفف

 عوضخلا ىنعم ىف ءاملعلا فلتخاو : لاق ثيح افالخ هيف عنضولا ىف ركذو

 هنكلو دوجسلاب الو عوكرلاب عوشخلا سيل): رانيد نب ورمع لاقف ةالصلا ىف
 نع كرصب عفرت ال نا وه : نيريس نبا لاقو . ةالصلا ىف ةئيهلا نسحو نوكسلا

 لاقو , اماوس امع رقارتالاو اهل ةمهلا عمج وم : مهضعب لافو . كدوجس حشوم
 الحاو . ماقلا ماظعا : امضات نوكي ىتح لاصت عبرا ىلا لصلا اتس :ممسصتب
 حش ل بلا جو ماتلا نيقيلاو : لاقل

 . حراوجلاو بلقلا عوشخ نم دبال هنا ىلع لدي هللا مهمحر انباحصا مالكو

 . .. هللا همحر رصن وبا خيسشلا لاق

 مهتلا باعش ىف نمق باَع اذإ عفاتب اَمْوَي منىجلا عوشخ سيو
 رودقم كلذ نال اهزخآ ىلا ةالصلا لوا نم هنم دبإلف حراوجلا نوكس امآ : لوقا

 رودقم ريغ كلذ نال . مزالب سيلف اهرخآ ىلا اهلوا نم بلقلا روضح اماو . ناسنالل
 . اضيا رصن وبا خيشلا لاق موصعملا ريغل

 ! رْشَحْلاَو قئالعلا باحصأب فّيَعَت رطياوَع عفد ةبعلا عييقشي نو
 عرشلا ةلدا ىلا عوجرلا قحلاو :: عوشخلا ىلع ليوط مالك دعب رطانقلا ىف لاق

 رهاظلا : فيلكتلا ىف ىوتفلا ماقم نا الا \ طرشلا اذه ىف ةرهاظ تايآلاو رابخالاو

 عيمج ىف بلقلا راضحا سانلا ىلع طرتشي نا نكمي الف . قلخلا روصق ردقب ديقتي
 . مم ام ليلقو نيصلخملا نيمشاخلا الا رشبلا لك هنع زجعي كلذ ناف ةالصلا
 طرتشي نا دبالف زجعلا ةرورضب ةالصلا ىف كلذ عيمج طارتشا نكمي مل اذاو

 . مارحالا ةريبكت تاظحللا ىلواو ةدحاولا ةظحللا ىف ولو مسالا هيلع قلطني امهنم
عمطم الف اذه عمو _ مالك دعب لاق نآ ىلا - كلذ ىلع فيلكتلا ىف عرشلا رصتقاف
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 ىوتفلا ةرورض كلذ ناف ةلفغلا عم ةحصلا نم هيلع اوقفتا ام ىف ءاهقفلا ةفلاخم ىف

 حور وه بلقلا عوضخ نا مالكلا لصاحو)-:لاق نا ىلا هيلع هيبنتلا قبس امك

 ناصقنلاو مارحالا ةريبكت دنع روضحلا حورلا قمر هب يقب ام لقأ ناو . ةالصلا

 كارح ال يح نم مكو . ةالصلا ءازجا ىف حورلا طسبني ةدايزلا ردقبف . كاله هنم

 ا ماب ةكرح ال ربكتلا هتحلا اهعيمج رق لتاقلا ةالصت . تجح نم بيرق هب
 . بجاوب سيل عوشخلا نا ىلع عامجالا ىوونلا ىكح دقو : رجح نبا لاقو

 همم بحذي دح ىلا تهتنا اذا نيثبخالا ةعفادم نا : نيسح ىضاقلا لوق دري الو.

 دمب نوكي نأ زاوجل ىزورملا ديز وبا اضيا هلاقو . ةالصلا تلطبا عوشخلا
 رسا ىف مهمالكو هبوجوب دحا حرصي مل هنا عامجالاب دارملاو . قباسلا عامجالا
 ىضاقلا ىلا بسن ام ىلع بقعت هيفو . عوشخلا كرتو ةعفادملا عومجم نم لصحي
 بحلا ءاككح دقو . ةالصلا ةحص ىف طرش عوشخلا نا : الاق امهنأ ديز ىباو

 . اهعيمج ىف ال ةلمجلا ىف ةالصلا ىف لصحي نأ ىلع لومحم وه : لاقو ىربطلا

 . اضيا ةلبانحلا دنع كلذ ىف فالخلاو

 )1( بشّسَحب هل ليق ةالصلا ضرف عوشخلا نا لئاق لاق ناف :لاطب نبا لوق اماو

 هل ةقاط الو . هللا هجو كلذب ديريو هتينو هبلقب هتالص ىلع لبقي نا ناسنالا

 نم بجي ىذلا وه روكذملا ردقلا نا همالك لصاحف رطاوخلا نم هضرتعا امب

 . غلا . الف كلذ ىلع داز امو عوشخلا

 لمكت اهب ىوقتلا ناف :: ىواضيبلا لاق ( مكاقتا هللا دنع مكريخو ) : هلوق

 هيلع لاق امك اهنم ليلق افرش دارا نمف . صاخشالا لضافتتو . سوفنلا
 سانلا اهيأ اي ) : لاقف ( للا يقَتيِثَم نسلا عركآ نوكي نآ َهَتَم نمم ) : مالسلا

 . « هللا ّقَع ةنيم نقيت زجاقو هللا قَع ميرك يقت نمؤم نالجر زسانلا انر
 هنم مزلي امل راكنا ماهفتسا وه : رجح نبا لاق (ىتلبق نورت لم) : هلوق 8

 اثيش لبقتسا نم نال . ةهجلا هذه ىف ىتلبق نوكل مكلعف ىرا ال ىنأ نونظت ىا

 . ةدحاو ةهجب ضت{خَت ل هتيؤر نا ملسو هيلع هللا ىلص نيب نكل هءارو ام ربدتسا

٠. ناسنالا بسعف ةغصن ىف (1)
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 .ةيفيك هيلا ىحوي نا اما ململا اهب دارملا : ليقف كلذ ىنعم ىف فلتخا دقو
 ءارو نم هلوقب هديقي مل ادارم ناك ول ملعلا نال رظن هيفو . مهلي ناب اماو مهلعف

 عم هنيع هكرذت نمم ِهداتسَي نَع نَمَو هنيمي نَع نك ىري هنا دارملا : ليقو . ىرهظ
 فلكتلا رهاظ وهو . رهظ ءارو هناب كانه وه نم فصويو ردانلا ىف ريسي تافتلا

 ناو ١ هرهاظ ىلع لومحم هنأ راتخملا باوصلاو . بجوم الب رعاظلا نع لودع هيفو

 ىلعو .4 ةداعلا هيف تقرخنا ملسو هيلع هللا ىلص هب صاخ ىقيقح كاردا راصبالا

 نع لقن اذكو . ةوبنلا تامالع ىف ثيدحلا اذه جرخ دقو . فنصملا لمع اذه

 هل تقرخنا هنيع ةيؤرب نوكي نا زوجي كاردالا كلذ نا مث . هريغو دمحا مامالا

 نيع هل تناك ليقو _ لاق نا ىلا _ ةلباقم ريغ نم اهب ىري ناكف اضيا هيف ةداملا

 طايخلا مس لثم نانيع هيفتك نيب ناك ليقو . امئاد هثارو نم اهب ىري هرهظ فلخ

 طئاح ىف عبطنت مهروص تناك لب ليقو . هريغ الو بوث امهبجحي ال امهب رصبي

 . (6) ىمتنا . مهلاعفا دهاشيف اهيف مهتلثما ىريف ةآرملا ىف عبطنت امك هتلبق

 , ناكرألا عيمج ىف : رجح نبا لاق ( مكعوشخ يلع ىفخي ام هللاوف ) ::: هلوق
 ىف دوجسلاب حرص :دقو . .عوشخلا ةياغ هيف نأل دوجسلا هب داري نأ لمتحيو
 . ىهتنا . ملسمل ةياور

 ةالصلا ىف الخاد ناك ناو ركذلاب هدرفا : رجح نبا لاق ( مكعوكر الو ) : هلوق

 قوبسملا نأ ليلدب ناكرالا مظعا هنال وا رثكا ناك هيف ريصقتلا نوكل اما . هب امامتها
 . ىهتنا . عوكرلا كارداب اهمامتب ةعكرلا كردي

 لاق ‘ مكارا امك ىراخبلا ىف داز ( ىرهظ ءارو نم ىرال ىناف ) : هلوق

 ىتا ) ملسملو . ىتأيس امك ىرخا ةياور ىف هب حرصو ىماما ىنعي : رجح نبا

 ةيؤرلاب دارملا نا راتخملا ىلع ليلد هيفو ( يدي ب ريتبأ امك ىناو نم ربأ
 كلذ نوكي نآ لمتحيو . ةالصلا ةلاحب صتخي كلذ نا ثيدحلا رهاظو . راصبالا

 ىلص هنا ) دلخم نب ىقت نعو دهاجم نع كلذ لقن دقو . هلاوحا عيمج ىف اعقاو

 ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو . ( ءوضلا ىف ري امك ةملظلا ىف رصبي ملسو هيلع هللا
 مامالل ىغبني هناو (7) اهضامباو اهناكرأ مامتإ ىلع ةظفاحملاو . ةالصلا ىف عوضخلا

 لقن كلذ ىلع مهل سيلو حيحص لقن ىلا ةجاتحم اهلك لاوقالا هذه نا هللا همحر حراشلا ركذ (60) .
 43 ص 1 ج ملاسلا عجار ىحوب وا فشكب اما ملعملا انه ةيؤرلاب دارملا نا حجرالاو فلكت ضحم وهف .

٠ ٠ اهفنافلاو ةفسن ىف ()
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 فلاخي ام مهنم ىار نا اميس الو ةالصلا لاوحاب قلعتي ام ىلع سانلا هبني نأ

 . : .٠ ىهتنا . ىلوالا
 ةبتك ام درون ةدئافلل امامتا ءىشب فنصملا هيلع قلعي مل ثيدحلا اذه 87

 . اهنع مان مث ليللاب ةالص هل نم ىف ءاج ام هنع يملاسلا

 نس ام هلوق) . ىئاسنلاو ذواد وبا اضيا هاور ثيدحلا : (ةشئاع نع هلوق)
 . ىلصملا دارفا نم درف لك لوانتي ىتح صيصننتلل نم تديز ناسنا ىنعمب (ءىرما

 ةداع ةليل لك ىلصي نأ ةداع هل تراص ىنمي 0 ليللا ىف ةالص هل نوكي هلوق

 بنك الا هلوق) . مايقلا ىلع همزع عم مونلا ةبلغ ذخات ىا مون اهيلع هبلفيف هلوق
 . ةقدص هيلع كلذ همون ناكو : هلوق ليلدب هرهاظ ىلع ليق (هتالص رجا هل هللا

 هفسات رجا وا . ةالصلا كلت ىلصي نا ىنمت نم رجا وا هتين رجا هل نوكي ليقو
 ىلع رهاظلا ةدارا ناكما .عم ليوانلا ىلا ةجاح الو . رهظأ لوالاو اهنم تاف ام ىلع

 . ءىش لك تعسو ىتلا ةمحرلا ىنعم نم برقاو لضفلا ضحمب بسنا هنا
 . ىهتنا . هتالص رجا عم هايا هاطعا نيح هيلع هللا نم ىا (ةقدص هلرق)
 ربع ليق . هل نورفغتسي ىأ ( مكدحا ىلع نولصيل ةكئالملا نا ) : هلوق (8

 نم مجبا وا ةرايسلا وا ةظفحلا ةكئالملاب دارملاو . َلمعلا ءازجلا بسانيل نوضيب
 . رجح نبا هلاق كلذ

 ىضقنا هنع فرصنا .اذا هنأ : هموهفم رجح نبا لاق ( هالصم ىف ماد ام ) : هلوق

 نم ةليضف نايب ( ةالصلا رظتني دجسملا ىف سلج نم ) باب ىف ىتايسو كلذ
 : هريغ ىلا لوحت ما دجسملا نم كلذ هسلجم ىف تبث ءاوس اقلطم ةالصلا رظتنا
 نكميف . ىلصملا مكح رظتنملل تبئثاف ( ةالصلا رظتنا ام ةالص ىف لازي الو ) هظفلو
 دوجسلاب صاخلا عضوملا ال ةالصلل دعملا ناكملا .ىلع ( هالصم ىف ) : هلوق لمحي نأ

 . خلا . فلاخت نيثيدحلا نيب نوكي الف

 مث ىلص نمب ديقم كلذ نأ هنم ذخؤي : رجح نبا لاق ( هيف ىلص ىذلا ) : هلرق

 نم رجا هل ناك ناو ةقباس ةالص ريغ نم رظتنا نم نود ىنعي . ىرخا ةالص رظتنا
 ربجت اهناف صقن اهيف ناك ول اما ةثزجم اهناب ىلوالا ديقتتو : لاق ىرخا ةهج
..ىهتنا . رخآلا ربخلا ىف تبث امك ةلفانلاب
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 ولو كلذ لطبي ثدحلا نأ ىلع لدي : :رجح نبا لاق ( ثدحي مل ام ) : هلوق

 مدقت امل ةماخنلا نم دشأ دجسملا ىف ثدحلا نآ ىلع ليلد هيفو اسلاج رمتسا

 .ةكئالملا رافغتسا نامرحب هبحاص لموع لب ةرافك اذهل ركذي ملو ةرافك اهل نا نم

 . خلا

 ثيدح ىف ةريره وبآ هرسف امك حيرلا هب دارملا : ليقف ثدحلا ىف اوفلتخاو

 وأ ءاسف : لاقف 28 ةريره ابأ اي ثدحلا امو هل لبق ثيح ةراهطلا ىف مدقت رخآ

 ملسمل ةياور هدب ؤيو , ءوس ثدحي مل ام ىأ كلذ نم معأ انه دارملا لبقو طارض

 . رجح نبا هلاق ىلوالل ريسفت ةيناثلا نا ىلع (هيف ذؤي مل ام ىا هيف ثدحي مل ام)
 ةكئالملاو ) : هلوقل قباطم وه : رجح نبا لاق ( همحرا مهللا هل رفغا مهللا ) :: هلوق

 نوعلطي مهنا هيف رسلا ليق (7) ( ضرألا ىف" َنمل نورفغتسي مهبر يمخحب نوحتسي
 رافغتسالا ىلع نررصتقيف ةعاطلا ىف للخل او ةيصعملا نم اهيف امو مدآ ىنب لامفآ ىلع

 ظفحت نم مهيف نا ضرف ول . ةحلصملا بلج ىلع مدقم ةدسفملا عفر نال ، كلذل مهل

 . ىهتنا . باوثلا نم اهلباقي امب ةرفغملا نم ضوعي هناف كلذ نم

 وه امك ( نوبقاعتي ) ىراخبلا ىف ةياورلا ( مكيف بقامتت ) :_هلون - 89

 . ةيناثلا بقع ىلوالا د وعت مث ةفئاط بقع ةفئاط ىتأت ىأ رحح نبا لاق .. روهشم

 ةرم اذه ىتاي ناب نيلجر نيبو نيتفئاط نيب بقامتلا نوكي امناو ربلا دبع نبا لاق

 زمجي نا دعب عوجرلا ىف مهل نذاي مث ةدم ىلا مهريغ زهجي نأ دعب عوجرلا
 . . خلا نيلوالا

 . نينمؤملا قلطم وا نيلصملا ىا رجح نبا لاق ( مكيف ) : هلوق

 نع هريغو ضايع هلقن . ةظفخلا ممه ليق رجح نبا لاق ( ةكئالم ) : هلوق

 هيوقيو مهريغ مهنا ىدنع رهظالا ىبطرقلا لاقو . ةزيزب نبا ددرتو . روهمجلا

 مهناب و ء راهنلا ةظفح ريغ ليللا ةظفح نأ الو دبعلا نوقرافي ةظفحلا نا لقني مل هنا

 - ... ل -ا ] ٠ے ... ٠ : اذ -. ١ ةانز اك .
 اهريغ نود كرتلا ةلاح نع مهنم لاؤسلا ىف افتكالا عمي مل ةظفحلا مه اوناك ول

 : . ىهتنا ؟ ىدابع متكرت فيك هلوق ىف

. ٠ 5 ةيآلا . ىروشلا ةروس \ن



 نيزلا لاق ( رصعلا ةالصو ) ىراخبلا داز ( رجفلا ةالص ىف نوعمتجيف ) :هلوق

 امهب ليق دارملا لعلو نيلاح ىلع لزنم كلذ نكل . عامتجالل رياغم بقاعتلا رينملا نبا
 لاقو . رهاظ وهو تلق . عامتجا ريغ نم ةراتو عامتجا عم نوكي ةرات بقاعتلا نا
 لمتحم كظفللاو ةعامجلا ىف ةالصلا مهعم نودهشي مهنأ رهظالا ربلا دبع نبا

 نيتاه ىف مهعامتجا ىف ةمكحلاو ضايع لاق - لاق نآ ىلا _ اهريغو ةعامجلل

 لاح ىف هتكئالم عامتجا لعج ناب مهل هماركاو هدابعب ىلاعت هللا فطل نم نيتالصلا

 مهن أ حجر هنال ءىش هيفو تلق . ةداهشلا نسحأب مهل مهتداهش نوكتل هدابع ةعاط

 ىف مهلامعال نيدهاشم مهدنع نيميقم .اوناك نودعصي نيذلا نا كشال ةظفحلا

 ىتلا ةلاحلا نع الا مهلأسي ال ىلاعت هنوك ىف ةمكحلا لاقي نا ىلوالاف . تاقوالا عيمج

 اميف نولمعي ام مهنع رتسي ىلاعت هللا نا لاقي نا لمتحيو . ركذ ام اهيلع مهكرت

 (مكيف اوتاب نيذلا جرعي مث) :_هلوق . ةظفحلا ريغ مهنا ىلع ءانب نكل نيتقولا نيب
 عقيل رصعلا ةالص ريخات بابحتسا ىلع ةيفنحلا ضعب هب لدتسا رجح نبا لاق
 ىف سيل ذا مزال ريمن كلذ ناب بقعتو . راهنلا رخآ اهنم عرف اذا ةكئالملا جورع
 غ رفت نأ زئاج لب . ةالصلا نم غارفلا ةعاس الا نودعصي ال مهنا ىضتقي ام ثيدحلا

 ةكئالم دعصت نأ نم اضيا عنام "الو . راهنلا رخآ ىلا كلذ دعب اورخاتيو ةالصلا

 تيبملاب مهفصو كلذ ىلع دري الو . ليللا ةكئالم ميقتو قاب راهنلا ضعبو راهنلا
 مهتماقا ليللاب مهتماقا تمدقت ولو مهيلع قداص تيبملا مسا نال (اوتاب) : هلوقل
 . راهنلا نم ةعطق

 لاؤس ىلع راصتخالا ببس ىف فلتخا رجح نبا لاق ( مهبر مهلاسيف ) :هلوق
 هلوقك رخآلا نع نيلثملا دحا ركذب ءافتكالا نم وه ليقف اولظ نيذلا نود اوتاب نيذلا

 هكيقت ليبارَس ) : هلوقو . عفنت مل ناو يا (1) ى ىرذلا تمق نإ ركذف ه : ىلاعت
 .... هريغو نيتلا نبا راشا اذه ىلاو . دربلاو يا (2) حلا

 ىفرط مكح نم ملعي راهنلا ىفرط مكح نا كلذ ىله راصتقالا ىف ةمكحلا ليق مث
 .رخآلا نود قشلا اذه ىلع راصتقالا ىف ةمكحلا ليق مث اراركت ناكل هركذ ولف ليللا
 ءافخالا نم لعفلا ىعاود ناكما عم نايصع مهنم عقي مل املف ةيصعملا ةنظم ليللا نا

 . و ةنيوا ، لمالا ةروتس (1)
٠ 81 ةيآلا 0 لعنلا ةروس (2)



 25 : اهعوشخو ةالصلا لضف ىف (47) بابلا

 نم غلبا ليللا نع لاؤسلا ناكف كلذب لوا راهنلا نأك ةعاطلاب اولغتسشاو هوحنو
 ةكئالم نأ كلذ ىف ةمكحلا ليقو . راهتشالا لحم راهنلا نوكل راهنلا نع لاؤسلا

 ىلا اوثبل رصعلا اولص اذا راهنلا ةكئالمو لاحلا ىف اوجرع رجفلا اولص اذا ليللا

 رامتنلا ةكئالم نأ ىضتقي هنال فيعض اذمو ( راهنلا ةيقب .) طبضل راهنلا رخآ

 رجفلا ةالص دنع عقي امنا جورعلا نوكي نأ لمتحي ليقو - لاق نا ىلا - نولاسي ال

 لزنت نأ هتروصو بقاعتلا هيفو اعم نيتالصلا ىف عقيف لوزنلا امأو . ةصاخ

 ىف ناتفئاطلا عمتجتف رجفلا دنع ةيناث ةفئاط لزنت مث تيبنو رصملا دنع ةفئاط

 ىلا رجفلا تقو اولزن نيذلا رمتسيو طقف اوتاب نيذلا جرعي مث . رجفلا ةالص
 مهنم دعصي الو اضيا رصعلا دنع مهعامتجا لصحيف ىرخالا ةفئاطلا لزنتف . رصملا

 ديؤم ۔ لاق نا ىلا نيتفئاطلا ىدحا جرعت مث ى اضيا ناتفئاطلا تيبت لب دحا
 ىف ًنوَعمَتَجَيَو ) ثيدحلا اذه ىف هلوق نا ليقو . هصن ام هللا همحر فصنملا ةياور
 ةالبص ىف عامتجالا نأ ةريثك قرط ىف تبث .هنأل هضَو ( رصنلا ٍةاَلَصَو رْجَقْلا ٍةاَلَص

 بيسملا نب ديعس قيرط نم نيحيحصلا ىف امك رصعلا ةالص ركذ ريغ نم رجفلا
 ىف راملا ةكِاَلَمَر ليللا ًةكْيالَم عمتجتو ) : لاق ثيدح ءانثا ىف ةريره ىبأ نع .

 رجقلا نآزق نإ رْجَقْلا نآزُقَو ه متئش نا اوارقاو ةريره وبا لاق . ( رجفلا ةالَص
 . (9) . ادوهشم َناَك

 هلوق ىف ةريره ىبا نع حيحص دانساب رخآ هجو نم ىئاسنلاو ىذمرتلا ىفو
 ريللا ةكئالم هدهشت لاق « ادوهشم ناك رْجقْلا نآرق نإ رْجَمْلا نآرقو ه : ىلاعت

 ربلا دبع نبا لاق . هوحن اعوفرم ءادردلا ىبا ثيدح نم ةيودرم نبا ىورو , راهنلاو
 ىف رصعلا ركذ مدع نم مزلي ال ذا . رصعلا ركذ اهيف ىتلا ةياورلل عفد اذغ ىف سيل

 مكح ىف نوكي دق هنع توكسملا نال س رصعلا ىف مهعامتجا مدع رخآلا ثيدحلاو ةيآلا

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا رخآ ليلدب روكذملا

 رجفلا ةالص دنع الا نوعمتجي ال نكلو نوبقاعتي هللا همحر فنصملا ةياور يلعف
 امهبقعت تقو امهعامتجا نم دبالف ةظفحلا امأو ةظفحلا ريغ مهنا انلق اذا رهاظ اذهو .

 . ةظحل ولو امهنم فلكملا ولخي ال هنال اراهن وا ناك اليل

٠ 78 ةيآلا . ءارسالا ةروس (9)



 7 :اهعوشخو ةالصلا لضف ىف (47) بابلا 26

 لاق اوتاب نيذلا لاؤس ىلع راصتقالا ىف ةمكحلا ىلا جاتحي ريدقت لك ىلعو

 باحصا ىلع عقاو لاؤسلا نأو تباث رصعلا ةالص نآ ىلع ءانب : رجح نبا

 ىلع ( اوتاب نيذلا جرعي مث ) : هلوق لمحي وا ؛ هصن ام راهنلا باحصاو ليللا
 راهنلا نود ليللاب كلذ صتخي الف راهنلاب ةماقالاو ليللاب تيبملا نم معا وه ام
 تاب لمعتسا هنا هيف ام ةياغو تلئس تدعص اذا مهنم ةفئاط لك لب . هسكع الو

 ىذلا تقولا ىف نيتفئاطلا نم الك ىا ( مهلاسيو ) : هلوق نوكيأ ازاجم ماقم ىف
 ىئاسنلا دنع دانزلا ىبا نع ةبقع نب ىسوم ةياور لمحلا اذه ىلع لديو . هيف دعصي
 عقوو . ةبوجالا برقا اذهو _ لاق نا ىلا _ ( مكيف اوناك ىذلا جرعي مث ) هظفلو
 ىلا نيتفئاطلا نم لك لاؤسب حيرصتلا هيفو احضاو رخآ قيرط نم ثيدحلا اذه انل
 عمتجت ( : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع - لاق نأ

 ةالَص ىف َنوّعِيتجَيَف . رصقلا الصو رجفلا ةالص ىف رامتلا ةكيالمر ليلا ةمئالم
 ىف َنوُمَتُجَيَو . راهنلا ةكئالم ميقن ىا يبتو لبلا ةميالم مضت رجملا
 ةضحرت تيك :مهبر مهلاشتق لينلا ةكيالم تيبت رامتلا ةكيلم ُدَعَصتَق رفقلا ةالص
 تالامتحالا نم ريثك نع ىنغتو لاكشالا ليزت ةياورلا هذهو . ثيدحلا (؛يداني

 . ىهتنا . ةياورلا ضعب صقن ىلع اهنم صقن ام لمحيو . ةدمعلا ىهف ةمدقتملا

 اوركذ امك رصعلا ةالص دنع مالسلا مهيلع مهعامتجا تبث اذا روهظلا ةياغ ىف اذهو)

 نكلو هدقتعن انكو . راهنلاو ليللاب بقاعتلل بسانملا وهو الثم برغملا ةالص دنع و ,

 . ملعأ هللاو (. فلاخم الو قفاومل اصن كلذ ىف رن ملو

 مهتداهش ءاعدتسا هيف ةمكحلا ليق رجح نبا لاق ( مهبر مهلاسيف ) :هلوق .

 ىف ةمكحلا راهظال كلذو .ى مهيلع فطعتلا ىضتقي امب مهقاطنتساو ريخلاب مدآ ىنبل
 كفَسَيَو اهيف ديش نمم اهيف لجنأ ه ةكئالملا نم لاق نم ةلباقم ىف ناسنالا قلخ
 دق ي] (10) « نملع ال ام ملعأ ىتا ناق كل نسَقنَر كيمحي عبتن نحنو ءامدلا

 ىلع لاؤسلا اذه ضايع لاقو . مكتداهش صنب مكلثم سدقيو حبسي نم مهيف دجو

 ىلاعتو هناحبس وهو مدآ ىنب لامعا اوبتكي نا'اورما امك ةكئالملل دبعتلا ليبس

 . ىهتنا . عيمجلاب عيمجلا نم ملعا

٠ 30 ةيآا . ةرقبلا ةروس (10)



 27 ... .. .. اهعوشخو ةالصلا ضف ىف () بابلا .... . ۔..۔ص ظ . ..

 لاؤسلا عقو ةزمح ىبا نبا لاق رجح نبا لاق ( ىدابم متكرت فيك زإ هلوق .
 نوروكذملا مه مهنع لوئسملا دابعلاو لاق . اهمتاوخب لامعألا نال لامعالا رخآ نع

 . ىهتنا (11) . ناَطْنس هيلع كل سل ىدابع ًنإ ه : ىلامن هلوق ىف
 اوعاري مل رجح نبا لاق ( نولصي مهو مهانيتاو نولصي مهو مهانكرت ) :هلوق .
 هب ربخملا نأ هيف ةمكحلاو . نايتالا لبق كرتلاب اوآدب مهنال ىدوجولا بيترتلا

 . هلوا لبق مهلمع رخآ نع مهرابخا كلذ بساني اهمتاوخب لامعالاو دابعلا ةالص

 ءاوس رصعلا ةالص ىف مهعورش دنع مهوقراف مهنا هرهاظ ( مهو .مهانكرت ) هلوق

 مكح ىف رظتنملا نال ..ال ما اهيف حيمجلا عرش ءاوسو اهمامتا نم عنام عنم ما تمت
 برغملا ةالص نورظتني ىا ( نولصي مهو ) مهلوقب دارملا نوكي نا لمتحيو . ىلصملا
 ىلع مهانكرت ىا لاحلا واو ( نولصي مهو ) :: هلوق ىف ( واولا ) نيتلا نبا لاقو
 اهودهشي ملف ةالصلا ءاضقنا لبق مهوقراف مهنا هنم مزلي لاقي الو . لاحلا اذه

 ةالصلا اودهش مهنأ ىلع لومحم وه لوقن انال . اهن ودهسي مهناب قطان ربخلاو مهعم
 ىف عرش نمو كلذ:دعب اهيف لخد نم اودهشو . اهتقو لوا ىف اهالص نم عم
 3 . . كلذ بابسا

 اثيش صخشلا قرافي ال نأ بحتسي هنا ةيفوصلا ضعب هنم طبنتسا : (ةنكن )
 لدبا اذا هبوثو هملق اذا هرفظو هقلح اذا هرعسك ةراهط ىلع وهو الا هرومأ نم

 هنأ اوملع مهنال هنع اولئس امم رثكاب ةكئالملا تباجا : ةزمح ىبأ نبا لاقو

 حيحص ىف عقو تلق . كلذ بج وم ىف اودازف مدآ نبا ىلع فطعتلا ىعدتسي لاؤس

 ثيدحلا اذه رخآ ىف ةريره ىبا نع حلاص ىبا نع ضشمعالا قيرط نم ةميزخ نبا
 . ( نيدلا موي مهل رفغاف )

 ء باوجلاو لاؤسلا عقو اهنع هنال تادابعلا ىلعا ةالصلا نأ هنم دافتسيو لاق

 اتحريت ىقو ناتقتاملا اسهبف عمتجت امهنوكل نيتالصلا نتاع مظع لآ ةراشالا هينو
 مسقي قزرلا نأ درو دقو . نيروكذملا نيتقولا فرش ىلا ةراشالاو . ةدحاو ةفئاط
 كروب ةعاط ىف ذئنيح ناك نمف راهنلا رخآ عفترت لامعالا ناو . حبصلا ةالص دعب

 مامتمالاو امهيلع ةظفاحملاب رمالا ةمكح هيلع بترتيو . ملعا هللاو هلمع ىفو هقزر ىف

٠ 42 ةيلا . رجعلا ةروس (11).
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 هيلع هللا ىلص اهيبن فيرشت مزلتسيو ث اهريغ ىلع ةمالا هذه فيرشت هيفو . امهب
 رابخالا هيفو . ناميالا ةدايز اهيلع بنرتيو بويفلاب رابخالا هيفو . هريغ ىلع ملسو
 حرفنو ىماونلاو رماوالا ىن ظفحتنو ظقيتن ىتح انلاوحأ طبض ه نم هيف نحن امب

 هللا ةكئالم بحب انمالعا هيفو . انع انبر لاؤسو انبر لسر مودقب تاقوالا هذه ىف

 ريغو هتكئالم عم ىلاعت هللا مالك هيفو . كلذب هللا ىلا ابرقتو ابح مهيف دادزنل انل

 ٠ ىهتنا , ملعأ هللاو . دئاوفلا نم كلذ

 اهمكح ىف ال ةالصلا باوث ىف ىا ( ةالصلا ىف مكدحا لازي ال ) : هلوق - 0

 هعنمي ال ) ::: هلوق . رجح نبا هلاق امك ةالصلا ىف عنم امم هريغو مالكلا هل لحي هنال

 كلذ نع هتين فرص اذا هنا ىضتقي رجح نبا لاق ( ةالصلا الا هلها ىلا بلقني نا

 . رخآ رمأ راظتنالا ةين كراش اذا اذكو روكذملا باوثلا هنع عطقنا فراص

 رهاظلا ؟ هيف نكي مل ولو دجسملا ىف ةالصلا عاقيا هتين نمل كلذ لصحي لهو
 نكل . ةدابعلاب ةعقبل ١ لغشو ةينلا نم عومجملا ىلع روكذملا باوثلا بتر هنال هفالخ

 امك ىنمي . خل ١ هصخي باوث هل ةدابعلاب ةعقبلا لغشو ةينلا نم عومجملا ىلع روكذملا

 ىلا هبلق قلعتم لج;جَرَو لاق نا ىلا, هللا متهلظ ةعبس ) : مالسلا هيلع هلوق ىف درو `, , م ٥ ح & إ ] رانك و ۔۔ 7 ر . . ء ۔ه ۔ . .

 . ملعأ هللاو ( هيلإ دوعب ىتَح هنم جرخ اذإ دجثتملا

 ىملاسلا خيسلا هيلع بنككو . ىشحملا هل اضيأ ضرعتي مل ثيدحلا اذه _ 1

 : ةالصلا ىلع حاجنلا بترت ىف ءاج ام : ىلي ام

 ةيويندلاو ةينيدلا مكجنااوح ىضقت ىأ . ةيناقوفلا مضب (اوحجنت اولص) : هلوق

 ايندلا ريخ ن] هيفو . حتفلاب حاجنلا مسالاو ةجاحلا هل تيضق اذا لجرلا حجنا لاقي

 دق ه : ىلاعت هلوق ىف كلذ قادصمو .ريخ لك حاتفم يهف ةالصلل عبات ةرخآلاو
 اونيعَتَساَو ه ::: ىلاعت هلوقو (1) « َنوُعشاَح مهتالص ىف ممت نيزلا نونيؤملا حلفا
 . (2) . ةالصلاو ربصلاب

 , زوفلا حالفلاو اوزوفت ىا ماللا رسكو ةيناقوفلا مضب (اوحلفت اوكزو) :هلوق
 : ىنعملاو . زوفلاو ةاجنلا قيرط ىلا اومله ىا . حالفلا ىلع ىح : نذؤملا لوق هنمو
 . كالهلا نم ةاجنلاو . ىلاعت هللا نم زوفلا اولانت مكلاوما ةاكز اوجرخا

 ٠ ىدلوالا ةبآا .. نونمؤملا ةروص )1(

٠ 45 ةيا . ةرقبلا ةروس ()
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 مامطلا ةلق نال كلذو . ضارمالا نم .اوفشت ىأ (اوحصت اوموصو) :هلوق

 . للعلل ةبلجم لكالا ةرثك نا امك . ماقسالل ةبهذم

 رفسلا ببسب رافكلا نم ةمينغلا مكل لصحت ىا (اومنغت اورفاسو) :_هلوق
 لئاضفلا مكل لصحتو ضرالا ىف برضلا ببسب ةراجتلا ىف حبرلاو داهجلا ىف

 ةرايزو ملعلا بلطو جحلا ىلا رفسلا ببسب - ةمينغ ىهف ۔ ةيويندلاو ةينيدلا
 . ىهتنا . ماحرالاو ناوخالا

 حاضيالا ىف ثيدحلا ظفل ( لوالا فصلا ىف ام سانلا ملعي ول ) : هلوق - 2
 لاق . روهشم وه امك ( لوال فصلاو ءادنلا ىف ام سانلا ملعي ول ) ىراخبلاو

 ديفيل ىضاملا عضوم عراضملا عضو ىبيطلا لاق ( سانلا ملعي ول ) : هلوق رجح نبا
 . ملعلا رارمتسا

 قيرط نم هل ةياور ىف خيشلا وبأ داز رجح نبا لاق ( لوالا فصلا ) : هلوق

 وهو ملعي لوعفم قلطا ىبيطلا لاقو ( ةكربلاو ريخلا نم ) ةريره ىبأ نع جرعالا
 تحت لخدي ال امم هناو . ةغلابملا نم ابرض ديفيل ىه ام ةليضفلا نيبي :ملو ( ام )
 ىرخالا ةياورلا ىف تزيم دقف الاو . ةليضفلا ردق ىف وه امنا قالطالاو ى فصولا

 مل ىأ رجح نبا لاق ( .اومهاستي نأ الا اودجي مل مث ) : هلوق . ةكربلاو ريخلاب

 تقولا ةفرعم ىف اوواستي نابف ناذالا ىف اما . ةيولوالا هوجو نم ائيش اودجي
 اولصي نأبف لوالا فصلا ىف اماو . نذؤملا طئارش نم كلذ وحنو توصلا نسحو
 مهنيب ام ىف اوضارتي مل اذا مهنيب اوعرقيف . لضفلا ىف اووتسيو . ةدحاو ةعفد

 لاق نأ ىلا - دحاو نذؤم ىلع راصتقالاب لاق نمل مهضعب هب لدتساو نيلاحلا ىف

 ى ةغلابملا جرخم جرخا هناو ماهسلاب ىمارتلا انه ماهتسالاب دارملا نآ مهضعب معزو

 ىراخبلا هنم همهف ىذلا نكل ( فويسلاب هيلع اودلاجتل ) هظفل ثيدحب سناتساو
 ( ةمزق ثتناكَل ) ملسمل ةياور هيلع لديو - لاق نا ىلا ۔ ىلوا
 ركذ ام ىلع وا . هللا همحر فنصملا ةياور ىلع لوالا فصلا ىا (هيلع) هلوق . ىهتنا

 . (امهيلع) كلام نع ةياور ىفو . ىراخبلا ةياور ىلع نيرمالا لمشيل

 مامالا ىلي ىذلا هنا حيحصلا ناو لوالا فصلا ىف فالخلا رجح نبا ركذو
 , اقلطم مامالا ىلي مات فص لوا ليقو . (اقلطم مامالا ىلي ام هب دارملا) ::: لاق ثيح
قبسي نم هب دارملا ليقو 0 ةروصقمك ءىش هللخن ام ال مامالا ىلي مات فص لوا ليقو



 ] ___ تيدص رض ى ربسا {
 نم نا ىلع قافتالاب جتحاو . ربلا دبغ نبا هلاق فوفصلا رخآ لص ولو ةالصلا ىلا
 محازو هرخآ ىف ءاج نمم لضفا وهف لوالا فصلا ىف لخذي ملو تقولا لوا ءاج

 ' ... ىفخي ال امك كلذ ىف هل ةجحأالو . هيلا

 نالوقلاو . نوققحملا حرص هبو راتخملا حيحصلا وه لوالا لوقلا ىوونلا لاق

 فرصني قلطملا نا ظحال ىناثلا لوقلا بحاص نأكو . ىهتنا . حيرص طلغ نارخآلا

 ليضفت ىف ىنعملا ظحال ثلاثلا لوقلا بحاصو . صقان وهف للخ هيف امو لماكلا ىلا

 ثيدحو _ لاق نأ ىلا _ ىراخبلا راشأ لوالا ىلاو س هظفل ةاعارم نود لوالا فصلا

 . مامالا الا همدقتي ال ىذلا وهو مدقملا فصلا هيف بابلا

 قبسلاو ةمذلا صالخ ىلا ةعراسملا لوالا فصلا ىلع ضحلا ىف ءاملعلا لاق
 . هيلع حتفلاو . هنم ملعتلاو . هتءارق عامتساو مامالا نم برقلاو دجسملا لوخدل

 : َ . ىهتنا . نيلصملا لايذأ نم هدوجس عضوم ةمالسو . همادق نوكي

 . ىورهلا هلاق تاولصلا ىلا ريكبتلا ىأ رجح نبا لاق ( ريجهتلا ىف ام ) : هلوق
 تقولا لوا ىف رهظلا ةالص ىلا نايتالا دارملا اولاقف هرهاظ ىلع هريغو ليلخلا هلمحو
 رهظلا تقو لوأ وهو .راهنلا فصن رحلا ةدش ىمهو . ةرجاهلا نم قتشم ريجهتلا نال

 ديرا هنال داربالا ةيعورشم كلذ ىلع دري الو . ىتايس امك فنصملا لام كلذ ىلاو

 نم هل ام ىفخي الف ةالصلا رظننيل دجسملا ىلا دصقو هتلئاق كرت نم اماو قفرلا هب
 اسح ال ىنعم قابتسالاب دارملا ةزمح ىبأ نبا لاق (هيلا اوقبتسال) : ِهلرق . لضفلا

. ىهتنا . هنم عونمم وهو يشملا ىف ةعرسلا ىضتقي اسح مادقالا ىلع ةقباسملا نال
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 نوعبرألاو نماثلا بابلا .

 ةالصلا عماج

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ن 3
 (1) ةَرَحَنملا ىف الل ةربقملا ىف ةالص آل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . ., ۔۔ ,< م م ٠ ٠ س م 7

 . .« يقيرطلا ةعراق ىف الو لبإلا ناعم ىف الو

 ىت : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4
 لاق :هبشلاو كنآلاب ةالصلا نمع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . رمحألا رفصلا هبشلاو س ريدصقلا كنآلا : عيب رلا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 رفنت ىتح رُصَعْلا ةالص دعب ةالَص آل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « سمشلا علطتت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالص الَر َسشلا

 : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 ى ,و ٥ ے . 2 ۔ے ۔ے ۔۔ . ۔

 لصي نأ مكدحأ ىرحتي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ١ . « اهب ورغ دنع وأ ںيمشل ا عولط دنع

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 ءانزلا «ُءانر َوهَو مكحأ ىنيصي ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . هتناثم ىف لوبلا عمجي ىذلا نقاحلا ىنعي نونلا ديدشتب

 ءىبتلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .8
 غيفادي“وهَو لجرلا حلصي نآ ىت » : هنا ملسو هيلع هللا ىلص
 . « نيَمَبْخألا

٠ ةرزجملا خ (1)
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 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 9
 ۔ذ۔ [ هد , ۔ ۔ م ۔ هدرب - ذو ۔

 ةرعش صقاَع هو مكذَ[حأ لَصي ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . اسكنم هرعش دقاع ىأ » هانق فلح

 انك : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 هتالص ىف تنق هانيأر امف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يلصن

 ىري ال هنآ رمع نبا نع تعمس دقو : لاق ةديبع وبآ - 1

 . ةعدب هاري ناكو طق هتالص ىف نقيت ملو ةالصلا ىف تونقلا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع دياز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 . (2) ثيدحلا «هل ةالص آل نل َناَكيا ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىبنلا نع سابع نيا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 «ةالّصلا هكرت الإ رفكلاو دبعلا ثب سيل» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 : لاق كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 4
 امنأكف رشقلا ةالص هتاف ْنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 . صقن ليقو بلس ىأ : عيب رلا لاق « هلامو هلهأ رتو

 «٣؛ ه ٢

 ىمهنلاف . ةزئاج ريغ اهيف ةالصلا نأ ىنعي (ةربقملا ىف ةالص ال) : هلوق (3

 ْمهئاَيْيَأ روبق اوذَحَتَأ ماوق هنلا َنَعَل ) : مالسلا هيلع هلوقل ميرحتلا ىلع لومحم انه
 نم تملق ولو : حاضيالا ىف لاق . ادباو امئاد اهيلع ةالصلا زوجي الو . ( دجاسم

 اذإَو ه : ىلامت هلوقل ةربقملا مسا اهنع لوزي ال ةربقم اهنال ليسلا اهلصاأتساو اهلصا

 ملعا هللاو .اهيف ام سردو تسرد اهنأ عم اروبق ةمايقل ١ موي اهامسف َتَرِشحب روبقلا

 ىقبي ال ىتح مهروبق تلاز اذاو ةمرح هل سيلف ةيدعتلاو رجحلا ىلع نفد امو
 هكم ےمكمخكخ ههكن كححفتككسشتعم

 نيكرشملا لثم هقوقح مهمزلي ال نم كلذكو . ناكملا كلذ ىلع ةالصلا تزاج ءىش اهنم

٠ هضرفو ءوضولا بادآ باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق (2)
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 ىف الو ) ءازلا رسكب ىنمي ( ةرزجملا ىف الو ) : هلوق ۔ هرخآ ىلا فلقالاو ةاغبلاو

 ىف امك لهنملا نع رودصلا دنع اهعمتجم _ لبالا نطاعمب دارملا _ ( لبالا نطامم

 اهاوام : لاق هنأ دمحا نع ىورو . ءاملا دنع اهتماقا عضاوم : هريغ لاقو . دعاوقلا

 . اقلطم

 ىف ةالصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهن ةلع ىف فلتخاو : دعاوقلا ىف لاق

 ليقو . اهرافن نمؤي ال ليقو . اهتساجن لجال ليقف منغلا ضبارم نود لبالا نطاعم
 نم اهنال ليقو . ةجاحلا ءاضق دنع ةداعلا ىف اهب رتتسي اهنوكل ليقو . اهتروفز

 . خلا . تقلخ نج

 عمج ةمجعملا داضلاو ةدحوملاب وهو اهنكاما ىا :: رجح نبا لاق منغلا ضبارمو
 لخد ثيح ىأ هتكردا ثيح ةالصلا بحي ناك _ لاق نا ىلا _ ميملا رسكب ضبرم

 ( ىراخبلا ثيدح ىف ىا ) انه نيبو . اهريغ وا منغلا ضبارم ىف ناك ءاوس اهتقو
 هريغ ىف ةالصلا بحي ال راص دجسملا ءانب دعب: مث دجسملا ىنبي نا لبق ناك كلذ نأ
 ةساجنب هلوق ىف ىعفاشلا ىلع ةجح :ثيدحلا انه : لاطب نبا لاقو . ةرورضل الا
 مدعو . ةراهطلا لصالا نأب بقعتو س كلذ نم ملست ال منغلا ضبارم نال . اهلاوبأ

 لي واتلا اذهو . خلا . لصالا مدق بلاغلاو لصالا ضراعت اذاو . بلاغ اهنم ةمالسلا
 .ةعفاشلاك منغلا لاوبا ةساجن نوري مهو هللا مهمحر انباحصأ بهذم ىلع هنم دبال

 ةالصلا زوجت لب امثاد اهيف ةالصلا عنتمت ال لبالا نطاعمو ةرزجملا نأ ملعاو

 نم موهفملاف : حاضيالا ىف لاقو . دعاوقلا ىف امك ةنس رطمب امهتراهط دعب امهيف
 لجا نم سئانكلاو مامحلاو لبالا نطاممو ةلبزملاو ةرزجملا ىف ةالصلا نع ىهنلا

 . خلا . اهيلع ةالصلا تزاج اهتراهطب مكحو سجنلا اهنع لاز .اذاف اهتساجن

 ةالصلا نع ىهنلا ىف فالخلا حاضيالا مالك نم ذخؤي ( قيرطلا ةعراقو ) :هلوق

 فالخلا ىلع لومحم كلذ ناو ؟ ميرحتلا ىلع وأ ةيهاركلا ىلع لومحم وه له اهيف

 وه امنا لاق مهضعب ناف قيرطلا ةعراق امأو : لاق ثيح قيرطلا ةعراقب دارملا ىف

 نال هتالص تزاج ىلص ناف هيذؤت الثل اهيف ةالصلا نع ىهن دقو تارارجلا قيرط

 . هيف ةالصلا هركت مهدنع ىداولا نطب كلذكو . هيذؤي امل ريذحت وه امنا ىهنلا

 ىلص ناف . ةالصلا ىف وهو ىداولا هيتاي الثل ديعب عضوم نم ءاملا بلجي ناك اذا

 . هيف زوجت ىذلا باودلا قيرط وه امنا : ضمب لاقو . ملعا هللاو , هتالص تزاج `
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 ___ ___۔س۔ے۔۔۔_۔ ب _

 ىلص نا اذه ىلعف .. ملعأ هللاو . ةساجنلا لجال هين ةالصلا نع ىهن

 . هالعأ .قيرطلا ةعراق نا حاحصلا ىف ىذلاو . ملعأ هللاو . هتالص تدسف

 نم ةلدبم فلاف ةحوتفم ةزمهب كنآلا (كئآلاب ةالصلا نع) : هلوق (4

 . برسالا كنآلا : حاحصلا ىف لاق . لعفا نزو ىلع ةمومضم نونف ةنكاس ةزمه

 عمجلا ةينبا نم لمفاو ( كنآلا هينذا ىف بص ةنيق لإ عمتسأ نم ) ثيدحلا ىفو
 نيتحتفب ىنعي ( هبشلاو ) :: هلوق . ىهتنا . دشاو كنأ الا . دحاولا هيلع ءىجي الو

 كنالا لثمو . خلا . ساحنلا نم برض هبشلاو : لاق تيح حاحصلا ىف طبض امك

 ةرونلاو ةرخاو بسشلاو حلملاو ةضنلاو بهذلاو دبدحلا هبشلاو
 كر س ح 1 سمال بار ديدح" ساو
 ىف صن امك اهيلع بلغ ىتح بارتلاب ءايشالا هذه دحأ طلتخا نا الا خينرزلاو
 .سكهككشحاكسكهاكخمتتاحااكناتةاكماكفكاق غش
 . دعاوقلا

 . نيثيدحلا ( سمشلا برفت ىتح رصعلا دعب ةالص ال ) : هل وق 5

 ىف لاق امك ىهو . ةسمخ اهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوالا نا نيثيدحلا لصاح

 ىتح اهمايق دنعو . اليلق عفترتو اهعولط لماكتي ىتح سمشلا عولط دنع : حاضيالا

 . سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعبو . اهب ورغ لماكتي ىتح اهبورغ دنعو لوزت

 . خلا . سملا برفت ىتح رصعلا ةالص دعبو

 تاقوالا نأ راتخملاو تاقوالا هذه ىف زوجت ال ىتلا ةالصلا ىف اوفلتخا مهنا مث

 دنعو اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ىهو اهنيعل اهيف ةالصلا: نع ىهن ىتلا ةثالثلا

 اهنع مان ولو اقلطم اهيف ةالصلا زوجت ال ةعمجلا موي ريغ ىف ءامسلا دبك ىف اهعسوت

 تئاوفلا هيف ىضقت هنا راتخملاف رصملا ةالص دعب و حبصلا ةالص دعب اماو . اهيسن وأ

 ةالصك هللا لبق نم ببس اهل ىتلا ةالصلا كلذكو . اهنع مان ىتلاو تايسنملاو

 ردص دقو فاوطلا امهببس ناف فاوطلل نيتعكر فالخب فوسكلاو ةلزلزلاو تيملا

 .. ملعا هللاو س لفاونلا رئاسك ناعنتمتف فئاطلا رايتخاب

 ظافلا ىف ىهنلا ةغيص : ديعلا قيقد نبا لاق :: رجح نبا لاق (ةالص ال) :هلوق مث

 . ىسحلا ال ىعرشلا لعفلا ىفن ىلع اهلمح ىلوالا ناك لعف ىلع تلخد اذا عراشلا

اذاو . همدع لصالاو رامضا لا هحيحصت ىف انحجتحإال ىسحلا ىفن ىلع هانلمح ول انال
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 ىنممب ىقن وهف اذه ىلعو . ةيلوالا هحو اذهف رامضا ىلا جتحن مل عرشل ١ ىلع هانلمح

 . خلا ) اولصت ال ) ريدقتلاو ىهنلا

 انز هنم لوقت ثيدحلا ركذ دعب حاحصلا ىف لاق ( نقاحلا ىنعي ) : هلوق 27

 . خلا . نقتحا اذا اونزونزي هلوب

 لغشي ىذلا وهو هبحاص ةالص دسفتو ميرحتلل نوكي ةرات نقحلا نع ىهنلاو

 ركذ دعب ةالصلا تادسفم ىف دعاوقلا ىف لاق . ىلصي ام هقفي الو هتالص نع ىلصملا

 :. خلا . ىلص ام هقفي الو اهنع هلغشي ىتح نقحلاو اهنم ةلمج

 حاضيالا ىف لاق ةروكذملا ةلاحلا ىلا لصي ال ىذلا وهو ةيهاركلل نوكي ةراتو

 لوبلا ىنعي ) هصن ام نيثبخالا ىنعمل انيبم هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه ركذ دعب

 كلذ دمب هعضوم نم لقتني مل لوبلا نال طئافلا نم كلذ ىف نوهأ لوبلاو طئافلاو

 اذا طئافلا اماو . جرخي مل ام هدر ىلع لمجتسي هن اف هتالص ىف هدصق اذا حيرلاك

 . ملعا هللاو . هناسك فرط ىف هرص نمك وهف هتالص ىف هدصق

 هللاو . هيلع داسف الف رمأ امك هتالصب ىتأ اذا هلك اذه ىف ٠ مهضعب لاقو

 ءىبنلا نع ىور امك ءانز وهو لجرلا ىلصي الو ناويدلا ىف لاقو . ىهتنا . ملعأ

 مل ام ساب الف هتالص نع كلذ هلغشي مل نا ليقو _ لاق نأ ىلا _ مالسلا هيلع

 - لاق نأ ىلا - جرخي مل نا صخري نم مهنمو . كلذ ببسب الجر عفريو الجر عضي
 . خلا ‘ جرخي مل ام اضي] صخري نم مهنمو . طئافلا ىف

 ملو . اقزاح ىمسي اعم امهسباح نأ تممسو . ابقاح ىمسي طئافلا سباحو

 بقاحلاو لوبلا نمف نقاحلا امأو :: لاق ثيح هفالخب رطانقلا ىف حرص لب هيلع فقأ

 هلثمو . خلا عوضخلا عنمي كلذ ناف قيضلا فخلا بحاص قزاحلاو طئافلا نم

 يار ال تيكسلا نبا نع هفخ هيلع قاض ىذلا قزاحلاو : لاق ثيح حاحصلا مالك

 . خلا . قزاحل الو نقاحل

 هلعفك هسار رعش رفوي ناك .اذا ىنعي ( هرعش صقاع وهو ) : هلوق - 9

 هيلع هنا انموق بتك ىف ركذو . كسن ىف الا قلحي ال ناك هناف ملسو هيلع هللا ىلص
 هراثآب كربتلل قلح اذا هرعش قرفي ناكو . تارم عبرا الا هسار قلحي مل مالسلا
ترما ثيدحلا ىفو . ةصاخ لاجرلل اذه ىف يهنلاو رطانقلا ىف لاق . مالسلا هيلع



 _ سب (يج {{ ة
 هرعش دقاع ىا ) : هلوق . خلا ابوث الو ارعش تفكا الو بارآ ةمبس ىلع دجسا نأ

 لفسا ىلا البسم ناك ام هنم عفر اذا هلعلو اسكنم هدقع ةيفيك لماتي ( اسكنم

 هتبلق اسكن هسكنا ءىشلا تسكن حاحصلا ىف لاق . هسكن دقف هافق فلخ هدقعو
 رفظلاب صقعلا حاحصلا ىف رسفو . هرخآ ىلا اسيكنت هتسكنو سكنتف هسار ىلع
 رمسشلا صقعو ناتصيقع نالفل لاقي ةريفظلا ةصيقعلا : لاق ثيح ةمجعملا داضلاب

 : هتقلعم ىف : سيقلا ءىرما لوق ىف _ لاق نأ ىلا - سارلا ىلع هيلو هرفظ

 . (1) لسرمو ىنثم ىف صاقملا لضت

 ةصقع هنم ةصلخ لك ىلع ةنامرلا لثم اهرعش نم ذختي ىتلا ىه لاقيو
 . خلا . صئاقعو صاقع عمجلاو

 ؟ ةماركلا ىلع وا ميرحتلا ىلع لومحم رعشلا صقع نع ىهنلا لم رظناو
 ةالصلا لاح ىف ناك ناو . ةهاركلا ىلع لومحم وهف ةالصلا لبق ناك نا هنأ رهاظلاو

 هينف انموق دنعو . ةالصلا حالصا نم سيل ام لعف هنال ميرحتلا ىلع لومحم وهف

 دسفي ال هنا ىلع اوقفتاو ( اب وث الو ارعش فكي الو ) : هلوق ىف رجح نبا لاق فالخ
 كلذ ىف ةمكحلاو ليق . ةداعالا بوجو نسحلا نع رذنملا نبا ىكح نكل . ةالصلا

 ةمكح ىف اضيا لاق مث . ربكتملا هبشا ضرالا ةرشابم نع هرعشو هبوث عفر اذا هنا `
 اهيف دعقي رعشلا ةزرغ نا كلذ نع ىهنلا ةمكح ىف ءاجو :: رعشلا فك نه ىهنلا _

 نسحلا ىار عفاد ابا نا ديج دانساب دواد ىبا ننس ىفف . ةالصلا ةلاح ناطيشلا
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاقو اهلحف هافق ىف هتريفظ زرغ دقو ىلصي ىلع نبا

 .. . ىهتنا ( ناطيشلا دعقم كلذ ) : لوقي ملسو هيلع

 قلطي تونقلا رجح نبا لاق ( طق هتالص ىف تنق هانيار امو ) : هلوق - 0
 ركذ مث . مايقلا نم صوصخم لحم ىف ةالصلا ىف ءاعدلا انه هب دارملاو ناعم ىلع

 ىفو . رمع نباك ةعدب هنأ هنع ىور نم مهنم نا : هللا همحر فنصملا هاور ام لثم

 اثيدح ىراخبلا ىف ىورو . خلا تاولصلا نم ءىش ىف تنقي ال ناك هنا هنع اطوملا
 ىواحطلا كسمتو رجح نبا لاق . برغملاو رجفلا ىف تونقلا ناك : لاق هنا سنا نع

 ىف نوكيف برغملا ىف هخسن ىلع اوعمجا مهنال : لاق حبصلا ىف تونقلا كرت ىف
 ةالصلا ىف تنق نم ) : لاق هنا ةفينح ىبا نع ىورو . خلا . ىهتنا كلذك حبصلا

٠ ىلعلا ىلا تارزشتسم هرنادغ : هلبقو (1)
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 زجي ملو دعاوقلا ىف لاق ةالصلل دسفم اندنع وهو . ( اهاوه هسفن عبتا دقف

 نم امهنال . نيمآ نيلاضلا الو دعب لوقي وأ اهيف تنقي نم فلخ ةالصلا انباحصأ

 هتالصب ساب الف هب ملاع ريغ وهو هفلخ ىلص نم اولاق كلذ لبق لاقو . نييمدآلا مالك

 ةالصلا حصت الف ةرورضلاب مولعم اننامز ىف ةالصلا ىف مهتونق نكل لوقا . خلا

 . ملعا هللاو (4) لاحب مهفلخ

 بان ىف هيلع مالكلا مدقت ثيدحلا ( هل ةالص ال نمل ناميإ ال ) : هلوق - 32

 . ( هضرفو ءوضولا بدا )

 ثيدحلا اذه رهاظ ( ةالصلا هكرت الا رفكلاو دبعلا نيب سيل ) :: هلوق - 32

 امنا امهنيب زجاحلا نأ عم رفكلاو دبعلا نيب زجاح كرتلا نا ىضتقي هناف لكشم

 : هللا همحر رصن ىبا خيسلا مالك رهاظ وه امك اهيلع ةظفاحملا وه

 هظفح رفكلاو دبعملا نيب قيرفتق

 رصعلا .لوار نم سمخلا تاولصلا ىلع

 ظيلفتلا ىلع ثيدحلا ىنعم لاقي نا الا مهللا . ةظفاحملا وه امهنيب قرفملا لمحف

 نمف . ةالصلا كرت الا رفكلا ىلا دبعلا لصوت ةليسو الو ةطساو ال هنأ ىل ةفلابملاو

 لاكشالا ىلا ةراشالا ىمقلعلا ىف تيار مث . ةالصلا كرتيلف هيلا لوصولا دارا

 ( ةالصلا كرت رْفكلارلجبَرلا يبب ) هظفل مهدنع رخآ ثيدح ىف باوجلاو
 آ -اجح كنبو نيب نهر ه : ىلامت هلوق نم ثيدحلا رهاظو _ لاق نآ ىلا _

 فالخ بجوي ىنعملا اذه ىلا بعذ اذاف نروت نيَرْحَمْلا َيَب َرَعَجَو ه : هلوقو

 . دو_صقنلا

 ةالصلا لمف نال هدض لعف نع ربعي ةالصلا كرت نأ اهدحا هوجو ليق اذهلو

 لاق ىناثلا . ىتسشيروتلا هلاق عناملا عفر عفترا اذاف رفكلاو ناميالا نيب زجاحلا وه

 لخد اهكرت نمف امهنيب عقاولا دحلاب ةالصلا كرت لوؤي نا لمتحيو ىواضيبلا
 هريدقت فوذحمب فرظلا قلمتيا اضيا لاق ثلاثلا هنم اندو رفكلا لوح ماحو دحلا

 ىوقاو ىبيطلا لاق . هيلا هلصوي ىنعملاو (رفكلاو ,دبعلا نيب ةلصو ةالصلا كرت) :

 ۔ اهكرتي ال نمؤملا ىلع ىا ظيلفتلا باب نم وه مثا ىناثلا هوجولا

 ٠ 208 مقر ثيدحلا يف لبق نم لوقلا اذه ىلع قيلعتلا مدقت دقو هللا همحر فنصملا لوق اذه (3)

٠ 61 ةيآ نم س لمنلا ةروس (3) - 5 ةيآ نم 0 تلصف ةروس (2)
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 : لاسإ نا رهاظلا نال رهاظلا ىضنقم ريغ ىلع بوبصم مالكلا لاقي نا نكميو
 عضوم عضوف ( اهكرت رفاكلاو نمؤملا نيب وا ) ( ةالصلا كرت رفكلاو ناميالا نيب )

 . ىهتنا . ةغلابم رفكلا سفن هلعجف رفكلا رفاكلا عضومو دبعلا نمؤمل
 ( هلها رتو ) : هلوق رجح نبا لاق ( هلامو هلها رتو امنأكف ) : هلوق _- 4

 مل لوعفم رتو ىف رمضاو . رتول ناث لوعفم هنأ ىلع روهمجلا دنع بصنلاب وه
 ىلا دعتم وهو . هلامو هلهاب بيصا ىنعملاف هتتاف ىذلا ىلع دئاع وهو هلعاف مسي

 انه (رتو) _ لاق نا ىلا - (1) 4 ههكَلاَمعا هكرتي نل » : ىلاعت هلوق هلثمو نيلوعفم

 بصن لجرلا ىلا صقنلا در نم نال هعفرو هبصن زوجي .اذه ىلعف (صقن) ىنعم
 . عفر لمالا ىلا هدر نمو . لعافلا ماقم موقي ام رمضاذ

 ىلا ىدعني وهو ( بلس ( ىنممب ( رتو ) نا ىلع بصنلاب ىوري ىبطرقلا لاقو

 مل ىذلا لوعفملا وه هلها نوكيف ( ذخا ) ىنعمب ( رتو ) نا ىلع عفرلابو نيلوعفم

 وا اليتق هل تلذنق اذا لجرلا ترتو اضيا ىلمتسملا ةياور ىف عقوو . هلعاف مسي
 : . هلام تذخا

 يف هلامعتساف اذه ىلصف . مدلا ىف ملظلا وه ليلخلا لاق امك رتولا ةقيقحو
 هسدب كردي ملف ليتق هل لتق ىذلا وه روتوملا :: ىرهوجلا لاق نكل زاجم لاملا
 هلهأ ذخا نم روتوملا ليقو . هصقن ىآ (هقح هرنو) اضيا لوقتو (رتو) هنم لوقت

 عمتجي هنال ةالصلا هتتاف نمل كلذب هيبشتلا عقوف ام دشا كلذو رظني وهو هلامو
 مغو بلسلا مغ نامغ روتوملا ىلع .عمتجي امك باوثلا 'دقف مغو مثالا مغ نامغ هيلع

 - لاق نا ىلا _ ادرف ارتو راصف هلامو هلها ذخا ( رتو ) ىنعم ليقو ى راثلاب بلطلا
 . اهب صتخم كلذ ناو , رصعلا هتوفي نم ىلع ظيلفتلا ثيدحلا رهاظو

 نع لاس لئاسل اباوج جرخ ثيدحلا اذه نوكي نا لمتحي ربلا دبع نبا لاقو
 ىوونلا هبقعتو . اهب تاولصلا نم اهريغ قاحلا كلذ عنمي الف بيجاف رصعلا ةالض

 ةليضفلا نم اش امب تاولصلا نم ءاش ام صخي هللا نا قحلاو ب لاق نا ىلا
 ليلق ناو ايندلا ريقحت ىلا ةراشا ثيدحلا اذه ىف ربلا دبع نبا لاق _ لاق نا ىلا _

 . ملعا هللاو . خلا (اهنم ريثك نم ريخ لمعلا)

٠ 35 ةيلا 0 لاتقلا ةروس (1)
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 هفئاظوو مايصلا ىف نوعبرالاو عساتلا بابلا

 ضرف هنال ةاكزلا ةيضرف ىلع هتيضرف مدقتل ةاكزلا باتك ىلع هللا همحر همدق

 تل وح نابعش فصن ىفو نابعش نم انلخ نيتليلل ةرجهل ١ نم ةيناثلا ةنسلا ىف

 . ةلبقلا

 دعب :ةرجهلا .نم ةيناثلا ةنسلا ىف اضيأ تضرف ليق : فالخ اهيفف ةاكزلا اماو

 . امدعب تنيبَل ةرجهلا ىف ليقو . ةعبارلا ىف ليقو . رطفلا ةاكز

 دقف حصالا وهو لوالا ىلعو :: نالوق ؟ ال وأ خسن مث موص هلبق ناك لحو
 . اندنع بعذملا وهو لوقأ . ءاروشاع ليقف مالسالا ىف بجو موص ىأ فلتخا

 . ءاروشاع مويو رهش لك نم ةثالث ىبطرقلا لاقو . رهش لك نم ةثالث ليقو

 . فالخ هيف ناضمرب تخسن مث ةدودمم ماياب وأ ناضمرب كلذ خسن لهو

 خسن مث , ماعطالا ىأ ماعطلا نيبو هنيب ريخ ناضمر ضرف ام لوا :: ىفارقلا لاقو

 ىلا مايصلا بجواف (1) .همصيلف رهشلا مكنم دهَس نَمق ه : ىلاعت هلوقب عيمجلا

 عيمج مرحيف ماني وأ ءامشعلا ىلصي نآ ىلا عامجلاو بارشلاو ماعطلا حيباو ليللا

 هلوق لزنف اهئطوو تمان اهنأ ىف اهبذكف هنجوز هنع هللا ىضر رمع ناتخاف . كلذ

 . ىهتنا (2) ةيآلا « مكسفنا َنؤناَتْخَت متنك مكنا هللا ملَع ه : ىلاعت

 دعاوقلا بحاصو حاضيالا بحاص لعف امك موصلا ىلع ةاكزلا نومدقي مهضعبو

 ناكرأ بيترت ىف موصلا ىلع ةاكزلا انمدق امناو دعاوقلا ىف لاق . ىلاعت هللا امهمحر

 لوكوللا لوسرلا ثيداحأ ىفو نآرقلا ىف ةالصلاب ةنورقم تناك ذا باتكلا اذه

 : . خلا نايبلا هيلا

 . عرشلا ىف ىنعمو ةغللا ىف ىنعم ناينعم هل موصلا هلثمو مايصلا نأ ملعاو

 . كاسمالا ةفللا ىف هانعمف

 نمز ىف صوصخم ءىش نع صوصخم كاسما رحح نب ١ لاق : عرشلا ىفو

 ' نع ةينلاب فلكملا كاسما هنا بغارلا نع ركذ مث . ةصوصخم طئارشب صوصخم

 . ىهتنا . برغملا ىلا رجفلا نم ءاقتسالاو ءانمتسالاو برشملاو معطملا لوانت

 برشملاو مطملا لوانت نع ليللا نم ةينلاب فلكملا كاسما لاقي نأ بسانملاو
 . ملعأ هللاو . برغملا ىلا رجفلا نم رئابكلا عيمجو ءاقتسالاو ءانمتسالاو عامثجلاو

 ٠ 5 ةيالا . ةرقبلا ةروس )1(

٠ 187 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2)
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 نوسمخلا بابلا

 : لاق سابع نبا نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبأ - 5

 ناضمر ىف حتفلا ماع ةكم لا ملسو هتلع هللا لص يتلا جرخ
 نوذخاي اوناكو هَحَم سانلا رطفا رطفأف ديدكلا علب يتح ماَصف
 . ملت هئلَع هللا لص ىبنلا رمأ نم ِثدُحألاك ِثَدحألاب

 باحصأ نم ةلمج تعمس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6

 للا لوشز ع ارح : نولوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ١ ورطفي نأ سانلا ماف َناضممَر ىف حتفلا ماَع ملو هتلع هللا ىلص

 دلولاف .نطف ملو وب ماصف « مكدع ع (1)ةيوغت » : ا
 ةدش نم هيأر ىلغ ما تصن ملستو هيلع هللا لص هللا لوس ايأ
 تمص نبح اماَص اَساَت نإ هللا لوسَر اي“هل ليقق طقلا َنم ؤأ رعلا
 . هعم سانلا رطفاق برَتق ءام نم حذقب اعد ةيدملا لب املف:لاق

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رياج نع ةديبع .وبأ - 7
 ؟ ۔ ي ۔۔,۔ ؟ ۔,٤ - ٨ ۔۔ م<ك۔ه, ّ و . ۔۔ 4٥, ؟,۔

 نق اني ماَص نم انمف ملسو هيلع هللا ىلص اللا لوسر عم انرفاس
 . مئاّصلا َنم رطقملا الو رفملا نم مئاصلا بع ملق رطفأ

 ح دع دجب
 خلا (ناضمر ىف حتفلا ماع ةكم ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جرخ) : هلوق -5

 سيلف كلذ دعب رفاس مث رضحلا ىف ناضمر هيلع لهتسا نم نأ معز نم ىلع در هيف
 . .هسينك رهشلا مكنم ده نمق ه : ىلاعت هلوقل رطفي نا هل

 ناضمر هيلع لهتسا نم نيبو هنيب قرف ال ملعلا لها رثكا لاقو رجح نبا لاق
 : لاق نآ ىلا رفسلا ىف

٠ مكوبصمل اووقت خ (1)
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 اهخسن ٧ همْصيلَت رمقلا مكنني هش نمق » : ىلاصت هلوق : لاق رمع نبا نع
 ثيدحب روهمجلل جتحا مث . ةيآلا (1) « رَقَس لَع ا اًضي رم ناع نَمَو ه : هلوق

 ٍ . ىهتنا . بابلا اذه ىف روكذملا سابع نبا

 ناكم لادلا رسكو فاكلا حتفب رجح نبا لاق ( ديدكلا غلب ىتح ) :: هلوق

 ريغصتلا ىلع لدي دقو ةكمو نافسع ىنيب هنأب ثيدحلا سفن ىف هريسفت عقو فورعم

 ريثك لخن هيلع ءام وهو ناتلحرم ةكمو ديدكلا نيبو لاق ، فاكلا مضب ىنعي لاق

 ثيدحلا اذه قايس ىرهزلا نع رممم قيرط نع ىزافملا ىف ىتايسو : لاق نأ ىلا

 ناضمز ىف ملسو هيلع هتنا ىلص ءىبنلا جرخ رمعم ةياور ظفلو كلام ةياور نم حضوا
 نم فصنو نينس ىنامث سار ىلع كلذو نيملسملا نم فالآ ةرشع هعمو ةنيدملا نم

 ديدكلا عبلب ىتح َنوُهوُصيَو موصي نيملسملا نه هعم نممو َراَسَف . ةنيدملا همدقم

 . اورظناو رّلضأف

 نا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هرما نم رخآلاف رخآلاب ذخؤي امناو ىرهزلا لاق.

 ىلع قَقاَوُي ملو خوسنم رفسلا ىف موصلا نأ ىلا بهذ ىرهزلا نأ هرماظو : لاق

 همحر هلوق ىنعم ام لماتيف اذه ىلعو . هب دارملا اه نيبي ملو . خلا كلذ

 دارملا لملو ( هرخآ ىلا تدحَْلاَق تدئَتألا نودُحاي اوناك ) : هللا

 وه امك رفسلا .ىف موصلا مدقت اذا رفسلا ىف راطفالا نوفرمي ال اوناك مهنأ

 . لطاب وهف رفسلا ىف راطفا هبقعي رفسلا ىف موص لك نا وهو . اندنع راتخملا

 رظطفت نآ كلو موصت نأ كيلع رفاسملل لاقي نأ دعاوقلا ىف لاق امك مهتجحو

 هسفن ىلع دقع ام لح ناف . همامتا هيلع بجو مزتلا نيمكحلا ىاف . هللا ةصخرب

 لبق عجري ىذلا ريجالاك هلمع باوثل قحتسم ريغ . هلعف نم مدقت ال امداه ناك

 . ثحب هيفو . ىهتنا هلمع نم ىضم ام باوث قحتسي الف هيلع رجؤتسا ام مامت

 رفسلا ىف موصلا همدقت ناو رفسلا ىف راطفالا زاوج ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 نيب عقو موص الا دسفي ال هنأ ىلا اوبهذ مهناف . انباحص] ضعب بهذم وه امك
 . . نيرظطنف

٠ 185 ةيآلا 0 ةرقبلا ةروس (1)



 ___ ١ ناف رهش موس ىف (ت») بابلا _ 4

 نسم ىضم ال رفاسملا ىلع لدب ال هنا ىلع حاضيالا ىف ثيدحلا اذهب لدتساو
 ىف هل كلذ نال : لاق . هيف مئاص وع ىذلا مويلا نم تقو ىف رطفا ولو هموص

 ىلع ليلدلاو . اضيا ضيرملل كلذ نوكي نا بحاو . هموي لدب هيلع امناو رفسلا
 هللا ىلص هللا لوسر جرخ : لاق كلذ نوكي نا بحاو سابع نبا ثيدح لوقلا اذه
 تيب نأ دعب رطفا هنآ ىلع لدي اذه رهاظف : لاق مث ثيدحلا ركذف ةكم ىلا ملسو هيلع

 حصا لوالا لوقلاو , موصلا مهتيبت دعب اورطفا مهنأ كش الف سانلا اماو . مايصلا

 : . (2) . هكلامعأ اولطْت الو » : ىلاعت هلوقب هل كسمتو . ىمتنا

 ريغ ىلع ةيآلا لمح ناكماو هتحص عم ثيدحلاب لمعلا كرتي فيكو لمات هيفو لوقا
 : ىلاعت هلوق نم دارملاب ىردأ ملسو هيلع هللا ىلص هناف رفسلا ىف مئاصلل راطفالا

 رقس َلَع ؤآ اضيرم ناك ْنَمَر ه ىلاعت هلوق رهاظ عم اصوصخ . مكلاَبغَأ الب لو ه
 ةللاو (ة) ةيآلا « ُهوُذُخَف لوسرلا ممكانآ اَمَو » : ىلاعت لاقو « َرَحأ ايأ نم ةدعق
 هب رعشي امك ودعلل ىوقتلا وهو ببسل لعف امنا هنا : لاق نأ الا مهللا . ملعأ

 . ملعأ هللاو ىتآلا ثيدحلا

 هلثمو . خلا ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ ) :هلوق - 6
 : لاق ةباحصلا نم لجر نع نمحرلا دبع نب ركب ىبأ قيرط نم اطوملا ثيدح
 وهو املا هيار ىلع بصي وهو رَحلا ىف جرعلاب ماللا هيلع هللا لوسر تيأر )
 . رجح نبا هركذ اذك ( رطفا ديدكلا غلب امل مث . رحلا نيو طلا نم مئاص

 ناو . فنصملا مالك حيرص ىلع حتفلا ةوزغ ىف اعم اعقو نيثيدحلا نأ لصاحلاو
 لجأل راطفالاب مُهَرَمَأَف نيمئاَص ةنيدملا نم اوجرَخ نيملسملاو ملسو هيلع ةنالص ثىبنلا
 خلب ىتح ةعامجو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ماصو مهبلاغ رطفاف ودعلل يوقتللا
 . ملعا هللاو . اعيمج اورطفاف ديدكلا

 . ( سانلا رطفاف برشف ءام نم حدقب اعد ديدكلا غلب املف لاق )

 ههاَرَيل هدي ا,هَعَقَرَق ) ىراخبلا ىف داز ( هرخآ ىلا ءام نم حدقب اعد ) : هلوق

 هللا ىلص هللا لوسر ماص دق ::لوقي سابع نبا ناكف لاق نا ىلا _ َرَطْفآَف سانلا
 . رفأ ءاش نمو ماص ءاش نمف َرَطفأَو ملسو هيلع

 ٠ 33 ةيآلا 0 لاتقلا ةروس (2)
٠ ١ 7 ةيولا نم رشعلا ةروس (3)
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 نآ نوري رجح نبا لاق . خلا ( رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف ) : هلوق - 7

 . نسح كلذ ناف رطفأف افعض دجو نمو . نيسح كلذ ناف ماصف ةوق دجو نم

 . . خلا , عازنلل عفار صن وهو دمتعملا وه ليصفتلا اذهو

 نا ىلع مهقافتا دمب راطفالا هيف زوجي ىذلا رفسلا ىف انباحصأ فلتخاو

 ۔ هل تضرع ةجاح ىف نيخسرفلا ىدعتي ىذلا وه رفاسملا

 . رفس لك ىف رطفلا زوجي مهضعب لاق

 . هيف اوفلتخا مهنكل

 . ةزوحلا نم جورخلا وه مهضعب لاقو . ادعاصف مايأ ةثالث وه مهضعب لاق

 رطفي ال هنا ىلا لبجلا لهأ نم انباحصأ بهذ هللا همحر دعاوقلا بحاص لاقو

 مهدنع ىئانلا رفسلا وهو مايا ةثالث رسي وأ مهدنع ةدودحملا ةزوحلا زواحي ىتح

 . ةزوحلا دعب نيخسرفلا زواج اذا رطفي هناف ةزوحلا فرط ىف هلزنم نوكي نآ الا

 رمهني هناف نيخسرفلا زواجي نآ دعب ةزوحلا نود اميف رطفم رطفا ناو : اولاق

' .. خلا ى هيلع ساب الف ايثان .ارفس ديري نأ الا . هنم أربي الو
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 نوسمخلاو دحاولا ١ بابلا

 لفاونلاو ةفرع مويو ءاروشاع موص ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 )1( ةرافك ناك َءاَروشاَع مؤي ماص نَم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع ليعامسإ دل نم تاّنمؤمت ِناَبقر رشع قتع ؤأ ارت تيل
 . «مالتسلا

 ىضر نينمؤملا مآ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 -۔, . هج “ ٥۔ے2 هم رم 2 ح ه ۔ ۔, ۔4۔,۔ ه ۔.۔2<ح ,ح - ١ .أ

 ةيلهاجلا ىش شيرف هموصن اموت ءاروشاع موي ناك تلاق اهنع هللا
 مدق املف ةّيلهاجلا ىف هموص ملسو ريَنَع هللا لَص هللا لوسر َناَكَو 4 >؟ذے ..۔ ٥ م م \ ؟ هه ,ه ۔د , م ر 4

 نكن هكرت ءاش نمو هماص انش نمق ءاروشاَع مؤي كرتو ةّميرلا وش ناك ؛ناَصَتَر ضرف مك همايصب ىسلا راو هماص ةئيل
 ١ . ميظحس باوث همايص ىف

 ةيواعم نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 َلُهَأ اي ) : لاقف (2) ربنملا ىقرو ةكم نم مدق نيح نايفس ىبأ نبا
 لوثميي َملَسَو هنل هللا رص هللا لوسر تفيَس ؟ مكؤاَمَلَع نيأ ةنيدملا
 انأ (و) هموَص مكيَنَع هلا بتي م ءاروشاع (3) مؤي موتلا اذهل

 باوث همايص ىف نكلك زلطفێلف ءاش نَمَو مّصَيلف ءاش نمف هُمْياَص
 2 ٠٥َ ۔ 7 :.م

 . ( ميرك لجأو (4) ميظع

 ٠ نيتس هترافك خ (1)
 | ٠ ربنملا ىلع خ () -

 موي نتملا ىف ام ىلعو ءاروشاع موي اذه ىا فوذعم ادتبم ربخ موي هيلعو بتكي ملو حرشلا ىف (3)
 ٠ هدعب ةلمجلا هربخ ادتبم

٠ ميظع طاقسا بطقلا ةغسن ىل (4)
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 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 2>.7; .% < :1 ٠ ه )(- . ٠2

 امنآكف مايأ ةثالث رهش ىث كاص نه » : لاق ملسو هيلع هلل ١ ىلص

 . « هلك رهدلا ماص

 ء ۔۔ ٩ ۔4 ے ,ر ۔۔۔,س 7٠
 هتسي هَكَيتأ من ناضمز ماص نم « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « هلك رمهذلا ماَص امنآكف لاو نم مايأ

 يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3

 يتس عوشي ملسو هللا ص هلا لوس ناك ) : تاق اهنم كل
 هتيار امبَو (6) موصي ال لوقن ىتَح زطفيؤ (5) ريلم ال لوقن

 مايص را رهق ىف هتيأر امو ناضمر لإ ةطق رهش ماص لمكت
 . ( نابعش ىف هني

 لاق يردخلا ديمس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 14
 هللا دبع ةدلاو ىهو ثراحلا تنب لضفلا مأ دنع (7). سانأ فلتخا

 م د << عم ه. < ٥ ج إ<۔ ء . م. ه ع,< ,2

 ليعت وبأ لاق { رئاَصي شيل نورخآ لاقو مْئاَص وه نولاق لاقف
 )8( هربجت ىلع فقاو ونهو نتل حدقي لضفل ١ أ رهشت و تلتزاق
 م . س

 دم دجب دج

 . رصقلا هيف ىكحو روهشملا ىلع دملاب ءاروشاعو : رجح نبا لاق (1) - 8

 . ةيلهاجلا ىف فرعي ال هناو ىمالسا مسا هنأ ديرد نبا معزو

 ٠ رطقي ال هنا خ (5)

 ٠ موصي ال هنا خ (6)
 .. سان خ (7)

 ٠ ىثنالاو ركذلا ىلع قلطي ناسنالاك رعبلاو ءابضعلا هتقان ىه هرعب ىلع هلوق (8)

 ٠ برشف خ ()
٠ ىملاسلا هدافا امك فنصملا هب درفنا ثيدعلا (10)



 خجختتاهساكماتتتتخاقنهتكنهااك نهكتلا لفاونلاو ةفرع مويو ءاروشاع موص ىف (51) بابلا 48

 لوقب و (ءاروباح) مهمالك نم عمس هنآ ىكح ىبرعلا نبا ناب ةيحد نبا هيلع درو
 , ديرد نبا لاق ام در ىلع هيف ةلالد ال ريخالاو . ىهتنا هنوموصي اوناك ةشئاع

 ىبطرقلا لاقو . رشاعلا مويلا وه رثكالا لاقف هنييعت ىف عرشلا لها فلتخاو
 ةرشاعلا ةليللا ةفص لصالا ىف وهو . ميظعتلاو ةغلابملل رشاع نع لودعم ءاروشاع

 موي ليق اذاف اهيلا فاضم مويلاو . دقعلا مسا وه ىذلا رشعلا نم ذوخام هنال

 تبلغ ةفصلا نع هب اولدع امل مهنا الا . (ةرشاملا ةليللا موي) ليق هنأكف ءاروشاع

 ىلع املع ظفللا اذه راصف ةليللا اوفذحف ةيفوصوملا نع اونفتساف ةيمسالا هيلع

 , ءاروراض و .اذه الا ال وعاف عمسي مل هنأ ىقيلاوجلا روصنم وبأ ركذو . رشاعلا مويلا

 . لادلاو راسلاو راضلا نم .4 ءال ولادو ءاروراسو

 مرحمل ا هللا رهش نم رشاعلا مويلا وه ءار وشاع نا رثكالا رونملا نب نيزلا لاقو

 . ةيمستلاو قاقتشالا ىضتقم .وهو

 ىلعو . ةيضاملا ةليللا ىلا فاضم مويلا لوالا نيعف عساتلا مويلا وه : ليقو

 . ةيتآلا ةليلل فاضم وه ىناثلا

 اوعر اذا )وناك . لبالا داروأ نم اذخأ ءار وشاع عسانلا موي ىمس امنا لبقو

 ىلا اذكو نيعلا رسكب ارشع اندرو اولاق عسانلا ىنف اهودروآ مث مايا ةينامث لبالا

 : لاق نأ ىلا رشاعلا دارأ هناب هلوانت مث , سابع نبا نع اذه ىورف . خلا ةثالثلا

 ءىبنلا نأ سابع نبا نع رخآ هجو نم اضيا ملسم هاور ام لامتحالا..اذه :ديؤيو

 نم هب مه ام مث تامف (عىياَتلا توصأ .ح
 اما رشاعلا مويلا ىلا هفيضي لب هيلع رصتقي ال هنأ هانعم لمتحي عساتلا موص
 ضعب رعشي هبو . حجرالا وهو ىراصنلاو دوهيلل ةفلاخم اماو . هل اطايتحا
 . ملسم تاباور

 اوُفلاَعَو ةاروشاَع مو اوُموُص ) اعوفرم سابع نبا نع رخآ هجو نم دمحألو
 . رمالا رخآ ىف ناك اذهو ( هَدْعَب امويو ُهَلْبَق امي اوموص . دوهيلا

 ءىشب هيف رمؤي مل اميف باتكلا لما ةقفاوم بحي ملسو هيلع هللا ىلص ناك دقو
 مالسالا رمأ رهتشاو ةكم تحتف املف ناثوالا لمأ هيف فلاخي ام ىف ناك .اذا اميسالو

الوا مهقفاوف كاذ نم اذهف , حيحصلا ىف تبث امك اضيا باتكلا لها ةفلاخم بحا
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 موي هيلا فاضي نا دارملاف مهتفلاخم بحا مث ( مكنم ىسومب قحأ نحت ) : لاقو
 : : لاق نا ىلا _ مهل افالخ هدعب مويو هلبق

 هقوفو . همدحو ماصي نأ اهاندأ بتارم ثالث ىلع ءار وشاع مايصف اذه ىلعو

 . رشع ىداحلاو عسانلا ماصي نأ هقوفو . هعم عسانل ١ ماصي نأ

 ىلا, تشع نئل) ملسم حيحص ق ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ملعلا لما ضعب :: لاقو

 : نيرما لمتحي ( حىياتلا َنَموُصال لباق

 . عسانلا ىلا رشاعلا لعج دارأ هنأ امهدحأ

 لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىفوت املف موصلا ىف هيلا هفيضي نآ دارا ىناثلاو

 . ىهتنا . ملعا هللاو . نيمويلا موص طايتحالا ناك كلذ نايب

 . هتوفي نأ

 .ملعا هللاو ( ةمتتلا 7 َرِضاَمْلاَو ماتلا اوُموَص ) : لوقي ناك هنأ ليقو

 . ىهتنا

 شيرق مايص امأو رجح نبا لاق ( ةيلماجلا ىف شيرق هموصت ) : هلوق - 9

 ةبعكلا ةوسكب هن ومظعي اوناك اذهلو فلاسلا عرشلا نم هوقلت مهلعلف ءار وشاعل

 : لاق نأ ىلا . كلذ ريغو

 ىف مظعف ةَّيلاَجْلا ىف ابنذ نميَرَق تبنذأ لاقف كلذ نع لئس هنا ةمركع نع
 . خلا . كلذ رفكي ءاَرونشاَع اوموص مهل ليقت ى عحرودَص

 رجح نب ا لاق (ةيلهاحلا ىف هموصب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناكو) : هل وق

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناكور : عضولا ىف لاقو ةنيدملا ىلا رجاهي نأ لبق ىأ

 . (مالسالا لبق هموصي

 عمقو ىذلا تقولا نييمت تدافأ : رحح نبا لاق ( همايصب سانلا رمأو ) : هل وق

 عمسدر ىف ناك همودق نأ كش ال و . ةنيدملا همودق لذؤآأ وهو ءار وشاع مايصب .رمالا هيف

 ضرف ةيناثلا ةنسلا ىفو . ةيناثلا ةنسلا لوا ىف كلذب رمالا ناك ذئنيحف لوالا

ضوف مث ةدحاو ةنس ىف الا ءاروشاع موصب رمالا عقي مل اذه ىلعف ناضمر رهش
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 ناك فلسلا ضعب نأ ضايع لقنو : لاق نآ ىلا . عوطتملا ىار ىلا هموص ىف رمالا

 . كلذل نولئاقلا ضرقن ١ نكل ءاروشاع ةيضرف ءاقب ىرب

 .بحتسم هنآ ىلع عامجالاو ضرفب نآلا سيل هنا ىلع عامجالا ربلا دبع نبا لقن و

 . ربخلا كلذب لوقلا ضرقن ١ مث موصلاب هدصق هركي رمع نب ١ ناكو

 لاتق ( جح ماع ) ىراخبلا ىف ةياورلا ( ةكم نم مدق نيح ) : هلوق - 0

 . ءار وشاع موب ىلا هتحح ىف ةنيدملا وأ ةكمب رخات هناكو رحح نب ١

 تن اك فلختسا نأ دعب ةي واعم اهجح ةحح لوا نآ ىربطل ١ رفعج وبا ركذو

 نأ رهظي ىذلاو . نيسمخو عبض ةنس اهجح ةجح رخآو . نيعبراو عبرا ةنس ىف
 . ىهتنا . ةريخالا ةجحلا ثيدحلا اذه ىف دارملا

 ةيواعم ناب راعشا ةصقلا هذه قايس ىف رجح نبا لاق ( مكؤاملع نيا ) : هلوق

 هركي نمع هغلب رأ مهناملع نع لأس كلذلف ءاروشاع مايصب امامتها مهل رب مل

 . ىهتنا . هبجوي وا همايص

 رجح نبا لاق . خلا ( همئاص اناو همايص مكيلع هللا بتكي ملو ) : هلوق
 الو طق اضرف نكي مل هنا هب لدتسا . ىئاسنلا هنيب امك ءىبنلا مالك نم هلك وه

 (ناضمر مايصك ماودلأ "ع همايص مكيلع هللا بتكي ملو) ديري نا لامتحال هيف ةلالد
 . هبوحو مدقت ىلع ةلادلا ةلدالاب صخ ماع هنا هتيامغو

 نيذلا ع بيتك امك ماضلا مكيلع بيتك » : ىلاعت هلوق ىف لخدي مل هنا دارملاو
 . ناضمر رهش هناب هرسف هناف « كلبق نه

 . خلا . اخوسنم راص ىذلا همايضب قباسلا رمالا اذه ضقاني الو

 مايالا اهب دارملا هنا لمتحي ( مايا ةثالث رهش لك نم ماص نم ) : هلوق - 1
 . لضفلا نم اهيف درو امل رهاظلا وهو . رشع ةسمخو ةعبرأو رشع ةثالث ضيبلا

 نم اهيف رمقلا نوكي ىتلا وهو ىلايللا نم ضيبلاب دارملا ليق : رجح نبا لاق
 ضيبلا لعجف ضيبلا مايالا لاق نم ) : ىقيلاوجلا لاق لاق ىتح . خلا ليللا لوا
 ٠ ( اطخا دقف مايالا ةفص

٠ 183 ةيا . ةرقبلا ةروس (1)
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 هلك ضيبا موي رهسلا ىف سيلو هتليلب راهنلا وه لماكلا مويلا نال رظن هيفو
 فصولا ىلع ضيبلا مايالا لوق حصف ضيبأ اهراهنو ضيبأ اهليل نال مايالا هذه الا

 .. خلا

 ثيدحلا رهاظ نم ردابنملا وهو قفتا ام فيك رهشلا نم ةثالث دارملا نا لمتحيو

 رهشلا طسو اهن وكب ضيبلا حجرتتو : رجح نبا لاق . فالخ كلذ ىف انموق دنعو

 : لاق نأ لا ) هلدعا ءىشلا طسوو

 هل ضرعي ام ىردي ال ءرملا نال رهسثلا لوآ نم ةثالثلا مايص مهضعب حجرو

 . مناوملا نم

 كلذ لقنو . رظنلا ىف هجو هلو اموي مايأ ةرشع لك نم موصي مهضعب لاقو

 رمع نب هللا دبع ثيدح ىف ىئاسنلا ةياور ىف مدقت ام قفاوي وهو . ءادردلا ىبأ نع

 . لاق نا ىلا . ( اموي مايأ ةرمع لك نم مص )

 ناكو . هبشالا وهو افوقوم ىورو . سيمخلاو ءامب رالاو ءاثالثلا رخآلا نمو نينثالاو

 . مايصلاب عوبسالا مايا ابلاغ بعوتسي نا هب ضرفلا
 نأ ىلا ىضم امل ةرافك نوكيل رهستلا رخآ اهموصي نأ ىعخنلا ميهاربا راتخاو

 : لاق

 . . بحا ناك ضيبلا

 مايص بابحتسا ريغ ضيبلا مايص بابحتسا نأ ءاملعلا نم دحاو ريحغ مالك ىفو

 . ىهتنا . رهش لك نم ماي] ةثالث

 ىف لاق ثيح هللا همحر رطانقلا بحاص `مالك هب رعشي ىذلا وه ريخالا اذهو

 هطسواأو زهشلا لواف رهش لك ىف رركتي ام اماو . مايصلاب ع وطنلا ةليضف باب

 . خلا . ضيبلا مايالاو هرخآو

 ىراخبلا لوق ىف : رجح نبا لاق ( هلك رهذلا ماص امناكف ) : هلوق - 32

 ةهج لك نم ىواستلا مزلتست ال ةيلثملا نأ ىضتقي هصن امب رهدلا مايص لاثم

نكلو . لعفلا نم لصاحلا فيعضتلا نود فيمضتلا لصأ انه اهب دارملا نال



 رمع نبال ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك اهلاثما رشمب ةنسحلا نال كلذو لوقا

 كنأ ربخا ملا ) : هل لاقف كلذ نع هلأسف . راهنلا موصيو ليللا موقي هنا هغلب نيح

 ناف رطقو مّصَو٬مُقَو مت٬لقفَت الف : لاق . ىلب : لاقف اهنلا موصتو يللا موقت ٠
 نا َكبْسَحَق زنع كي لوطي نأ ىتمت هناو . اقح كيلع كفلو . اق كينع كييشت
 ىنا لاق ( هلاقم رضم ةَنَسَحْلاَق . رهدلا مايص كلذف ةثالث رهش لك نم موصت.

 . رطانقلا ىف هيف لاطأ ام رخآ ىلا (مأيأ ةتالت ةعمج لك نم مَص ) : لاق ةوق دجا

 مايا ةنس هعبتأ ئ ) : هلوق ىنعأ هدعب ىذلاو ثيدحلا .اذهب مهضعب لدتساو

 . لضفأ هناو . زئاج رهدلا موص نا ىلع ( خلا ولاوَم ن

 رهدلا موص نا ىلع كلذ لدف اولاق : هصن ام نيثيدحلا ركذ دعب رجح نبا لاق

 ىضتقي ال ردقملا رمالا ىف هيبشتلا ناب بقعتو . بولطم رما هناو هب هبش امم لضفا
 مايص ةيعورشم ريدقت ىلع باوثلا لوصح دارملا امناو . هبابحتسا نع الضف هزاوج

 . ةنسلا عيمج مايص هل زوجي ال :فلكملا نأ مولعملا نمو . اموي نيتسو ةئامثالث

 . هجو لك نم هب هبىشملا ةيلضفا ىلع هيبشتلا لدي الف

 موي مايص و] ؟ لضفأ وه له مدقتملا طرشلاب رهدلا موصل نوزيجملا فلتخاو

 ثيح هللا همحر رطانقلا بحاص هيلا لام امك ىناثلا ىلا لامو ؟ خلا موي راطفاو

 هيف دبعلا نال اهرهق ىف ىوقاو سفنلا ىلع دشا وه مالسلا هيلع دواد موصف : لاق

 . خلا . موي ركشو موي ربص نيب

 . اهيف ىخارتلا ىضتقي مثب ريبعتلا رهاظ ( لاوش نم مايأ ةتس هعبتا مث ) : هلوق

 . ةنسلل الصحم نوكيو هلك رهشلا ىف اهب نايتالا زوجي هناو

 هيلع ىذلاو . ةقرفتم وأ ةعمتجم نوكت نأ نيب كلذ ىف قرف ال هنأ اضي] هرهاظو

 . لاوش نم ىناثلا مويلا ىف اهيف هدلاو ةيلاوتم اهب ناتال ءاندماش اميف لمملا
 ىعفاسلا بذ . اهتيهاركو اهبابحتسا ىف فالخ كلذ ىف انموق دنعو

 قحلي نأ نم افوخ :: لاق ىناثلا ىلا اطوملا ىف كلام بهذو ث لوالا ىلا لبنح نباو

 ةصاخ ىف اهموصي ناك هنأ هنع فرطم ىورو . هنم سيل ام ناضمرب ةلاهجلا لها

.تيدحلا رهاظ هتمداصمل رهاظ اطخ اذهو . ةهاركلا ىلع فسوي وبا هقفاوو . هسفن
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 ةياورل او لاوش نم اتم هلوق وهو مايالا ركنتل هعيمح ف نوكي وأ عابتالا ظفل لحال

 عم ثيناتلا ءات فنحب مث لدب واولاب . خلا (اتس هعبتاو) عماجلا ىف ام ىلع مهدنع
 مولعم وه امك ناهجولا هيف زاج دودعملا فذح اذا هنال مايالا وهو ركذم دودعملا نأ

 . ملعأ هللاو

 اهلاثما رشعب ةنسحلا نأ وهو ههيجوت مدقت ( هلك رهدلا ماص امنأكف ) : هل وق

 ىف هب دارملا رهدلا مامت كلذف نب رهشب مايأ ةتسو رهشأ ةرشعب ناضمر رهشف

 . ةنسلا

 لفنلا باوث ةاواسم كلذ نم مزلي هنا ليق ام اذه ىلع لكشي الو ىقلعلا لاق
 . ىمتن ا , ىلاعت هللا نم لضف درحم وهو فيعضتلاب ةنس راص امنا هنال ضرفلل

 . تيار ىلوعفم ىناث وهو بصتلاب رجح نبا لاق ( امايص رثكا ) : هلوق - 3

 ناكو . هريغو نابعش ىف موصي ناك : ىنعملاو امايصب قلعتي ( نابعش ىف ) هلوقو
 . ىهتنا 0 هريغ ىف همايص نم رثكا اعوطت نابعش ىف همايص

 دعب تاراغلا ىف وأ هايملا بلط ىف مهبمشتل نابعش ىمس هنأ كلذ لبق ركدو
 ۔ ىهتنا كلذ ريغ هيف لبقو . هلبق ىذلا نم ىلوأ اذهو . مارحلا بجر رهش جرخي نأ

 موص نم ملسو هيلع هللا ىلص هراثكا ىف ةمكحلا ىف فلتخاو : كلذ دعب لاق مث
 هريغ وأ رفسل رهش لك نم مايالا ةثالثلا مايص نع لفتسشي ناك : ليقف نابعش

 نع اثيدح كلذ ىف ىورف . خلا لاطب نبا كلذ ىلا راشأ نابعش ىف اهيضقيف عمنجتف

 ايبرهك رهص لح ني مآيأ ةمالك موصي مَلَسَو هيلمع هللا فص هللا لوسر ناك) ةناع
 4٧ ۔۔ < ه و ۔4 -. ۔۔ے م ه ر ه, ۔ ۔ ۔ ه إ۔ ة ۔ ۔.م. ؟

 فيعض يوارلا نا ركذو . (نابَمش ٌموَصَيف ةنسلا موص هيفحت عمتجي ىتَح تلد رخا
 نع : لاق نأ ىلا ثيدح هيف دروو ناضمر ميظعتل كلذ عنصي ناك ليقو : لاق مث

 لاق ناضمر دمب لضفأ موصلا ىأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لئس : لاق سنآ

 ُلَضفأ) اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح نم ملسم هاور ام هضراعيو . لاق نا ىلا . ناَبَعَش

 : . مرحلا موص ناضمر دمب موصلا

 نيضقي نك هءاسن نآ هريغ نود نابعش ىف مايصلا نم هراثكا ىف ةمكحلا ليقو

هبقمي هنا كلذ ىف ةمكحلا ليقو د لاق نأ ىلا _ نابعش ىف ناضمر نم نهيلع ام
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 ىف هموصي ام ردق نابعش يف موصلا نم رثكي ناكو ضرتفم هموصو ناضمر
 ءاج ام كلذ ىف ىلوالاو . ناضمر مايأ ىف كلذب عوطتلا نم هتوفي امل هريغ نيرهش
 لوسر اي تلق : لاق ديز نب ةماسا نع - لاق نا ىلا _ ىضم امم حصأ ثيدح ىف
 زهنمت كلذ ) : لاق نابعش نم موصت ام روهشلا نم رهش نم موصت را مل هللا
 َنيلاَعلا بر لا نآمتالا هيف عقزت لهم َرْهَو ناضَمَرَل بجر ب هنع سانلا َلْفْعي
 . خلا (مئآص اناو ىلمع حقزي نأ تيك

 رعشي اذه رجح نبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مايص ) :: هلوق _ 84

 هب مزج نم ناكو . رضحلا ىف مهل اداتعم مهدنع افورعم ناك ةفرع موي موص ناب

 هدنع تماد مئاص ريغ هنأب مزج نمو . ةداعلا نم هفلا ام ىلا دنتسا مئاص هناب

 نع الضف رفسلا ىف ضرفلا موص نع هيهن فرع دقو . ارفاسم هنوك ةنيرق
 . ىهتنا . لفنلا

 . (ةفرعب سانلا بطخي ر وهو) . ةاورلا ضعب داز ( هريعب ىلع فقاو وهو ) : هل وق

 موص نأ لصاحلاو ( نورظني سانلاو ) ةاورلا ضعب داز ( هبرشف ) : هلوق

 هفعضي الئل ةفرع موي مايص هل بحتسي الف ةفرعب فقاولا امأو رطانقلا ىف لاق

 لم] كلذب ىناتيل هموص كرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال ركذلاو فوقولا نع

 ثيدحل ١ ركذف . خلا لضفلا مأ دنع .اورامت اسان نأ ثيدحل أ ىف درو امك 4 مسوملا

 رفسلا مهدهجأ نيذلا سانلاب قفرلل ملسو هيلع هللا ىلص كلذ لعف امناو .لاق نأ ىلا

 كانه همايص ىلع ىوق نم امأو . ركذلاو فوقولا نع اوفعضي نأ مهيلع فاخف

 مساقلا لاق ةفرع موي موصت ةشئاع نأ دمحم نب مساقلا نع ىور آ لضفأ همايصف

 نم سانلا نيبو اهنيب ام ضيبي ىتح فقت مث مامالا عفدي ةفرع ةيشع اهتيار دقلو
. ىهتنا . ملعأ هللاو . رطفت مث بارشب وعدت مث ضرالا
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 نوسمخلاو ىناثلا بابلا

 روحسل او راظطفال ا تقوو مت اصلا رتف اميق

 لاق : لاق ة ري ره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 » رطفم حبصأ ابنج حبصأ َم « : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع نع ةديبع ىبأ نع عيبرلا لاق

 ميلم ميللا لص هلا لوسر باحصا نم ةلمر يخلا ميهارباو
 (ةرافكلا هنع نوأ رديو رطفم حبصأ ابنج حبصأ نَه) نولوقي ملسو

 رطفأ لاق ةري ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 6
 هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ناضمر ىف “لجر

 نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . كلذ نم عيطتسي ام ردق لمع انيكشم نيتس ماعطإ وأ

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 17
 .«عوضولا ّضّقْنتَو مئاصلا رطفت ةبيغلا» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص , و٠, د.4٠4 ۔۔.,4 " 2. ٠242

 ناك له ةشئاع تلئس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 غنضي ناك » : تلاق ؟ مئاص وهو ليقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 . » 2٩7 ج ذ َوُهَو َكلَذ ات

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديزنب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 مثغيَس ادإَو ، اولَكَق الالب متكِمَس ادي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 : .:ناضمر ىف ىنعي « اوفكف موتكم مأ 1
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 لاقي . ديدشتلاب رطف نم . ةددشم ءاطلا رسكو ءافلا حتفو ءايلا مضب رطفي

 . حاحصلا ىف امك اريطفت انا هترطفو مئاصلا رطفا

 انباحصأ بهذم وه اذه (1) ( ارطفم حبصا ابنج حبصا نم ) : هلوق - 5

 ميهارباو ريبزلا نب ةورعو سوواطو ةريره وبا كلذ ىلع مهقفاوو . هللا مهمحر

 نم لسفلا نأ ىلا انيفلاخم روهمج بهذو . هللا همحر فنصملا هركذ امك ىعخنلا

 هللا ىضر ةسئاع نع اثيدح كلذ ىف اوورو . موصلا ةحض ىف اطرش سيل ةبانجلا

 اوجتحاو مليخا ريمرع اج ني ابج حبصي ناع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا) اهنع
 اوبَرْساَو اولح مكلهللا تتم امم اوغَتباَو ًنمور يشاب نآلاق ه : ىلاعت هلوق رهاظب اضيا
 هللا لعج دق : اولاق . ةيآلا (2) « دشألا طْيَعْلا نم ضيألا طيحلا مكل نيبتي ىتح
 . برشلاو لكالاو لضفلا ءاغتباو ةرشابملل ةياغ نييبتلا

 هيلا لسفلا ريخات زاوج ىلع ةلالد حبصلا ىلا ةرشابملا زيوجت ىف : ىواضيبلا لاق
 لكالل ةياغ نييبتلا نولمجي انباحصأ ناب باوجلا نكميو ) ابنج حبصملا موص ةحصو

 هناو (ًارطقمن حبصأ بنج حبصأ نَم) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل . طقف برشلاو

 حتوي امردق امهنم ىنتتسب نكل رهاظلا بسحب اضيا لضفلا ءافتباو ةرتابملل ةباف
 . . ررحيلف ( ملعا هللاو . اضيا ثيدحلا لجال لاستغالا هيف

 ثيح هللا همحر دعاوقلا باتك بحاص هلواف هب اولدتسا ىذلا ثيدحلا اماو

 هلوا ايسان ملسو هيلع هللا ىلص نوكي نا لمتحي ثيدحلا اذه ىف هولاق ىذلاو : لاق

 . خلا . نيرمالا عمجا وهو موصلل اطايتحا هيف نال انباحصا هلاق ام حيحصلاو رذع

 بحاص ليوات هيلع لدي امك ادمعتم يأ ( ابنج حبصا نم ) : هلوقب دارملاو

 (لسفلا عييضتو) تادسفملا ىف مهلوقو فلاخملا هب لدتسا ىذلا ثيدحلل دعاوقلا

 نايسنلا ىف ركذ هللا همحر حاضيالا بحاص نأ الا اعيضم ىمسي ال ىسانلا نال

 عيرفتلا نكل . ثيدحلا اذه رهاظب قلعتو ماص ام ديعي هناب لوقلا حجرو نيلوق

 ىذلا ثيدحلا ليوات ىف دعاوقلا بحاص هركذ ىذلا لوالا باوجلا لطبي هيلع
 هب باجا كلذلو ادسفم نايسنلا ىري ال هللا همحر هنا لاقي نأ الا فلاخملا هب لدتسا"

 ` . . ملعأ هللاو . روذعم ىسانلا نال رهاظلا وهو

 ٠ اطوملا ىف كلامو ناغيشلا هاور (1)
٠. 187 ةيالا . ةرقبلا ةروس ()
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 دعيلف ةالصلا طورش نم اطرش يسن نم ىلع اسايق ةداعالا نم دبالو ناك ناو

 , دمعتملاو ىسانلا نيب ذئنيح قرفلا لصحيو . طقف ةبانجلل سان وهو ماص ام

 . ملعا هللاو

 (ماص ام ديعي هناف) هللا همحر حاضيالا بحاص لوقب دارملا وه اذه نا رهاظلاو

 امك مويلا كلذ ديعي هناف ناضمر ىف عماجو ىسن نم كلذكو) كاذ دعب هلوق هل دهشيو

 ايسان عماج نمم مظع] سيل ةبانجلا ىسان ناف . خلا (ةالصلا ىسان ىلع اسايق انمدق

 لممتغاو رجفلا دعب الا هبتني ملف موقي نأ ىلع عامجلا دعب مان نم امأو . ملعأ هللاو

 دعب مان نيح عيضم هنال هموص نم ىضم ام لدب هيلعف : حاضيالا ىف لاقف هنيح نم

 دقو رهشلا ةمرح كتهل دمعتم ريغ هنال اذه ىلعو . هموي لدبي ضعب لاتو . ةبانجلا
 :"ىهتنا 7 ماما هللاو . موقي هتا قع ما

 زيزعلا دبع ةيكلاملا نم موصلل لسغلا طارتشا ىلع انباحصأ قفاوو

 ءاكح . هزجي مل هتبانجب املاع ناك نا هنأ ىلا ابهذ ةملس نب دمحمو نوسشجاملا نبا

 مدقت امك هب اولدتسا ىذلا تيدحلا دعاوقلا بحاص هيلع لمح امك . لامكالا ىف

 . عيضم هنال هلبق امو مويلا كلذ ىضتقي هنا مهمالك حيرص (ارطفم حبصا) : هلوق

 ركذو . هموص نم ىضم ام مادهناب لوقلا ىلا انباحصأ بهذف : دعاوقلا ىف لاق

 مويلا كلذ ةداعا الا همزلي ال هنا : ىضتقي ام ةهبش ىلع مالكلا دنع حاضيالا ىف

 ثيح هريغ هب حرص امك ىضم ام ىنعي ءاضقلاب عييضتلا ىلع مالكلا ىف حرص ناو

 هيف ىتا نم ىلا رظنلاب ىنعي ةثالث ىلع ناضمرن] ىدنع رظنلا هبجوي اميف كلذو : لاق
 عييضتلا ىفو . ةرافكلاو ءاضقلا دمعلا ىف اوبجواف . ةهبشو عييضتو دمع : ادسفم

 حبصي ىتح ةبانجلا نم لسفلا عييضت لثم ةرافكلا نود ىضم امل ىنعي ءاضقلا 3

 فلتخا ام لك كلذكو : لاق نا ىلا _ مويلا كلذ ةداعا ةهبشلا ىفو _ لاق نا ىلا
 اوفلتخي مل هنال سنجلا اذهب قحلي نا بجي ال وا تارطفملا نم وه له هيف ءاملعلا
 . ٠ ىهتنا . ملعا هللاو س ةهبش نيبناجلا الك نم هيفو الا هيف

 نيظطلا لثم ذغمب سيل ام علب نم مزلي اميف فالخلا دعب هركذ امنا .اذهو

 اطخلا نم هتزاجا هللا همحر ليعامسا خيمشلا لعج ىذلا كلذ هابشاو اصحلاو

 رماظ هل لدو رطفم رغ هنأ فلاخملا دنع هيلع عامجالا عقو امب فيكف ضحملا

نالو . دعاوقلا بحاص هركذ امك . اندنع هلي وات مدقت ىذلا ثيدحلا رهاظو نآرقلا
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 باتك ىفو . ىضم ام ةداعا ىلع لدي ال هموص نالطب ىلع هب انللدتسا ىذلا ثيدحلا

 .عيض نم نأ خياشملا ضعب نع هللا همحر ىخامسشلا ديعس نبا دمحا انمعل ريسلا

 . ىهتنا . هب ذوخام ريغ وهو ةصخر اموي داعأ ناضمر ىف اسل ١

 هب احصأ] دنع لمعلا هيلع ام الوأ ىكح هللا همحر حاضيالا بحاص نأ لصاحلاو

 مويلا كلذ ىضقي هنأ ىلا هللا همحر هداهتجا هادأ مث ىضم ام ةداعا نم هللا مهمحر

 ٠ ررحيلف . ملعأ هللاو . طقف

 هبسشتف ةبوقع عون اهيف ةرافكلا نال كلذو . نوعفدي ىأ ( نوءرديو ) :: هلوقو
 ةهبش هيف عقو ثيحو (ِتاَهَبَشلاب دوُدْحلا اوءرا) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو دحلا

 . ةهبش هيفو الا هيف اوفلتخي مل : حاضيالا بحاص لاق امك هيف فالخلا لصح

 . ملعأ هللاو

 . خلا ) ةبقر قنتعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ( : هلوق _ 316

 مايصلاو قتعلا نيب ةرافكلا ىف رييختلاب انباحصأ لوقل حاضيالا ىف هب لدتسا

 عيطتسي ام ردق ىلع ) تيدحلا .اذه رخآ ىف هلوق ىنعم نوكي اذه ىلعف . ماعطالاو

 (و]) نكل بيترتلا ىلع اهنا لدي هرهاظف الاو كلذ نم ءاشي ام ردق ىلع ( كلذ نم
 . رييختلا ىلع لدت اهنال كلذ عفدت

 ةريره ىبأ ثيدحب كلذ ىلع اولدتساو بيترتلا ىلع اهنا ىلا مهضعب بهذو
 :' لاق٬تكلهاو تكلم هللا لوسر اي لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لجر ءاج) : لاق
 : لاق ؟ةَبَقَر هب قْنُمَت ام دجَت زُم : لاق . ناضمر راهن ىف ىلعا تيتا لاق ؟ َتلَعَق ا
 ام دجت ڵلَهَق : لاق . ال : لاق ؟ ينبنكباَتتم نيرهش َماَيىِص غيطتشَت لهف : لاق . ال

 هيف يتيب مالسلا هيلع ءىبنلا يتوأفرسلج مث . ال : لاق ؟ اّنيِكس يتيس هبي ميطق
 هيلع َكِحَضَق : لاق . ىنم اهيلا جوحأ اهيتبال نيب ام لاقف . اهي قدصت : لاقف مت

 اكلإ ررم دحأ ُىزحت الو كَلُحَأ هناف بَمْذإ : لاقف هذجاون دب ىتح مالسلا

 ىف امك ةسابكلا ةمجعملا لاذلا نوكسو نيعلا رسكب وه (قذعب) : هلوقو

 لصا نوجرمعل ا نال نوج رعلا سار ىنف نوكت ىنلا خيرامشل ا هنم دارملاو . حاحصلا

 . حاحصلا ىف اذك اسسباي لخنلا ىلع ىقبيو خيرامشلا هنم عطقتو جوعي ىذلا قنملا

٠ هقفلا ىف لاقي امك اهلحم ىدعتت ال ةصخرلاو . ةصاخ هل ةصخر اهنا مالسلا هيلع كلذب ىنعي (2)
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 بتكلاضعب ىفو خلا (هدنع نم رمتب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتان) حاضيالا ىفو

 . ىهتننا

 هصن ام بتكلا ضعب ىفو . ءارلاب ىنعأ (قرعب) دعاوقلا خسن ضعب ىفو
 . حتفلاب باوصلاو . ءارلا ناكساب ىوريو . ءارلاو نيعلا حتفب روهمجلل وه (قرعب)

 . ةدئاز نونو ءازلا رسكب ليبنزلا لاقيو س نون نود ىازلا حتفب ليبزلا قرعلاو

 . هيف ليبزلا لمحل اليبز ىمسيو . ءايلا حتفو ميملا رسكب ليكملاو ةفقلا هل لاقيو
 ٠ ىهتنا . صوخلا نم ةعساولا ةريفضلا ىهو ةقرع عمج هنال قرع ىمسو

 اهتسبلا ىتلا ضرالا اهب دارملاو ةرحلا ىهو ةبال ةينثت (اَهيَتَباَل) : هلوقو

 . اهتافنتكمب ناترح امهو ناتبال ةنيدمللف . دوس ةراجح

 ىمسيو . سارضالا رخآ رهو ةمحعملا لاذلاب ذحان عمج (هذحا ون) : هلوقو

 . ذجاون عبرا ناسناللف ث لقعلا لامكو غولبلا دعب تبني هنال ملحلا سرض

 نايب تدرأف دعاوقلاو حاضيالا ىف روكذم هنال ثيدحلا اذه ىلع تملعت امناو

 . ملعا هللاو ، هيلا جايتحالل هانعم

 هب وجو عم ءاضقلل ةرافكلا امهيف تركذ نيذللا نيثيدحلا ىف ضرعتي ملو

 . ملعأ هللاو ..هب ملعلل هلعلو ةرافكلاك

 اهيلع مالكلا مدقت دقو ( ءوضولا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا ) : هلوق - 17

 رماظو . ملسملا ةبيغ اهب دارملاو نيغلا رسكب ىهو ءوضولا هنم بجي ام باب ىف
 . اهيف الا ثيدحلا دري مل هنأ ضتقي تقب ةبيفل ١ ىلع هللا همحر فنصملا راصتقا

 بعذو:لاق ثيح ةميمنلاو ةبيغلا ىف ثيدحلا درو هنأ ىف حيرص دعاوقلا مالك و

 جورفلا ىلا رظنلاو روجفلا نامياو بذكلاو ةميمنلاو ةمرحملا ةبيغلا نأ ىلا انباحصأ
 هللا ىلص ثىبنلا نع كلذ توبثل ءوضولا ضقنيو موصلا دسفي هلك كلذ نا . ةمرحملا

 . خلا . امهيلع اسايق رئابكلا رئاسو . ةميمنلاو ةبيغلا ىف ملسو هيلع
 مالك رهاظو ةميمنلاو ةبيغلا ىقالا ثيدحلا دري مل هنأ هللا همحر همالك رهاظو

. بذكلاو ةميمنلا ىف درو هنا حاضيالا
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 ہ ثك ب «

 ركذ دعب لاق ثيح ءايشا ةسمخ ىف درو ثيدحلا نا ىف حيرص رطانقلا مالكو

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سنأ نع ىور امل اهنع كاسمالا بجي روما
 رظنلاو ةبذاكلا ناميألاو بنكلا ةميمنلاو ةيفلا مئاصلا رطفت مَ[ح ) : لاق

 .( ةرت ا

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا ىلا هدانساب بيبح نب عيبرلا ثيدح ىفو

 سمخلا لاصخلا نا رثالا ىفو . ( ءوضولا ضقنو مئاصلا رطفت سمخ ) : لاق هنا
 . خلا ًامُدَع 17 نممدمهتو . ءوضولا َنْضقني و . عئاصلا نرطثت ثيدحلا ىف ةمدقتملا

 لمل . خلا ( ةمرحملا ةبيغلا نا ىلا انباحصا بهذو ) دعاوقلا ىف هلوق نكلو
 : لاق ثيح مهنيب فالخلا دوجو ىف حيرص حاضيالا مالكف الاو مهنم روهمجلا دارملا

 . موصلا ضقني ال مهضعب لاق : هيلع دمعتملا بذكلا ىف انباحصا فلتخاو

 لاق : لاق سنا قيرط نم ىور ام ضقني هنا ىلع ليلدلاو . ضقني ضعب لاقو

 ناضقنيو َةوَضَوْلا ِناَّضقني بذكلاو ةميمنلا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اسايق لاحلا اذه ىلع قافنلا رئابك رئابكلا عيمج كلذكو . لاق نا ىلا . (موصلا
 . ةميمنلاو بنكلا ىلع

 هللاو . ثيدحلا اذه هغلبي مل هلعلف هيلع دمعتملا بذكلاب ضقنلا ري مل نم اماو
 . . ىهتنا ى ملعأ

 رئابك نيب قرف ال هنا ىضتقي ثيدحلا ىف درو ام ىلع رئابكلا رئاس سايق مث
 هيلع هللا ىلص هلوق رهاظ هل دهشيو ::ةالصلا كرتك كرتلا رئابكو لثم امك لعفلا
 لوصو الو ةالص الو .هل ءوضو ال نهي ةالص الو .هل َةَالَص ال نه ناَميايال) : ملسو
 مراَحَم ةنج نم ةالصلا َكَرَت نإف هللا مراحم نَع فكلاب آل موص الو .هل موص ال
 رئابكلا موصلل الطبم اهنع فكلا مدع نوكي ىتلا مراحملاب داري نآ الا مهللا (هللا

 هنا الا حيحص هموص الثم ةالصلا كرات نوكيف . بسك اهيف حراوجلل نوكي ىتلا
 ! . ملعأ هللاو . هيلع باثي ال

 . ررحيلف . ملمأ هللاو ى الطاب سانلا نم ريثك موص نوكي رهاظلا ىلع لمح اذاو

 ىراخبلا ىف ةياورلا كحضي وهو كلذ انب عنصي ناك ) : تلاق هلوق - 3
 مئاص وهو هجاوز] ضعب لبقيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نا : تلاق

. (تكحضفن
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 " . اهكحض ببس ىف اوفلتخا مهنا مث

 تبجعت ليقو . اذه ىف فلاخ نمم بجعتلا اهكحض لمتحي ليق رجح نبا لاق
 نكلو . لاجرلل هلثم ءاسنلا ركذ نم ىحتسي امم اذه لثمب ثدحت ذا اهسفن نم

 . كلذ لثم ىلا ملعلا غيلبت ىف ةرورضلا اهتأجلا

 ةبحاص اهنا ىلع اهيبنت وا . كلذب اهسفن نع اهرابخال الجخ كحضلا نوكي دقو
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم اهناكمب ارورس وأ . اهب ةقثلا ىف غلبا نوكيل ةصقلا

 . هرخآ ىلا اهل هتبحمو هنم اهتلزنمب و

 مهل لدتساو . خلا مهضمب اهزاجاف مئاصلل ةلبقلا ىف اوفلتخاو دعاوقلا ىف لاق

 امل (نورخآ اههركور) :: هلوق ليلدب ةهارك ريغ نم زاوجلا اوداراو ةشئاع ثيدحب

 . عاقولا نم هيلا وعدت

 ذسشو . سابع نبا نع ىورم وهو بابشلل اههركو خيسشلل نورخآ اهزاجاو
 . خلا . رطفت اهنا .اولاقو موق

 . ةمورم اهنأ راتخملاو

 . خلا عامجلا ىعاود نم اهنال ةهوركم اهنأ بج وي ىدنع رظنلا و حاضيالا ىف لاق

 نود ىنملا لزني مل ام اهتعجاضمب الو هتجوز ةلبقب رطفي الو رطانقلا ىف لاقو

 ليبقتلاب ساب الف هبرال اكلام وا اريبك اخيش نوكي نأ الا هركي نكل ىذولاو ىذملا

 ىنملا هقبسف لبق مث ليبقتلاب لازنالا فاخي ناك .اذا . نسحاو طوحا هكرتو

 . خلا . هل ضرعتم هنال رطفا

 هظفل ( اوفكف موتكم مأ نبا متعمس اذاو اولكف الالب متعمس اذا ) : هلوق - 9

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ليب نْذَوَي َناَك الالب ©آ) ةشئاع نع ىراخبلا ىف
 («رْجقلا حلطية ىتح نوو ال هتإَق موثمتم مأ نبا نذؤي ىَتَح اوبرشاو اولك : ملسو

 . اذ لزنيو اذ ىقري نا الا امهناذا نيب نكي ملو مساقلا لاق

 ىتحنأ لجر هنإَت موتكم ما نبا نذؤي ىتح اوبرشاو الك ) دعاوقلا ىف هظفلو

 . ( تخبضأ تحبصأ هل لاقأ ىتح نَدَوَي ل

1
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 موتكم غا ننا ناذأ اوعمست نأ َقإ اولكف ليكب نذؤي الاب َنا) حاضيالا ىف هظفلو

 برشلاو لكالا مرحي ال هناو . روحسلا ريخات ىلع هيبنتلا ثيدحلا اذه نم دارملاو

 . بهذملا وه اذهو رحفلا علطي ىتح

 . لكالل مرخملا دحلا ىف حاضيالا ىف لاق امك اوفلتخا نكلو
 . هسفن رجفلا عولط ءاملعلا ضعب ىنعأ مهضعب لاق

 . هل حابم لكالاف هل نيبتي مل نمو هبلا رظانلا دنع هنيبت وه مهضمب لاقو

 مهضعب لاق حبصا امدعب لكأ هنا لكا امدعب فشكنا نم نأ قرفلا ةدئافو لاق

 لوالا لوقلاو _ لاق نأ لا . ءاضقلا هبلع سيل نورخآ لاقو . هموي ءاضق هيلع

 سايقلا ذا حصأ روهمجلا لوقو _ اضيا لاق نأ ىلا _ روهمجلا لوق وهو ىدنع حصا

 لاوزلاك ةيعرشلا تاقوالا دودح رئاس ىلعو بورفلا ىلع عولطلا سايق وهو هدضعي

 - خلا . هب قلعتملا ملعلا ال هسفن نيبتلا وه اهعيمج ىف رابتعالا ناف هريغو
 لوقلا فاضا هنا الا لكالل مرحملا دحلا ىف نيلوقلا ةياحك ىف دعاوقلا مالك هلثمو

 هيلع بح وب مل هل لصاحلا ملعلا وه دحلا لاق نمو : لات ثيح روهمجلا لا ىناثلا

 عقاولا لامتحالا وه فالخلا ببسو لاق نأ ىلا ءاملعلا روهمج لوق وو ءاضق

 وه انيلا نييبتلا ةفاضاف . ةيآلا ء ضيبألا طيحلا مكل ب صح ه : ىلاعت هلوق ىف
 بجوي ظفللا رهاظف ى انل نيبتي ملو هسفن ىف نيبتي دق هنال فالخلا عقوأ ىذلا

 ىلع اسايق ىنعا هسفن عولطلاب هقلعت بجوي سايقلاو . ملعلاب كاسمالا قلعت
 ٠. هرخآ ىلا . ةيعرشلا تاقوالا رئاسو بورغلا

 الباقم اثلاث الوق ةلأسملا ىف نأ ىلع لدي هحيرص لب حاضيالا مالك رهاظو

 : هصن ام كلذ ىف لاطأو امهب قلعتي امو امهركذ دعب لاق ثيح نيقباسلا نيلوقلل

 . طايتحالا ىلع ىرج هلعلف رجفلا عولط لبق كاسمالا بجوأ نم اماو

 مرحملا تقولا نع هل لئاسلل لاق سابع نبا نع كلذ ىف ةياورلا تفلتخا دقو

 ىتح لكر رخآل لاق هنا ىورو (كشضَت ىَّمَحع لكر هل لاقف مئاصلا ىلع لكالا هيف
 ٠. ىمتنا . ملعا هللاو (كضَت ل

 لوالاو سيقا وهو لاق من , بابلا ثيدحب لوقلا اذهل دعاوقلا ىف لدتساو

. ملعا هللاو . عروا
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 ناضمر ىف درو ثيدحلا نأ ىلا رظن هب دييقتلا لعل ( ناضمر ىف ىنمي ) : هلوق
 ٠ مولعم وه امك رحفلا علط اذا ٣ كامسمال ١ هيلع بحي مئاص لكف الاو

 ىف ثيدحلا ظفل , خلا ( راطفالا .ا ولحع ام ربخب ىتمأ لازت ا( : هلوق _ 0

 موختلا ةابيشأ برقلاب اورظتني مت ام رتم ىيتأ لاَرَت ل ) دعاوقلا
 . نورخؤي اوناك ىراصنلاو دوهيلا ناف ( راطفإلا الجع امم ارهاط نيذلا لاَرَج الو

 . «رطلا اونَجَع ام ريخب سانلا لازي ال) ىراخبلا ىف هظفلو

 اهرطفب رظتنت مل ام ىتنس ىلع ىتما لازت ال ) اهنم تاياور هيف رجح نبا ركذو
 ليللا نم راهنلا ىف دازي ال نأ كلذ ىف ةمكحلا بلهملا لاق _ لاق نأ ىلا _ ( موجنلا

 . . ةدابعلا ىلع هل ىوقاو مئاصلاب قفرا هنالو

 رابخاب وأ ةيؤرلاب سمشلا بورغ ققحت اذا كلذ نزحم نا ىلع ءاملعلا قفناو

 . حجرالا ىف دحاو لدع اذكو نملدع

 ىلا رطفلا مهريخات ىف ةعيشلا ىلع در ثيدحلا اذه ىف ديعلا قيقد نبا لاق

 ىذلا نال . رطفلا ليجعتب ربخلا دوجو ىف ببسلا وه اذه لعلو موجنلا روهظ
 . ةنسلا فالخ لعف ىف لخدي هرخؤي

 ناف . ثيدحلا اذه ببس نوكي ناب ىلوأ دواد ىم أ دنع ةدايزلا نم مدقت امو

 ةريره ىبا ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هثيدحت دنع نيدوجوم اون وكي مل ةعيشلا

 . خلا . كلذب اوفرع دوهيلا نال

 ةريره ىبآ ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دواد ىبأ دنع ةدايزلاب دارملاو

 . موجنلا روهظ ىلا ىنعي ( نورخؤي ىراصنلاو دوهيلا نال )

 ريخاتو روطفلا ليجعت ناضمر ننس نم نا ىلع ءاملعلا عمجاو دعاوقلا ىف لاق

 . لاق نأ ىلا هرغو مدقتملا ثيدحلاب كلذل لدتساو روحسلا

 انمايص ًايَب ام لصف ) :: لاقو . ( ةكربلا روحسلا ىف ناف اورحست, ) : لاقو
 . خلا ) روحسلا ةلكأ باتكلا لما مايص

 لبق ءاملا وا رمتلاب نوكي نا ىغبنيو : راطفالاب قلعتي اميف رطانقلا ىف لاقو
 ۔ لاق نأ ىلا _ اهركذف رومأ ةتس ىف همامت نأ ءايقتالا موص ىف ركذ مث . ةالصلا

 ءاعو نم امف ءىلتمي ىتح راطفالا تقو لالحلا لكا نم رثكتسي ال نأ سماخلا

رهق موصلا نم دافتسي فيكو . لالح نم غىلم نطب نم لجو زع هللا ىلا ضغب ١



 __ {{ دسلاو دسا تفو مئاصلا رعفي اميف (دت) بابلا {{ 4
 هراهن ةوحض هتاف ام هراطفا دنع مئاصلا كرادت اذا ةوهشلا هرسكو ناطيشلا

 ىلع سفنلا ىوقتل ىوهلا رسكو ىوخلا موصلا دوصقم نا مولعمو _ لاق نا ىلا _
 تي وقو . اهتوهش تجاه ىتح ءاشعلا ىلا راهنلا ةوحض ةدعملا تغبد .اذاو . ىوقتلا

 نم تشثعبناو اهتوق تفعاضتو اهتذل تداز تعبشاو . تاذللا نم تممطأ مث اهتبغر

 موصلا حورف . اهتداع ىلع تكرت ول اهتلاح ىلع ةنكاس نوكت نا ىسع ام تاوهشلا
 نلو . رورشلا ىلا ناسنالا دوق ىف ناطيسلا لئاسو ىه ىتلا ىوقلا فيعضت

 . مصي مل ول ةليل لك اهلكاي ناك ىتلا هتلكا لكاي نا وهو ليلقتلاب الا كلذ لصحي

 نم لب . هموصب عفتني ال هناف اليل لكآي ناك ام ىلا ةوحض هلكاي ام عمج اذا اماف

 فعض رعشتسيو . سطعلاو عوجلا ىحي ىتح راهنلاب مونلا رثكي ال نا بدالا

 . خلا . هبلق كلذ دنع وفصيف ىوقلا

 الاثتما كلذ مهلعف ةدم ىأ ةيفرظ ام رجح نبا لاق ( روطفلا اولجع ام ) : هلوق

 اذه ىف ثدحا ام ةركنملا عدبلا نم هيبنت : لاق نا ىلا _ اهدح دنع نينقاو ةنسلل

 حيباصملا ءافطاو ناضمر ىف ةعاس ثلث وحنب رجفلا لبق ىناثلا ناذالا عاقيانم نامزلا

 هن] هثدحأ نمم امعز مايصلا ديري نم ىلع برشلاو لكالا ميرحتل ةمالع تلمج ىتلا
 اوراص نأ ىلا كلذ مهرج.دقو س سانلا داحآ الا كلذ لمعي ألو ةدابعلا ىف طايتحالل

 اولجعو روطفلا اورخاف اومعز . تقولا نيكمتل ةجردب بورفلا دعب الا نونذؤي ال
 ناعتسملا هللاو , رشلا مهيف رثكو . ريخلا مهنع لق كلذلف . ةنسلا اوفلاخف روحسلا
 . ىتنا

 ح
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 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ردقلا ةليل ىف

 لاق : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 4 .7 . . ۔ 7

 ىحالت يتح ةلئللا مده بيرا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « ةسماخلاو ةعباتلاو ةعاتلا ىف اقونسمتلاف تعفرف مكنم نالَجَر
 ( . ايرامت ىآ ايحالت عيب رلا لاق

 : لاق يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 (1) طسوألا رشقلا يف فكتعي » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك
 نم َنيرثعَو )2( ىتدا, َناَك اذاي ىتح اماع فكتغاف ناضمر نم
 ِ ہ}۔ ح ۔۔0ح 212 مس ٨ م مه ؟ ۔ - صم < 4 ۔<۔ ص

 . رتم : لاق اهتودغ هفاكتعا نم (3) اهيف جرخي ىتلا ىه ناضمر
 من ةليللا هذهك تيأر دقرت ء رخاوألا رشقلا ىف تكتعتلف ىعم فكتعا
 اهوُسمتلاق ,نيط امم ىف اهتودغ ىف دعسأ ينأ تيأر دقو اهتيينأ م ۔. ` ۔ 1- رمب ه 4 د ء . ,: . ه ۔ 4 : .
 . « رتو لك ىف اهوسمتلاو رخاوالا شقلا ىف

 دح دهب دج
 . ةليللا هيلا تفيضأ ىذلا ردقلاب دارملا ىنف فلتخاو رحح نبا لاق

 اهنا ىنعملاو (4) . ردك َقحع هللا اوردق امرك ه ىلاعت هلوقل ميظعتلا هب دارملا ليقف
 5 . اهيف نآرقلا لوزنل ردق تاذ

 . ةرفغملاو ةمحرلاو ةكربلا نم اهيف لزني املو . ةكئالملا لوزن نم اهيف عقي او
 . ردق اذ ريصي اهييحي ىذلا ناو

 قييضتلا ىنعمو (5) هقزر هيلع ردق نمه ىلاعت هلوقك قييضتلا انه ردقلا ليقو
 . ةكئالملا نع اهيف قيضت ضرالا نالو . اهنييعتب ملعلا نع اهؤافخا اهيف

 ٠ طساوالا خ (1)

 ٠ ىدحا ةليل خ (2)
 ٠ اهيف طاقسا بطقلا ةغسن ىف (3)

 ٠ 67 ةيالا ى رمزلا ةروس (4)
 ٠ 7 ةيالا 0 قالطلا ةروس (ة)

53 .
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 ىنعملاو ءاضقلا ىخاؤم وه ىذلا لادلا حتفب ردقلا ىنعمب انه ردقلا ليقو

 هبو (4) ( ميكع مآ نك قرت اهيف ) : هلوقل ةنسلا كلت ماكحا اهيف ردقي هنا
 ةكئالملا اهيف بتكت امل ردقلا ةليل تيمس ءاملعلا لاق : لاقف همالك ىوونلا ردص

 نم هريغو قزارلا دبع هاور « ميكح رمأ لك قرف اهيف ه : ىلامت هلوقل رادقالا نم
 ىتشيروتنلا لاقو . مهريغو ةداتقو ةمركعو دهاجم نع ةحيحص ديناسأاب نيرسفملا

 حتف ءاضقلا ىخاؤم وه ىذلا ردقلا ىف عئاشلا نأو لادلا نوكسب ردقلا ءاج امنا

 هراهظاو ءاضقلا هب ىرج ام ليضفت هب ديرأ امناو كلذ هب دري مل هنا ملعيل لادلا
 . ىهتنا , رادقمب ارادقم اهيف :مهيلا ىقلي ام ليصحتل ةنسلا كلت ىف هديدحتو

 جرخ) ىراخبلا ىف هظنل (نالحر ىحالت ىتح ةليللا هذه تيرأ) : هلوق _ 1

 لاقف زمملسىمل ١ نم نالجر ىحالتف ردقلا ةليلب ان ربخيل = ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 مكل اربح وكي نأ ىسَعَو . تفرق نالفو نالف ىلتق ردقلا ةليلب مكربخأل تجرخ
 . ىهتنا ( ةسماَحْلاَو ,ةعباسلاو ةيساتلا ىف اهوسيتلاق

 ىا ايؤرلا نم وهو ىنيعم ريغل ءانبلا ىلع هيناث رسكو هلوا مضب (تيرا) : هلوقف
 ءاملا ىف دوجسلا وهو اهتمالع دارأ امناو اهترصبأ ىأ ةيؤرلا نم وأ . اهب تملعا

 تيرأ َننا,) مهدنع هظفل ناف اذه دعب ىذلا ثيدحلا ىف رجح نبا هلاق . نيطلاو
 . ىتايس امك ( ةليللا ذم تيآر .دقو ر فصنملا ةياور لدب ( ردقلا ةلي

 لاق ىتح لدب ءافلاب (ىحالتف) ىراخبلا ىف هظفل ( ىحالت ىتح ) : هلوق

 . ةمتاسشملاو ةعزانملاو ةمصاخملا ىهو تاحالم امهنيب تمقو ىآ ةلمهملاب رجح نبا

 . خلا . دملاو رسكلاب ءاحللا مسالاو

 . ( ناطيشلا اَمُهَعَم ِناَسِصَتَحَي نالُجَرءاَجَف ) ىرخا ةياور ركذف

 رجَحَف دجنملا ةنس ةنع اَمَميَقَل هنا ) ىهو ةدايز ىرخا ةياور ىف ركذو

 . ( اتتيب

 كلام نب بعكو دَرَدح ىبا نب هللا دبع امه ليق رجح نبا لاق (نالجر) : هلوق

 . . ىهتنا . ادنتسم هل ركذي ملو ةيحد نبا هركذ

` ٠ 4 ةيا . ناخدلا ةروس (4)
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 _ لافتشالل اهنييعت تيسنف ىبلق نم ىا رجح نبا لاق (تعفرف) : هلوق

 . ةنسلا كلت ىف اهتكرب تعفرف ليقو نبمصاختملاب

 . ردقلا ةليلل ال ةكنالملل تعفر ىف ءاغلا ليقو

 اهعفر نأ كلذ ىلع هل لماحلاو اهتفرعم ىأ تعفر مهضعب لاق ىبيطلا لاقو

 . ىنعم اهعفرل نكي مل تعقو اذاف اهعوقوب قوبسم

 . تغفر امصاخت املف عقت نا تعرش اهنأ اهعفرب دارملا لاقي نأ نكميو لاق

 . عوقولا ةلزنم عورشلا لزنف

 هللا ىلص ءىبنلا ملعا لهف ةنسلا كلت اهنييعت ملع عفترا ىذلا نا ررقت اذاو

 . لامتحا هيف ؟ اهنييمتب كلذ دعب ملسو هيلع

 كلذو . خلا ملعا هنآ ردقلا ةليل ىلع مالكلا لوا ىف ةنييع نبا لوق مدقت دقو

 امو هملعا دقف (كاردا امو) نآرقلا ىف ناك ام : ةنييع نبا لاق ىراخبلا ىف لاق هنا
 . ملعي مل هناف ( كيردي اَمَو ) : لاق

 نييعت فرعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا ةنييع نب ١ دوصقمو رحح نب ١ لاق

 . ردقلا ةليل

 ىف تلزن اهناف (1) (ىكزي هلعل كيرذُي و) : هلوقب رصحلا اذه بقعت دقو
 ٠ ىمتن ١ ىركذلا هتعفن و ىكزت نمم هن او . هلاحب مالسلاا هيلع ملع دقو موثكم مأ نب ١

 ةملس مأ تنب بنيز لاس ناىرفاعملا بهاو قيرط نم رصن نب دمحمىورو انه لاق

 سانل ١ ماقأ 1 اهملع ول ء ال : تلاقف ؟ ردقلا ةليل ملعي ملسو هيلع هللا ىلص ناك لم

 نوكي نا لامتحال مزالب سيلو الامتحا هتلاق اذهو :؛ رحح نس ١ لاق . ىمتنا اه ريغ

 ةليل نامتك بابحتسا ةصقلا هذه نم تايبلحلا ىف ربكلا ىكبسلا طبنتساو

 هلك ريخلاو اهب ربخي مل هنأ هيبنل ردق هللا نأ ةلالدلا هجوو لاق . اهآر نمل ردقلا

 : لاق نأ ىلا . كلذ ىف هعابتا بحتسيف هل هردق اميف

 قيرطلا لهأ نيب فالخ الب اهنامتك ىغبني ةماركلاو ةمارك اهنأ هيف ةمكحلاو

 . بلسلا نماي الف سفنلا ةيؤر ةهج نم

 ا . ءايرلا نم نماي ال نا ىرخا ةهج نمو
٠ 3 ةيآلا س سبع ةروس (1)
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 . سانلل اهركذو اهيلا رظنلاب هلل ركشلا نع لغاشتي الف بدالا ةهج نمو .
 . روذحملا ىف هريغ عقويف دسحلا نماي ال هنأ ةهج نمو
 توخا لع كايؤر صصق ال يتب اي ) مالسلا هيلع بوقعي لوقب هل سناتسيو

 . ىهتنا ( ةيآلا (1)

 لمتحي رجح نبا لاق ( ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا ىف اهوسمتلاف ) : هلوق
 لمتحيو نيرشعو ةعست ةليل نوكيف ريخالا رشعلا نم ةليل عسات ةعساتلاب ديري نأ

 مامت بسح نيتنثا وا ىدحا ةليل نوكتف رهشلا نم ىقبت ةليل عسات اهب ديري نا
 . هناصقنو رهشلا

 باتك ىف ةيضاملا ديمح نع رفعج نب ليعامسا ةياور ىف هلوق لوالا حجريو
 نيرشعو عست ىف ىآ (( سمخلاو عبسلاو عستلا ىف اهوسمتلا ) ظفلب ناميالا
 . ملعأ هللاو . ىقبت ةعسات ىف دمحال ةياور ىفو نيرشعو سمخو نيرشعو عبسو

 . ىمتنا

 . ىقبت ةَسياَخ ىف ىقبت ةعباس ىف) ىراخبلا ىف ةياورلا هذه مامتو

 طسولا رشعلا ىف فكتعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكر ::هلوق - 2
 تلاس : لاق ةملس ىبأ نع تاياورلا ضعب ىف ىراخبلا ىف هظفل . خلا (ناضمر نم
 رشعلا ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنل ١ عم انفكتعا لاقف _ اقيدص ل ناكو . ديعس ابآ

 رذقلا ةنكل تارت ىنا : لاقو انبطغف نيرشع ةحيبص جرخف ناضمر نم طسولا
 ىتأ تأر ىتنإ رئولا ىف رخاوألا رشعلا ىف اَهوّسيتلاق اهتنس ؤا اهتيسيشا ث
 (غغجاَّبْنَق ملو ئَلَع هللا لص هللا لوسر حم تمت ناك نمف . نيط امم ىف دّجْسا
 ترطمف ةباحس تءاحف ةقيقر باحس نم ةمطق ىأ ةعزق ءامسلا ىف ىرن امو انعجرف

 لوسر تيارف ةالصلا تميقاو لخنلا ديرج نم ناكو دجسملا فقس لاس ىتح
 . هتهبج ىف نيطلا رثآ تيار ىتح نيطلاو ءاملا ىف دجسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 عقو اذكه : رجح نبا لاق طسوالا) ىراخبلا ىف (طس ولا رشعلا ئف) :هلوق
 . ىلايللا رشعلاب دارملاو . تاياورلا رثكا ىخ

 تقولا ةدارا ىلع ركذملاب تفصو نكل ثيناتلا ظفلب فصوت نا اهقح نم ناكو
 نم طسدالا ثلثلا ىه ىتلا رشعلا ىلايللا لاق هناك ثلثلا ريدقتلاو . نامزلاو
 . رهشلا

٠ 5 ةيا . فسوي ةروس (1)
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 . ىطسو عمج نيسلاو واولا مضب (طسولا رشعلا) اطوملا ىف عقوو

 . ىربكو ربك لثم نيسلا حتفب ىوريو

 . خلا ى لؤيو لزابك طساو عمج هنا ىلع اهناكساب اطوملا ىف ىجابلا هاورو

 فكتعا مث لوالا رشعلا فكتعا هنا اهضعب ىف ركذ نا ىلا ةددعتم تاياور ركذف
 . رخاوالا رشعلا فكتعا مث طسوالا رشعلا

 بلطت ىذلا نا هل لاقف نيترملا ىف هات) ليربج نأ تاياورلا ضعب ىف دازو

 . خلا , كمامأ

 أطوملا ةياور اهب تطبض ىنلا ةثالثلا هجوالا لمتحت هللا همحر فنحملا ةياورو

 . ملعا هللاو

 هفاكتعا نم جرخي ىتلا ةليللا ىهو نيرشعو ىدحا ةليل ناك اذا ىتح) : هلوق
 ناك اذا ىتح ) اهظفلو رجح نبا هركذ ام ىلع كلام ةياورك ةياورلا هذه ( اهتودغ

 (هفاكتعا نم اهتحيبص نم جرخي ىتلا ىهو نيرشعو ىدحا ةليل

 : اهظفل ناف ىراخبلا ةياور ىنمي بابلا ةياور فلاخي هرهاظو رجح نبا لاق

 . خلا (انبطخف نيرشع ةحيبص جرخف)

 نيرشعلاو ىداحلا مويلا لوا ىف تعقو هتبطخ نا هاضتقمو كلام ثيدح ىف لاق

 ىف هلوقل رياغم وهو نيرشعو نينثا ةليل ريخالا هفاكتعا ىلايل لوأ نوكي اذه ىلعو
 ءاملا رثأ هتهبج ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىانيع ترصباف) ثيدحلا رخآ

 مويلا حبص ىف تناك ةبطخلا نأ ىف رهاظ هناف ( نيرشعو ىدحا ةحيبص نم نيطلاو

 ىلعو . قرطلا ةيقبل قفاوملا وهو نيرشعو ىدحا ةليل ىف ناك رطملا عوقوو نيرشعلا

 نم ىا اهتحيبص نم جرخي ىتلا ةليللا ىهو ةروكذملا كلام ةياور ىف هلوق ناكف اذه

 . زوجت اهيلا حبصلا ةفاضا ىف نوكيو . اهلبق ىذلا حبصلا

 نم ىلع درو اهلبق ىذلا مويلل فاضت ةليللا نآ ريدقت ىف ةيحد نبا لاطأ دقو
 . لاق نأ ىلا مزح نبا لاقف كلذ ىلع قفاوي مل نكلو كلذ عنم

 ةياور ىف نا هديؤيو . هتركذ ام وحنب اهليوات ىلا راشاو . ةلكشم كلام ةياورو

 ىدحا لبقتسيو ىضمت ةليل نيرشع نم ىسمي نيح ناك اذاف ) هيلي ىذلا بابلا
نيسح ناك هنا ىنعي . خلا س حاضيالا ةياغ ىف اذهو ( هنكسم ىلا عجر نيرشعو
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 . مولعم وه امك

 : هلوق ىنعم نأ بابلا ةياور ىنيقلبلا مامالا انخيش هجو دقو رجح نبا لاق

 ةليل ىلايللا نم لبقتسملا ناك اذا ىتح ىأ ( نيرشعو ىدحا ةليل تناك اذا ىتح )

 . نيرشعو ىدحا

 اذه ديؤيو ةيضاملا ةليللا ىلع دوعي ريمضلا (جرخي ىتلا ةليللا ىعور : هلوقو
 لاخداب الا كلذ متي مل هنال (رخاوالا رشعلا فكنعيلف ىعم فكتعا ناك نم) : هلوق

 . ىهتنا . ىلوالا ةليللا

 فنصملا ةياور ىف هنم دبال كلام ةياور ىنف عقو ىذلا ليواتلا نأ رهاظلاو

 نم دبال هناف (رخ ولا رشقلا ىب كتيلف ىعم َفكَتغأ نم) : هلوق لجال هللا همحر
 ظفللا رماظ نم ديمب ناك ناو ىنيقلبلا لاق امك نيرشعلاو ىداحلا ةليل لاخدا

 . ملعا هللاو

 (ةليللا هذه تيرا) ىف اهيلع مالكلا مدقت دق (ةليللا هذه تيار دقلو) : هلوق
 دوجسلا ومو اهتمالع رصبأ دارملا نأو ةيرصب نوكت ناو ةيملع نوكت نأ لمتحي هناو

 . مدقن امك هتهبج ىف كلذ رثا ىار ىتح نيطلاو ءاملا ىف

 لدي امك هب لوعفم وه امناو فرظب سيل (ةليللا هذه) : هلوقف ريدقت لك ىلعو
 . (اهتيسنا مث) :: هلوق هيلع

 كش رجح نبا لاق (اهتيسن وا اهتيسنا) مث ىراخبلا ىف اهتيسن مث) : هلوق
 . ةنسلا كلت ىف اهنييعت ىسنأ هن] .دارملاو : لاق نأ ىلا . ىوارلا نم

 ثيدحلا اهيلع لدي امك نيلجرلا ةاحالم وه نايسنلا ببس نأ كلذ دمب ركذ مث
 . . لوالا

 ردقلا ةليل تيرا) هيف لاق ثبح هلهأ ظاقيا كلذ ببس نأ رخآ اثيدح ركذو

 : لاق نا ىلا , ددعتلا ىلع لمحي نا اماف . رخآ ببس اذهو اهتيسنف ىلها ىنظقيا مث
 زجحال تمقف نيلجرلا ىحالت تعمسف ىلها ضعب ىنظقيا ىنعملا نوكي نا لمتحيو
. امهب لافتشالل اهتيسنف امهنيب
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 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا بيسملا نب ديعس لسرم نم قزارلا دبع ىور دقو
 اهتخأ انآو هنكل تلق دقنو ::لاق مث ةعاس تكسف.ىلب اولاق ؟ ردقلا ةئيب مكربخأ الأر

 . ىهتنا . ددعتلا ىلع لمحلا ىوقي امم وهو نايسنلا ببس ركذي ملف (اهتيينأآمث
 ركذ ( رتو لك ىف اهوسمتلاو رخاوالا رشعلا ىف اهوسمتلاف ) : هلوق

 ىف ةرصحنم اهنأ اهيف ةدراولا ثيداحالا عومجم هيلع لدي ىذلا نأ : رجح نبا

 . اهنيعب هنم ةليل ىف ال هراتوأ ىف مث هنم ةريخالا رشعلا ىف مث ناضمر

 : ىضمت نا دعب الا رهظي ال اهرثكا تامالع اهل نأ اضيأ ركذو

 . تسلطلا لثم ةياور ىفو . اهل عاعش ال اهتحيبص ىف علطت سمشلا نأ اهنم

 حبصت ةدراب الو ةراح ال ةقلط اهناو ةياور ىفو 0 ةيفاص اهناو ةياور ىفو

 امطاس ارمق اهيف ناك ةجلب ةيفاص اهنا ةياور ىفو . ةفيعض ءارمح اهموي سمشلا

 . اهيف هب ىمري بكوكل لحي (5) درب الو اهيف رح ال ةيحاص ةنكاس

 لثم عاعش اهل سيل ةيوتسم جرخت اهتحيبص ىف سمشلا نا اهتارامأ نم ناو

 . ذئموي اهعم جرخي نأ ناطيشلل لحي ال ردبلا ةليل رمقلا

 ردقلا ةليل ةحيبص الا ناطيشلا ىن رق نيب موي لك علطت سمسشلا نا ةياور ىفو

 . حيرو رطم ةليل ردقلا ةليل ةياور ىفو

 اهناطيش جرخي الو اهبكاوك حضتت ةدراب الو ةراح ال ةجلب ةقلط ىه ةياور ىفو

 . اهرجف ىضمي .ىتح
 . ىصحلا ددع .نم ضرالا ىف رثكا ةليللا كلت ةكئالملا نا ةياور ىفو

 . ءاد اهيف ثدحي الو ناطيش اهيف لسري ال ةياور ىفو
 ىهو ءامسلا باوبا اهيف حتفيو بئات لك نم اهيف ةبوتلا هللا لبقي ةياور ىفو

 ( . اهعولط ىلا سمشلا بورغ نم

 دومت مث ضرالا ىلا طقست ةليللا كلت ىف راجشالا نا موق نع ىربطلا ركذ .

 . اهيف دجسي ءىش لك ناو اهتبانم ىلا
 . راصتخاب ىهتنا . ةليللا كلت بذعت ةحلاملا هايملا نا ةياور ىفو

٠ لعي ال ةفسن ىف (ة)



 _ --- .ا / "+. ردقلا ةليل ىف (53) بابلا 72

 ىف مهج .اذم نم انل لصحتف ارثك افالتخا ردقلا ةليل ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 ىلا اهركذو ةعمجلا موي ةعاس ىف كلذ ريظن انل عقو امك الوق نيعبرأ نم رثكا كلذ

 . اهتلداب اهرخآ

 نم مهفي امك لقتنت اهناو ريخالا رشعلا نم رتو ىف اهنا اهلك اهحجزاو لاق مث ٠
 5 ٠ بابلا ثيداحأ .

 ىلع نيرشعو ثالث وآ نيرشعو ىدحا ةليل ةيعفاشلا دنع رشعلا راتوأ اهاجرأو

 . سينأ نب هللا دبعو ديعس ىبأ ثيدح ىف ام

 قاسن .. خلا كلذ ةلدأ تمدقن دقو نيرشعو عبس ةليل روهمجلا دنع اهاجراو

 . لاق نأ ىلا . اريثك اثينش اهنم

 دقو . ةروسلا تاملك ددع نم كلذ طبنتسا سابع نبا نا ةمادق نبا معزو

 هلقن اذهو . نيرشملا دعب ةملك عباس ىه _ ةروسلا ىا ىف - اهيف هلوق نا قفاو
 لاقو هريسفت ىف ةيطع نبا هلقنو . هراكنا ىف غلابو ةيكلاملا ضعب نع مزح نبا

 ىرخا ةهج نم كلذ مهضمب طبنتساو . ملعلا نيتم نم سيلو ريسافتلا حلم نم هنا

 كاذو تارم تالث ةروسلا ىف تديعأ دقو فرحأ ةعست ردقلا ةليل لاقف

 .. نورشعو عبس

 قلاط تنا هتجوزل لاق نم : طيحملا اذكو ةيفنحلا نم ىفاكلا بحاص لاق
 . ىهتنا . ردقلا ةليل اهنأ دقتعت ةماعلا نال نيرشعو عبس ةليل تقلط ردقلا ةليل

 ؟ ال مأ هل تعقو نمل رهظت ةمالع اهل له اوفلتخاو رخآ لحم ىف لاقو

 ىف ىتح ةعطاس ناكم لك ىف راونالا :: ليقو . ادجاس ءىش لك ىري : ليقن

 . ةملظملا عضاوملا

 نم ءاعد ةباجتسا اهتمالع : ليقو . ةكئالملا نم اباطخ وا امالس عمسي : ليقو
 . هل تعقو

 ءىش ةيؤر اهلوصحل طرتشي ال هناو مزال ريغ كلذ عيمج نأ ىربطلا راتخاو
 . هعامس الو

 مل ناو اهماق هنا هل قفتا نمل اهيلع بترملا باوثلا لصحي له اضيا اوفلتخاو
؟ هل اهفشك ىلع كلذ فقوتي وا ؟ؤىش هل رهظي
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 . ةعامجو ىبرعلا نباو بلهملاو ىربطلا بهذ لوالا ىلاو

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا رثكالا بهذ ىناثلا ىلاو

 ةليل ربتعا هنا ىرقملا ىلزجلا نسحلا ىبا ىلع در ثيداحالا هذه ىفو : لاق مث
 ةليل رهشلا لوأ ناك ناف . دحالا ةليل امئاد نوكت اهناو هرمع لوط هتفت ملف ردقلا

 رشعلا نم نيتليل ىف نوكت نأ كلذ نم مزلو . ارج ملهو رشع عست هل تناك دحالا

 . ةسمخ رشعلا راتوأ نأ ةرورضل طسولا

 وحن ركذو ةعمجلا ةليل امئاد نوكت اهنا :: لاقف هنع رخأت نم ضعب هضراعو

 ٠ . نسحلا ىبا لوق

 مدقت امك رمع دهع ىف ةباحصلا عامجال فلاخم وه لب هل لصا ال امهالكو
 . ىهتنا . قيفوتلا هللابو . درلا ىف فاك اذهو

 كحرتلا ر 4 >
7
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 كشلا مويو نيديعلا مايص نع يمهنلا ىف

 : لاق يردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ن 3
 ىتح اوُموَصت ك «: ناضمر ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 «هل اوزدقاف مكيلَع يمغ ناق هؤرَت ىتح اوارطفت الو لاهلا اور
 . « ًامؤيي نيثلت اومتأَف » : ىرخآ ةياور ىفو

 ىلص هللا لوسر ىهن لاق ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ _ 4
 مويو نابعش نم موي رخآ وهو كشلا موي موص نع ملسو هيلع هللا

 م ٥ ري ه < ر و مإ ے 6 س ,

 . « ًامثار فراق دَقَك )1( اَمهمماص نمم » : لاقو ىحضالا مويو رطفلا

 رمع نأ ينفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 بطخف رفريمنا مث ديعل ا عوي سانلاب لص هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 يلمع هللا ىلص هللا لوُسَر ىهن ناموي نيذَق نإ » : لاق مث سانل ١

 ني هيف نولكأت مؤيو مكمايص ني مك رظف مؤي امهماص نع ملسو
 .«مك تت

 : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 لجرلا لصوت نأ : لاصولا نمي ملسو هيلَع هللا ىلص ىبتلا ىهن ) داد ةم( 41 ٨ ۔ ¡٩ .ے۔ذ۔۔۔ ٥[۔ 4٦٢ 2 ه إ( ۔

 . ( رؤيطلا نم (2) دَرضلاَو درفَصلا لتق نَع ىهنو رةليلو مؤي موص

 د دجب هج

 . عامجالاب ميرحتلا ىلع لومحم وهف نيديعلا مايص نع يهنلا اما
 . حجارلا ىلعف كشلا موي مايص نع اماو

 . اهماص خ ()
 ءىشب ىوادتي نا ىهنو ىقستست اهنال ةلمنلا لتق نع بطقلا ةغسن ىف درصلاو درفصلا لتق نع (2)

٠ خلا . درصلاو عدفضلا لتق نه ىهنو هللا مرح امم
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 امهماص نم : لاق ثيح ميرحتلا ىف امهيواسنت ىلع لدي ىتآلا ثيدحلا رهاظو

 . ًامثاإ َفَراَق دقف

 مايص نع ىهنلا ةجرد غلبي مل هنال قيرشتلا مايا مايص نع ىهنلل ضرعتي ملو

 ٠ حاضيالاو دعاوقلا ىف كلذل ضرعت دقو ٠ ةثالثلا هذه

 باجي ١ هرهاظ رحح نب ١ لاق ) لالهلا ١ورت ىتح ا وم وصت ٧ ( : هلوق _ 3

 لبقتسملا مويل ١ موص ىلع لومحم هنكل . اراهن وأ اليل تدجو ىتم ةيؤرلا نم> موصلا

 هوبجواف عامجالا ةعيضلا فلاخو . هدعب و لاوزلا لبق ام نب قرف ءاملعلا ضعب و

 . . خلا . اقلطم

 بعذ :" لاق ثمح دعاوقلا ىف هيلع صن ام ىلع لوالا لوقلا وه اندنع بهذملاو

 ةليللا نم هناف زاهنلا نم ىثر تقو ىا ىف هنأ ىلإ راصمالا ءاهقف ضعبو انباحصأ
 . مهريغو سنا نبا كلامو ةفينح ىباو ىعفاشلا نع كلذ ىور . ةلبقتسملا

 ىنر ناو .. ةيضاملا ةليللا نم وهف لاوزلا لبق ىئر نا هنأ لا نورخآ بهذو

 . خلا س ةلبقملا ةليللا نم وهف لاوزلا دعب

 رناس ىف ىن ر اذا اوفلتخاو لاق ثيح بعذملا وه اذه نا حاضيالا ىف ركذو

 ةليللا نم وهف سمشلا فلخ لاوزلا لبق يئر اذا مهضعب لاق . راهنلا تاقوأ
 لوقلا اذه ىلع ليلدلاو . ةلبقملا ةليللا نم وهف لاوزلا دعب ىئر ناو . ةيضاملا

 . اهنع ديمب وهو الا . بغت مل دعب سمشلاو ىري ال رمقلا نال ةبرجتلاو سايقلا

 . ةيؤرلا سوق نم رثكا نوكي ذئنيح اهنال

 مويلا نم هناف راهنلا نم ىئر تقو ىآ ىف رمقلا نا نيفلاخملا ضمب لاقو

 . لاق نا ىلا . يشعلاب هتيؤر مكحك لبقتسملا

 فلتخا دقن .. ىمتنا . ملعأ هللاو . اهباحصأ لوق وهو حصأ لوالا لوقلاو

 . ىرت امك هللا مهمحر انباحصال بوسنملا لوقلا ىف هللا امهمحر نيخيشل ا لقن

 . ملعا هللاو . طوحا هنوكل رهظآ حاضيالا بحاص لقنو

 دارملا لب دحا لك قح ىف ةيؤرلاب موصلا قيلعت دارملا سيلو رجح نبا لاق
 نانثا وا . روهمجلا ىار ىلع دحاو اما . كلذ هب تبثي نم وهو مهضعب ةيؤر كلذب

. نيرخآ ىار ىلع
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 نم ةلع ءامسلا ىف ناك اذا امب كلذ اوصخ مهنأ الا لوالا ىلع ةيفنحلا قفاوو

 ملعلا عقي ريثك عمج نم الا لبقي مل اوحص ناك ىتم الاو رابغلاك هريغ وأ ميغ

 . خلا 0 مهربخب

 نينيمابو دحاو نيمأب ماصي هنآ دعاوقلا ىف هركذ امك انباحصأ هيلع .ىذلاو

 “ ىتلا ةرهسشلابو اوبارتسي مل اذا ةلمجلا لهأ نم رفن ةثالثبو نيتارماو نيمابو.
 7 . عفدت ٧

 ةليل ىف سانلا نيب مهو هوار اولاق اذا مهلوق ةبيرلا نمو حاضيالا ىف لاق

 سبح ىف اوناك وأ . ةلهالا عضاوم نع رتتسا عضوم ىف اوناك وأ . مامغلا ةديدش

 ةأرملا كلذكو . لالهلا ةيؤر ىلا قلعم نيد هل نم لثم ةعفنم هسفن ىلا رج نم وأ

 ةرضم اهنع عفد وأ ةعفنم هسفن ىلا رج نم عيمج نا ةلمحلاب و . روهشلاب دتعت ىتلا

 . خنا . نيمأ ريغ وأ ناك انيما هتداهش زجت مل

 دهشي وأ . هسفنب ناسنالا هاري نأب كلذو ( هورت ىتح اورطفت ال ) : هلوق

 » عفدت ا ةرهش رهتشي وا . ناننيمآ ناتاأرماو نيمأ لجر وأ نانيمأ نالجر هدنع

 ملعلا بجوي هنال . ةداهشلا ىلا هيف جتحي مل رتاوتلا غلبم ربخلا غلب .اذا هنال

 ٠ حاضيالا ىف امك اعم لمعلاو

 . ءايف ميمق ةمجعم نبغب خسنل ١ ضعب ىف اذكه (مكيلع ىمغ ناف) : هلوق

 . ةددشم ميمو نيب ب محغ وه ان ١ عضولاو دعاوقلاو حاضيالا ىف روكذملاو

 مغو : لاق ثيح هريغ حاحصلا ىف ركذي ملو ثيدحلا اذه ىف ىراخبلا ىنف كلذكو

 . . ىمغأ لثم مجمتسا اذا هلعاف مسي مل ام ىلع ربخلا هيلع

 انمص لاقيو . ريا ملف هريغ وأ ميغ هرتس اذا سانلا ىلع لالهلا مغ اضيا لاقيو

 . ىمففلل

 ىلا اعيمج مضلاو حتفلاب ىمغلاو ىمغلا انمص ءارفلا نع تكسلا نبا ىكحو

 . خلا . دملاو حتفلاب ءالعف ىلع ءامغلل 7 : لاق نأ

 لاق ثيح فنصملا اهركذ ىتلا ةفللا هذه ىلع لدي ام رجح نبا مالك ىفو

 . ميغ هنيبو مكنيب لاح ىا ميملا ديدستو ةمجعملا مضب (مكيلع مغ ناف) : هلوق
ىمغا ىنيمهشكلا قيرط نم : لاق نا ىلا . هتيطغ اذا ءىشلا تممغ : لاقي



 77 كشلا مويو نيديعلا مايص نع ىهنلا ىف (54) بابلا

 . ةدحوملا فيفختو نيفلا حتفب ىبغ ىسخرسلا ةياور نمو

 . ىنعمب لكل ١ مومغم وهف اهفيفختو ميملا ديدستب ىمغو مغنو ىمغأو

 . لالهلا ءافخل ةراعتسا ىهو .: ةنطفلا مدع ىهو ةوابفلا نم ذوخأمف (يبغ) امأو

 باهذ هنال هانعمب وهو ىمعلا نم ةلمهملا نيملاب ىمع ىور هنأ ىبرعلا نبا لقنو

 . ىهتنا . تالوقعملا نع ةريصبلا باهذ وأ . تادمهاسملا نع رصبلا

 . ةيلصو هنم رمالا ةزمهف ةففخم لادلا حتفب ردق نم ( هل اوردقاف ) : هلوق

 . رسكلاو مضلا لادلا ىف زوجيو

 ثيدحلا ىفو ٠ ريدقتلا نم اردق هردقاو هردقأ ءىشلا تردقو حاحصلا ىف لاق

 . خلا . نيثالث اومت] ىا ( هل اوردقاف لالهلا مكيلع مغ اذا )

 : هصن ام ( َلالهْلا اؤَرَت ىَّتَع اوُموُصَت ال ) : لوق ىلع مالكلا دنع رجح نبا لاق

 ةروص هيف لخديف لالهلا ةيؤر لبق ناضمر موص ءادتبا نع ىهنلا ىف رهاظ وهو.
 هب كسمت نمل كلذ ىفكل ىلوالا ةلمحلا ىلع راصتقالا عقو ولو . اهريغو ميغلا

 : هصن ام (هَل اورقا مكيَلَع مغ نإَق) : هلوق ىف لاق نأ ىلا

 . رخآ مكح هلف ميغلا امأو وحصلاب اقلعتم ةيؤرلا

 . لوالل ادكؤم ىناثلا نوكيو ةقرفت ال نأ لمتحيو

 . ةلبانحلا رثكا بهذ لوالا ىلاو

 ىف اورطفا ىأ (هل اوردقاف) هلوقب دارملا : اولاقف روهمجلا بهذ ىناثلا ىلاو

 ةحرملا ىرخالا تاياورلا ليوأتلا اذه حجريو ‘ نيثالث مامت .اوبسسحاو رهشلا لوأ

 تيدحلا رسف ام ىلوأو . اهوحنو (نيتالث ةدعلا اولمكاف) نم مدقت ام ىهو دارملاب

 . خلا . ثيدحلاب
 . ميغلا موي ىف موصلا بوجو ةلبانحلا رثكا هيلا بهذ امب دارملاو
 ىهو ةلأسملا هذه ىف دمحال قيقحتلا ىف ىزوجلا ن ا نع القن رجح نبا لاق

 لاوقأ ةثالث نابعش نم نيثالثلا ةليل ةربغ وأ رتق وآ ميغ لالهلا علطم نود لاح اذا ام

. ناضمر نم هنا ىلع هموص بجي امهدحأ
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 . ةداع قفاوب الفنو ارذن ةرافكو ءاضق لب اقلطم الفن الو اضرف زوجي ال اهيناثو

 . ىعفاشلا لاق هب و (1)

 .. كلذ ىوس امع زوجيو ناضمر ضرف نع زوجي ال ةفينح وباو كلام لاقو

 . خلا . رطفلاو موصلا ىف مامالا ىأر ىلا عجرملا اهثلاثو

 ةيؤر نع سانلا دعاقت .اذا امب كشلا صخ هنا دمحا نع روهشملا نا ركذف

 ءىش هرظنم نود لاح اذا اماف هتداهش مكاحلا لبقي ال نم هتيؤرب دهش وأ لالهلا

 ٠ اكش ىم الف

 . لاق نآ ىلا . ىناثلا هباحصأ نم نيققحملا نم ريثك راتخاو لاق

 هلاق (لزانا باسحب هوردقاف) هانعم ::: اولاق ثلاث ليوات ىلا نورخآ بهذو

 هبيتق نباو نيعباتلا نم هللا دبع نب فرطمو ةيعفاشلا نم جيرس نب سابملا وبا
 . روهمجلا هيلع ام ىعفاشلا نع فورعملاو لاق نأ ىلا _ نيثدحملا نم

 هللا هصخ نمل باطخ (هل اوردقاف) هلوق نأ جيرس نبا نع ىبرعلا نبا لقنو

 . ةماعلل باطخ (ةدعلا اولمكاف) هلوق ناو . ملعلا اذهب

 موق ىلع بجحي : لاحلا فلتخم هدنع ناضمر بوجو راصف ىبرعلا نبا لاق

 ىأ ءالبنلا نع ديعب اذهو . ددعلا باسحب نيرخآ ىلعو 4 رمقلاو سمشلا باسحب

 . ءالقعلا

 هسفن ةصاخ ىن اهب فراعلا قح ىف هب لاقو جيرس نب ا هدارأ ىذلا وه اذهو موجنل ١

 رايتخا وهو هزاوجب لاق امناو هيلع كلذ بوجوب لقي مل هنا هنع ىنايورلا لاقو
 . ۔ لاق نا ىلا - بيطلا ىبأو لافقلا

 باسحلا يف رظنلا صوصخ ىلا ةبسنلاب ةلاسملا هذه ىف ءارآلا تددعتف
 : : لزانملاو

 . ضرفلا نع ىزجي الو زاوجلا اهدحا

 . ىزجيو زوجي امهيناثو

 ٠. مجنملل زوحي الو باسحلل زوجي اهثلاث

 . مجنملا نود باسحلل اديلقت اقلطم امهريفلو امهل اهعبار

. ىنعملا هجو يل حضتي ملو ةدمتعملا خسنلا ىف اذك (1)
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 همزلي الف باسحلاب امآ غابصلا نبا لاقو . اقلطم امهرغلو امهل زوحي اهسماخ

 . خلا . انباحصأ نسب فالخ الب

 .ملعا هللاو (هل اوردقاف) هلوق ىنعم ىف ةثالثلا لاوقالا ىلع دعاوقلا ىف صن دقو

 هلوقب دارملا نأ ىلع لدت ةياورلا هذه (نيثالث اومناف ىرخا ةياور ىفو) : هلوق

 ريسفت ىلوالا نال حيحص وه امك اموي نيثالث مامتا (هل اوردقاف) ىلوالا ةياورلا ىف

 . ملعا هللاو . اضعب هضعب قدصي هنال مدقت امك ثيدحلاب ثيدحلا

 (2) كسشلا موي موص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن) : هلوق _ 4

 كسلا موي مايص نع ىهنلا توبث ىلع ءاملعلا روهمح عمجأ دقو دعاوقلا ىف : لاق

 . لاق نأ لا . ناضمر نم هناا ىلع

 زوجي ال نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريثك لاقف : هموص ىف اوفلتخا دقو

 . :ةوهو لاق نا ىلا - رامعو دوعسم نباو ةفيذحو ىلعو رمع نع اذه ىور هموص
 . لاق نأ ىلا همايص نورخآ زاجأو , انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع ىبأ لوق

 موحللا قلعت اهم وهنم بحوي ىتلا ثيداحالا رهاظل لوالا لوقلا حيحصلاو

 . لاق نأ ىلا . ربخلاب وا ةيؤرلاب

 سانلا رصتني ىتح ماعطلا نع كاسمالا كسلا موي ىف انباحصأ دنع هب لومعملاو

 ىلع ةداعالا عيمجلا ىلعو . اورطفا الاو هومتا ناضمر نم هنا حص ناف ءاعرلا عجرتو

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . ةين ريغ ىلع هماص هنال . هماص نمو رطفا نم

 ءادتبالا ىف نيقي ريغ ىلع هموص دقع دق ناك ذا) كلذل اللعم حاضيالا ىف لاقو

 دعب ربخلا حص اذا هيلع لدب ال هنآ ءاهقفلا رثكاو لاق مث . ليلعتلا ئف رهظأ .اذهو

 : لاق نأ ىلا . ةضيرفلا ءاضقنا دعب ربخلا حص امنا هنال . رهشلا ءاضقنا

 ماصي ال مهضعب لاق :: لاق لفاونلا ىف كشلا موي نوكي لم اضيا اوفلتخاو

 ىف الا كمشلا موي نوكي ال نورخآ لاقو : لاقو . ةلفان الو ةضيرف ىف كشلا موي

 ٠. هريغ وأ بحر لثم افورعم ارهش موصي نأ دارأ نم لثم كلذو ناضمر

 كشي ىذلا مويلا ماص نم نا ةسمخلا ىورو ةددعتم قرط نم نيثيدحلا ىنعم ننسلا بابرا ىور (3)
٠ مساقلا ابا اصع دقف هيف
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 نأ لجا نم كشلا موي موص نع ىهنلا ةلع نال لوالا لوقلا ىدنع بجوي رظنلاو
 ٠. ىمهنن ا . ملعأ هللاو . فرورمم موي ىلع ةين داقعنا ريغب كش ىلع همايص

 بابحتسا مهنم ةاعرلا عوجر لا ربخلل .اراظتنا .كاسمالا نال كلذ لمق ركذو

 ٠. باجيإ ال

 . نب ديملاك مارح كسشسشلا موي موص نأ ىلع لدي اذه (امثا فراق دقف) : هلوق

 . (نيمويلا نيذه نا) حاضيالا ىف ةياورلا (ناموي نيذه نا) : هلوق _ 325 .

 . لهس رمالاو (ناموي ناذه) ىراخبلا ىفو

 هيلا راشي رضاحلا نأ كلذو بيلغتلا هيف (ناموي ناذه) هلوق : رجح نبا لاق

 رضاحلل ابيلغت ناذه لاق ظفللا امهعمح نأ املف . كلذب هيلا راشي بئافل او . .اذهب

 . بئافلا ىلع

 فوذحم أدتبم ربخ هنا ىلع اما موي عفرب رجح نبا لاق (ممكرطف مؤي) ::_هلوق
 . _ لاق نأ ىلا _ ناموي هلوق نم لدبلا ىلع وا . امهدحا هريدقت

 لصفلا وهو . امهرطف بوجو ىف ةلعلا ىلا ةراشالا نيمويلا فصو ةدئافو ليقو

 هحبذب برقنملا كسنلا لجال رخآلاو ٠ هدعب ام رطفب هدحو همامت راهظاو موصلا نم

 . ىنمم هيف حبذلا ةيعورشمل نكي مل هموص عرش ولو هنم لكؤيل

 ةدلاف ديزيو رحنلا مزلتسي هنال كسنلا نم لكالاب ميرحتل ا ةلع نع ربعو

 ٠ ليلعتلا ىللع هيبنتلا

 . امطق اهب برقنملا ةحيبذلا انه كسنلاب دارملاو

 . ةالصلا نم لصفلل مالسلا نييعت ةلعلا هذه نم طبنتسيو : ليق

 ءاضقلا و عوطتلاو ةرافكلاو رذنلا ءاوس ديعلا ىموي موص مي رحت ثيدحلا ىفو

 . عامجالاب وهو عتمتلاو

 هفلاخو دقعني ةفينح ىبأ نعف ديع موي ماصو رفس نم مدق نميف اوفلتخاو

 . روهمجلا

 . رذنلا دقعني ال رثكالاف ديعلا موي مدقف ديز مودق موي موص رذن ولف

. ءاضقلا همزليو دقعني ةيفنحلا نعو
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 باوجلا ىف فقوت هنا رمع نبا نع ب لاق نأ ىلا - ماعطالا همزلي ةياور ىفو
 ىنملا ةحص ىضتقي له ىهنلا نأ ةلأسملا هذه ىف فالخلا لصاو ةلأسملا هذه ىف

 ؟هنع

 رصبت ال ىمعالل لاقي ال هناب جنحاو معن ةيفنحلا نب دمحم نعو . ال رثكالا لاق

 تتبث نكما اذاو . نكمم ديعلا موي موص نأ ىلع لدف . لصاحلا ليصحت هنال

 . ةحصلا

 اعرش هنع ىهنملاو . ىعرشلا ىف عازنلاو . ىلقع روكذملا ناكمالا نأب بيجأو

 . اعرش هلعف نكمم رغ

 هنع ىهنملا نال دقعني ,ل هلعف نع ىهن اذا قلطملا لفنلا نا نيعناملا ججح نمو

 نادضلا عمتجي الف لعفلا بولطم لفنل او٬هيزنتلل وأ مي رحتلل ناك ءاوسالرتلا بولطم

 نع ىهنلا نأ ةبوصغملا رادملا ىف ةالصلاك نيهجولا ىذ رمالا نيبو هنيب قزفلاو
 ةدابعلا تاذل لعفلا بلطو ةماقالل لب ةالصلا تاذل سيل ةبوصغملا ىف ةماقالا

 . ملعا هللاو . اقرتفاف موصلا تاذل هيف يهنلا ناف الثم رحنلا موي موص فالخب

 رجح.نبا هفرع (هليلو هموي موص لجرلا لصوي نأ لاصولا نع) : هلوق - 6
 كسما نم جرخيف لاق ى دصقلاب راهنلاب رطفي امل مايصلا ىلايل ىف كرتلا وه هناب
 . خلا . هضعب وآ ليللا عيمج كسما نم لخديو . اقافتا

 نكلو . ليللا ضعب كسمأ نم لخدي ال هنأ هللا همحر فنصملا مالك ىلع رهاظلاو

 .لاصولا ىف رجح نبا هلخدأ اذهل هلعلو . ادصق راطفالل هريخأت لجال كلذ هل هركي

 هركذ امك مهيلع ءاقبو مهل ةمحر لاصولانع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىهن امناو
 اولاق (اولصاوت ال) ::: لاقف لاصولا نع مهاهن امل هنا هانعم ام ركذو . ىراخبلا

 ةياور ىفو . (ثيبا ىنإ زآ ىقشا معطأ ىتا مكنم دحأك تَسَل) : لاق لصاوت كنا

 ىبد ىنمتعطُي ىتا) ةياور ىفو (ىنيقيشت يتاسَو . ىنمئيظ ةيطم ىل ثيبآ ىتا)
 لاصولا نع اوهتني نا اوبأ املف _ لاق نا ىلا - رخآ تاياور ركذو (ىنيقشتَو

 مهل ليكنتلاك (مكتدزل َرخاَت ؤَل) : لاقف لالهلا اوار مث اموي مث اموي مهب لصاو
 . خلا . اوهتني نأ اوبأ نمح

 نم ةعطق ىف دعاوقلا ىف لاق ىقستست اهنال ليق (ةلمنلا لتق نع ىهنو) : هلوق

ٍةلَمَتِب ادإ ىقسَتْسَي جرح ماللا هينع َناَميَلَس َنإَق لمنلا اولتقت الور ىنايس ثيدح
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 ةرصم اًتقساَق . كلضف َنَع انب تيغ الو“. َكقْلَع ن قْلَع ناملا : لوقت ةعار
 انل تبنت) هلوقف . ىهتنا (متيقَس ذمقكَو اوعجزا ناميلس لاقف . ارمت هب انل تبنت
 نم كلذ ريغو بيبزلاو ىونلاو رمتلا لمحت ىه ةلمنلاب دارملا نأ ىلع لدي (ارمت هب

 . ملعا هللاو . اهريغ فالخب بوبحلا ىف سانلا ىذؤت الو رامتلا

 لمنلا نم دارا امنا :: ىباطخلا لاق لاق ثيح اذه نم بيرق وه ام ىقلعلا ىف تيار

 هلاق اذكو . ررضلاو ىذالا ةليلق اهنال لاوطلا لجرالا تاود رابكلا وهو اصاخ اعون

 . ىوفبلا

 هركو . اهلتق زاوجب هباحصا ضيمب هب حرص دقف رذلاب ىمسملا ريغصلا امأو

 زوجي الو ىوونلا لاق . لتقلاب الا هعفد ىلع ردقي الو رضي نأ الا لمنلا لتق كلام
 )1(‘ ىهتن ا . لمنلا لتق الو ناويحلل رانلاب قارحالا

 ريغصلا عماجلا ىن ثيدحلا ظفل (هللا مرح امم ءىشب ىروادتي نأ ىهن و) : هل وق

 مالك دعب ىمقلعل ا لاق . ثيبخلا ءاودلا نع ىمن

 . نيهجو نم هثبخ نوكي دق ىباطخلا لاقو

 الا لاوبالاو تاورالاو لكؤت ال ىتلا ناويحلا موحلو رمخلاك ةساجنلا امهدحا
 . هعضوم اهنم ءىش لك رقي نأ ننسلا ليبسو . لبالا لاوبآ نم ةنسلا هتصخ ام
 . . اضعب اهضعب برضي ال ناو

 عابطلا ىلع ةقفمشلل كلذ نوكي نأ ركني الو 4 قاذملاو معطملا ةهج نم ىناثلاو

 . ىهتتا . اهل سوفنلا ةهارك و

 بلاغ نأش نإل . رهاظلا وهو هللا همحر فنصملا ةياور هلمشت ال ىناثلا اذهو.

 . قاذملاو معطملا هيرك نوكي نا ءاودلا

 هللا ىلص هلوقل عفنلا هنم لصحي الو هب ىوادتلا زوجي ال مرحملا ءاودلا نا ملعاو
 ءافش هللا لمجي مل : اضيا هلوقلو «ةنلا ُهاَمََت آل ىيَجَتلاب ىَواَدَن نم) : ملسو هيلع
 . ملعا هللاو (اهيلع مرح اميف ىتمأ

 نع دعاوقلا ىف ركذو (رويطلا نم درصلاو عدفضلا لتق نع ىهنو) : هلوق
 . سانجأ ةتس لتق هركي هنا انباحصأ

 ةخسن يف تدرو دقو . هجام نباو مكاحلاو ىنمرتلاو دواد ىباو دمحا ىدل ةدايزلا هذه تدرو (1)
٠ اضيا دنسملا اذهل بطقلا
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 عدافضلا؛ةتس اولَسَقَت ال) لاق هنا ملسو هيلع هتنا ىلص ءىبنلا نع ثيدح ىف دجو هناو

 ىف ىقلأ ال مالسلا هيلع ميهاربا ناو . سيدقتو حيبست اهنم نوعَمْنَت ىذلا نإف
 عدافضلل هللا َندَأَق ميهاربا ىلع رانلا ىفط نا ريطلاو ربلا باود تنذاتسا رانلا
 .ءالا ةرب رانلا ةرارحب اهل هللا َلَدَباف ثلثلا ىقبو اهالت بهذم اهيلع تكزق

 اولتقت الو . ابيط مكل عضت اهناف َلُحَملا اولتقت الو . مدقت ام رخآ ىلل لمنلا اولتقن الو
 ناك هناف دَّرَضلا اولتقت الو . دبع نكي مل ثيح هللا دبي نأ بحا هناف َدُمَدَملا

 ناف فاطخلا اولتقت الو . ةنس نيعبرا ضرالا ىلا ةنجلا نم مالسلا هيلع مدآ ليلد
 م ,,م ص . . ّ

 هذه لتق ىف انباحصا ددشف (قرحا نيح سدقملا تيب ىلع عزج نورت ىذلا هنارود

 عدفضلا ىف اولعجو . اهنم دحاو لكل نبمهرد اهلتاق ىلع ةيدلا اولعج ىتح سانجالا

 . هوور مهنم رظن نع وا هورثأ رثا نع ناك نا اذهب .. ملعأ هللاو . اهت زجب ةجعن

 . ىنهتنا

 نوكيف ّتأَكَرَف هلعلو خسنلا نم هتيار اميف اذكه (نتكزاف) عدافضلا ىف هلوقو
 ىنمم نوكيف . اهيلجر دنع هب تيمر اذا ءاكز اگزت اهدلوب ةقانلا ِتأكز مهلوق نم
 . رانلا ىا اهسفن تمر اهيلع تاكز

 دارملا وأ ة ثلثلا ىقبو اهدارفا اثلث دارملا له رظني (اهاثلث بعذف) : هلوقو

 اهيلع ناك ام ىلا كلذ دعب هللا هدرو اهندب ثلث ىقبو اهنم ةدحاو لك ندب اثلث

 ِ . ررحيلف . ملعأ هللاو . رهاظلا وهو ءاملا درب رانلا ةرارحب اهلدبأو

 هنولوقي شضانلاو . ةعدفض ىثنالاو عدافضلا دحاو رصنخلا نزوب عدفضلاو

 . حاحصلا ہصنتخم نم ىهتنا ‘ 4 ليلخل دلا هركناو لادلا حتفب

 لكو هلتق ىف ةعفنم الو همحل لكا ميرحتل هلتق نع ىهن دهدهل او ىمقلعلا لاق

 ميرحتل ىهنلا ناك هيف ررض الو هتمرحل كلذ نكي ملو تاناويحلا نم هلتق نع ىهن ام

 وهو ءارلا رسكب نادرص هعمج ءارلا حتفو ةلمهملا داصلا مضب درصلا ىف امك هلكأ

 لكؤي ليقو دوسا هفصنو ضيبأ هفصن راقنملاو سارلا مخض روفصعلا قوف رئاط

 . كلام لاق هبو هلتق اذا مرحملا ىلع ءازجلا هيف بجوا ىعفاشلا نال

 . هت وصبو هب مءامشتت تناك برعلا نال هلتق نع ىهن ىبرعلا نب ركب وبا لاقو

 ‘ ٠. ىمتنا . ءاروشاع ماص رط لوا هنا لبقو

 ركذ امم هريغ كلذكو . همارتحال هلتق نع ىهن امنا هنا دعاوقلا مالك رهاظو

. ملا هللاو . مجازتت ال تكنلا نكلو . رهاظلا وهو ثيدحلا
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 اولتقت ال : لاق ثيح شافخلا لتق نع ىهنلا ىلع لدي اثيدح ىمقلعلا ركذو

 لاق سدقملا تيب برخ امل هناف شافخلا اولتقت الو . حيبست اهقيقن ناف عدفضلا

 . ىهتنا (مهقرغا ىتح رحبلا ىلع ينطلس بر اي

 ۔(3) ىذؤي نا الا حور ىذ لك ,لتق نع ىهن رخآ اثيدح ريغصلا عماجلا ىف ركذو

 حأ ل . ١
 27710 > جح الل رمتل ك 722 ٩ ١

 ورج ح
 /م ا( . ٢

 تارشعلاو ناويحلا نم حورلا وذ لتقي نا ىفبني الف عوضوملا ىف ام نسحا ثيدحلا اذه دامتعاو (1)
 كلذ لعلو 0 اثبع اثيش قلغي ال ىلاعت هللاو ٠ هداسفو هررض عفد وا هب عافتنالاك بجومل إلا
 دفو . كلذ يغ وا رامثلا حيقلت وا ضرالا باصخا ىف ماه لمعب موقت ةرشحلا وا ناويحلا
٠ ليبقلا اذه نم ءاشا ةعيبطلا ءاملع فشتكا
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 نوسمخ ١ و سماخ ١ بابل ١

 ناضمر لضف ىف

 لاق : لاق ةري ره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 اًباَستحاَو اناميا َناَضَممَر ماَص نَم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 متيَِمقل ناَضَمَر لضق ىف امم متملع ولت (1) هبنذ نيمدقت امهل ريفع
 .«ذةَتَس نوكي نأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هقي رط نمو - 8

 (2) ىدب قراق . ِكئملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مق فولخ »
 . « هب يزاججنا انو ء ىل ماَيِصلاق ى ىلجأ نم هَماَعطَو هتوش

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رياج نع ةديبع وبآ - 9

 (3) ثيدحلا « هن ةالص ال ن ناَميا ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 , . «رللا مراحم ك فكلاب الإ مَوَص الور « : هل وق للا

 هلللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ قيرط نمو _ 0

 % ٥ ۔ نآ ح ء,م۔ _ هل 4 ۔2 < ,ح ,م.,ے .وده .ه2٤
 ثقري الف امئاص مكدحأ ناك اذاف > ةنج موضلا « : ملسو هيلع
 . ء م -. هثح ,< ر .ج .72 ٧ ,. م ٠4 ۔٥۔ .ك صم
 . » مُئاَص ىن ا لقيلف هَمتاش وأ هلتاق ؤرما نإو لهجن الو

 ١ دع دج دم

 . هريغ لعف امك ةمدقتملا باوبألا نم هريغ ىلع بابلا اذه ميدقت بسانملا

 . . ملعأ هللاو

 دعاوقلا ىف ةياورلا ( هل رفغ اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم ) : هلوق _ 321 .

 . ( ًاباَستُحاَو اناميإ ماقأو ناَضَعَر ماَص نَم ) عضولاو

 . ٠ رخات امو خ (2)
 “ ٠ ةنجلا هب ىزجا اناو اضيا اهيفو ىدبع طاقسا بطقلا ةغسن ىف (3)
' . هضرفو ءوضولا باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق (4)
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 رشقلا ةليل ماق نم) لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ةريره ىبا نع ىراخبلا ىفو
 رفغ اباستحاو اناميإ ناَضَمَر ماص نَمَو . هبنذ ني مدقت امهل رفغ اباستحاو اناميإ
 ةدايز اهيف هريغو دمحأ نع ةددمتم تاياور رجح نبا ركذو ( هبن نم 1 ام هل

 . ( رَخاَت اَم٧ر )

 نوكي نا ىلوالاو رينملا نبا نع القن رجح نبا لاق (اباستحاو اناميا) : هلوق
 ناب لاح وأ زييمت وأ هلجأل لوعفم هنأ ىلع بصتنا هريغ لاقو . لاحلا ىلع ابوصنم
 . ابستحم انمؤم ىا لعافلا مسا ىنعم ىف ردصملا

 نم باوتلا بلط باسشتحالاب و . همورص ةضيرف قحب داقتعالا ناميإلاب دارملاو

 . ىلاعت هللا

 هباوث ىف ةبغرلا ىنمم ىلع هموصي نأ وهو ةميزع ىأ (اباسستحا) ىباطخلا لاقو

 . ىهتن ا , همايال ليطتسم الو همايصل لقثتسم رغ كلذب هسفن ةبيط

 امهدح١] : ناهجو اباستحاو اناميا بصن ىنو ءاقبلا وبأ لاق ىمقلعلا لاقو

 : ىلاعت هلوقك ابستحم انمؤم ماص نم ىأ لاحلا عضوم ىف ردصم هنا

 باستحالاو ناميالل ىأ هلجال لوعفم هنا ىناثلاو . تايعاس ىا (1) (ًايَعَس كنيتاي)
 . خلا (2) (اَركش دواد َلآ اولَمُمإ) نيهجولا ىف هريظنو

 مايق نآ ىلع لالدتسالا ىف دعاوقلا ةياور بساني رخآ ثيدح ىف لاق مث

 (هبتد نم مدقن امهل رفغ ًاباَستُحاَو ناميأ َناَضَمَر ٌماَق نم) هظفل هيف .بغرم ناضمر
 . ايلصم هيلايل ماق ىأ حتفلا ىف لاق هصن ام

 . مايقلا قلطم هب لصحي ام ليللا مايق نم دارملاو

 . حيوارتلا ةالص ناضمر مايقب دارملا نأ ىوونلا ركذو

 . حيوارثلا ةالص ناضمر مايقب دارملا نأ ىلع اوقفتا لاقف ىنامركلا برغاو

 . هيلع باوثلا هللا دعوب اقيدصت ىأ (اناميا) : هلوق

 . هوحنو ءاير نم رخآ دصقل ال رجالل ابلط ىأ )اب استحا) : هلوق

 . روهمجلا دنع صرصخم هنأ إلا بونذلا عيمج لوانتيف

 ٠ 260 ةيآلا 0 ةرقبلا ةروس (1)

٠ 13 ةيا ابس ةروس (2)
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 باب ىف كانه همالك تلقنو . خلا ءوضولا باتك ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو

 رئابكلا نم ةبوتلا طرشب رئاغصلاب صاخ ثيدحلا نا نم هيلع امو ءوضولا لئاضف
 ةالصو سمخلا ةالصلاك رئاغصلا تارفكم نم ناضمرف . قحلا . بهذملا وه امك

 . ملعأ هللاو . كلذ ريغو رئابكلا بانتجاو ةرمعلاو جحلاو ءوضولاو ةعمحلا

 : هلوقن ةقلعتم اما (نم) ةملك ىنامركلا لاق (هبنذ نم) هلوق ىف رجح نبا لاق

 لوعفم وهو مدقت امل ةينبم ىهو لحملا بوصنم وهف مدقت ام هبنذ نم رفغ ىأ (رفغ)
 . ىمتن ا . لحملا ع وف رم نوكيف هلعاف مسي مل 1

 امل اينبم ناك امل هنا دارملا له (؟ لحملا عوفرم نوكيف) : هلوقب دارملا ام رظناو

 ؟ همالك نم ردابتملا وهو نيبملل عب ات نايبلا نال لحملا ع وفرم ناك هلعاف مسي مل

 لوصوملل ةلص تعقو ةلمجلاو فوذحم أدتبمل ربخ هنا ىلع عوفرم هنا دارملا وا
 ىف لوصوم عوقو ةحض ةينايبلا نم ةمالع اولاق مهناف ةينايبلا نم لحم لح ىذلا

 ناث والا وه ىذلا ىا (1) ناوألا نم سجرلا اوبنَتْجاَف) وحن ةفرعم تنيب اذا اهعضوم
 ىا (بهذ م رواسا نم) وحن ةلمح عضوم ىف اهرورجمو ىهف ةركن تنيب اذاو

 ٤ . بهذ ىه

 . ملعأ هللاو . ةف د ناك ةركن

 ىلع ةدايز هذه (ةنس نوكي نأ متينمتل ناضمر لضف ىف ام متملع ولو) : هلوق

 . ىراخبلاو دعاوقلا ةياور ىنف ام

 واولا نوكسو ماللاو ةمحعملا مضب رجح نبا لاق (فولخل) : هلوق - 8

 ٠ ةحيحصلا ةياورلا هذه : ضايع لاق اهدعب

 .. اطخ وهو ىباطخلا هلاق ءاخلا حتفب هلوقي خ ويسشلا ضعب ؤ

 ١ . نيهجولا ىسباقلا نع ىكحو : ١
 ناب كلذل هريغ جتحاو . ءاخلا حتف زوحي ال لاقف بذهملا حرش ىف ىوونلا غلابو

 اذه سيلو هريغو هيب وبيس اهركذ ةليلق هلوأ حتفب لوعف ىلع تءاج ىنلا رداصملا

 . ٠ ىمتنا . اهنم

 مفلا ىف ميملا تبثت ال لاق نم ىلع در هيف زجح نبا لاق (مئاصلا مف) :هلوق

 . ىهتنا . هريغو حيحصلا ثيدحلا اذه ىف هت وبثل رعشلا ةرورض ىف الا ةفاضالا دنع
: ١ 

٤ > 30 ةيآلا ث جحلا ةروس (1)
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 فولخلا نوك ىف فلتخا رجح نبا لاق (كسملا حير نم هللا دنع بيطا) : هلوق

 , حئاورلا ةباطتسا نع هزنتم ىلاعتو هناحبس هنأ عم كسملا حير نم هللا دنع بيطا

 . هجوآ ىلع هيلع وه امو ءىشلا ملعي هنا عمو .' ناويحلا تافص نم كاذ ذا

 ريصعتسا انم ةبيطلا حئاورلا بيرقتب ةداعلا ترج هنال زاجم وه ىرزاملا لاق
 . مكدنع كسملا حير نم هللا دنع بيطأ هنا ىنعملاف هللا نم هبيرقتل عوصلا نم كلذ

 . ربلا دبع نب.ا راشأ كلذ ىلاو . مكيلا كسملا بيرقت نم رثكا هيلا برقي .ىأ

 امم رثكا فولخلا حير نوبيطتسي مهناو ةكئالملا قح ىف كلذ دارملا نا ليقو

 . كسملا حير نوبيطتسي

 اذهو . مكدنع وه ام دض ىلع هللا دنع كسملاو فولخلا مكح نا ىنعملا ليقو

 . لوالا نم بيرق

 اميس ال كسلا حير نم لضفأ وه ام باوثلا نم لاني هبحاص نا دارملا ليقو

 . ضايع امهاكح فولخلا ىلا ةفاضالاب

 ةب وجا ةتس ىلع انلصحف اضرلاو لوبقلا ىلع بيطلا ىنعم ةعامجو ىدوادلا لاقو

 ااق حوفي احير ةمايقلا موي تاعاطلل نا هقيلعت ىف نيسح ىضاقلا لقن دقو
 . كسملاك تادابعلا نيب اهيف مايصلا ةحئارف

 نع ءاطع قيرط نم ىئاسنلاو دمحاو ملسم ةياور ىف هلوق ةريخالا ةثالثلا ديؤيو
 ىدا ةلاسملا هذهو _ لاق نا ىلا (ةماَيَلا موي هللا دنِع بيطأ ) خلاص ىبا
 ' . حالصلا نباو مالسلا دبع نبا اهيف عزانت ىتلا لئاسملا

 لدتساو . ديهشلا مد ىف امك ةرخآلا ىف كلذ نأ ىلا مالسلا دبع نبا بعذف
 . ةمايقلا موي اهيف ىتلا ةياورلاب

 هب ىنعي . خلا مدقت امب لدتساو ايندلا ىف كلذ نآ ىلا حالصلا نبا بعذو

 دنع بيطأ نوسمي نيح مههاوفأ فولخ ناف . ناضمر ىف ةمالا هذه لضف ىف هلوق
 . كسملا حير نم هللا

 . كلذ ىلا اوبهذ ءاملعلا روهمجو : رجح نبا لاق

 . .هيلع هؤانثو هب هاضر هللا دنع هبيط : ىب اطخلا لاقف

. هيلا برقاو هللا دنع ىكزا ربلا دبع نبا لاقو
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 . هرخآ لا . كلذ وحنو هلعفب. اضرلاو مثاصلا ىلع ءانثلا هانعم ىوفغبلا لاقو

 اضرلا نع ةرابع هناب مهلك اومزج مهنا ءاملعلا نم ةريثك ةعامج نع ىكحف
 . . لوبقلاو

 ناجحر رهظي هيفو س ءازجلا موي هنالف ةياورلا كلت ىف ةمايقلا موي ركذ اماو .
 رمؤي ثيح (1) ابلط ةهيركلا ةحئارلا عفدل لمعتسملا كسملا ىلع نازيملا ىف فولخلا

 هتيلضفا لصا نا ىلا ارظن تاياورلا ىقاب ىف قلطاو ةمايقلا مويب ديقف اهبانتجاب
 لك ىف مهب ريبخ وهو (2) يبحل رنِئَمَوَي "مهب مهَبَر ناه هلوقك وهو نيرادلا ىف تباث
 . يهتنا . موي

 فولخلا اذه ةلازا ةهارك ىف روهسملا فالخلا اذه ىلع بترتيو رجح نبا لاق

 . لاق نأ ىلا . كاوسلاب

 . ةداهشلا مد نم مظعأ فولخلا نأ (كسملا حير نم بيطأ) :: هلوق نم ذخؤيو

 مزلي الو بيطا هناب فصو فولخلاو . كسملا حيرب هحير هبش ةداهشلا مد نال

 :. ىفخي ال امل ةداهشلا نم لضفا مايصلا نوكي نا كلذ نم

 لصاو رهاط فولخلا لصا ناف امهنم لك لصأ ىلا رظنلا كلذ ببس لمعلو
 ٠ ىهتنا . احير بيطأ رهاط هلصا ام ناكف . هفالخب مدلا

 هَباَرَكَرهَماَمَط دكَرَت) ىراخبلا ىف ةياورلا (يلجأ نم هماعطو هت وهش قراف) :: هلوق
 ` دحاو ىدؤملاو ةددعتم تاياور رجح نبا هيف ركذو (ىلجأ نم هن ُهىَكَو

 ىلع اهفطعل عامجلا ةوهش ثيدحلا ىف ةوهسشلاب دارملاو ىراخبلا ةياور ىف لاق
 . بارشلاو ماعطلا

 . صاخلا دعب ماعلا نم نوكي نا لمتحيو

 . خلا ماملا دعب صاخلا نم نوكيف امهيلع ةوهشلا ميدقتب أطوملا ةياور ىف عقوو

 كلذ مئاصلا قحتسي اهب ىتلا ةهجلا ىلع هيبنتلا (ىلجا نم) : هلوق نم دافتسيو

 لصحي ال ةمختلاك رخآ ضرفل وكذ ام كزت ناك ول ىتح هب صاخلا صالخالا وهو
 رودي ىذلا ىوقلا ىعادلا ىلع ءايشالا هذه ىف رادملا نكلو . روكذملا لضفلا مئاصلل

 نم ءىش ةوهش هرطاخ ىف ضرعي مل نم نا كش الو امدعو .ادوجو لعفلا هعم

 لمات 0 اهبانتجاب انرمأ ثيح ةهيركلا ةحئارلا عفدل : اذكه ةرابعلا لعلو . ةدمتعملا خسنلا ىف اذك (1)
٠ ةريخالا ةيآلا ٠0 تايداملا ةروس (2)
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 دماجف كلذ هل ضرع نمك لضفلا ىف وه سيل رطفي نا ىلا هراهن لوط ءايشالا
 . رجح نب ا هلاق هكرت ىف هسفن

 قران هنأ ىل هن وك ببس ىأ ةيببسلا ءانغلا (هب ىزجا انأو ىل مايصلاف) : هلوق

 4ك,۔,؟۔ 2 ح ٥. ۔۔ ه . . ح .
 الإ هل مدآ ِنب ١ ٍلَمع لك) تاياورلا ضعب ىف نا ركذو رجح نبا هلاق ىلجال هتوهش

 . (هب يجا اناو يل هنإف ماَيِضلا
 ىزجي ىذلا وهو . هل اهلك لامعالا نأ عم كلذب مايصلا صيصخت لكسشتساو

 . ةبوجاب بيجاو اهب

 ىلص هلوق ليوأتلا اذه ديؤيو هريغ ىنف عقي امك ءاي رلا هين عقي ال موصلا نأ اهنم

 الا تاكرحلاب الا نوكت ال لامعالا نال كلذو ءاير عايضلا ىف َسيَل) ملسو هيلع هللا

 ءاير ال ) : هلوق ىف ىفنلا ىنعمو . سانلا نع ىفخت ىتلا ةينلاب وه امناف موصلا
 ةهج نم عقي امنا موصلا ىف ءايرلا لوخدف . هلعفب ءايرلا هلخدي ال هنا (مْوَصلا ىف
 . اهلعف درجمل اهلخدي دق ءايرلا ناف لامعالا ةيقب فالخب رابخالا

 فيعضتو هباوث رادقم ملعب درفنا ىننا (هب ىزجا اناو) : هلوقب دارملا نا اهنمو

 . سانلا ضعب اهيلع علطا دقف تادابعلا نم هريغ امأو هتانسح

 فعاضت اهنأو سانلل اهباوث ريداقم تفشك دق لامعالا نأ هانعم : ىبطرقلا لاقو

 . ريدقت ريغب هيلع بيثي هللا نانف موصلا الا هللا ءاش ام لا ةن امعبس لا ةرشع نم

 رشب ةنَسَحلا؛فَعاَضُي مدآ نبا لَمَع ًلَك) ىرخالا ةياورلا قايسلا اذهل دهشيو ه ف | ٥, ث , , ۔ ود إ ۔ ٠ ِّ د . - - : ه
 انأو ىل. هنا مْوَصلا الإ ) : هللا لاق (هللا ءاش ام ناب فغض ةئامعبس لا اهلاثم
 :: ىلاعت هلوقك اذهو . هرادقمل نييعت ريغ نم اريثك ءازج هيلع ىزاجا ىا ( هب يزجأ

 ىف نومئاصلا مه نورباصلاو (5) ( باس مقب مُهَرْجا نوباصلا ىفو ًامناي )
 1 . لاوقالا رثكأ

 هل دهشو ىدنع مدقملا و تادابعلا بحا هنا ) ىل موصلا) : هلوق ىنعم نأ اهنمو
 . هن لثم ال ةنإف موصلاب كين) : لاق هنا ىور ام ه ,ه ۔ ,جح ۔ ك ٥ ۔ ر - ..

 اهلك تويبلا تناك ناو هللا تيب لاقي امك فيرشت ةفاضا ةفاضالا نا اهنمو
 لج برتلا تافص نم تاوهشلا نم هرغو ماعطلا نع ءانفتسالا نال كلذو . هلل

 . هيلا هفاضا هتافص قفاوي امب هيلا مئاصلا برقت املف هلالج

٥: ٠ ةيوا ءا زمرلا ةروس (1)
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 . ظح هيف هسفنو م اصلل سيلو هلل صلاخ هنا اهنمو

 اد وبعم راصعالا نم رصع ىف رافكلا مظعت ملف لاعت هللا رعحغ هب دبعي ملا هنا اهنمو

 . كلذ وحنو فاوطلاو ةقدصلاو ةالصلا فالخب مايصلاب مهل

 ىقهيبلا كلذ ىور س مايصلا الا دابعلا ملاظم اهنم ىفوت تادابعلا عيمج نأ اهنمو
 ملاحلا نم هيلمع ام يدؤيو هدبع هللا بساحي ةمايقلا عوي ناك اذا) لاق هنييع نبا نع

 ههلِخْذَيَو ملاظملا نم هيلع يقب ام هللا لمحتي موصلا الا هل ىقبب ال ىنح هيلمع نم

 . (ةنجلا موصلاب

 موي يتأي ىذلا شسيلفملا ): لاق ثيح لامعالا ةلمج ىف موصلا ركذ هيف تدجوف
 . اذه َلام َلَكاَو اذه بَرَصَو اذه َمَتَص ًدَقَر ىنايو مايصورةقدَصَو ةالصب ةمايقلا

 نأ لبق هناَنَسَح تينف ناف هتاتَسح نم اذهلو هتانَسَح نم اذهل ٌدَحؤيف ثيدحلا
 ء و ٥ ۔ م < ۔ ن مس 2 . - “ 2 ه
 مايصل ١ نأ هرهاظو (رانلا ىف حرط مث هبلع تحرطف مهتائيس نم ذخأ هيلع ام ىضقي

 . ىمتن ١ . كلذ ىف لامعألا ةيقب عم كرتشم

 دقو كلذ نم مايصلا صيصخت نكما ةنييع نبا لوق تبث "نا رجح نبا لاق
 انآو ىل ْموَصلا لإ ةَراَتَع لمملا لك - لاق نا ىلا - دمحا هاور امب هب لدتسي

 . هب ىزججا
 يس ى ے۔ ٥ ي م 7

 الا ةرافك لَمفلا لك : ىلاعتو كرابت كبر لاق) : هظفل رخا اثيدح ركذ نأ لا

 . هيف لاطأ ام رخآ ىلا ( موصلا

 ىصاعملا نم همايص ملس نم مايص انه مايصلاب دارملا نأ ىلع اوقفتاو : لاق مث

 . العفو الوق

 صاوخلا صاوخ مايصب صوصخم هنا داهزلا ضعب نع ىبرعلا نبا لقنو
 :: عاونأ ةعبرا ىلع موصلا نا :: لاقف

 ٠ عامجلاو برشلاو لكالا نع موصلا وهو ماوعلا مايص

 . لعفو لوق نم تامرحملا بانتجا عم اذه وهو : ماوعلا صاوخ مايصو

. هتدابعو هللا ركذ ريغ نع موصلا وهو صاوخلا مايصو
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 هئاقل موي الا مهل رطف الف هللا ريغ نع موصلا وهو صاوخلا صاوخ مايصو
 . لاع ماقم اذهو

 ةب وجالا برقاو . ىفخي ال ارظن عونلا اذه ىف ثيدحلا نم دارملا رصح ىف نكلو
 . لاق نآ للا ىناثلاو لوالا باوصلا ىلا اهت ركذ ىتلا

 : نارمأ ةيزملا هذهب موصلا صاصتخا ببسو

 نيبو دبعلا نيب رس موصلاو هيلع دابعلا علطي امم تادابعلا رئاس نا امهدحا
 ۔(يل هنإف) : هلوقب راشا كلذ ىلاو اضرلل ابلط هب هلماعيو هل اصلاخ هلعفي ىلاعت هللا

 موصلاو ندبلا لامعتساو لاملا فرص ىلا ةعجار تانسحلا رئاس نأ رخآلاو

 عوجلا ضضم ىلع ربصلا هيفو . ناصقنلل ندبلا ضيرعتو سفنلا رسك نمضتي
 («يليُجا نم هَتَوهنَم عدي : هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو . تاوهشلا كرتو شطعلاو

 عقوم تمقو ةفناتسم ةلمج (خلا ُهنوهنَم غدي) : هلوق نا اذه نايبو : ىبيطلا لاق

 . راصتخاب رحح نبا نم دارملا ىهتنا » خلا روكذملا مكحلا بجوم نايبلا

 ءوضولأ بد] باب ىف هيلع مالكلا مدقت (هل ةالص ال نمل ناميا ال) :: هلوق _ 9
 . (1]) هضرفو

 كرتلاو لعفلا ةريبكل لماش هرهاظ (هللا مراحم نع فكلاب الا موص الو) : هلوق
 . مئاصلا رطفي ام باب ىف هيلع مالكلا مدقت دقو الثم ةالصلا كرتك

 ةدايز اهيف ةددعتم تاياور هيف رحح نبا ركذ (ةنُج موصلا) : هلوق _ 0

 ٤ . دارملل ةنيبم

 . (لاتقلا نم مكدحا ةَنُجك ةنج مايصلا) : اهنم

 . (رانملا نم نيصح نصحو ةنُج) : اهنمو
 ٥ ا ۔ے ر

 ۔ (ةيفلاب اهقرخي مل ام ةنج مايصلا) : اهنمو
 . رتسلاو ةياقولا ميجلا مضب ةنجلاو رجح نبا لاق

 . رانلا نم هناو رتسلا اذه قلعتم تاياورلا هذهب نيبت دقو

 نم هيذؤي ام هبحاص ىقي ىأ ةنج هنوك ىنعم : لاقف ةياهنلا بحاص اماو

 . تاوهشلا

٠ لوالا ءزجلا ىف 91 مقر رظنا (1)
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 نأ مناصلل ىغبنيف هتيعورشم بسحب ىنعي ةرتس ىا (ةنج) ىبطرقلا لاقو
 مؤَص موي ناك اَدإَق) : هلوقب ةراشالا هيلاو . هباوث صقنيو هدسسفي امم هنوصي
 . لاق نأ ىلا . (ثفري الك مُكدَحا

 كلذ عيمج نم وأ رانلا نم وأ ماثالا نم هرتس هانعم لامكالا ىف ضايع لاقو

 . ىوونلا مزج ريخالابو

 تاوهشلا نع كاسما هنال رانلا نم ةنج موصلا ناك امنا : ىبرعلا نبا لاقو

 . تاوهشلاب ةفوفحم رانلاو

 نم هل ارتاس كلذ ناك ايندلا ىف تاوهنثلا نم هسفن فك اذا هنا لصاحلاو

 ّ . خلا . ةرخآلا ىف رانلا

 هيضام ىف زوجيو . رسكلاو مضلاب ثفريو رجح نبا لاق (ثفري الف) .: هلوق

 وهو . شحافلا مالكلا ةثلثملا مث ءافلاو ءارلا حتفب وهو ثفرلاب دارملاو . ثيلثنلا

 . اقلطم وا ءاسنلا عم هركذ ىلعو هتامدقم ىلعو عامجلا ىلعو اذه ىلع قلطي

 . ىمتنا . اهنم معأ وه امك نوكي نآ لمتحيو

 حايصلاك لهجلا لاعفا نم ائيش لعفي ال ىأ رجح نبا لاق (لهجي الو) :هلوق
 . (لداجي الو ثفري الف) ةياور زكذو . خلا كلذ وحنو هفسلاو

 نا دارملا امناو ركذ ام هيف حابي موصلا ريغ نأ اذه نم مهفي ال ىبطرقلا لاق
 . ىهتنا . موصلاب دكأتي كلذ نم عنملا

 ركذ (همتاش وا هلتاق) نونلا فيفختب رجح نبا لاق (ؤرما ناو) : هلوق
 : تاياور هيف رجح نبا

 . هلتاق وأ حأ ُهَياَس ناف اهنم

 . هملكي الف ناسنإ ًهَمَتَش ناو اهنمو

 ..هلداج ىنعي ماَراَم وا حا ُهَّباَس ناف اهنمو

 . سلجاف ًايئاق تنك ناو مئاَص ىنإ لقف دحا َكّباَس ناف اهنمو

 . مئاص وهو هاج مكدحأ ىلع لهج ناف اهنمو
 ر

. هبسي الو همتشي الف هيلع لهج ؤرما ناو اهنمو
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 نيترم اهركذ نم مهنمف (مئاص ىنا) لوقي هنأ ىلع اهلك تاياورلا تقفتاو لاق مث

 بطاخي له (مئاص ىنا لقيلف) هلوقب دارملا ىف فلتخاو ةدحاو ىلع رصتقا نم مهنمو

 . هسفن ىف اهلوقي وا . كلذب هملكي ىنلا اهب

 . ةميالا نع ىعفارلا هلقنو ىلوتملا مزج ىناثلابو

 . راكذالا ىف لوالا ىوونلا حجرو

 :امهممج ولو ىوقأ ناسللاب لوقلاو . نسح امهنم لك بذهملا حرش ىف لاقو
 - لاق نأ ىلا انسح ناكل

 . هسفن ىف هلقيلف هريغ ناك ناو هناسلب لقيلف ناضمر ناك نا 1

 هلوقيف ضرفلا ىف اماو عوطتلا ىف فالخلا عضوم نا ىبرعلا نبا ىعداو
 . اضق هناسلب إ

 . كلذب هبطاخي نمم وأ هنم راجزنالا دكاتيلف مئاص ىنا هلوق .ريركت اماو

 ةرمو هبلقب ةرم هلوقي (نيترم مئاص ىنا لقيلف) هلوقب دارملا نأ ىشكرزلا لقنو
 فك هناسلب هلوقبو . همصخ نع هناسل فك هبلقب هلوقب ديفتسيف هناسلب

 . ناسللاب ةقيقح لوقلا ناب بقمتو

 : لاق نا ىلا . زاجملا عنمي ال هناب بيجاو

 هسفن فكي ناب رومام مئاصلا نال ةلعافملا ىلع همتاش وأ هلتاق لمح نكمي الو
 هتمتاسم وآ هتلتاقمل اضرعتم هءاج اذا ىنعملا امناو ث هنم كلذ عقي فيكف كلذ نع
 ريغ ةدارا ةلعافملاب دارملاف . هيلع هئفاكي نأ ةداعلا تضتقا متش وأ لتقب هأدب ناك
 . مئاصلا نم كلذ مئاصلا

 . دحاو نم لعفلا عقو ولو اهل ىهنلا ىلع ةلعافملا قلطت دقو ١

 . هللا هافاعو رمالا جلاع لاقي امك دحاولا لعفب ةلعافملا عقت دقو
 متشب متشلا ةلباقم مئاصلا نم تدب نا دارملا : لاقف هرخاظ ىلع هلمح نم دعباو

 . (مثاص ىنا) لوقيو كلذ نع رجزنيف عبطلا ىضتقم ىلع
. ملعأ هللاو (همتش ناف) ةيضاملا ةياورلا يف هلوق هدعبي اممو
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 فخالاب هعفد رصأ ناف . كلذب هنع فكي نا نكمي هنآ (مئاص ىنا) هلوق ةدئاف

 . ةقيقح هتلناقم موري نميف اذه لئاصلاك فخالاف

 لشمب هلماعي ال هنأ ثيدحلا نم دارملاف همتأاش (هلتاق) هلوقب دارملا ناك ناف
 هللا دمحب موصلا باتك مت . ملعا هللاو (مئاص ىنا) هلوق ىلع رصتقي لب هلمع

 هبحي امل قيفوتلاو نوعلا هللا لأسنف ةاكزلا باتك هولتيو . هقيفوتو هنوع نسحو

 ٠ نبمآ نيلسرم ١ دس هاحب هاضريو

 - ظ
 وز لزا جبچ٣ ل ا

1 :وو « ::
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 ةقدصلاو ةاكزلا باتك

 همحر فنصملا اهرخأ .كلذلو موصلا ضرف نع اهضرف رخات دق ةاكزلا نأ ملعا

 ىف تنرتق اهنال هللا امهمحر دعاوقلا بحاصو حاضيالا بحاص اهمدق امناو هللا

 . موصلا باتك لوأ ىف اهتيضرف تقو ىنف فالخلا مدقتو . ةالصلاب هللا باتك

 نم جرخي امل مىسا عرشو ؛امهرغو حالصالاو ريهطتلا ةغل مهضعب لاق امك ىهو

 ٠ ةينلاب ةصوصخم ةفئاطل صوصخم هجو ىلع ندب وأ لام

 ه لاملا ىف ةكرب بلجتسي اهجارخا ناف امن اذإ عرزلا اَكَر نم ةذوخام ىعو
 ٠ . م كلا ةلي . . ةنللو

 . لخبلا نم سفنلاو . ثبخلا نم لاملا رهطت اهناف ةراهطلا ىنعمب ةاكزلا نم وأ

 امك وفعلاو قحلاو نوعاملاو ةقفنلاو ةقدصلاو ةاكزلا : ءامسا عرشلا ىف اهلو
 َ . ىلاعت هللا بانك نم رهاظ وه

 اضيأ دريو امن اذا عرزلا اكز لاقي ءامنلا ةغللا ىف ةاكزلا رحح نب.ا لاقو

 . امم نبرابتعال اب اعرشو ريهطتل ا ىنعمب

 اهببمس رثكي رجالا نأ ىنعمب وأ . لاملا ىف ءامنلل ببس اهجارخا ناف لوالا امآ

 لوالا ليلدو ت ةعارزلاو ةراجتلاك ءامنلا تاذ لاومالا اهقلعتم نأ ىنعمب وأ

 . ةقدصلا ىبري ةللا نإ) ءاج امك اهباوث فعاضي اهنألو (ةَقَدَص نم لام صقنت ام)
 ' . بونذلا نم ريهطتو لخبلا ةليذر نم سفنلل ةرهطم اهنألف ىناثلا اماو

 باتك ىف مدقت امك اهيلع مالسالا ىنب ىتلا ناكرالا نم ثلاثلا نكرلا ىمهو

 . ناميالا

 قحلاو ةقفنلاو ةبودنملا ةبجاولا ةقدصلا ىلع ةاكزلا قلطت ىبرعلا نبا لاقو

 ريمن هوحنو ريقف ىلا ىلوحلا باصنلا نم ءزج ءاطعا) عرشلا ىف اهفيرعت و . وفعلاو
 ٠ (ىبلطم اإل و ىمشاه

 . لوحلا باصنلا كلم وهو ببسلا وه طرشو . صالخالا وهو نكر اهل مث
بجاولا طوقس وم مكح اهلو . ةيرحلاو غولبلاو لقعلا وهو هيلع بجت نم طرشو
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 مفرو ساندالا نم رهطتلا ىهو ةمكحو . ةرخآلا ىف باوثلا لوصحو ايندلا ىف

 . ىبرعلا نبا مالك ىنعي . ىمتنا . رارحالا قاقرتساو ةجردلا

 مهنال ىنعي ي خلا فالتخا هيلع بجت نم طرش ىف نكل ديج وهو رجح نبا لاق
 قح اهنأ ىف فالخلا ىلع ىنبم فالخلا اذهو . دبعلاو ىبصلاو نونجملا ىف اوفلتخا

 نمو . نونجملاو ىبصلا ىلع بجت ال لاق هلل قح اهنا لاق نمف . ءارقفلل قح وأ هلل

 بطاخيو . اندنع هب ذوخاملا وهو امهل ام ىف اهب وجوب لاق ءارقفلل قح اهنا لاق
 هبلع هلوقل هديسل هلام نال . هدمس ىلع اندنع هلام ةاكزف دبعلا اماو اهجارخاب ىلولا

 ةاكز ال كلام دنعو . عاتب ١ همطرتضي 5 لإ مئال هلاسف مالسلا

 نكل كلذ نايبل الحم اذه سيلو . (1) اكلام دعي ال كلمي نأ كلم نم نال الصا هيف

 . (فالتخا هيلع بجت نم طرش ىف نكل) : رجح نبا لوق هيلا انرج

 لمشي ام هب دارا هنا رهاظلاف (ىلوحلا باصنلا نم) :: ىبرعلا نبا لوق اماو

 لوح لك بحف . لوحلا ىف ةدحاو ةرم الا ىكزي ١٧ بحلا نأ رابتعاب بوبحلا ةاكز

 ةاكزلا ىف ةنملا نأ ىلع لدي (رارحالا قاقرتساو) : هلوق رعاظو . ةدحاو ةرم ىكزي

 ىمه امنا اهيف ةنملا نأ ىلع لدي هللا همحر رطانقلا بحاص مالك رهاظو . عفادلل

 . هيف لاطا دق هناف عجاريلف كلذ رضحتسي نأ اهل عفادلل ىفبنيو . اهل لباقلل

 . ملعا هللاو

 جاجتحالا فلكت نع ىنفتسي عرشلا ىف هب عوطقم رما ةاكزلاو رجح نبا لاق

 همحر فنصملا كرت كلذلو لوق] . خلا هعورف ضعب ىف فالتخالا عقو امناو . هب

 . ملعا هللاو . هبوجو ىلع لالدتسالا هللا

٠ لمات . اكلام دعي ال كنمي نا نكما نم باوصلا لعلو خسنلا يف اذكه (1)
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 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 “نؤيغلاَو ُءاَمَسلا تق اميف » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « رشعلا فصن برقلاو (1) يلاولاب ئقس اَمَو رشعلا

 اميف سنل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع هقيرط نمو 32

 ,ميف تلو امهرد نوعبرا ةيقوالاو _ ةقدص اوا ںيمخ نود
 ةقَدَص ردؤذ ںيًسخ نود اميف ََسلَو ةقدص الاقثم نيرشع نود
 لو ةقدص ةاش َنبعبزاأ نود اميف سيلو _- ة رعب ١ سمخ ىنعي _

 . « ةقدص قُسوآ ةسمخ نود اميف
 ح

 يضر نينمؤملا ما ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ب 3
 رظفلا ةؤ لس رهيلَع هللا لص هلللا لوسر ًَس : تلاق اهنع هللا
 وأ رمت نم اص بكلاو فصلاو ىتنالاؤ ركذلاو دبقلاو رحلا ىلع -:

 . (2) رطقآ نم وأ ريعش و زب وأ بيبر نم اَعاَص ح 7 .7 4 .4 رد .ء > ٠ - ح ,-

 : لاق يردخلا ديعس ىبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 ّاب;ج رئبل او ابج;ج ءاَمَجَعل ١ حرج « : ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 م ٥. 2 ۔و هم ه٥ر,٥, م

 . « سُمحلا زاكزلا ىف رابج نزعملاو

 ع دب دج
 باصنلا غولب دمب ىنعي (رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف) : هلوق - 1

 . ىتايس امك هَقَدَص يتاس ةَسُمَح نود ام ىف سي) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعب الدتسم ةفينح ىبال افالخ روهمجلا لوق وهو

 . خلا ساَمََل ١ تقس اَميف)

 ٠ ةميظعلا ولدلا نوكسف حتفب برغلاو راغصلا ءالدلا ىه ىاودلاب هلوق (1)
٠ طلقا وا خ (2)



 هللا ىف .د هلوق نال انباحصا هلاق ام لوقلاو : هللا همحر حاضيالا بحاص لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو . ماع رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اَميِف) : ملسو هيلع
 هلبق درو . صاخلا ىلع ىنتبي ماعلاو . صاخ ةَقَدَص ىتاسؤآ ةسمَع َنوُد اَميِف سير

 اميف َسُيَل) : لاق مث رعلا مُبَررةَقَرلا ىف) :‘ ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك هدعب وأ

 . (ةّقدَض يتاَوا ِسَمَح نود

 . بوبحلا ىف كلذك نوكي نأ بجوف هيلع قفتم ةضفلاو بهذلا ىف باصنلاو

 صاخلاو صاخلاب ماعلا خسنيو ناضراعتي صاخلاو ماعلا نأ ىري ةفينح ابا نا ريغ
 . . خلا ى حصا لوالا لوقلاو . هدنع ماعلاب

 خيراتلا ملع ناف امهنيب عمجلا نكمي ملو ادرو .اذا نيمومعلا نأ ملعا : ةيمنت
 مل ناو . جراخ نم حجرملا ليلدلا انبلط خيراتلا لهج ناو . خسان امهنم رخاتملاف
 حجرم ريغ نم حيجرتلاو . امهب لمعلا ىلا الو امهطاقسا ىلا ليبس ال ذا انرتخا دجن

 صاخلا ىلع ماعلا رخات ناف صاخو ماع اضرامت اذاو . رييختلا الا قبي ملف مكحت
 نع رخات ناف ماعلا نع ارخاتم صاخلا ناك ناو ماعلل اصصخم صاخلا مكحلا ناك
 مزلي الثل هل اخسان ناك امناو هيف اضراعت ام ىلا ةبسنلاب هل اخسان ناك ماعلاب لمعلا
 . موقلا هركذأام لصاح اذه . هل اصصخم ناك الاو ةجاحلا تقو نع نايبلا رخات

 اضرامت .اذا نيثيدحلا نأ هباتك لوأ ىف هللا همحر حاضيالا بحاص مالك رهاظو

 عوجرلا : لاقي دقو . لصالا ىلا انعجرو اطقاست خيراتلا لهجو, عمجلا نكمي ملو
 . ملعا هللاو . لصالل قفاوملا تاحجرم نم لصالا ىلا

 دعاوقلا ىف كلذكو . دنسملا خسن بلاغ ىف اذك (ىلاودلاب يقس امور : هلوق
 ةبلادلاو حاحصلا ىف لاق . ةيلاع نزو ىلع ةيلاد عمج اهنا رهاظلاو . حاضيالاو

 ى رشعلا هيف ام ليبق نم اهناف ءاملا اهريدي ةروعانلاو . ةرقبلا اهريدت نونجنملا
 ليبق نم اهناف ءاملا اهريدي ىتلا اماو . ةرقبلا اهريدت ىتلاب صخت اهنا رهاظلاو
 . ملعا هللاو . رشعلا هيف ام

 . (برفلاو) هلوق اهنع ىنغي هذه نال ىلوا ةمدقتملاو (ولدلاب) خسنلا ضعب ىفو
 ءالدلاب ىقس امو . رشعلا راهنألاو ؛اَمَسلا تقس اَميِف) فاصو نبا ىف ثيدحلا ظفلو
 يلاودلاب) حاضيالا ىفو (حضاونلاو يلاودلاب) دعاوقلا ىف هظفلو . (رْشُعْلا فصنت
 عيمجلا ىف ىدؤملاو (رشعلا فصن حضنلاب يقس امو) ىراخبلا ىفو (بورفلاو
. : ملعأ هللاو . دحاو
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 . ركذيو ثنؤي برغلاو . ريبكلا ولدلا وه فاصو نبا لاق (برفلاو) : هلوق
 ىا كبرغ ىنع كسما لئاقلا لوقي . هدح ءىش لك برغو . دحلا اضيا برغلاو
 . ىهتنا . هدح فيسلا برغو . كرشو كدح ىنع كسما

 « خلا . ةميظعلا ولدلا اضيا برفلاو حاحصلا ىف لاقو

 : مهضعب لاق : الثم ثيفلاو ةجلاعملاب يقس اميف اوفلتخا مهن] ملعا : هيبنت

 ام ناب ةمساقملاب :: مهضعب لاقو . كردا ام ىلع : مهضعب لاقو . سسا ام ىلع ىكزي
 , رشعلا فصن هنم جرخيف لقا وا رثكا وا فصنلا غلبي له ةجلاعملاب كلذ نم ناك
 لوقلا اذهو حاضيالا ىف لاق . رشعلا هنم جرخيف غلبي مل ةجلاعملا ريغب ناك امو

 مهضعب ءاكرشلل عاونالا هذه تناك نا كلذكو . طايتحالا نم هيف ال نسحا ىدنع

 . ىهتنا . ملعا هللاو . انمدق ام ىلع نويعلاب اهيقسي مهضعبو ةجلامملاب اهيقسي

 رشعلا عابرا ةثالث هيف بجي هنأ هرهاظف امهب ىقسي ام دجو ناف رجح نبا لاق

 ناك ناو . افالخ هيف ملعن ال ةمادق نبا لاق . ملعلا لهأ لوق وهو كلذ ىواست ااذا

 ىدوثلا لوق وهو . دمحا هيلع صن رثكالل اعبت لقالا مكح ناك رثكا امهدحأ
 نعو _ لاق نا ىلا - طسقلاب ذخؤي ىناثلاو . ىعفاشلا ىلوق دحاو ةفينح ىباو

 . خلا . لقأ ناك ولو ىهتناو عرزلا هب مت امب ةربعلا:كلام بحاص مساقلا نبا

 ةحوتفم ةزمهب (قاوأ سمخ) : ملسو هيلع هللا ىلص هقيرط نمو : هلوق _- 32

 عمج ليعافم نزو ىلع ةددشم ءايب وأ . راوجك اصوقنم لعافم نزو ىلع دم ريغ نم

 . ةيفث] نزوب ةددشم ءايو ةروسكم فاقو ةنكاس واو اهدعب ةمومضم ةزمهب ةيقوأ

 اماف ىضم اميف كلذكو س امهرذ نوعبرأ ثيدحلا ىف ةيقوالاو : حاحصلا ىف لاق
 مهارد ةرشع نزو. مهدنع ةيقوالاف ءابطالا هيلع ردقيو سانلا هفراعتي اميف مويلا

 ىفاثاو ةيفثا لثم ىقاوالا عمجلاو . راتسا اثلثو راتسا وهو معرد عابسا] ةسمخو
 . خلا . عمجلا ىف ءايلا تففخ تثش ناو

 . نوكيف هللا همحر فنصملا هنيب امك لوالا ىنعملا ثيدحلا ىف ةيقوالا نم دارملاو

 ريمش نم ةبح نوثالث طاريقلاو . ناطاريق مهردلاو . مهرد ىتئام ةضفلا باصن

 ىف ءىش ال مث مهارد ةسمخ اهيفف اهيلع لوحلا لاح اذاف . نيبنذلا عوطقم طسوتم
 انيفلاخم نم ريثك بهذو . مهرد اهيف مث . امهرد نيعبرأ غلبت ىتح اندنع ةدايزلا

. ملعا هللاو ث ترثك وا ةدايزلا تلق رشعلا عبر كلذ نم جرخي هنأ ىلا



 . . باصنلا ىف (56) بابلا :. 4

 اهلثمو ككسملا ريغ ىف ىنعي (ةقدص الاقثم نيرشع نود اميف سيل) ::: هلوق
 . ككسملا ىف ارانيد نورشع

 نزو طاريقلاو . ةضفلا نم طيرارق ةثالث نزو مهدنع لاقثملاو حاضيالا ىف لاق

 رانيدلا نزو ناف ككسملا اماو ربتلا نم ككسملا ربغ ىف اذهو . ريعشلا نم ةبح نيثالث

 عضولا مالك ىفو . رانلاب تابح تس هنم تصقنو ةبح نونامثو عبرا مهدنع
 رانيدلاو ةبح نوثالث طاربقلاو . طيرارق ةثالث لاقثملاو : لاق ثيح اذه فلاخي ام

 . خلا . تابح عبرا طاريقلاو اطاريق نورشعو ةعبرا

 تابح عبرا هنزو بعذلا طاريقو . :ةبح نوثالث هنزو ةضفلا طاريق نأ لصاحلاو

 لمج هنال لاقثملا نم ربكأ رانيدلا نأ ىضقي هنال لاكشا هللا همحر همالك ىفو

 ناف حاضيالا مالك هيلع ام رهاظلاو . ةبح نيعست لاقثملاو ةبح نيعست واتس رانيدلا

 . ملعا هللاو . لاقثملا نع رانيدلا صقنيف خسولا لكات رانلا

 نوكيف ليقاثم ةعبرا وأ ريناند ةعبرا غلبت ىتح اضيا اندنع ةدايزلا ىف ءىش ال مث

 . مولعم وه امك رشعلا عبر اهيف

 ثيدحلا اذه ىلع ملكت نم ضعب لاق (ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيلو) : هلوق

 نوكيف سمخ نيونت ىورو . سمخ ىلا دوذ ةفاضاب (دوذ سمخ) ةروهشملا ةياورلا
 هلقنو لوالا فورعملاو . امهريغو ىضاقلاو ربلا دبع نبا هاكح . هنم الدب (دوذ)

 . روهمجلا نع ىضاقلاو ربلا دبع نبا

 دحاو ال ةرشملا ىلا ةثالثلا نم ةمجعملا لاذلا حتفب وهو دوذلا : ةغللا لحا لاق
 ءاسنلاو موقلاو طمرلاو رفنلا كلذكو س ريعب دحاولا ىف لاقي امناو . هظفل نم هل

 ةرعب] ةسمخ مهلوقك دوذ سمخ مهلوقو . اهظفل نم اهل دحاو ال ظافلالا هذه هابشأو

 نال دوذ ثالث لاقي :: هيوبيس لاق . ةوسن سمخو قو سمخو لامج ةسمخو
 . ىهتنا . ثنؤم دوذلا

 ةفاضاب لصالاو ابلق ةرابعلا ىف نآ رهاظلا (سمخ ىلا دوذ ةفاضإب) : لاقو

 نيفئاضتملا نم لوالا ىمسي نم مهنم نال هرهاظ ىلع هؤاقبا زوجيو . دوذ ىلا سمخ

 عامجالا عقو دقو . رخآلا ىلع امهنم لك قلطي ليقو . افاضم ىناثلاو هيلا افاضم
 . هايش ثالث ةرشع سمخ ىفو . نيتاش رشع ىفو . ةاش لبالا نم سمخ ىف نآ ىلع
نباف دجوت مل ناف . ضاخم تنب نيرشمو سمخ ىفد . هايش عبرا نيرشع ىفو
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 نيعبراو سمخ ىلا نوبل تنب اهيفف ةدحاو تداز اذاف ي نيثالثو سمخ ىلا ركذ نوبل

 سمخ ىللا ةعذج اهيفف تداز اذاف . نيتس ىلا لحفلا ةقورط ةقح اهيفف تداز اذاف

 اهيفف ةدحاو تداز اذاو . نيعست ىلا نوبل اتنب اهيفف ةدحاو تداز اذاف . نيعبسو

 نيعبرا لك ىف ناكو مكحلا ريغت تداز اذاف . ةئامو نيرشع ىلا لحفلا اتقورط ناتقح

 نيب ام وهو حيحصلا ىلع قنشلا ىف ءىش الو . ةقح نيسمخ لك ىفو . نوبل تنب
 هيلع هنع درو امل ةمئاس تناك اذا لبالا ىف اندنع ةاكزلا بجت امناو س نيتضيرفلا

 . ملعا هللاو . ىتايس امك (ةَراَجلا لبإلا ىف ةاَكَر ل) : لاق هنا مالسلا

 ىلا ةاش نيعبرا تغلب اذاف ىنعي(ةقدص ةاش نيعبرا نود اميف سيلو) : هلوق
 ةدحاو تداز اذاف . نيتئام غلبت نا ىلا ناتاش اهيفف ةدحاو تداز اذاف . نيرشعو ةئام

 ةئام لك ىف نوكيف ةئامعبرا غلبت ىتح ةدايزلا ىف ءىش ال مث . هايش تالث اهيفف

 ىدؤيو منغلاو رقبلاو لبالا ىف هكيرش بيصنب باصنلا كيرشلا متتسيو . ةاش

 لك نم ذخؤيو اعامجا ناضلا ىلا زعملا مضيو . هتصح ردق ىلع امهنم دحاو لك

 ىمارلا هلمح ولو ريغصلاو ريبكلا باصنلا ىف دعيو ى حصالا ىلع هردق ىلع امهنم
 وأ ليزاهم اهلك تناك ولو . بويعلا نم ةملاسلا ةنسملا الا ىطعي الو ث مهضعب دنع

 .. انباحصال دعاوقلا ىف هبسن ام ىلع انافرخ وا بيع تاوذ

 هللا همحر حاضيالا بحاص هيلا ليمي ىذلا وهو (هنم لاملا ةاكز) :: ليقو

 انمدق امك لوقلا اذهو . اهنم همنغ ىلع ىطعي نأ زوجي نورخآ لاقو : لاق ثيح
 نا زئاج : ضعب لاقو ى نافرخلا ىف هلوق وه همدق ىذلاو سايقلا باب ىف ىوقا

 سايقلا باب ىف ىوقأ لوقلا اذهو . اهريغ هل نكي مل نا افورخ نافرخلا ىلع ىطعي

 . ىهتنا . هنم لاملا ةاكز نال

 مالسلا هيلع هلوق موممل اقلطم ةاكزلا اهيف بجت له منغلا ىف اضيا اوفلتخاو

 بحاص مالك رهاظو ؟ ةاكزلا منغلا ةمئاس ىف الا بجت ال وا (ةاش ةاش نيعبرالا ىف)
 منغلا نم اهريغو ةمئاسلا ىف ةاكزلا بوجو رانخملا ىلع لدي هللا همحر حاضيالا

 . باطخلا ليلد نم ىوقأ مويعلاو : فالخلا ببس ركذ دمب لاق ثيح لبالا نود

 هنا رغ (ةَكَدَص وذ يمح نود اميف سّيل) : مالسلا هيلع هلوقل لبالا ىف كلذكو

. خلا . احيرصت ةمثاسلا ريغ نع ةاكزلا طاقسا لبالا ىف درو دق
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 حتفب قسو عمج قاسوالا (ةقدص قاسوا ةسمخ نود اميف سيلو) :_هلوق

 ردصم لصالا ىف وهو . قسوأو قاسوا ىلع رممجيو . حصفا حتفلاو اهرسكو واولا

 . عمج ىا (1) « َقَسَو اَنَر ليذلا ه : ىلاعت هلوق هنمو عمجلا ىنعمب
 . روهمجلا دنع ثلثو لطر دملاو . دادما ةعبرا عاصلاو اعاص نوتس قسولاو

 ةفينح وبا بهذو ىزاجحلا لما لاق هبو . ىدادغبلاب ةريسي ةدايزو دعاوقلا ىف لاق

 امهرد نورشعو ةينامثو ةئام لطرلا انموق بتك ىفو . خلا نالطر دملا نآ ىلا

 الو هئلتمم نم ال طسونملا ريعشلا قلطم نم ةبح اسمخو نوسمخ مهرد لك . ايكم

 . هتقلخ نع اجراخ دتما ام هيفرط نم عوطقم هريماضم نم
 فلا نزولاب ىهو . قسوا] ةسمخ باصنلاو . اضيأ ةيعفاشلا بتك ضعب ىفو

 مهرد عابس] ةعبراو امهرد نورشعو ةينامثو ةئام وهو ىدادغب لطر ةئامتسو

 . خلا . ىرحملاب بدرا عبرو بدارا ةتس ليكلاب و . ىؤونلا دنع حصالا ىلع

 ثيح اذه نم رثكا باصنلا نا ىلع لدي هللا همحر عضولا بحاص مالك نكل {
 . مهارد ةرشع ةيقوالاو . ةيقوأ ةرشع سمخ لطرلاو . ثلثو لطر دملاو : لاق

 مالك ىلعف (ريعشلا نم) حاضيالا ىف لاق . ةبح نوثالث طاريقلاو . ناطاريق مهردلاو

 لك ىف لاحلا توافتي اذه ىلعف امهرد نيسمخو ةثام لطرلا نوكي عضولا بحاص
 ةثالث و تابح عست مهرد لك ىف ث مهرد عابسا ةثالثو امهرد نيرشعو دحاب لطر
 لمآ نازيمب ةاكزلا بجت ال هللا همحر عضولا بحاص مالك ىلعف . ةبح سامخا
 اهيف قاسوا ةسمخ نال كلذو . اراطنق رشع ةسمخ بوبحلا لصت ىتح اندالب

 لطر لك ىفف . ةيقوأ ةرشع تس هيف اندالب لهأ لطر نكل . لطر ةئامتسو فلأ
 اراطنق رشع ةسمخ ىف نوكيف . لطر ةئام ةدئازلا ىقاوالا نم لصحتيف ةيقوأ

 . ةيقوا ةرشع سمخ لطرلا نا نم عضولا بحاص مالك ىلع لطر ةئامتسو فلا
 هتنز تناك ناف ي ررحيلف ريعشلا نم ةبح نوتس هيف اندالب مهرد ناك اذا هلك اذهو

 نم صقنا هتنز تناك ناو , ركذ امم صقنا باصنلاو ريبك وهف ةبح نيتس نم رثكا
 . انركذ امم رثكأ باصنلاو . ريغص وهف نيتس

 هنا الا لهس رما اذهو . ةبح نيتس دجوف ررح هنأ نظلا بلاغ ىف ىدنع ىذلاو
 ررحت ام ىلع اندالب لها ليكب باصنلاف اذه ىلعو . ةباتكلا تقو ةلآلا رضحت مل

٠ 17 ةيآلا س قاقشنالا ةروس (1)



 107 باصنلا ىف (56) بابلا

 ةينامث هيف مالسلا هيلع ءىبنلا عاص نال كلذو . عاص فصنو ةبي و ةرشع عبس

 ةتس هيف فلاو ينيعبس ماع ةريزجلا لها ليكب قسولاف . ةينمث سامخا ةثالثو

 عبس قاسوالا ةلمج ىف لصحتف فصنو عاصو نابيو ثالث اهنع ةينمث نوعستو

 . لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ث ىدنع ررحت ام ىلع عاص فصنو ةبيو ةرشع

 دنع حصالا وهو ديدحتلل وه له باصنل ١ قيقحت ىف اوفلتخا مهنأ ملعا هيبنت

 رضأ اريسي ولو صقن اذا لوالا ىلعف . كلام بمذم وهو بي رقنلل وأ . ةيعفاشلا

 رضي الف نيتلقلاك بيرقتلل هنا ملسم حرش ىف ىوونلا لاقو . نيلطرلاو لطرلاك
 . ملعأ هللاو نزولاب ال ليكلاب رابتعالاو ةسمخ ليقو . نيلطرو لطرلاك ريسي صقن
 للا ديدحتلل هنأب ردصو . بهذملا ىف نيلوقلا دوحوب هصن رمشي حاضيالا مالك و

 اريثك وا اليلق قاسو] ةسمخ نع ليكلا صقن اذا هنأ ىلع ليلد اذه ىفف : لاق نا

 وأ عاص فصن كلذ ىف ناصقنلا ملعلا لهأ ضعب لاقو . ةقدص هيف سيل هناف

 . خلا هللا مهمحر اناسحتسا مهدنع نوكي نأ هبشي اذهو .ضعب لوق ىلع عاص عب ر

 اذه رهاظ . خلا (3) (رطفلا ةاكز مالسلا هيلع هللا لوسر نس) :: هلوق - 3
 ةثالشث رطفلا ةاكز ىف نا لصاحلاو . ةبراغملا انباحصأ هيلا بهذ ام ىلع ثيدحلا

 . : لاوقأ

 . نوينامعلا انباحصا بهذ هيلاو قاب ضرف امهدحأ

 . حوسنم ضرف اهنأ ىناثلاو

 . ةيقاب ةنس اهنأ ثلاثلاو

 ةنس اهنأ ىلا برغملا لهاو لبجلا لها نم انباحصأ بهذو دعاوقلا ىف لاق

 . ةثئيطخب سيل اهكرتو ةليضف اهب ذخالاو

 فالتخا هيفف اريقف ناك اذا امأو . قافتالابف اينغ ناك اذا امآ (رحلا ىلع) : هلوق

 هئيلَع بجَت نم امأو) : لاق ثيح ينفلا الا اهب بلاطي ال هنأ حاضيالا مالك رهاظو

 يور ام ليلدلاو (انمدق امك ىنغلا دح ىف مهفالتخا ردق ىلع ينغلا ىلع بجت ًاهَنِإَق
 : مالسلا هيلع لاق هنا ىور امو . (ێنمت رهط نَع آلا ةَقَدَص آال) مالسلا هيلع لاق هنا

 . ىهتنا (َريقَقلا اهذخايو ينفلا اَميِطْنَي نؤلكات انم عاص هتا رطفلا ةقدص ىف)
 . يارلا باحصأ لوق هنأ دعاوقلا ىف ركذو

© ٠١: حراشلا هدافا ةددعتم قرط نم هانعم ةعامجللو قيرطلا اذه نم فنصملا هب درفنا ثيدحلا (ة)
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 : رطفلا ةاكز ىف مالسلا هيلع هلوقل هدہس اهب بطاخملاو ىنعي (دبعلاو) : هل وق

 . ادحوم ناك اذا هيلع قفتم اذهو (هلوُعي نَمتعو هفنا نع لجرلا اَهيطعب)

 مهعزانت وه فالخلا ببسو دعاوقلا ىف لاق : فالخ هينف اكرشم ناك اذا اماو

 ملو (نيملسملا نم ريبكو ريغص لك ىلع) : هلوق وهو ثيدحلا ىف ةدراولا ةدايزلا ىف

 حجرتي ملو اعم بهذملا ىف امهب ليق هناكو . هيف بعذملا وه ام هللا همحر نيبي

 ثيدحلا ىف ةدراولا ةدايزلا فالغلا ببس 4هلعج نكل . رخآلا ىلع امهدحا هدنع

 . ةلوبقم ةقثلا نم ثيدحلا ىف ةدايزلا نال هيف ةاكزلا مدع حيجرت ىضتقي

 نيكرشملاو نيدحوملا نيب كلذ ىف قرف ال هنأ الوا حاضيالا ىف هب مزج ىذلاو

 ضراعت ال نكل (ُلْوُعي نمتعو هسفن نع لجرلا اَميِطُعي) : مالسلا هيلع هلوق مومعل
 ةدايزلا هذه ىف هلوقب (لوعِي نمم نَعَو) : هلوق مومع صخيف صاخلاو ماعلا نيب اندنع

 ثيدحلا اذهف : لاق ثيح اريخا حاضيالا بحاص هيلا لام ىذلا وهو (لا نم)
 لاق كلذكو تاكرشملا هئاسن الو نيكرشملا ةديبع ةاكز همزلت ال هنا ىلع لدي
 . خلا . ممهضمب

 هل موهفم الف بلاغلا ىرجم ىرج ديق (نيملسملا نم) هلوق : لوقي نا لئاقلو
 . ملعا هللاو (1) " مكروُجُح ىف ىتللا مكبيابَرَو ه : ىلاعت هلوقك

 نم هيلع سيل هنا عضولا ىف هب مزج ىذلاو ةراجتلا ديبع يف اضيا اوفلتخاو
 , حاضيالا ىف لاق امك ناتاكز دحاو لام ىف عمتجي ال هنال ىنعي ءىش مهت رطف
 ١ . ملعا هللاو

 ىلع وا اهجوز ىلع اهتاكز له ةجوزلا ىف اوفلتخا مهنا ملعا (ىثنالاو) : هلوق .
 ليرلا اهيطعي ر : مالسلا هيلع هلوق مومعب اهجوز ىلع اهناب لاق نم لدتسا اهسفن
 . (هلوعَي نمت نعو هسفن نع

 . . ۔٦ ١اق , ء۔اضنالا ىف لاق
 نم ءىش هيلع بجي ال امك ةجوزللا ةرطف همزلت ال نورحا لاقو حاضيالا ىف ل

 [ .. ب ز زلاف اهيلع ناك ةقدصلا ضرف نا اضي] ىارلا اذه باحصا ةجح نمو . اهنويد نم ىه رطفلا و. اهنوبدا ٠. ةق . , د
 نا اضيا مهتجح نمو اهجيوزتب اهنع لقتني ال ضرفلاف :7 .. لا
 قافناب اهترطف هيلع بجت الو اهعاضر تقو ىف اهتنوؤم جوزلا ىلع س 7"

 ٠ همات ١ ةقلطملا كلذك و .
 ٠. اهنع رطفل ١ ةقدص هيلع بحت الو اهتن وروم همزلت لماحل س

. 23 ةيالا ص ,اسنلا ةروس )1(
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 ةجوزلاو نيريجالاك عضرملاو لماحلا ةقلطملا نا لوالا لوقلا باحصال ةجحلاو

 اهجرخي لاق ثيح لوقلا اذهب عضولا ىف مزجو . ىهتنا . ملعا هللاو . كلذك تسيل
 . ملعا هللاو . اننامز ىف لمعلا هب ىرج ىذلا وهو . خلا لوعي نم نع لجرلا

 لمو هتقفن همزلت نم اهب بطاخيف ريغصلا اما (ريبكلاو ريغصلاو) : هلوق
 نعو حاضيالا ىف لاق . حاضيالاو عضولا قالطا رهاظ وهو اقلطم هلام نم اهجرخي

 مل اذا الا هلام نم اهجرخي الوأ . خلا لافطالا هدالوأ لثم هتقفن همزلت نمم هن ومي نم

 ىلع بجت اهنا ىلع اوقفتاو) لاق ثيح دعاوقلا مالك رهاظ وهو . لام لفطلل نكي

 راغصلا هدالو] ىف هيلع بجت اهناو . لام ةاكز ال ندب ةاكز اهناو .. هسفن ىف ءرملا

 . خلا (لام مهل نكي مل اذا

 انباحصأ نع مدقت ام عم لمات بوجولا ىلع قافتالا هللا همحر هتياكح ىفؤ

 هيلا بعذ ام ىلع شام وعو اهجارخا اقلطم اهب وجوب دارملا لاقي نآ الا مهللا ةبراغملا
 . ملعا هللاو . ةقراشملا

 دعاوقلاو حاضيالا مالك رعاظ ىلع هسفن ىف اهب بطاخيف ركذلا ريبكلا اماو
 اماو . هتقفن هيلع بجت ال هنال هيزجي ال هنا ىنعأ . هيبأ تحت ناك ولو هللا همحر

 نم زاج نم لكو : لاق هزجي مل ثيح هوبا اهب بطاخيف عضولا مالك رهاظ نع
 مل ام نهوبآ] نهتاكزب بطاخيف تانبلا اماو . ءىش هنم هيلع سيلف غولبلا هدالوا

 نهبلجي مل ام نجوزت ولو تافلابلا هتانبو حاضيالا ىف لاق . نهجاوزا نهبلجي

 . ملعا هللاو . ةقفنلا ىلع اسايق نهبلجب اورمؤي وا ديزي نا ىغبنيو نهجاوزا

 . دادمأ ةعبرا مالسلا هيلع ءىبنلا عاص نا مدقت (خلا رمت نم اعاص) :هلوق

 سامخا ةثالثو ةينمث هيف نأ الا ةبرج ليكب هناو . روهمجلا دنع ثلثو لطر دملا ناو

 وآ ريعش وأ حمق نم هشيع ةرثكو هتوق لج نم انباحصأ دنع ناسنالا اهيطعي ةنيمث

 لوقب الخ ام هلكاي امم كلذ ريغ وا لقب وأ نبل وأ محل وأ بيبز وا ةرذ وا رب

 . ءاوس كلذ ىف ءارقفلاو ءاينغنالا نال ءارحصلا

 بحاص ىطعيو . ليكب هبلحي نيح هبحاص نبللا نم ىطميو حاضيالا ىف لاق
 هماظع عزنيو اعطقنم هيطعي محللا بحاص كلذكو . ليكب اعطقنم لقبلا نم لقبلا
. خلا
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 وأ رمنلا وأ ريعشل ا وأ ربلا نم جرخت امنا نورخآ لاقو : دعاوقلا ىن لاقو

 . خلا , ءاش اهيآ جارخا ىف ريخم هناو طقالا وأ بيبزلا

 هلوقب اولدتسا دقف انباحصا اماو هيلا اوبهذ ام ىلع لدي ثيدحلا اذه رهاظو

 ركذ ام ىلع ثيدحلا اذه ىف راصتقالا اماو . (نولكات امم اعاص) : مالسلا هيلع

 . ملعأ هللاو . ناسنالا توق بلاغ ربتعا هنالف

 , انباحصأ دنع ىلوتملل الا ىطعت الو , نيسنج نم دحاو ناسنا ةاكز ىطعت الو

 رجفلا عولطب بجتو . ةاكزلا لثم ىنغلا اهذخاي الو . ةاكز اهنال حاضيالا ىف لاق

 . ناضمر نم موي رخآ نم سمسشلا بورغب ليقو رطفلا موي نم

 ىلع اسايق ناضمر رهش ىف اهليجعت انباحصأ زاجا دقو حاضيالا ىف لاق

 . ةالصلا لبق رطفلا موي اهجارخا لضفأو _ لاق نأ ىلا لاومالا ةاكز ليجعت

 خلسني ىتح ةرطف ىه ليقو . كلذ هنع ىزجا ةالصلا دعب اهجرخأ ناو لاق مث

 . خلا . ىحضالا موي ىلا رطفلا موي نم ةرطف ىه موق لاقو لاق مث . رهشلا

 نا هل زاجأ ضعبو حاضيالا ىف لاق . بعحذملا وه اذه نآ دعاوقلا ىف ركذو

 . ةاكزلا ىف .اذه لبق انمدق امك ةضفلاو بهذلا نم عاصلا ةميق ىطعي

 امبرو فاقلا رسكب وهو ففجيو نبللا نم ذختي ءىش طقالا (طقا نم وا) :. هلوق
 هيلع مالكلا مدقت دق هنا نظأو . اهلبق ام ىلا فاقلا ةكرح لقنتو رعشلا ىف نكست

 . ملعأ هللاو

 (رابج اهحرج ءامجعلا) عماجلا ىف هظفل (رابج ءامجعلا حرج) : هلوق _ 334
 . ةميهبلا وه مجعأ ثينات دملاب و ميجلا نوكسو ةلمهملا حتفب ءامجعلا ىمقلعلا لاق

 انمه دارملاو . حصفي ال نمل اضيا لاقيو . ناسنالا ريغ ناويح لكل اضيا لاقيو

 حتفب . انه حرجلا ۔ لاق نأ ىلا _ ملكتت ٧ اهنال ءامحع ةميهبلا تيمس امناو . لوالا

 دارملاو . مسالا وهف مضلاب حرجلا اماف 4 ىرهزالا هلاق ريغ ال ردصملا ىلع ميجلا

 كلذب ةصوصخم .ةحارجلا تسيلو . ةحارجلا نم اهيف عقاولاب لصحي ام اهحرجب
 وه وأ. بلغالا هنال حرجلاب رمع امناو ضايع لاق . اهب ةقحلم تافالتالا لك لب

 . هادع ام ىلع هب هبن لاثم

 ىذلا ردهلا وه ةدحوملا فيفختو ميجلا مضي ىمقلملا لاق (رابج) : هلوق

. ىهتنا . اهبحاص نم ةنلفنملا وا اهيعر ىف ةلسرملا ةبادلا دارملاو . هيف ءىش ال
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 ركذنف ٠ خلا اهبوره ىف تلمع ام همزلي الف ةبادلا اماو : ناويدلا ىف لاقو

 . ثيدحلا

 اريثك وا ناك اليلق نامضلا همزل غيض نا هناف مئاهبلا اماو : دعاوقلا ىف لاقو

 اهلثم هب قثوي امب اهقثوأ اذا هيلع نامض الف عيضي مل ناو . باقرلا رادقم ليقو

 . ىهتنا . اهيلع ردقي ملو تلفناف

 . ملعأ هللاو . ناويدلا مالك نم صخا دعاوقلا مالكو

 زومهم ةنكاس ءاي مث ةدحوملا رسكب (رئبلا) ىمقلعلا لاق (رابج رئبلاو) : هلوق

 : ديبع وبأ لاق . ىوطلاو بيلقلا ىنعم ىلع ركذت دقو . ةثنؤم ىعو اهليهست زوجيو

 مقيو ةيدابلا ىف نوكت كلام اهل ملعي ال ىتلا ةميدقلا ةيداعلا انه رثبلاب دارملا

 . ىهتنا . دحا ىلع كلذ ىف ءىش الف ةباد وأ ناسنا اهيف

 طقسيف ةراملل ةالف ضراب ارئب لجرلا رفحي ناب نيهجوب لوأتي انخيش لاقو
 هيلع راهنيف هكلم ىف رثبلا هل رفحي نم لجرلا رجاتسي نابو . كلهيف ناسنا اهيف
 ليوات نم رهظا ليواتلا اذهو . ىمقلعلا مالك ىهتنا كلذ نم ءىشب مزلي ال هناف

 . ملعا هللاو . ديبع ىبا

 هيف ةاكز ال هنا دارملا سيلو , رده ىأ ىمقلعلا لاق (رابج ندعملاو) : هلوق

 نمىلع ءىش ال رده ىف وهف كلهف الثم ندعم ىف لمعيل الجر رجاتسا نم نا ىنعملا امناو

 نوطب ىف ام جارختسا ىف ءارجالا مه) :‘ هلوقب انخيش هنع ربعو . هرجانتسا

 . ىهتنا (ةمارغ رجاتسملا ىلع نوكي ال ندعملا مهيلع راهنا ول . ضرالا

 . هيف ىلاعت هللا هقلخ ناكم نم جرختسملا رهوجلا وه ندعملا ءايركز انخيش لاقو

 . هب ماقا اذا ندمي ناكملاب ندع لوقت . هيف هللا هقلخ ام ةماقال اضيأ هناكم هب ىمسو

 اَنمَو متب ام ِتاَبَع نم اوقفنأ » : ىلاعت هلوق عامجالا لبق هتاكز ىف لصالاو
 ١ . (1) " ِضزألا َنم كل اتجَرْخا

 اذا ةقدصلا ةيلبقلا نداعملا نم ذخأ مالسلا هيلع هنا هحيحص ىف مكاحلا ركذو

 وأ بهذ نم (2) اباصن هل كلم وأ تاومنامكم يا : ندعم نم ةاكزلا همزلتنم جرختسا

 ٠ 267 ةيالا . ةرقبلا ةروس (1)
٠ لمات ى رطسلا لوا ىف مدقتملا جرختسا لعفل هب لوعفم حتفلاب ىه اباصن هلوق (2)
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 رشعلا عبر همزل _ لاق نآ ىلا - ساحنو ديدحو توقايو ؤلؤلك امهريغ نم ال ةضف

 . هرخآ ىلا لوحلا ربتعي الو لاحلا ىف .

 اذا ةضفلاو بهذلا نم ندعملا نم جرخي امنأ هللا مهمحر انباحصا هيلع ىذلاو

 دعاوقلا ىف ركذو . ةضفلاو بهذلا رئاسك هنال لوحلا هب لبقتساو باصنلا غلب

 .ملعأ هللاو . ىمفاش هنا عم ىمقلعلا هركذ ام فلاخي اذه ىلعف 0 ىعفاشلا بهذم هنأ

 . كلام بهذم وه لوحلا رابتعا مدعو

 باتكلاك زوكرملا ىنعمب زاكرلا ىمقلعلا لاق (سمخلا زاكرلا ىفو) : هلوق

 رادب ناك ءاوس تاوم ىف ىلهاج هنفد ام اعرشو . توبثلا ةغل هانعمو بوتكملا ىنعمب

 تاوملا ىف هرصحو _ لاق نأ ىلا _ هنع نوبذي اوناك ناو برحلا رادب و] مالسالا

 ضرأ ىف هدجو .اذاو . ةطقل وهف دجسم وأ كولسم قيرط ىف هدجو ول ام جرخي

 . هل وهف كلاملا هاعدا ناف هريغ ناك ناو . هل وهف هدحو ىذلا كلاملا ناك نانف ةكولمم

 ۔ خلا . ضرالا كلت ىبحا نم ىلا لاحلا ىهتني نآ ىلا هنع هاقلت نمل وهف الاو

 وه ام ركذي مل و ربيفغل أ كلم ىن هدحو اذا : نيلوق هنف دعاوقل ١ ىن ركذو

 ليقف ضرأ وا راد نم ريفلا كلم ىف دجو اذا اضيا هيف اوفلتخاو لاق ثيح بهذملا
 . ملعأ هللاو . رادلا وآ ضرالا كلامل وه ليقو . دحاولل وه

 . لاثمتلاو بيلصلاك كرشلا لهأ ةمالع هيف دجو اذا الا زاكرلا ذخؤي الو

 ةأرما الو بع الو ةرق هذخاي الف ةمينغلا ذخاي نم الا انباحصا دنع هذخاي الو
 . قناود سمخ نم رثكا ناك اذا الا اندنع سمخلا هيف بجي الو ، ىبص الو

 . ةضفلاو بهذلا زاكر ىف سمخلا نا ىلع اوعمجاو دعاوقلا ىف لاق

 روهمج لاقف : ضورملا نم كلذ ريغ وأ اديدح وأ ارهوج ناك اذا هيف اوفلتخاو

 نأ رهاظلاو بهذملا وه ام ركذي ملو . خل ١ سمخلا كلذ عيمج ىف راصمالا ءاهقف

 لاقو . ةضفلاو بهذلاب ىعفاشلا هصخو ىمقلعلا لاق . ملعأ هللاو ةمينغ عيمجلا

 . صتخي ال روهمجلا

 فرصم هفرصم نا دعاوقلا مالك رهاظو . خل ا ناتياور دمحأ نعو . ةاكزلا فرصم

. مامالا مدع نا هتيالو لماو مامالا ىلا هسمخ جرخا لاق ثيح ةاكزلا
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 نيدلا زع مالسالا خيش نمز ىف عقو انخيش لاق . ةدئاف : ىمقلملا لاق

 ِعضؤمم نا تعذا)هل لاقف مونلا ىف مالسلا هيلع ءىبنلا ىآر الجر نا مالسلا دبع نبا
 ىلا بعذ حبصا املف (هيف َكيَلَع سمخ آلو كلد ذَّخَف زاكر هيف ناف هَرفحخاَق ا

 هيلع سمخ ٧ هن اب هوتفاق ٥رصع ءاملع ىتفتساف زاكرلا دجوف هرفحف عضوملا كلذ

 : لاق . سمخلا هيلع ناب ملسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ىتفاو ايؤرلا ةحصل

 حصا وه ام هضراع دقو . حيحص دانساب ىور ثيدح ةلزنم همانم لزنتي ام رثكاو

 . خلا . ىهتنا (سْسَحلا زارلا ىف) نيحيحصلا ىف جرخملا ثيدحلا وهو هنم
 هلها ىتأ ىذلا ةرافك ىف مالسلا هيلع هلوقك نوكيف هرصع ءاملع هب ىنفأ ام رهاظلاو

 . (1) ملعا هللاو (ريغ ادَحأ يزجت الور اراهن

 ه ۔ >_
 : - : نالل الاانا3..

 اهب رفتت الو ى ماكحالا نم مكح اهب تبثي ال مالسلا هيلع ءىبنلا يغ ايؤر نا لاقي نا ىلوالا (1)
٠ باوصلا نيع وه مالسلا دبع نب زعلا هب ىتفا امف ةيعرشلا ةلدالاب تبث امو ةعيرشلا ماكحا
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 ةاكزلا ىف ذخؤي الام ىف

 هللا لوسر نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 5

 ةيشاملا ربابرأ نم اوذخأت آل » : ةاعسلل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 تاذ الوك لازه تاذ الَو ةفراش الو العف الو ةلوكأ الو ىبز الو ةلعس

 اهيلع عض رت ىهو اهمأ عبتت ىتلا ةلخسلا : عيب رلا لاق . «« راوع

 . ةنيمسلا ىهو محللا ةاش ةلوكالاو اهدلو ىب رت ىتلا ىب رلاو

 ىضر باطخل ا نب رمع نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبأ - 6

 لاق .. لفاحلا ال ياتلا ِتاَرَرَح اونُخأَك ال : هتاعسل لاق هنع هللا
 . ميظعلا عرضلا تاذ لفاحلاو . رايخلا تارزملا عيب رلا

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىهن : لاق ةديبع وبأ - 7

 هلا دنع مكبخَو » : لاق هني ىكَرْيَق (1) هلام رش ىلإ لجرلا دمعي

 . هنسح هلام نم جرخي نم

 ده ج دج

 نم ةينثلا ةنسملا الا ةاكزلا ىف ىطعي ال هنال كلذو (2) (ةلخس)ر : هلوق - 5
 ةعذحلا .ىطعأ ناو حاضيالا ىف لاق اهقوف امف زعملا نم ةيعابرلاو اهقوف امف نأضلا

 خلا ىور ام ىلع اياحضلا ىف ىزجي ام لقا وهو ساب الف زعملا نم ةينثلاو نأضلا نم
 وصعو الاخس اهلك تناك ولو ةلخسلا ذخؤت ال هنآ ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظو

 ةاكز نأ سايقلا ىف ىوقالا نأ حاضيالا نع مدقتو . دعاوقلا ىف ام ىلع بهذملا

 . ملعا هللاو س رثالا دوجو عم رظنلل ظح ال هنا هيف نكل : لوقا . هنم لاملا

  (1)ىندا خ .٠ ٣

٠ (حراشلا) مزح نباو ىعفاشلا هجرخاو س اطوملا ىف كلام هاور ثيدحلا (ة)
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 ناضلا دالوا نم ىنعي (اهيلع عضرت ىهو اهما عبتت ىتلا ةلخسلا) : هلوق
 ناضلا نم هعضت ةعاس منغلا دالوال لاقي ديز وبا :: لاق حاحصلا ىف لاق . زعملاو

 . لاخسو لخس اهعمجو ةلغخس ىثنا وأ ناك .اركذ اعيمج زعملاو

 . ءارلا مضب بابر اهعمجو ىرعزالا لاق (اهدلو ىبرت ىتلا ىبرلاو) : هلوق
 ىبرلاو حاحصلا ىف لاقو . اهتدالو نم اموي رشع ةسمخ ىلا اهيلع قلطي مسالا اذهو

 بابر ردصملاو . مضلاب بابر اهعمجو . اثيدح تعضو ىتلا ةاسلا مضلاب ىلعف ىلع

 لاق . بابر زنعاو بابرلا ةنيب ىبر ةاش لوقت . ةدالولاب دهعلا برق وهو رسكلاب

 هريغ لاقو . زعملا نم ىبرلا ديز وبآ لاق . نيرهش نيبو اهنيب ام ىبر ىه ىومالا
 . خلا . اضيا لبالا ىف ءاج .امبرو رثكالا وهو . اعيمج ناضلاو زعملا نم

 ذخؤت نا مالسلا هيلع ىهن دقو لاومالا مئارك نم اهنال اهذخا زوجي مل امناو
 هيلع كلذ نع ىهن امنا هلعلو حاضيالا ىف لاقو . اهبر ءاشي نا الا لاومالا مئارك

 ةندبب كيلا تمب] : هل لاق الجر نأ ىور امك اهدلو نيبو اهنيب قرفي الئل مالسلا

 اهنال ذخؤت ال ليقو ث خلا ىبرلا ىه ىهلولاو . ىهلو اهلعجت الو معن :: لاق ؟ ةيده
 . ملعا هللاو . ةدالولاب ةلوزهم اهتدالو برقل

 ةلوكالاو :: حاحصلا ىف لاقو (ةنيمسلا ىهو محللا ةاش ةلوكالاو) : هلوق
 دارملا ىف رهظا اذهو . خلا .اهذخا قدصملل هركيو نمستو لكالل لزعت ىتلا ةاشلا

 نسحف منغلا بر ءاشي نأ الا كلذ نع مهاهن امنا حاضيالا ىف لاقو.. لوالا نم

 ةامسلا ءىبنلا ىهنو لاومالا مئارك ذخؤت نا ىهن هنا رخآ قيرط نم ىور امل . ليمج
 . خلا . مهلاومأ نم نودلا اوطعي نآ لاومالا بابرأ ىهنو لاومالا رايخ اوذخاي نا

 لاملا ةرزح حاحصلا رصتخم ىف لاق (لاومالا رايح تارزحلاو) : هلوق - 6

 اوذُحأَت ل) : ثيدحلا ىفو . ءازلا حتفب تارزح عمجلاو لاق مث ى ةرضح نزوب هرايخ
 . ةقدصلا ىف ينعي (اَيَش يانلا سفنأ تارزح نه

 حاحصلا ىف لاق . نبللا ريثكلا اهنأ دارملا (ميظعلا عرضلا تاذ لفاحلاو) : هلوق

 ىف ام ىلع هذخا نع ىهنلاب هب حرص امم ىقبو . خلا انبل ءىلنمم ىأ لفاح عرضو

 عجو وهو ضاخملا نم اذخا . قلطلا اهبرض ىتلا لماحلا ىعو ضخاملا دعاوقلا

ةاشلا نم نوبللا ديز وبآ حاحصلا ىف لاق . نبللا تاذ ىهو نوبللاو . ةدالولا



 ةاكزلا ىف ذخؤي ال ام ىف (57) بابلا . 6

 نبل مك : لاقي سنوي نعو نبلو نبل اهعمجو ةيكب وا تناك ةريزغ نبل تاذ لبالاو
 ةنبللا اولاق ةريزغلا اودصق اذاف لاق اهنم ردلا تاوذ ىآ ؟ كمنغ نبل مك ؟ كمنغ
 . خلا

 (3) (خلا هلام ىندأ ىلا لجرلا دمعي نا مالسلا هيلع ءىبنلا ىهن) : هلوق - 17

 كلذلو . طسوالا قدصملا ذخاي امنا ثيداحالا هذه ةياكح دعب حاضيالا ىف لاق

 ثلثلاو . ديجلا ثلثلا منغلا بحاص ذخأيف اثالثأ منغلا قدحملا مسقي مهضعب لاق

 . خلا . هيلع بجو ام طسوالا ثلثلا نم قدصملا راتخيو ءىدرلا

 : 212 ٨ ل 1
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 نوسمخلاو نماثلا بابلا

 هتاكز نع ىفعام ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 ىف الو ةعشكلا ىف الو ةراجلا ىف َيَسَل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 رجت ىتلا لبالا ةراجلا : عيب رلا لاق «ةقنص ةهبجلا ىف ال ةخنلا
 ةخنلاو ريمحلا ةعسكلاو . تيبلا لهآ توقب عجرتو بهذتو مامزلاب

 . ءىش ىف سيل : ةديبع وبآ لاق عيب رلا لاق . ليخلا ةهبجلاو قيقرلا
 . ةراجتلل نكت مل ام ةقدص اذه نم

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 لو ودْبَع ىف لَجَولا نع تل « : ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر

 َ . « ةقدص هيرق ىف

 دج دع دج
 تيمسو حاضيالا ىف لاق (خلا مامزلاب رجت ىتلا لبالا ةراجلا) :: هلرذ - 8

 َْظْنَيلَق ه : ىلاضت هللا لاق , مونكم ىا متاكرس لاقي امك ةرورجم ىنعم ىف ةراج
 رقبلا ةراجلا لبالا نثمو ، خلا قوفدم ىا (1) « قيناد ءام نم َقلخ .قلخ مي ناسلا
 ". اهبوجو مدعو ةاكزلا بوجو ىف فالخلا ىف امهنيب قرف ال هناف لماوعلا

 نع ىور هنال الا . خلا رقبلاو لبالا نم لماوعلا ىف .اوفلتخاو دعاوقلا ىف لاق

 هدعبتسا نكل. مهدنع اهيف ةاكزلا بوجو هب ذوخأملا نا انباحصا نم هريغو رفعج نبا
 . ةقدص ثرحلا رقبو ىناوسلا رقبلاو حضاونلا لبالا ىف ةفئاط تلاقو : لاق ثيح
 رفعج نبا باتك ىف هلثم ىورو . كلام لاق هبو ةداتقو لوحكم نع اذه ىورو

 ثيدح ةضافتسا عم اذهو . مهدنع هب ذوخاملا وه اذه ناو . انباحصأ نم هريغو

 اوجتحا مهنا نظاو (ةَقَدَص ةَراَجلا ىف الو ةبروتَقا ىف َسِتل): هلوق وهو لوسرلا
 لماوعلا نع ةاكزلا طقسا نمو . (ةقنَص دو ىيُمَع ىف) : مالسلا هيلع هلوق مومعب
 . لبالا ةاكز ىف مبنقت امك اذهب حاضيالا ىف مزجو س خلا مدقتملا ثيدحلاب هصخ

٠ 6 و 5 تايالا ى قراطلا ةروس (1)



 نآ عم دعاوقلا مالك ىلع حيحصلا ثيدحلا اذه نع اولدع فيك انباحصأل بجعلاو
 . ملعا هللاو . مدقت امك ناضراعتي ال صاخلاو ماملا

 . حاحصلا ىف هطبض أمك نيسلا نوكسو فاكلا مضب ىنعي (ةعشكلاو) :هلوق

 اضيا حاحصلا ىف هطبض امك ةددسملا ءاخلاو نونلا حتفب ىنعي (ةّخَتلاو) : هلوق

 اضي١ اهيف ركذو . الوا حاحصلا ىف هب مزج ىذلا وه اذه (قيقرلا) : هلوق
 اذه بلعث لاق . لماوعلا رقبلا لاقيو قيقرلا ةخنلاو :: لاق ثيح نيرخآ نيلوق

 ةخنلا ىف سيل) : ثيدحلا ىفو . ديدشلا قوسلا وهو خنلا نم هنال باوصلا وه
 , لماوعلا رقبلا وهو لاق ى مضلاب ةخنلا وه امنا : لوقي ىناسكلا ناكو (ةقدص

 ذخا نم هغارف دعب هسفنل ارانيد قدصملا ذخاي نأ حتفلاب ةخنلا : ءارفلا لاقو

 . خلا . (2) دشنأو ةقدصلا

 هريغو رفعج نبا هيلا بعذ امل افالخ (خلا ةقدض .اذه نم ءىش ىف سيل) :هلوق

 هيلا بهذ ال افالخو . ةراجلا لبالا ىف مدقت امك مهريغ نم ةفئاطو انباحصا نم

 . ىتأيس امك ليخلا ىف ةفينح وبا

 رن هلا عبر هنم جرخي ناب نيدقنلا ةاكز ىكزيف ىنعي (ةراجتلل نكي مل ام) : هلوق

 . . مولعم وه امك

 لاق (1) (ةقدص هسرف ىف الو هدبع ىف لجرلا ىلع سيل) : هلوق - 9

 دحاولا درفلا ال دبعلاو سرفلا ىف سنجلا كلذب دارا : ديشر نبا لاق :: رجح نبا
 اضيا فالخ الو , بوكرلل دعملا سرفلاو فرصتملا دبعلا ىف كلذ ىف فالخ ال ذا
 نا ىلا _ ةميقلاب اهنم ذخؤي نييفوكلا ضعب لاق امناو . باقرلا نم ذخؤت ال اهنا
 ىلا ارظن اثاناو اناركذ ليخلا تناك اذا ةفينح ىبأ نع كلذ ىف فالخلاو _ لاق

 نع جرخي نا نيب ريخي كلاملا نأ هدنع نا مث ‘ ناتياور هنعف تدرفنا ناف . لسنلا

 . ثيدحلا اذهب هيلع لدتساو . رشعلا عبر جرخيو موقي وأ ارانيد سرف لك
 لما .نم لاق نم هب لدتساو . ةميقلا ىلع ال ةبقرلا ىلع هيف ىفنلا لمحب بيجاو

 ةاكز نأب بيجاو . ةراجنلل اناك ولو اقلطم امهيف ةاكزلا بوجو مدعب رهاظلا ٠

 .. ٥ . . . ةصامبلا هاور ()
. دوهشم ومو بلك ةغن رانيد . ةيحاض اتيلا عتم ىرلا ىتيَع. (2)



 119 هتاكز نع ىفع ام ىف (58) بابلا

 ثيدحلا اذه مومع هب صتخيف هريغو رذنملا نبا هلقن امك عامجالاب ةتباث ةراجتلا
 . ىمتنا . ملعأ هللاو

 امهب .ادوصقم ةمئاس تناك اذا ليخلا ىف ةفينح ىبا دنع ةاكزلا بجت امناو

 عبر وا ىثنا سرف لك نع رانيد هدنع بجاولا نكل . رقبلاو لبالاب اهيبشت لسنلا
 ناميلس ىبأ نب دامح هخبش كلذ ىلع هقفاوو . رحح نب ١ نع مدقت امك ةميقلاب رشعلا

 . ملعا هللاو . مهفالخ ىلع فلخلاو . فلسلا نم ءاملعلا ةفاكو رفزو
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 نوسمخلاو عساتلا بابلا 120

 ةاكزلا عنم ىف ديعولا ىف

 ءىبنلا نع سابع نب ١ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0

 . « لتقي قاكلا عنام » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ركب ابآ.نآ (1) انغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 مهتلتاقل لاقع (2) ينوُعَتمم ول رمللاو) : لاق هنع هللا يضر قيضلا
 قحتسي مامأ نم اهعنم اذإ كلذ : ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق (ميَلَع
 . اهايإ هعنم نم لتقي الف هريغ اماو اهذخأ

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 اهلاق _ ةاكزلا عنأمل ةالص آل » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىذلا وه اهيف يدعتملا عيب رلا لاق « اَهِناَمَك اهيف يزعتملاو اثالث
 . اهلهآ ريغل اهعفدي

 م إ و ه م م ۔ و ر

 مل ك هلام رثك نمت » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنعو - 3
 7 2 ۔ < < ء ,؟ ' ,۔4 .. ه ۔۔,2۔ -(, ۔ ٥۔ه۔.۔ ,ح ر

 ؛لكؤم ناتبيبز هن عرقأ عاجش ةروص ىف ةمايقلا موي ُهَاَج هكزي
 ان ابعث ينعي : عيب رلا لاق . « يقئالخل ١ ناب هللا يضفي 1 ىتح هبا ذع

 ةلزنمب مسلا ةوغر نيبناجلا الك نم همف ىف (3) نوكيف عرقأ

 . نينيعلا امهب دري ملو امهحامتلا ىف نيتبيب زلا

 ة ٧٣ ٣

 امك لدعلا مامالا نع اهعنم اذا ىنعي (لتقي ةاكزلا عنام) : هلوق _- 0
 : . ىناثلا ثيدحلا ىف هركذ

 ىضر رمع لوقل باوج اذه (خلا لاقع ىنم اوعنم ول هللاو) :_هلوق _ 41
 ىف هنيب امك . خلا مالسلا هيلع هللا لوسر لاق دقو ؟ سانلا لتاقت فيك هنع هللا

 ٠ ىنفلب ةفسن ىف (1)
 ٠ ىنم اوعنم ةخسن ىف (2)

٠ نوكي ةغسن ىف (ة)



 121 ةاكزلا عنم ىف ديعولا ىف (59) بابلا

 هيلع هللا لوسر ىفوت امل : لاق ةريره ابأ نآ دانسالا ركذ دعب لاق ثيح ىراخبلا

 دقو سانلا لتاقت فيك : رمع لاقف برعلا نم رفك نم رفكف ركب وبآ ناكو مالسلا
 لا الإ ةلإ ال اولوقي ىّتَح سانلا لتاقأ نأ ثرمأ) : مالسلا ةيلع هللا لوسر لاق

 هللاَور : لاقف ؟ (هللا نم هباتسجو اهقحب الا,ةسْفنَو هلام هنم صع دقع اهلاق نست
 ىنوغتم ؤَل هللاو . لأملا.قح ةاًكَرلا ناق . ماكرلا ةالصلا نيب فرق نَم ً.دنَقأَل

 : رمع لاتق (اهجنم َلَع مهتْنَاَقَل مالسلا هيَلَع هللا لوتسَر اهنودؤي اوئاك اقاتع
 . ىهتنا 4 ُقَحلا هنآ تفرعف ركب ىبا ردص هللا حَرَش نأ الا ه ام هللاوف

 لصح ىنعمب ةمات ناك) : رجح نبا لاق (ركب وبا ناكو) : يراخبلا ىف هلوقو

 لحتسي ناك امو : ثيدحلا ةياور دعب حاضيالا ىف لاق . ىهتنا هماقم ماق هب دارملاو

 . ىهتنا . بجاو ريغ ىلع مهئامد كفس هنع هللا ىضر ركب وبآ

 ىف امهكارتشال ةالصلا كراتك لتقي لدعلا ماما نم ةاكزلا عنام نأ لصاحلاو
 (3) « مهليبس اولَحَك ةاَكَولا اوتآ ةلصلا اوماقو اوبات ناك ه ىلاعت هلوق ىف ةياغلا

 : ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ةماقإب الا نيكرشملا لاتقل ةباغ ال هنا ىلع لدت ةيآلا ناق
 ارهق ةنم ذخؤت نآ ناكمال اربص لتقب الو لتاقي ةاكزلا نام نا لا مهضعب بهذت
 .ملعأ هللاو , هجتم مالك وهو ةالصلا فالخب

 رئاجلا مامالل اهعفد هل زوجي الو لب (اهايا هعنم نم لتقي الف هريغ اماو) : هلوق
 . هلماعل الو

 مهيلا هلسرا نمل مهلاوما ةاكز اوعفديلف املسم مامالا ناك اذاف حاضيالا ىف لاق

 . هسفن ىلع فاخ نا الا ايلوتم ناك ولو لماعلا ىلا اوعفدي الف لوتم ريغ ناك ناو

 . خلا , نيملسملا ىف اهديمي نأ هيلعف ةيقتلاب لماعلل اهاطعا ناو

 ؟ ال و] رفكي له هلام.ةاكز عيض نميف انباحصا فلتخاو ._ةلاسم

 . ىصع دقف نكمتلا عم هلام ةاكز رخا نمو : رطانقلا ىف لاق

 : ليقو . كلاه هناف لوح ىف لوح لخدي ىتح نكمتلا عم اهيف طرف نم :: ليقو

 مئاعدلا ىف هب مزج ىذلا وه لوقلا اذهو . خلا اهل اعيضم تمي مل ام كلهي ال
 : لاق ثبح

٠ 5 ةيا 0 ةبوتلا ةروس ()



 _- -- ---. ٦- ةاكزلا عنم ىف ديعولا ىف (59) بابلا 122

 لبَحلاَو قرزلا عاطقنا لاب اآاَتَتَرَل هلم تاوَكَإلاو

 (هلثم تاوكزلاو) : هلوق حرش ىف هللا همحر ىداربلا مساقلا وبآ خيشل ہشلا لاق

 ملو تام ناف . تومي ىتح اهريخاتب رفكي الو اهلهج عسي ال جحلا لثم ةاكزلاو ىأ
 . ارفاك تام اضيأ اهدؤي

 قزرلاو . توملا ىلا خارتم اهتقو ىأ (لبحلاو قزرلا عاطقنا ىلا اهتقو) : هلوقو
 . خلا . لجالاو توملا نع ةيانك لبحلاو

 اهب صوي مل اذا دارا هلعل (ارفاك تام اضيأ اهدؤي ملو تام ناف) : هلوق نكل

 ةيانك لبحلاو قزرلاور) : هلوقو . مولعم وه امك هريغ كلذ ركذو جحلا ىف لعف امك

 . فاضم فذح ىلع وه وأ . لبحلاو قزرلا عاطقناو هلعل (توملا نع

 دارملا سيلو . اهيلع باثي ال هنا دارملا (خلا ةاكزلا عنامل ةالص ال) : هلوق _ 2

 لعفلاب ىتا دقو بات اذا ةداعالاب بلاطي ال قسافلا نال . اهتداعاب رمؤيو س ةلطاب اهنا

 رفكلاو كرشلا ركذ باب ىف مدقت امك ةبوتلا دعب هيلع باثي لب طورشلل ىفوتسم

 . (1) ملعا هللاو (لمعلا هل ددج بات ناف) : هلوق دنع

 لمحي نأ الا مهللا اقلطم رفاك ةاكزلا عنام نأ ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظ مث

 عنام ىف هلي وأت مدقت امك عنملا نم ردابنملا وهو لداملا مامالا نم اهعنم اذا ام ىلع

 نوكي ذئنيحف اهتضيرفل راكنالا ةهج ىلع اهل عناملا ىلع لمحي وا . لتقي ةاكزلا
 ٠. ملعا هللاو . مولعم وه امك ةلطاب هنالصو اكرشم

 نا زوجي الو رطانقلا ىف لاق (اهلهأ ريغل اهعفدي ىذلا و اهيف ىدعنملاو) :: هلوق

 ريغ دلوو نيدلاو نم هتقفن همزلت نمو ىنغو دبعو قفانمو كرشم : ةسمخل ىطعي
 . خلا . مهم ابشاأو ةجوزو غلاب

 هصن ام اهتاعارم ةاكزلا ىدؤم ىلع بجي ىتلا فئاظولا نم ةعساتلا ىف دعب لاق ا

 ىف ناف . ةقدصلا هب وكزت نم ةيالولا لما ءارقف هتقدصب بلطي نا ةعساتلا)

 ٠ (تس ىهو تافصلا كلت صوصخ عارلف ‘ اصوصخ مهم ومع

 ىفو . ايندلا نع نيضرعملا ءايلوالا داهزلا هنقدصب صخي نأ ىلوالا ةفصلا

 نم اولاق كلذكو .ة لضفآ ناك لضفلا لهآ هتاكزب دصق نمو : لاق ءايضلا باتك

 . ةاكز نيرشعو امبرآ هل تفعوض ةقث هتاكز ىطعأ

٠ دنسملا ىف 59 مقر ثيدعلا رظنا (1)
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 ملعتلاو ملعلا ىلع ةناعا كلذ ناف ةصاخ ملعتلا وأ ملعلا لعا نم نوكي نأ ىناثلا

 امنأكف املاع معطا نم : ليق كلذلو . ةينلا تحص امهم تادابملا لضفا ملعلا نال

 نا ىوريو . ديهش نيعبس معطا امناكف املعتم معطا نمو . ايبن نيعبس معطا
 ,نا : لاقف ؟ تممع ول هل ليقف ملعلا لما هفورعمب صخي ناك كرابملا نبا
 هتجاحب مهدحا بلق لفتشا اذاو . ملعلا ماقم نم لضفا ةوبنلا ماقم دعب فرعأ ال

 . خلا .لضفا ملعلل مهفيرفتف ملعتلا ىلع لبقي ملو ملعلل غرفتي مل
 نود انباحصا دنع ةطورشملا ةلادعلا اماو . دعاوقلا ىف هللا همحر اضيا لاقو

 تاباوج ىف كلذ ىور . ىلوتملل الا اندنع عفدت الف هللا مهمحر مهريغ
 . خلا . مهدنع ةريبكلا بحاصل عفدت الو حلفا مامالا

 ىف انباحصا نيب فالخلا دوجو ىلع لدي هحيرص لب حاضيالا مالك رهاظو

 ةقفاوملا لعأ نم نيملسملل الا عفدت ال اهنأب لوقلا راتخا هنا الا ةيالولا طارتشا

 . ةأكزلا ذخأ هل زوجي ال ىذلا ريقفلا ةفص ىف بابلا اذه ىف اوفلتخاو : لاق ثيح

 اهب ىوقتي ال هنا ملعي نمل الا ةاكزلا عفدت ال انباحصأ بتك ضعب ىف ركذ
 ةوعد لهأ نم اهل نيقحتسملل عفدت اهنأ نيملسملا لوق رثكاو . هللا ةيصعم ىلع

 نيملسملل افالخ مهنم ملعي مل ام ءارقفلا ىلا عفدت اهنا لوقي نم مهنمو . نيملسملا
 . مهنيد ىف

 - لاق نا ىلا _ مامالا ىلا عفد ةرهاظ نيملسملا ةوعد تناك اذا لوقي نم مهنمو

 نم نيملسملا ىلا اهعفد ,ةقدصلا بحاص ىلعف ةروهقم نيملسملا ةوعد تناك نا اماو

 . لاق نا ىلا . نسحا ىدنع لوقلا اذهو . ةقفاوملا لهأ

 ةاكزلا همزلت لام ىذ لك ىلعف مهتنامأو سانلا دوهع تجزمو مامالا مدع اذاف

 نا الا كلذ نوكي الو . هلهال انوعو مالسالل ازع نوكت ىتلا اهعضاوم ىف اهعض نأ

 5 . ملعأ هللاو . يلولا ىف اهعضو

 دقف يلاولا ريغ ىلا ائيش عبفد . نمو ءارقفلا عيمجل ةقدصلا نا نورخآ لاقو
 . خلا . ءىرب

 تاقدصلا نا امهنع ىورف بيعشو زيزعلا دبع نبا اماو دعاوقلا ىف لاقو

 عضوتو مهنم ذخؤت انموق نم وا اوناك نيملسم مالسالا لما نم ةماع ءارقفلل
. خلا , مهيفن
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 نا ىلع لدي ام ربسلا باتك ىف هللا همحر ديمس نب دمحا انمع ركذو

 لاق ثيح نيملسملا نم مهريغ ةلزنمب داهتجالا لئاسم ىف هباحصاو زيزعلا دبع نبا

 مهنم تعقو لاقف زيزعلا دبع نباو جرؤملا ىبا نع لئس دقو حلفا مامالا باوج ىفو

 نم فالنخلاهيف امف اهريغ اماو , لئاسملا كلت ىف مهلوقب ذخؤي ملف ةفورعم لئاسم

 ةلزنمب مهو مهدانسا عفدني الف انئاهقف فالتخاو مالسلا هيلع ءىبنلا باحصا ىأر

 . ك . نيملسملا نم مهاوس نم

 . درلاب بلاطي مل ضباقلا وا . ةداعالاب بلاطي مل عفادلا امهدلق ول اذه ىلعف

 اهذخا نمو لاق ثيح هللا همحر دعاوقلا بحاص هركذ ام اضي] اذه ىلع لديو

 مث ءارقفلا ىز ىف ىنغ وا رارحالا ةئيه ىف دبع وأ مالسالاب رتتسم كرشم وهو
 بات اذا ةريبكلا بحاص فالخب ءارقفلا ىلع اهقفني وا 0 اهبحاص ىلع اهدري هناف بات
 . خلا . ءاملعلا نيب افالخ هل كلذ ةزاجا ىف نال

 هلوق نم معأ (مهدنع ةريبكلا بحاصل عفدت الو) : مدقت اميف هللا همحر هلوقو

 . ىلوأ طايتحالاو رهاظ وه امك (ىلوتملل الا مهدنع ةاكزلا عفدت الف) : الوأ

 . . ملعا هللاو

 دح هغولب: هترثكب دارملا نا رهاظلا (هكزي ملو هلام رثك نم) :: هلوق - 3
 ةمايقلا مؤي هل لتم هتاكز ؤي مَلَف لام هللا هاتأ نم) ىراخبلا ىف هظفلو . باصنلا

 لوقي مث هيَقذش ىنعي هێمَرَهلب ثحأ مث ةمايقلا مؤي هفو ناتبيبآ ه غرفأ غاجش
 نةهَللا ؛مُماتآ امب َنْْلَعْتَي نيذلا بيخت الوك » : الت مث . (كرنَع انآ . تلام انآ

 . مه زمابقلا مو هب اولخت ام نوُقَوَعْيَس مك رع وه نب مه انع ممم
 ديز ةياور ىف عقوو لاق مث . ضئافلا : 'لاملاب دارملا نا رجح نبا ركذو

 ةمايقلا موي ناك ادإ لا اهقح اهنم ىدوب ًالرقَّضف لوربَعَد بحاص ني امم ) ملسا نبا
 هييتنججو هتهبج اهب ىركيق متَهج رات ىف اهْيَلَ َيمِخاَق رات نم خنافَص هل تحض
 قفاوت رانيد نبا ةياورف اعم نيرمالا عامتجا لامتحال نيتياورلا نيب يفانت الو (هَرَهَظَو

 : ىلاصت هلوق قفاوت ملسا نب ديز ةياورو (َنْوقَّوَطيْسَس) ىهو اهركذ ىتلا ةيآلا
 . (5) ةيآلا « منهج رات ىف اَهْيَلَع ىمحي موي ه

 ٠ 180 ةيآلا س نارمع لآ ةروس (ه)

٠ 35 ةيالا . ةبوتلا ةروس (5)
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 ةمجعملا مضب وهو عاجسشلاب دارملاو رجح نبا لاق (عرقا انابعث ىنعي) : هلوق
 ىذلا عرقالاو . سرافلا بثاويو هبنذ ىلع موقي ىذلا ليقو . ركذلا ةيحلا ميج مث

 هسار رعش نال عرقا) ىمس ديبع ىبآ باتك ىفو ، همس ةرثكل طعمت ىا هسار عرقت

 بهذي هلعلف اهسأرب رعش ال ةيحلا ناب زازقلا هبقعتو . هيف مسل ا هعمجل طممتي

 هسار ىف هعمجيو مسلا ىرقي هنال (عرقا]) ىمس ىرعزالا بيذهت ىفو . هسار دلج
 نم عرقالا : ىبطرقلا لاق _ لاق نا ىلا ۔ هسار ةورف طصمتت ىتح

 . ىهتنا . هسارب رعش ال ىذلا سانلا نمو ى مسلا نم هسار ضيبا ىذلا تايحلا

 همالك رهاظ (نينيعلا امهب دري ملو امهحامتلا ىف نيتبيبزلا ةلزنمب) : هلوق
 . نيعلا ىف ةقيقح اهناو زاجم ةروكذملا ةوغرلا ىلع ةبيبزلا قالطا نا هللا همحر

 ىلع كلذكو . ةقيقح ةروكذملا ةوغرلا ىلع اهقالطا نا ىلع لدي حاحصلا مالك رهاظو

 ناتبيبزلاو ديلا ىف جرخت ةحرق ةبيبزلاو : لاق ثيح نيعلا قوف ىتلا ةتكنلا
 . امهيلع دبزلا جرخ ىآ هاقدش ببز ىتح نالف ملكت لاقب . نيقدسشلا ىف ناتدبزلا

 . خلا . هينيع قوف ناوادوسلا ناتتكنلا امه لاقي نيتبيبزلا وذ ةيحلا هنمو

 ىازلا حتفب ةبيبز ةينثت ناتبيبز رجح نبا لاق لاقيو) هلعل (لاقي) :: هلوقو
 جرخ ىأ هاقدش ببز ىتح ملكت لاقي . نيقدشلا ىف ناتللا ناتدبزلا امهو نيتدح ومو

 هاف نافنتكي ناتطقن ليقو . هينيع قوف ناوادوسلا ناتتكنلا امه ليق س امهنم دبزلا

 . نينرقلا لثم هسار ىلع ناتمحل ليقو . زنعلا ىتملز ةلزنمب هقلح ىف امه ليقو

 الا مهللا نيعلا ىلع ةبيبزلا قالطا ركذي ملو . ىهتنا . هيف نم ناجرخي نابان ليقو
 . (1) نينيعلا قوف نيوادوسلا نيتنكنلا نينيعلاب هللا همحر عيبرلا دارم نوكي نا

 ناتوغرلا نيتبيبزلا نم دارملا نا ىنعملاو . نينيعلا امهترواجمل ازاجم نينيع امهامسو
 دارملا سيلو نيتتكنلاب داوسلاو حامتلالا ىف ناتهيبشلا هيقدش ىبنج ىف ناتللا

 . ملعا هللاو . زاجم هنأ دارملا سيلو غلب] لوالا ىنعملا نال نيتقكنلا سقن

 . ىشحملا نم لوقلا اذه لحم ام رظنا (نينيملا اهب دري ملو) دنسملا يف عيبرلا ظفل (1)

`
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 نوتسلا بابلا

 ةقدصلا ىف

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 344 .
 ةقدّصلا نإف ةَرَمَت قشي ؤلؤ رانلا اوقتا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « رانلا ءىمقطت

 ىلص هللا لوسر نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 5
 ىه ايلعلاو ىلفتلا ديلا نم"ربخ ايلعلا ديلا » : لاق ملسو هيلع هللا
 َ . » ةلئاسلا ئه لفَسلاَو ةقفنملا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع سابع نبا :قيرط نمو _ 46
 « وسلا ةتيم عفدتو ءوسلا عراصم ىقت ةقدصلا نإَق اوقدصت »
 هللا لوسر لاق : لاق يراصنالا دوعسم ىب] نع ينفلب : عيب رلا لاق

 . « ةقدص هلهأ لع لجلا ةقفن » : ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق : لاق كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 . «قّرَعَم فلظب ولو َلْئاَسلا اةَز» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىتغلب : لاق ةديبع وبأ - 8
 نَمَو ةنجلا رامن نملا ُهَمَعْطَأةَرَمت املعم مقطأ نم» : لاق
 . «موتخملا قىجًَرلا َنم هللا ُهاقَس ةمعرَج هاقس

 .ءعىبنل ا نع ة ري ره ىبأ نع ديز نب رب اج نع ةذيبع وبأ - 09

 فوطي ىزلا فاوطلا ادهب نيكسلا سيل » ; لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ناتَرَمَتلاَو ةرتُسَتلاَو ناَتَمشَللاَو ةمقللا هرت ںياتنلا نَع
 (1) ٌنَم َءاَتَم دعي ال يزلا : لاق ؟ هللا لوسر اي نيكسملا نمف : اولاق
 ,, 4,؟ه مح م “ك۔ ب ۔ 4 ٥٠٥ , 2 ؟ 4 ه ل ۔ , .؟ه
 . « سانلا لأسيف مومَي الو ىطعيف هب نطف ال هينغي

٠ ءىشلا نم ةيافكلا : مالكك ءانغ هلوق (1)
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 لوسر لاق : لاق ة ري ره ىبأ نع ىنفلبي : لاق ةديبع وبآ . 0
 م ۔ ٤4 ه ۔٥< , 22٤

 ةنجلا ىف يدون (2) ناجوز قفنأ نم » : ملسو هيلم هللا ىلص هللا

 بابب نم مذ ةالصلا لهأ نم َناك نمف (3)"زخ اذم هلللا دْبَع اي
 َناَك نمو ةقدصلا باب نه يع ةقدصلا لهأ نم َناَك نَمَو ةالصلا
 نم ىلع )4) ام : ركب وبآ لاق « نايلا باب نم يعد موصلا لهأ نم

 هذه نم دحأ ىعدي لهف ةرورض نم اهلك باوبالا هذه نم ىعدي
 ٥ م و ۔ م َ 7 . ٥ِ

 « مهنم َنوكت نأ وجرأو معن » : لاق ؟ هللا لوسر اي اهلك باوبالا
 نيجوز نم ناك امو نيلعن وأ نيفخ لثم ينعي نيجوز : عيب رلا لاق
 ٠ ملعأ هللاو . امهلثم

 لاق : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 َ < وش .ودع ۔ں۔ل

 ٦1 هلظ ىف هلللا مهلظي هعبس « : ملسو هيلع هلل ١ ىلص لل ا لوسر

 قذضت لُجَرَو » : لاق ىتح (5) ثيدحلا ركذو « هنلظ الالظ ال
 . «تيمت (6) قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخافرةقدَصب ه ر ٨ ."2 ,در < ٥2 ص, 4 ۔ ,۔ ح 4٩. 4- .< ۔ ز

 للحلا لاملا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع هقيرط نمو - 32
 . 7 .ه - م ةه ء , م

 كلذكو هبحاصب حوري هانعم : عيب رلا لاق «« ةنجلا لا هبحاصب حئار

 . )7( هركذ انمدق ىذلا ةحلط ىبأ ثيدح ىف هانمم

 م دب دع
 ىلع ثحلا هوحنو ثيدحلا اذه نم دارملا (خلا ةرمت قشب ولو) : هلوق _ 344

 ءامتبا مُهلاَومأ نوقفني نيذلا لكك » : لاعت هلوقك وهف اهليلقو اهريثك ةقدصلا

 . ٠ نيعردو نيفيسو نيلعتو نيفخ لثم ءىش نم نيفنص ىا نيجوز هلوق (2)
 نمم ىا ةالصلا لها نم ناك نمف كلذب هيدانت ةنجلا ةنزخ نا ىنعمب كل دعا ىا خ اذهب هلوق (ة)

 ٠ ةالصلا باب نم كلذب ىدون اهلعف هيلع بلغ
 ٠ ا مصق خ )4(

 ٠ 48 مقر ةرامالاو ةيالولا باب رخآ ىف مدقتملا ىا ثيدحلا ركذو هلوق (5)
 . ٠ تقفنا خ (6)
 : لاق , ىتآلا بابلا لوا ىتآلا وهو دعب تان مل ةحلط ىبا ثيدخ هركذ انمدق ىذلا هلوق )7(

 يعي مو ث بترملا هرخاف هللا همحر عيبرلا دنع امدقم رهظي اميف ناك هنال هركذ انمدق

٠ وه امك هدروا لب عيبرلا
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 : هلوق هل دهشيو رجخ نبا لاق اهريثكو ةقفنلا ليلق لمشي هناف (8) « هللا ِتاَضَرَم

 لئاق ال ذا ريثكلاو ليلقلا لوانتي هناف (سَقَن ةبيط ْنَع الإ مليئُم ءىرما لات لحي )
 . ريثكلا نود ليلقلا لحب

 قدصتلاب .ءاقنالا ناك ولو ىا اهبناج وأ اهفصن ةمجعملا رسكب (قشو) : لاق مث

 ذ تاياور ركذ مث . ديفي هناف ةدحاو ةرمت قشب

 . مَرَمَت قشب ولو ًاباَجج راتما نيتو مكتيب ارلَعجا) اهنم

 ١. قرمت قيضي ؤَلَو رانلا ههجو مكدحا يتتَيل) اهنمو
 عناججلا نم دست اهنإمكةرُشَت قشي ول رانلا نم ىرتشا ةناع اير اهنمو .

 . (ِناَعْبشلا نم اَعَدَسَم

 ىف اَمْهَنْيب عماجلا ناَحَو لاق (ناعبشلا نم اهمقوَم منأجلا ني عقت) ظفل يفو
 . (اهَتَواَلَح كلد

 هب قدصتي ام رقتحي ال ناو . لج امو لق امب ةقدصلا ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو

 . رانلا نم قدصتملا رتسي ةقدصلا نم ريسيلا ناو

 (ةبيط ةملكبف دجي مل ناف) ىراخبلا ىف هلدب (رانلا ءىفطت ةقدصلا ناف) :: هلوق

 هجول ةصلاخ تناك اذا اذهو رانملا لخدي ال اهبحاص نأ رانلا اهثافطاب دارملا ناكو

 ىتلا ىه اهلعج ىتح اهيف غلاب هنكلو . مولعم وه امك هنيدب ايفوم ناكو . اللا

 . ملعأ هللاو . رانلا هنع تافطا

 ىراخبلا تاياور ضعب ىف (خلا ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا) : هلوق - 5

 رهَط نمع ناك ام ةمكدَصلا ُبَعَو ى لوعت نمب ادباو قفشلا ديلا َنم"ريَع يذملا ديلا
 ةقفنملا ىه ايلعلاو) : هلوق . هلا هيفيث نقتي َنَمَو هللا هقعي تفُعتشت نمو يتغ

 ىف امك ىوارلا نم سيلو ثيدحلا سفن نم ريسفتلا اذه (ةلئاسلا ىه ىلفسلاو

 . هحرشو ىراخبلا

 ثيداحا ىور مث (ةففعتملا ىعأايلعلا نا) تاياورلا ضعب ىف نا رجح نبا ركذو
 ديلا نا ىلع ةرفاظتم ثيداحالا هذهف اهدعب لاقف هللا همحر فنصملا ةياورل دهشت

 لوق وهو دمتعملا وه اذهو . ةلياسلا ىه ىلغسلا ناو . ةيطعملا ةقفنملا ىه ايلعلا
 . روهمجلا

٠ 5 ةيالا . ةرقبلا ةروس )8(
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 موق هابأ اذهو . لاؤس ريغب مآ لاؤسب ناك ء١ وس ةذخآلا ىلفسلا ديلا ليقو

 . هيَلَع يقّدَضنملا دي لبق هللا دي ىف عقن ةقدصلا نا ىلا اودنتساو

 دي نال . الف ذخآلا دي اماو . لئاسلا دي ىلفسلا نأ قيقحتلا : ىبرحلا نبا لاق

 ` . ىهتنا . نايايلع امهاتلكو . ةذخآلا ىه هللا ديو . ةيطعملا ىه هللا

 هللا دي اماو . نييمدالا ىديا ىف وه امنا ثحبلا نال رظن هيفو رجح نبا لاق
 هاضرو ةقدصلل هلوبق رابتعاب و , ءاطعالا ىلا هدي تبسن ءىش لك كلام هن وك رابتعابف

 . لاح لك ىلع ايلعلا هديو . ذخالا ىلا هدي تبسن امهب

 . ايلع اهناب رابخالا ترفاظت دقو ىطعملا دي . ةعبرأ ىهف ىمدآلا دي اماو

 . لاق نأ ىلا . ال مأ تذخا ءاوس ىلفس اهناب ترفاظت دقو لئاسلا دب : اهيناث

 فصوت هذهو ىطعملا دي هيلا دمت نأ دعب ولو ذخالا نع ففعتملا دي : اهثلاث

 . ايونعم اولع ايلع اهنوكب

 . لفس اهنا لا عمج بهذف اهيف فلتخا دق هذهو لاؤس ريغب ذخآلا : اهعب ار

 نم مالك لمحي هيلعو . روصلا ضعب ىف ايلع نوكت دقف : درطي الف ىونعملا اماو
 ريغب ةذخآلا ال ةلئاسلا نم لضفأ ةقدصتملا ديلا نابح نبا لاق . ايلع اهنوك قلطأ

 ىطعي ىذلا نم عروأو لضفأ هل حيبآ امب ذخآلا ناك امبرف - لاق نأ ىلا _ لاؤس
 . ىمتنا

 . خلا هيلع قفاوي ملو ةمناملا ىلفسلاو ةيطعملا ايلعلا ديلا : ىرصبلا نسحلا نعو

 ثيداحالا دنع لحمضت ةفسعتملا تاليواتلا هنه لكو لاق مث ىرخا تالي وات ركذف

 - . ثيدحلا ثيدحلا رسف ام ىلواأف . دارملاب ةحرصملا ةمدقنملا

 مث ذخالا نع ةففعتملا مث ةقفنملا ىديالا ىلعا نآ ةمدقتملا تايآلا ىف ام لصحمو

 . ملعأ هللاو . ةعناملاو ةلئاسلا ىديالا لفساو . لاؤس ريغب ةذخآلا

 نم حلصي ام لكب بيطخلل مالكلا ةحابا ثيدحلا ىفو : ربلا دبع نبا لاق
 . ةبرقو ملعو ةظعوم

 مايقلا عم ىنفلا ليضفت هفر . ةعاطلا ٠ ومحو .ىف قافنالا ىلع ثحلا هيفو

 ىلا ث كلذ ىف فالخلا مدقت دقو ىنفلا عم نوكي امنا ءاطعلا نال رقفلا ىلع هقوقحب

 ١ 6 . لاق نأ

: 5
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 فوخ نم ةرورض هيلا عدت مل اذا هلحمو ,. هنع ريقنتلاو لاؤسلا ةهارك هيفو

 اعوفرم لاقم هيف دانساب رمع نبا ثيدح نم ىناربطلا ىور دقو . هوحنو كاله

 . خلا (اَجاَتحمم َناَك اذإ ذخآلا َنم لضفاب ,ةمس نيل ىلثملا اَمر

 ىمو ةياقولا نم ىقن (ءوسلا ةينم عفدتو ءوسلا عراصم ىقن) :: هلوق - 6

 ءوس ىلع توملاو ءالبلا عاونا نم اهبحاص ظفحت اهنا . ملعأ هللاو . دارملاو ظفحلا

 تمت ةقدصلا . ءوسلا َنم اباب َنيمْبَس دست ةَقَدَصلا : ريغصلا عماجلا ىفو . ةمتاخلا

 . ًصَرَبلاَو ماَدَجْلا اَهنَوهَأ ءالبلا عاونا نم اعت نيعبس تت ةقدصلا . ءوسلا ةئم
 . ةنصو ةَقَدَص ناتتْتا محرلا ىذ قو ."ةقتَص نيكيتمللا َلَع ةَكَدَصلا

 دنع رجالا اهب ابلاط ىأ ابستحم ناك اذا (ةقدص هلما ىلع لجرلا ةقفن) : هلوق

 ثتامك اَهبيسَتْحَي َوُهَو "ةقف هلآ لَع َلَجَرلا قفا اَذإ) : رخآ ثيدح ىف ءاج امك هللا
 دارملاو . رجالا بلط ىلا ةقدصلا باستحالاب دازملا : رجح نبا لاق (ةكَدَص ل

 الا لمعلاب لصحي ال رجالا نا هنم دافتسيو . زاجم هيلع اهقالطاو باوثلا ةقدصلاب
 ِ . ةينلاب انورقم

 صتخي نآ لمتحيو . براقالاو ةجوزلا لمشي نا لمتحي (هلعأ ىلع) .:هلوقو

 بجاو وهو اهيف تبث اذا باوثلا نال ىلوالا قيرطب اهادع ام اهب قحليو ةجوزلاب
 ميمعتلا ةدارال (قفنأ اذا) : هلوق نم رادقملا فذحو . ىلوأ بجاوب سيل اميف هتوبثف
 . ليلقلاو ريثكلا لمشيل

 ىلع رجؤي هيطعي ىذلاو س بجاو لمالا ىلع قافنالا :: هصخلم ام ىربطلا لاقو
 يم لب ةقدص اهتيمست نيبو ةبجاو اهنوك نيب ةافانه الو , هدصق بسحب كلذ

 ةقدص عراشلا اهامس امناو . عامجالاب لمالا ىلع ةبجاو ةقفنلا بلهملا لاقو

 نم ةقدصلا ىف ام اوفرع دقو هيف مهل رجا ال بجاولاب مهمايق نأ اونظي نأ ةيشخ
 . مهوفكي نأ دعب الا لمالا ريغ ىلا اهوجرخي ال ىتح ةقدص مهل اهنا مهفرعف رجالا

 . عوطتلا ةقدص لبق ةبجاولا ةقدصلا ميدقت ىف مهل ابيغرت

 ناك املف . ةلحن قادصلا ةيمست سنج نم ةقدص ةقفنلا ةيمست ربنملا نبا لاقو

 لصالا ناك دلولا بلطو نيصحتلاو ةذللا ىف اهيلا هجايتحاك لجرلا ىلا ةارملا جايتحا

اهيلع مايقلاب و ةارملا ىلع لضفلاب لجرلا صخ هللا نا الا ءىش هيلع اهل بجي ال نا
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 ىلع ةقدصلاو قادصلا ىلع ةلحنلا قالطا زاج مث نمف . ةجرد كلذب اهيلع هعفرو

 . ىهتنا . ةقفنلا

 ولو هوطعأ ىآ ىمقلعلا لاق (قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر) :: هلوق - 17
 هنآ ولو ءىش الب نامرح در هودرت ال ىأ : اضيأ لاقو - لاق نآ ىلا _- اقرحم افلظ

 نم . ريعبللا فخلاو لغبلاو سرفلل رفاحلاك منغلاو رقبلل فلظلاو . قرحم فلظ

 . 9 . . ٠ ىهتنا . ةياهنلا

 صلاخ بارش قيحر نم ىواضيبلا لاق (موتخملا قيحرلا نم) : هلوق - 8
 .۔ هتسافنل ليثمت هلعلو . نيطلا ناكم كسملاب هيناوأ موتخم ىا كسم هماتخ موتخم

 . خلا , كسملا ةحنار وه عطقم ىا ماتخ هل ىذلا وا

 نوكسلا نم ليعفم نيكسملاو : رجح نبا لاق (نيكسملا سيل) : هلوق .9

 ؤأ ه : ىلامت لاق اذكو .. هتاكرح تنكس لاملا ةلق نم هنأكف : لاق . ىبطرقلا هلاق

 : ىهتنا . بارتلاب قصال ىأ (1) «رةببَرثمم اذ ًانيكشم

 ةدئاز ةفص هذهو (هينغي) ىف رجح نبا لاق (هينغي ىنغ دجي ال ىذلا) : ل وق

 جاتحي ال ثيحب هب ىنغي ناآ ءرملل راسيلا لوصح نم مزلي ال ذا ىفنملا راسيلا ىلع

 راننسيلا لصأ دوجو عم هينغي هناب ديقملا راسيلا ىفن ىنعملا ناكو .ث رخآ ءىش ىلا
 3 () . ًافاَحَلاإ سانلا نولشي ال ه : ىلامت هلوقك اذهو

 ىفو . ىفنلا باوج ىف بصنلاب امه (سانلا لأسيف) : هلوقو (ىطعيف) : هلوق
 نيكسملا نكلو . ناتلكالاو ةلكالا هدرت ىذلا نيكسملا سيل) ىراخبلل ىرخأ ةياور
 . (افاحلا سانلا لأسي نأ ىحتسيو ىنغ هل سيل ىذلا

 نسحو ..لاوحالا. لك ىف ءايحلا بابحتسا هيفو : مالك دعب رجح نبا لاق
 .. حاحلالا نود ففمتلا هتفص نم ىف اهعضو ىرحتي نأو . ةقدصلا عضول داشرالا

 هل ىذلا نيكسملا ناو . نيكسملا نم الاح اوسأ ريقفلا نا لوقي نمل ةلالد هيفو

 : ىلاصت هلوق هديؤي ههيجوت مدقت امك هل ءىش ال ىذلا ريقفلاو هيفكي ال هنكل ءيش
 مهل نأ عم نيكاسم مهامسف (9) « رْختلا ىف نولمي َيكاََسمل تاف ةنيفسلا اما ه

 سكعو ء هقفلاو ثيدحلا لمأ روهمجو ىعفاشلا لوق اذهو . اهيف نولمعي ةنيفس

 لوق اذهو . ءاوس امه نورخآ لاقو . ريقفلا نم الاح ]وس] نيكسملا .اولاقف نورخآ
 . خلا لاسي ال ىذلا نيكسملاو لاسي ىذلا رقفلا ليقو . كلام باحصاو مساقلا نبا

 ٠ 16 ةيآلا . دلبلا ةروس (1)

 ٠ 273 ةيآلا . ةرقبلا ةروص (2)
9 ٠ 79 ةيا . فهكلا ةروس (9)
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 .ىف ثيدحلا ظفل (هرخآ ىلا ةنجلا ىف ىدون نيجوز قفنأ نم) : هلوق - 0

 ناك نَمَق رخ اَدَع ةنجلا باوبا نم يدون هللا ليبص ىف نيَجؤَز َققنأ نم) ىراخبلا

 باب نه ذ داهجلا لمحأ نم ناك نمو . مَالَصلا با نم ممذ ةالصلا لهأ نم
 ةقدصلا لغأ نم َناَك نمو . نيرلا باب نم يعد مايصلا لما ْنم ناك نَمَو . دامجلا

 خلاىعد نم ىلع ام هللا لوسر اي ىماو تنا ىباب ركب وبآ لاقف.(ةقَدَضلا رباب ني ىعد

 ىف) : هلوقب دارملا ىف فلتخاو (هللا ليبس يف) ىراخبلا ةياور ىف رجح نبا لاق
 رهاظ وه ميمعتلا لوقأ ء خلا هنم معا وه ام ليقو . داهجلا دارملا ليقف (هللا ليبس
 لب ليضفت مسسا سيل (ريخ اذه) : هلوق رحح نبا لاق . هللا همحر فنصملا ةياور

 . ىهتنا . ةدئافلا رهظت هبو ميظعتلل هيف نيونتلاو . تاريخلا نم (ريخ .اذه) ىنعملا

 ةيناتحتلا ديدستو ءارلا حتفب (نايرلا) : رجح نبا لاق (نايرلا باب نم) : هلوق

 نيمئاصلا لوخدب صتخي ةنجلا باوبا نم باب ىلع ملع مسا ىرلا نم نالعف نزو
 ومو ىرلا نم قتشم هنال . هانعمو هظفل نيب هيف ةبسانملا تعقو امم وهو 4 هنم

 عبشلا نع ىرلا ركذب ىفتكا : ىبطرقلا لاق - لاق نأ ىلا _ مثاصلا لاحل بسانم

 عوجلا نم مئاصلا ىلع قشا هنوكل وأ تلق . همزلتسي هنا ثيح نم هيلع لدي هنال
 .(خلا لمعلا كلذب هنم نوعدي باب لمع لها لكل) دمحأ دنع ةياور ركذ مث . ىمتنا

 نيثيش قافنا نيجوزلاب دارملاو رجح نبا لاق (خلا نيلعن وا نيفخ ىنعي) : هلوق
 نع امهدحا ىنفتسي ال ناك ءاوس هرهاظو . خلا لاملا فانصأ نم فنص ىأ نم

 . ملعأ هللاو لوالاب صتخي هنا هللا همحر عيبرلا ريسفت رهاظو . ىنفتسي وا رخآلا

 نا ركب ىبا لئاضف ىف ىفوتسم ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىتايسو رجح نبا لاق
 . هللا ءاش نا انه هانبتك هب انرفظ ناف لوقا . هللا ءاش

 مالكلا مدقت دق (خلا امافخاف ةقدضب قدصت لجرو لاق ىتح) : هلوق - 1

 : . عجاريلف . دجاسملا باب ىف هيلع

 : ىنمي ةيآلا اماو . ةقدصلا ءافخا ةيلضفأ ىلع ةلدالا ىوقا وهو رجح نبا لاق

 نكلو . اضيا رسلا ةقدص ليضفت ىف ةرهاظف (10) ةيآلا « ِتاَقَدَصلا اوَدّبَت ناي »
 . - . عوطتلا ةقدص ىف تلزن اهنا ىلا روهمجلا بعذ

٠ 271 ةيآلا س ةرقبلا ةروس (10)
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 نم لضفأ ضرفلا ةقدص ىف نالعالا نا ىلع عامجالا هريغو ىربطلا لقنو

 قاحسا وبأ لقنو لاق نآ ىلا _ كلذ نم سكعلا ىلع ع وطنتلا ةقدصو ءافخالا

 نظلا ناف هدمب اماف لضفا ناك مالسلا هيلع ءىبنلا نمز ىف ةاكزلا ءافخا نا جاجزلا
 ۔ لضفا ةضورفملا ةاكزلا راهظا ناك اذهلف اهافخا نمب ءاسي

 دقف لضفأ ضرفلا ةقدصب ءافخالا نوكي نآ اننامز ىف هبسيو ةيطع نبا لاق

 ىمتنا . ءايرلل ةضرع اهجارخا راصو . اهل عناملا رثك

 مدمجب مهتا اهافخأ نم ناكو ةاعسلل مهتاوكز نوطعي فلسلا ناكف اضياو

 . لضفأ اهؤافخا راصف هسفنب هتاكز جرخي دحأ لك راصف مويلا اماو جارخالا

 . ملعأ هللاو

 اديعب ناك امل لاوحالا فالتخاب فلتخي كلذ نا ليق ول : رينملا نب نيزلا لاقو

 ‘ ناك ناو . ىلوا رارسالاف ايفخم هيلع تبجو نم لام وا رئاج الثم مامالا ناك اذاف

 هدصق ملسو قافنالاب عوطتلا ىلع ممهلا ثعبنتو عبتيو هب ىدتقي نمم عوطنملا
 . ىمتنا . ملعأ هللاو . ىلوأ راهظالاف

 ةقدصلا رهظي نأ ةنماثلا : لاق ثيح هللا همحر رطانقلا بحاص حرص اذهبو

 ءايرلا ةيعاد نع هرس سرحي و ءادتقالا ىف سانلل ابيحرت راهظالا ىف نا ملعي ثيح .

 اذا لوبقم لكو - لاق نا ىلا - « نه اَنِنَت ِتاَقَدَصلا اودب نإ ه : ىلاعت لاق دقف

 ۔ لضفا رسلا ةقدص نكلو . ةقداص ةينلا تناك

 نا ءاملعلا۔عامجال عوطتلا ةقدص ىف ةيآلا هذه ىناعملا لها لاق ريسفتلا ىفو

 اهدارفا نم لضفأ ةعامجلا ىف ةبوتكملا ةالصلاك لضفا اهنالعا ةضورفملا ةاكزلا

 نظلا هب ءاسي الئل . سانلا هب ىدنقيل امهدحا :: نيينعل ضئارفلا رئاس كلذكو

 . ٠ تافآلاو ءايرلا نم اهدعبل لضفا اهؤافخاف لفاونلا اماو . ضرفلا ىف ءاير الو

 ءادتقالل ءادبالا لاحلا ىضتقي ثيح اهيدبي نا ةاكزلا بحاصل ىغبني اذكهف

 نمل اظقيتم نكيلو : نالعالا ىف روما ركذ دعب _ لاق نأ ىلا _ ةمهتلا ةلازالو
 . صاخشالاو لاوحالاب فلتخي كلذ ناف دئاوفلا نم نالعالا ىف انطفتمو لثاوفلا

. ىهتنا ملعا هللاو لضفا صاخشالا ضعبل لاوحالا ضعب ىف نالعالا نوكي كلذبف
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 همحر لوا امنا هنا رهاظلا (هبحاصب حوري هانعم عيبرلا لاق) : هلوق - 2
 وهو لعفلاب سبلتملا ىف ةقيقح لعافلا مسا نال عراضملا لعفلاب لعافلا مسا هللا

 لك نال ليوطتلا نم نوكي نا داكي نايبلا اذه نكلو . لعفلا فالخب انه حيحص زيغ
 هللاو ملع ىلع رانك ةرهاظ زاجملا ةنيرقب لبقتسم ةنجلا ىلا حاورلا نأ ملعي دحأ

 ةدحوملا ءابلاب حبارب فيحصتلا ةفاخم ركذ امب هرسف امنا هنا لمتحيو . ملعا

 امك ىنآلا ةحلط ىبا ثيدح ىف ةدخوملا ءابلاب هاور نم ىلع درلا ىلا ةراشاللو

 . ىتايس امك هل ودغيو رجالاب حوري هانعم (حيار) لاق نم ىلع درلا ىلاو . ىتأيس

 . ملعا هللاو

 ثيدح نال ملق قبس .اذه لعل (هانمدق ىذلا ةحلط ىبأ ثيدح ىفو) :_ هلوق

 دنسم ىف امدقتم ناك هنا لمتحيو . اذه ىلي ىذلا بابلا ىف ركذ امنا ةحلط ىبا
 امك عيبرلا مالك لقنو بيترتلا ىف هللا همحر بوقعي وبأ هرخآو هللا همحر عيبرلا

 . ملعا هللاو . ءىشب هيف فرصتي ملو وه

[ 2 
 > فأ

1 ا ياع



 !35 نوتسلاو دحاولا بابلا

 ماصطلا ىف ةكربلاو هب قدصتي ام لضفأ ىق

 ناك : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3

 هلاومأ بحأ ناكو لخن نم ةنيدملاب الام راصنألا رثكآ ةحلط وبآ

 هللا ىلص هللا لوسر ناكو.دجسملا ةلبقتسم تناكو ءاَحَرب هيلا

 املف : سنآ لاق“بيط وهو اهئام نم برشي و اهلخدي ملسو هيلع
 (1) « نوبت امم اقفن ىتح ربلا اولاَتَت نك » : ةيآلا هذه تلزن
 وجرأ هلل ةقدّصَل اهناو ءاَحَريَب ا ىلاوم بحأ نإ : ةحلط وبأ لاق
 هل لاقف . تئش ثيح هللا لوسر اي اهمَضَق هللا دنع اهرخذو اهرب

 عوري عئار لاَم كيلدرخب خب » , ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ىف اَهلَعَجَت نأ ىرأ انآو تق ام تعمَس ذقَو ةنجلا لاي هبحاصب

 ةحلط وبآ اهمسقف . هللا لوسر اي لعفأ : ةحلط وبآ لاق « نبي َرقالا

 . همع ىنب و هب راقآ ىف

 لاق ز لاق ةريب ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4

 ىفّصلا ةيتملا ةقدّصلا معن » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ئيفصلاو ةاشلا ةحينملا : عيب رلا لاق « رخآب ودَتَو ءانب حورت

 َ . (2) نبللا ةريزغلا

 : لاق كلام نبا سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5

 هيلع هللا رص هللا لوسر توص تعمس ق : ميلس مأل ةحلط ربا لا
 ممن : تلاق ؟ يت نم كدنع لمم عؤجلا هيف فرعأ افيعض ملسو
 هضعبب ربخلا ٍتَمَلف اهل رامح تّد{حا مث ربعي نم اصرق تَجَرَخاف
 ىلص هللا لوسر ىلا, ينتلسرآ مث هيِضمبب ىنتَدَرَو يديت تحت هتسدو

 ٠ 92 ةيآلا . نارمع لآ ةروس (1)
. ريللا خ ()
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 هيلع هللا لوسر تدَج وف بهذف : سنأ لاق ملسو هيلع هللا
 كَتَسرأ » : لاقف تفقوف شانلا هعمو دجسملا ىف لاج مالسلا

 هللا لوسر لاقفمعن تلقف «ماعطبأ » : لاقف معن تلقف « ةعلط وبأ

 ىتح (3) انقلطناف سنآ لاق . اوموق : هعم نمل ملسو هيلع هللا ىلصا
 هللا لوسر ءاج دقل ميلس مأ اي ةحلط وبأ لاق. هتربخأف ةحلط اَبآ انئج
 لاق .‘مئمُميْطَن ام ماعطلا ني ان تنع سيلو ىياتلاب ملسو هيلع هللا ىلص
 اممَيَلَس مأ اي » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف : سنآ

 هللا ىلص هللا لوسر رهب رماف زبخلا كلذب (4) تيتأف : لاق ؟ كدنع
 لاق مث همدق اهل ةكم ميلس مأ هََّع ثرَصَتَق َتّتّشَق ملسو هيلع
 : لاق مث لاق ام ماعطلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نذنا : لاق من اوجَرَح هت اوعبت ىتح اولكاف اولخدف ةَرَتَعل نئإ .
 َنوعمْجَا موقلا لمت ىتح تيلّذَك اوعيَص ىتح اولكف اولَحَدق ةرت
 . الُجَر نيعبس اوناكو

 دب دب دم

 حتفو ةيناتحتلا نوكسو ةدحوملا حتفب رجح نبا لاق (ءاَحَريَب) : هلوق - 3

 ةياهنلا ىف ريثالا نبا اهعمج ةريثك هجوأ هطبض ىف ءاجو . دملاو ةلمهملابو ءارلا

 . رصقلا :وأ دملاب: وا . اهمضو ءارلا حتفب وا . اهسكب و ءابلا حتفب ىوري : لاقف
 ءارلا رسكو هلوأ حتفي (احيرب) ةملس نب دامح ةياور ىفو . تافل ىنامث هذهف

 , فلا ةدايزب نكل هلثم (ءاحيراب) دواد ىبآ ننس ىفو . ةيناتحتلا ىلع اهميدقتو

 مزج اذكو روصقم ءارلا حتفو ءايلا نوكسو ءابلا حتف اهحصفأ ىجابلا لاقو
 هنا نظو ةدحوملا رسكب هركذ ناك نمو لاق . حاربلا نم العيف هنا لاقو ىناغصلا

 . ىهتنا . فحص دقف ةنيدملا رابآ نم رثب

 . سدس ٤9
 ثيناتلا ءاتب تتاف بطقلا ةغسن يفو هدي تعت ناك هنال سنا هب ىتآلاو ءاتلا مضب تيتاف هلوق (4)

. ٠ ها . ميلس مال ريمضلاو
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 رركتو ءىشلاب اضرلاو حدملا دنع لاقت ةملك (حخب) حاحصلا ىف (حخب خب) : هلوق

 تددش امبرو خب خب تلقف تنونو تضفخ تلصو ناف . خب خب لاقيفةفلابملل
 . خلا . كلذ هل تلق اذا لجرلا تخبخب و _ لاق-نأ ىلا مىسالاك

 : ىراخبلا تاياور ضعب ىف (ةنجلا ىلا هبحاصب حوري حيار لام كلذ) :_هلوق

 ه حبرلا نم اهنا رجح نبا ركذو . ةدحوملا ءابلاب (غبار لام كلد حبار لام تير

 ةياور نا ركذو . هيف حوبرم لام وه ىأ لوعفم ىنعمب لعاف وه ليقو . حبر وذ ىأ
 كلذو ةبيرق هتفاسم نا ىنعملاو لاطب نب ١ لاق لاق . هرحأ هيلع حيار اهانعم ءايلا

 ٠ لاومالا سفنأ

 ىعداو . ودلا نع حاورلاب ىفتكاو هب ودفغيو رجالاب حوري هانعم لبقو

 ةياور هدريو . ىمهتناا . ملع] هللاو , فحص دقف ةيناتحتلاب اهاور نم نأ ىليعامسالا

 نم ريسفت (ةنجلا ىلا هبحاصب حوري) : هلوق نأ هرهاظ ناف هللا همحر فنصملا

 : حادحدلا ىبأ ثبدح ةحلط ىبأ ثيدح لثمو . ملعأ هللاو . مالسلا هبلع ءىبنلا

 ًضرَق ةللا ضرق ىذلا اد نَم» ةيآلا هذه تلزن امل لاقيو رطانقلا ىف لاق هللا همحر
 -هللا نا . هللا لوسر اي يماو يبآ كؤاَدِف حادحدلا وبا لاق . (5) « ةيآلا . . ًانَسَح

 ىنإف لاق . ةنجلا مكلخدي نأ ديري . ْمَعَت لاق ؟ ضرقلا نع ينغ وهو انضرقتسي
 اهتنم هنف ,ةقدَصب َقدَصَت َنَم هَعَت : لاق . ةنجلا ىل نمضي اضرق ىتر تضرقأ دق

 ةحادحدلا يتيبصو لاق . معن لاق ؟ ييم حادحدلا مأ يتجؤَو : لاق . ةنحلا ىف

 . ُهَتَي مالسلا هيلع هللا لوسر هلؤاتمت . كيدي ينلوان : لاق . مَحَت لاق ؟ يعم

 امهريغ كلما ال هللاو ةيلاعلاب ىرخالاو ةلفاسلا ىف امهادحا نيتقيدح ىل نا ::لاقف

 َلَجَو َرَع هي امهادحا لعجا : مالسلا هيلع لاقف . لجو زع هلل اضرق امهتْلَج

 هلل امهريخ تلعج ىنإ هللا لوسر اي كدهشاف لاق . كلايملو كل ةشيعم ىرخالاو
 نم مك لاق مث.ةّنجلا هب هنلا كيزجي ادا : لاق.ةلخن ةئامتس هيف طئاح وهو ىلاعت

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . حادحدلا ىبأل ةنجلا ىف حايف رادو . حادد قنع

 حاحصلا ىف ىذلاو . خسنل :لا نم هانيأر 7 اذكه (ةاضشلا ةحنملا) : هلوق _ 4

 ةليعف نزو ىلع نونلا دعب ءايلاب ةحينم اهمسا الثم ةاشلا ناو . ةبطعلا ةحنملا نأ

٠ 11 ةيآلا . ديدحلا ةروص (5)



 ةقدصلا ىف (60) بابلا 138

 ةحينم ةحينملاو . ةيطعملا ىهو رسكلاب ةحنملا مسالاو لاق مث ءاطعلا حنملا : لاق ثيح
 . خلا . كيلع اهدري مث اهبلحي كريغ اهيطمت ةاسشلاو ةقانلاك نبللا

 ىفصلاو : لاق ثيح حاحصلا مالك هلثمو (نبللا ةريزغلا يفصلاو) : هلوق

 . خلا . ايافص ةاشلاو ةقانلا تناك ام لاقي . ايافص عمجلاو . ةريزغلا ةقانلا

 عضوملا انه دجسملاب دارملاو بهاوملا ىف لاق (دجسلملا ىف اسلاج) ::هلوق - 5

 ةوزغ ىف ةنيدملل بازحالا هترصاحم نيح هيف ةالصلل مالسلا هيلع ءىبنلا هدعا ىذلا

 . ىهتنا . قدنخلا

 لاقنف . معن : تلقف ؟ مامطبأ لاقف . معن :‘ تلقف ؟ ةحلط وبآ كلسرأ) : هلوق _

 هيلع ءىبنلا نا هرهاظف بهاوملا يف لاق (اوموق هعم نمل مالسلا هيلع هللا لوسر

 لوأو . اوموق هدنع نمل لاق كلذلف هلزنم ىلا هاعدتسا ةحلط ابآ نا مهف مالسلا

 هيلع ءىبنلا هذخأي نا سنأ عم زبخلا السرا ةحلط ابأو ميلس مأ نأ ىضتقي مالكلا

 مالسلا هيلع ءىبنلا لوح سانلا ةرثك ىآرو سنا لصو املف . هلكايف مالسلا
 لصحيف لزنملا ىلا هدحو هعم موقيل مالسلا هيلع ءىبنلا وعدي نأ هل رهظو ىحتسا

 اذا هيلا دهع : هلسرأ نم ىأر نع كلذ نوكي نأ لمتحيو . هماعطا نم مهدوصقم

 كلذ ىفكي ال نأ ةيشخ هدحو مالسلا هيلع ءىبنلا ىعدتسي نا سانلا ةرثك ىار

 هدحو لكاي ال هناو مالسلا هيلع هراثياإ اوفرع دقو . هعم نمو مالسلا هيلع ثىبنلا

 نم ابيرق مقف بهذا سنأ اي : ةحلط وبآ ىل لاقف _ لاق نا ىلا - ىرخا ةياور ركذف
 ادإ ىمح هحنبتا مك هباحصا هنع قرفت ىتح همعَدَف ماق اًدإَك مالسلا هيلع هللا لوسر
 تار هللا لوتسَر اي ةحلط وبا لاقف .هيفو۔ةوعذي ةحلط ابآ َناهَلزقَك هباب ةَبَتَعفَع ماق

 هللا نإف لّخذا : لاقف . ىزآ ام عيضي ام اندنع نكي ملو قَدحَو دوعي اَسَنأ تس
 . (خلا . كدنع اميف ًكِراَبَيَس

 اام بهاوملا ىف ركذ (لاق ام ماعطلا ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر لاقف) : هلوق

 : لاقف ةلاضف نب كرابم ةياور ىفو : لاق ثيح ماعطلا ىلع لاق ام نايب هنم دافتسي

 ىتح اهنارصعي العجف 'اهب ءاجف ءىش ةكعلا ىف ناك دق ةحلط وبآ لاقف ؟ نْمَس نم لمك

 لزي ملف (هللا مشب :: لاقو متاق صرقلا مالسلا هيلع هللا لوسر حسم مث جرخي

رظنلا ةياور ىفو . عستي ةنفجلا ىف صرقلا تيار ىتح خفتني زبخلاو كلذ عنصي
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 (ةكربلا اهيف مظعا مهللا هللا مسب) : لاق مث اهطابر حتفف اهب تئجف : سنا نبا

 . (خلا لوقي نأ هللا ءاش ام اهيف لاقف) : هلوقب دارملا اذهب فرع

 : لاق هنأ ملسمل هياور ىفو بعهاوملا .ىف لاق (خلا ةرشعل نذي.ا لاق مث) : هلوق

 الجحيَر َنوناَمَت كلد َنَعَك ىتح الكت ةلا اوسو اؤلك لاقف . اولخدف ةرشمل نذيا

 ىفو . زمهلاب وهو ةيقب ىا ارؤُس كرتو ى تيبلا لهاو مالسلا هيلع ىبنلا لكأ مث

 مالسلا هيلع ءىبنلا لكآ مث نيعبرا دمع ىتح ةرشع لع لخدا) : لاق ىراخبلا ةياور
 اَعَدَو يناعد مث اهيف ىرخا ةياور ركذف . خلا ؟ٹىش اهنم صقن له رظنا تلمجف
 يم ميلس ما نا ىلع لدت ةياورلا هذهو . خلا اَُمبَش ىتح انناف ةحلط ابأو ىتمآ
 لَقَك) تاياورلا ضعب ىف لاق ثيح هوبا وه ةحلط ابأ نأ ىلع لدي ام مدقتو سنا مأ
 .ررحيلف ملعا هللاو . كلام همساو هتينك ةحلط وبآ نوكي اذه ىلعف (كوعدي ىبا نا هل

 نايب ىف تيار مث . ملعا هللاو . مدقتملا ءاحريب بحاص وه اذه ةحلط وباو

 ةحلط اب] ىمس امنا اذه ىلعف ةحلط بيبرو ميلس ما نبا سنأ نا دنسملا اذه لاجر

 . ملعأ هللاو , همأ جوز هنوكل ابا

 تناك اهنال . ملعأ هللاو . ةرشع مهلخدأ امناو : ءاملعلا لاق بهاوملا ىف لاق

 ماعطلا ةلق عم اهنم لوانتلا ىلع اوردقي نا ةريثكلا ةعامجلا نكمي ال ةدحاو ةعصق

 نسي اذه ىلعف : لوقأ . خلا اومحدزي الو لكالا نم اولانيل ةرشع ةرشع مهلعجف

 . مالسلا هيلع هللا لوسرب ءادتقا ةرشع ةرشع اورودي نا ةريثكلا ةعامجلل

 ,ه

 تالز

7 (4 ١
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 ةلئسملاو ةقدصلا هل هركت نم ىف

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 يفغل ةقّدَصلا لحت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق
 ةئوسلا ةرملا وذ : عيب رلا لاق . «ًآلاَم لتاتمل الو قوس ةرم ىذل الو
 . لاملل عماجلا لثاتملاو فرتحملا يوقلا

 لاق يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 مُهاَطُعآَك ملسو هيلع هللا ىلص هلل الوسر اولأس راصنألا نم سان ناك

 ,دنم ام تفن ىتح . انلت رماف ولاس م زكاطغاق .ولاس مش
 نمو > مكنع هرحدا نلف رخ نم يدنع )1( نوكيام « لاق من

 ةزبصي (2) ربتَص نمو ةلا هب نتش نمو ةللا هففعَب معت
 . « ربصلا نم عسوأ و هنح َوُه ءاطع َحا ئطغأ امو هللا

 لاق : رلاق ة ري ره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 %كدَحأ ذخأتل هدب ىسفن ىزلاَو « : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نم“هتللا هاتآ الجر يتاي نأ نم هماتخ هرهظ ىلع تطتمتتف (3) البح
 : . «ُهَعَنَم وأ هاطمئأ (4)“هلاشسيف هلضف

 دع دب ج
 افالتخا ىنغلا دح ىف اوفلتخا ءاملعلا نا ملعأ (ينغفل ةقدصلا لحت ال) :هلوق - 86

 انباحصأ ضعب هيلا بعذ ام راتخاو دعاوقلا ىف لاق امك هداهتجا ىلا حجر لكو اريثك

 مهتقفن هلايعو وه هيفكي لام هل نكي مل نم انباحصا ضعب لاقو : لاق ثيح

 ىف هدنع ناك اذا اذهو . ةقدصلا ذخاي ريقف وهف لوحلا ىلا مهتن وئمو مهت وسكو

 .ناك خ ()
 ٠ ۔ےهصي خ (2)

 .٠ هلبح خ ()

٠ هلاسي خ )4(
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 امداخو . هنكسي اتيب الخ ام ةنس هيفكي هناف هعاب ول ام هكلم هيلع ىرج ام عيمج
 اهنع ىنغتسي ال ىتلا تاكولمملا ةميق ىلا كلذ ىف رظني ال :: لاق نم لاقو . همدخي

 , ملعا هللاؤ . هنع ىنغتسي ال ىذلا لصالاو ةبادلاو مداخلاو رادلاو تيبلا لثم
 . ىمتنا

 لوقلا ركذ نا دمب لاق ثيح حاضيالا رهاظ هيلا ليمي ىذلا لوقلا وه اذهو
 اهَذُخآ نأ ترمأ) : مالسلا هيلع هلوقب هل لدتساو . باصنلل كلاملا وه ىنفلا ناب
 ريغ . ةجح مهاوق] ىدنع لوقلا .اذهو : هصن ام (ْمكثاَرَقَق ىف ادراو مكنيعأ نم
 باصنلا كلذ ىف نوكي الو ةاكزلا هيلع بجتو لاملا نم باصن لجرلل نوكي امبر هنا

 لها نم ناك اذا : مهضمب لاق كلذلو ث ىرخالا ةرمثلا ىلا هلايع ىفكيو هيفكي ام

 هلو . ةلغلا مايا رامثلا هنم لكاي نانجو . همدخي مداخو هنكسي تيب هلو رارقلا

 ىناعملا هذه هدنع تناك اذاف , نيد هيلع سيلو . ةنس توق هلو . اهبكري ةباد

 نأ ىلا _ ةلومحو هنكسي تيب هل ناكو ةيدابلا لها نم ناك ناو . ةاكزلا ذخاي الف

 . خلا . ال و ىناعملا هذه ماقم موقت له . ىناعملا هذه ةميق ىف اوفلتخاو - لاق

 . (خلا ىناعملا هذه ةميق ىف اوفلتخاو) : هللا همحر هلوق ىنعم ام رظني نكل

 رظني هناف ةاكزلا هيف بجت لام هدنع ناكو ىناعملا هذه هدنع نكت مل نم هانعم له

 ناو . ةاكزلا ذخاي ال ىنغ وهف ءايشالا هذه ةميق ىواسي لاملا نم هدنع ام ناك ناف

 تبجو ناو مهضعب دنع ةاكزلا ذخاي ريقف وهف ءايشالا هذهب ىفني ال هدنع ام ناك

 ثيح اينمن نوكيف لعفلاب ةدوجوم نكت مل ثيح اهتميق ىلا رظني ال وأ . ةاكزلا هيلع

 . رخآلا ضعبلا لوق ىلع ةدوجوم ريغ ءايشالا هذه تناك ناو . ةاكزلا هيلع تبجو

 ىواسي ام الثم لصالا نم هدنع ناكو ىناعملا هذه هدنع نكت مل نم نا هانعم وا

 ؟ اريقف نوكيف ربتعت ال وا اينغ نوكيف لصالا ةميق ربتعت له ىناعملا هذه هتميق
 دحتيل ىناثلا لامتحالا ىلع هلمح رهاظلاو . مدقت امك دعاوقلا ىف كلذ ىلا راشا امك

 لصحيل نهضعب دنع ةاكزلا ذخايف ميمعتلل امهنم لك ةدارا لمتحيو دعاوقلا مالك عم

 كلذب ىفي ال هدنع ام ناك اذا ةاكزلا هيلع تبجو ناو اهنع ىنفتسي ال ىتلا ىناعملا هب

 . ملعا هللاو ، حاضيالا نم ذخؤي امك

 حاضيالا ىف لاق (لاملل عماجلا لثاتملاو'فرتحملا ىوقلا ىوسلا ةرملا وذ) : هلوق

بسكلا نم هصنمت ةنامز هب تناك اذا الا جاتحملل ةقدصلا زوجت ال اذه يلعف
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 رداقلا ىلع فرتحملا ىوقلا لمح هنا هللا همحر همالك نم رهاظلاو . ىهتنا
 دعاوقلا ىف لمجو . ملعا هللاو . الصا ةفرح هل نكت مل ناو فارتحالا ىلع

 فرتحملا ىوقلل ةقدصلا لحت ٧ مهضعب لاقو :: لاق ثح طرشب مهضعبل ال وق اذه

 ةشيعم وأ ملع بلط ىف اهيلا جاتحا نا اماو . هل اعماج ىا الام اهب الثاتم ناك اذا

 . ىهتنا . ساب الف

 وا ةعابنت وا نيد نم هيلع ام ىضقيل اهذخأي هنا ركذ امدعب حاضيالا ىف لاقو
 ىلا جاتحا اذا ىرستي وا اهب جوزتيل ةاكزلا ذخاي نا هل زئاج اضيأ كلذكو . ةرافك

 ادجسم اهب ىنبيل ةاكزلا ذخاي الو . ملعأ هللاو . هب ىنفتسي لام هل نكي ملو كلذ

 ةنففان اهب جحيل الو فايضالا اهب معطيل الو قرطلا حلاصمل الو ىتوملا نافكال الو

 اذه ىف لصالاو هتبارق اهب لصيل الو ائانا وأ اوناك اروكذ هدالوا اهب جوزيل الو

 نيد ءاضقل اماو اهنم هل دبال ةشيعمل اما اهيلا جاتحا نمل ةاكزلا حابا امنا هللا نا
 . . خلا ٠ هؤاضق هبلع بحو

 نأ الا مهؤامسأ نيمتي مل رجح نبا لاق (راصنالا نم سان ناك) : هلوق - 17

 ىلع لدي ام هيبآ نع ىردخلا ديمس ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم ىور ىئاسنلا

 ىنتحَرَس اهثيدح ىفّت) هظفلو كلذ نم ءىشب بطوخ ثيدحلا اذه ىوار ديعس ابآ نأ

 ىنَلَبقَُساَق تذَمَقَو هتتاف ةديص ,ةجاح نم هَلأسأل يبعي مالسلا هيلع ءىبنلا ىلإ ىما
 (فخلآ ذم ةيقوأ هلو لات نمو هيف دازو (ثيدحلا للا هانمتأ ىتفَتسأ نم) : لاقف

 . . هلأسا ملو تعجرف ةيقوا نم ريخ يتقان : تلقف
 هنكلو . كلذ ضعبب بطوخ نمم هنا مازح نب ميكح ثيدح نم ىن اربطلا دنعو

 . ىهتنا . معالا ىنعملاب الا ايراصنأ سيلا

 3 . غرف ىأ ءافلا رسكب (دفن ىتح) : هلوق

 هابا مكعنماو هلثبخاو هسبحا ىآ رحح نبا لاق (مكنع هرخدا نلف) : هلوق

 لئاسلا ءاطعا هيفو . هللا رمأ دافناو ءاخسلا نم هيلع ناك ام هيفو . مكنع هب ادرفنم

 زاوج هيفو .ففعتلا ىلع ضحلاو . لئاسلا ىلا راذتعالاو . اثالث لب لوقاو نيترم

 . ةلاسم ريغب هقزر هيتأي ىتح ربصلاو هكرت ىلوالا ناك ناو ةجاحلل لاؤسلا

 هيفو :: هصن ام اذه نم بيرقلا مازح نب ميكح ثيدح دئاوف ىف اضيا لاقو
هتجاح ءاضق دعب الا ةدسفملا نم هنلاسم ىف ام بلاطلل نيبي ال نآ مامالل ىغبني هنا
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 هيفو . هتجاح نم هعنمل ببس كلذ نا ليختي الئل بسانملا عقوملا هل هنظعوم عقتل

 . . ملعا هللاو . ةعبارلا ىف عنملا زاوجو . اثالث لاؤسلا راركت زاوج

 سيل ثالث دعب لئاسلا در ناو راعب سيل ىلعالا لاؤس نأ اضيأ ثيدحلا ىفو

 . خلا . هوركمب

 ىف لاق . ءىشلا نع فكلا نم وهو فافمتسالا نم (ففعتسي نمو) : هلوق
 . فيفعو فع وهف فك ىا ةفافعو افافعو ةفعو افع فمي مارحلا نع فع حاحصلا

 , فع ىا ةلأسملا نع فعتساو هناحبس هللا هفعاو س ةفعأو ةفيفعو ةفع ةأرملاو

 نا ىلا لؤ تف فك ىنعمب (فع) نأ الوأ ركذو . خلا ةفعلا فلكت ىأ ففمعتو

 . فكلا هانعم فافعتسالا

 باوج ىف رخآلا فذحب مزجلاو ءافلا رسكبو ءايلا مضب هلعل (هللا هفعي) : هلوق

 هافعأو هللا هافاعو : حاحصلا ىف لاق . ةيفاعلا نم ذوخأم (هللا هافع]) نم طرشلا

 لاقي ردصملا عضوم عضويو . دبعلا نع هللا عافد ىهو ةيفاعلا مسالاو . ىنعمب

 هنع هللا عفدي ةلأسملا نع فكي نمو : ملعأ هللاو ىنعملاو . خلا ةيفاع هللا هافام

 هللا هفعأ نم ةددشملا ءافلا حتفو ءايلا مضب نوكي نأ لمتحيو . هوحن وأ ءوسلا

 وحن وا ةفعلا هللا هقزري ففعتسي نمو _ ملعأ هللاو _ هيلع ىنعملاو ةفعلا نم اذوخأم

 مغدآ نالثملا عمتجا ال هنال طرشلا باوج ىف موزجم هنآ عم حتف امناو . كلذ

 تناك د . ىناثلا كيرحتب نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا بجوف رخآلا ىف امهدحأ

 هت۔غ:١ وأ هنت هنع نم اعراضم نوكي نأ ىتأتي ال هنا رهاظلاو . فيفختلل ابلط ةحتف

 فذحلا :اجم ىلع لمحي نأ الا هل لباق ءىش ىف الا نوكي ال ريثكتلا نال هترثك ىنعمب

 . ملعا هللاو . ةقيقحلا لصالا نكل كلذ وحن وأ هتعاط وأ هلام وآ هقزر ةرثكب ىأ

 عوطقملا ءىشلا ىلع مسقلا هيف : رجح نبا لاق (هديب ىسفن ىذلاو) : هلوق - 8
 هزنتلاو ةلأسملا نع فيفعتللا ىلع ثحلا هيفو . عماسلا سفن ىف هديكاتل هقدصب

 حبق الولو . كلذ ىف ةقشملا بكتراو قزرلا بلط ىف هسفن ءرملا نهتما ولو اهنع

 لذ نم لئاسلا ىلع لخدي امل كلذو . اهيلع كلذ ضفي مل عراشلا رظن ىف ةلاسملا

 نا هلام ىف قيضلا نم لوؤسملا ىلع لخدي املو . طمي مل اذا درلا لذ نمو لاؤسلا

.جلا , لئاس لك ىطعأ
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 ة عراضملا ىلع ةلخاد مالب خسنلا نم انيار اميف اذكه (مكدحا ذخايل) :_هلوق
 اهدعب ام عم كبسشتف ىراخبلا ىف امك ةب ردصملا نأ ىلع ةلخاد مالب (ذخاي نال) هلعلو

 باوج ةيمسالا ةلمجلاو (خلا ىتاي نا نم ريخ) :: هلوق هربخ ادتبم نوكي ردصمب
 هتايآ نمَو) دح ىلع عراضملل ةبصانلا نأ هنم تفذح دق نوكي نا لمتحيو . مستلا

 . ملعا هللاو (هارت نآ نم ريخ ىديعملاب عمست) :: مهلوقو (1) (َقَرَبلا مكيري

 ىزذلاو) : ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (خلا هل ريخ هرهظ ىلع بطتحيف) : هلوق

 ههجو اهب هنلا كيف اهعيبيَت مرهظ َلَع بطت ُهَلْبَح مكَدَحا دخاي نأل هدي ىيقن
 ةياور نم فذح كلذ لعلو . ىهتنا (هوُعنَم ؤ ءوطغأ سانلا َلآَسَي نآ نم هل يخ
 . ملعا هللاو . هب ملعلل فنصلا

 تسيلف (هل يمخ) : هلوق اماو : رجح نبا لاق (خلا يتاي نأ نم ريخ) : هلوق

 دنع حصالاو . باستكالا ىلع ةردقلا عم لاؤسلا ىف ريخ ال ذا ليضفتلا لعفا ىنعمب

 بسحب هيف ريخلاب دارملا نوكي نا لمتحيو . مارح هلاح اذه نم لاؤس نا ةيعفاشلا

 . ىمتنا ملعأ هللاو . رش ةقيقحلا ىف وهو اريخ هاطعب ىذلا هتيمستو لئاسلا داقتعا

 ال
7 / . 

 ل 6

٠ 24 ةيا . مورلا ةروس ()
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 مافطلاو ةقدصلا عماج ىف

 هللا لوسر نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9
 نكادحا نَرقْحَت ال ِتاتمؤملا ءاسن اي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . «» قرحم انت عارك ؤ اهتراجل

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 ماَعِطَو ةنَالتلا ىفاك نبتنإلا ماعط » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . َ . « ةعبرالا يفاك ةئالثلا

 َناَك » : لاق (1) ملسو هيلع هللا ىلص هنع اضيأ هقيرط نمو - 1
 هَلَع هلا لوُسَر لاي (2) هب اوؤاج ةَرَمَتلا لوآ اؤآر اةاي سانلا
 رمعا وغذي مث ةكربلاب ةتييملل اًعَد (3) دحأ اذإف مالنمملاو ةللا
 . « ةرمتلا كلت هيطئيَك هاري لو

 لوسرلا نع يوري رمع نب ا نع ىتفلب لاق ةديبع وبآ - 2

 . « اهتايلف ةميلولا لإ مكذَحأ ىميد اذاي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق 5 لاق ة ري ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3

 ىعدي ةميلولا ماعط ماعطلا ش « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ' . «غارقفلا كرَميَو ءاينغألا اهيلإ

 عتمي ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع هقيرط نمو - 04
 42222 . ر ى ٠ ۔2٠ے ,وو [[

 عنميف رئب هل لجر كلذ ىنعم « الكلا هب عتمتل ءالا لضف مكدَحأ

 . يعرلا نم هلوح ام عنميل اهءام

 ٠ باوصلا رهاظ وهو مالسلا هيلع هنع هلوق طاقسا بطقلا ةغسن ىف (1)
 .امهب خ ()

٠ امنضخا خ (3)
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 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع سابع نبا قيرط نمو - 5
 «شمع ةيناَمتب ضزقلاَو اهلاثمأ رشعب ةيطعلا ةنجلا باب ىلع بوتكم

 هلل ا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ قيرط نمو - 6
 7 7 ه 4 ۔ < < ٠ ۔٠, ه م, { .2 و .7 . ۔

 ناف هرادج ,يف ةبشخ زرغت نأ هراج مكدحأ عنمت ال » : و هيلع
 1 1 ٤ ىش رس مك حسمي { م ملس ِ 4

 . . «ديلغ بجاو قح كلذ

 د دجي دج
 اذا هلعلو (4) (قرحم ةاش عارك ولو اهتراحل نكادحا نرقحت ال) : هلوق . 9

 قوقح ىف حاضيالا مالك هيلع لدي امك الثم هب تملع وأ اهدنع كلذ ةحئار تمش

 هيلع هنا يورو . (اهنم هل ىدهت نآ الإ رذق راتقب دؤت الو ) :: لاق ثيح راجلا
 ے ۔ س . 2 ص .؟ ۔ ,. « ۔ ۔ ده < ٤ ه ۔ 8 .ر - 7

 (قرحم ةاش عارك ولو اَهتَراَجل نكادحاإ نرقحت ال تانمؤملا ءاسن اي ) : لاق مالسلا

 يرَضصبَو يدلو تيدأ ىهلإ اي : لاق مالسلا هيلع بوقعي هللا ءىبن نا انل ركذ دقو
 كَنَتَو فن ًةرَأَو كمَحَرَأَل ىتإ ىلزلجو ىنزو : هيلا هللا ىحواف ؟ ىنمحرَت الَهَف
 ۔ ۔ ,- < ۔. 22 - ۔۔۔ 2ً - ء َ ٤ً . : 7 2 . . ۔ 7۔۔ م -

 منلو ةلذ ةعئار كَراَج دجوف المَح تييوتَم كنا ةؤلبلا مذهب تولب نكلو دكَرَصَبَو
 ةئم ةقَتيتك رطفم ناك نم آلآ يداني مالسلا هيلع بوقعي ناكو .هني همطَت
 نا ىلا _ تقب لآ دنع ُرطْقيلَت امئاَص ناك ْنَم الأ ىداني ءاسملا دنعو ٠ وقحل لآ

 . كراج نَع اَهَرَتْشاَف ةهكاف تيرَنَسُمَأ اَدإ) : ةبقع نب حاضولا لات رثالا ىفو _ لاق

 هنم هيطعي نا هيلع سيل هب ملعي مل ءىش لك نا هلوق نم لدي اذهف اهنم ةلواَتَق لإو

 لاق نيح .مالسلا هيلع بوقعي ءىبنلا ربخ ىف يور ام ىرت الا . كلذ ىف هذؤي مل هنال

 مَلو َكلَد ةحئار كراج جوف لمح تتوص كنا ىولبلا منهب كتؤنب امنإ ) : هل هللا
 ديؤي اذهو (هنم كراج ميَطت ملو ةتلاَك المح َتيوَص كنإ) لقي ملو (هنيةهميطَت
 . ىمننا . ملعأ هللاو . محللا راتق رادقم راوجلا دح ىف لاق نم لوق

 حاضيالا ىف لاق . ليلقب ولو طقسي راجلا قح نا ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىفو
 الوا هاطعأ ام ىلع هل داز ناو ءىش هيلع سيلو هكسما هل ىطعأ ام هراج هل در ناو

 . خلا , سفن ةبيطب تسيل اهنال ةدايزلا لبقي الف

٠ كفللا ىف قالتخاب ملسمو ىراخبلا هاور )4(
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 ىطعي نا) ماقملا هيلع لدي فوذحمب قلعتي (اهتراجل) : هلوق نا رهاظلاو
 . ملعأ هللاو (اهتراجل

 ةغايصلل بسانملاو -ي خسنلا نم هتيار اميف اذكه (قرحم ةاش عارك ولو) : هل وق

 نآ الا مهللا ةفوذحم ناكل ربخ .وهو عاركل ةفص هنال بصنلاب (اقرحم) وه امنا

 . ملعا هللاو (برَخ تّص رحج اّدمك) دح ىلع ةاشل ةرواجملاب رج لاقي
 . ڵ 2۔ ےس .

 نم دارملا)بلهملا لاق ىقلعلا لاق (خلا ةثالثلا ىفاك نينثا ماعط) : هلوق _ 0

 ىف رصحلا دارملا سيلو ىنعي ةيافكلاب عنقتلاو ةمراكملا ىلع ضحلا ثيداحالا هذه

 . امهماعطل ثلاث لاخدا نينثالل ىفبني هناو ةاساوملا دارملا امناو . ةيافكلا رادقم

 .( رضحي نم بسحب اضيأ عبار لاخداو

 اوقرف الو اًميمَج اولك) هلواو كلذ ىف ةلملا ىلا دشري ام ىلا ىربطلا دنع عقوو
 ةكرب نم اشنت ةيافكلا نا هنم ذخؤيف (ثيدحلا يتنالا يفگي: دحاولا ماَعَط ناك
 . ةكربلا تداز ربك املك عمجلا ناو . عامتجالا

 . مامطلا ىلع عامتجالا بابحتسا ةريره ىبأ ثيدح نم ذخؤي رذنملا نبا لاق

 . ىهتنا . هدحو ءرملا لكاي ال ناو

 ةكربلا اضيأ اهعم لصح تلصح اذا ةاساوملا نأ ىلا ةراشالا ثيدحلا ىفو

 . . نيرضاحلا معت

 دق ليلقلا ناف هميدقت نم عنتميف هدنع ام رقحتسب 7 نأ ءرملل ٦ يغبني هني ال هنأ هيفو

 ىهتنا . عبشلا ةقيقح ال ةينبلا مايقو قمرلا دس لوصح ىنعمب ءافتحالا هب نسحي
. 7 

 هب بيرا نا هيلاما ىف مالسلا دبم نب نيدلا زع خيسشلا لاق انخيش لاقو
 هل ناك ناو نينثا الا ىفكي ال ؛ننثالا ماعط نال لكشم كلذف عقاولا نع رابخالا

 : نيهجو نم باوجلاو لاق ؟ وه امف رخآ ىنعم

 . ةثالثلا نينثا ماعط اومعطا ىأ رمالا ىنعمب ربخ هنا امهدحا

 . عزجن الئل كلذب انربخاو . ةثالثلا توقي كلذ نا ىلع هيبنتلل هنا ىناثلاو

. مولعم ىناثلا نال حجرا لوالاو لاق
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 مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق رمع ثيدح نم ظعاوملا ىف ىركسملا ىورو

 طرش نأ اذه نم ذخؤيف (خلا ةعامجلا ىف ةكربلا ناف اوقرفت الو اعيمج اولك)

 ىفاك نيقرفتم الكا اذا نينثالا ماعط ثيدحلا ىنعم ناو لكالا ىلع عامتجالا ةلاسملا

 . ىهتنا . نيعمتجم اولكا !اذا ةثالثلا

 َناَك) ريغصلا عماجلا ىف هظفل (خلا ةرمثلا اور اذا سانلا ناك) :: هلوق - 1
 ۔ د۔ .إ س ۔ ۔رع . در ح ۔ ۔۔رل 2 ه۔ .۔ ۔۔ ,]] ے۔ . ل م

 انتيَتآ امك ةئهللا) : لاقو هيتفش لع ث هتين ىلعت اَهَعضَو ةرمثلا ةروكاب يتوا اذا,

 َناَك) : دعاوقلا ىف هظفلو . (ناّيبَصلا ني هدنع ثوكي: نم هيطعت مث ةرخآ انتآ هلوا

 ياملا تر هلل ةمعلا لوقيور هيفو هينيع َقَع اهعم ةزوكاتلا رةهكاقلأي يتوأ ادا
 (اهايإ هلواتيت هاري لو رغصا وعدي مث . اَمَرخآ اتُمِمطآَف اهلوا اَنَتْمَعطا امف ةمللا

 ىف لضفلا نم هنع درو امك نايبصلا حيرفتل مالسلا هيلع كلذ لعفي هلعلو . خلا

 تاي ىمسي اباب ةنجلل نار : مالسلا هيلع لاق رثالا ىفو حاضيالا ىف لاق . كلذ
 . خلا (ناَيَبِصلا حرقت نَم الايةلخذي ال حرفلا

 ةميلولا ىلا نايتالا نأ هرهاظ (اهتايلف ةميلولا ىلا مكدحا ىعد اذا) : هلوق - 2

 . اهيف انممع .اذا ةميلو لك ىف هب رومأم اهيلا ءاعدلا دعب

 لا مكدحا عد اَدإ) هظفلو سرعلا ةميلوب ريغصلا عماجلا ةياور ىف اهديقو

 . (تجيلَك سرع ةميلو

 لاق . سرعلا ةميلوب ةباجالا بوجو صخي نمل ةجح اذه هحرش ىف ىمقلملا لاق

 . ةيعفاشلا ىنعي اندنع حجرالا وعو

 ىنممو ان زو عمجلا وهو ملولا نم ةقتشم سرعلل ذختملا ماعطلا ةميلولاو لاتق

 . هريغو ىرهزالا هلاق ناعمتجي نيجوزلا نال

 هلقن اميف ةغللا لحا دنع سرعلا مامطب ةصتخم ةميلولا :: انخويش خيش لاقو

 ىرهوجلا هب مزجو . امهريغو بلمثو ليلخلا نع لوقنملا وهو . ربلا دبع نبا مهنع
 . ريثالا نباو

 . كالمالاو سرعلا ماعط ةميلولا مكحملا بحاص لاقو

. هريغو سرعل عنص ماعط لك ليق



 149 ماعطلاو ةقدصلا عماج ىف (63) بابلا

 ماصمط ليقو . كالمالا ليقو . حاكنلا ماعط ةميلولا قراشملا يف ضايع لاقو

 . ىهتنا . ةصاخ سرعلا

 نم ثداح رورسل ذختي ماعط لك ىلع عقت ةميلول ١ هباحصأو ىعفاشلا دنعو

 ديقي هريغ ىفو . رهشأ سرملا ىف ةقلطم اهلامعتسا نكل امهريغو كالمأو سرع

 . هريغ وأ نانخ ةميلو لاقيف

 . ةنيرقب الا سرعلا مامط ريغ ىف قلطت ال اهنأب ىبطرقلا مث ىدرواملا مزجو
 . ةنا

 ۔ لاق نأ ىلا _ روهشملا .ىلع لادلا حتفب ىمهو ةميلولا نم مع] ىمهف ةوعدلا اماو

 . ةينامث مئالولا نأ ضايعل اعبت ىوونلا ركذو

 . خدنشو كالمو ةميلو دقعلا وهو كلالمالا ىأ سرعلا ةوعد ىف لاقيف

 مضب (حدنسشلا) كالمالا ماعط اماو لوخدلا ماعطب ةصاخ ةميلولا نا ليقو

 نم ذوخام ةمجعم ءاخ هرخآو مضت دقو ةلمهملا لادلا حتفو نونلا نوكسو ةمحعملا

 . لوخدلا مدقتي هنال كلذب كالمالا ماعط ىمسو هريغ مدقتي ىأ خدنىش سرف مهلوت

 لاقيو ةمجعملا لاذلاو ةنكاسلا ةلمهملا نيعلاو ةزمهلا رسكب (راذعا) ناتخلاو

 ة . نوكس مث مضب (ةَرْنُملا) اضيا هيف
 ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب (سرخ) قلطلا نم ةمالسللو (ةقيقع) ةدالوللو

 . داسعلاب لاقي د ةلمهم نيسسبو

 اهرخآ ىف دازي دقو عباسلا مويلاب صتخي ةقيقعلاو ةدالولا مامط سرخلا ليق

 . . هصرخو هسرخ لاقيف ءاه

 ١ . ءاسفنلا ماعط ءاهلاب ليقو

 ىهف دولوملل حرفلا ىنعمب ةدالولل ىتلا اماو قلطلا نم ةأرملا ةمالسل اهنا ليقو

 . ةيقيقعلا

 حنصي مامط وهو رحنلا وا لتقلا وا رابغلا وهو ةعيقن رفسلا نم مودقللو
 . لاق نأ ىلا . هريغ هعنص روآ مداقلا همنص ءا وس مودقلل

 . (ةفحتلا) ىمست هل عنصت ىتلاو . مداقلا اهعنص ىتلا ةعيقنلا ليق
_ .



 ___ :؛شادتسبدعبي _
 . رقتسملاو ىوأملا وهو ركولا نم (ةريكو) ددجتملا نكسملا ىأ ءانبللو

 . رورسلا رابتعال ارظن مئالولا نم تسيلو ةمجعملا رسكب (ةميضو) ةبيصمللو

 . بلاغلا ىف وه امنا رورسلا رابعا ناب هجويو هفالخ مهمالك رهاظ نكل

 ىوونلا مالك ىهتنا . اهحتف زوجيو ةمومضم اهلادو ببس الب ذختي امل (ةبداملاو)

 . لاوقالاو طبضلا ىف ةدايز عم

 لاذلا فيفختو ةلمهملا ءاحلا رسكب (قاذحلا) ركذ مهتافو انخويش خيش لاق

 ىف غابصلا نبا هركذ . ىبصلا قذح هنع ذختي يذلا ماعطلا فاق اهرخآو ةمجعملا

 . لماشلا

 متخ لمتحيو . هديق اذك نآرقلا متخ دنع عنصي ىذلا وه ةعفرلا نبا لاقو

 . هنم دوصقم ردق

 . ةعانص لكب هقذح ىف كلذ درطي نا لمتحيو

 ةروسكم ةانثم مث ةلمهملا حتفب (ةريتعلا) مئالولا ىف قنورلا ىف ىلماحملا ركذو

 عم اهركذل ىنعم الف ةيحضالا ىنعم ىف هناب بقعتو . بجر لوأ ىف حبذي ام ىنعو

 ىم صوصخم موقل تناك نا اهنال ليصفت اهيفف ةبداملا اماو _ لاق نأ ىلا _ مئالولا

 ميجب (ىلفجلا) ىهف سانلا ةماعل تناك ناو . روصقم فاقلاو نونلا حتفب ىرقنلا)

 : لاقف مهضعب كلذ مظنو لاق نا ىلا - ىلوالا نزوب

 نايبب ةنورقم اهدرساس رشع دعب نم نانثا مامطلا ىماسا

 ناب ةريكوردولوم ةقيقحت ةدالو سرخ مث ِسَرَع ةميلو
 ناتخ موي راذعا وا ةريذع مداق ةيقن توم يذ ةينو
 نآرق متخ موي يغص قاذنح امهل ببس ال نالخلا ةبدامو

 ِناَرقب هل لزن عم فيضلا ىرق رلثاز ةفحت مظنلا ىف اهرشاعو

 ىلع قافتالا ىوونلا نع ضايع مث ربلا دبع نبا لقن دقو انخويش خيش لاق
 . رظن هيفو ث سرعلا ةميلول ةباجالا بوجوب لوقلا

 اهناب ةلبانحلاو ةيعفاسلا روهمج حرص . بوجولا ءاملعلا لاوقأ نم روهشملا معن

 نم ىمخللا ركذو . ةبحتسم اهنا ةيعفاشلا ضعب نعو . كلام هيلع صنو نيع ضرف
.ةيافك ضرف ىمه ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب نعو _ لاق نا ىلا ۔ بعذملا هنا ةيكلاملا
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 اما ةوعدلا تمع اذا كلذ لمحم نأ مامكالا حرش ىف دبعلا قيقد نبا ىكحو

 . نيمتت ةباجالا ناف ةوعدلاب دحاو لك صخ ول

 ىف ةروكذملا طورشلا رخآ ىلا اديسشر ارح افلكم ىعادلا نوكي نا اهبوجو طرشو
 . هقفلا بتك

 . هقفلا بتك ىف ةروكذم بوجولا اهب طقسي راذعا اهلو

 . لاق نأ ىلا . هيلع هردق ام هريغلو ةاش نكمتملل اهلتاو

 وهو تلق . باوصلا هنا ىشكرزلا لاقو لوخدلا دعب اهتقو سرعلا ةميلوو

 بني زب مالسلا هبلع هئانب ىن بازحالا ةروس 7 ىراخبلا ثيدح ىف هب حرصملا

 ۔ ىهتنا . ةيفص ىف هلثمو

 نمو : لاق ثيح ةبجاوب تسيل ةباجالا نا هللا همحر ليعامسا خيسلا مالك رهاظو

 ىلإ تيعد ؤَل) : مالسلا هيلع هلوقل ةباجالا نم عنتمي ال نا ةفايضلا ىلا وعدملا بادآ
 . لاق نا ىلا . ةنيدملا نم لايمأ ىلع عضوم ومو (َتنَحاَل ميمّقل ١ عارك

 وأ اريرش وأ اعدتبم وأ اقساف وأ ةبير بحاص وأ املاظ ىعادلا ناك نا اماو

 . هبيجي نا ىغبني ال لب هتباجا كرتب ساب الف اب هم وا افلكتم

 ىلع قيضي الو عضاوتي لب سلجملا ىف ردصتي الف ىغبني نمل باجا ناو
 ضغيو . ءاسنلا وا سانلا تيب ةلباقم ىف سلجي نا ىغبني الو . ةمحزلاب نيرضاحلا
 رادلا يف ىآر ناو ٠ هرشلا ليدل هنانف ماعطلا ءىحخم لا تافتلإلا رثكي ال و . هرصب

 _- ف ۔7۔ ح ٧٢ حر - ۔ --- . ىهتنا , ملعا هللاو . هرييغت ىلع ردقي مل نا جرخيلف الاو هريغيلف اركنم

 هللا همحر همالك لمحي نأ الا بدنلا ىلع ال ومحم ةباجالاب رمالا نوكي اذه ىلعف

 اعرش بولطملا راهشالا نم كلذ ىف امل اهيلع ثيدحلا رهاظو سرعلا ةميلو ريغ ىلع

 . ملعا هللاو

 هانعم ىوونلا لاق : ىمقلعلا لاق (خلا ةميلولا ماعط مامطلا رش) : هلوق - 3

 اهوحنو مئالولا يف ءاينغالا ةاعارم نم مالسلا هيلع هدعب سانلا نم عقي امب رابخالا

 ريغو مهميدقتو مهسلاجم عفرو . مامطلا بيطب :مهراثياو . ةوعدلاب مهصيصختو

يد اًدِل) ىف بوجولا يلم مالكلا مدقنو . يهتنا مئالولا يف بلاغلا وه امم كلذ
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 نيبو . الثم ةبودنم وا ةبجاو اهيلا ةباجالا نوك ىنيب ةافانم الف ىنعي . ىهتنا 21

 . ملعا هللاو . ةهجلا فالتخال ماعطلا رش اهماعط نوك

 : هلوق نا رماظلا (الكلا هب عنميل ءالا لضف مكدحا عنمي ال) : هلوق _- 84

 الكلاو مولعم وه امك اقلطم هعنم زوجي ال ءاملا لضف نال هل موهفم ال (الكلا هب عنميل)
 (الكلا) :: لاق ثيح حاحصلا ىف هطبض امك دم ريغ نم ةزمهلاب و ماللاو فاكلا حتفب

 . ءاوس امهيف سانلا نال الكلاو ءاملا لضف عنم رحي مل امناو . خلا بشمل ثعلا

 : نيهجو ىلع نذالا ىلا هيف سانلا جاتحي ال ىذلا عافنتسالا نا كلذو)

 راهنالاو رابالا نم ءاملا برش لثم الصا هبحاص نم عنملا هيف زوجي ال امهدحا
 لالظتسالاو اهب رضي ال ثيح صوحفلا نم بطحلا و الكلا عزنو ةيدوالاو ىقاوسلاو

 هبشا امو . ةرضم اهب لالظتسالا ىف نكي مل نا جراخ نم ناطيحلاو راجشالا لالظب
 . هبحاصل عنملا .هيف زوجي ال امم كلذ

 . (خلا تيربكلاو ةراجحلاو بمشلاو سبجلاو لفطلا نم ةتباثلا نداعملا فالخب

 نا : لاق لاؤسلا دعب هصن امب هطقل ىف هللا همحر ايركز وبا انمع هديق نكل
 ا:١ اماو . سانلا ذخاي امك ذخايلف قيرط هيلا مهلو سانلا هنم ذخاي ندعملا كلذ ناك
 اماو . ائيش هنم ذخاي الف ضرالا بحاص نذاب الا دحا هيلا لصي ال ندعملا ناك

 .خلا هتجاح لجرلا اهنم ذخاي نا ساب الف ىراربلاو صوحفلا ىف نوكت ىتلا نداعملا
 ةبرقلا هجو ىلع لاملا عفد وه ضرقلا (رشع ةينامثب ضرقلاو) : هلوق - 5

 عيمج ىف زئاجو هيلا بودنم وهو هنيع وا هلثم هل دري مث هذخآ هب عفتنيل ىلاعت هلل

 ىراوحلا الا . اهب ءافولا ىلع ردقيو ةفصلا امرصحتو اهعيب زوجي ىتلا تاكلتمملا

 دري نا هلف اثيىش ضرتقا نم نال كلذو جورفلا ةراعا ىلا ىدؤي هنال زوجي ال هناف

 ضرتقا اذاف . لثملا دري نا هلو . اهب هذخا ىتلا ةفصلا ىلع ىقب نا ءىسلا كلذ نيع
 نهدر ىلا ىدال كلذ زاج ولف ص ضرقلا مكحب اهدري نا هل مث اهؤطو هلف ةيراج

 . جورفلا ةراعا نيع وهو نهثطو دعب

 .. اطوت ال نم نس ىف تناك ول مرحم ىذل وا ةأرمال ضرقلا نوكي نأ الا اولاق

 رهاظ وهو انموق بتك ضعب يف اذك . طقف لثملا دري نا طرشب كلذ زوج ضعبو
. ملعأ هللاو
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 مامطلاو ةضفلاب ةضفلاو بعحنلاب بعذلا عيب نم ىنثتسم ضرقلا نآ مهدنعو

 ءانثتسالا ىلا ةجاح ال اندنعو . فورعملا نم هنال اولاق . لجا ىلا كلذ ريغو ماعطلاب

 ضرقلا رجا ناك امناو . مولعم وه امك ابرلا طورش نم ىه ىتلا ةدايزلا ءافتنال

 نم ءايحلاو فنمتلا هعنميو لاحلا هب قاض نم الا ضرتقي ال هنال ةيطعلا نم رثكا

 . ملعأ هللاو . لاؤسلا

 لصحي مل اذا ام ىلع لومحم اذه (هيلع بجاو قح كلذ ناف) :: هلوق - 8

 ظفلب ثيدحلا ةياور دمب لاق ثيح حاضيالا ىف هيلع صن امك هراجل كلذب ررضلا
 هحُدَحا نذاتسا .اذإ) : لاق مالسلا هيلع ثىبنلا نا ةريره وبا ىور هصن ام رخآ
 ؟ عيضر دمت مكارأ ىلام : لاقف اوتسكن همعن امك هرادج ىف ةبتَتَع درغي نأ ةَراَج

 كلذ هيله بجي مل رادجلا رضي ناك اذا زرفلا نا اوعمجاو (ممَكِفاَتَحأ نب اهتيقل

 . هرخآ لا

: 5 
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 نوتسلاو عبارلا بابلا

 بارنثلاو م اصلطلا بدأ ىف

 ءىبنلا نع ة ري ره ىبأ نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبأ - 7

 ىف رفاكلاو رحاو عم ىف ملننملا لكاي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « اعَمَأ ةعبس

 نبتنإلا ُهاَعط » : لاق ملسو هيلمع هللا ص هنع هقيرط نمو - 8

 . (1) ثيدحلا « ةثألتلا ىفاك
 و م 4 <

 ىلص هللا لوسر َفاَضأ : لاق (2) اضيأ هنع ةديبع وبأ _ 369 ]

 ىرخا مث اهبلج ترتق تبلغف قانشب هل رماف اَنيَص ملسو هلع هللا
 رمأف مساك حبصأ هتا مث وايش عبت بالح برش ىتح اهبالح ترق
 ىرخأ مث اَهَب الح رتف تَبِلُحَف ةاش ملس َو ميلع هللا لص ء ىبل ١ ل

 نمؤملا نا » : ملتن و هتلع هللا ىلص هلل ١ لوسر )3) لاقف اهلمكي ملف

 . « ءاعمأ ةعبت ىف زفاكْلاَو دحاو ىعم ىف لكأت
 هللا ىضر ةشئاع تلاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0

 (4) حدقلاي ملسو هيلع هللا لص هللا لوئسَرَو انأ برشأ تنك اهنع

 . ضئاح انآو برشف يف عضوم لع هاف لَعْجَيك

 هللا لوسر نع تعمس لاق ديز نب رياج نع ةديبع وبآ - 1
 مكدَحَا ءانا يف بابذلا حقو اذا » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 ءادلا مدقي هناو ءافش رخآلا ىفو َءاَد هيَحاَتَج دحا ىف نإف هولقفاف
 . هوسمغا ىأ هولقما عيب رلا لاق « ءاودلا رخو

 ٠ بابلا اذه لبق ىذلا بابلا ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (1)

 ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىفو ةريره ىبا نع ىا اضيا هنع هلوف (2)
 ٠ هركذ مل اضيا ةريره ىبا نع

 ٠ اهمتتسي خ ()
٠ حح1 قلا ىف خ (4)



 : 5 بارشلاو ماعطلا بدا ىف (64) بابلا

 نا لذَي اذهو (5) ديز نب رباج نع ةديبع وبآ لاقو _ 372 , < 4 رو م , ۔< صس ص -
 . هيف عقو ات سجني ال مد ويفرسئيل امتم ههبشي امَو باب ذلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب 7 اج نع ةديبع وبآ _- 3

 ِناقاوطلارر َبفاَوطلا نم اهنإف »“ة رهلا ةنسم ام ىف ملسو هيلع هللا
 . « مُكيَلَع

 ديعس ابآ نأ ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4

 لوسر تعمس له ناورم هل لاقف مكحلا نب ناورم ىلع لخد ىرلا
 لاقف؟باَرشلا ىف ىيشَتَتلا نع ىهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 يت نَع ىورا ل ىتاررلل ا لوسر اي هل ليقف : لاق > ْمَعَت ديعس وبأ

 ينإف لجرلا لاقف « شهنت مث كيف نمع حدقلا نباق » : هل لاقف داو

 .كلذكو ةديبع وب أ لاق عيب رلا لاق « هقرهأف « .: لاق هيف اذقلا ىرأل

 . هدربيلف اراح ناك ناو هيف خفني ال ماعطلا

 هللا لوسر نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 مل نيمي ,نعو هنم برتقف رباَرَشي ىتأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ ىلل نذأتأ » مالغلل لاقف هياحصآ نم خويش هراسي نعو ةيفص
 لاق اَدَحأ كنم (6) يسمت رثوأ ال تلاو ال لاقف ءالوه يطعأ
 . هيدي ىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر (ة) هنتف ' ٠2, - هَ,, , م نإ هر [

 هيلع هللا ىلص عىبنلا نع ىنفلب لاق رباج نع ةديبع وبأ - 6

 نكلو (8) نبلا دنوم كلد نم نإ ابَع ءاملا اوبْعَت ال » : لاق ملسو
 َ . . « اص هوتصم

 ىلعو ةديبع ىبا نع لالدتسالا نوكيف هيلعو هطاقسا خسنلا ضعب ىف ديز نب رباج نع هلوق (ة)
 ٠ رباجل وه انتغسن

 ٠ .ىبيصنب ىا ىسفنب هلوق (6)

 ٠ فنعب هعضو ىأ ةحوتفم ةددشم مالف ةحوتفم ةيقوف ةانثمف ءافب هلتف هلوق (7)

٠ سفنلا قيض ةدحوملا مضب رهبلا هلوق (8)
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 اتُمَدَق تلاق ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 . ثيدحلا (9) ايح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 اَتُجَرَخ نامعنلا نبا لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبا -8
 نم ىهو ِاَبَهَصلاب اتك اذا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 تناك قيوملاب الإ تؤي زد داوزألاي امدق رشنلا صق ربيخ يندا ٠. ى ۔ذ۔ , ٥ ن 2 1 ۔ ه .َ .ه ۔۔۔ے إ ١" ٤إ۔
 مش اتننضتضممتَر ّضَمضَمف ب رغملا ىلا م اق مث انلكا و لكاف يرثف هب

 _  .4 7؟ ة ,ه
 اض وت ملو ىلص .

 رباج نع ينغلب لاق ديز نب رياج نع ةديبع وبآ - 9
 رمآ َو اثمَب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َتَعَب لاق هللا دبع نبا

 . ميميف اَتآَو ةئامثالت ىف وهو حارجلا نب ةديبُع ابآ (10) اتيَلَ
 ةديبع ويآ رمأك دازلا ىتمف قيرطلا ضعبب انك اذإ ىتَح اتجمرَعف

 % ,2 و و |] م,۔ے م ه | ۔ ٠. م < ِ 3و لامث . ٠٢ ٠

 لك انت وقي ناكو رمت ىدوزي (11) ناكو ُهَعَمَجف ٣1 كلذ داوزاب
 ٠ ر ه ۔7< ۔ .4 . 7 ٠ ه .؟ 1 % - 4 - .

 ان دو دقلو لڵاق"ةرَمَت ةَرْمَت آلإ ابي ملو ىتق تتح اليلق اليلق مؤي
 (12) نتعلضب ةديبع وبآ رمآ "مث ةلل ةرشَع نامث شيجلا كلد هنملكاف :مرقلا لم نوخي اذك رتتلا نابنتتتا ث لاق يف نج امف : +. ,۔, 2 <١؟ “-۔إ١1 ١3, - ۔١؟-۔“[] ٦6١ .ث.-:ؤ ,ه م ٣ حي
 . اَهبئيي ملَف اهتحت كم ث ثليعرَت هتلحاوب رمأك ابتنق اهيالضآ نم
 ` . لبجلا برظلا عيب رلا لاق

 راشقلاف بيقنتلاو ليمزتلاؤ ريشقتلا 5 هجوأ ةثالث نع لكالا يف مسد هيلع رلا ىلص للا لوسرب يهت :لاق ةديبع ربا 380

 هيقل عكري ىزلا لترملاو . مامتلا ةجر ويَقيَورةيحاَت ني لكأي ىزلا
 . ماةالا َلا, عجريو ةبخرماَمَطلا ىف زفحي ىزلا باقتلاو عي ال ات

 ٠ ءوضولا هنم بجي ام باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (9)

 ٠ مهيلع (10)
 ٠ ناكف تصعمجف خ (11)

٠ ميمت ةفل يف نكستو زاجعلا ةغل يف ماللا حتفو داضلا رسكب علض ةينثت نيعلضب هلوق (12)
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 ءىبنلا نع سابع نبا نع رنيز نب رب اج نع ةديبع وبأ - 1
 هنا (13) ىوريو امئاق ربوشلا نمع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 وهو هللا باتك ىلا هيف عجرملا : سابع نبا لاق َمْناق َمَزَمَو نم برق
 يا ىلع برشلاو لكألا حيبت ةيآلا هذهف « اوبرشاو اولك » : هلوق
 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم يهنلا هصخ عضوم ىف الا,لاح

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 32
 هنا يورو اقشلا مف ىف ربشلا نع ىهن هن ا ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذ نع ىمتن امناو سابع نبا لاق . هنم رشق َءاَقِس (14) َثَتَح
 . ةباد هيف نوكت نا اقافشإ

 َيِتأ : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

 ييراَرغأ هنيمي ىعو امب تيش نل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نألا » : لاقو َيبارعأل ١ ىطعأو برت ركب وبآ هراسي ىلعو

 َ َ ٠ () نَميالاق

 نع ىردحلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نغ ةديبع وبأ - 74
 توش ْنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلإق ةملس ما

 . «متهج ران هفؤجج ىف زجرَجُي اَمناكَف (15) ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف

 نع ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 4
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد : ىموزخملا ديلولا نب دلاخ

 هللا لوُسَر هيلا,ىوهاق زوئشم تصب يتأف ةنوميم تيب ىف ملسو
 تبأ تيبلا ىف ىتلا ةوسنلا ضعب لاقف هديب ملسو هيلع هللا لَص
 هللا لوسر اي ثَص وه ليق .تي لكاي نأ كيري امي هللا لوما

 :لاق ؟ هللا لوُسَر اي َوُه ؟اَرَحَا تلقف : دلآخ لاق . هدي َقَرَق

 ٠ ىورو خ (13)
 ٠ هوحن اهفطعو اهانت ىا (14)

٠ ةفقلا وا (1)
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 ہ۔۔۔۔ددصص۔ےصصس۔۔۔سصسص۔۔س۔)٬'س=_۔س>سصحح ح >ح =

 : دل اخ لاتق «" هفاعأ ىندجتف يموق ضراب وه سيل نكلو ء ال » . . ۔ ٨ ؟ ٥. : .< . < ِ۔4 ۔ .ه ٠ ] ے۔ -

 . رظني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو (16) هتلكاف هتررتجاف

 ءاج : لاق رمع .نب ١ نع ينغلب .لاق رب اج نع ةديبع وبأ _ 686

 رتشلا ىف لوقت امم : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر
 ةحلط ىبأ ثيدحو » همزع الر هلكاب تشل » : لاق ؟ هللا لوسر اي

 . )17( مدقت دق

 ءىبنلا نع ةريره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع :وبأ - 7
 ىذ ع اشلا نه بان ىذ لك لكأ » : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 . «ماَرَح رطلا نم تلام

 يلع نع ىنفلب : لاق دي ز نب رب اج نع ةديبع وبأ - 8

 ةعتم نمع ملَسَو هيلمع هللا ىلص هللا لوسر ىهن » : لاق بلاط ىبا نبا . ۔؟و ٥ ۔ ه ه,۔وم 2 ى ۔ .,د ۔ ۔<ح

 س ةيئينإلا رمعلاموعل لكأ نعو ربيخ ؤي قلا
 سم : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9

 ةالوم اهتيطع دق تناك ةتيم ةاشب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا لوسر اي ليق « ؟ اهلعب مّتْعفتنا المك » : لاقف (18) ةنوميم ٥ ,يم+۔ه ع ِ

 . » ط دنف غبذ بامهإ امناو اهلكأ مرَح امن » : لاق . ةتيمم اهت ا

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 اذا ةتيملا دلجب عفتني نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ : تلاق
 ِ .غبة

 ٠ تلكاف خ (16)

 مالسلا هيلع ءىبنلا ىلا ةعلط وبا هلسرا نبح سنا ثيدح ىلا ةراشالا ةعلط ىبا ثيدحو هلوق (17)

 ٠ مامطلا ىف ةكربلا ىف مدقت دفو هعم هءاجف ماعلب
. ةنوميم خ (19)
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 لاق : لاق ة ري ره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1

 ىَعذُي ةمميلؤلا مامت ماعطلا 3 « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٤ . «نيكاتمملا كرم ءاَينْغَألا هيلا
 % % ه َ

 لاق . (ءاعما ةعبس ىف رفاكلاو دحاو ىعم ىف ملسملا لكاي) :.هلوق _ 17
 هصرح و رفاكلاو ايندلا ىف هدهزو نمؤملل برض لثم وه ليق انخيش لاق ىمقلملا

 . لكالا صوصخ الو ىنعملا ةقيقح دارملا سيلف هتبغر ةدشو اهيلع

 نم لقا لالحلاو . مارحلا لكاي رفاكلاو . لالحلا لكأي نمؤملا نأ دارملا ليقوآ
 . مارحلا

 . رفاكلا ةفص لكالا ةرثك نأ ملع اذا لكالا ةلق ىلع نمؤملا ضح دارملا ليقو

 نم لكالا ةرثك نا ىلع لديو .رفاكلا ةفصب فاضتالا نم رفنت نمؤملا سفن ناف
 .(1) مامنلا كات ام َنولكايو نوعتمتي اورفك َنيذلاو» ىلاعت هلوق رفاكلا تافص

 . ةيدهع ماللاف هلجال ثيدحلا درو ىذلا وهو نيعم صخش هب دارملا ليق

 .ريثكتلا ىف ةغلابملل لب ةدارم ريغ ةعبسلا ةقيقحو بلاغلا جرخم جرخ هنا ليق
 ءافيتسا نم هناعنميف هفوخ ةدشو هركفت ةرثكل ناميالا ماتلا نمؤملاب دارملا ليقو

 . هسم ز هركت لق نَمَو هسطَم َلَق هركف رك نم تيدحل هتوهش
 فالخب ليلقلا هيفكيف ناطيشلا هكراشي الف ىمسي نمؤملا دارملا نا ليقو

 . ر ناكلا

 ناو دحاو ىمم ىف نولكاي نينمؤملا ضعب نأ دارملا نا راتخملا ىوونلا لاقو

 لثم ةعبسلا نم دحاو لك نوكي نآ مزلي الو . ءاعم] ةعبس ىف نولكاي رافكلا زثكا
 . نمؤملا ىمم

 ناسنالا ءاعمأ نا حيرشتلا لها نع ضايع هركذ ام ءاعمالا توافت ىلع لديو

 ةثالثلاو قيقرلا مث مئاصلا مث باوبلا اهب ةلصتم اهدمب ءاعمأ ةثالث ةدعملا ةعبس
 رفاكلا نأ ىنعملا نوكيف دادش ظالغ اهلكو ميقتسملاو نولوقلاو روعالا مث قاقر

 . دحاو ىمم ءلم هعبمشي نمؤملاو ةعبسلا ءلم الا هعبسشي ال

٠ 12 ةبلا . لاتقلا ةروس (!)
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 ىم تافص رفاكلا ىف ةمبسلاب ديري نا لمتحي ىوونلا لاقو

 نمؤملا ىف دحاولاو نمسلا بحو دسحلاو عمطلاو لمالا لوطو . رشلاو صرحلا
 . هتلخ دس

 . نيراصملا ءاعمأ عمجلاو روصقم ميملا رسكب ىعملاو

 دار ىسم ىف برشي نمؤملا) ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم ملسم ةياور ىنو
 . ىمقلملا مالك ىهتنا (ثيدحلا

 :" هلوق ىف ةمدقنملا ءاعمالا ىقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا مظنو

 ميات غم اَمباَرَب ةؤسيم يمدا نكل ءاش ةمبس

 معاطملا كلسم ميقتنش عَم نوُئلوث وتخ قيقرلا مث
 رخآ اليوات ثيدحلا رارسالا فشك ىف دامملا نبا لواتو . بهاوملا ىف هلاق

 ايندلا هتمه رفاكلاو . هلكا لقي مومهملاو ةرخآلا ىف هتمه نمؤملا نا ىنعملا لاقف

 . لكالا ةرثك ىف ةغلابملا عبسلاب دارملاو . تاوهش عبسب لكاي وهف

 نكسملاو حكنملاو برشملاو معطملاو سبلملا عاونا ىف طسبتلا لكالاب دارملا ليقو

 ردق ىلع رصتقي نمؤملاو ةمبسلا هذه ىف طسبتي رفاكلاف لاومالا ءانتقاو بكرملاو

 . اهنم ةجاحلا

 لاق امك نطبلا ثلث وهو ىعرشلا عبضلا ردق لكا لكا !اذا هنا دارملا : ليقو

 هماَسَطل نتم دبالو ناك نام هبلص ق تاَمْنَقَل مدآ نبا بسح ) : مالسلا هيلم
 ثلتثلاف (َتْما ىفكي دحاو امط : مالسلا هيلع لاقو هقن تمو هبارَسل تلت

 . هنطب سدس هيفكي نمؤملاف سدسلا دحاو لك ىفك نينثا نيب مسق اذا دحاو ماعط

 ةتسو عبط اهدحأ ءاعما ةعبس رفاكللو دحاو ىعم نمؤملل لاقيو ىروسيملا لاق

 ` .. ىهتنا . صرحلاو عبطلاب لكاي رفاكلاو عبطلاب لكاي نمؤملاف صرح

 لثم وهو ثيدحلا ةياور دعب لاق ثيح دحاو ىنعم ىلع حاحصلا ىف رصتقاو .
 لكا ام لابي ال رفاكلاو . ةهبشلاو مارحلا ىقوتيو لالحلا نم الا لكاي ال نمؤملا نال

 . ىهتنا . لكا فيكو . لكا نيآ نمو

 ةدامزلا ىلع صرحلا نمؤملا ناش نم نا لوقلا لصحم و بهاوملا ىف لاق
ةدصم ةمكحلا لخدت ال اولاقو) _ لاق نأ ىلا ۔ رفاكلا فالخب ةفلبلاب عانتقالاو
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 هرمع ةكرب ترهظ همون فخ نمو همون فخو هبرش لق هماعط لق نمو اماعط تنلم

 ةك رب تقحم همون لقث نمو . همون لقث هبرش رثك نمو . هبرش رثك هنطب التما نمو
 . هبلقو هقث لاح حلصو . هندب ءاذتغا نسح عبشلا نودي ىفتكا .اذاف (هرمع

 . هبلق اسقو . هسفن ترشاو . هندب ءاذح ءاس ماعطلا نم التما نمو

 لها مُم اندلا ىف عبسلا َلُمَا نإ) : مالسلا هيلع لاق : لاق سابع نبا نعو
 . (ةرخآلا ىف ةمايقلا مو ادم عوجلا

 بابلا ىف هيلع مالكلا مدقت (تيدحلا ةثالثلا ىفاك نينثالا مامط) : هلوق - 8

 ىلع ثحلا ةهج نمف لوالا اما :: امهنم لك ةبسانمل يبابلا ىف ركذ امناو هلبق ىذلا

 ةثالثلا نينثالا ماعط اومعطا لاق هنأكف حجارلا ىلع رمالا ىنعمب ربخ هناف . ةقدصلا

 عامتجالاو هنم ليلقتلا ماعطلا بدأ نم نا ىلا ةراشالا ةهج نمف. ىناثلا اماو .. خلا

 نإف اوَقَرَمَت الل اَميِمَج اؤلك) : مالسلا هيلع هلوقل عامتجالا عم ةكربلا ناف هيلع
 5 . ملعا هللاو (ةمعاَمجلا ىف ةگرتلا

 ىف ثيدحلا ظفل (خلا افيض مالسلا هيلع هللا لوسر فاضا) :.هلوق - 9

 مَلْسأَم آاريثَع الكأ لكاي ناك ًاَلَجَر نأ ةريره ىبا نع تاياورلا ضعب ىف ىراخبلا
 ىف نكاي نموملا تإ) : لاقف مالسلا هيلع ،ىبنلل كلذ ركذف «ليلق الأ لكاي َناَكَ

 نا رارسالا فشك ىف دامعلا نبا: ركذو . ىهتنا (ءامَمأ ةَعْبَس ىف رفاكلاو حار عم

 ملسأ املف هرفك لاح ىف لكالا رثكي ناك ىراففلا ديعس . نب هاحهح همسا لجرلا

 . . . . ىهتنا . مالسلا هيلع ءىبنلا هحدمف لكالا لقأ

 ةراشا هيف (ضئاح اناو برشيف ىمف عضوم ىلع هاف:لعجيف) (19) : هلوق _ 0
 هلعفت ام اماو . ءاسفنلا ضئاحلا لثمو . رهاط اهقير ناو . ضئاحلا رؤس ةراهط ىلا

 ةياغ لسغلاب نهيديا نفظن ولو ءاسفنلا رؤس ةساجنب نهمكح نم اننامز لها ءاسن

 نمف لئاوالا ةعبسلا مايالا ىف ءاسفنلا هنلكا ىنلا رمتلا ىون نهنفدو . ةفاظنلا

 مالسلا هيلع هلوق دعم عراشلا ىلع راهظتسالا نمو ..هنع ىهنملا نيدل ١ ىف ولغلا

 شجني ال َنيؤلا) : اضيا هلوقو (كديب كتضيح تسيل) : اهنع هللا ىضر ةشئاعل
 ىف مزلي ام ةياغ . ماكحالا عيمج ىف سافنلاو ضيحلا نيب قرف ىاو اتيم الوت ايح

 ٠ ىنمرتلاو ىراخبلا الا ةعامجلا ءاور ثيدعلا (19)

2\6
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 اذاف بلاغلا ىف ةساجنلا هقرافت ال هناف . دلولا سمب اهادي تسجنت اهنا ءاسفنلا

 نيكرشملا ماكحا نمف ركذ ام اماو . امهتراهطب مكحي ال فيكف افيظن السغ امهتلسغ

 . اهنع نودحوملا هزنتي ىتلا

 هدحاو فورمم بابذلا : ىمقلعلا لاق (خلا بابذلا عقو اذا :: (20) هلوق _- 1

 ميكح وباو رفعج وبا هتينكو مضلاب بذو رسكلاب نابذو ةبذا عمجلاو ةبابذ

 رغصل نافجا اهل قلخي ملو . ةنوفعلا نم ةدلوتم ةريثك فانصا وهو . شردخلا وباو
 نيدي اهل هللا لعجف رابفلا نم ةقدحلا ةآرم لقصت نا نافجالا ناش نمو اهقادحا

 - لاق نأ ىلا - هيديب هينيع حسمي بابذلا ىرت اذهلف . اهتقدح ةآرم امهب لقصت
 نهنادبا نم جرخي رافص دود هلصاو . بابذ رقبللو . بابذ لباللف . ناولا هنا
 حير تجاه اذا رثكيو . لبزلا نم دلوتم سانلا بابذو . ريبانزو ابابذ ريصيف
 ومهو . ىشالتو فخ لامشلا حير تجاه اذاو . ةعاسلا كلت ىف قلخيو بونجلا

 هتكرح ةرثكل ابابذ ىمس ليق - لاق نا ىلا - ضوعبلاك ميطارخلا تاوذ نم

 اعوفرم رمع نبا نع ىلع وبا جرخا دقو . بآ بذ املك هنال ليقو . هبارطصاو
 . هب ساب ال هدنسو لحنلا الإ رانلا ىف هلع بابدلا . ةني نوعبرا بآبألا ًرُمَم)
 لما بنعيل لب . هل ابيذعت سيل رانلا ىف هنوك ظفاحلا لاق انخويش خيش لاق

 .هب رانلا

 لاقف . مكربخا شرعلا نود امع ىن ولأسا اموي لاق هنا ناميلس نب لناقم نعو
 هنا _ لاق ن] ىلا _ لوقي امردي ملف ؟ اهرخؤم مأ اهمدقم ىف بابذلا ءاعمأ : لجر هل

 . الصا بابذ هبايئر الو ويَسَج قَع حق ال ناك مالسلا هيلع
 . فاقلاب (ُهْلِقُماَف) حاحصلا ىفو اننخسن ىف ام ىلع نيفلاب (هولفماف) : هلوق

 عمسا تنكو (خلا بابذلا حق اَدإ) ثيدحلا ىفو هسمغ القم ءاملا ىف هلقمو لاق
 هللاو ىنعملا اذهب لغملا حاحصلا ىف ركذي ملو . فاقلاو نيفلا هيف زوجي هنا اميدق
 . داشرالل هنا اوركذ لغملاب رمالاو . ملعا

 ثنا ليقو . ثنؤيو ركذي حانجلا : ىمقلعلا لاق (هيحانج دحا ىف) ::هلوق
 ليبس ىلع هريغل لاقيو رئاطلل هتقيقخو ثنؤي ال هناب ىناغصلا مزجو . ديلا رابتعاب

. ةريره ىبا قيرط نم هجام نباو ىراغبلا هاور (20)
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 انخويش خيش لاق .(1) (ةمخَولا َنِم لذلا حانج امل ضفخ اَو) هلوق ىف امك زاجملا

 , (ءادلا هيف ىذلا هحانجب ىقتيهناو) نابح نبا هححصو دواد ىبا ةياور ىف عقوو

 ضعب ركذ نكل هريغ نم ءافشلا .هيف ىذلا حانجلا نييعت قرطلا نم ءىش ىف عقي ملو

 ءافشلا هيف ىذلا ره نميالا نا فرعف رسيالا هحانجب ىقتي هدح وف هلمأت هنا ءاملعلا

 . ءافشلا رخؤيو مسلا مدقي هناف دبعم ىأ ثيدح ىف ةرهاظ كلذ ىف ةبسانملاو

 مسلا هب دارملا ناو بابلا ثيدح ىف عقاولا ءادلا ريسفت ةياورل ا هذه نم دافتسبو
 [ . ىهتنا

 عقو ام سجني ال مد هيف سيل امو بابذلا نا ىلع لدي اذهور : ةديبع وبا لاقو
 . (هيف

 عقو ام سجني ال مد هيف سيل امم ههبشي امو بابذلا نأ ىلع لدي اذهو) : هلوق
 ءاملا سحني ام سمخب رماي ٧ مالسلا هيلع هنا لالدتسالا هحو ىف ىمقلىلا لاق (هيف

 ماعطلا .ناك ول ام اهنم اروص لوانتي سمغفلاب رمالا . دامسف كلذ نال هف تام اذا

 دييقتلا عقي مل املف . درابلا فالخب ةروصلا هذه ىف تومي هن ١ بلاغلا ناف اراح

 مرولا اهيلم لدي ةيمس ةوق بابذلا ىف نأ ءابطالا ضعب ركذو . مومعلا ىلع لمح
 هيذؤي اميف بابذلا طقس اذاف . هل حالسلا ةلزنمب ىهو هعسل نع ةضراعلا ةكحلاو

 حانجلا ىف ىلاعت هللا هعدوا امب ةيمسلا كلت لباقت نا عراشلا رمأف . هحالسب هاقلي

 (ىدحا) لاق امناو _ لاق نأ ىلا _ ىلاعت هللا نذاب ررضلا لوزيف ءافشلا نم رخآلا

 لاذقك ركذملا عمج ةحنجاو ةحنجأ هعمج ىف اولاق مهناف ثنؤيو ركذي حانجلا نال

 . ىهتنا . لمشاو لامسثك ثنؤملا عمج حنجأو . ةلذقاو

 ىف هيلع مالكلا مدقت دق (مكيلع تافاوطلاو نيفاوطلا نم نهناف) :هلوق - 3
 1 . عجاريلف . هايملا ماكحا باب

 هيلع هللا لوسر هيف لاق ىذلا وه (مكحلا نب ناورم) : (21) هلوق _ 4
 مكحلا ناكو . نيعللا نب نيعللا . غزولا نب غزولا : هكنحيل هب ىتوا دقو مالسلا

 مهيلع هللا ةنعل (1) كَيئِزْفَتْشسملا دانع انإ : مهيف هللا لاق نيذلا نيئزهتسملا نم
 7 . نسصمجا

 ٠ 24 ةيا . ءارسالا ةروس (!)
 ٠ هححصو ديمس ىبأ نع ىنمرتلاو دمحا هاور ثيدحلا (21)

٠: 95 ةيالا . رجعلا ةروس (1)
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 بادآ نم نال كلذو . اجراخ ىنعي (سفنت مث كيف نع حدقلا نباف) : هلوق
 امهلوا ىف هللا ىمسي : دعاوقلا ىف لاق . سافنا ةثالث ىف برشي نا بارشلا

 ديزي ىناثلا ىفو (هَلل دسحلا لوالا سفنلا رخآ ىف لوقي . اهرخآ ىف هدمحي و

 هلل دمحلا) برشلا دمب لوقي مث (ميجرلا نََحَرلا) ديزي ثلاثلا ىفو (نيتاَملا رترر
 . «خلا انب ونذي ًآجاجآ احنم هلمج ملو هتمُعَرب اَتاَرَق ابذع هَلَعَج ىذلا

 اثالث بارشلا ىف سفنتي مالسلا هيلع هللا لوسر ناكو : بهاوملا ىف لاقو

 هيف نع حدقلا ةنابا هسفنت ىنمهو . ملسم هاور . أَرَِآَو ءىرمأَو ىورأ هنا لوقيو

 دئاوفو ةمج مكح برشلا اذه ىفو _ لاق نا ىلا - بارتلا ىلا دوعي مث هجراخ هسفنتو

 نم ىوراف : ىربأو ىرمأو ىورا هنا) :: هلوقب اهعماجم ىلع مالسلا هيلع هبن ةمهم

 زمهلاب ءربلا نم لعفا ارباو . هعفناو هفلباو اير دشأ زمه ريغ نم ءارلا رسكب ىرلا
 تاففد ةبهتلملا ةدعملا ىلع هددرتل هئادو شطعلا ةدش نم ءىربي ىا ءافشلا وهو
 ةيناثلا هنع تزجم ام ةثلاثلاو . هنيكسنت نع ىلوالا تزجع ام ةيناثلا ةعفدلا نكستف

 ةدحاو ةلهو درابلا اهيلع مجهي نا نم اهيلع ىقباو ةدعملا ةرارحل ملسا هناف اضياو

 فاخي هناف . ةدحاو ةعفد ىوري ام عيمج لوانت نم ةلئاغ نمآو ةيفاع ملسا هناف
 ىلا كلذ ىدؤيف اهفعضيو هتيمك ةرثكو هدرب ةدشب ةزيرغلا ةرارحلا ءىفطي نا هنم

 ىف ةراحلا دالبلا ناكس ىف اصوصخ ةئيدر ضارمأ ىلا وأ . دبكلاو ةدعملا داسف

 . ادج مهيلع فاخي ةدحاو ةلهو امهيف برشلا ناف ةراحلا ةنمزالا

 هلخد اذا هندب ىف بارشلاو ماعطلا ارم نم لعفا ةزمهلاب (ارماو) : هلوقو
 . ىهتنا . ةنلو ةلوهسب هطلاخو

 وأ ضرم نم ايربم وا املاس يا ايرم اينه ريصي هنا : ىنعملاو "مهضعب لاقو
 . مضهلا ىلع ىوقاو . سطعلل عمقا هنا كلذ نم ذخؤيو . ىذا وا شطع

 بارشلا ىرجم دست ناب قرنلا هنم فاخي هنا ةدحاو ةلهن برشلا تافآ نمو

 هللا دبع ىور دقو . كلذ نما برش مث اديور سفنت اذاف هيلع دراولا ةرثكب

 صُعَيْلَق مكدحا ترش اَدإ) مالسلا هيلع ئىبنلا نع امهريغو ىقهيبلاو كرابملا نبا
 عجو ءابلا فيفختو فاكلا مضب دابكلاو (ةاَبكْلا تيوي هنإف ًابَع هيع الو صم انلا
 ىف دراولا ءانالا لخاد سفنتلا نع ىهنلا نيبو انه سفنتلا نيب ةضراعم الو . دبكلا
نم رفت ءاملل لصح امبر هناف . ءانالا لخاد سفنتلا هنع ىهنملا نال . ثيدحلا
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 كاوسلاب هدهع دعبل وا . الثم لوكامب مفلا ريغتم ناك سفنتملا نوكل اما : سفنلا
 ءانالا جراخ سفنتلا انه اهؤ . ةدعملا راخبب دعصي سفنتلا نال وا . ةضمضملاو

 هنال اقلطم عنمي ليقو . دحاو سفنب برشلا زاج سفنتي مل ولف 0 ضراعت الف

 0 . ىهتنا . ناطيشلا برش

 نيعلا ىف رصقلاب ىنعي ىذقلا حاحصلا ىف لاق (هيف ىذقلا ىرال ىناف) : هلوق

 . رذقتسيو هركي امم مهضعب داز . خلا هيف طقسي ام بارشلا ىفو

 قارمو حاحصلا ىف لاق . قارا ىف ةغل قرها نم هبص ىأ (هقرهاف) : هلوق

 - لاق نأ ىلا ةقارا قيري قارا هلصأو . هبص ىأ ةقاره ءاهلا حتفب هقيرهي ءاملا

 لاذ دقو نيتزمهلا لاقثتسال (هقيرا انا) نولوقي ال مهو (هقيرها انا) اولاق امناو

 اهناك تراصف تمزتلا مث ءاهلا ةزمهلا نم اولدبا.دق هيوبيس لاق . لادبالا دمب كلذ

 مهفذح نم اضوع ءاهلا تكرتو ءاهلا ىلع دعب فلالا تلخدا مث فرحلا سفن نم

 .قيرُمم وهف اقايرغا قيرقي َقاَرَمَأ ةثلاث ةغل هيفو قيرا قرعا لصا نال ; نيعلا ةكرح
 . بهاوملا نع ةقباسلا ةلعللأ ىنعي (هيف خفني ال ماعطلا ىف كلذكو) :_هلوق

 امك خفنلاب هدربي هنا دارملا سيلو .دربي ىتح هكرتي ىنعي (هدربيلف) : هلوق

 اومعد :: مالسلا هيلع لاق . راحلا ىف ةكربلا ةلقل هديربتب رما امناو ه مهوتي دق

 هسم ةرارحلا لاوز هتدوربب دارملا سيلو (ةمكَرَب ىذ رع هَناإَك ةرب ىتح ًراَحْلا
 (اراح لكؤي رانلا هتجضنا امو . ادراب لكؤي سمشلا هتجضنا ام) مهلوقل ةيلكلاب

 . دسحلل معفناو لكالل انهأ هنال ةرارحلا ضمب هيف دجوت نأ نسحالاف ىنمي

 . ملعا هللاو

 ىنوا) ىراخبلا تاياور ضعب ىف (هنم برشف بارشب ىتوآ) : هلوق - 5

 نبللا نيب قرف ال هنا ركذ مث . انبل ناك هنا رجح نبا ركذو (هنم برشف حدقب

 نع حصي ال ربلا دبع نبا لاق . ءاملاب هصخ هنا هدخو كلام نع لقنو لاق . ءاملاو

 ء ةصاخ ءاملا ىف اصن تبثت ةنسلا نا هدارم نوكي نا هبشي ضايع لاقو . كلام

 صاصتخا .ناك ىب رعلا نبا لاقو . سايقلاب نوكي ءاملا برش ريغ ىف نميالا ميدقتو

 له فلتخا مث نمو . تابورشملا رئاس فالخب كلمي ال هنا ليق هنوكل كلذب ءاملا

 ىرجي ال كلذ نا برشلا ىف هلوق رهاظو ؟ هتقرس ىف عطقي لمو ؟ هيف ابرلا ىرجي

٠ خلا . فالخ سنا ثيدح يف عقو نكل . لكالا ىف
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 . لاطب نبا هاكح سابع نب لضفلا وه رجح نبا لاق (مالغ هنيمي نعو)ر : هلوق :

 . نيتلا نبا هاكح هللا دبع هوخا ليقو

 . قيدصلا ركب ابا خويسشلا نم مهضعب ركذ (خويش هراسي نعو) : هلوق .
 . امهنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ مهضمب و

 هل نذا ول هنا رهاظ رجح نبا لاق (؟ ءالؤه ىطعا نا ىل نذاتا ) : هلوق .
 هنا نم رهتشا ام ىلع لكشم وهو . كلذ لثمب راثيالا زاوج هنم ذخؤيو . مهاطعال

 دوَجَيَو تاداعلا ىف عبتلا روج ر اذه ىف نيمرحلا ماما ةرابعو . برقلاب راثيا ال
 زي وجت ةدعاقلا هذه ىلع دروا دقو ةدابعلا نم معا برقلا نا لاقي دقو . اهي ىف

 فلخ ايلصم نوكي نا نع بذاجلا جرخيل هعم ىلصيل لوالا فصلا نم دحاو بذج
 ةب رقب .,راثيا بذاجلل بوذجملا ةدعاسم ىفف . كلذ نع رجزلا توبنل هدحو فصلا

 جورخلا ىهو بذاجلل لصحت ةليضف لصحيل فصلا ةليضف ليصحت ىهو هل تناك
 ءاطعا راثيالا ةقيقج ذا . راثيا ال هناب با وجل ا نكميو : هتالص نالطب ىف فالخلا نم
 نال هتحلصم ىلع هتحلصم حجر امناو ائيش بذاجلا طعي مل اذهو . هريغل هقحتسا ام

 بوذجملل لصحي ناك ام هؤاطعا هيف نسيل هدوصقم ليصحت ىلع بذاجلا ةدعاسم
 . ىهتنا . ملعا هللاو . هقفاوي مل ول

 لافقنف) ىراخبلا ىف ةياورلا (ادحا كنم ىسفنب رثوأ ال هللاو ال لاقف) : هلوق

 تاياورلا ضعب ىفو (اَدَحا كنم ىبيصتب ث و .الرهنللا لوسر اي هلاو مالغلا
 وا ىسفن برقب ىأ فاضم فذح ٣ هللا همحر فنصلا ةياور لملف كنم ىلضقب)

 . ملعا هللاو . كلذ وحن وآ اهلضف وآ اهظح

 ىباطخلا لاقو هعضو ىا ماللا ديدشتو ةانثملا حتقب رجح نبا لاق (هلتف) : هلوق

 ىف لمعتسا مث عفنرملا ىلاعلا ناكملا وهو لتلا ىلع ىمرلا نم هلصاو . فنمب هعضو
 نيتانثملا نيب ةنكاس مالب تنلا نم وه ليقو . ءاقلا لك ىفو هب ىمري ءىش لك

 لمجو هقنع ىلع هعرص يا (نيبجني هتمر هنمو ; قنَملا وهو مال هرخآو نيتحوتفملا
 . خلا . بابلا ثيدح ىنعمب قيلا لوالا زيسفتلاو . ضرالا ىلا هنيبج

 ميدقت ناو . نطوم لك ىف نميالا ميدقت ةماعلا برشلا ةنس نأ ثيدحلا ىفو 1
 ةمج ىلع اهلضف وهو نيميلا ةهج. ىف ىنممل لب هيف ىنعمل سيل نيميلا ىلع ىذلا

هتهجل حيجرت وه لب . نيميلا ىلع وه نمل احيجرت سيل كلذ نا هنم ذخؤيف راسيلا
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 هنم ىلوا وه نم هنم ىحني ال سيئر سلجم وا ملع سلجم ىلا قبس نم نا هيفو

 نا نكل . سلجملا هب ىهتنا ثيح ىتآلا سلجي لب . روكذملا عضوملا ىف سولجلاب
 اريغص وأ ناك اريبك هنذاب الا هنع .عفدي مل ائيش قحتسا نم ناو . زاج قباسلا هرثآ

 ليبس ىلع مهيلا برقي اميف ءاكرش ءاسلجلا نا هيفو . هنذا زوجي نمم ناك اذا

 هلحمو ربلا دبع نبا هلاق . بجت ال كلذب ةبلاطملا نا ىلع عامجالل موزللا ال لضفلا
 نم . خلا هل كلذ ىف فرصتلاف ناك ناف هماقم موقي نم وا مامالا مهيف نكي مل اذا

 . رحح نبا

 ابع ءاملا لجرلا بع :: حابصملا ىف لاق : ىمقلملا لاق (ابع ءاملا اوبعت ال) - 6

 ءاملا برش (بعلا) حاحصلا ىف لاقو . ىهتنا . سفن ريغ نم هبرش لتق باب نم

 . خلا . بعلا نم دبكلا ثددحلا ىفو . صم ريغ نم

 رمهبلاو : حاحصلا ىف لاق. ءاهلا نوكسو ءابلا مضب وه (رهبلا دلوتي) : هلوق

 هيلع مقو اذا هرهبب لمحلا هرهب لاقب . ردصملا حتفلاب و . سفنلا - انت مضلاب

 الو اًنصَم ءاملا اوّضصُم) دعاوقلا ىف ثيدحلا ظفلو . خلا هسفن عباتت ىا رهتباف رهبلا

 امك دبكلا عجو ءابلا فيفختو فاكلا مضب وهو (لا نم داَبكلا اف ًابَع هرنمَت
 . ىمقلعلا هداز قيضلاو ةدشلا حتفلاب و . بهاوملا نم مدقت

 هصما رسكلاب ءىشلا تصصم : حاحصلا ىف لاق (اصم هوصم نكلو) : هلوق

 . ةلهم ىف صملا صصمتل او هننصصتما كلذكو اصه

 همامت (تيدحلا اسيح مالسلا هيلع هللا لوسرل انمدق تلاق) : هلوق - 17

 . (1) ءوضولا هنم بجي ام باب ىف هيلع مالكلا مدقت دقو (اضوتي ملو ىلصف لكاف)

 . دملاو ةلمهملا حتفب رجح نبا لاق (ءابهصلاب انك اذا ىتح) : هلوق - 8
 ىمرو ةنيدملا ىلل امم اهفرط ىا رجح نبا لاق (ربيخ ىندا نم ىهو) .:: هلوق

 . ديرب ىلع ىه نادلبلا مجعم ىف ىركبلا ديبع وبا لاقو . ربيخ نم ةحور ىلع

 ناو رفسلا ىف دازلا ىلع ءاقفرلا عمج هيف رجح نب ( لاق (داوزالاب اعدف) : هل وق

 ىف حدقي ال كلذ ناو رافسالا ىف داوزالا لمح هيفو . الكا رثكا مهضعب ناك

٠ باتكلا نم 111 مقر (1)
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 ___ 7742 :ا ىاتخ بابلا _ 8

 هتلق دنع مامطلا جارخاب نيركتحملا رمأي مامالا نأ بلهملا هنم طب :تساو 0 لكوتلا

 هنم بيصيل دازلا عمجيف ركسملا لهال رظني مامالا ناو: . ةجاحلا لحا نم هوعيبيل

 . .'ے ..... . : .... ... ىمتنا . همم داز ٧ نم

 .لب ىآ اهفيفخت زوجيو ءارلا ديدشتو ثلثملا مض رجح نبا لاق (يكرتف) : هلوق ً

 اهضعب ىفو (انبرشو) انموق دنع تاياورلا ضعب ىف داز (انلكاو) : هلوق

 . (انب رشو انلكاو انكلف)

 ةالصلا ىف لوخدلا لبق ىا رجح نبا لاق (ضُضمف برغملا ىلا ماق مث) : هلوق

 نانسالا نيب هاياقب سبتحي نأ هل مسد ال ناك ناو قيوسلا نم ةضمضملا ةدئافو

 . ىمتنا , ةالصلا لاوحا نع هعيىتت هلفغشنف مفلا ىحاون وأ

 هيف ىب اطخلا لاق . قيوسلا لكا ببسب ىأ رجح نب ١ لات (اضوتي ملو) : هلوق

 . عبس ةنس تناك ربيخو . مدقتم هنال خوسنم رانلا تسم امم ءوضولا نا ىلع ليلد

 ىف امك ءوضولاب رمالا ىورو .. ربيخ حتف دعب .رضح ةريره ابا نال هيف ةلالد ال تلق
 نيتالص زاوح ىلع ىراخبلا هب لدتساو . مالسلا هبلع ءىبنلا هب ىتفي ناكو ملسم

 . ىهتنا . ماعطلا دعب ةضمضملا بابحتسا ىلعو . دحاو ءوضوب رثكاف

 تاياور ضعب ىف (خل ا اثعب مالسلا هيلع هللا لوسر ثمعب ( : هل وق _ 79

 مالسلا هيلع ءىبنلا انثمب : لوقي ارباج تعمس لإق .دانسالا ركذ دعب ىراخبلا

 ىح ينت عوج اتبسن يغنرفل اي دصرن ةديبع وبا انربماو بكار ةناسنا
 هنم انْنَكاف ربنملا هل لاقي اتوح رحبلا ىقلاو . طبغلا شيج ىمسف طبخلا نلآ

 نم اعلض ةديبع وبا ذخاف لاق انماسجا تحلص ىتح هكدوب ًانَمَداو رهش فصن
 ثالث َرَحَت عوجلا دتشا املف لجر انيف ناكو . هتخت بكارلا رمف ةبصنف هعالضا

 لوسر يتا ةنيدملا انمدق املف ةياور ىف دازو ةديبع وبا هاهن مث امثالث مث ز ازج

 مكعم رَهَم مكل هللا هجرخا قزر َوُه) :: لاقف هل كلذ انركذف . مالسلا هيلع هنلا

 هنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا.انلسراف لاق (؟ ان وميت همحل نمم

.نت
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 باطخلا نب رمع مهيف ناكو) بهاوملا ىف لاق (ةديبع ابأ مهيلع رمتاو) : هلوق

 (َةَنْيَهُج ضرا ىلا) اضيأ هدنعو : ملسم هاور (يِشيرقل اري ىفلتي هنع هللا ىضر .

 ةلمحملا لبالا وهو شيرق ريع ىقلن دصقلاو ةنيهج ضرأ ةهجلاف امهنيب ةافانم الو

 بيرقتلا حرش ىف ىقارملا نبا مالسالا خيش لاق _ لاق نآ ىلا - هريغ وا ماعطلل

 ثكن دعب كلذو ةرجهلا نم نامث ةنس بجر رهش ىف ةيرسلا هذه تناكو اولاق

 . ىهتنا س ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر ىف ناك هناف حتفلا لبقو دهعلا شيرق

 امك بكار ةئامثالث ىراخبلا تاياور ضعب ىف ركذ (ةئامثالث ىف وهو) : هلوق

 ةياورو . (خلا انباقر ىلع انداز لمحت ةئامثالث نحنو انّجَرَح) اهضعب ىف مدقت
 . ملعا هللاو . امهلمتحت هللا همحر فنصملا

 .رحبلا .فيس ةوزغ ىراخبلا اهامسو . رحبلا لحاس ىلا ىنعي (انجرخف) : هلوق
 دازلاب دارملا نا اوركذو (دازلا ىنفف) ىراخبلا ةياور ىف (دازلا لقف) : هلوق

 مالسلا هيلع ءىبنلا مهدوز ىذلا رمتلا بارج وهو مومعلل ناك ىذلا دازلا ىنف ىذلا
 لصنف امك رهاظلا وهو صوصخلا دازلو كلذل لمتحم هللا همحر فنصملا مالكو
 | ٠ ١ ملعأ هللاو . ءابهصلا غلب نيح ربيخ ةوزغ ىف مالسلا هيلع

 ىراخبلا ةياور ىفو . خسنلا نم هتيار اميف .انكه (رمت ىدوزم ناكو) : هلوق
 ةياور ىلع امأو . رمت دوزم عومجملا نم لصحتملا ناكو ىا دارفالاب (رمَت دَوًرم)

 رسكب دوزملاو رجح نب لاق .4 ارمت نيدوزم كلذ نم لصحتملا نوكي هناَق فنصملا

 . . دازلا هيف لمجي ام ءازلا نوكسو ميملا

 همضب . يثالثلا نم فيفختلاو هلذا حتفب رجح نبا لاق (اننوقب ناكو) :هلوق

 9 . تيوقتلا نم ديدمةتلاو

 ةياور ىفو . ارثؤم ىا رجح نبا لاق (نينف نيح اهدقف اندجو دقلو) : هلوق
 برشن مث يبصلا صمي امك اَهَضُمَت لاق اهب َنوُعَتَصَت ْمُئْنُع فيَع تلقف : ريبزلا ىبا
 .. ىهتنا . ليللا ىلا انموي انيفكتف ءاملا اهيلع

 . ٠. رحبلا لحاس ىلا ىا (رحبلا ىلا انيهتنا مث) : هلوق

 عيمجل سنج مسا وهف توحلا اما رجح نبا لاق (برظلا لثم توحب اذاف) : هلوق

| : اهنم مظع امب صرصخم وه ليقو . كمسلا



 بارشلاو ماعطلا بدا ىف (64) بابلا 170

 اهاكح ةطقاسلا ةمجعملاب خسنلا ضعب ىف عقوو . ةلاسثملا ةمجعملا حتفب برظلاو

 . ريغصلا لبجلا ةدحوم اهدمب ءارلا رسكب . باوصلا لوالاو . نبتلا نبا.

 . ىلاعلاب سيل اطسبنم ناك اذا ءارلا نوكسب وه زازفلا لاقو
 مخضلا بيثكلا ةئيهك رحبلا لحاس ىلع انل عقوف) : ريبزلا ىبا ةياور ىفو

 ةكمس ربنعلا ةفللا لحا لاق _ لاق نا ىلا_ (ربنعلا ىعدت ةباد ىه اذاف هانيتاف

 . ةبادلا هذه عيجر مومشملا ربنعلا لاقيو . ةسرتلا اهدلج نم ذختي ةريبك ةيرحب

 : . هصلتبي ىذلا

 رحبلا ىف اتبان ربنملا تيار لوقي نم انممس لاف ىعفاشلا نع ىدرواملا لقنو

 رحبلا اهفذقيف اهلتقيف اهل مس وهو هلكات ةباد رحبلا ىفو . ءاسثلا قنع لثم ايوتلم
 . اهنطب نم ربنعلا جرخيف

 اعارذ نيسمخ اهلوط غلبي مظعالا رحبلاب :نوكت ةكمس ربنعلا ىرهزالا لاقو

 ةنيم لكا زاوج ىلع هب لدتساو - لاق نأ ىلا _ ةيب رعب تسيلو (ةلاب) اهل لاقي
 . غلا . كمسلا

 ىصو ةثنؤم علضلا نال ثيناتلا ةمالع لعفلا قحلا امنا (اتبصنف) : هلوق
 . عالضالاو عولضلا ةدحاو . اهنيكست زوحيو ماللا حتفو ةمحعملا داضلا رسكب

 هيف رجح نبا ركذ (امهبصي ملف امهتحت رم مث تلحرف هنلحارب رماف) : هلوق

 انم ريعب مسجاب رما مث اهنمو . هتحت رمف هعم لجر لوطا ىلا دمعف : اهنم تاياور

 دازو _ لاق نا ىلا - هسار تسم امو اهتحت نم جرخف انم لجر مسجا هيلع لمحف

 بقو ىف مهدعقاف الجر رشع ةثالث ةديبع وبا ذخاو) ريبزلا ىبا ةياور ىف ملسم
 ةرقن هلصاو . هحرولا مظع ىف نيعلا ةرفخ ره فاقلاو واولا حتفب بقرولاو . (هنمع

 . خل ١ , هلوأ رسكب باق و عمجلاو ءاملا اهيف عمتجي ةرخصلا ىف

 نع) دعاوقلا ىف ثيدحلا ظفل (بيقنتلاو ليمرتلاو ريشقتلا نع) (22) - 0

 هكاوفلا رمغ ىف اذهو . خلا الامشو انيمي لكاي .ىذلا وهو راودلاو راقلاو رافحلا

 ثيداحا ىف هديؤي ام درو نكلو ظفللا اذهب ةنسلا بتك ىف ثيدحلا اذه دجا مل عراشلا لاق (22)
ةقفقرتفم ٠
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 مضو اهمضو نيشلا رسكو ءايلا حتف تافل ثالث هيف (ماعطلا هجو رشقيو) :هلوق
 7 : . ةدودشم نيشلا رسكو ءايلا

 وه لمرملا نعو دعاوقلا ىف لاق (عسي ال ام هيفل عفري ىذلا لمرملاو) : هلوق
 . همف عسي ال ام عفري ىذلا وه ليقو . ةلجمب مقللا عباتملا

 مادالا هيلا غمتجيل هيف رفحيو دعاوقلا ىف لاق (مادالا هيلا عجريو) : هلوق
 : 5 . موقلا نود

 لاق امئاق مزمز ن برش هنا ىورو .:امناق برشلا نع ىهن) : هلوق - 1

 هلعف ناو . خوسنم امئاق برشلا نع ىهنلا نا ىلا ةراشا هيف . خلا (سابع نبا

 ِ . تالاؤسلا ىف هيلع صن امك هلوقل خسان

 دعب لاق ٠0 هيزنتلا ىلع لومحم ىهنلا ناو خسنلا مدع بهاوملا ىف راتخاو
 لاكشا الو ةحيحص ثيداحالا هذه لكو هصن ام امهريغو نيثيدحلا نيذه ةياكح

 ناكما عم خسنلا ىلا رانصي فيكو اخسن اهيف نا معز نم طلغو . ضراعت الو اهيف

 هبرش اماو هيزنتلا ةهارك ىلع لومحم ىهنلا نأ باوصلاو . ثدداحالا نيب .عمجلا

 : زاوجلا نايبلف امئاق مالسلا هيلع

 باوجلاف ؟ مالسلا هيلع هلعف دقو اهوركم امناق برشلا نوكي فيك : تلق ناف

 هيلع بجاو نايبلا لب اهوركم نوكي ال زاوجلل انايب ناك اذا مالسلا هيلع هلعف نا
 :. .. . مالسلا

 بدنلاو بابحتسالا ىلع لومحمف (ٌىقَتسَيْنَق يسيت َنَمَو) : مالسلا هيلع هلوق اماو

 ايسان ناك ءاوس حيرصلا حيحصلا ثيدحلا اذهل ايقتي نآ امئاق برش نمل بحتسيف
 .۔ . . , . ىوونلا هلاق ال وا

 . معطم نب ريبج تيدحب كلذل اولدتساو امئاق برشلاب ساب ال ةيكلاملا تلاقو

 باطخلا نب رمع نع هغلب هنا كلام لوقيو . امئاق برشي قيدصلا ركب ابا تيار لاق

 َقبَْشَي ) ةريره ىبا ثيدح نع اوباجاو نيمئاق نوبرشي اوناك مهنا ىلعو نامثعو
 ةزمح نب رمع هدانسا ىف نا : لاق قحلا دبع ناب (عوَتشَيلَع ىن نق ياق مكدحا

 . . ىهتنا . فيعض وهو ىرمملا

 ءامب هباحصا ىتا نمل فرصني ىهنلا لعل انخويش ضعب لاق ىرزاملا لاقو

اب ريش مهرخآ موقلا ىقاس نوك نع اجورخو هب ادادبتسا مهلبق امئاق هبرشل ردابف
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 ىمنلا ثيداحاو . زاوجلا ىلع لدت امناق هبرش ثيداحا نا ىل رهظالاو _ لاق نآ ىلا _

 ار رض امثاق برشلا ىف نال 0 لمكاو ىلوأ وه ام ىلع ثحلاو بابحتصالا ىلع لدت

 نحمَقر : هلوق لمحي ىناثلا اذه ىلعو : لاق . هنم هنمأل وه هلعفو هلجال هركف ام

 لوق هديؤيو . هؤاود ءىقلا نوكي اطلخ كرحي كلذ نا ىلع ومين هنم برت

 ١ . ىهتنا . نطبلا ءادل كلذ نع ىهن امنا ىعخنلا

 : ةديدع تافآ اماق برشلل ميقلا نبا لاقو

 ىلع دبكلا همسقي ىتح ةدعملا ىف رقتسي الو ماتلا .يم رلا هب لصحي ال هنا اهنم

 ىلا ذوفنلا عرسيو اهترارح دربت نا:هنم ىشخيف ةدعملا ىلا ةعرسب لزنيو ءاضعالا

 . هرضي مل اردان هلعف .اذاف امئاق براسشلا رضي اذه لكو جيردت رغب ندبلا لنفاسا

 كرسيا ::: هل لاقمب هيف لاقف امئاق برشي الجر ىآر هنا ةريره ىبا نع دمحأ نعو

 لاق ثيح به اوملا مالك ةقفارم ٣ حيرص هللا حر ليعامسا خيشلا مالكو

 بحتس . امحطضم الو امئاق برشي ال نآ برشل ١ بدآ ىنف > ارلا : بارشلا بدا ىن

 هيلع ام امئاق براشلا ملعي ول ليق دقو . امئاق بارشلا نع مالسلا هيلع هيهنل كلذ

 هناكف . ىهتنا امئاق مزمز نم برش مالسلا هيلع هنا ىور دقو . برش امهلقتس ال :

 امهنيب ةافانم الف هيزننلا ةهارك ىلع لومحم ىمنلا ناو زاوحلا لا ريشي هللا همحر

 . ملعا هللاو . خسنلا لاراصي الف عمجلا نكما ثيحو

 نع ةياكح دعاوقلا ىف لاق . هدعب وأ لكالا لبق برشلا برشلا نم هزكي اممو

 ماعطلا نم تببحا ام لكو اهتلمج نم جاجحلل اهفصو ةفص ىف ءابطالا ضعب
 . سونيلاج نع روهشم كلذو . خلا هيلع لكات الف تبرش اذاو . هيلع برشت الو

 الكل همامط ىلع برشي مالسلا هيلع نكي ملو ميقلا نبا لاق بهاوملا ىف لاقو
 . خلا . ىهتنا . ادح ءىدر هناف ادراب وآ اراح ءاملا ناك نا اميس الو هدسفي

 برشلا نع ىهن ريغصلا عماجلا ىف ثيدحلا ظفلو هنع ىهنم امئاق لكالا كلذكو
 لاق امئاق برشلا نع ىهن ملسمل ةياور ىفو يمقلعلا لاق . ًامثاق لكألاو مئاق
 . خلا . ثبخاو رشآ لاق لكألاف انلق ةداتق

 مسالاو . رسكتلاو ىنثتلا ثانخنالا حاحصلا ىف لاق (هاقس ثنخ) :هلوق 2
ةثلثملاو نونلاو ةمجعملا ءاخلاب ثنخلا نم لاعتفا ثانتخالا رجح نبا لاقو . ثنخلا
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 ناك اريغص مدالا نم ذختي ام ءاقسلاب دارملا نا ركذف . خلا ريسكتلاو ءاوطنالا وهو

 نوكي ال ءاقسلاو ةريغص نوكت دقو ةريبك نوكت دق ةبرقلا ليقو لاق مث . اريبك وا

 . ىهتنا . اريغص الا

 امك هلوقل خسان هلمف نا ىلا ةراشالا ةياورلا هذه ركذ نم دارملا له رظناو

 نع ىهنلا نأ ىلا ةراشالا. وا امئاق برشلا ثيدح ىف تالاؤسلا نع هريظن مدقت

 زاوجلا نايبل ءاقسلا مف نم مالسلا هيلع هبرش ناو هيزنت ىهن ءاقسلا مف نم برشلا
 نكما اذا خسنلا ىلا راصي ال هنال دعاوقلاو بهاوملا نع هريظن مدقت امك رهاظلا وهو

 . ملعا هللاو . هنيفيك ىنأتسو عمجلا

 هرك امنا ىباطخلا لاق (خلا اقافشا كلذ نع ىهن امنا سابع نبا لاق ) :هلوق

 . هفوج لخدي ىتح براشلا هاري ال هيف نوكي ىذأ نم فاخي ام لجا نم كلذ

 ءاقس ىف نم برش الجر نا ىورو هرصبي رهاظ ءانا ىف هبرشي نا هل بحتساف

 ببس ديفتسا اذه نمو ىمقلملا _ لاق نا ىلا - هفوج لخدف لبقا ىأ ناج باناف

 نم برشي نأ ىهن هنا مالسلا هيلع هللا لوسر نع ةورع نع ىقهيبلا ىورو . ىهنلا
 . خلا . هنتني هنا لاقو ءاقسلا ىف

 دمحم وبآ خيشلا لاق : لاق ثيح الاوقا ىهنلا ةلع ىف رجح نبا ركذو

 . ىهنلا ةلع ئف فلتخا هصخلم ام ةزمح ىبأ نبا

 محظطقي وأ هب قرشيف ةوقب بصني نأ ناويح ءاعولا ىف نوكي نأ ىشخي ليقف

 . كالهلا ببس ناك امبرف بلقلا ءازاب ىتلا ةفيعضلا قورعلا

 . سفنلا راخب نم ءاقسلا مفب قلمتي امب وا

 . هريغ هردقتسيف بزاسشلا قير نم ءاملا طلاخي امب وا

 : لاملا ةعاضا نم نوكيف ةداعلا ىف كلذب دسفي ءاعولا نال وا

 اميف رومالا هذه عومجمل ىهنلا نوكي نا دبال هنا هقفلا هيضتقي ىذلاو لاق
 ١ ` .. ميرحتلا ىضتقي ام

 ميرحتلاب مزح نبا مزج دقو مي رحتلاب لوقلا حيجرت كلذ .لثم ىف ةدعاقلاو

 مرثالا ركب وبا قلطاو . ةحابالا لصا ىلع ةصخرلا ثيداحا لمحو ىهنلا توبثل

عقو ىتح كلذ نولعفي اوناك مهنال ةحابالل ةخسان يهنلا ثيداحا نا دمحا بحاص
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 لدي ام ركذف . خلا زاوجلا خسنف ءاقسلا ىف نم برش ىذلا نطب ىف ةيحلا لوخد

 رذعل نوكي ام نيب قرف ولو ىذمرتلا حرش ىف انخيش لاق : لاق نآ ىلا زاوجلا ىلع

 نم نكمتي ملو ارسيتم ءانا برشلا ىلا جاتحملا دجي ملو ةفلعم ةبرقلا نوكت ناك
 نوكي ام نيبو ةروكذملا ثيداحالا لمحت كلذ ىلعو ذئنيح ةيهارك الف هفكب لوانتلا

 . يهنلا ثيداحا هيلع لمحتف رذع رغل

 ةقلعم تناك ةبرقلا نا اهيف اهلك زاوجلا ثيداحا نأ هديؤي و تلق رجح نبا لاق

 لاح ىلع اهلمحو ةب رقلا قلطم نم برشلا نم صخأ ةقلعملا ةبرقل ١ نم برشلاو

 . خلا , ملعا هللاو . خسنلا ىلع اهلمح نم ىلوا نيربخلا نبب اعمج ةرورضلا

 لومجملل ءانبلا ىلع ةيناتحت اهدعب ةمجعملا رسكب (بيش دق) :_هلوق - 3
 ءاملاب نبللا نوحزمي اوناك امناو رحح نبا لاق . طلخلاو جزملا وهو بوشل ١ نم

 نورسكي اوناكف ةراح بلافلا .ىف دالبلا كلت وأ . اراح نوكي بلحلا دنع نبللا نال

 . شغ هناف عيبلا نود برشلل زوحي امنا طلخلا اذهو .. خلا درابلا ءاملاب نبلل ١ رح

 رمع لاقف) هدعب انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (ركب وبأ هراسي ىلعو) : هلوق
 . (رحكب وبأ اذه رمع لاقف) اهضمب ىفو (ركب ابأ طعا ىبارعالا هيطعي نأ فاخو

 مهئاسؤرو ةيلهاجلا كولمل ةيراجلا ةداعلا تناك هريغو ىباطخلا لاق رجح نبا لاق

 شاكلا ناكو) هل ةديصق ىف موثلك نب ورمع لاق ىتح برشلا ىف نميالا ميدقتب
 هبنف برشلا ىف ركب ىبأ ىلع ىبارعالا مدقي نا كلذل رمع ىشخف (1) (نييتلا اهارجم

 ةداعلا كلت ىلع ركب ىبأ ميدقت رثؤي مالسلا هيلع ءىبنلا نآ هدنع لمتحا هنال . هيلع

 هلعفب مالسلا هيلع ءىبنلا نيبف نميالا ىلع برشل ١ ىف لضفال ١ ميدقت ةنىىلا رصتف

 ىلع مدقي نميالا ناو . ةرمتسم اهناو . ةنسلا اهريغت مل ةداملا كلت نأ هلوقو

 نيميلا لضفل كلذ ناكو . لضفالا ةبتر طح كلذ نم مزلي الو . كلذ ىف لضفالا
 . ىهتنا . راسيلا ىلع

 ىآ ربخلا فوذحم أدتبم هنا ىلع عفرلا هيف زوجي (نميالاف نميالا لاقو) :هلوق

 ريدقت ىلع بصنلاو . نميالا مدقي ىا لعافلا بئان هنا ىلع وا . قحا وا مدقم نميالا
 ءاطعا ةنسلا نأ نميالا ري ركت نم مهضعب طبنتساو رحح نبا لاق . اوطعا وأ اومدق

 تدرو ىتلا ةروصلا ىف رمع نوكي نا زوجيو . ارج ملهو هيلي ىذلا مث نيميلا ىلع نم

 هراثيا١ رمع نع .رهاظلا نكل هدعب ركب وبا برش مث ىبارعالا دمب برش ثيدحلا اذه ىف

٠ ورتمل نع ساكلا ٍتْمَتَص زجملا اده لبفو ةتقلعم نم تيبلا (ة)
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 دنع بحتسم اذه نا رخآ لحم ىف ركذو . ىهتنا . ملعا هللاو هيلع هميدقتب ركب اب]

 بجي مزح نبا لاقو روهمحلا .

  - 4دنع تاياورلا ضعب ىف (ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برش نم) : هلوق
 (ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشي وأ لكاي ىذلا نأ) انموق . ١

 ءارلا نوكسو ميجلا حتفو ةيناتحتلا مضب رجح نبا لاق (رجرَجي امناك) : هلوق .

 جام .اذا هترجنح ىف ريعبلا هددري توص وهو ةرجرجلا نم ءار مث ةروسكم ميج مث

 نم ةيناثلا ميجلا رسك ىلع اوقفتا ىوونلا لاق . سرفلا كف ىف ماجللا توص وحن

 ىكحو . اهحتف ىكح بذهملا ىلع همالك ىف ةزمح نب قفوملا نأب بقعتو . رجرجي
 . خلا . لوعفملاو لعافلل ءانبلا ىلع (رجرجي) ىور لاق هنا هدلاو نع حاكرفلا نبا

 نأ ىلع ران بصنب رثكالل عقو رجح نبا لاق (منهج ران هفوج ىف) : هلوق

 لعافلاو ةيلوعفملا ىلع ابصن (اران) نوكيف عرجتلا وأ بصلا ىنعمب ةرجرجلا

 ىف توصت ىتلا ىم ةرجرجلا نا ىلع عفرلا ءاجو . عرجتي وا بصي ىا براشلا

 ظفلب ملسم دنع ةرم نب نامثع ةياور هديؤيو رهشا بصنلا ىوونلا لاق . نطبلا

 ىراخبلا دنع تاياورلا ضعب ىفو . (خلا منهج رات نم اران هنطب ىف رجزرَجي يإ

 :مبثت نع اناهتو عبتتب مالسلا هيتمت هلا لوتسَر اَرَمأ): لاق بزاع نب ءاربلا نع
 ءاَسعَقِإَو يادلا ةباجإو نياملا تيمشت ,مةزاتَجْلا عابتاو ضيرملا ةدايم انرمأ
 ىف ربزشلا نعو بحألا متاَوَع َنَع اناهتو .مسقلا راربإَو مظنا رصتو مالَّسلا
 جابيزلاو ريعلا يجل نَعَو يسقلاو رثالا نعو ةضفلا ةينآ لاق ؤ ةضفلا
 ةينآ ىف برشلاو لكالا ميرحت ثيداحألا هذه ىفو رجح نبا لاقو .(يقرَبَتَسالاَو

 ءاسنلل ىلحلاب كلذ قحلي الو . ةارما وا ناك الجر فلكم لك ىلع ةضفلاو بعذلا

 . خلا . ءىش ىف اهل حيبا ىذلا نيزتلا نم سيل هنال

 نا انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (ديلولا نب دلاخ لاق سابع نبا نع) :هلوق
 رجح نبا لاق هربخا (هللا فيس) هل لاقي ىذلا ديلولا نب دلاخ نأ هربخا سابع نبا

 دنسم نم وآ سابع نبا دنسم نم وه لم ىرعمزلا ىلع هيف فلتخا امم ربخلا اذهو

 . خلا . دلاخ

 ىراخبلا ةياور ىف (ةن وميم تيب ىف مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع تلخد) ::هلوق

ىف سنوي داذ رجح نبا لاق . ةنوُمِيَم تيب مالسلا هيلع هللا لوسر غم لخد هنا
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 مساو . ىرغصلا ةبابل دلاخ ما مساو :: تلق (سابع نبا ةلاخو هتلاخ ىهور هتياور

 امهو سابع نب لضفلا اهنباب (لضفلا مأ) ىنكت تناكو ىربكلا ةبابل سابع نبا ما
 . ىلالهلا ىازلا نوكسو ةلمهملا حتفب نزح نب ثراحلا تانب ثالثلا» ةنوميم اتخا

 ١ : . ىهتنا

 هنم ربكا هنكل نوذرحلا هبشت ةبيود وه رجح نبا لاق (بضب ىتواف) : هلوق

 تيمس هبو ةبض ىثنالل لاقيو .`ةنكاس مث ةروسكم نيتلمهمب (نسح ابا) ىنكيو

 . ناركذ هل لاقي اذهلو نيعرف بضلا ركذ لصال نا لاقيو _ لاق نأ ىلا _ ةليبقلا
 . ءاملا برشي ال هناو . ةنس ةئامعبس شيعي بنذلا نأ هيولاخ نبا ركذو

 . ةدحاو ةعطق هنانسأ لب لاقيو . نس هل طقسي الو . ةرطق اموي نيعبرأ ىف لوبيو

 دري ىتح اذك لعفا ال) لاثمالا نمو , سطعلا بهذي همحل لكا نا هريغ ىكحو

 ميسنلاب :ىفتكي لب . دري ال بضلا نال ءىشلا لعفي ال نا دارا نم هلوقب ديري (بضلا
 . ىهتنا . ءاتسثلا ىف هرحج نم جرخي الو ءاوهلا دريو

 ةمجعم لاذ هرخآو ةمومضم نونو ةنكاس ةلمهمب رجح نبا لاق (ذونحم) :هلوق .

 صخا ذونحملاو ىوسم بضب رمعم ةياور ىف عقوو . ةامحملا ةراجحلاب ىوشم ىأ

 ءافو ةلمهمب ىهو (ةديفح اهتخا هب تمدق) هتياور ىف سنوي داز . هانعمب ذينحلاو

 ةلاخ نزح نب ثراحلا تنب ةديفح مأ نا ريبج نب ديعس ةياور ىف ىضمو . رغصم
 . خلا ."ابضو اطقاو انمس مالسلا هيلع ێىبنلل تدعا سابع نبا

 ناَكَو) سنوي داذ رجح نبا لاق (مالسلا هيلع هللا لوسر هيلا ىوماف) : هلوق
 . لاق نا ىلا ۔ هن ىمسي ىتح ماعل هدي مقي امم َرَق مالسلا هتلمع هللا لوسر

 مالسلا هيلع ناكو هيلا اهيدهي بنراب مالسلا هيلع ءىبنلا ىلا ءاج ايبارعا نا
 هيلاب تَيِدْمأ ىلا ةاشلا لجا نم اهنم لكايف اهبحاص رماي ىتح ةيدهلا نم لكاي ال
 . خلا . ربيخب.

 لكاي نا ديري امب مالسلا هيلع هللا لوسر نربخا ةوسنلا ضعب لاقف) : هلوق
 مصالا نب ديازي قيرط نم ملسمل رجح نبا لاق (هللا لوسر اي بض وه ليقف هنم
 ديلولا نبا دلاخو سابع نب لضفلا اهدنعو ةنوميم دنع وه امنيب هنآ]) سابع نبا نع
مالسلا .هيلع ءىبنلا دارا املف . محل هيلع رفس ىا ناوخ مهيلا برق ذا ىرخا ةرساو
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 ةأرملا مسا ةياورلا هذهب فرعو هدي فكف ‘ بض محل هنا ةنوميم هل تلاق لكاي نا

 . خلا . ىرخالا ةياورلا ئف تمهبا ىتلا

 لكا هنا هنم ذخؤيو (بضلا نع) سنوي داز رجح نبا لاق (هدي عفرف) : هلوق
 . بضلا ريغ هيف ناك هنأ مدقت امك . بضلا ريغ نم هل مدق ناك امم بضلا ريغ نم

 : لاق ةمعطالا ىف مدقت امك سابع نبا نع ريبج نب ديعس ةياور ىف احيرص ءاج دقو
 . ىهتنا , خلا . نبللا برشو طقالا لكاف

 محل اذم) مصالا نب ديزي ةياور ىف رجح نبا لاق (ىموق ضراب نكي مل) : هلوق
 . (طق هلآ ل

 (ىموق ضراب نكي مل) ةظفللا هذه ىلع سانلا ضعب ضرتعا ىبرعلا نبا لاق
 ربخلا بيذكت دارأ ناك ناف ىبرملا نبا لاق . زاجحلا ضرأب ةريثك بابضلا ناب

 وا . اهمسا ريغب هل تركذ وأ ءىش اهنم زاجحلا ضراب سيل هناف وه بذك دقف

 . كلذ دعب تثدح

 . بابضلا نم ءىش زاجحلا دالبب نوكي نا هعبت نمو ربلا دبع نبا ركنا اذكو

 (ىموق ضراب) : مالسلا هيلع هلوقب دارملا لب اذه نم ءىش ىلا جاتحي الو تلق

 ةدوجوم نوكت نا كلذ عنمي الو . اهلوح امو ةكمب ىفنلا صتخيل طقف اشيرق

 . . زاجحلا دالب رئاسب

 رشع ةثالث انيلا مدقف ةنيدملاب سورع اناعد مصالا نب ديزي ةياور ىف عقو دقو

 . ىهتنا . دالبلا كلتب اهنادجو ةرثك ىلع لدي اذهف . ثيدحلا لوانتو لكاف ابض

 لاق (هفاعأ ىندجاف) ىراخبلاو حاضيالا ىف ةياورلا (هفاعا ىندجتف) :_ هلوق
 ركذف . خلا هفاعا ءىشلا تفع لاقي . هلكا هركتاأ ىا ةفيفخ ءافو ةلمهم نيعب رجح نبا

 مالسلا هيلع ءىبنلا هكرت ببسل نايب هلك اذه ىفو _ لاق نآ ىلا _ ةددعتم تاياور

 . هداتعا ام هنأ ببسب هناف

 ىنعم ركذف راسي نب ناميلس ةياور نم ملسم هجرخا رخآ ببس كلذل درو دقو

 سابع نباو دلاخل ىنعي (ًالك) مالسلا هيلع ءىبنلا لاقف هرخآ ىفو سابع نبا ثيدح
 كرتف حير بضلا محلل ناكو ةكئالملا ىنعي ىرزاملا لاق ةرضاح هللا نم ىنرضحي ىنناف

. الالح هنوك عم موثلا لكا كرت امك هحير لجال هلكا
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 بضلا نم لكالا هكرتل نوكيو لوالا ىلا همض نكمي حص نا اذهو تلق

 ٠ ىمتنا . ناببس

 ميرحتلا ببس وه سيل سوفنلا راذقتسا نأ ىلع حاضيالا ىف هب لدتساو
 ۔ عرشلا همرح ام مارحلا امناو

 هزح : حاحصلا ىف لاق . خسنلا نم هتيار ام ىلع نسيازب (هتززتحاف) : هل ق

 . نييارو ميجب رجح نبا لاق (هتررَتْجاَق) ىراخبلا ىف ةياورلاو . همطق ىا هزتحاو

 ءارلا لبق ىازب بذهملا حارش ضعب هطبضو . ثيدحلا بتك ىف روهشملا وه اذه

 . ىهتنا . ىوونلا هطلغ دقو

 . (ّلإ) هتياور ىف سنوي داز : رجح نبا لاق (رظني) :هلوق

 موق نع ضايع ىكحو . بضلا لكا زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو

 نع حصي هنظا ال : لاقو ىوونلا كلذ ركناو . هتيهارك ةيفنحلا نعو . هميرحت

 رذنملا نبا هلقن دقو تلق . هلبق نم عامجابو صوصنملاب جوجحم وهف حص ناف دحا

 ملعلا لها ضعب نع هتفلاخم ىذمرتلا لقنو ؟ ةفلاخم عم نوكي عامجا ياف . يلع نع
 . هيف لاطا ام رخآ ىلا

 . همكح حاضيال هيف كش امب مالعالا اضيا ثيدحلا ىفو لاق مث

 . ميرحتلا مزلتست ال ةقباطتسالا مدعو ةرفنلا قلطم ناو

 هعنص اميف وه امنا . ماعطلا بيعي ال ناك هنا مالسلا هيلع هنع لوقنملا ناو

 سيلف كلذك قلخ ىذلا اماو . هيف ريصقتلا ىلا بسنيو . هرطاخ رسكني الئل ىمدآلا
 . اعنتمم هنم عبطلا روفن

 ۔ ةعطنتملا ضمبل افالخ هنم عقي نمم بيممب سيل كلذ لثم عوقو نا هيفو

 . تالوكاملا ضعب نع روفنلا ىف فلتخت عابطلا نا هيفو

 . هفاعت ال عابطلا ضغب نال مرحي مل نتن .اذا محللا نا هنم طبنتسي دقو

 . هاضرو جوزلا نذاب ناك اذا اهتيب ةأرملا براقأ لوخد هيفو

 تيب ديلولا نب دلاخ لوخد ناك :: لاقف امشحاف الوهذ انه ربلا دبع نبا لهذو

نآ ره هركذ امع لفغو . باجحلا ةيآ لوزن لمق ةصقلا هذه مالسلا هبلع ،ىبنلا
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 دقو . اقافتا كلذ لبق باجحلا ناكو . حتفلاو ءاضقلا ةرمع نيب ناك دلاخ مالسا

 ةصقلا تناك ولف ؟ وه مارحا ؟ هللا لوسر اي وه مارحا دلاخ لاق ثيدح ىف عقو
 هلوقب هبطاخ الو . مارح الو لالح نع لأسي ملو همالسا لبق تناكل باجحلا لبق

 . قيدصلاو رهصلاو بيرقلا تيب نم لكالا زاوج هيفو (هللا لوسر اير

 . لحلا مكح ققحتيل وأ . هتدهأ ىذلا بلق ربج اودارا هقفاو نمو ادلاخ ًراكو

 . ةحابالل هيف رمالا نا لكاي مل نم"مهفو . (الَك) مالسلا هيلع هلوق لاثتمالو

 ناك هناو . رسيت ثيح محللا لكايو هباحصا لكاؤي ناك مالسلا هيلع هنا هيفو .
 . ىلاعت هللا هملع ام الا تابيغملا نم ملعي ال

 اهنال مالسلا هيلع ءىبنلل اهتحيصن ميظعو نينمؤملا ما ةنوميم لقع روفو هيفو

 نوكي نآ تيشخف . هنم ترقتسا امب هنم هلكا نع مالسل ١ هيلع هروفن ةنظم تمهف

 . اهتسارف تقدصنف هل هراذقتسال هلكأب ىذاتيف كلذ

 ررضتي الئل هل سند نا هل ىغبني ال ائيش رذقتي نأ ىشخ نم نأ هنم ذخؤيو

 . ىهتنا . سانلا ضعب نم كلذ دهوش دقو . هب

 . هسفن هتفاعف هموق ضراب نسيل هنوكل ىنعي (هلكآب تسل) : هلوق - 6

 الل افالخ لوالا ثيدحلا نبو هنيب ةافانم الف لالح هنال ىنعي (همرحم الو)

 . سابع ندا مالك رهاظ همهفي

 بضلا ةصقب سابع نبا تربخا . مصالا نب ديزي ثيدح ىف عقوو رجح نبا لاق
 م , و ,ه ۔ . - م َ .

 الو هلكآ الؤ) : مالسلا هيلع هللا لوسر .لاق : مهضعب لاق ىتح هلوح موقلا رثكاف

 ِلَحَم الإ للا يبن تيب ام . متلق ام ستب) سابع نبا لاقف (هممَرَعا الو هنمت يهنا

 . ملسم هجرخا (امرَحمث وأ

 (هلكآ ال) مالسلا هيلع هلوقب هربخا ىذلا نأ سابع نبا نظ ::: ىبرعلا نبا لاق

 .لاحم مارخلاو لالحلا مسق نم هجورخ نال هيلع ركناف (هلجأ ال) دارا

 وا لالحلاب هقاحلإ حضتي مل اذا ءىشلا نأب ىذمرتلا حرش ىف انخيش هبقعت و

 ۔ عرشلا دورو لبق ءىشملا مكح نم نوكيف تاهبشلا نم نوكي مارحلا

. ةمرح الو لحب اهيلع مكحي ال ىوونلا لاق امك حصالاو `
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 ضرامت اذا وه امنا اذه نال رظن غ ونلا اذه نم باتكلا ةلاسم نوك ىفو تلق

 مكحلا هيف ركذي نا دبالف ةلاسم نع لئس اذا عراشلا اما . دهتجملا ىلع مكحلا

 . هنع سابع ندا مالك طحم لمجو . ىب رعلا نبا هدارأ ىذلا وه اذهو ٠ ىعرشلا

 راكنا هجتي اهبو . ملسم ةياور نم تطقس ةظفل ةدايز ثيدحلا ىف تدجو مث
 ۔ لاق نأ ىلا _ (هلحا ال لب هلكآ ال) ىبرعلا نبا ليوأت نع ىنفتسيو . سابع نبا

 اهفذح املسم لعلو (همرحا الو هلحا الو . هنع ىهنأ ال وا هلكآ ال ) هتياور ىف لاق

 سابع نبا ثيدح ىق ال : قرطلا نم ءىش ىف عقي مل كلذ نال . اهذوذشل ادمع
 . ٠ هرمغ الو

 امك رمع نب ١ (همرحأ الو هلكآ ال ) مالسلا هبلع ءىبنلا نع ىور نم رهشاو

 هذه تبثت ملف لالح هناب هنع حيرصتل ١ ءاح لب (هلحأ ال) هثيدح ىف سملو . مدقت

 ومو _ مصالا نب ديزي ةياور نم تناك ناو اهنال ى (هلحا ال) هلوق ىعو ةظفللا

 ۔ خلا لوهجم نع ةياور تناكف سابع نبا دنع اوناك موق نع اهب ربخا اهنكل _ ةقث

 مدقت اثيدح فرعن الو . دارملا هنم مهفن مل (مدقت دق ةحلط يبا ثيدحو) .: هلوق

 وه امل ةبسانم ةيفيك رظناو (هب قدصني ام لضفا) باب ىف ركذ ام الا ةحلط ىبال
 . (1) ملعا هللاو . مارحلاو لالحلا نايبو . بارشلاو ماعطلا بدأ نايب نم هددصب

 بدأ ةنس نم نأ هنم ذخؤي هناف (ةرشعل نذيا) : هل وق ةهح نم لاقي نأ الا مهللا

 . ملعأ هللاو . عامتجالا دنع ةرشع ةرشع اورودي نآ ماعطلا

 ملعا (مارح ريطلا نمآ بلخم ىذو عابسلا نم بان ىذ لك لكا) :هلوق - 17

 .(23) . ةيآلا ًمَرَُم َنَلإ ىحوأ اميف دجأ ال زق ه : ىلات هلوقل اهحابا نم مهنمو
 ` . ثيدحلاو ةيآلا نيب اعمج اههرك نم مهنمو

 اهتحاباب اما لاق حيجرتلا بهذم وأ خسنلا بعذم بهذ نمف حاضيالا ىف لاق

 ىلع اهلمح نم اماو . ةري ره ىب ١ ثبدح رماظب اهمي رحتب اماو باتكلا رهاظب

 ماعطلا ىف ةكربلا باب ىف مدقت ىذلا ثيدحلا ىلا ريشي (مدقت ةعلط ىبا ثيدحو) هلوق نا ىل ودبي (1)
 ىفتكاو . بارشلاو ماعطلا بدا باب ةبسانمب هلك هديمي نا هللا همحر بترملا اشي ملو 355 مقر
 : ٠ قاعسا ىبا خيشلا قيلعت اذه ديؤيو ٠ هيلا ةراشالاب
٠ 5 ةبآا ماعنالا ةروس (23)
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 عابسل ا نم بان ىذ لكا نع ىهن مالسلا هيلع هنا ىور ام ىلا بهذ هناف ةيهاركلا

 . خلا . ةيآلا نيبو هنيب عمجيل ةهاركلا ىلع ىهنلا لمحو ريطلا نم بلخم ىذو

 ديعس نب دمحا انمع لاق . ةهاركلاب لوقلا وه بعذملا نأ ريسلا مالك رهاظو
 نيح هللا همحر سابعلا نب بويا رابخا ركذ دنع هريس ىف هللا همحر ىخامسشلا
 ةءوبلو دسا ىلع زاج هنا ركذ ام هتعاجش روهشم نمو : هصن ام ترهيت ىلا بهذ

 ىداولاب هيلعف هوركملا محللا ىفتبي نم : لاقف ىح ىلع زاجف اهلجرأ عطقف لابشاو

 . خلا . ذخا هوركملا لكاي نمف نيدرابم اوبحنف

 حاضيالا بحاص هيلع عرف ىذلا وهو ميرحتلاب لوقلا ىلع ءاملعلا روهمج نكل

 لكا ام مهضعب لاقف . ةمرحملا عابسلا سنج ىف اضيا اوفلتخاو : لاق ثيح همالك
 ..خلا . رواسيو ودعي ىذلا وه عبسلا نورخآ لاقو . عبس وهف محللا

 . ملعلا لها رثكا دنع اذه ىلع لمملا :: ىذمرتلا لاق : مالك دعب رجح نبا لاقو

 ميرحتلا كلام نع مكحلا دبع نباو بهو نبا ىكحو . مرحي ال مهضعب نعو

 . ةيهاركلا هنع روهشملا ىبرعلا نبا لاقو . روهمجلاك

 رمع نبا, نع ءاجو س ةشئاعو سابع نبا نع هيف فلتخا ربلا دبع نبا لاقو

 (دجا ال لق) مومعب اوجتحاو ريبج نب ديعسو ىبعشلا لوق وهو . فيعض هجو نم

 صن نا نم مدقت ام وحن ركذ مث ةرجهلا دعب ميرحتلا ثيدحو ةيكم اهنا باوجلاو
 . ىتأيس ام ىفن اهيف سيلف . كاذ ذا ركذ ام ريغ ميرحت مدع ةيآلا

 .نع ةياكح اهلبق مدقت هنال . ماعنالا ةميهبب ةصاخ ماعنالا ةيآ نأ مهضعب دنعو
 : ةيآلا تلزنف مهناراب ةينامثلا جاوزالا نم ءايشأ نومرحي اوناك مهنأ ةيلهاجلا

 حوفسملا مدلا وا اهنم ةتيملا الا تاروكذملا ىأ (1) « ًًمَّرَحُم لاب يحوأ اميف دآ ال لق ه

 . اسجر هنوك وهو هميرحت ةلع هب نرق هنال اهعم ركذ ريزنخلا محل نوك دري الو

 لشم ىف درو اذا ببسلا صوصخب لوقي هنا ىعفاشلا نع نيمرحلا ماما لقنو
 ةغيص دورو عم تالوكاملا نم مرحي امل ةرصاح ةيآلا لعجي مل هنال . ةصقلا هذه

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نولحي نيذلا رافكلا ىف تدرو اهنا كلذو . اهيف مومعلا

 ةنابا ةيآلا نم ضرفلا ناكف عرشلا هحابا امم اريثك نومرحيو هب هللا ريغل لمأ امو

' ٠ 145 ةيآ نم ف مافنالا ةروس (ا)
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 درلا ىف ةفلابم هومتللحا ام الا ارح ال ليق هناكف قحلا نوداضي مهناو . مهلاح

 نوكتف عادولا ةجح ىف تلزن ةروكذملا ماعنالا ةيآ نا موق نع ىبطرقلا ىكحو

 نم اهلبق مدقت ام هديؤيو . ءاملعلا نم ريثك هب حرص امك ةيكم اهناب تدرو . ةخسان

 مهصيصخت و ماعنالا نم هومرح ام مهميرحت ىف برعلا ىك رشم ىلع درلا" نم تايآلا
 ةرجهلا لبق هلك كلذو مهيلع درلل قبس امم كلذ ريغ ىلا مهتهلآب كلذ ضعب

 . ةنيدملا ىلا

 , هب ىوقتي ام هنا : ليقف بان نم هل امب دارملا ىف ميرحتلاب نولئاقلا فلتخاو
 . باقعلاو رقصلاو دهفلاو دسالاك ابلاغ هعبطب ودعيو داطصيو هريغ ىلع لوصيو

 . امهعبت نمو ثيللاو ىعفاشلا بعذ اذه ىلاو . الف بلعثلاو عبضلاك ودعي ام اماو

 هميرحت ىف درو دقف بلعثلا اماو . اهب ساب ال ثيداحا عبضلا لح ىف درو دقو

 . ىهتنا . فيعض دنسب هجام نباو ىذمرتلا دنع ءزج نب ةميزخ ثيدح

 نأو ديصلا نم عبضلا نأ هللا همحر حاضيالا بحاص مالك هيلا ليمي ىذلاو

 . ملعا هللاو . عابسلا نم بلعتلا

 ةدحوم اهدعب ماللا حتفو ةمجعملا نوكسو ميملا رسكب بلخملاو رجح نبا لاق
 . خلا . عبسلل بانلاك وهف دحاو ظلغأو هنم دشا هنكل هريغل رفظلاك ريطلل وهو

 عابسب تهبش ريطلا عابس ىهف ريطلا نم بلاخملا تاوذ اماو حاضيالا ىف لاق و

 نات ابرو [ ىزابلاو رقصلاو باقملاك محملا لكاتو رتمتو داطصت اهنال ىشحرا
 جاجدلاك رفظ هل امناو هل بلخم ال رسنلاك بلخم هل سيل ام رطلا عابس نم

 لكاو رقعو داطصا امل ميرحتلاب دصقلا امناو _ لاق نا ىلا _ ةمخرلاو بارفلا و
 _ _ . خلا . بلخم اذ نكي مل ناو محللا

 (ربيخ موي ءاسنلا ةمتم نع مالسلا هيلع .هللا لوسر ىهن) : هلوق (24) _- 8

 لجرلا جوزتي نا ىم ده مالسالا ردص ىفو ةيلهاجلا ىف الالح تناك ةعتملا نا كلذو

 ضرف ىذلا اهرجا اهاطعا لجالا مت اذاف ةمولعم مايا طرش ىلع اذكو اذكب ةأرملا

 . مايالا ىف ىننيديزتو ةرجالا ىف كديزا اهل لاق مايالا ىف هديزت نا بحا ناف اهل

٠ ىرافغبلا اضيا ءاود (4)
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 ىلو ننم هللا همحر 7 نبا مالك ىلع هيف دبالو كلذ تلعف ةأرملا تءاش ناف

 . ةوسك الو نكس الو ةقفن الو ةدع ال كلذكو ناثراوتي ال امهنا الا هريفك نيدهاشو

 سابع نبا نع ىور دقو ثيدحلا اذه هخسن ليقو . تارملا ةيآ هتخسن ليق

 انزلا َلَع دلجي مل ةعشملا حاكن ىف رمع ينعاطأ ول ) :: لاق هنا امهنع هللا ىضر

 . ملعا هللاو (يقَص الإ

 ةبوسنم نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب (ةيسنالا رمحلا موحل لكا نعو):: هلوق .

 . ةيسنالا هيف لاقيو سنالا ىلا

 تاياورلا ضعب ىفو . ةشحولا دض سنالاو . تويبلا فلات ىتلا ىه ةيسنالا هلوقب

 . ةيسنالا لدب ةيلهالا

 . ةيمشحولا رمحلا لكأ زاوج اهب دييقتلا نم ذخؤي و

 مهضعب و . اهتحاباب مهضضمب .لاقف : ةيلهالا رمحلا ىن اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعاو

 . . . (اهتيهاركب مهضعبر) اهميرحتب

 اميف دجا ال لق ه : ىلاعت هلوق رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببس نا حاضيالا ركذو
 اذه ىف يهنلا رهاظ ىلا بعذ نمف : لاق ثيدحلا اذه رهاظل .ةيآلا َمَرَحم لاب ىحوأ
 لاق ةمدقتملا ةيآلا رهاظ ىلا بهذ نمو . ةيسنالا رمحلا ميرحتب لاق ثيدحلا

 ةيآلا رهاظ لمحو ةيهاركلا ىلع يهنلا لمح ثدحلاو ةيآلا نسب عمج نمو .. اهتحابإب

 . ميرحتلا كرت ىلع

 َلْيَحلاَو ه : ىلاهمت هلوق ىف لاق ثيح ميرحتلاب لوقلا ىلا ليمي همالك رهاظو
 ريمحلاو لاغبلاو ليخلا صيصخت لدف (25) . ةنيزو اَعوُبَعزَتلإ َممَحْلاَو َلاَعبَلاَو
 ىف هركذ امك كلذ ركذل لكالا ةحابم تناك ول اهنال اهلكا لحي ال هنأ بوكرلاب

 : . هرخآ ىلا مامنالا

 ةزمح ىبأ ى ا لاق رحح نبا لاق (اهلكأ مرح امنا لاق ةتيم اهنا) : هل وق _ 389

 ان رمات فيك : اولاق مهناك هب رمأ ام ىنمم عماسلا مهفي ال اميف مامالا ةعجارم هيف

, ٠ 8 ةيالا . لعنلا ةروس ()
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 صيصخت زاوج هنم ذخؤيو .ميرحتلا هجو مهل نيبف انيلع تمرح دقو اهب عافتنالاب
 اهئ ازجا عيمجل لماش وهو _ ةتيملا مكيلع تمرح ه نآرقلا ظفل نال ةنسلاب باتكل ١

 باطخلا ىف مهتغالب و مهتعجارم نسح هيفو . لكالاب كلذ ةنسلا تصخف لاح لك ىف
 هب لدتساو . (ةتيم اهنا) :' هلوق ىهو ةدحاو ةملك ىف ةريثك ىناعم اوعمج مهنال

 دييقتلا حص نكل غبدي مل وأ غبد ءاوس اقلطم ةتيملا دلجب عافتنالا زاوجل ىرمزلا

 . روهمجلا ةجح ىعو ىرخا قيرط نم

 امهنيع ةس احنل امهنم دلوت امو ريزنخل او بلكلا تانيملا نم ىعفاشلا ىنثتساو

 . خلا . هدشع

 اوفلتخا كلذلو محلل ةاكذلا ةلزنمب دلجلل غابدلا نال اندنع بعذملا وهو لوقأ

 اهيف حصت لم مهفالتخا بمممو .0 ال مأ غابدلا اهرهطي له عابسلا 7 دولح ىف

 .: عجاريلف . حاضيالا ىف هنيب امك ال مأ ةاكذلا

 دلجلا ءاهلا فيفختو ةزمهلا رسكب باهالا (رهط دقف غبد باها اميا) : هلوق

 زوجيو . نيتحتفب بها هعمجو . غبدي مل وا غبد دلجلا وه ليقو . خغبدي نا لبق
 .. مدقت امك همحل لكؤي ام باها باهيالا نم دارملاو . نيتمضب

 . اهم وحلل ةعبات اهدولج ناو : غابسلا دولج ىلع مالكلا دعب حاضيالا ىف لاق

 اذه : هل ليق ؟ مومع اذهف (رهط دقف غبد باها اميا) متلق سيلا : لئاق لاق ناف
 مهنم قافتاب مومعلا اذه نم جراخ ريزنخلا دلج نأ كلذو . صوصخلا هب داري مومع

 قافتاب ةاكذلا مومع نم جراخ ريزنخلاو « هّتيكذ ام الإ » : ىلامت هلوقك هللا مهمحر
 : . ملعا هللاو

 ۔ تفبد اذا ةتيملا دولحب عافتنالا زاوج ىلع لدي هلبق ىذلاك ثيدحلا اذه (تغبد

 هيلع هن 1 هنع درو امل بدت مل وأ ٢ اهب عافتنالا زوحي ال اهنأ للا مهضعب بهذو

 (بصَع الو باَعاب ةتيملا نم اومفَتْنَت ال نا) رهشب هتوم لبق سانا ىلا بتك مالسلا

 لبق ام ىلع بامالاب عافتنالا نم عنملا ثيدح لمحي نأ نيثيدحلا نيب عمجلا هجوو
 نيثيدحلا نيب عمجلا نكما اذاو . غابدلا دعب ام ىلع هب عافتنالا زاوج ثيدحو غابدلا
 . ملعا هللاو . نيليلدلاب المع هيلا ريصملا بجو

 عماج باب ىف هيلع مالكلا مدقت (ةميلولا ماعط ماعطل ١ رش) :هل وق _ 1

 : . ملعا هللاو . ماعطلاو ةقدصلا
 ٠ . : ي

(٦ حيحصلا عماجلا نم لوالا ءزجلا مت {



ةلابانك
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 باتكلا نم ىناثلا ءزجلا

 ىلا دصقلا ةرثك ليلخل لاقو . دصقلا وه ةيبرعلا ةفللا ىف جحلا نا ملعا ا
 . ةصوصخم لامعاب مارحلا تيبلا ىلا دصقلا :: رجح نبا لاق عرشلا ىفو . مظعم

 . ناتغل اهرسكبو ةلمهملا حتفب وهو

 ىفعجلا نيسحلا نع لقنو . مهريغل حتفلاوتجن لهأ ةغل رسكلا نا ىربطلا لقن

 . هسكع هرغ نعو , ردصملا رسكلاو مسالا حتفلا نأ

 ضراعل الا رركتي ال هنأ اوعمجأو . ةرورضلاب نيدلا نم مولعم جحلا بوجوو
 ءادتبا تقو ىفو روهسملا وهو ىخارتلا ىلع وأ روفلا ىلع وه له فلتخاو , رذنلاك

 روهمجلاف هتنس ىف فلتخا مث . اهدعب ليقو . ذاش وهو ةرجهلا لبق ليقف هضرف

 ` : خلا . تس ةنس اهنأ ىلع

 . (1) ملعأ هللاو . ىخارزنلا ىلع هنأ لاق نم ليلد وهو

 ناكو ٠ ةضيرف ى دحا ةوزغ دعب تلزن ىتلا نارمع لآ ةياب ضرف جعلا نا روهمجلا هيلع ىذلا (1)
 لوا نوملسملا جح ةكم حتف دعب عست ةنس ىفو . جحلا ةيدات نع كاذ نآ نيرصعم نوملسملا

ةنسلا كلت ىف هتضيرف تذفن امنا حوجرم عست ماع ضرف جحلا نوكف ، هضرف دعب مالسالا ىف ةجح
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 لوألا بابلا

 جحل ١ ضرق ىف

 ناك : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 تءاجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر سابعلا نب لضفلا
 رظنتو اهيلا رظني سابع نب لضفلا لمجف هيتفتست معثخ نم ةأرما

 - %, ؟. ۔ ٥ ۔ و. نل و 24

 لإ لضفلا هجو فرصت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف هيلا
 ىف رابعلا لع هللا ةضيرف نإ هللا لوسر اي تلاق . رخآلا قشلا
 ةلحارلا ىلع تبني نا عيطتسي آل اريبك اخيش ىبا تكردأ رحلا
 نكأ ُهنَع هتيَضَمق نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ » : لاق ؟هنم مَحأَفأ
 . )1( « كاذ كاذف » : لاق . ن تلاق .؟هنع ةيضاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ )2( اضيا هقي رط نمو _ 3

 ح <<  - 7 . ,2 ,.,. ث م 2 ه ر ٥ر ,, 2 د ۔ 4

 فلخت نم ىلع ركنأ الو هترجه نيرجَجح رشع ذعب الإ جحت مل ملسو
 . هتقأ نم جحلا نمع

 نار لاق كلام نب سنا نع ديز نب رباج نع ةديبع ويآ _ 4
 : َلاَقَف سلجف موي تاد رهظلا نَص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . «هب ئربا آلإ ءيق نَع مكنم دحأ ىلسي ال مْنَنِش اًمَع ينؤلَ »
 لك ىف كجاو انئلع جحلا هلا لؤنسر اي سباح نب عرقألا لاقق
 - -. ه , و .. .. .
 : لاقو هاتتجمو تزرحا ىتح مالسلا هيلع للا لوسر بصعف ؟ ماع

 ولو اولعفت ل ثَبَجَو وَلَو تَبَجَوْل معن تلق ول ديب ىيفن ىذلاو «

 متم اذو اوهتئاق ىت ن مكتيم اذ نيلوقت اولعفت مك
 . «» متعطتش اام هنم اوت ف شب

 ٠ كلذك كلذف خ (1)

 نع ديز نبا رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف اضيا ةقيرط نمو هلوق (2)
٠ هركذ مث سابع نبا
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 ىت] لاق كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ىمأ ن هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاب لجر
 اهيلع تْمخ اهتبَر نإو ريجلا ىلع اهبكرا نا عيطتست ال ةريبك ةوجع
 . معت : لات ؟ اَهَنَع جْحاَفا توست نآ

 دع دب هج

 دلو ربكا ناكو هللا دبع وخا وه (سابع نب لضفلا ناك) : هلوق - 32
 . ىنكي ناك هبو سابعلا

 . «هتّنحاَر زجحت ىلر بيعش داز رجح نبا لاق (فيدر) : هلوق

 . ةروهشم ةليبق ةثلثملا نوكسو ةمجعملا حتفب (معثخ نم ةارما تءاجف) :_هلوق

 ناور بيعش ةياور ىف رجح نبا لاق (اهيلا رظني لضفلا لمجف) : هلوق
 نشفلا قف ةنيم ممثح ني "ةآرمأ تبأد . اليمج يا اكيو ًالجَر لضفلا
 . اهسح هَبَجعَاَو اميل رظني

 ىبلا َتَفَتلاَف) بيعش ةياور ىف رجح نبا لاق (لضفلا هجو فرصي) : هلوق

 نع ههجو لدعف لضقلا ِنفذب َدَحاَق ميب فلعك اهيلا رظني لضفلاو مالملا هيلع
 ىف عقوو (لُضفلا قنع ىوَلَف) ىلع ثيدح ىف هلوقب دارملا وه اذهو . اهيلا رظنلا

 اذه نم ةب راكبلا تءاَج اذإف ًاليمَج امالغ لضفلا َناكو) يلع ثيدح ىف يربطلا ةياور

 ىلإ تاج اذاف رَعآلا قشلا ىلاإ لضفلا ةجو ماتلا هيلع للا لوسر َفرَص قشلا
 ةثدح ةيراَجَو اثدح مالع تيأَر) هرخآ ىف لاقو . (هنع ههجو َفرَص رآلا يقشلا

 . ىهتنا ناطيشلا مهتب َلُخْدَي نا تيضخف

 رجح نبا ركذ (خلا يبا تكردا جحلا ىف دابعلا ىلع هللا ةضيرف نا) : هلوق

 تناك ةلئاسلا نا ىلع باهش نبا نع اهلك تاياورلا تقفتاو : لاق مث تاياور هيف

 قفتاف ناميلس نع قاحسا ىبأ نبا ىيحي هفلاخو . اهيبأ نع تلاس اهناو ةارما

 لاطا ام رخآ ىلا هنتمو هدانسا ىف هيلع اوفلتخا مث لجر لئاسلا نآ ىلع هنع ةاورلا

 عومجم نم رهظي ىذلاو :: لاق مث همأ نع لأس لئاسلا نآ ركذ ام ةلمج نمو . هيف

 هنع لوؤسملاو اضيا تلأسف همم هتنبا تناكو لجر لئاسلا نأ قرطلا هذه

ديعس قيرط نم يوق دانساب ىلمي وبا هاور ام كلذ برقيو . اعيمج هماو لجرلا وبا
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 مالسلا هيلع ءىبنلا فيدر تنك لإق سابع نب لضفلا نع سابع نبا نع ريبج نب
 نآ ءاجر مالسلا هيلع هللا لوسرل اهفرعي ىبارعالا لعجف ىنسح تنب هعم ىبارعاو
 ىبلي ناكف هي وليو ىسارب مالسلا هيلع ءىبنلا ذخايو اهيلا تفتلا تلعجو . اهجوزتي

 . ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح

 اهعم ناك اهابأ نال اهدج هب تدارا اهلعل (ىبأ نا) ةباشلا لوقف اذه ىلعف

 اهجوزتي نأ ءاجر اهاريو اهمالك عمسيل مالسلا هيلع ،ىبنلا لاست نا اهرما هناكو

 نا ىلا - همأ نع لاسي نأ اضيا عنام الو . هيبا نع اهوبا لاس اهضري مل املف

 . رخآ صخش نم ةلاسملا هذه نع لاؤسلا عقوو - لاق

 اخيش) ىراخبلا ةياور (ةلحازلا ىلغ تبثي نا عيطتسي ال اريبك اخيش) : هلوق
 . هل ةفص تبثي الو . لاح اخيش :: ىبيطلا لاق رجح نبا لاق (ةلحار ىلع تبثي ال

 هيلع بجو هنآ ىنعملاو س ةلخادتملا لاوحالا نم نوكيو اضيا الاح نوكي نا لمتحي و
 هتددش ناو) اهتلمج نم تاياور هيف ركذو . ةفصلا هذهب وهو ملسا ناب جحلا

 ريغ ىلع ردق نم نآ هنم مهفي اذهو : لاق (هلتقا نأ تيشخ ةلحارلا ىلع لبحلاب

 صخ ري مل طبر ول ىذالا نم هيلع نمالا وا ةلحارلا ىلع توبثلا نم نيرمالا نيذه

 .د ىهنا . ةفحملاك ىطوم لمحم ىلع ردقي نمك جحلا ىف هل
 ةلخادلا ءافلا دعب ام نال هنع جحاف هنع بوناأ نا زوجيا ىأ (هنع جحافا) : هلوق

 . رجح نبا هلاق ردقم فوطعم ةزمهلا اهيلع

 كلذو (غَعن َلاَق) هنع جحافا هلوق دعب ىراخبلا ىف ةياورلا (كلذك اذف) : هلوق

 . ريغلا نع جحلا زاوج دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو رجح نبا لاق عادولا ةجح ىف

 مهفلاخو هريغ نع ةباين جحي مل نم جح ةحص زاوج ىلع همومعب نويفوكلا لدتساو

 ةميزع نبا حيحصو نتسلا ىف امب اولدتساو هسفن نم جح نمب هوصخف روهمجلا
 ةمربش نع ىبلي الجر ىار مالسلا هيلع ءىبنلا نا اضيا سابع نبا ثيدح نم هريغو
 (ةممَربَش ع كح مث ًكىيصَت نع مذَم) :: لاق . ال : لاقف ؟ َكىيشَت َع تُجَجَحَا : لاقف

 ضعب هب لدتساو . سفنلاب نوكت امك ريغلاب نوكت ةعاطتسالا نا ىلع هب لدتساو

 ناب بابلا ثيدح نع اوباجاو . بوجولا هقالي مل هسفنب عطتسي مل نم لاقف ةيكلاملا
 . بوجولاب حيرصت هقرط نم ءىش ىف سيلو عربتلا ةهج ىلع لئاسلا نم عقو كلذ
. اهيف ةباينلا حصت الف ةيندب ةدابع اهنابو
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 : اولاق ةالصلا ىف لخدت ال ةباينلا نا ىلع عامجالا هريغو ىربطلا لقن دقو

 بانتاب الا ةيندبلا تادابعلا ىف دجوي ال وهو ءالتبالا هجو ىلع تسضرق ةدابعلا نالو
 وهو لاملا صقنب اهيف ءالتبالا ناف ةاكزلا فالخب روفنلا وا دايقنالا رهظي هيفو ندبلا

 ةدابع نال حصي ال ةالصلا ىلع جحلا سايق ناب بيجاو . ريغلاب و سفنلاب لصاح
 اذهلو . ةاكزلاب اهقاحلا ىلع ةالصلاب اهقاحلا حجرتي الف اعم ةيندب ةيلام جحلا

 مكح هيلع بلغ نمو . ةالصلاب هقحلا جحلا ىف ندبلا مكح هيلع بلغ نم ىرزاملا لاق
 . خلا . ةقدصلاب هقحلا لالا

 اوفلتخاو . قافتالاب اتيم ناك اذا ريغلا نع جحلا زاوج انباحصأ هيلع ىذلاو

 اهنا ىلع جحلا ىف ةباينلا زاجا نم قفتاو رجح نبا لاق . زجاعلا يحلا نع جحلا ىف
 هؤرب ىجري هنال ضيرملا لخدي الف بضع نع وا توم نع الا ضرفلا ىف ىزجت ال
 هنال رقفلا الو . هصالخ ىجري هنال سوبحملا الو . هتقافا ىجري هنال نونجملا الو

 فيعضلا ىأ بوضعملا ىفوع اذا اميف .اوفلتخاو : اضيا لاقو . خلا هؤانفتسا نكمي

 قاحساو دمحا لاقف . هنم اسوؤيم نكي مل هنا نيبت هنال هيزجي ال روهمجلا لاقف
 . ىهتنا . نيتجح باجيا ىلا ىضفي الئل ةداعالا همزلت ال

 فادتراو لاق مث . فادترالا زاوج اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو : لاقو

 نايبو هنم سابع نب لضفلا ةلزنمو مالسلا هيلع ءىبنلا عضاوتو لجرلا عم ةارملا
 . ةنسحلا روصلا ىلا رظنلا نم هيلع هميابط تلبجو ةوهشلا نم ىمدالا ىف بكر ام

 ريغن هناب مهضعب معزو : ضايع لاق . رظنلا ضغو تايبنجالا ىلا رظنلا عنم هيفو
 لضفلا هجو ىطغ ذا مالسلا هيلع هلعف نأ ىدنعو لاق . ةنتفلا ةيشخ دنع الا بجاو

 لولثي نا هيلع ىشخي لب ركني ارظن رظني مل لضفلا لعل : لاق مث لوقلا نم غلبا

 لاجرلا نيب قيرفتلا هنم ذخؤيو . بيبالجلا ءانداب رمالا لوزن لبق ناك و] . كلذ ىللا

 ةدورضلا دنع بناجالل اهتوص عامسو ةارملا مالك زاوجو . ةنتفلا ةيشخ ءاسنلاو
 ىف ةارملا مارحا نا هيفو ةلماعملاو . مكحلا ىف عفارتلاو , ملعلا نع ءاتفتسالاك

 . مارحالا ىف هفشك اهل زوجيف اههجو

 مالسلا هيلع ءىبنلا نآ سابع نبا نع رخآ هجو نم ةميزخ نباو دمحا ىورو

 ةتانيلَو ُهَرَصبَو هَممَس هيف كتمم نم مؤي ادَك):: ةفرع موي ههجو ىطغ نيح لضفل لاق
لجرلا نع ةارملا نم ىتح ملعلا نع لاؤسلا ىف ةباينلا اضيا ثيدحلا ىفو .:هل رفت
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 نكل جحلا ىف طرتسشملا ليبسلا نم سيل مرحملا ناو مرحم ريغب جحت ةارملا ناو
 ءانتعالاو . نيدلاولا .رب هيفو: . كلذ ىلع دري دق اهيبا عم تناك اهنأ نم مدقت ىذلا

 رومأ نم كلذ ريغو ةقفنو ةمدخو نيد ءاضق نم امهحلاصمب مايقلاو . امهرماب

 . ايندلاو نيدلا

 هيف ةجح الو . اهركذت مل ةيمعثخلا نوكل ةبجاو ريغ ةرمعلا نا ىلع هب لدتساو
 ء ححلا مكح نم كلذ ةدافتسال بوجولا مدع ىلع لدي ال لاؤسلا كرت درجم نال

 ىبرملا نبا لاقو لاق نأ ىلا جحلا لبق رمتعا دق اهوبا نوكي نا لامتحالو

 ىف ةرقتسملا ةدعاقلا نع جراخ جحلا ىف هتحص ىلع قفتم لصا ةيمعثخلا ثيدح)

 هيف طرف ام كاردتسا ىف هللا نم اقفر ىَعَس ام الا ناسنالل يل هنا نم ةعيرشلا

 . . ىهتنا . اقافتا صوصخم ةيآلا

 نم ناسنالا ىلع بجي ام نا : لاق نمل حاضيالا ىف ثيدحلا اذهب لدتساو

 ريغو رذنلاو ناميالا ةرافكو قتعلاو جحلاو مايصلا ضرف لثم ىلاعت هللا قوقح

 رمآو هب ىصوأ اذا اهيف قلخلا نم روماملل مصخ الو اهب هللا رمأ قلا قوقحلا نم كلذ
 هبش دقف اولاق : ثيدحلا ركذ دمب لاق ثيح لاملا ةلمج نم هجارخا بجي هذافناب

 لوقلا ركذف . خلا . هلثم جحلا ناك لاملا سار نم نيدلا ناك املف نيدلاب جحلا

 ىصوا اذا ثلثلا ىلا عجرت اهانركذ ىتلا قوقحلا هذه نم ناك ام نا وهو ىناثلا

 إلا بجب ال ام نال حجرا لوقلا اذم نا يلع لدي هقايس رهاظو . خلا . تيملا اهب

 . ملعا هللاو . ثلثلا هليبس ةيصولاب
 تقو ىف فالخلا مدقت دق (هترجم نم ججح رشع دعب الا جحي مل) : هلوق - 3

 ماع ضرف هنا هللا همحر ىنالدبالا هركذ ام دح ىلع انباحصا هيلغ ىذل او هب وجو

 دمب حاضيالا ىف لاق . ىخارتلا ىلع هنا لاق نم هب لدتساو رشع ماع جحو عست

 هيلع ءىبنلا هلعف امناو هتقوب ىلاعت هللا ربخي مل ضرف اذهف ثيدحلا اذه ركذ

 بجو نم لاق هنا بيبح نب عيبرلا نع ىور كلذكو . نامزب هب وجو دعب مالسلا
 هللا همحر عيبرلا هل .لعج دقف ..ارفاك تام هب صوي ملو جحي ملو جحلا هيلع

 وهف جحي ملو جحلا هيلع بجو نمو 0 كلذ لثم ءاطع نع .انغلبو ةيصولاب جرخملا
مل ناو هنع جحي نا هب صويلف توملا هرضح ىتح جحي مل ناف ى هتايح ىف هيلع نيد
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 َناَق َرَقَع نَمَو » : ىلاعت هللا لاق امك ارفاك تام بئات ريغ كلذ ىلع تامف هب صوي

 . هتجح ركذف روفلا ىلع هنا وهو ىناثلا لوقلا ركذف .. خلا « لاعلا نَع ننم هللا

 . . عجاريلف

 هلوق لوزن ببس وه ثيدحلا اذه (خلا متئش امع ىنولس) : هلوق (3) - 34

 هركذ ام ىلع « مكْؤشت مكل َدْبَت ناءاَيشَأ نع اولآتَت ال اوتَمآ نيذلا اهيأي ه : ىلاعت
 : : . تالاؤسلا عجار مهضعب

 هللا لوسر اي :: لاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ىلا لجر ىتأ) :: هلوق - 5

 ثيدح ريغ ثيدحلا اذه نا هللا همحر فنصملا مالك رهاظ (خلا ةريبك زوجع ىما نا

 . اهيبا نع ةارما كانهو همأ نع لجر انه لثاسلا نال ةيممثخلا

 اهركذف اهيف تاياورلا تفلتخا دق هناو ةدحاو ةصقلا نا ىف حيرص رجح نبا مالكو
 لجر لئاسلا نأ قرطلا هذه عومجم نم رهظي ىذلاو : اهنيب عمجلا الواحم لاق مث

 ام رخآ ىلا اعيمج همأو لجرلا وبأ هنع لوؤسملاو اضيأ تلأسف هعم هتنبا تناكو

 فوع نب نيصح همسا ةيممثخلا ثيدح ىف لئاسلا لجرلا مسا نا ركذو . مدقت
 2 .... . . : 1 '‘ , . .. ١

 مقوو لاق ثيح هيبا نع لجر نم لاؤسلا اهيف عقوو ىرخا ةصق ركذو
 ءازلا رسكو ءارلا حتفب نيزر وبأ وهو رخآ صخش نم ةلاسملا هذه نع لاؤسلا

 امهرغو ةمي زخ نبا حيحصو ننسلا ىفف رماع نب طيقل همساو ريغصتلاب. ىليقعلا

 ةرمملا الو جحلا عيطتسي ١ل ربك خيش ىبأ نا هللا لوسر اي : لاق هنأ هثيدح نم

 ثيدح نسب و اهنيب دحو نمو ىرخا ةصق هذهو (رمتعاو كيبا نع جح) : لاق‘

 . ىهتنا . فلكتو دعب١ دقف ىمعثخلا

 ةياورلا تفلتخا هنا الا فنصملا ثيذح نم دارملا ىه ةصقلا هذه نا لمتحيو
 0 . ملعأ هللاو . هنع لوؤسملا ىف

 . عيطتسي ال ناك اذا ايح ناك ولو ريغلا نع جحلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا .اذهو

 . مزعا هللاو
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 . ىناثلا بببلا

 لاق ىردخلا ديعس ىب] نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا _ 396 .
 يذ نم اولهي نا ةنيدملا لهال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تقو

 َمَيلا لهل ، انزف وجن لهألو . ةفعلا ماتنلا لهألو . ةقيلخلا
 . قرع تاذ قاريلا لهأو .ًامََمَلِي

 لوسر نأ كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 . ۔ ۔ے د مم ,44 ص < ,2

 هبحن و انبجي لبج اذه » : لاقف نحأ “هل علط ملس و هيلع هللا ىلص هلل ١

 : عيب رلا لاق « اهيبال ثبب ام مرحا انو ةكمك مرح ميهاربا مهللا
 . اهينع نيب ام ىنمي

 رلاق : لاق كلام نب سنا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 لجت ال هللا اهمرَح هاَرَح ةكمك » :: ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : ح <, 2 2 ۔ ٥و ىإ ۔ ,۔ د هم م .شه 2 إ ,ص ۔ حد < هو ۔ن۔ ,2- و 2.2

 « اهالخ ىلتخُت الو اَهَديََص رفني الَر اهرجت دصي الو اَهتطقل

 « ؤخذالا الا,» : لاقف هللا لوسر اي رخذالا الا سابعلا همع لاقف
 عنصي تبن رخذالاو . ألكلا الخلاو عطقي ال يأ دضعي ال : عيب رلا لاق

 . تويبلا هنم فقستو رصملا هنمآ

 دع دج هج
 ثيدحلا ظفل (خلا ةنيدملا لمال مالسلا هيلع هللا لوسر تقو) ::هلوق - 86

 ماشلا ألو ةقيَلحْلا اد ةنيلا لحأ مالَّسلا هيلع هللا لوُسَر َتَقَو) ىراخبلا ىف

 ىتنا نَلَو نمل نمت . مني نملا لغألو . زاتما نق يجت لضألو . ةّتْحُجلا
 هيمآ ني ُهَنَهَمَق َنَهَنوُد ناك نمق ةَرْمَملاَر جحلا ديري نا نهي َنهليما ريمت نم ئوِتلَع
 [ . ىهتنا . اهنم نوهي ةكم لها ىتَح يلدت

 عجار) ٠ ةريره ىبا ثيدح نم ملسملو اضيا امهلو س سابع نبا ثيدح نم هانعم ىثاسنلاو دمحال (1)
٠ (هيف ضافا دقف ىماسلا حرش
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 لصاو . ددح ىأ (تقو) رجح نبا لاق (مالسلا هيلع هللا لوسر تقو) : هلوق
 . اضيا ناكملا ىلع قلطاف هيف عستا مث . هب اصتخم اتقو ءىشلل لمجي نا تيقوتلا

 نايب وهو هب صتخي تقو ءىشلل لعجي نا تيقانلاو تيقوتلا ريثالا نبا لاق .
 نت اذا هتقي فيفختلاب تقوو هتقوي ديدشتلاب ءىشلا تقو لاقيو . ةدملا رادقم
 . . تاقيم عضوملل ليقف هيف عستا مث . هتدم

 ىلصف نييعتلاو .ديدحتلا ةغللا ىف تيقوتلا نا لمق : ديصلا قىقد نبا لاقو

 ىا ديدحتلا هب ديري نأ: لمتحي (تقو) انه هلوقو تقولا مزاول نم ديدحتلاف اذه

 لا لوصولا تقوب مارحالا قيلعت هب دي ري نا لمتحي و . مارحالل عضارملا هذه دح

 . . ربتعملا طرشلاب نكامالا هذه

 نا « : لامت هلوق هنم بجوأ ىنعمب نوكي دقو . ددح ىأ تقو ضايع .لاقو

 . خلا (1) " اتوقؤَم اباتك نمؤملا ع تاك ةالصلا

 اوناك مهنال توصلا عفر لصالا ىف لالهالاو اومرحي 3 ) اولهب نأ) : هل ق

 هلاق اعاستا مارحالا سفن ىلع قلطا مث مارحالا دنع ةيبلنلاب مهتاوصا نوعفري

 7 . رجح نبا

 هنيب فورعم ناكم ارغصم ءافلاو ةلمهملاب رجح نبا لاق (ةفيلحلا ىذ نم) : هلوق ا .:

 لاق . لحارم :رشع امهنيب هريغ لاقو . مزح نبا هلاق نيليم ريغ ليم اتثام ةكم نيبو

 ومو دحاو ليم امهنيب لاق نم مهوو . لايما ةنس ةنيدملا نيبو امهنيب ىوونلا
 رئب اهل لاقي رثب اهبو . برخ ةرجشلا دجسمب فرعي دجسم اهبو . غابصلا نبا

 ؟. ٨ه !: ي ٠! ٠ . ٠. . 7 : ىهتنا .

 نوكسو ميجلا مضب ةفححلا رحح نبا لاق (ةفحجلا ماشلا لمهالو) : هل وقو

 ىف ىوونلا لوق ىفو 4 تنس وإ لحارم سمخ ةكم نيبو اهنيب ةيرق ىهو ةلمهملا
 نزوب ةعيهم اهنا رمع نبا ثيدح ىن ىتايسو . طقف لحارم تالث بمعذملا .حرش

 " ` { .. . اهب فحجا ليسلا نال ةفجحلا تيمسو ةفيطل نزوب ليقو ةمقلع

 حتفب ليبع ىنب نيبو مهنيب عقوف برتيب نونكسي قيلامعلا ناك يبلكلا لاق _ ..
 ءاجف ةميهم اولزنف برثي نم مهجرخاف برح داع ةوخا مهو ةذحوملا رسكو ةلمهملا

 < ,اب . . . 7 -. . آ 7 . : . 1 أنسا ىأ ٠. حب اف ليس .

53 . 7 . . 9 ٠ 13 ةيآلا . ءاسنلا ةزوس )1( . :
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 ناكملاو (ةفححلا رصمو ماشلا لحألو) ىثاسنلا دنع ةشئاع ثيدح ىن عقوو

 بيرق ةمجعم يغو ةدحوم ءارب لعاف نزوب (غبار)نآلا نويرصملا هنم مرحي ىنلا
 لئاضف ىف ىتايس امك مح الا دحا اهلزني الف ىمحلاب ةفحجلا تصتخاو ةفحجلا نم
 . ىهتنا . ةنيدملا

 مسا وهو . عفترم ناكم لك وهف رجح نبا لاق (انرق دجن لمهالو) : هلوق
 قارعلاو ماشلا اهلفساو نميلاو ةماهت اهالعا ىتلا انه اهنم دارملاو عضاوم ةرشعل
 . ىراخبلا ةياور ىف امك (لزانملا نرق انم نرقب دارملاو) . خلا

 . ناكملا مسا وه ىفاضالا بكرملاو لزنملا عمج ظفلب لزانملاو رجح نبا لاق

 . نون اهدعب ءارلا نوكسو فاقلا حتفب وهو ةفاضا الب اضيا (نرق) هل لاقيو
 ىلع قافتالا ىكحف ىوونلا غلاب و . هوطلغو ءارلا حتفب حاحصلا بحاص هطبضو

 لبجلا دارا ناكسالاب هلاق نم نا ىسباقلا نع ضايع ىكح نكل . كلذ ىف هتئطخت

 .ه قيرطلا دارا حتفلاب هلاق نمو

 نع ىنايؤرلا ىكحو . ناتلحرم قرشملا ةهج نم ةكم نيبو هنيب روكذملا لبجلاو
 طوبه ىف امهدحا ناعضوم (نرق) هل لاقي ىذلا ناكملا نا ةيعفاشلا ءامدق ضعب

 (بلاعثلا نرق) هل لاقي ىذلا وهو دومص ىف رخآلاو (لزانملا نرق) هل لاقي ىذلا وهو
 . لوالا فورعملاو

 ىنم لفسأ ىلع فرشم لبج رهظ (بلاعثلا نرق) نا ىهكافلل ةكم رابخا ىفو
 ةرذكمكل (بلاعثلا نرق) هل ليقو . عارذ ةئامسمخو فلا ىنم دجسم نيبو هنيب

 ۔ خلا . تيقاوملا نم سيل بلاعثلا نرق نا رهظف . بلاعثلا نم هيلا ىواي ناك ام

 نوكسو ماللاو ةيناتحتلا حتفب رحح نبا لاق (اململي نميلا لهال و) : هلوق

 اهل لاقيو . اليم نوثالث امهنيب ةكم نم نيتلحرم ىلع ميم مث ةحوتفم مال اهدعب ميملا

 نيءارب (مرفري) هيف ديسلا نبا ىكحو اهل ليهست ءايلاو لصالا وهو ةزمهلاب ململا
 . خلا . نبماللا لدب

 تقو ىذلا نأ ىف حيرض ثيدحلا اذه (قرع تاذ قارعلا لمالو) : هلوق

 ٠ مالسلا هيلع ءىبنلا وه قارعلا لمال قرع تاذ

 حاضيالا ىف هب ردص ىذلا وهو اذه امهدحا : نالوق هقفلا بتك ىف روكذملاو
هنع هللا ىضر رمع نمز ىف قارعلا نال اولاق رمع اهل تقوملا نا ىناثلاو . دعاوقلاو
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 قارملا حتف ىذلا وه هنال باطخلا نب رمع ليقو :‘ لاق ثيح دعاوقلا ىف هراتخاو

 : . غلا . حصالا وهو هلامع ىديأ ىلع

 وم رمع نوك نم مزلي ال لوقي نا لئاقلو ىعفاشلا لاق

 ءىبنلا وه امنا اهلك تيقاوملل تقوملا نا رهاظلاف عامجاب مالسلا هيلع ءىبنلا

 تيبلا نوجحي و حتفتس مهدالب نأ ملعي هنال ثيدحلا اذه هيلع لد امك مالسلا هيلع

 ٠. ٠ ملعا هللاو . مارحلا

 هنع هللا ىضر رمع وه امنا قرع تاذل تقوملا نأ ىراخبلا ىن هب مزج ىذلاو

 َرَمُم اوتأ نارصملا نادمح حتف ًام) لاق رمع نب هللا دبع نع دانسالا ركذ دعب هظفلو

 روج وعو انرق ردجت لمأل ًدَع مالسلا هيلع للا لوسر نا نينمؤملا دمآ اي اولاقف
 ' ًدَحَف مكقيرط نم اممَوذح .اورظناف لاق . انيلع قش انرق اندرا اذا اناو انقيرط نع
 . ىمتن ١ (يقرع َتاَذ همل

 ةبلغ امهحتفب دارملاو .: رجح نبا لاق . ةرصبلاو ةفوكلا نيرحملاب دارملاو

 حتفب روجلا نا ركذف . خلا نيملسملا ريصمت نم امهف الاو امهضرا ناكم ىلع نيملسملا
 .رئاج اهنم » : ىلاعت هلوق هنمو دصقلا نع ليملا وه ءار اهدعب واولا نوكسو ميجلا

 نال كلذب يمس فاق اهدعب ءارلا نوكسو نيعلا رسكب (قرع تاذ) نأ ركذو
 ةكم نيبو اهنيب ءافرطلا تبنت ةخبس ضرأ ىمو رغصل ا لبجلا وهو اقرع هيف

 . ةماهتو دحن نيب لصافلا دحلا ىعو . اليم نوعمبراو نانثا ةفاسملاو . ناتلح رم

 .: ىهتنا

 لما تاقيم ةفيلحلا وذ ةكم نم تيقاوملا دعبا : هيبنن رخآ لحم ىف لاقو

 . ةنيدملا لها روجا مظعي نا كلذ ىف ةمكحلا ليقف ةنيدملا

 هل نمم ىأ ةكم ىلا قافآلا برقا ةنيدلا لفأ نال قافالا لهاب اقفر ليقو

 ٠ ىمتنا . نيمم تاقيم

 وهف اهلبق وأ تيقاوملا هذه ىدحا نم مرحا نم نا ىلع اوعمجا مهنا ملعاو

مرحم ٠
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 لخاد ث.ازنم ناك نم نأ ىلع روهمجلا قفتاو اهادمت نأ هب مرحا .نميف اوفلتخاو

 هيلع له هريغ تاقيم نم مرحاو هتاقيم كرت نميف اوفلتخاو . هلزنم هتاقيمف تاقيملا
 هيلع تآ نكلو مل نه) ٠ مالسلا هيلع هلوقل هيلع .ىش ٧ هنا حصالاو ؟ إل مأ مد

 ٠, ملعا هللاو [ وا َجَحلا داَرأ مم متت نم

 مداخ كلام نب سنا ثيدح نم ةعطق هذه. . (خلا دحا هل علط) : هلوق _ 397 .
 كلام نب سنآ نع دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفلو مالسلا هيلع هللا لوسر

 مكناَملمغ ني امالغ شيتلا ةحلط ىبال لاق مالسلا هيلع ءىبنلا نا هنع هللا ىضر

 تنكف ملحلا تقمار مالغ اناو ىفدرم ةحلط وبأ جرخف .ربيتَح ىلا جرخا ىَّمَح ىنُمدحَي
 ىنإ ًمَهَللا) : لوقي اريثك هعمسا ثنكف لزن اَداإ مالسلا هيلع هللا لوسر مدخا ., ے ,2 َ ے ۔ و م إ م < د . م

 ٍةَبلَعَو نيدلا مضو نبُجْلاَو :لتلا لسكلاو زُجفلاَو ,نزحلاو زمهلا نم كي ذوعا

 ىيح تنب ةيفص لامج هل ركذ نصحلا هيلع هللا حتف املف ازبيخ انمدق مث (لاججبلا
 مالسلا هيلع هللا لوسر اهافطضاف انسورع تناكو اهجوز لتق دقو بطخا نبا

 ىف اسيح عنص مث . اَهب ىَتَبَف تَلَح ءاَبَهصلا ةنس اَنْغَنَب ادا, ىتح اهب جَرَحَك هسننل
 ةميلو كلت تناكف (َكَلْوَح نمم نزآ) : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق مث ريغص عطن
 هللا لوسر تيارف لاق ةنيدملا ىلا انجرخ مث .: ةيفص ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر

 عضنو ًهَتَبكر عضيف هريعب دنع سيجيي مث رقابعب ارو اهل يوكي مالسلا هيلع
 ريخأ ىلا رظن ةنيدملا ىلع انفرشأ اذا ىتح انرسف بكرت ىتح هتبكر ىلع اهلجر ةيفص

 نيب ام مرحا ىتاي مَهللا) : لاقف ةنيدملا ىلا رظن مث (هبجنَو انبحي لبج اذه) : لاقف ٠. : ٦ .- 77 7 7 ٥ ه ,7 غك . - 2 ٧ِ
 . .. ىهتنا (مهعاَصَو ممم ىف مهل كرات ةئهَللا٬ةكم ميهاربا مَرَح امم لثمب اهيَتبا

 - . م. . . .. . ` .م. . . . .

 كلذب ىمسو 0 خسرف نم لقا ىلع ةنيدملاب روهشم لبج نيتمضب دحاو .
 امهيلع ىسوم ىخا نوراه ربق هيفو ليق . كانه رخأ لابج نع هعاطقناو هدحوتل

 هفرض عنتميف ةعقبلا ىنعم ىلع ثيناتملا زوجي ليقو . فرصنيف ركذم وهو . مالسلا

 . . . ث :: '۔ . ىوقلاب سيلو
 : لاوقأ كلذ ىنعم يف ءاملعللو زجخ نبا لاق (هبحنو انبحي لبج اذه) :: هلوق

 مهنال راصنالا مهب دازلاو دحا لما ريدقتلاو فاضم فنح ىلع هنا اهدحا -
 . 7 .." ار . . ٠ ّ 7: . { . ١ هز ارمج

 هلما نم :هبرقل رفس نم مدق ذا لاحلا ناسلب ةرسملل كلذ لاق هنا اهيناث

. . بحي نمب بحي نم لعف كلذو مهايقلو
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 ةنجلا لابج نم دحا نوكل . هرهاظو هتقيقح ىلع نيبناجلا نم بحلا نا اهثلاث
 ه ه '۔إ۔م ةم .7 م / ھ إ۔ . . ه ,

 (ةنملا لابج نم َوَهَو هبنو اني حا لبج) اعوفرم ىسيع ىبا ثيدح ىف تبث امك
 5 . دمحأ هجرخا

 هبطاخ دقو اهنم حيبستلا زاج امك ةبحملا ناكما نم لبجلا بناج ىف عنام الو
 همامت لوقأ ثيدحلا (دمتا ْنَكَسا) برطضا امل لاقف لقعي نم ةبطاخم مالسلا هيلع . . و ه -

 : لاق نا ىلا (؟يهنشو قيدص بت َكيلَع امتاف)

 الو .. نسحل ١ مسالاو . نسحل ١ لافلا بحي مالسلا هيلع ناك : ىليهسل ١ ل اقو

 رمشي كلذو . عفرلاب هفرح تاكرحف ةيدحالا نم قتسم مسا نم نسحا مسا
 . ىنعمو اظفل هب مالسلا هيلع ءىبنلا نم بحلا قلعتف . هونمئو دحألا نيد عافتراب
 . خلا . ملعأ هللاو . كلذب لابجلا نيبب نم صخف

 هللا رماب ةكم مرح ميهاربا نا ىنعملا لبق (ةكم مرح ميهاربا نا) : هلوق

 ةكم مرحيس ميهارب ا نآ ضرالاو تاومسلا قلخ موي ىضق هللا نآ وآ هداهتحاب ا

 هللا دنع كلذ لبق ناكو سانلا نيب اهميرحت رهظأ نم لوا ميهاربا نا ىنعملا وأ

 ةضرامملا عفد كلذب هدارمو . رحح نبا هلاق نافوطلا دعب هرهظأ نم لوآ وأ امارح

 ِ م ه 2

 تاياورلا ضعب ىفو (ةكم مرح .هللا نإ) ::مالسلا هيلع هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب
 . . خلا (ّصألاو تاَوَمَسلا َقَنَع موي هنلا هَمَرح هنب ادر

 ةبال عمج ناتباللاو رجح نبا لاق (خلا اهيتبال نيب ام مرحا اناو) : هلوق
 ثيدح ىف عقوو لاق نا ىلا - دوسلا ةراجحلا ىأ ةرحلا ىهو ةدحوملا فيفختب :

 . خلا «اهيترح يبام ةئيِملا مرحا انآو) دمحا دنع رباج

 روثو . برغملا ةهج نم ريعف . روث ىلا ريع نم مرح ةنيدملا تاياورلا ضعب ىفو
 : رجح نبا لاق . لامشلا ةهج نم دحأ فلخ ريغص لبج هنا ليق . قرشملا ةهج نم

 . . . (ىمح ةنيدملا لوح اليم رشع ىنثا لعجو) هقرط ضعب ىف ملسم دازو

 مالسلا هيلع هللا لوسز ىمح :: لاق ديز نب ىدع ثيدح نم دواد وبأ ىوزو
 هي قاس ام الإ دصي لو . رمج طبي ال اديرب اديرب ةنيما َنمرةينات لك
 : =. . ىهتنا ؛ لحَحلا

 نع دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفل (هللا اهمرح مرح ةكم) : هلوق - 8
 ۔ ۔ . ه۔ ۔4, ٥ 2 ,2۔ ح اذإ.. ة : -

الوت يلبق دحأل لمت ملف ةكم مرح هللا نإ) : لاق مالسلا هيلع ءىبنلا نا سابع نبا
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 اهرَجَش دصي الو . اهالَح لتخي ل٬راهَت نمةعاَس ىل تلحأ امنإو . ىدمب يَحَأل رحت
 الا هللا لوسر اي سابعلا لاقو (فعملإ لاإ اهتطقل طقتلت الر . اًمَدَص َرَتَني لو

 . رخذ آلا) : لاقف انروبقو انتغاصل رخذالا

 لظلا نع هيحنت نأ وه ؟.اهديص رفني ال ىنعم ام ىردت له ةمركع نع دلاخ نعو .

 نيبو ةكم مرح ميهاربا ناب .رابخالا نيب ةافانم ال هنأ م.اقتو .. ىهتنا هناكم لزنت :

 !ن . اهمرح هللا ناب رابخالا

 ثيدح ىف كلذب حيرصتلا درو امك اهدسشنم .الا ىنمي (اهتطقل لحت ال). : هلوقا

 ةطقللاو رجح نبا لاق . اهب فيرعتلل الا ةكم ةطقل لوانتي نأ دحال زوجي الف . رخآ .

 ةفللا لما دنع روهشملا ىلع باقلا حتفو ماللا مضب وهو . طقتلي ىذلا ءىشلا

 حتفب ةطقللا :: قئافلا ىف ىرشخمزلا:لاقو . هريغ زوجي ال ضايع لاقو . نيثدحملاو

 اماو : لاق نوكسلاب اهناب ليلخلا مزج دقو . لاق .اذك اهنكست ةلماعلاو فاقلا

 عمس ىذلا نكلو . سايقلا وه هلاق ىذلا اذه : ىرهزلا لاقو طقاللا وهف حتفلاب

 كيرحتلا ىرب نيا لاقو . حتفلا ثيدحلاو ةفللا لضأ هيلع عمجاو برعلا نم ا
 . سايقلا وه ليلخلا هلاق ىذلا نأ ىضتقاف ردان لوعفملل

 هجوو ۔ لاق نا ىلا اهحتفب ةطقلو.ماللا مضب (ةطاقل) اضيا ناتغل اهيفو

 . هب تصتخا اهيف ىنعمل كلذو ةفلابملل هنأ ذوخأملا ىف فاقلا حتف نيرخاتملا ضمب

 ۔ ىهتنا . كلذل لعافلا مساب تيمسف امنخال ليمي اهاري نم لك نا وهو

 . دشانلا هل لاقيف بلاطلا اماو .: فرعم ىأ (دشنمل الا) رخآ لحم ىف لاقو

 . داشنالا لصاو .:اهتفرمن اذا (اهتدشناو). اهتبلط اذا (ةلاضلا تدشن) لوقت

 امو . طقف اهفرعي نا ديري نمل الا اهتطقل لحت ال ىنعملاو , توصلا عفر ديشنلاو

 امناو _ روهمجلا لوق وهو _ لاق نا ىلا الف اهكلمتي مث اهفرعي نا دارا نا ٠
 ناو .. رهاظف ىكملل تناك نا اهنال اهبر ىلا اهلاصيا ناكمال مهدنع كلذب تصتخا

 ماع لك ىف امدجاو اهفرع اذاف . اهيلا دراو نم ابلاغ قفا ولخي الف ىقافآلل تناك

 ضعبو ةيكلاملا رثكا لاقو . لاطب نبا هلاق اهبحاص ةفرعم ىلا لصوتلا لمهس
 نأ ىلا فيرعتلا ىف ةغلابملاب ةكم صتخت امناو دالبلا نم اهربفك ىه ةيعفاشلا
 ئنثتساو لحلا ىفن هنال ىفنلا نم ءانثتسالا رهاظب هبعذمل رينملا نبا جتحاو _ لاق

7 7 ٠ ةغاص هعمجو هموق لجرلا ةيغاص (1)
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 لاطا اه رخآ ىلا تابثا ىفنلا نم ءانثتسالا نال دسشنمل تباث لحلا نأ ىلع لدف .دشنملا
 . ٠: . ملعأ هللاو . هيف

 : ىزوجلا نبا لاق . عطقي ال ىا رجح نبا لاق (اهرجش دضعي الو) : هلوق

 . اهرسكب وه باشخلا نبا انل لاقو . داضلا مضب دضعي هنولوقي ثيدحلا باحصا

 فويسلا نم نهتمملا دضعملا ليلخلا لاق . اهب عطقي ىتلا ةلآلا هلوا رسكب دضعملاو

 . هدضع ىف ءوس هباصا اذا لجرلا دضع نم هلصا ىربطلا لاق . رجسثلا عطق ىف

 نيصلا لدب ةمجعملا ءاخلاب (دضخي الإ ظفلب ةبيش نب رمعل ةياور ىف عقوو
 . عطقلا ىف لممتسيو . رسكلا دضخلا لصا ناف . هانعم ىلا عجار ؤهو ةلمهملا

 نم ىلاعت هللا هتبني امب هعطق نع ىفنملا رحشلا ءاهقنلا صخ :: يبطرقلا لاقو

 زاوجلا ىلع روهمجلاو . هيف فلتخاف ىمدآ ةجلاعمب تبن ام اماف \ ىمدآ عنص ريغ

 ءازج ال : كلام لاقف . لوالا عونلا نم عطق ام ءازج ىف اوفلتخاو _ لاق نا ىلا _

 لاقو . ىده هتميقب ذخؤي ةفينح وبآ لاقو . رففتسي ءاطع لاقو . مثأي لب هيف

 : بهذملا وه اذهو . خلا ةاش اهنود اميفو ةرقب ةميظعلا ىف ىعفاشلا

 ىهو ةحودلا ىف لاق هنا سابع نبا نع انفلب دقف رجشلا اماو حاضيالا ىف لاق

 بيضقلا ىفو . ةامش ىطسولا ةرجشلا ىعو ةلزجلا ىفو . ةرقب ةريبكلا ةرجشلا
 دوعلا ىفو . روزج ةحودلا ىفو . ةاش ةرجشلا نم ةلزجلا ىفو ) رثالا ىفو . مهرد
 هلك اذه . نيكسم ماعط ةقرولا ىفو . مهرد فصن ريغصلا بيضقلا ىفو . مهرد
 .هتحابا ىلع عامجالا عتو دقن هنوعرزي ام اماو ىنعي ( خلا , سانلا هعرزي ه ريغ ىف

 . ةحوتفملا ءافلا ديدشتو هلوا مضب رجح نبا لاق (اهديص رفني الو) : هلوق

 مرحي ىوونلا لاق . ىتأيس امك .هرهاظ ىلع ليقو ؛ دايطصالا نع ةيانك وه ليق
 ىف فلت ناف . الوا فلت ءاوس .ىصع هرفن ناف . هعضوم نع جاعزالا .وهو ويفنتلا

 ميرحت ريغنتلا نع ىهنلا نم دافتسي ءاملعلا لاق . الف الاو ، نمض هن وكس لبق هرافن
 . ' { .. .. . . ىمتنا . َلَألاپ فالتإلا

 ركذو . روصقم الخلاو ةمجعملا ءاخلاب رجح نبا لاق (اهالخ ىلتخي الو) :: هلوق

 همطق هؤالتخاو . تابنلا نم بطرلا وهو دملاب. ىسباقلا ةياور ىف عقو هنا نيتلا نبا

كلام لاق هبو شاشضتحالا نم دشا هنوكل هيعر مي رحت ىلع هب لدتساو .. .ةشاسضتحاو
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 وحو مئاهبلا ةحلصمل ىعرلاب ساب ال ىعفالا لاقو . ىربطلا هراتخاو نويفوكلاو
 . هريغ ىلا كلذ ىدعتي الف هنع ىهنملا هناف شاسشتحالا فالخب سانلا لمع

 وهو هنئالتخاو سبايلا ىعر زاوج ىلا .ةراشا بطرلاب ميرحتلا صيصخت ىفو
 نكل ةمادق نبا لاق . تيملا ديصلاك سبايلا تبنلا نال . ةيعفاشلل نيهجولا حصا
 . خلا ة شيشحلا نم سبايلا ميرحت ىلا ةراشا رخذالا ءانثتسا ىف

 نم سانلا لكاي امم مرحلا ىف تبن امو : لاق ثيح حاضيالا مالك هلثمو
 (رخذالا الا) : مالسلا هيلع هلوق نا ريغ . ههرك ضعبو هيف صخر ضعبف رجشلا

 :: رثالا ىفو _ لاق نآ ىلا _ مالسلا هيلع اهانثتسال هريغ ىف ةصخر تناك ول هنا لدي

 الو هسورضل وا يشملل هبرشي نآ دحا هعزن نا ىكملا ىنسلا اضيا زاجا نم زاجاو
 . تيملا سبايلا مرحلا بطح نم جرخأ اميف ساب ال ليقو هعلقي الو الصأ هل لتقي
 . خلا . رمثلاو قرولا نم رجسشملا نم طقسي اميف الو

 ىلعف عفرلا اما : بصنلاو عفرلا هيف زوجي رجح نبا لاق (رخذالا الا) : هلوق
 كلام نبا لاقو . ىفنلا دعب اعقاو ءانثتسا هن وكلف بصنلا اماو . هلبق امم لدبلا

 ةلكاشملا تدعبف هنم ونثتسملا نع ايخارتمو اعقاو ءانثتسالا نوكل بصنلا راتخملا

 . خلا . ادوصقم نكي ملو مالكلا رخآ ىف ضرع اضيا ءانثتسالا نوكلو . ةيلدبلاب

 : رجح نبا لاق (تويبلا هنم فقستو . هنم رصحلا عنصت تبن رخذالاو) : هلوق

 . قاقد نابضقو نفدنم لصا هل ; حيرلا بيط ةكم لها دنع فورعم تبن رخذالاو
 ىذلاو لاق راطيبلا نبا هلاق اميف هنم فنص برغملابو . نزحلاو لهسلا ىف تبني

 للخلا هب نودسيو . بشخلا نيب تويبلا هب نوفقسي ةكم لماو دوجأ ةكمب
 لاق اذهلو . دوقولا ىف ءافلخلا نم الدب هنولمعتشيو . روبقلا ىف تانبللا نيب

 مل بابلا ثيدح ىف ءانثتتسالا نا ىلع لدي اذهو _ لاق نأ ىلا - مهنيقل هناف سابعلا

 .ءانثتسالا مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا نقلي نا هب دارا امناو . ىنثتسي نا هب دري

 لك نم ضعب ءانثتسا وه (رخذالا الا) هباوج ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 سيلو لعفلا لبق خسنلا زاوج ىلع هب لدتساو . ىلتخي ام مومع ىف رخذالا لوخدل
 روهمجلا بحذمو . هنم ىنثتسملاو . ىنثتسملا نيب لصفلا زاوج ىلعو . حضاوب

 نع رهتشا دقو .ى الثم سفنلاب لصفلا زاوجل امكح .اماو اظفل اما لاصتالا طارتشا

كلذ نع اوباجاو . ةصقلا هذه رهاظب هل جتحي نأ نكميو . اقلطم زاوجلا سابع نبا
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 : لوقي نا دارا مالسلا هيلع نوكي نا لامتحال لصتملا مكح ىف ءانثتسالا اذه ناب
 دقو . رخذالا الا لاقف هسفن مالكب همالك لصوف همالكب سابملا هلغشف (رخذالا الا)

 . هنم ىنثتسسملاب الصتم ءانثتسالل رامضا عم لصفلا زوجي : كلام لاق

 . ىحو وآ دآهتجاب (رخذالا الا) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ناك له اوفلتخاو

 ,كلذ لبق هيلا ىحوا ليقو . اقلطم ةلأسملا هذه ىف مكحلا هل ضوف هللا ناك ليقو

 ٠:ة هلاؤس بجاف كلذ نم ءىش ءانثتسا دحا بلط نا هنا

 .نوكي نأ هدنع لمتحا هنال رخذالا ىنثتسي نأ سابعلل غاس :: ىربطلا لاقو

 ميرحت نم هناف . ءالتخالا ميرحت نم ركذ ام نود لاتقلا ميرحت ةكم ميرحتب دارملا
 نا ىلع ىنبم اذهو . رخذالا ءانثتسا هلأسي نا هل غاسف . هداهتجاب لوسرلا

 مزالب هلاق ام سيلو ماكحالا ىف دهتجي نا هل ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ماعلا صيصخت زاوج ىلع ليلد كلذ ىلع سابعلل مالسلاو ةالصلا هيلع هريرقت ىف لب

 دنع ةتيملا لكا ليلحتك ةرورضلل انه ءانثتسالا نا بلهملا نع لاطب نبا ىكح

 لاق نا ىلا ب هنع ةكم لهال ىنغ ال رخذالا ناب كلذ سابملا نيب دقو . ةرورضلا

 ءىبنلا صيخرتو . ةعارضلا ىنعم ىلع ناك سابعلا لاؤس نأ قحلاو : رينملا نبا لاق

 نمو . ىحولا قيرطب وا ماهلالا قيرطب اما هللا نع افيلبت ناك مالسلاو ةالصلا هيلع

 :. مهو دقف عستم دما لا جاتحي ىحولا لوزن نا ىعدا

 'ثيدحلا ىف ركذ امب مالسلاو ةالصلا.هيلع ءىبنلا ةيضوصخ نايب ثيدحلا ىفو .
 . دهاشملاو عماجملا ىف كلذ ىلا ةردابملاو ةيعرشلا حلاصملا ىف ملاعلا ةعجارم زاوجو
 هنوكل ةكم رماب ةتيانعو مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا دنع سابعلا ةلزنم ميظعو

 . .7 :7 ى 1 . خلا ..هؤشنمو هلصا اهبا ناك

: 5 1 . . : ١ . الج | 5 . . .. : : -. 3
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 ثلاثلا بابلا

 ةيبلتلاو جملاب لالمهالا ىف

 :لاق يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 ح ے د - >( ٥. . ك ِ ه . 4 4 4 و .< ؟ 2 <

 « تك تيرق ال كلملاو تل ةَمعَتلاَو دمحلا نا٬تَيَبَل ك كيرت آل كنت ؤكييتل مهللا كيتل » : ملسو هيلع هللا نص هلللا لوئسر ةيبأ نإ
 كيديب تلاو كيئدعَسَو كيبل اهيف ديزي رمع نبا ناك و :عفان لاق
 .. لَمَعْلاَو كيلا ةَبْعَولاَو كي

 نأ ىردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 وأ وزع ؤأ ربَح نم لبقأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :: لوقي م تاريبكت تالث ضزألا نم فرش لك ىلع رتكي ةرمع
 م إ ,ه هم و هه , , ۔ر ٥ , 2ے© َ هم م و ۔ذحے۔ ]م 4 ‘4,, .ح .<

 لك َلَع َوهَو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هَدححَو هللا آلايةئارال »
 7 ةم ح ۔ < 2 .۔ ء<“۔ذ,4. ت ۔ ج ه اه < و مم ح م , 72 ؟

 هللا قذَص نودياَح انبرل نودباع نوذحامن نؤبنات نؤبيآ زيذق ءيش
 . « هدحو بازحالا مزهو هَذْبَع رضن هدعو

 رمع نب هللا دبع ىلاي لجر ءاج لاق رباج نع ةديبع وبآ - 1
 ادحأ رآ مل اكبزأ عنصت كتيأر دقل نمحرلا دبع ابا اي : لاقف
 نم ٌُسَت ال كتيأر :لاق ؟ ه امو : لاق . كياَعصآ نم اَهعَتَصِي
 كثيآرور . ةّيتسَيلا لامتلا بلع كتيار ة ىناميلا آلا ناكرألا
 :م م ه , . ۔ 452 .. ۔< ٤ .2 هه؟ - ذ ؟١ }٥ _ ۔۔

 لالهلا اوأر اذاي ُساَتْلا رمأ ةكمب تنك اذا كنياَرَو ، ةرفصلاي بصت
 رأ ل ىتاق ناكزألا امآ :رمع نبا هل لاق . ةيورتلا موي الإ للهت مكو ۔؟ رر .,, ه م 4٥, ك ً ۔ . ۔ ه. ؟ 7 م
 ١)¡,۔ =< ٣ ر ۔ . ؟ ح ٨ ھ۔ ۔ذآ ى . مك . م % .ه م
 لاَعتل ١ امأ و . يناميل ١ الإ مسي مّلَس و هيلع هلا ىلص هللا لوَسَر

 امأو . اهسبلي ملسو هيلَع هنلا ص هللا لوسر تيأر ىتإق ةّتتبتتيلا .

 أو . اهي غبسي مسَو هلع هللا نص هللا لوئسر تنر نق ةفقلا
 ثعبنت ىتح لهي مَلَسَو هيلع هللا َنَص هللا لوسر رآ مل ىتايق لالُهال ١

. اَهَل رعش ال ىتلا ةيتبشلا لاملا غيبرلا لاق . هلحار هب
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 ىبا نب دمحم بَحْطص ا لاق دي ز نب رب اج قرع ةديبع وب ا 402

 ركب يبآ نب دمحم هل لاقف ٍتاقرع ىلاإ ىتم نهي كلام نب سناو ركب
 ث - و م م 2. . 2 7 . - هج ه 4۔ح
 هللا لص هللا لوسر عم متناو مؤتلا اذه لثم ىه ںوعنصت فيك
 4 . ٥ .حصو ه .؟۔ رز 4 ة ر -. ِ .

 الف يكم ا دبكيو هيلَع ركني الف ) 1( لهم ا انم لهي :لاقف ؟ملسو هئلَع
 ّ .[ م >::

 دب دب هج

 عفار لكو : ةيبلتلاب توصلا عفر ىلع قلطيو . مارحالا انه لالمالاب دارملا
 اذا حابصلاب هت وص مفر اذا ىبصلا لهتسا نم ذوخام , هب لهم وهف ءىشب هت رص

 هب توصلا عفر يا (2) «وللا رتغل هب لها امو ه :: ىلاعت هلوق هنمو هما نطب نم جرخ

 . «كيبل) لاق اذا ىبل ردصم ةيبلتلاو . مانصالل حبذلا دنع

 (َكَيَبَ هدعب ىراخبلا ىف داز . (كلكيرش ال كيبل مهللا كيبل) : هلوق - 9
 . «خلا َتْيَبَل تل تيرق ال كيبل مهنلا كيب حاضيالاو دعاوقلا ىف ثيدحلا ظفلو

 وه سن وي لاقو . هعبت نمو هيوبيس دنع ىنثم ظفل وه (يَتَر رجح نبا لاق
 ءاي تبلق اهناب درو . ؟رَعو يدنك ريمضلاب اهلاصتال ءاي تبلقنا امنا هفلاو درفم مسا
 . رهظملا عم

 ا ديكاتلا ىلع ىنثف (كلاببل) هلصاو ردملا ىلع بوصنم وه ءارفلا نعو

 اهانعمو ةغلابملا وا ريثكتلل ىه لب ةقيقح تسيل ةينثتلا هذهو (بابلا دعب بابلا)
 . ةمزال ةباجا وا ةباجا دعب ةباجا

 انا ليقو لاق نآ ىلا _ ننحت دمب اننحت ىا كينانح هلثمو ىرابنالا نبا لاق
 . خلا . ماقا اذا ناكملاب لجرلا بل مهلوق نم كتعاط ىلع ميقم

 هللا ءاعدل بيجتسم مرحملا نال رهشاو رهظا لوالاو : لاق مث ىناعم هل ركذف .
 . باجتسا دقف كيبل لاقف ىعد نم اذهلو هتيب جح ىف هايا

 ميهاربا ةوغد ةباجا ةيبلتلا ىنعم ملعلا لها نم ةعامج لاق :: ربلا دبع نبا لاق
. > . . ّ . ّ 

 ليق۔ِتنتلا :ءاتب نم مالسلا هيلع ميهاربا غرف امل .لاق نا ىلا . جلاب سانلا يف نذا نيج

 ٠ خلا . هيلع ركني الف تافرع ىلا ىنم نم لهملا لهي بطقلا ةغسن ىف (1)
٠ 173 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2)
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 لاق .غالبلا هزعو نذأ لاق ؟ ينص غلبي َنَمَو بر : لاق يحلاب سانلا ئف نوا هل
 مسلا ةيب نم هتس هيتلا لإ خَحلا مكيع بيك ساكلا اهبا اب ميماربإ ىدانف

 جلي ضذألا يضقا ني نوئيجي سآنلا نور قأ .. ييتألاو : {{ , ,
 ى ةيبلتلا هؤباَجاَق) هيفو سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا قيرط نمو

 نم جحي جاع سيلف نميلا لما هباجا نَم لوأو . ِاَسِيلا ماعزاَو لاجرلا پالَصا
 نيموي ميهاربا اجأ ناك َنَم آلا ةعامسلا موقت نآ ىإ رنيوت .

 ىلاعت هللا ماركا ىلع هيبنت ةيبلتلا ةيعورشم ىفو ةينشاحلا ىف ربنملا نبا لاق
 هناحبس هنم ءاعدتساب ناك امنا هتيب ىلع مهدوفو ناب هدابعل 7 . ١ ىمتن .

 لمال ناروهشم ناهجو اهحتفو نا نم ةزمهلا رسكب ىوري (دمحلا نا) : هلوق

 نا هانعم لعج اهرسك نم نال دوجأ رسكلاو روهمحلا لاق , ةفللا لهاو ثيدحلا

 ۔ ببسلا اذهل كيبل هانمم لاق اهحتف نمو . لاح لك ىلع كل ةمعنلاو دمحلا

 زوحي و ضايع لاق . بصنلا هيف روهشملا : رجح نبا لاق (كل ةمعنلاو) : هلوق

 ةرقتسم ةمعنلاو كل دمحلا نا ريدقتلاو افوذحم ربخلا نوكيو ءادتبالا ىلع عفرلا هيف

 ىرابنالا نبا هلاق كل .

 { قلعتم دمحلا نال كلملا درفاو ةمعنلاو دمحلا نرق ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو

 كل الإ دَمَح ال لاق هناك امهنيب عمجف (هيعن لع هلل دْمَحَلا) لاقي اذهلو . ةمعنلاب
 ةَمكِن آل “هت ل ١ ةمعنلا نأ قيقحتل ركذ هسفنب رقتسم ىنعم وهف كلملا اماو . َكَل ل

 كلملا بحاص هنال هلل اهلك .

 عنرلا زوجيو . روهشملا ىلع اضيا بصنلاب رجح نبا لاق (كلملاو) : هلوق

 (كلذك كلملاو) هريدقتو ...

 ةمدقتملا ةيبلتلا نا ملعا (خلا كيدعسو كيبل هيف ديزي رمع نبا ناكو) : هلوق
 اهبابحتسا ىف ءاملعلا نيب فالخ الو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةيبلت ىه .

 دعاوقلا ىف هيلع صن امك اهيلع ةدايزلاو اهليدبت ىف فالخلا امناو .

 لدي. اذهو : هصن ام اهمدعو ةدايزلا ىلع لدت ثيداحا ركذ دعب رجح نبا لاق

 اهيلع مالسلاو ةالصلا هيلع وه هتموادمل لضفا ةغوفراا ةيبلتلا ىلع راصتقالا نا ىلع

مث . روهمجلا لوق وهو اهيلع مهرقاو مهيلع اهدري مل هنوكل ةدايزلاب ساب الو
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 =ه دخكشسنتك كتهت

 دنع نيرمالا ءاوتساو . بابحتسالا ةنينح ىبا نعو . ةهاركلا كلام نع ركذ

 ىمهو ةينب الا نوكي ال مارحالا نأ ىلع .اوعمجا مهنا مث . ملعا هللاو . ىعفاشلا

 هيف ةينلا ىزجت لم ::: اوفلتخاو . ةرمعلا وأ جحلا ىف لوخدلل بلقلاب داقتعالا

 ةرمعلا وا جحلا ىف الخاد امرحم نوكي ال هنا ىلا انباحصا بهذف ؟ ةيبلت ريغ نم

 كلذ ىلع مهقفاوو . مارحالا ةريبكتب الا ةالصلا ىف الخاد نوكي ال امك . ةيبلتلاب الا

 رهاظلا لهاو ةيعفاسلا نم ريبزلاو ةيكلاملا نم بيبح نباو ةفينح وباو ىروثلا
 ١ . ةمركعو سوراطو ءاطعو رمع نبا لوق وهو

 جحلا ةحصل طرشب تسيل ةنس اهنا ىلا نورخآو دمحاو ىعفاسشلاو كلام بهذو

 . ةليضفلا هتتاف نكل , هيلع مد الو هحح حص .اهكرت ولف . ةبحاو الو

 مث . اهنودب جحلا حصيو مدلاب ربجت ةبجاو ىه ىعفاسلا باحصا ضعب لاقو
 . رهاظل ١ لمأ هبجرواو , ءاملعلا روهمج هبحتساف اهب توصلا عفر ىنف اوفلتخا

 هللاو . توصلا ضفخب : ةرومام اهنال اهسفن عمست اهن أ ىلع اوممجاف ةارملا امأو

 . ملعا

 دعب الا كيدعمم لممتسي الو اولاق . داعسا دمب كل اداعسا (كيدعس) ىنممو

 . اهل ديكوتلاك كيدعسو ةباجالا ىف لصالا ىه كيبل نال . كيبل

 ۔ ىهتنا . ةباجا دمب ةباجا (كيدعسو كيبل) هلوقب هيوبيس دارا ىدارملا لاق

 لماعو (كيبل بيجا) ريدقتلاو (اسولج تدعق) دح ىلع هانعم نم كيبل لماعو

 . ملعا هللاو (كيدعس دمسأ) ريدقتلاو هظفل نم كيدمس

 فاقلاب (َلَضَقا ادإ َناَك) ىراخبلا ىف ةياورلأ (لبقا اذا ناك) : هلوق _ 09
 59 . عجر ىنممب

 صاصتخا رهاظ حتفلا ىف لاق : ىمقلعلا لاق (ةرمع وا وزغ وا جخ نم) : هلوق
 ىف كلذ لوق عرشي لب روهمجلا دنع كلذك مكحلا سيلو . ةثالثلا رومالا هذهب كلذ
 مسا نم عيمجلا لمشي امل ملعلا بلطو مخرلا ةلصك ةعاط رفس ناك اذا رفس لك

 عنتمي الف هل باوث ال هيف رفاسملا نال حابملا رفسلا ىلا اضيا ىدعتي ليقو . ةعاطلا
 رفسب هصخي ىذلا نال بقعتم ليلمتلا اذهو . هريغ نم باوثلا هل لصحي ام لعف نم

. هللا ركذ نم راثكالا نم ةيصعم الو حابم ىف رفاسي نم عنمي ال ةعاطلا
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 موق بهذف : صوصخملا تقولا اذه ىف ركذلا اذه صوصخ ىف عازنلا امناو
 هب صتخيف صوصخم .ركذ اهل عرش ةصوصخم ةدابع اهنوكل صاصتخالا ىلا

 ثاللنلا ىلع ىباحصلا رصتقا امناو . ةالصلا بقعو ناذالا بقع روثاملا ركذلاك

 . ىمتن ا . اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا رفس راصحنال

 وه ءاف اهدمب ءارلاو ةمجعملا حتفب : ىمقلعلا لاق (فرش لك ىلع ربكي) : هلوق

 ةينثلاو . خلا . ةينث ىلع عفترا ىأ (ىفوأ اذا) ملسم دنعو . ىلاعلا عفترملا ناعمملا

 . كلذ ريغ ليقو ةبقعلا ىه ءايلا ديدشتب

 اذهب ىتأي ناك هنا لمتحي ::: ىمقلعلا لاق (خلا هللا الا هلا ال لوقي مث) : هلوق

 دنع اقلطم ركذلا لمكي هنا لمتحيو . عفترملا ناكملا ىلع وهو ريبكتلا بقع ركذلا
 ليلهتلاب رببكتل ا بيقعت ىفو : ىبطرقلا لاق . طبه اذا حيبستلاب ىتأي مث ريبكتلا

 . نكامالا عيمج ىف دوبعملا هناو تادوجوملا عيمج داجياب درفتملا هنا ىلا ةراشا
 6.۔ : ... 7 هتنا

 ربخ وهو . هانممو هنزو عجار ىأ بيآ عمج : ىمقلعلا لاق (نوبيآ) : هل وق

 هناف عوجرلا ضحمب رابخالا دارملا سيلو (نوبيآ نحن) ريدقتلاو . فوذحم ادتبم

 ةصوصخملا ةدابعلاب مهسبلت ىهو ةصوصخم ةلاح ىنف عوجزلا له لصاحلا ليصحت

 . ةروكذملا فاصوالاب فاصتالاو

 ةالصلا هيلع هلاقو . ةدابعلا ىف ريصقتلا ىلا ةراشا هيف (نوبثات) : هلوقو

 ةب وتلا لمعتست دقو ,٠ هنمأ دارملا وأ . هتمال اميلعت وأ . عضاوتلا ليبس ىلع مالسلاو

 . ىهتنا . بنذ مهنم عقي إل نآ دارملا نوكيف ةعاطلا ىلع رارمتسالا ةدارال

 هلوق ىف هنيد راهظا نم هب دعو اميف ىا ىمقلمعلا لاق (هدعو هللا قدص) :_هلوق

 اولومتو مكنم انَمآ نيذلا هللا دمتو) : هلوقو . (2) ةرثك َمناَممم هذلا هك دمو)

 هكسانمو وزغلا رفس ىف اذهو . (3) (ةيآلا ... ضرألا ىف مهَنَقلْخَسل تاحلاصلا
 ه < ۔. ۔ ٠ ۔\إ4٠, ۔ . سدو .۔۔ے : ِ ِ . .

 هللا ءاش ناي مارحلا دجنملا نلخدنتل . : لاعت هلوق .لتم ةرمعلاو جحلا رفسك

 57 . ىمتنا . (4) . نمآ

 .. : -. . ٠ 0 ةيالا حتفلا ةروس )2(

 . ٠ 55 ةيآلا . رونلا ةروس (3)
- ٠ 27 ةيالا 0 حتفلا ةروس (4)
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 3 . هسفن ديري (هدبع رصن و) : هلوق

 .ىف اوفلتخاو ؛ دحا لعف ريغ نم ىأ ىمقلعلا لاق (هدحو بازحالا مزهو).: هلوق
 . . : ٠ انه بازحالاب دارملا

 اوعمجت ىأ اوبزحت نيذلا دوهيلاو برعلا نم مهقفاو نمو شيرق رافك مه ليقف
 .ذ بازحالا ةروس مهنأش ىف لزنو قدنخلا ةوزغ ىف

 . كلذ نم معا دارملا : ليقو

 ركذلا اذه نأ ىلع فقوتب هنال رظن هيف ليقو . لوالا روهشملا ىوونلا لاقو

 ىتلا مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا تاوزغ نأ باوجلاو قدنخلا دعب نم عرش امنا

 "ىف ىلاعت هلوق رهاظب قدنخلا ةوزغ اهنم قباطملاو ةروصحم هسفنب اهيف جرخ
 سنؤملا هنلا ىتمو ًاَربَع اولاني مل مهظيَ اورم نيذلا هللا ةرك » : بازحالا ةروس
 اًدونَجَو احير ؛يِتَنَع اتْنَسَرَاَق ونح كتاج ذا » : كلذك ليق اهيفو (5) . َلاَتَقْلا

 ... ,... 7 . (6) .» ةيآلا اَهَوَرت ل

 اما ماللاف : "سانلا نم ةمتحلملا ةمطقلا وهو بزح عمج هنأ بازحألا ىف لصالاو

 برقالا وهو مدقت نم دارملاو ةي دهع اماو ... رافكلا نم بزحت نم لك دارملاو ةيسنج

 . ىبطرقلا هلاق

 'لؤالاو . بآزحالا مزها مهللا ىا ءاعدلا ىنعمب ربخلا اذه نوكي نا لمتحيو
 ¡ > : 8 ۔ حتفلا نم ىهتنا.رهظا

 اهعنصي ال دارملا نا لمتحي (كباحصأ نم اهعنصي ادحا رأ مل) :: هلوق _ 1
 تاق ` ... اهضعب عنص ناك ناو ةعمتجم كريغ

 .. .ل ُ : : :. !

 .ىفو . رجحلا نكرو ىناميلا نينكرلا الا دعاوقلا ىف هظفل (ىناميلا الا) :هلوق .

 روهمجلا هيلا بهذ ام ىلع هب لدتساو . نييناميلا الا ناكرالا نم سملت ال حاضيالا

 “ . دارملا ىلع لدا اهنال رهاظلا ىه امهتياورو ، نينكرلا سمل بابحتسا نم

 : ؛ . . 9 ؟! ., ٠... ّ : ‘'۔.. ::.. ._ .ص

 .. ٠ 25 ةيالا ث بازحالا ةروس (ة)

9 ` ` ٠. و ةيالا . بازحالا ةروس (6)
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 امهل ليقو . ةروهشملا ةحيصفلا ةفللا ىه ءايلا فيفختب (نييناميلا) : هلوق

 نيرخآلل لاقيو . قارعلا ةهج ىلا هنال ىقارعلا رجحلا نكرل لاقيو . ابيلغت ناينامي
 '. اضيأ ىقارعلا امهنم بابلا ىلي ىذللو . ماشلا ةهج ىلا امهن وكل نايماشلا

 نييمامشلا فالخب مالسلا هيلع ميهاربا دعاوق ىلع نايقاب نايناميلاف ءاملعلا لاق

 ةيلضفب صتخا نييناميلا نم ىقارعلا نا مث . نايناميلا ملتساو املتسي مل اذهلو
 . ليبقتلاب مالتسالا عم كلذل صتخاو . دوسالا رجحلا ىهو ىرخا

 ىتلا ىمه ةدحوملا ءابلا ناكساو نيسلا رسكب ىمه (ةيتبسلا لامنلا) : هلوق

 . ةغللا لها روهمج لاق هبو ث عيبرلا لاق امك اهيف رعش ال

 . ةلازالاو قنحلا وعو نيسلا حتفب تبتلا نم ةقتشم ىه اولاق بيرغلا لهاو
 ١ ١ . هقلح ىا هسار َتَبَس مهلوق هنمو

 ةبطر لاقي . تنال ىأ غابدلاب تتبسنا اهنال كلذب تيمس ليقو ىدرمهلا لاق
 . ةنيل ىأ هتبسنم

 دولج تبسلا ديز وبا لاقو . غوبدم دلج لك تبسلا ىنايسيلا ورمع وبآ لاق

 . رعشلا هب علقي غابدلا نم عون ىه ليقو . ةغوبدم ريغ وا تناك ةغوبدم رفبلا
 ةداع تناكو ليق اهيف رعش ال ادوس تناك ةيتبسلا لاعنلا : بهو نبا لاقو

 . هريغو فئاطلاب لمعت ةغوبدملا تناكو ةغوبدم ريغ اهرعشب لاعنلا سابل برعلا
 . ةيهافرلا لها اهسبلي ناك امناو

 نيسلا نال غوبدملا دلجلا ىلا اهتفاضاو اهقاقتشا نوكي نا حصالاو : ليق
 ةبسنلا تناكل اولاق امك قلحلا وه ىذلا تبسلا نم تناك ولو اهتبسن ىف ةروسكم

 . رسكلاب الا تملع اميف ثيدحلا اذه ىف دحا اهوري ملو . نيسلا حتفب ةيتبس

 غبص ليقو . رعشلا غبص دارملا ليق : ىنزاملا لاق (ةرفصلاب غبصت) : هلوق
 ملو . غبص مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا نآ ربخا هنال ىناثلا هبشالاو لاق . بوثلا

 ذواد ىبأ دنسم ىف نكل . ىهتنا هرعش غبص هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع لقني

 هتيحل رفصي مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا ناب جتحيو هتيحل رفصي ناك رمع نبا نا
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا ناب هجاجتحا رخآ ثيدح ىفو . نارفعزلاو سرولاب

` :1 ::" . ىوونلا نم ىهتنا . هتمامع ىتح هبايث اهب غبصي ناك
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 مل ثيح سايقلا نم برضب رمع نبا هباجا ىنزاملا لاق (خلا لالها اماو ::: هلوق
 . اهنيعب ةلاسملا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا لعف سفنب لالدتسالا نم نكمتي

 امنا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نا هسايق هجوو ى هانعم ىف امب لدتساو

 هعورش لاح ىلا مارحالا رمع نبا رخاف هيلا باهذلاو جحلا ىف عورشلا دنع مرحا
 . ¡ ٠٦٠ : . ... ملعا هللاو . خلا هيلا ههجوتو جحلا ىف

 حرش ىف هللا همحر فنصملا ركذ (ركب ىبأ نب دمحم بحطصا) : هلوق - 2

 دلو ثيدحلا اذه :ىف روكذملا ركب ىبآ نبا دمحم دارملا سيل هنا دنسملا اذه.لاجر

 لاق . ىفقثلا ركب ىبا نب دمحم هب دارملا امناو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبا
 " . ثيدحلا اذه ريغ هربغ الو سنا نع حيحصلا ىف روكذملا دمحمل سيلو رجح نبا

 ىسوم قيرط نم .ملسمو . ركذلا نم ىأ رجح نبا لاق (نوعنصت فيك) :هلوق
 اذه ىف ةيبلتلا ىف لوقت ام ةفرع ةادغ سنال تلق ركب ىبا نبا دمحم نع ةبقع نبا

 ث ..ك . مويلا

 اوفلتخا ءاملعلا نال كلذو . ةيبلتلا انه لالمالا نم دارملا (لهملا انم لهي) : هلوق
 : سمسغلا تلاز اذا ليقو ..فقوملا ىلا حار !اذا ليقف . ةيبلتلا مرحملا عطقي ىتم
 ى ١... نا :ل . ؛ :. :ةبقعلا ةرمج دنع الا اهعطقي ال هنا روهمجلا هيلع ىذلاو

 ىفو . لوهجملل ءانبلا ىلع هلوا مضب رجح نبا لاق (هيلع ركني الف) : هلوق
 ا ." . ` ٠. خلا . هبحاص ىلغ اندحا بيعي ال ةبقع نبا ىسوم ةياور

 ينعي هل تلقف :: لاق مث (ربكملا انمو ىبمملا انم) تاياورلا ضعب .ىف نأ ركذف"
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسز تيار اذام هولاست مل فيك مكل ابجع هللا دبمل

 ثيدحلا نال . لضفالا ىلع فوقولا كلذب ةملس ىبا نبا هللا دبع داراو ؟ عنصي

 كلذ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع مهل هريرقت نم ةيبلتلاو ريبكتلا نيب رييختلا ىلع لدي

: . غلا . نيرمالا نم لضفالا فرعيل وم عنصي ناك :ام فرعي نا داراف
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 مرصمل ١ لسغ ىف .

 4 ح < - .
 لشفي لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

 . رديو امب ميخملا
 : لاق ملسو هيلَع هُكلا لص هنع اضيأ هفيرط نمو _- 4

 امهيف مَرَحا نيذللا هيبوَت ىف آلا نفكي الو َلتَغ مرغملا تامت اذاي »
 . «هسأر رمعي الو بيطب سمي الو

 روسملاو انأ تفلتخا لاق (1) اضيآ سابع نبا .نعو - 5
 هلسُفَي ال وه لاقو هسأر مرحملا لسيغيت تلقف ءاوبالاب ةممَرَعَم نبا
 ىلا (2) نينح نبا هللا دبع همسا الجر تلسرأف سابع نبا لاق

 رتتسي وهو نين رقل ا نيب لستغي لجرلا هدجوف يراصنألا بويا يبأ

 سابع نبا لوسر انأ لجرلا لاقف؟اذَم نَم لاقف هيلع َمَلَسف بوثب

 وهو ملَسو هيلع هللا ٌنَص هللا لوسر ُلييَتْغي (3) فيك كلاسي كيلإ
 مث هأر يللدب: ىتح ءاطاطم بوثلا لع هدي عّضَوَق:لجرلا لاق؟مميحم

 هريب (4) هكح مث هيار ىلع بصف ببصا ميلع تُصي ناسنإل لاق
 . هلع ملا تاولص لعفي هتيآر ادكه:لاق مث.ربةأو امهب لبقأف

 ِ :. ٠": . ٠ .رئبلا

 آ 5 % % % َ

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف اضيا سابع نبا نعو هلوق (1)
 ٠ هركذ مث سابع نبا

 ٠ نينح نب هللا دبع همسا هلوق طاقسا بطقلا ةخسن ىف (2)

 ٠ هسار مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لسغي ناك فيك بطقلا ةغسن ىف (3)

.٠ هكرع خ (4)
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 . ثيداحالا قايس ليلدب ىحلا لاستغغاو تيملا مرحملا لسغ لمشي ام هب دارأ

 لاق . ةبانجلا نم اريهطتو اهفظنتو اهفرت ىأ مرحملا لاستغا ىف رجح نبا لاق
 . كلذ ادع اميف اوفلتخاو ةبانجلا نم لستغي نا مرحملل نا ىلع اوعمجأ رذنملا نبا

 هيف بيط ال ردسلا نال ىنعي (5) (ردسو ءامب مرحملا لسغي) : هلوق - 3

 نم سيل هنا لاقو ىبرعلا ناحيرلا ىف هللا همحر عيبرلا صخرو دعاوقلا ىف لاق

 ىلع مرحم هنا ىلع عمجمف هلك بيطلا اماو . خلا سابع نبا لاق هبو . بيطلا رما
 . .. همارحا لاح ىف مرحملا

 . هوركم هنأ بهذملاو . لاستغالا لبق مارحالا دنع هل هزاوح ىنف اوفلتخاو

 مرحي نأ لبق بيطلا سمي نأ لجرلل هرك هنا سابع نبا نعو حاضيالا ىف لاقو
 . خلا . نيمويب

 ركذ دعب ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (خلا مرحملا تام اذا) :هلوق _ 4
 هتقان ُهَيَصَقَوَف مالسلاو ةالصلا هتَنَع ءىبتلا عم نا الجر َنأ) سابع نبا نع دانسالا
 ٠ ى ۔ ر و ٠ 1 ء . م ء ى و .. ۔,۔< ى هو إم۔

 . رديو امب هولىيغا) :' ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . تامف مرحم وو

 ةمايقلا مؤي تصني هنإ .هسأر اودمع الو . بيطب ةوَئسَت الو .ريبوك ىف ةيفو
 . . ) تلم

 امنا ىربطلا لاقو رجح نبا لاق (امهيف مرحا نيذللا هيب وث ىف هونفك) : هلوق

 لدتساو (مهنامدب معولمز) : لاق تيح ديهشلا ىف امك هل ةمركت اثلاث اب وث هدزي مل
 ةالصلا هيلع هنال جحلا ىف ةباينلا كرت ىلعو توملاب عطقني ال مارحالا نا ىلع هب

 . لاق نا ىلا .جحلا َلاَعفأ مملا ادم ْنَع لمكي نآ ادحا رمات ةك مالسلاو

 تولا همامنا يبو هنيب لاح مت هعاط لمع ىف عرش نم نا هيفو توملا همامتا نيبو هنيب لاح مث ةعاط لمع ىف عرش نم نا هيفو لاطب نبا لاقو

 . . ىهتنا . لمعلا كلذ لهأ نم ةرخآلا ىف هبتكي هللا نأ هل ىجر

 نفكلا ىف رتولا نا ىلع لدي ثيدحلا اذه نا هنم ذخؤي ام رخآ لحم ىف ركذوأ .

 مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأل لالا سار نم نفكلا ناو . ةحصلا ىف طرشب سيلا

 . ال مأ قرفتسم نيد هيلع له لصفتسي ملو هيب وث ىف هنيفكتب

. 7 .. . ٠ اطوملا ىف كلام هاور )5(



 . ...... ... . . مرحملا لسغ ئف (4) بابلا ...... 4

 هناو . قاب همارحا نأو . همارحا بايث ىف مرحملا نبنكت بابحتسا ` 7

 ِ : ٦٠ ... ثلاق نا ىلا : طيخملا ىف نفكي ال

 ىهتني نآ ىلا هيبلنل :لا ماد بابحتس ةسأ هيفو . ةسوبلملا بايثلا ىف نيفكنلا هيفو
 .... . ٠"... ه .۔. ٠ ' ٢ ٦. . : . 7 خلا 5 مارحالا

 . . . . ر
 ىف : رننملا نبا لاق . سمأ نم لوهجملل ىنبم (بيطب سمي الور : هلوق

 هنال ىنعي ههرك نمل افالخ ردسلاب ىحلا مرحملا لسغ ةحابا سابع نبا ثيدح
 . ملعأ هللاو . هيف بيط ١

 ريغ نا ىلع ليلد هيف ىقهيبلا لاق ."ىطغي الو ىنعي (هسار رمخي الو) :هلوق

 لات . ىحلاب عنصي ام تليللاب عنصيف توملاب عطقني مارحالا نا مهريغو ةيكلاملا

 سايقلا ىلع مدقي تبثي نأ دعب ثيدحلا.نكل نيسايقلا ىضتقم وهو ديملا قيقد نبا
 ااا . ,رجح نبا نم ىهتنا . خلا

 }. ه .:. .. ` .... ٥:
 هحولا امآو . هيلع عمجم اذهو هسار ىف لجرلا مارحا نأ ىلع ليلد اضيا هيفو

 ؟ ٧ وا سارلا نم هجولا له فالخلا ببس نا حاضيالا ىف ركذو . فالخ هيفف

 . خلا , سأرلا نم حيحصلاو لاق
.- 

 ىطغيو . هب رم اذا .نتنلا .نم هفنا ىلع ىطفي نأ هل صخ رتي هنا ركذ كلذ عمو

 ":. بهذملا وه ام نيبي ملو نيلوقلا دعاوقلا ىف ركذو . خلا كلذ نم رثك ا هتيحل

 ...هجولاب .ال سارلاب قلعتي مازحالا نا ىلع ثيدحلا اذهب مهضعب لدتساو
 .. . . ملعإ هللاو

 ةياور .ىفو.. امهب نالزان..امهو ىا رجح نبا لاق (ءاوبالاب) : هلوق - 5
 . ؛اوبالا نم ةبيرق ةعماج ةيرق هيناث ناكساو هلوأ حتفب وهو جرعلاب ةنييع نبا

 نبا مالسلا َكيَنَع رقي هل لقف) :: لاقف جيرج نبا داذ (بويا يبا ىلا) : هلوق
 نة+..ذ :. , ؟ .> نا. ...: .جح نبا نم ىمتنا (كلاشي و سابع نب هللا دبعت كيخا

 هللا دبع. انأ تلقف ؟ امم نَم : َلاَقَف) ىراخبلا ىف (خلا لجرلا لاقف) : هلوق
,{ ٨ .8 فا ۔: :ج. ٠4 `. . (خلا سابع نب هللا دبع كيلا ىنلسرا نينح نبا
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 لاق (خلا ناك فيك كلاسي سابع نبا كيلا ىنلسرا) : هلوق ىف رجح نبا لاق .
 ةالصلا هيلع ءىبنلا نع صن كلذ ىف هدنع ناك سابع نبا نا رعاظلا ربلا دبع نبا

 بويا ىبال نينح نب هللا دبع لاق اذهلو هريغ وا بويا ىبا نع هذخا مالسلاو

 بسح ىلع (ال وا هسار لسغي ناك له) لقي ملو (هسار لسغي ناك فيك كلاسي)

 . سابع نباو ةمرخم نب روبسملا فالتخا اهيف عقو ام

 لاؤسلا ىف فرصت نينح نب هللا دبع نوكي نا لمتحيو تلق رجح نبا لاق
 كلذ نم مهف لستفي هدجوف . ال وأ مرحملا لسغي لم هلس هل لاق امل هنال همالك ةنطفل

 صخ هناكو . لسفلا ةيفيك نع هلاسف ةدئافب الا عجري ال نأ بحاف لسفي هنأ

 ىذلا رمشلا لحم اهنال ةلاسملا هذه ىف لاكشالا عضوم اهنال لاؤسلاب سأرلا

 . ابلاغ ندبلا ةيقب فالخب هفاتتنا ىشخي

 ةنييع نبا ةياور ىفو . هسار نع هلزا ىا رجح نبا لاق (ءاطاطف) : هلوق

 هتنار تيأر تَح) جيرج نبا ةياور ىفو (هيلاپ ترظن ىّتَع هردص ىلا هبايث عتج)
 .. ىهتنا (ههجَرَو

 ادمكَم بويا وبا لاق مث . همسا ىلع فقا مل رجح نبا لاق (ناسنإل) : هلوق
 مهنلا ثُمَجَرَق) ةنييع نبا داز . لَسَتب مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا يأ 5

 .ءارملا لصاو . كلداَجا ال يا ديأ كيرآمأ ال : سابع نبال روسملا لاقف ٠ اهربعت
 ىرابنالا نبا هلاق . هدنع ام جرختسا اذا انالف ارما لاقي . ناسنالا دنع ام جارختسا

 ذ ةجحلا نم رخآلا دنع ام جرختسي نيلداجملا نم الك نال ةلداجملا ىلع كلذ قلطاو

 صوصنملا ىلا مهعوجرو ماكحالا ىف ةباحصلا ةرظانم دئاوفلا نم تيدحلا اذه ىفو

 لاق ۔ ضعب ىلع ةجح سيل مهضعب لوق نأو ايعبات ناك ولو دحاولا ربخل مهلوبقو
 ىباحّصأ) :ث مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف ءادتقالا ىنعم ناك ول ربلا دبع نبا

 ناك لب هاوعد ىلع ةنيبلا ةماقا ىلا سابع نبا جاتحا امل ىوتفلا هب داري (موُجتلاك

 امك هانعم نكلو . هافك هدعب نم ىدتقا انيابف مجن تناو مجن انأ روسملل, لوقي

 فارتعا هيفو . لودع مهعيمج نال لقنلا ىف هنا رظنلا لهأ نم هريغو ىنزملا لاق

 دنع لسافلا راتتسا هيفو . اضعب مهضعب ةباحصلا فاصناو هلضفب لضافلل

 زاوجو . ةراهطلا ةلاح مالسلاو مالكلا زاوجو . ةراهطلا ىف ةناعتسالاو لسفلا

3 ٠. هرثانت نما اذا هديب هكلدو ءاملاب هرعش هبيرسشتو مرحملا لسغ
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 ناك !ول نسفلا نال : لاق . لسغلا ىف كلدلا :بوجو ىلع ىبطرقلا هب لدتساو
 ىلع هب لدتساو . هيف ام ىفخي الو هكرت هل زوجي" ناب قحا مرحملا ناكل هنودب متي
 ىلونملاك هريغ لاق نمل افالخ هبابحتنسا ىلع قاب ءوضولا ىف ةيحللا رعش ليلخت نأ
 الوا (هديب هسار كرح مث) ثيدحلا ىف نال . رعشلا فاتتنا ةيشخ ةيعفاشلا نم

 هنأ قيقحتلاو بلصا سارلا رعش نا لاقي نا الا . ةيحللاو سارلا رعش نيب قرف

 :۔ ىهتنا , ريبكلا ىكبسلا هلاق ضعب نود ضعب قح ىف ىلوالا فالخ
 . ! .. ¡.. ج ..: . . 7 . ٠ ,: .٠!

 لاق اذكو (رثئبلا ةيناس ىلع نان وكي ناسلمم ءاوبالاب ناد ومع نانرقلا) : هلوق

 ىف .اذكو اطوملا ةاور ضعبل وه اذكو . رئبلا ىنرق ىأ نانرقلا هلوق ىف رجح نبا

 . ىهتنا . ةركبلا دوع لجال نابصتنملا نادومعلا وا نادومعلا امهو ةنييع نبا ةياور

 امهمام] نم امهنيب لاقي نأ الا مهللا رثبلا ينرق نيب لستفي فيك لماتي نكلو

 ٠.٦ ... ملعا هللاو . ةمودرم رئبلا نوكت وا امهنارو نم وا

 :. لاق ثيح ةبانج ريغ نم هسار لسغي ال مرحملا نا حاضيالا ىف هب حرصملاو

 نم مارحالا لاح ىف عونمم هنال (مارحالا لاح ىف ةبانج ريغ نم هسار لسغي الو)
 و. اهلك هذه لعفي نا اما هسار لساغلاو ثفتلا ءاقلاو رمشلا فتنو لمقلا لتق

 ءاملا نال زئاج هنا ثيدحلا اذه ىلعف :.لاق مث ثيدحلا اذه ركذف . خلا اهضعب

 . ملعا هللاو . هرعش نم اثيش عزني الئل طوحا لوالا لوقلاو . اثعش الا ديزي .ال

 . ! ...:. :.:. ىمتنا

 زاوجلاب لوقلا بسنو نيلوق سارلا لسغ ةهارك ئف دعاوقلا ىف ركذو . ۔

 - ۔ . . , :ى ٠ ا ه : !, ۔ د به )6( عجاريلف 7 انباحصال

 "١٠ ! - . ٤ ٨ 7 | :.ت 7 .. !.ر .ج هي۔

7 ١ 7 .. & ء 155 . مدقتملا ثيدحلا حيرصل بسنالا وهو 6
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 5 سماخلا بابل ١

 ىقتي ال امو مرحملا ىقتي اميف .

 ::لاق ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع ؤبأ - 6
 الو صيمقلا مرتلا سبلي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 دجي (1) مل نإف فاقلا الو سناربلا لو تاليواَرسلا ال ةمامعلا

 : ل اق رنيبعكل كلا , زق سأ ني اًمَهعْطَقَتلَو ِنتفخ ٍ شسيلتلف لح نيلعن ز

 . « سرلا و ناَرَقعَزلا اَهَمَم بايث نم نيش مرتملا سبلي الو »
 ىلص ءئبنلا جوز ةشئاع نع ديزنب رباج نع ةديبع وبآ - 7

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق ملسو هيلع هللا

 بارغلا : حاتُج نلتق ىف مرشلا لع يل تاوذلا نم لسح »
 .:.. .. ٠““‘ :٠ . « قوقعلا بلكلاو بَرقَفلاَو ةراقلاو ةأدجلاو

 َلَحَد لاق كلام نب ا سنأ نع دي ز نب ,رب اج نع ةديبع وبأ - 8

 رفغملا مييآر ىلعو حتفلا مماَع ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قلعتم لطخ نبا ، هللا لوسر اي هل لاقف لجر هءاج همعزت امل
 هللا لوسر نأ ىنغلب دقو رباج لاق « هولتقأ » : لاقف ةبعكل ١ راتشاب

 ٩ .مرحم رع ذئموي ملسو هيلع هللا ىلص

 . دب دع دجب
 مرحملا .سبلي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق .: لاق) : هلوق _ 8

 ركذ دعب هظفلو . ىراخبلا هركذ ام ىلع لجز لاؤس نع باوج اذه . (خلا صيمقلا ا
 نم متكلا سي ام هللا لوسر اي : لاق الجر نا) رمع نب هللا دبع نع دانسالا
 نا اوركذو (خلا صيمقلا سبلي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق ؟ربايش
 سوبلملا اماو . هب حيرصتلا لصحف رصحنم٠شإلي ال ام نال هلزجو مالكلا عيدب نم اذه

 . . هاوس ام سبليو يآ اذك نسنلي ال لاقف رصحنم ريغف زئاجلا

. مل نا الا خ (1)
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 قيرط نم مازتلالاب لديل سبلي ال امب باجاف سبلي امع لئس ىواضيبلا لاق
 ىلا ةراشا هيفو . رصحاو رصخا هنال باوجلا نع لدع امناو . زوجي ام ىلع موهفملا

 جاتحملا مارحالا ىف ضراعلا مكحلا هنال سبلي ال امع نوكي نا لاؤسلا قح نا
 هنم برقيو _ لاق نأ ىلا - باحصتسالاب مولعم لصالاب تباث زاوجلا ذا هنايبل

 .. َييَرقألاو نيدلاولل رمع ني مقتنا ام لق وتيت ادام كت وََكسَي ه : لاعت هلوق
 . مها هنال هيلع قفنملا ركذ ىلا هنع لوؤسملا وهو قفنملا سنج نع لدعف (2) س ةيآلا

 دوصقملا هنم لصحي ام باوجلا ىف ربتعملا نا هنم دافتسي ديملا قيقد نبا لاق

 .۔ رجح نبا نم ىهتنا . ةقباطملا طرتشي الو . ةدايز وا رييغتب ولو ناك فيك

 نأ ملعاو . حاضيالاو فنصملا ةياورو دعاوقلا ةياور ىه يراخبلا ةياورو

 لاجرلاب صوصخم !اذه نأ ىلع اوعمجا مهنال ةارملا نود لجرلا انه مرحملاب دارملا
 فخلاو ليوارسلاو صيمقلاو عردلا ةأرملا سبلت نأ ساب ال هناو . ءاسنلا نود

 سرولا وأ نارفعزلا هسم ىذلا بوثلا عنم ىف لجرلا عم كرتضت امناو . رامخلاو
 . ملعا هللاو

 لاق . تاروكذملا هذه نمت ءىش سبل مرحمل زوجي ال هنا ىلع ءاملعلا عمجا : هيبنت

 ىف وم امم ركذ ام ىلع ثيدحلا اذه ىف ركذي مل ام ءاهقفلا ساقو حاضيالا ىف
 ىلع اسايق مرحملا اهسبلي ال قاؤطالا عيمج كلذكف صيمقلا ركذ هنأ كلذو . ةانعم

 هسار جرخيو ءىشب ههجوو هسار مرحملا ىطغي ال كلذكف مئامعلا ركذو . صيمقلا

 هيلع هللا لوسر ركذو لاق نا ىلا _ هسمي ال لظ هقوف نوكي نا الا همارحا ىف
 ىلع الو هسأر ىلع دشي الو مرحملا طبري ال كلذكف تاليوارسلا مالسلاو ةالصلا

 . بوثلا الو طيخلا دقع هسفن ىلع دقعي الو .ابوث هيلع رزي الو مزتحي الو دسج
 دلقتي ال كلذكو هدلقتي الو هكسميف افئاخ ناك ناو اسوق الو افيس دلقتي ال كلذكو
 5 . . خلا . زورحلاو ذيوامتلاب

 طيخم لك ىلع ليوارسلاو صيمقلاب هبن .هناو : ضايع نع القن رجح نبا لاتو
 ىلع فافخالابو.. هريغ وا اطيخم هب سارلا ىطغي ام لك ىلع سناربلاو مثامعلابو
 عضولا ىلع سبلي ام طْخملا ميرحتب دارملاو لاق .نا ىلا - لجرلا رتسي ام لك
 ٠ خلا . ساب الف الثم صيمقلاب ىدترا ول اماف . ندبلا ضعب ىف ولو هل لعج ىذلا

! 5 ٠ 215 ةيآلا . ةرتبلا هروس ()
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 ساب ال لاق هب وثب ىبتحي مرحملا نع لئس : لاق ثيح حاضيالا مالك هلثمو .. .
 هنم ىهنلا سابللا اذهل ةعماجلا ةلعلاو . دقعلا ةيحان نم هارا الو :, لاق...كلذب
 ىق ةدوجوم ةلعلا هذهو م بوثب االو طيخب ال ادقع هسفن ىلع دقعي اال نا هارا اميف
 ةلملا هذه ىلعف لئاق لاق ناف . نيفخلاو سيناربلاو ليوارسلاو ةمامعلاو صيمقلا
 هللاو , اذه ىلع كلذك كلذ لمل هل ليق ؟ هيلع ساب ال هرهظ ىلع اصيمق لعج نا
 ..ط ¡ . :...ا . : ; ١ خلا . ملعا

 ناف) : هلوقب لدتساو : رجح نبا لاق (ننيفخ سبليلف نيلعن ذجي مل ناف) :: هلوق

 نعو . زوهمجلا لوق وهو . نيعوطقملا نيفخلا سبلي ال نيلعنلا دجاو نا ىلع (دجي مل
 .4 .. < ' خلا ؛ ةيفنحلا-دنع اذكو . هزاوج ةيعفاشلا ضعب

 ىلم مهرثكا قفتاو دعاوقلا ىف لاق (نيبمكلا م لفسا امهعطقيلو) :: هلوق

 عطق يغ نُم امهسبل نورخأ زإجاو ؛نيلعنلا دجي مل نملا نيعوطقم نيفخلا سبل ةزاجا
 . خلا

 مدمسم دنع امهيفأ اوفلتخا ءاملعلا نا : نيفخلا سبل ةلاسم ىق لوقلا لصاحو

 :" لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ةئبنلا نع سابع نبا ثيدح رهاظ فالتخال نيلعنلا
 دعاوقلا ىف هاور امك ينيعلا دي مل نمل ِناَقُمْلاَو . ًرازالا يجي مل نمل َليِازَملا)
 هاورو , ىزذخلأ ديعس ىبأ نع انه هللا همحر فنصنملا هاور ىذلا ثيدحلا رهاظ
 . " . . ا ءا.ا “ا“ ل رمع نبا نغأدعاوقلا ىف

 ثيدحل امهمطق بجي الو امهلاحب نيفخلا سبل زوجي هقفاو نمو دمحا لاقف ا
 تيدحل امهعطقب حرسملا رمغ نبا ثيدح خسن نومغزي هباحصا ناكو . سابع نبا
 .فإ .:... . - لام عاضأ امهمطق نأ اومعزو ىرذخلا ديمس ا

 امهسبل زوجي ال ءاملعلا ريهامجو ىعفاشلا ةفينح وباو كلامو انباجصا لاقو

 قلطم سابع نبا ثيدحو اولاق : رمع نبأ ثيدحل نيبعكلا نم لفسا امهمطق دعب الا
 ةدايزلاو . ديقملا ىلع لمحي قلطملا ناف . رمع نبا ثيدحل نيمموطقملا ىلع هلمح بجيف
 . ةلوبقم ةقثلا نم

 ىهن اميف نوكت امنا ةعاضالا نال حيحصب سيل (لام ةعاضا هنا) : مهلوقو

.; ..: " ٠ هل ناعذالا بجي قح لب ةعاضاب سيلف عرشلا هب درو ام اماو ء هنع
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 انباحص] لاقف ؟ ال وا ةيدف هيلع له . نيلعنلا مدمل نيفخلا سبال ىف اوفلتخا مث

 ةالصلا هيلع اهنيبل ةيدف تبجو ول هنال هيلع ءىش ال مهقفاو نمو ىعفاشلاو كلامو
 سارلا قلح ىلا جاتحا اذا امك ةيدفلا هيلع هباحصاو ةفينح وبا لاقو . مالسلاو

 ' . ملعا هللاو . ىدفيو قلحي

 سلفلا نزوب سرولاو فورعم نارفعزلا (سرولا الو نارفعزلا هسم) : هلوقا
 سوروم لاقي الو . سراو وهف ناكملا سروا] هنم لوقت . نميلاب نوكي رفصا تبن

 . هب غبصي حيرلا بيط رفصا تبن رجح نبا لاقو . رداونلا نم وهو

 ىاو ءاش ام بايثلا نم سبلي اذه ىلعف : ثيدحلا ركذ دعب حاضيالا ىف لاق

 نا ىلا - بيط نم ناك امو رفصع وا سرو وأ نارفعز اهسم نكي مل ام ءاش نول

 ى هسبلب ساب الف بيطلا حير هيف نكي ملو ءىش هنم صقني ملو لسغ ناو - لاق
 . خلا . ابيط هديب سمي ال كلذكو

 ةدايز ىراخبلا تاياور ضعب ىف (خلا . باودلا نم سمخ) :هلوق - 1 .

 ثيح هللا همحر دعاوقلا بحاص مالك قساوف نهتيمستب رعشيو (قِساَوَك َنْلك)
 ىتلا قساوفلا سمخلا الا مرحملا ىلع مارح ربلا ديص نا ىلع ءاملعلا عمجاو :: لاق
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر اهانثتسا

 هريغو ىوونلا لاق :: لاق ثيح افالخ قسفلاب اهفصو ببس ىف رجح نبا ركذو

 ةفل قسفلا لصا ناف ةفللا قفو ىلع ةيراج ةحيحص قساوف سمخلا هذه ةيمست

 نمم قَسَمَك ه : ىلاعت هلوقو . اهرشق نع تجرخ اذا ةبطرلا تقسف هنمو . جورخلا
 جورخ وهف هبر ةعاط نع هجورخل قساف لجرلا يمسو . جرخ ىا (3) « نر رم
 ليقف قسنلاب ةروكذملا باودلا فصو ىف ىنعملا اماو _ لاق نأ ىلا ۔ صوصخم

 هلوقل هلكا لح ئف ليقو :ةلتق ميرحت ىف ناويحلا نم اهريغ مكح نع اهجورخل
 هلا مشأ ركذب مك ام اولك لو » : هلوقو « ه هللا ربعل أ قسف وأ » : ىلاعت
 مدعو داسفلاو ءاذيالاب اهريغ مكح نع اهجورخل ليقو . (4) ى يسفن هَنق يلع
 . عافتنالا

 7 .:. ٠ وه ةيالا " فهكلا ةروس (ة)
٠ 121 ةيالا 0 ماعنالا ةروس (4).
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 هلتق زاج ام لك سمخلاب قحلا لوالاب لاق نمف ىوتفلا لها فلتخا مث نمو.
 نع ىهن ام الا لكؤي ال ام قحلا ىناثلاب لاق نمو . لحلا ىفو مرحلا ىف لالحلل

 هنم نلصحي امب قاحلالا صخ كثلاثلاب لاق نمو . لوالا عماجي دق اذهو . هلتق
 . داسنالا

 ؟ هقسيوق ةرافلل ليق مل : هل ليق هجام نبا نع ديعس ىبا ثيدح ىف عقوو

 اهب قرحتل ةليتفلا تذخا دقو اهل ظقيتسا مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا نال : لاقف

 لعف هبشي اهلعف نوكل كلذب سمخلا ةيمست ببس نأ ىلا ءىموي .اذهف . تيبلا
 . ىهتنا . ملعا هللاو . ريخالا لوقلا حجري وهو قاسلا

 ةيحلا ةدايزب ةددمتم تاياور ىف عست ىلا رجح نبا اهلصوا (سمخ) : هلوق

 رماظو ..رصحلا ديفي ال ددعلا موهفم نأ ركذو . رمنلاو بئذلاو ىداعلا عبسلاو
 ركذ دعب لاق ثيح ةيحلاو ةسمخلا هذه ىف الا ىهنلا دري مل هنا لدي دعاوقلا مالك
 ؟ سكعلاب وأ ماعلا هب ديرا صاخلا باب نم اذه له اوفلتخاو : ثيدحلا

 . كلذب ديرا ماعلا ىا ىف اوفلتخاو ماعلا هب ديرا صاخلا باب نم وه موق لاقف

 , دهفلاو رمنلاو بئذلاو دسالاك داع عبس لك ىلا ةراشا روقعلا بلكلا ::: موق لاقف

 اهنإل عابسلا راغص لتق ءالؤه ري ملو . هلتق مرحملل سيلف داعب سيل ام ناو
 . رهلاو بلمثلاو عبضلا لثم رابكلا نم ودعي ال ام لك لتق الو ودعت ال

 لاقو . بئذلاو ىسنالا بلكلا الا ةروقعلا بالكلا نم لتقي ال : موق لاقو

 نيب فالخ الو _ لاق نا ىلا - سمخلا ىنعم ىف وهف لكالا مرحم لك : نورخآ
 . خلا . مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا نع كلذ توبثل ةيحلاو برقعلا لتق ىف ءاملعلا

 بلكلا وه : ليقف . روقعلا بلكلاب دارملا ىف اوفلتخا ءاملعلا نا لصاحلاو

 اوقحلاو حلاص نب نسحلاو ةفينح ىبأو ىعازوالا نع كلذ ىكح . ةصاخ فورعملا

 دارملا سيل : روهمجلا لاقو ..هدخو بئذلا ىلع بلكلا رفز لمحو . بئذلا هب

 ابلاغ سرتفم داع لك دارملا لب فورعملا بلكلا اذه صيصخت روقعلا بلكلاب

 ةنييع نباو ىروثلاو ملسا نب ديز بهذم وهو . اهوحنو بئذلاو رمنلاو عبسلاك

 ليقو . فورعملا بلكلا لخدي ال هنا كلام بهذم نم روهشملاو . دمحأو ىعفاسشلاو

هبمذم نم روهشملا ىف هدنع لتقي الو , بئذلا لتق ىف هلوق فلتخاو . لخدي
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 . براقعلاو تايحلا راغص لتق زوجيو . هيلع ءازج ال لعف نا هنكل عابسلا راغص
 . أ . هنع روهشملا ىلع نابرغلا راغص لتقيو
 هب ديرا ماعلا باب نم ثيدحلا نا لاق نم لوق نايبل دعاوقلا ىف ضرعتي ملو -

 نم .هلتاق نم لتقي نأ اضيأ هل زوجيو : لاق هنايب حاضيالا نم ذخؤيو . صاخلا
 مل نورخآ لاقو ! نهفاخ اذا نهلتقي مهضعب لاق : لاق مث .ثيدحلا ركذف عابسلا

 . ؛ . ب خلا ..فوخلا ركذ دري

 ركذ ام لتقي مل ثيح صاخلا هب ديز] ماعلا باب نم هنأ ىلا ريشي لوالا لوقلاق

 . .. اقلطم نالتقيف امه اماو '.:برقعلاو ةيحلا ريغ ىف كلذ لعلو . اقلطم

 ۔ ءاذيالا هناش نم ام ىنعي :_ اهلك تايذؤملا نأ حاضيالا بحاص دنع راتخملاو ا 3٨

 تم لصحب نا هيك نم ابارت لتق نيت فالخلا ركذ دنب لاق ثيح قلطن لتب
 هيلع هلوقل اهلتقي اهلك :ىراوضلا نا ىدنع رظنلا هبجوي ىذلاو : هصن امت ىذا
 . (خلا مَرَحْلاَو للا ىف نوم 1 اًولتَقا) : مالسلاو ةالصلا

 نم بد ام وهو ةباد عمج ةدحوملا ديدشتب زجح نبا لاق (باودلا نم) :هلوقأ ا
 ضرألا ىف قباد نم اموا» : ىلامت هلوقل ريطلا اهنم مهضعب جرخا دقو . ناويحلا
 ىف ركذ هناف هيلع دري ثيدحلا اذهو ::(5) . ةيآلا ... هيَحاتجي بطت ناط 3

 :"ىلاعت هلوق مومع :اضيا ريطلا لوخد ىلع لديو . ةادحلاو بارفغلاو' سمخلا باودلا

 ةَباَد نم نآك ه : ىامت هلوقو . هئزر هللا ىلع الإ رينلا ىف رقا نم امو ه
 قلخلا .ءدب ةفص ىف ملسم دنع ةريره ىبا ثيدح ىفو « ةيآلا .... اهقزر لمحت الا

 .. © .. ركذلاب ريطلا :زرفي ملو (سيمَحْلا موي َاَوَدلا َقَنَعَور

 نم مهنمو . رامحلاب اهصصخي نم مهنمف ةبادلا ىف فرعلا لمأ فرصت دقو ..
 ` .., ..ىهتنا . فلحلا ىف رهظت كلذ ةدئافو . سرفلاب اهصخي

 دنع ةشئاع نع بيسملا نب ديعس ةياوز ىف داذ رجح نبا لاق (بارغلا) : هلوق أ

 ضعب ديقلا اذهب ذخاو . ضايب هنطب ىف وا هرهظ ىف ىذلا وهو (عقبألا) ملسما
 ق 3 ٠.:خلا . ثيدحلا باحصا

, . .ب .. :ل .... ٠ ذو ةيالا . مامنالا ةروس ()
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 ىنمي عقبالا بارغلا الا لتقي ال مهضعب لاقو : لاق ثيح حاضيالا مالك هلثمو
 ىف لتق ال) تاب اورلا ضعب ىف ءاح دق هناب مسالا م ومع اوصصخ و . ناب رذلا نم

 . (راف وا روقع بلك وا عقبا بارغ وا ةادح وا برقعلاو ةيحلا الا ةوك مرحلا

 رهظ حرج وا . هثاعو قرخ دارا نا الا هيمري الف بارفلا اماو : رثالا ىفو

 نا مهضمب لاق هلتقي ةلع ريغ نم اماو . هيلع ءىش الف هلتق ناو هيمري هناف هتلحار

 . مدقت امك خلا . اهلتقي اهلك ىراوضلا نا رظنلا هبجوي ىذلاو ءادفلا هيلع

 نم هلسرا امل حون نع ناب هنال كلذب ىمس ليق . نيبلا بارغ وه عقبالا بارفلاو

 ناكو . حون ىلا عجري .ملو اهيلع عقوف ةفيج ىقلف ضرالا ربخ فشكيل ةنيفسلا
 بصفمن اذاو . رشب نذا ::اولاق نيترم بعن اذا اوناكف هب نوماشتي ةيلهاجلا لمهأ

 . كلذ مالسالا لطباأف ريخب نذأ : اولاق اثالث

 الاب رح الو . كريط الا ريط ل ًمُهَنلا) : لاق بارغلا عمس اذا سابع نبا ناكو
 . (َكّرمَع ةلإ الو . كريخ

 نالكاي امهنال قبالاو فادغلا ثيدحلا ىف بارفلاب دارملا ةيادهلا بحاص لاقو

 قعقملا توص عمسف رفسل جرخ نم _ لاق نآ ىلا _ الف عرزلا بارغ اماو . فيجلا

 : نابرغلا نم عون قعقعلاو ى رجح نبا نمخلا , رفك عجرف

 . دم رعفب ةزمه اهدمب هيناث حتفو هلوأ رسكب : رحح نبا لاق (ةأدحلاو) : هل وق

 لب ثيناتلل تسيلو ءاتلا ىف _ لاق نا ىلا _ .ارودن هيف دملا مكحملا بحاص ىكحو

 ركذف . خلا ةزمهلا لدب واوب (ةودح) اهيف ىرهزالا ىكحو . ةرمتلاك ءاهلاك ىمه

 ` .. خلا . رصقلاو ءايلا ديدشتو هلوا مضب ايدحلا ىهو ىرخا ةغل اهيف

 ملو . ليهستل ١ اهيف زوجيو ةنكاس ةزمهب : رحح نب ا لاق (ةرافلاو) : هلوق

 : لاق هناف ىعخنلا ميهاربا نع ىكح ام الا مرحملل اهلتق زاوج ىف ءاملعلا فلتخي

 فالخو ةنسلا فالخ .اذه ::: لاقو رذنملا نبا هجرخا (مرحملا اهلتق اذا ءازج اهيف)

 . خلا . ملعلا لمعأ لوق

 ةب رقع لاقي دقو . ىثنالاو ركذلل ظفللا اذه : رجح نبا لاق (برقملاو)أ : هلوق .

بحاص هلاق . مثاوقلا ةريثك ةليوط ةبيود وه لن نابرقعلا اهنم :سيلو . ابرقعو



 ! ك ىقتي ال امو مرحملا ىقتي اميف (5) بابلا 224

 لاقيو . كرحتي ىتح امئان الو انيم رضت ال اهناو اهرهظ ىف اهنيع نا لاقيو . مكحملا

 ,.. ...... .- خلا . نيتلمهملاب هتعسلو ةمجعملا نيغلاب برقعلا هتغذل ا

 عمجلاو ةبلك :ىثنالاو فورعم بلكلا :. رجح نبا لاق (روقعلا بلكلاو .: هلوق

 هنأك ةيعبسو ةيميهب بلكلا ىفو . ديبعو دابعو دبعأك حتفلاب بيلكو بالكو بلكا

 رثالا ءافتقا نم هيفو . هباب ىق ىتاينم امك ديصلاو ةسارحلل عفانم هيفو . بكرم
 . هريغل سيل ام ميلعتلا لوبقو ددوتلاو مونلا ةفخو ةسارحلاو ةحئارلا مشو ا

 فالخلا مدقت دقو . خلا . مالسلا هيلع حون ةسارحلل هذختا نم لوا نا : لاقيو
 1 : : انه روقملا بلكلاب دارملا ىف

 ىلعو حتفلا ماع ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد) :: هلوق ۔ 8 -
 . ءافلا حتفو ةمجعملا نيفلا نوكسو ميملا رسكب وهو بهاوملا ىف لاق (رفغملا هسار

 عرد لضف نم لعجي ام وه مكحملا ىفو . سارلا ردق ىلع عوردلا نم جسني درز
 . ةوسنلقلا :لثم سأرلا ىلع ديدحلا

 راتساب قلعتم لطخ نبا هللا لوسر اي :' لاقف لجر هءاج هعزن املف) :: هلوق

 همساو ةلمهملا ءاطلاو ةمجعملا ءاخلا حتفب لطخ نبا (خلا هولتقا : لاقف ةبعكلا

 عمجلا اماو : بهاوملا ىف لأق . لاله ليقو . ىزعلا دبع ليقو . هللا دبع : ليق

 , هللا دبع ىمس ملسأ املف ىزعلا دبع ىمسي ناك هنا همسا نم هيف فلتخا ام نيب

 ١ ... 7 .. ىهتنا ى لاله همسا هل خاب هيلع سبتلاف لاله لاق نم اماو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هثعبف املسم ناك هنال هلتقب رما امنا هنا : كلذ لبق ركذو .

 لزنو . املسم ناكو . همدخي ىلوم هعم ناكو . راصنالا نم الجر هعم ثعب و . اقدصم

 ائيش هل عنصي ملو ظقيتساف مانو اماعط هل عنصيو اسيت حبذي نا ىلوملا رماف الزنم ا
 ءاجهب ناينفت نانيراج ىأ ناتنيق هل تناكو . اكرشم دترا مث هلتقف هيلع ىدعف

 . ىهتنا . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر :ة

 لطخ نباو . رعشلاب مالسلا هيلع هللا لوتسر وجهي ناك هنا : رجح نبا ركذو

 نأ دعب بهاوم ١ ىف لاق . نمالا نم مالسلاو ةالصلا هلع هللا لوسر ءانثتسا نمم

 بحي لجر نايفس ابآ نا هللا لوسر اي : سابعلا لاقف نايفس ىبأ مالسا ركذ
 ىَداَتَف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر رماو . معن : لاق . اثيش هل لعجاف رخفلا

قلغا نمو . نمآ وهف نايفس ىبأ راد لخد نَمَو .نيآ وهف دجتسملا َلَحَد نم : عيداتمت
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 دعس نب هللا دبع ىأ دلخم لاق امك امهو . نينثتسملا الا رمآ هق همذ وراد :بابب

 ءارلاو ةحوتفملا ءافلاب(اننترف)امعو هاتنيقو . ةزرب .وبا هلتق.لطخ نباو ذ خرس ىبا نبا

 امهادحا تملسا . ةدحوملا فاقلاب(ةبيرقلو نونلاو ةيقوفلا ةانثلا ءاتلاو ةنكاسلا

 . تلتق ةبيرق نأو انترف تملسا يتلا نأ قحسا نبا ريغ ركذو . ىرخالا تلتقو

 , ماشه نب ىفيص نب رمع ةالوم تناك لاقيو . تملسأ بلطملا ىنبل ةالوم ةراسو

 دبعم نب ثراحلاو , ملسا لهج ىبا نب ةمركعو . تلتق ةبيرقو . ةأرما ملع بنراو

 ىلوالا نيتدحومو ةمومضم ةلمهمب ةبابص نب سيقمو . تلتق ةبيرقو . يلع هلنق

 تنب بنيزل ضرع ىذلا ومو ملسا دوسالا نب رابهو . ىئيللا ةليمن هلتق ةفيفخ

 تطقسأو ةرخص ىلع تطقس ىتح اهب سخنف ترجاه نيح مالسلا هيلع هللا لوسر

 ملسا برح نب يشحوو . تملسا ةبتع تنب دنهو . ملسأ ريهز نب بمكو . اهنينج
 : . خلا . ىهتنا

 ديعسو ىملسالا ةزرب وبا هلتق ىف كرتشا ليقف لطخ نبا لتاق ىف اوفلتخاو .
 ديعس .هيلا قبتسا ليقو . ىنالجعلا ةدبع نب كيرش هلتق ليقو 0 ثيرح نبا

 حصالاو . هلتقف نيلجرلا بشا ناكو ارامع ديمس قبسف رساي نب رامعو ثيرح نبا
 اوردتبا مهنأ ىلع تاياورلا ةيقب لمحتو : بهاوملا ىف لاق , ةزرب وبا هل لتاقلا نأ
 . إ خلا", هيف هكراش هريغ نوكي نا لمتحيو . ةزرب وبأ مهنم هل رشابملا ناكف هلتق

 هللا لوسر اعد املف نافع نب نامثع دنع ابتخاف حرس ىبا نبا اماو : لاق مث
 هيلع هللا لوسر ىلع هفقوا ىتح هب :اج ةعيبلا ىلا سانلا ملسو هيلع هللا ىلص
 . اثالث هيلا رظنف هسأر عفرف . هللا دبغ عياب هنلا ىبن اي : لاقف مالسلاو ةالصلا

 لجر مكيف َناَ ام : لاقف هباحصا ىلع لبقا مث ثالث دعب هعيابف . ىبأي كلذ لك

 ام يردن ام هللا لوسر اي اولاقف . هَنَنَعَيَك هعيب نَع تفك َنيح اذم لاب موقيس يشر

 . خلا يمألا ةئاَع هل نوك نآ يتل ىفني هنإ : لاق انيلا تأَمَوَأ لا . كسفن ىف

 نأ ىلع ةبعكلا راتسأاب قلعتم وهو لطخ نبا لتقب لدتساو :: رجح نبا لاق

 ىف لتقلا هيلع بجو نم لتق زوجي هناو . لتقلا هيلع بجو نم ذيمت ال ةبعكلا
 ىف عقو امنا كلذ ناب :اوسكع نيفلاخملا نال رظن كلذب لالدتسالا ىفو . مرحلا
 نأب حرص دقو . ةكمب لاتقلا هيف مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلل لح ىتلا ةعاسلا

ررمع ثيدح نم دمحأ دنع عمقو ةروكذملا ةعاسلاو . ناك امك تداع اهتمرح
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 . خلا رصعلا ىلا حتفلا موي ةحيبص نم ترمتسا اهنآ هدج نع هيبا نع بيعش نبا
 هللا دبع ةبعكلا راتسا تحت نم جرختسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ركذف

 ! . خلا . ميهاربا ماقمو مزمز نيب .اربص هقنع تبرضف لطخ نبا

 ىف لاق (مرحم ريغ ذئموي ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا نأ ىنفلب دقو) :: هلوق
 ةالصلا هيلع هللا لوسر نكي ملو : ىراخبلا ةياور ىف امك كلام لاق : بهاوملا

 ثيدح نم ملسم هاور ام هل دهشيو _ لاق نا ىلا _ امرحم ذئموي ىرن اميف مالسلاو
 . مارحإ رثع ُادؤصس ةمامع همعو ةكم حتفلا مؤي مالَسلاو ةالصلا هيع َلَحَد : رباج

 هبتع ؛ىبّتلا لُخدَي مل : لاق سوواط نع حيحص دانساب ةبيش ىبا نبا ىورو
 بجي لم : ءاملعلا فلتخا دقو . ةعم حتَق موي الإ امرحم لاإ ةكم مالسلاو ةالصلا
 . اقلطم بوجولا مدع ىعفاشلا بهذم نم روهسشملاف ؟ال ما مارحالا ةكم لخد نم ىلع

 . بوجولا مدعب ىلوا وهو بترم فالخ هلوخد رركتي نميفو . اقلطم بجي لوق ىفو
 مزجو . بجي ال مهنم لك نع ةياور ىفو . بوجولا ةثالثلا ةمنالا نع روهشملاو
 ۔خلا تاقيملا لخاد ناك نم ةيفنحلا ءانثتساو ةرركتملا ةجاحلا ىذ ءانثتساب ةلبانحلا

 رثكي نم الا مارحا ريغب ةكم لوخد ىف دحال صخرتي ال هنا انباحصا بهذو
 . مهبشاعم نع امطقو ةقسم مارحالا مهمازلا ىف نال نيباطحلا لنم ةكم ىلا هددرت

 . مارحا ريغب لخد اذا مدلا همزليف مهربغ اماو

 . نيباطحلا الا مدلا مهمزلي هنأ هللا همحر عيبرلا نع ىورو دعاوقلا ىف لاق

 . ملعأ هللاو . خلا . ةكم نم اوجرخي نآ لبق تيبلاب اوفوطي نا مهيلعو : لاق

 رفغملا ىف سنا ثيدح نيب نأ ليلكالا ىف مكاحلا معز دقو : بهاوملا ىف لاق
 لوأ نوكي نآ لامتحاب هوبقعتو . ةضراعم ءادوسلا ةمامعلا ىف ارباج ثيدح نيبو

 امهنم لك ىكحف ; كلذ دعب ةمامعلا سبلو هلازا مث رفغملا هساز ىلع ناك هلوخد
 ءادوسلا ةمامعلا ناب عمجي هريغ لاقو . ضايعل عمجلا اذهو _ لاق نا ىلا _ هاور ام
 داراف ديدحلا ]ادص نم هسأرل ةياقو رفغملا تحت تناك و] رفغملا قوف ةفوفلم تناك

 لخد هنوك ةمامعلا ركذب رباج داراو . برحلل ابهاتم لخد هنوك رفغملا ركذب سنأ
. خلا . مرحم ريغ
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 .. © ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا ىف

 الالب تلأس لاق رتع نيا,نع ىنغلب لاق ةديبع وبا 9
 امو عنص فيك ةبعكلا ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر لخد موي

 . ةئالئو هنيمي نمع (1) نيدوُمَعَو وراَسي نمع ادوممم لَعَج لانق ؟ لعف
 نيبو هنيب لعَجَو لص مث ةدمعا ةتس ىلع ذِئمَوَي تيبلاو ٥َءارورةدمْعا
 لص نم ةديبع وبآ لاق عيبرلا لاق . ع رذآ ةئالث نم اوحن يرادجلا
 : . (2) هل ةلبق الف اه رهظ ىلَع وأ اهلخاد

 هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ىنفلب لاق ةديبع وبآ _ 0

 ِكُموق يرت ملأ » : ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع

 . « مالملا هيََع ميهاربإ دعاوق لع اوَرَصَتقأ (3) تيبلا اوتب نيح
 : لاق ميهاربا دعاوق ىلإ (5) اهدرت الأ هنلا لوسر اي (4) تلاقف
 ااا , . « رفكلاب كموق ناثدح الؤل «

 ملسذ هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب لاق ةديبع وبآ _ 11
 : . نيتعكر اهيف ىلصف حتفلا ماَع ةبعلا لخد

 ًكَئَعَب ءىش يأب بلاط يبآ نب يلع لّيُس لاق ةديبع وبآ _ 32
 ؟ عست ماع ةجح يف ركب يبآ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 الا ةنجلا لخدن الو ء نايزع تئَبلاي قوط الأ : لاصخ عيراأب | لاق

 اذم مويام ذغبمَرخا ىف كرتم ميس غتجي الو ى ةنمؤم فن
 ٢ . ادوصعو خ ()

 ىلا هادعتي الف هب صتخم عضوملا اذه ىف مالسلا هيلع هلعف نآ ىلا كلذب راشا هل ةلبق الف هلوق (2)

 . . ٠ ملعا هللاو . ةالصلا ىف ةلبقلا لابقتسا بوجول هبغ
 .. : ٠ ةبعكلا خ ()
 . تش خ )٨(

. هدرت خ (ة)
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 نمو س هدهع ىلإف دهع ملت هيلَع هللا ىلص ىبنلا دنع هل ناك نَمَو ى م م ه , ۔ے ,,. وف هم ؟ ۔۔ ...2 ة ا : ر ر ٥ وح ۔ ,ك ؟ ۔۔
 7 ء . رهشا ةعبرأ ىلإف ذهَعهل نكي مل

 هللا دبع نبا رباج نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 دوسألا رجحلا ىلإ لمر ملَسَو ميَلَع هللا نص هللا لوسر تيأر (6) لاق

 يبعي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرق ال هَدَحَو هللا آلإ ةلا,ال » : لوقيو انالك رتك نشل لع تنكو اةإ يناولتأ ةئالت ىف دشلا ىهتنا شع
 اثالث كلذ لثي ةورملا نع عسيو « زيدق ءيق لك ىلع وهو تيميو
 يداولا نب ىف ناَمَدَق تبصنا اذإ ىتَح ىتم افصلا لع نم لزت ذو

 . %هَع هضعب رحت و هديي هيمك ضعب َرَعَتو هنم جرعي ىَتَح ىعس

 ىل تلاق:لاق ريبزلا نبا ةورع نع ىنفلب لاق ةديبع وبآ - 4
 هلل ! لوسر قار توكس ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوز ةملس ما
 هما )انف تا يفخر ن ا اول انلا )٦( ءار تئاب ,مفوط) لاق ,,كتنآ ,نآ ملسو هيلع هللا رس
 ل ُ يلرعي ملسو و 7 ( ىلص وسرو .م ۔ هد ( .  7 و
 . «» روطم باتو روطلاو » أرقت وهو تيبلا )8( باج

 ثمثمس لاق هللا دبع نب رباج نع ىنفلب لاق ةديبع وبآ - 35

 (9) اَمَصلا ديري وُهَو دجنملا ني جَرَح نيح لوتيامعطررللا لوسر
 َ َ . ح مرإ,م 4 ۔4

 . (دب هللا اذب امي أدبن)

 ةشئاعل تلق:لاق ريب زلا نب ةورع نع ىنفغلب لاق ةديبع وبآ 416 :

 اقَضلا نا « : َلاَضَت هَكل ١ َلؤَق تيأرأ : نيلا ثيدح نيموي انأو

 هيلَع حانجب لق َرَمَتَعَا وأ تيبلا جَح نمق هللا رئاعش نم ةؤزملاؤ
 . امهب قوطي ال نآ (10) ساب يَحأ ىنع ىرا مق «اَمهب فوطي نأ

 ٠ لوقي خ (6)
 ٠ ءارو نم (7)

 .. د ٠ بنج خ (8)
 ِ ٠ نيتورملا نيب ىعسلا هب دارملاو فاوطلا ةغسن ىف افصلا هلوق (9)

. اديش خ (19)
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 م م ,. ۔ے ٨٠ و ۔ 2 .ه ۔,۔ع ه ء . .

 الف ناك لوقت امك رمالا ناك ول الك اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 راضنألا ىف ةتيآلا هذك ثنَرَت امتإو٬امهب قوطي ال نآ هيلَع حاتُج
 َنوُجَرَحَتي اوا ينق (11) فلح ةانم تناكو ةانم نم َنؤلهي اناك
 هلا لوسر الت مالسإلا َءاَج ًملق٬ة رملاو افصلا نيح اوفوظيي نآ

 افَصلا نإ » : لاعتو تَراَبَت هللا لَرتاك كلَد نَع مَلَسَو هيَلَع هللا لص - .۔ ۔,.مع۔ ء2٤ <۔2٠؟ح ۔,¡ج ٠ ۔ 2 إ ۔ .۔ ء‘1 7
 ةيلهاجلا تناك ديدقب رجح ةانم : عيب رلا لاق : ةيآلا « هرا

 . هن ودبعي

 هللا دبع ىلإ لجر ءاج : لاق ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ - 7
 (12) ثيدحلا امب رآ عَنُصَت كتيأر نمح رلا دبمم ابأ ايت : لاقف رمع نبا

 هللا تيب َقَرَتحأ اك : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8

 هلا َرََق ںيانلا ضعب لاق حيرلا اهب ثراَط مةراَرَم لجأ ني مارحلا

 فالخلا عقو مث نمف . هتيب قرتخي نآ هللا رقي مل نور[خآ لاق وان
 تسل تبسلا موي هقارتحا ناكو : ةديبع وبآ لاق . ردقلا ىف لوألا

 . نيتسو عبرأ ةنس لوالا عيبر نم َنولخ لايل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ىنفلب لاق ةديبع وبأ - 9
 ٍ ۔ <٠ ه۔۔ ۔إ,۔ ] ه۔۔عز ,س . 4 ء .۔؟, ,ن ث .ح , ۔۔۔

 ںياتلاي ىضفا َقَو جرخ مث نيتعكر اهيف لَصَق حتلا ماع ةبعكلا لخد
 قَدَص ىزلا هلل دمحلا » : لاقف ربابلا ىتداتضيب دحأك ةبعكلا لؤَح
 ے ے ى ے , ۔۔۔ ه ۔ے ي ,. و ۔ه 1 ۔ س ت ۔۔۔22و۔هر ِ۔< ۔و ۔ه ۔

 « نونظت امو نولوقت اذام . هدح و باًَرَحالا مزهو هدبع َرصىو هدعو

 : لاقو (13) حجساف تردق ميرك غآ:ارنح نظَنَو اربخ لوثتت:اولاق
 هللا زيفغِي مويلا مكيلع بيرثنت ال : فسوي ىخآ لاق امك لوقأ انأو » .؟ ۔۔ .؟ ؟ ر س 22 َ م. م و 1 4 2 ح ر 1 7.٤ ر

 ؤأ رام مَدَو ةيلهاجلا ىفابر لك نإو الأ۔َنيمحاَرلا محزأ وُهَو مكل
 جاحلا ةياقس تيبلا ةنادس الإ ننئاه يمدق تَعَت ىهك (14) ةرنام

 . ونح خ (:1)
 ٠ جحلاب لالهالا باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق (12)

 ٠ وفعلا نسحاو لوقلا لهس ىا ةزمهلا عطقب جعتساف (13)
٠ ةرنؤمو غ (14)
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 ه< ۔,ے4‘ے ۔ < 7 س س هه ۔ ي۔۔,ص ,۔ ۔ے۔ هو, مه ه< .ج ه ِ < ِ
 دق يلاعت هللا ناك الأ .هيلع اتناك ام ىلع امهلهال اهتىصمأ دق س اف

 و ى ح ۔ م۔ ۔ ر او ٠ م م م م ر 7 - 7 8 ِ ٠

 َسيل٬ بارت نم مدآو مدل مكلكءءابالاب امهَرْبَكتَو ةيلهاجلا ةوخ بهذأ
 ليتف يه رلا مكرامنا هلا دنع مكمزكاؤ .يش رو وا مت نمؤم ال قح الات هلا دنع كمركا : افوأ توك نوما
 ليإلا َنم ةئام ةظلفمم ةيدلا دمعلا هبش (15) طخلاو طؤتلاو اصعلا

 . - ,2 ..ع ه۔ , <,۔۔ .2 ۔ ۔۔ے ۔ هر هب ۔ .<> < هد ۔< 23

 مل ةمايقلا مؤي ىلإ ىلاعت هللا اهمرح مارح ةكمس ةفلخ نوغرأ اهنم
 ٠ & ¡]“.۔ ۔؛ ۔ 22 4 ,2 , ۔ ٥ه\ ا ,4 -٦, 22 .۔ ,ه ,+, , _

 . راهن نم ةعاس ىل تلحأ امنإو يدع دحال لحت الؤ ىلبق دحال لحت
 ثفنت ال : لاقَو هديب َملَسَوهئَلَع هللا ةرص , هبتلا (16) امهَرَمَعف لاق
 " : ل 2 َ ريب ملسو ر . 2 . - لض يبنل (16) ۔ إ , ے۔ م لا -

 (17) دشنم الا اتهتطقل ليت الو اهرجش عطقي الو اهديص
 الا _ اب رجم اخيش ناكو _ همع سابعلا هل لاقف « اهالخ ىلتغي الو
 تكسف .تويبلا ررهظلو روبتمل هنتم دبال هنإف هلل ا لوسر اي رخذالا

 ؛. :. «"لالح هنإف رخذالا آلا » : لاق مت اليلق مالسلا هيلع ءىبنلا

 م دجم دج

 انموق بتك ضعب ىف (خلا الالب تلأس : لاق رمع نبا نع ىنفلب) : هلوق - 9

 :ملسو ةيلع هللا ىلص لخد ملسمل ةياور ىفو : بهاوملا ىف لاق . اذه لبق ةدايز
 لاق . بابلا مهيلع اوقلغاف ىحمجلا ةحلط نب نامثعو لالبو ديز نب ةَماَساوت وه
 نوُسَر هيف وص زع ::هلاق الالب تيقم جلؤ نم لوأ تنك اوحتف انق : رمع نبا
 عَك ىّتمت تمعدو ينيناَميَلا نيدومعلا نب مت : لاق ؟ مَلَسَو هيَلَع هللا قَص هلا
 نه 7 . : :. - ِ
 . خلا . ىلَّص

 ثيدحلا اذهب ىراخبلا جتحا :دنسملا حرش ىف يعفارلا لاقو : رجح نبا لاق

 ىف نكي مل اذا نيتيراسلا نيب ةالصلاب ساب ال هنأ ىلع لالب نع رمع نبا ثيدح يا
 الف ةيولوالا هذه عمو س ةيراسلا .ىلا ىلصي نا درفنملل ىلوالا نأ ىلا راشاو . ةعامج
 ةيراسلا ىلا ةالصلاك نيتيراسلا نيب فوقولاف ةعامجلا ىف اماف امهنيب فوقولا ىف ةهارك
 ا . همالك ىمتنا

 - ٠ واولا طاقساب اطغلا خ (15)
 .‘ث هديب ةعاسلا ليلقت ىلا راشا ىا اهزمفف هلوق (16)

 (17)ا_۔۔هدشنمل ٠ ٠ .:: د :



 231 ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا ىف (6) بابلا

 امك ىراوسلا نيب ةالصلا نع صاخلا ىهنلا دورول رظن هيفو رجح نبا لاق

 فضلا موق هرك ىربطلا بحملا لاقو . حيحص دانساب سنا ثيدح نم مكاحلا هاور

 ةمكحلاو . قيضلا مدع دنع ةهاركلا لحمو . كلذ نع دراولا ىهنلل ىراوسلا نيب

 ٩ . ىهتنا . لاعنلا عضوم هنال وأ فصلا عاطقنال اما هيف

 . ىهتنا . نينمؤملا نجلا ىلصم هنا كلذ ةهارك ببس ىف ىور ىبطرقلا لاقو

 (هنيمي نعاَدوُمَعَو) ىراخبلا تاياور ضعب ىف (هنيمي نع نيدومعو) :هلوق

 ام ىلا زاشا تت ثيح هناب نيتياورلا نيب عمجلا نكميو : مالك دعب رجح نبا لاق
 راص ام ىلا راشا درفأ ثيحو . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نمز ىف تيبلا هيلع
 هناب اراعشا هيف نال (ذئموي تيبلا ناكو) : هلوق كلذ ىلا دشري و . كلذ دعب هيلا

 . ىلوالا هتئيه نع ريغت

 هتنيب لمجم وهف نينثالاو دحاولا لمتحي سنج (دومعلا) ظفل ىنامركلا لاقو
 كانه نوكي نأ وهو رخآ الامتحا ىنامركلا زوجو _ لاق نآ ىلا _ (نيتدومعو) ةياور

 ادومعو هنيمي نع ادومع لعج لاق نمق . طسوالا بنج ىلا ىلصف ةفطصم ةدمعا ةثالث

 , ملعا هللاو . هربتعا نيدومع لاق نمو . هبنج ىلا ىلص ىذلا ربتعي مل هراسي نع
 . ىهتنا

 ريغب (عرذأ ثالث نم) ىراخبلا تاياور ضعب ىف (عرذا ةثالث نم اوحن) :: هلوق

 باتك ىفو : بهاوملا ىف لاق . ثنؤيو ركذي عارذلاو : رجح نبا لاق . ثيناتلا ءات
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص نيا رمع نبا لاس ةيواعم نأ ىهكافلا ىقرزالل ةكم

 دارا نمل ىفبني اذه ىلعف : ةثالث وا نيعارذ رادجلا نيبو كنيب لعجا لاقف ؟ ملسو

 ناكم ىف ءامدق عقي هناف . عرذأ ةثالث رادجلا نيبو هنيب لعجي نأ كلذ ىف عابتالا

 ههجو وا هادي وأ هاتبكر عقت وا ءاوس ةثالث تناك نا ملسو هيلع هللا ىلص هيمدق

 . خلا . ملعا هللاو . عرذأ ةثالث نم لقا ناك نا

 (هل ةلبق الف اهرهظ ىلع وا ةبعكلا لخاد ىف ىلص نم ةديبع وبا لاق) ::: هلوق

 اهرهظ ىلع ىلص ملسو .هيلع هللا ىلص هنأ دري مل هنال ملسمف اهرهظ ىلع امأ : لوقا

 مهو بجاح عمج _ رةبجَحلا .نم الجر ىار هنا هللا همحر ديز نب رباج نع درو املو

؟ ىلصملا نم : لاقف ةبعكلا رهظ ىلع ىلصي _ حاتفملا مهيديابو تيبلا نومدخي نيذلا
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 ضعب ىف ركذ معن . هدعب امو هلبق ام عم لمات هيفف اهلخاد ىف اماو . هل ةلبق ال

 .. لصي ملو اعدف ةبعكلا لخد مالسلا هيلع هنأ انموق بتك

 هنآ ديز نب ةماسأ ىنربخأ : لاق سابع نبا نع: ةياور ىفو بهاوملا ىف لاق

 . جرخ ىتح هيف لصي ملو اهلك هيحاون ىف اعد تيبلا لخد امل ملسو هيلع هللا ىلص
 . ىهتنا . ملسم هاور . ةلبقلا هذه لاقف نينعكر تيبلا لبق ىف عكر جرخ املف

 الاو هيجو هجو همالكل ناكل ةياورلا هذهب هللا همحر .ةديبع وبأ لدتسا ولف
 . . ... ملعا هللاو . رثالا عم رظنلل ظحالف

 ىف ةالصلا ىيف اوفلتخاو : لاق ثيح ةيفالخ ةلأسملا نأب دعاوقلا ىف حرصو

 موق قرفو . قالطالا ىلع نورخآ اهزاجاو . قالطالا ىلع موق اهعنمف ةبعكلا لخاد
 هللا ىلص هنع ةلوقنملا تاياورلا فالتخا عزانتلا ببسو . لفنلاو ضرفلا نيب
 ؛هَلَو اهيف اعَدَك لَحخَد ملسو هيلع هللا ىلص هنا اهضعب ىف نا كلذو . ملسو هيلع

 نع ثيدح ىفو . (ةلبقلا هذه) لاقفرةَبْعَْلا لبق ىف يتحر عر َجَرَع ىتع لص
 مراَسَي َنَع نبيكوُممتو هنيه نع ًادومَع َلَعَج ملسو هيلع هللا ىلص هنا هللا همحر لالب
 | . ملعا هللاو . لصت تارك ةدمعأ ةئالكو

 تبلا ةبقو ةلبق هلم تَِبْلار : لاق هنآ هنع هللا ىضر سابع نبا نع يور دقو

 . خلا (تاَبلا

 نيبو هنيب عمجلاو : لاق ثيح نيثيدحلا نيذه نيب عمجلا بهاوملا ىف لواحو

 ةَشَكلا ىف لص ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نا هربخا ةماسا نا رمع نبا ثيدح

 ثيحو هريغ ىلع كلذ ىف دمتعا _ اهتبثا ثيح ن ةماسا ناب ىناربطلاو دمحا ءاور امك

 لاؤسلاب الالب ادتبا رمع نبا نوكيو ىلص نيح هري مل هنوكل هملع ىف ام دارأ اهافن

 ...اضيأ ةماسأ لأسف ةالصلا ناكم ىف تابثتسالا ةدايز دارا مث

 ةدايز هعمف تبثم هنال لالب ةياورب ذخالا ىلع ثيدحلا لها عمجا ىوونلا لاقو

 : . . هحيجرت بج وف . ملع
 اولغتشاو بابلا اوقلغأ ةبعكلا اولخد امل مهنأ هبشيف ةماسا ىفن اماو : لاق

 ةيحان ىف ةماسا لغتشا مث وعدي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةماسا ىارف ءاعدلاب

ىلص مث . هنم بيرق لالبو ىرخأ ةيحان ىف مالسلا هيلع ءىبنلاو تيبلا ىحاون نم
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 . هلافتشاو هدعبل ةماسا هرب . ملو . هنم هبرقل لالب هآرف ملسو هيلع هللا ىلص

 هدعب عم بابلا قالغنال ةماسا اهري مل ةفيفخ ملسو هيلع هللا ىلض هتالص تناكو

 . اهب ربخاو اهققحتف لالب اماو هنظب المع اهيفن هل زاجو . ءاعدلاب هلافتشاو

 هنا عمجلا ىف ليق ام برقاو . هركذ لوطي امب هوبقعتو ::: بهاوملا ىف ءاج
 , هيلا هبدن رمال ةبعكلا نم ةماسأ هنع باغ امل ةبعكلا ىف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

 هتيؤرل لالب ةالصلا نبثاف ةبعكلا ىف تناك ىتلا روصلا هب وحمي امب ىتاي نأ وهو

 ةماسا نع ىسلايطلاو دواد وبأ هاور ام هديؤيو . هتيؤر مدعل ةماسا اهافنو . اهل

 ًرَوَص ىآَرَق ةبعكلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد : لاق ديز نبا
 اموت هللا لتاق : لوقيو اكوحُمي مالملا ينع لمجت هب هتنتف ءام نم ودب اعدف

 . ىهتنا . ةاقث هلاجرو (َنقْلْحي ال ام نوروصي
 . يفرعت ملا ىأ (18) (يرت ملا) : هل وق - 0

 . اشيرق ىأ (كموق) :_هلوق

 رجحلا ةيحان نم ىنمي (مالسلا هيلع ميهاربا دعاوق نع اورصتقا) : هلوق

 ىف امك عرذا ةعبس نم ابيرق تيبلا نم اوكرتو _ ميجلا نوكسو ءاحلا رسكب _
 يئلَهف يدمب ةونبي نا كموق ادب ْنِإَق) : اهيف لاق تيح انموق دنع تاياورلا ضعب
 .عرذأ ةقبنَس نم ابيرق اَهآرأَم (هنم .اوكرت ام يرال

 . .عرذا ةتس رجحلا نم اهيف داز ريبزلا نب هللا دبع نأ تاياورلا ضعب .ىفو

 رحح نبا نم ىمتن ا ةذاشف عرذا ةسمخ ةياور امأو . اربشو عرذا ةنس اهضعب ىفو

 ٠ راصتخاب

 كوت نا : لاق ؟ تيبلا ىف هولخدي مل مهل امف تلق) تاياورلا ضعب ىفو
 اهوجرخا ىتلا ةبيطلا ةقفنلا ىا داصلا ديدشتب رجح نبا لاق (ةصقلا مهب ترصق

 . خلا.. كلذل

. ٠. ١٨2 . -١١ ١ .. .. 
 ريم اولخدت ال :" شيرقل لاق موزحم نب نارمع نب دب اع نب بهو ابآ نأ ركذف

 َنم دخا ةملظم لو ابر عي الول يغبي رهم هيف الخدت الو . بتع ال مكب نم
 - . غلا . نيانلا

ذ ناغيشلا هاورو . اطوملا ىف كلام هاور (18)



 ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا ىف (6) بابلا 234

 نع هلاسف كلذ كردأ ةرهز ىنب نم خيش ىلا لسرأ هنع هللا ىضر رمع نا ركذف

 تزجعف ةبيطلا ةقفنلاب ىا ةبعكلا ءانبل تبرقت اشيرق نا) : لاقف ةبعكلا ءانب
 . ىهتنا . تقبص رمع لاقف (رجحلا ىف تيبلا ضعب اوكرتف

 ةلثم اهدعب لادلا نوكسو ةلمهملا رسكب رجح نبا لاق (ناثدح الول) : هلوق
 . ىهتنا \ مهدهع برق ىأ ثودحلا ىنعمب

 تاياور ضعب ىف هب احرصم ءاج امك (تلعفل) هريدقت فوذحم الول باوجو

 ركنت نآ ُفاَحاَف ةَيماَجْلاب عمدهمت تيدع كموق نا لوؤر اهضعب ىفو . ىراخبلا
 اير اهضعب ىفو (ضرزألاب هباب قصلا ناو تيبلا ىف رادجلا َلخدأ نا مهب ولق

 جرخا ام هيف تعداو متهَت تيبلاب ترمَأل ةيلهاج دهمت ثيدح كموق نأ الول ةقئاع
 ٍساَسا هب تننبق ايبرغ ابابو بقرت اباب نيباب هن تلَعَجَر . ضاألاب هئقزلآو هنم
 . خلا . همده ىلع ريبزلا نبا لمح ىذلا كلذف ىراخبلا لاق . (ميمهاَربا

 نيبت ةياورلا هذه (نيتعكر اهيف ىلصف حتفلا ماع ةبعكلا لخد) : هلوق _ 1

 هيلع هللا ىلص هنا ربخأ ثيح هنع هللا ىضر لالب نع ىلوالا ةياورلا ىف مهبا ام

 ١ . ملعا هللاو . لص ام رذ نيتي" ملت ىلص ملسو

 ركب ىبا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كنمب غىش ىاب) :.هلوق ۔ 412 `

 نأ هربخا ةريره ابا نار : دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىفو (؟ عست ماع ةجح ىف
 ىلص هللا لوسر هْيَلَع رما ىتلا ةّحَحْلا ىف هتعب هنع هللا يضز قيذضلا ركب بآ

 حب جحي ال نأ يتلا يف نوي طممَر ىف رخلا موي عادولا ةّجَح بق ملسو هيلع هللا
 : لاق ةريره ابا نأ ىرخا ةياور ىفو (ناّيزمت ِتُسَْلاب فوطي ل . اريشم ماعلا

 جحت ال نأ ىتيب نؤنذؤ رحنلا موي همهَتعَب نينذؤم ىف ةجحلا كلت ىف يكب" وبآ ينتمر
 مث نمحرلا دبع نبا ديمح لاق . "نايرع ِئَتْلاب قوط و . تالرشضمم ماملا دحب

 . ةءاربب نو نا هرماو بلاط ىبا نب يلعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فدرأ
 جحي ال نآو . ةءاربب ىنم لهأ ىق رحنلا موي ىنمب يلع انمم نذاف :: ةريره وبآ لاق

 ..ىهتنا . نايرع تيبلاب فوطي الو . كرشم ماعلا دعب

 ىف طرتشي امك فاوطلا ىف .ةروعلا رتس طارتشال ةجح هيفو ::: رجح نبا لاق
 فاوطلا ىف ةروعلا رتس : اولاق ةيفنحلا كلذ ىف فلاخملاو _ لاق نأ ىلا _ ةالصلا

.. مد همزل جرخ ناف . ةكمب ماد ام داعا انايرع فاط نمف . طرشب سيل
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 لبق تعدبا اشيرق نا :ثيدحلا اذه ببس ىف قاحسأأ نبا ركذو" لاق
 الا فوطي ام لو] مهرب نم مهيلع مدقي ننم دحا تيبلاب فوطي ال نأ هدعب و ليفلا

 غرف اذا اهاقلا هبايثب فاطف فلاخ ناف . انايرع فاط دجي مل ناف . مهدحأ بايث ىف

 ١ ۔ ىهتنا . كلذ مدهف مالسالا ءاجف ث اهب عفتني مل مث

 : ىلاعت هلوقل هدهع ىلإ وهف هب ىفوف ىنعي (دهع ءىبنلا دنع هل ناك نمو) : هلوق
 '؛ ةيآلا (19) " ... انيت مُكوَصَقنَي مل ةمث يكرتلا نم متدَهاَع نيذلا لا, »

 اوزم] نأ دعب مهل ليق هناك كاردتسا وأ نيكرشملا نم ءانثتسا : يواضيبلا لاق

 طورش نم ائيش مكوصقني ملو مهنم اودهاع نيذلا نكلو . نيثكانلا ىلا دهعلا ذبنب
 نم ادحا مكيلع .اورهاظي ملو طق مكورضي ملو مكنم اولتقي ملو اوثكني ملو . دهعلا

 نينكانلا ىرجم مهورجت الو مهتدم مامن ىلا (مهنذمم لارممَدَمع مه ارّمنأ) مكنادعا
 اًدإَق) ىوقتلا باب نم مهدهع مامتا نا ىلغ هيبنتو ليلعت 2 بلا تح ةللا ناي ه

 بجر ليقو . اهيف اوحيسي نا نيثكانلل حيبا ىتلا (مُرَضْلا رهشألا خسنا
 ىضتقي هناف عامجالل فلاخم مظنلاب لخم اذهو . مرحملاو ةجحلا وذو ةذعقلا وذو
 (بكرشلا اوتا اهخسني امدعب لزن اميف سيل ذا مرحلا رهشالا ةمرح ءاقب
 7 . خلا . نيشكانلا

 الصا دهع هل نكي مل نأب قداص (رهشآ ةعبرأ ىلاف دهع هل نكي مل نمو) : هلوق

 هلوُسَرَو هنلا َني "ةءارب » :: نيثكانلا نيكرشملا ىف ىلاعت هلوقل هضقنف دهع هل ناك وا

 لاق .. (20) س رهشا ةعبرأ ضاألا :ىف اوخيست نيكرنفملا نم متذَعاَع نيزلا لإ
 ضرالا ىف اوريس ىا اوحيس مل لق يآ باطخلا ىلا ربخلا نم عجر : يوغبلا
 . خلا . رهشا ةعبرا نيملسملا نم ادحا نيفئاخ ريغ نينمآ نيربدمو نيلبقم

 ةلالدلل نيملسلاب ةدهاعملاو.هلوسرو هللاب ةءاربلا تقلع امنا : ىواضيبلا لاق

 قافتابو هللا نذاب ةرداص تناك ناو مهيلا نيكرشملا دوهع ذبن مهيلع بجي هنأ ىلع

 ::اسانآ الا اوثكنف برعلا ىكرشم اودهاع مهن] كلذو . اهنم اثرب امهناف لوسرلا
 ةعبرا نيكرشملا لهمآو نيثكانلا ىلا دهعلا ذبنب مهرمأف ةنانك ونبو ةرمض ونب مهنم

 ( ها 0 ٠.4. ةيالا . ةءارب ةروس (19)
٠ ةءارب ةروس لوا (20)
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 ٠ رهشا ةعبرأ ضرألا ىف اوُحيىِسَق ه : لجو زع لاقف اوءاش نيأ نوريسي رهشأ

 1 . لاوش ىف تلزن اهنال مرحملاو ةجحلا ىذو ةدعقلا ىذو لاوش

 عيبر نم ةرشعو لوالا عيبرو رفصو مرحملاو ةجحلا ىذ نم نورشع ىه لبقو
 . ها خلا . رحنلا موي ناك غيلبتلا نال رخآلا

 . ةديقملا ىف .امك انباحصأ بهذم وه لوقلا اذهو

 نيدهاعملل ىه امنا ةعبرالا رهشالا نا نورسفملا هب حرص امو نآرقلا رماظو

 اوناك برعلا ىكرشم عيمج نآ ىف حيرص ىواضيبلا مالك لب . نيثكانلا نيكرشملا نم

 مهنم اسانا الا اوثكنف برملا ىكرشم اودهاع مهنأ كلذو : لاق ثيح نيدهاعم

 . مدقت امك

 ىفو ليجاتلا اذه ىف ءاملعلا فلتخاو : لاق ثيح افالخ كلذ ىف ىوغبلا ركذو

 ىلص هللا لوسر نيبو مهنيب ىتلا دوهعلا نم مهيلا هلوسرو هللا ءىرب نيذلا ءالؤه

 . ملسو هيلع هللا

 نم لقأ هدهع ةدم تناك نمف نيكرشملل هللا نم ليجات اذه : ةعامج لاقف

 ىلا هطح رهشا ةعبرأ نم رثكا هتدم تناك نمو . رهشا ةعبرا ىلا هعفر رهشا ةعبرأ

 وه مث . رهشا ةعبراب هدح دودحم لجا ريغب هدهع ةدم تناك نمو . رهشا ةعبرا

 ۔ لاق نا ىلا - بوتي نا الا رسؤيو كردا ثيح لتقي هلوسرلو هلل كلذ دعب برح
 مناف رهشا ةعبرا نود دهع هل ناك نمل رهشالا ةعبرالا تناك امنا : ىبلكلا لاقو
 هدمع مامتاب: رمأ اذهف رهشا ةعبرا نم رثكأ هدهع ناك نم اماف . رهشا ةعبرأ هل

 . ` . مهتم ىلارمهدهَع مهيلإ ارشأَق) : هلوقب
 نم هلتاق نم لاتقب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاعت هللا رما نسحلا لاقو

 نم الا لتاقي ال ناكو « مكنَولنراقيث نيلا هللا يليبي ىف اونامت » : لاقف نيكرشملا
 هل ناك نم الا, رهشا ةعبرا مهلجاو مهنم ةءاربلاو نيكرشملا لاتقب هرما مث . هلتاق

 ءامد لحاو . رهشا ةعبرا مهعيمجلا لجالا ناكو دهع هل نكي مل نم الو ةءاربلا لبق دهع

 . . لجالا ءاضقنا دعب مهريغو دهعلا له. نم مهعيمج
 . كوبت لبق ةيآلا هذه تلزن ليقو

 لوسر نآ كلذو ةكم لحا ىف تلزن امهريغو دهاجمو قاحسا نب دمحم لاقو
نماي نينس :رشع برحلا اوعضي نا ةيبيدحلا ماع اي رق دهع ملسو هيلع هللاىلص هللا
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 ركب ونب لخدو . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دهع ىف ةعازخ تلخدو سانلا اهيف

 حالسلاب شيرق مهتناعاو اهنم تلانف ةعازخ ىلع ركب ونب تدع مث . شيرق دهع ىف
 ىعازخلا ملاس نب رمع جرخ مهدهع اوضقنو ةعازخ ىلع شيرقو ركب ونب رهاظت املف
 فلح ادمحم دشان ىنا مهال لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع فقو ىتح

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق مث اتايب] ركذف (1) دلت الا هيبأو انيبا

 عست ةنس ناك املف . ةرجهلا نم نامث ةنس ةكم ىلا زهجتو (مك رصنا مل نإ ثديئال)

 نوفوطيف نوكرشملا رضحي نأ دارا مث جحي نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارا

 قفو ىلع يلع ثيدح ركذف . خلا مسوملا ىلع اريمأ ةنسلا كلت ركب اب ثعبن . ةارمب

 هنيب ناك نمو . نايرع تيبلاب فوطي ال عبراب تثعب لاق هناو \ فنصملا ةياور

 هلحاف ةدم هل نكي مل نمو . هتدم ىلا وهف دهع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نيبو

 نوكرشملاو نوملسملا عمتجي الو . ةنمؤم سفن الا ةنجلا لخدي الو . رهشا ةعبرا
 . خلا .س عادولا ةجح رشع ةنس ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جح مث . اذه مهماع دمب

 وهف ريغي ملو هيف لدبي ملو دهع هل نم نا ثيدحلاو ةيآلا نيب عماجلا لصاحلاو
 رهشا ةعبرا هتدمف الصا دهع هل نكي مل وا هيف ثكنف دهع هل ناك نمو . هدهع ىلا
 ِ . ملعا هللاو

 لاق (تفاوطا ةثالث هيلا ىمتنا ىتح دوسالا رجحلا ىلا لمر) : هلوق - 3

 هيبش وه ديرد نبا لاقو . عارسالا وه ميملاو ءارلا حتفب وهو لمرلا ىف رجح نبا

 ةلورهلا هناب حاحصلا ىف مزجو هيسم ىف هيبكنم ىشاملا كرحي نأ هلصاو . ةلورمهلاب
 . اندنع ةخوسنم ةنس وهو

 ءاهقف نم انيفلاخم رثكا بهذف فاوطلا ىف لمرلا ىف .اوفلتخا دعاوقلا ىف لاق

 . دومسم نباو رمع نع كلذ ىورو . طاوشالا ةثالثلا ىف ةنس هنأ ىلا راصمالا

 . . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لعف نم تباث كلذ نأ اومعزو

 ثيدح ىف سابع نبا لاق هبو ! خوسنم فاوطلا ىف لمرلا نا انباحصأ لاقو

 ١وقدص لاق ؟ فيك لاق . اوبذكو اوقدص لاقف هموق نع كلذ هل ركذو . ليفطلا نبا
 هولمج ذا اوبذكو . هباحصاو وه هلق ماسو هلع هللا زص .ربتلا نآ هلوق ىأ
 . اهكرت زوجي ال ةنس

٠ ادنلا هيباو اتيبآ ةلخ دمعت ذيثات ىنا ةمل ()
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 عؤج ةدشو دهج ىف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نآ مهغلب نيكزشملا نأ كلذو "٠
 نا .ملسو هيلع هللا ىلص ءئبنلا مهرماف ةيبيدحلا نامز ىف كلذو هباحصاو ونه
 . ملعا هللاو . نيدوهجم ريغ مهنأو ةوق مهب نا نيكرشملا اوري ىكل اولمري

 " ; . ىهتنا . ملعا هللاو ."لمر نهيلع سيل ءاسنلا نأ ىلع عيمجلا قفتاو إ
 اَتُيَياَ انك امنا .لمرللو انلام) : لاق مث نكرلا ملتسا هنا رمع:نع ىراخبلا ىفو . ..

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا هعنص ءىش) : :لاق مث (لج و زع هللا مهكله] دقو نيكرشملا هب

 . ىهتنا (هكرتن نأ .بحن الف ملسو

 ميف ملسا نب ديز نع ديعس نب ماسثه قيرط نم دوواد وبا دازو رجح نبا لاق -
 ىلع نيعت ةئيه ىهو عابضالا هب دارملاو `. ثيدحلا ؟ بكانملا نع فشكلاو لمرلا

 ىدبيف رسيالا هبكنم ىلع هفرط دريو نميالا هطبا تحت هءادر لخدي "ناب ىشملا عارسا

 هل اق كل ام ىوس روهمجل أ دنع بحتسم وهؤ 7 رسيالا رتسيو نميال ١ هبنم

 . .:. ىهتنا . رذنملا نبا

 هكسانم ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا ركذ فاوطلا ىف عابضالا نا نظاو
 5 . عجاريلف . ملعا هللاو . بحتسم هنا

 باوجلاو مومذم لمعلاب ءايرلا نا عم (انييار) رمع لوق لكضتسا رجح نبا لاق ...

 رهظي نأ مومذملا نال ةمومذم تسيل اهنكل ءايرلا .ةروص تناك ناو هتروص نأ

 هذه ىف عقو ىذلا امآو . ادح] ري مل .اذا هبيغب هلمعي الو لماع هنا لاقيل لمملا

 ءايوقآ مهنا نيكرشملا .اومهوأ مهنال برحلا ىف ةعداخملا لبق نم وه امناف ةصقلا

 9 ( . ىهتنا . ةعدخ برحلا نا تبثو ١ مهيف اوعمطي الثل

 فاوطب صتخي هناو . هيلع ءىش ال هنآو . روهمجلا كنع هكرات مذي ال هنآ ركذو

 | , :روهشملا ىلع ىعس هبقعي
 للميو ...اثالث ربكي هنآ ىنعي (اثالث كلذ لثم ةورملا ىلع عنصيوز :_هلوق أ
 ءاعدو.. خلا ردحنيو وعدي .مث. دعاوقلا ىف لاق . ةورملاو افصلا نم لك ىلع اثالث

 ....م ١4 +... . . عجاريلف , هلحم ىف روكذم ةورملاو افصلا

:.؟ نبرضخالا نيملعلا نيب لورهي هنأ ىنعي (هنم جرخ اذا ىتح ىعس) : هل وق
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 هكرت نم مزلي ةنسف ىداولا لبسم ىف مهدنع لامرالا اماو : حاضيالا ىف لاق

 . محلا

 انباحصا رثا ىفو ىشملا عرست نكلو ةورملاو افصلا نيب لمرت نا ةارملا ىلع سيلو

 لضفلا كرت دقو ءىش الو هيلع مد الف ةورملاو افصلا نيب لمرلا ىسن نمود ا
 . خلا .(اندنع

 مد هيلعف رصق ىنح هيعس ىف لورهي مل نم ىلعو) :: هللا همحر ىنالدبالا لاقو

 ىعسلا رثكا ىف ةلورهنلا كرت ناو ة هيلع ءىش الو داعا رصقي مل ناف . ىعسلا ديعيو

 هيلع ءىش الو لالحالا لبق داعا لقالا كرت ناو . هيلع ام داعأ الاو لح نا مد هيلعف

 تالثب عضوملا زواجي مل ام هيلا عجر هعضوم زواج ىنح لمرلا ىسن نمو . هدعب
 7 : . خلا . نيتوطخ وا تاوطخ

 كلذ ىف نكل . طاوشا ةعبسس وهو ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ددعل ضرعتي ملو

 `ً . ةبراغملاو ةقراملا انباحصأ نسب فالخ

 افصلا ىلا ةورملا نم عوجرلا دميأ هنأ ىلا نيفلاخملا روهمجو ةقراشملا بعذف
 ةمبس ىلا جاتحيف اطوش عوجرلا دعي ال هنا ىلا ةبراغملا انباحصا بهذو . اطوش

 . . ةورملاب متخيو افصلاب طوش لك ىف ادبي طاوشا

 صفح وباو ىعفاشلا نمحرلا دبع وبا نيفلاخملا نم انباحصا لوقب لاقو

 . ملعأ هللاو . هكسانم ىف ىوونلا هركذ امك ىف ريصلا ركب وباو ليكولا نبا

 دلق نمو . نامتكلا هناش نمل ملسا نامزلا اذه ىف ةقراشملا لوقب ذخالا نكل 6

 ١ . ىلوآ طايتحالاو . ملعا هللاو . املاس هللا ىقل املاع

 ددع ثيدحلا .اذه ىف نيبي مل (هريغ هضعب رحن و هديب هيده ضعب رحنو) : هلوق
 ثيح رعلا نيبو دعاوقلا ىف كلذ .نيب دقو . هديب ملسو هيلع هللا ىلص هرحن ام

 هيلع هللا ىلص هنا ىور امل هديب هتيحض حبذ ناسنالا ىلي نأ بحتسيو : لاق

 هكرشاو . هيده نم ربغ ام رحنو ايلع ىطعاف ةندب نيتسو اثالث هديب رحن ملسو

 هللا ىلص هنال س نيثالثو امبس رحن دق ىلع نوكيف . خلا هيف ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذ لبق دعاوقلا ىف هركذ امك عادولا ةجح ىف لبالا نم ةئام ىدها ملسو هيلع

` غلا امايق ندب عبس هديب ملسو هيلع هللا ىلص رحنو ىراخبلا يفو , ملعا هللاو
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 - . '“ .ةفيعض اهنا ىنعي (ىكتشأ ىنا) : هلوق _ 414 7

 عادولل ناك فاوطلا اذه نأ رجح نبا ركذ (سانلا ءارو تيبلاب يفوط) : هلوق
 مهف وفص عطقت الو . اهل رتسا نوكيل سانلا ءارو نم فوطت نأ اهرمأ امناو : لاق

 لمو . رذع:هل ناك اذا لومحملا بكارلاب قحتليو _ لاق نأ ىلا _ اهتبادب نوذاني الو
 . خلا ثحب هيف ؟ لومحملاو لماحلا نع فاوطلا اذه ىزجي

 الا زوجي ال وا اقلطم بكارلل فاوطلا زوجي لم اوفلتخا ءاملعلا نا ملعاو

 نيب ىعسو تيبلاب فاط ملسو هيلع هتنا ىلص ءىبنلا نا يورو حاضيالا ىف لاق ؟رذعل
 اطرش نم كلام لاقو . هب تناك ةيكسشل ناك اذا رثالا ىفو . ابكار ةورملاو افصلا

 ةالصك ناك زجع ناو . ةالصلا ىف مايقلاك هيلع ةردقلاو هيف ىشملا فاوطلا ةحصلا

 .ازناج ناك كلذلو هنلغب ىلع فاط ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نأ انغلب و ء ةدعاقلا

 . . ىمتنا . ملعا هللاو

 ؟ ىوكسشل ناك لم : ابكار ملسو هيلع هللا ىلص هفاوط ببس ىف رجح نبا ركذ .

 ذئنيحونيرمالا نيذهل كلذ لعف نوكي نأ لمتحيف : لاق مث ؟هولاسيلو سانلا هاريل و]
 نآ الا زاوجلا ىضتقي ءاهقفلا مالكو . رذع ريغل ابكار فاوطلا زاوج ىلع هيف ةلالد ال

 هيلع هللا نص هفاوط نال عنملا حجرتي ىذلاو . اهيزنت هوركم بوكرلاو ىلوا ىشملا
 ةملس مأ ثيدح ىف عقوو . دجسملا هطوحي نأ لبق اك ةملس ما اذكو ملسو

 دجسملا طوح اذاف . فاطملا ىف فاوطلا عنم ىضتقي اذهؤ (ضانلا ءارو نم ىفوط)

 ناك هناف هلبق ام فالخب طيوحتلا دعب زوجي الف ثي:ولتلا نمؤي ال ذا هلخاد عنتما

 ريعبلا نب غاس اذا بوكرلا ىف قرف الف اذه ىلعو . يعسلا .ىف امك ثيولتلا مرحي ال

 ذخا ىلا ةجاحللف ابكار ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا فاوط اماو.,, رامحلاو سرفلاو

 نوكت نأ اضيا لمتحاو . اهيف هصئاصخ عمج .نم ضعب هدمب كلذلو . هنع كسانملا

 . خلا . هلع هريغ ساقي الف هل ةمارك ذئنيح ثيولتلا نم تمصع هتلحار

 :... . .. تاياورلا ضعب ىف امك كزيب ىلع ىأ (ةبكار تناو) : هلوق : `

 رجح نبا لاق (تيبلا بنج ىلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو) : هلوق 5
 - لاق نا ىلا _ حبصلا ةالص اهنا هيف نيبو (َنوََصي سانلاو ماشه ةياور ىف
.. : : غلا . رذعل نأك اذا بكارلل فاوطلا زاوج هيفو
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 ادب امب اوؤدب ) حاضيالا ىف هظفل (هب هللا ادب امب أدبن) : (21) هلوق - 5

 نا ىلع هب الدتسم لاق ثيح لاؤشل اباوج عقو هنا ركذو . رمالا ةغيصب (هب هنلا
 بيترتلا ال عمجلا ىضتقت امنا واولا نا حيحصلاو : هصن :ام بيترتلا ديفت ال واولا

 هللا ىلص هللا لوسر اولاس برعلا نا ىرت الا ةنس .ءوضولا ءاضعأ ىف بيترتلاو

 : لاقف ؟ نوؤدبي امهتاب(هّكلا رئاَعَش نم ةَوْراَد اقَّصلا نإ) لزن امل ملسو هيلع

 ىضنقت تناك ولو بينرنلا ىضتقن ال اهناب نوفراع برعلاو هب هللا ادب ام اوقبا
 . خلا (اولاس امل بيترتلا

 نا ثيدحلا اذهب تبثف فنصلا هب ءاور ىذلا ظفللاب جحلا باتك ىف هاورو
 طوسلا كلذ ىفلا افصلا لبق ةورملاب ادتبا ناف . ةنس افصلاب ىعسلا ىف ءادتبالا
 . 5 . ملعا هللاو

 اهنع هللا ىضر هتلاخ ىه (ةشناعل تلق لاق ريبزلا نب ةورع نع) :هلوق - 8
 . . . ركب ىبا تنب ءامسا نبا هنال

 لعج ام لكو جحلا لامعا رئاعشلا : حاحصلا ىف لاق (هللا رئاَمَشنم) ::_هلوق
 ةريعش عمج هكسانم مالعأ نم (هللا رئاعش نم) ىواضيبلا لاقو . هللا ةعاطل املع

 . ةمالعلا ىهو

 .. عورشم هنأ ىلع عامجالا دعب ىعسلا مكح ىف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعا : هيبنت

 نيب ىعسلاو حاضيالا ىف لاق . مدلاب ربجت ةنس هنا ىلا انباحصا روهمج بهذف

 مد هيلعف هكرت نمو اضيا ةضيرف :: ليقو . اهب لومعم ةبجاو ةنس ةورملاو افصلا
 . خلا . مد هيلعف لحاو طاوشأ ةنس لع فرصناو افصلاب هيعس متخ نم كلذكو

 خيشلا :لعف كلذكو ةضيرفلاب اهلباقو ةبجاو اهنوكب ةنسلا ديق هللا همحر هارتف
 يعسلا ناب نولوقي انباحصا ضعب نأ اركذ مث : هكسانم ىف هللا همحر ليعامشا

 ةضيرفلاو ةبجاولا ةنسلا نيب قزفي هنا هللا امهمخر امهمالك نم ذخؤيف . ةضيرف
 لما كلذ ىلع . انباحصا قفاوو . ةضيرفلا اهب ادارم اهنوقلطي ام اريثك امهنأ عم

 قرفي هنال مدلاب ربجي بجاو هنآ ىلا ةفينح وبا بهذو . ةداتقو نسحلاو ةفوكلا

3 ٠ ىماسلا عجار ۔ ملسمو اطوملا يف كلام هاور ليوط ثيدح نم هرتف هده (21)
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 ةبجاو ةنس هولعج ثيح انباحصا بهذ امك ةقيقحلا ىف وهف ضرفلاو بجاولا نيب

 .. ةضيرف'هنأ ىلا مهضعب بهذو . :مدلاب :ربجت

 دمحأو كلامو ىعفاشلا لاق هبو ص ةشئاع نع ىورم وهو : دعاوقلا ىف لاق

 خلا لباق نم جحلا هيلعو كلذ هماع ىف هل جح الف ءالؤه دنع عسي مل نمو . قاحساو

 فاوطلاك تقو هل ناك نا هتقو جرخ وا ءاسنلا ءيطو ىتح عسي مل اذا ىنعي

 . .. . ملعا هللاو . مهضعب دنع

 كلام نب سنأ نع كلذ ىور : دعاوقلا ىف لاق عوطت هنأ ىلا موق بحذو
 5 . ملعا هللاو . ني ربس نباو ريبزلا نب هللا دمعو

 ىعسي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور امب بوجولاب لاق نم جتحاو : لاق

 لمحت نأ ةدابعلا ىف لصالا هناو (يَعَشلا هكلع هللا بتك ُدَقَف اؤَمَسإ) : لوقيو

 : ىلاعت هللا لوق هبجؤي مل نم ةدمعو ."هفالخ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع
 : اولاق (22) " امهب فول نا هينع عاتجج لق : هلوق ىلا _ ةورملاو افصلا نإ ه
 هناحبس هللا لاتق امك هنع ىور اميف د وعسم. نبا ةءارق 7 امهب فوطي ٧ل نأ هانعم

 . ٍ . هه هم .2 .د ے ى هد ".م .. ٠.

 . :اولضت الئل : هانغم (23).. اولضت نأ كل هللا يبي » : ىلاعتو

 هيلع هللا ىلص هلاعفا نم ىعسلا ناو : اولاق اهرهاظ ىلع ةيآلا نولوالا لمحو

 5 ١ . ىهننا . ملسو

 .. ٤ .... ! ةسمر ... :. .:. . ٨.0. .. .. -: .د
 عفر ليلدب :: لاق ثيح ةيآلا ىف امب ابجاو ىعسلا ري مل نمل فاشكلا ىف لدتساو

 نأ امهيلع حاحجم ًلف) : هلوقل كرتلاو لعفلا نيب رييختلا :نم هيف امو حانجلا
 فتح وشت باح عؤَصَت نبَمَو).: هلوقلو كلذ ريغو (اَصَجاَرََي
 الَق) دوعسم نبا ةبارق هريظنو . ريبزلا نباو سابع نباو سنا نع كلذ ىوريو
 0 7 ۔ ب . ۔ .[ ٠٨٣ ۔ ۔,۔د

 :هكرات ىلعو نكرب سيلو بجاو هنا ةفينح يبا نعو (امهب فوطن ال نا هێلَع حانج

 :.. ".كين :. . 04 . :غت . خلا . هيلع ءىش ال نيلوالا دنعو . مد

 ٠ 8 ةيآلا . ةربلا ةروس )22(

.۔و٧ ...ة ! . ... . ..ن ٠ ٩ 175. ةيبالا ٠ ءاسنلا ةروس )23)
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 هبجوي. مل نم ةدمعو هللا همحر ليعامسا خيسبتلا لوق نا فاشكلا مالك: نم رهظف

 بهذمك مدلاب ربجي هنإ الا ةبجا» ةنس هنا بهذملا نال عوطتلاب لوقلا ىلا عجار

 : .. ملعا هللاو : مدقت امك. ةفينح :ىبا

 ىت هظفل (ناوجلا زآ ىلا اننهب فوطي الا اميش دخا ىلع ئزا امف) :هلوق
 نا هلصحم ::: رجح ننا لاق (امه فوطي ال نأ عاتميَحأ لع ام هللاَوَف) : ىراخبلا

 كلذب ىفتكا امل ابجاو ناك ألف 0 خانجلا عفراع ةيآلا زاصتقاب ةحابالل جتحا ةورغ

 امهيلع بوجولا دادزيو رجالا تابثاب بحتسملا دادزيو . حابملا ةمالع مثالا عفر نال
 ...... :ن .... ٠٠ ٠. :". ؤلراتلا باقعب

 مثالا عفرب هحرصم همدعو بوجولا ع ةتكاس ةيآلا نا ةشئاع باوج لصحنو

 ريبعتلا ىف ةمكحلاو , كراتلا نع مثالا عنر ا .جاتحيف حابملا امأو . لعافلا نع

 ىف كلذ نولعفي اونآك مهنوك نم اومجوت مهنال نيلئاسلا باوجل ةقباطم كلذب
 بوجولا اماو .ًمهلاؤسل اقباطم باوجلا جرخف مالسالا ىف رمتسي ال نأ ةيلهاجلا .

 مثالا يفن لعاتلا نع مئالا ىفن نم مزلي الو _ لاق نإ لا _ رخآ ليلد نم دافتسيف
 ةءارق ركذف . خلا كراتلا نع مثالا ىفنل ةحابالا .قلطم , دارملا ناك ولف . كراتلا نع

 ذاشلا نأ..وآ (ال) ةدايز ىلع أهلواتو امهنع هللا ىضر بعك نب ىباو دوعسم نبا

 ةيلماجلا ىف كلذ نولعفي اوناك مهنوك نم هركذ امو . روهشملا فلاخ اذا هب جتحي ال
 {| ,عا هللاذ . يتايس امك تاياورلا ضعب ىف وم امنا . غلا

 : ىراخبلا ىف هظفل (ديدق وذح ةانم تناكو . ةانم نم نولهي اوناكو) : هلوق

 لاق (للىشملا دنع اهنودبمي اوناك ىتلا ةيغاطلا ةانمب نؤلمي اوَمََشَ ن َْبَق اؤناگ)

=: 
 لاقو . ةيلهاجلا ىف ناك. مينص .ةففخملا نونلاو ميللا حتفب (ةانمل) :.هلوق .ا
 ..اهنودبعي اوناكو . .ليذهل. نحل نب ورمع .اهبصن ةرخص تناك ىبلكلا نبا

 . : .. ىهتنا . ةيمالننا ةفص ةيغاطلاو

 ةياورلا (ةورملاو افصلا نينب اوفوطي نا نوجرحتي اوناكو) : هيلوق

 : رجح نبا لاق . توركو افصلا .نبب فوطي نإ جرختت لمأ نم نامك .ىراخبلا ىف
فاوطلا ىلع نورصتقيو ةورملاو افصلا نيب نوفوطي ال..ةيلهاجلا ىفاازناك مهنا :هرهاظ
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 ركذف ٠ خلا نايفس ةياور كلذب حرصيو , كلذ ىف مالسالا مكح نع اولاسف ةانمب

 افصلا نيب فوطن ال انك انا) اهنم . فاوطلا مدع ىف ةحيرص اهلك ةددمتم تاياور

 نولهي ناسغو مه اوملسي نآ لبق اوناك راصنالا نأ) اهنمو (ةانمل اميظعت ةورملاو

 مرح] نم مهئابآ ىف ةنس كلذ ناكو ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ اوجرحتف ةانمل

 . رحبلا لحاس ىلع ةانم بصن يل نب ورمع نا) اهنمو (ةورملاو افصلانيب فطي مل ةانمل

 نم اوضافأو تيبلاب اوفاط اذاف اهن ومظعيو اهن وجحي ناسغو دزالاتناكو ديدق ىلي امم
 افصلا نيب فطي مل اهل لها نمف اهل اولهاف ةانم اونا ىنم نم اوغرفو تافرع

 نم. مهنيد ناد نمو ناسغو دزالاو جرزخلاو سروالل ةانم تناكو) : لاق ةورملاو

 اذم ماسم نب ةيواعم ىبا قيرط نم ملسم جرخأو _ لاق نا ىلا - برثي لما
 ىف تومن .اوناك راضلا نأل لذ ناك اَسّتإ) هظفلو مدقت ام عيمج فلاخف ثيدحلا
 نوفوطيف نوئيجي مت . ةلئانو فاسا امهل لاقي رحبلا تش َلَع رنيتكصل ةماجلا
 ىذلل امهنيب اوفوط نا اوهرك مالسالا ءاج املف . نولحي مث . ةورملاو افصلا نيب
 اللل ناك امنا مهجرحت نأ ىضتقت ةياورلا هذهف (ةيلهاجلا ىف نوعنصي اوناك

 لاعفا لطبأ مالسالا نال ةيلهاجلا ىف هنولعفي اوناك ائيش مالسالا ىف اولعفي

 ىذلا ةيلهاجلا رمأ نم كلذ نوكي نا اويشخف عراشلا هيف نذا ام الا ةيلهاجلا
 : غلا . عراشلا هلطبا ا

 افصلا نيب نوفوطي مالسالا لبق اوناك مهنا ىلع لدت ةددعتم تاياور ركذف ١

 « - ` . ةيآلا هللا لزناف اوجرحت مالسالا ءاج املف ةورملاو

 مهو رحبلا طش ىلع نيمنصل ةمدقتملا ةياورلا ىف هلوق نا ضايع نع ركذو .
 دهشيو . خلا ةورملاو افصلا ىلع اناك امناو رحبلا طش ىلع طق اناك ام امهناف
 ىلعو فاسا افصلا ىلع ناكأ لاق تيح - فاشكلا بحاص هركذ ام ةياورلا هذهل
 اخسمف ةبعكلا ف اينز ةأرماو الجر اناك امهنا ئوزي نامنص امهو ةلئان ةورملا
 لها نآو . هللا نؤد نم اذبع ةدملا تلاط املف امهب ربتعيل امهيلع اعضوف نيرجح

 نوملسملا هرك اناثوالا ترسكو مالسالا ءاج املف امهوحسم اوعس اذا ةيلهاجلا
 ِ . خلا . ةيلهاجلا لعف لجال امهنيب فاوطلا

 راصنالا :نويت نا لمتحيو : لاق ثيح نيتياورلا نيب عمجلا رجح نبا لواحو

ةياور هتضتقا ام ىلع امهنيب فوطي ناك نم مهنم نيقيرف .اوناك ةيلهاجلا ىف
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 كرتشاو . ىرهزلا ةياور هنضتقا ام ىلع امهبرقي ال ناك نم مهنمو . ةيواعم ىبا

 مهدبع ناك هنوكل ةورملاو افصلا نيب فاوطلا نع فقوتلا ىلع مالسالا ىف ناقيرفلا

 عمجلا اذه وحن ىلا راشا دقو .اذهب نيتياورلا نيب عمجيف ةيلهاجلا لاعفا نم اعيمج
 . ىهتنا . ملعأ هللاو . ىقهيبلا

 هيلع ليعامسا نا ةورملاو افصلا ,نيب ىعسلا ببس نا : ليقو حاضيالا ىف لاق

 نم ءاملا هل بلطت رجام تماقف شطع رجاه همأ عم الفط كلانه لح امل مالسلا

 همدق تحت نم مزمز نيع هل هللا عبنا] نا ىلا كلانه ةددرتم ةورملاو افصلا ةيحان

 . غلا ث هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نيب فاوطلا هللا لمجو

 رغصم فاقب (ديدق) و ةلباقم ىأ ديدق وذح هنا ىف مدقت ديدقب رجح (ةانم) : هلوق

 رجح نبا نم ىهتنا ىركبلا ةديبع وبا هلاق . هايملا ةريثك ةنيدملاو ةكم نيب ةعماج ةيرق
 ةحوتفم ىلوالا نيمالو ةمجعملا حتفو هلوا مضب للشملاب اهن] ىراخبلا ةياور ىف مدقتو

 (ركسلا ةبقعب) نامزلا اذه ئف ةامسملا اهنأ نظأو ديدق ىلع ةفرشملا ةينثلا ىهو ةلقثم

 . ملعا هللاو اهن ودبعي اوناكو ليذهل ىحل نب ورمع اهبصن ةرخص اهنا اضيا مدقتو

 باب ىمأ هيلع مالكلا:مدقن (ثيدحلا اعبرا عنصت كتيار دقل) : هلوق - 7
 تنك اذا كتيارو هلوق ةهج نم بابلا كلذل هتبسانمو 401 مقر جحلاب لالهالا

 بابلا اذهل هتبسانمو . ةيورتلا موي الا للهت ملو لالهلا اوأر اذا سانلا لهأ ةكمب

 . ملعا ةللاو : ىناميلا الا ناكرالا نم سمت ال كتيارو : هلوق ةهج نم

 ىنمي (حيرلا اهب راط ةرارم لجا نم مارحلا هللا تيب قرتحا امل) :: هلوق 8

 ىف ىطويسلا كلذ ركذ امك مهيلعر هيلغ ةللا ةنعل ةيواعم نب ديزي شيج نارين نم
 : هثادحا ركذ ىيف ليوط مالك دعب لاق :ثيح ءافلخلا خيرات

 مهيلا لسراف هوعلخو هيلع اوجرخ ةنيدملا لها نا هغلب نيتسو ثالث ةنس ىف

 ةمقو تناكو اوءاجف :ريبزلا نبا لاتقل ةكم ىلا ريسملاب مث مهلاتقب رماو افيثك اشيج

 هللاو :: لاقو ةرم نسحلا اهركذ . ةرحلا ةعقو ام كازدا امو . ةبيط باب ىلع ةرحلا

 . ةنيدملا تبهنو . مهريغو ةباحصلا 'نم قلخ اهيف لتق ى دحاو مهنم وجني داك ام
. . « نوعجار هيلإ ابو هلل انإَق ه ءارذع فلا اهيف ضتفاذ
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 هللا ةتَعَل هبَنَعَو هللا هفاَحأ ةنيدلا'لهأ فاَحأ نمز : ملساو هيلع هللا ىلص لاق

 3 5 . ملسم هاود (ّنيِمَمحَأ يانلاو ةكيألا .

 . ىصاعملا ىف فرسا ديزي نا هل ةتنيدملا لها علخ ببس ناكو

 ام هللاو : لاق ءاسنعملا نب ةلظنح نب هللا دبع نأ قرط نم ىدقاولا جرخا

 تاهمأ حكني لجر هنا ءامسلا نم :ةزاجحلاب ىمزن نأ انفخ ىتح ديزي ىلع انجرخ

 : ': "ةالصلا عدي و: رمخلا.برشيو تاوخالاو تانبلاو دالوالا
 هنايتاو رمخلا هبرش عم لعف اه ةنيدملا نماب ديزي لصف املو ىبهذلا نات '

 . هرمع ىف هللا كران مل دحاو ريغ هيلع جرخو نانلا ىلع دتشا تاركنملا

 قيرطلاب سيجلا يما تامف زيبزلا نبا لاتقل ةنكم ىلا ةرحلا شيج راسو
 . قينجنملاب هومرو هولتاقو ربزلا: نبا اورصاحف. ةكم اؤتأو :اريمأ. مهيلع فلختساف

 ةبعكلا راتسأ مهنارين نم ةرارش نم تقرتحاو .نيتسو عبرا .ةنس زفص ىف كلذو

 . فقبسلا ىف اناكو ليعامسا هب ىدف ىذلا شبكلا ان رقو اهفقس و.

 لاتقلاو هتافوب ربخلا ءاجف ماعلا اذه نم لوالا عيبر فضن ىف دي زي هللا كلهاو ا

 او اذو اوبلقن ذ . كله دق مكتيغاط نا : ماشلا لمأ ,مب زلإ .نب ا ىدانف رمتسم

 ,. ٠ خلا ..هسفن ةعيب ىلا ريبزلا نبا اعدو سانلا مهفطختو

 ىرجي ام عيمج نال قحلا وه لوقلا اذه (اذه هللا ردق سانلا ضعب لاق) : هلوق . ..
 ىلع مالكلا مدقنو . مولعم وم امك هردقو هللا :اضقب وهف رشو ريخ نم ملاعلا ىف

 ث .... :. : عجاريلف باتكلا ردس ىف ردقلا

 . .هيلع مالكلا مدقن ,دق (نينعكر هيفن ىلصف) : هلوق - 9
 ةبعكلا لوح سانلا دجو هنأ دارملا ناك (ةبعكلا لوح سانلاب ىضفأ دقو) :هلوق

 أ .. . ءاضفالا ىنعمل ةفللا ىف ركذ ام بساني ال نكل

 . .انه بسانت ال ىناعم ركذف . خلا ىزس نالف ىلا تيبضفاو ٠ ءاضفلا ىلا تج رخ

 . .. هيعرصم ىا رسكلاب (نبابلا ىتداضعب) :_هلوق
 . ث ٢ < " . ٠0 :رم ۔٠' . : ) :. .. م .

داضعاك هرعغ و ءانبلا نم هلوح دسي ام ءىش لك داضعاو : حاحصلا ىف لاق
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 نم هاتبسصضخ امهو بابلا اتدضع كلذكو . هريفش لح بصنت ةراجح ىمهو ضوحلا

 7 . رسكلاب ةداضملا طبضو .. ىمتن ا . هيبن اح

 هبلع مالكلا مدقت (هدحو بازحالا مزهو ...هدبع رصنو . هدعو قدص) : هلوق

 ٠ جحلاب لالهالا باب ىف

 . (حجسا نم ةزمهلا عطقب ىنمي حجساف تردق) :_هلوق

 اذا : لاقيو . حجساف ثكلما لاقي وفعلا نسح حاجسالا : حاحصلا ىف لاق
 . خلا . قفراو كظافلا لهس ىأ حجساف تكلم

 عر ) بهاوملا ىف تيدحلا ظفل (خلا فسوي ىخا لاق امك لوقأ اناو) : هلوق
 هيَتَم نمأو ةنلا دمحم سيانلا ىف ابيطخ مالسلا هيلع ماق حئَقلا مؤي نم علا ناك

 تاومسلا َقلَخ موي ةكم مَرَح ةللا نار سانلا اهيآ اير : لاق مث هلما وُه امب هدكَمَو ّ ے )ا ۔٥۔2۔۔ح۔۔ے۔ ۔عء,, 4١ ه > .. ه 4د,٥4< ۔د٥د و 42

 مؤَيلاَو هللاب نمؤي :ىرمال لحي ةل . ةمايقلا مؤي لإ هنلا ةمرحب مارح يهف ضصزألاو
 رور لاتقل اهيف صخرت دحآ نق . ةَرَجَص اهي ةضع ؤأ امك اهب كفسي نأ رخآلا
 تأ امئإو . مكل ندأي ملو هلوسرل نذا هللا ًنإ :اولوقت مَتَسَو هتلع هللا رص هللا

 ذاشلا نبل ٬ىتمالاب اهتمزحك مويلا اهتمرح تات دقو راهن نم ةعاس ىل
 هيرك خا اريَع :اولاق (؟ مكيف لياق ىتآ نؤَرَت امن يفيرَق رشعم اير : لاق مث (ئاَمْلا

 ! ٣ " ۔ ,ع . 7 م ۔ 24 . م
 ملو اوقرتسي ملف اوقلطا نيذلا يا (ءاقلطلا -متناَق اوبهذا) : لاق ميرك رخا نباو

 : . “:ة . خلا , قلطا اذا ريسالا قيلطلاو اورسؤي

 مكبنذ مكل ركذا الو , مويلا مكيلع رييعت ال ىأ (مويلا مكيلع بيرثت ال) : هلوق
 ... ...... 7٦ :¡ ةيآلا هذه ريسفت ىف ىوفغبلا هلاق . مويلا دعب

 .اهمضو ةثلثملا ءاثلا حتفب ةرثاملاو ةرثاملا حاحصلا ىف لاق (ةرثامو) :هلوق .

 . ىهتنا ء اهب نوثدحتي نرق نع نرق اهرثايو . ركذت ىا رئؤن اهنال ةمركملا

 هب بلاطي ال تيحب هلك كلذ لاطبا دارملا نأك (نيناه يمدق تحت ىمف) : هلوقا

 ' . ملعا هللاو مالنسملا هيلع هيمدق تحت نوفدم هناك هركذي الو دحا

 ةفرع موي ملسو هيلع هبللأ ىلص اهبطخ ةبطخ :ىف بماوملا يف ةعطقلا هذه ظفلو
 ةيلاجلا غاامدو . عوضؤمم يمد تخن .ةيلمأجملا رشآ نم ءىَع نكالأ) ىتايس امك
 . ,ث 77 . مهم ,.,. ٠ » -.. . -: ؟ . . .م
يف امضرتشم ناك ثراحلا نب ةعيبر نبا مد انينامد نم عضا مذ لوأ ناو . هعوضوم
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 دبع نب سابعلا ابر مضا 7 لاو . 77 ةيلاجلا ابر . ليذه هْئَلَتَقك دعس ينتب
 .ثح . “٠ ۔ .. ۔ .., : ...= . (هرخآ ىلا هك عوضوم هنإف ١ ١ ١

 مداخ نداسلا : حاحصلا ىف لاق (جاحلا ةياقو تيبلا ةنادس الا) : هلوق

 » ةن ادسو اندس مضلاب ندسي ندس دقو . ةندسلا عمجلاو مانصالا تسو ةبعكلا

 هللا لص ءىبنل ١ اهرقأف ةيلهاحلا ىف رادلا دبع ىنبل ءاوللاو ةنادسلا تناكو

 . . .. رسكلاب ةنادسلا طبضو ..خلا مالسالا ىف مهل ملسو هيلع

 نامثع ىلا ةبعكلا حاتفم عفد ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نا رجح نبا ركذو
 مُكمَلا اَهَعَتَد هللا ةركل مكيلإ اَهَْفذأ ل ىنا ةَدْلَحَم ة َدلاَع ًاهذُح) :لاقف ةحلط نبا ىنمي

 8 ١٨ يى يرك متتو
 انل حمجا ملسو هبلع هلللا ىلص ءيبنلل لاق ايلع نا حيرج نيا قيرط نمو ا
 اعدف (1) ىاهلَعأ لاإ تانامألا اودؤت نأ مكرُماَي ةللا نإ» : تلزنف ةياقسلاو ةباجحلا

 . «لاَط الا مكنص اهُغَرن ال ةو ةدنم ةلاح ةبيش نب ات اهوُدُع) : لاقف نامثع
 ىنب اي ( : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ بلاط ىبا نب .ىلع قب رط نمو

 ِ ٢ . ه 0 ۔ إ ه '۔ه .27 م سي ,- ۔ ۔<..-۔{

 . (خلا يفورحلاب تيبلا اذه نم مكلا لصي امي اولك ةبيش
 ٠ ل. .. ٠ .. ۔.: . !.. ء 5 .

 . رحح نبا هلاق مزمز .اهنا ءاطع نع يورف جاحلا هياقس اماو

 هبكسيو ةكم ىلا برقلاو ايإورلا ىف ءاملا لمحي فانم دبع ناك ىقرزالا لاقو

 . بلطملا دبع مث هدعب مشاه هنبا هلعف مث , (جاحلل ةبعكلا ءانفب مدا نم ضايح ىف

 . سانلا ىقسيو مزمز ءام ىف هدبنيف بيبزلا ىرتشي ناك مزمز رفح املف

 ةياقسلاو ةباجحلا هيلا ناك ةبعكلا رما بال نب ىصق ىلو امل قاحسا نبا لاق
 ةدافرلاو ةياقسلا فانُه دبعل نا ىلع هونب حلاصت مث ةودنلا رادو ةدافرلاو ءاوللاو
 بلطملا دبع دعب نم ةياقسلا ىلو مث _ لاق نا ىلا _ نيرخآلل ةيقبلاو رسكلاب ىنعي
 مالسالا ماق ىتح هديب لزت ملف انس هتوخا ثدحأ نم ذئموي وهو سابملا هدلو

 .سايملا ينب ىلا مويلا يهف هعم ملسيو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرقاف هديب ىعو

 نامثع نب ةبيشو ىلعو سابعلا ملكت : لاق ىبعشلا قيرط نم ىهكافلا ىورو
 ىمع : هلوق ىلا ةيآلا جاَحْلا ةياقىس همتلعَجا » : هللا لزناف ةباجحلاو ةياقسلا يف
 !:.. 1 . لاق نا ىلا ةكم حتفب لاق (24) ي رماب هللا يتاي

 ٤ . . ,. . . :و ةيآلا ي .ةبوتلا ةروس (24)
7 3 ٦٠ 58 ةيآلا . ءاسنلا ةروس (1)
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 ةحلط هل لاقف ةياقسلا ذخاي نا ىلع دارا تام ال سابعلا نا سابع نبا نعو

 . ةفرصمب كرالاب هلبا ىف لزانل بلاط ابا كابا ناو أهيلع موقي هابأ تيارل دهشا
 انل تعمج ول هللا لوسر اي _ سابعلا لاق نا ىلا ةياقسلا نع ىلع فكف لاق

 لوالا (َتوُررَت ام مكطمئا مل َنوَرَرت امن مكيطعأ امنإ : لاقف ةياقسلاو ةباجحلا
 مكتيطعأ ىا ءازلا مضو هلوآ حتفب ىناثلاو . ةازلا حتفو ءارلا نوكسو هلوا مضب
 : ت. . سانلا هب نوصقنت .ام ال مكصقني ام

 نم اوبرشا لوقي ناك ةنا ىنوزخملا بياسلا ثيدح ىهكافلاو ىناربطلا ىورو
 ١ ١ ` ة . ةنسلا نم هناف سابعلا ةياقس

 مق : لاقف سابع نبا عم اسلاج تنك :: لاق ئنزملا قيرط نم ملسم جرخآ ذقو
 يبت نم راتإب انيتأف ىقستشام ةماسأ هقحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ..ب ٠. ىهتنا ء اوعتضاق ادمع ْمتََسُحَا : لاقو ةماسا هلضف ىقست ترك

 ءىش اضيا ةدافرلاو : لاق ثيح .حاحصلا ىف اهنيب و ةدافرلا ىنمم نيبي ملو

 اماعط جاحلل هب ىرتشت ال ام اهنيب اميف جرخت ةيلهاجلا ىف شيرق هب دفارتت تناك
 ىنبل ءاوللاو ةنادسلاو مشاه :ىنبل ةيقاسلاو ةدافرلا تناكو . ذيبنلل ابيبزو

 ٠ ٠. خلا . .رادلا دبع

 ىختنا لاقي . ةمظعلاو ربكلا ةوخنلا حاحصلا ىف لاق (ةنلماجلا ةوخن)أ : هلوق
 : :ا ىهتنا . مظعتو رختفا ىأ انيلع نالف

 فطع (ءابآلاب اهربكتو) : هلوق نوكي اذه ىلعف . نونلا حتفب ةوخنلا طبضو
 .: . ملعأ هللاو . رينفت

 لماتي (ةظلغم ةيدلا فلعلا هبش اطخلا طوسلاو اصعلا ليتق ىف الآ) :: هلوق
 برضلاب دغلا هبش هللا همحز ليعامسا خيشلا لثم دقو ى هبارعا ةيفيكو هانعم ام

 : . ل . اهوحنو ةمشي رلاب

 : لاق ثيح ؟ دوقلا وا ةيدلا-هيف بجاولا له : فالخلا ركذو

 تومي مث اهوحنو ةشيرلاك هلثم لتقي ال اب برضي نا وهف دمعلا هبش اماو
ىمعو ةلقاعلا هلقعت الو دوق الو ةيد هيف مهضعب لاق . فالتخا هيفو , هناكم بورضملا
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 هبرض دمعت هنال هنم داقي نورخآ لاقو ةدحاو ةنس ىف اهيدؤي لتاقلا ىلع ةظلغم

 "ة .. . ىهتنا . ملعأ هللاو . هلتق دمعتي مل ناو

 هيمريو اناسنا برضي ىذلاب .دمعلا هبش هللا .همحر ىناينسبلا ىلع وبأ لثمو .
 .ةداع لتقي ال امب هدييقت نم دبال نكلو قلطاف . خلا هسفن ىلع ىتأيف هلتق دمعتي الو

 ةداع هيف برض نم تومي ال لحم ىف طوسبو أ اصعب هبرض ولف اذه ىلعف

 نم ناكل تامف هلتق دمعتي ملو ةداع هب لتقي ال ابرض هبرضو نيتيلالاو نيمدقلاك

 . اقلطم هنم داقي هناف تامف هلتق دمعت ول امأو . دمعلا هبش

 اذا دوقلا هيلع ناك هلنتق اهب دي ري ةرعبب هدمعت ولف دمعلا امأو ىلع وبا لاق

 : آ . خلا . لوتقملا ءايلوأ كلذ دارأ

 ملو ةداع هيف برض نم تومي ال لحم ىف ةداع لتقي ال ابرض برضي ناب هلتقل

 . ملع] هللاو . ةظلغملا ةيدلا هيف بجت دمعلاب اهيبش اطخ دعي هلتق ناف هلتق دمعتي

 رخؤم ادتبم أطخلا هلوقو . مدقم ربخ طوسلاو اصلا ليتق ىف هلوقف هبارعا اماو

 . دمعلاب هيبىقل ااطخلا ىأ قتشلملاب ليوانل ١ ىلع هل ةفص دمعلا هبش هل وق و

 هنا رهاظلاف ةيدلا هلوق اذكو . .هيلع نايب فطع وا اطخلا نم البب نوكي نأ لمتحيو
 .ةيدلا خلا ., اصعلا ليتق ىف لاق هناكف هددعت زاوحب انلق ناو . لدب وأ نايب فطع

 نايتا زاوجب انلق نا ةيدلا نم لاح بصنلاب هنا رهاظلا (ةظلغم ةيدلا) : هلوقو

 .هللا ءاش نا ابيرق هنايب ىنايس امك ةففخمو ةظلفم نوكن ةيدلا نال أدتبملا نم لاحلا

 . لبالا نم ةئام ىه ىأ فوذحم ادتبمل ربخ هنآ رهاظلا (لبالا نم ةنام) :: هل وق

 ٠ , . ١ ررحيلف . ملعأ هللاو . اضيا لدب وا

 . اهتميق ركذي ملو لبالا نم ةئام اهلعجو ةيدلا ىف قلطأ (لبالا نم ةئام) : هلوق

 : لاق ثيح ريناند ةعب رأ ةقان لك ةميق نأ هللا همحر. ليعامسا خيشلا ركذو

 . لبالا نم ةئام هدعب نم ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءاضق ىف ةيدلاف

 ابهذ ارانيد ةئامعبرا كلذ ةلمجو ..ريناثد ةعبرا ةقان لك ةميق انباحصأ رثأ ىفو
.- ٠ . مده ۔. ح . ىهتن ١ اككسم
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 ارخؤم ناويدلا ماكحا ىف لاق . انباحصا ضعبل لوق هللا همحر هركذ ىذلا اذهو

 لبالا لهأ ىلع ةيدلاب هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىضقو : هصن ام لوقلا اذهل

 لما ىلعو . ةاش فلاب ةاسلا ڵلها:ىلعؤ . ةرقب ىتئامب رقبلا لها ىلعو . ةقان ةئامب

 لمأ ىلعو . ارانيد فلا بهذلا لهأ ىلعو س ءادرو رازا ةينامي ةلح ىتنامب للحلا

 ةيدلا ىف فالتخا بهذلا ىفو:: افلا ارشع ىنثا :ليقو مهرد فالآ ةرشع قرولا
 لاتق ةنمو ¡ ةميقلاب رناند ةزشمي ةقان لكلا نوكتف اذه ىلعف رانيد فلا ضعب لاق
 ةئامعبرأ ةيدلا ناق نمو . ةقان لكل ريناند ةسمخب قوثلا تموق رانيد ةئام سمخ

 مزج كلذبو .. رانيد فلاب رذص هازتف .:خلا.ريناند ةعبرا ةقان لك ةميق لعج رانيد

 :.إ .٠غ ١٠ ... .: ملعا هللاو , انموق هيلعو فاصو نبا
 . لبالا نم لماحلا ىهو ماللا رسكو ءاخلا حتفب 'ىتعي (ةفلَع نوعبرا) ::هلوق

 ةذحاولا قونلا نم لماوحلا ىهو ضاخملا ماللا رسكب فلخلاو حاحصلا ىف لاق
 .ب ..: ن ... ين ا... . خلا . ةفلخ

 بحاص هب مزج ىذلا ومنت ةظلغم دمعلا هبنش ةيذ نا ىلا ةراشا اذه ىفو
 ١ . مدقت انك لتاقلا ىلع ةظلغم ىهو :لاق ثيح هللا همحر دعاوقلا

 ىف ةيدلا : هللا همحر آفاصو نبا لاق ةففخم اهنأ ةقراشملا بنك ىف ىذلاو
 . ةقح نوثالث , اثالثا تذخا ةظلفم ىهف دمع ةيد تناك اذاف . ةئام لبالا نم سفنلا
 ىمو ءازجا ةعبرأ ىلع ةففخملاو : اهدالوا اهنوطب ىف ةفلخ نوعبرأو . ةعذج نوئالثو
 نورشعو ةسمخو ى ضاحم تانب نورشعو ةسمخ : ءازجا ةعبرا ىلع دمعلا هبش ةيد

 ىلع اطخلا ةيدو . ةعذج :نورشعو ةنسُخو . ةقح نورشعو ةسمخو . نوبل تانب

 نورشغو . ةقح نورشعو نوبلا تانب نورنثغو ضاخم تانب نوزشع . ءازجا ةسمخ
 ١ ..ه ا = . . ةفلخ نورشعو . ۔ةعذج

 طسب عضوم اذه سيلو : تلا اطخلا ىلع تناخ اذا نينس ثالث ىف ىدؤت ةيدلاو

 :. ٦٢. ۔' © ..... نايدلا ىلع مالكلا
. 3 .: . . 9 

 مدقت دقو . هللا اهفرش ةكم ىلا مالكلا عجر (خلا ىلبق دحال لحت مل) :: هلوق
ّ . ملعا هللاو . خلا ثيدحلا اذهب قلعتي ام ىلع مالكلا
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 عباسلا بابلا : :.

 ىنمو ةفلدزملاو ةفرع ىف .

 : لاق ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0

 هللا دبع ةدلاو يهو ثراحلا تنب لضفلا مآ دنع سان َفَلَتْخا

 علَسَو هيلَع هللا لَص هللا لوسر مايص ي ةفَرَع مؤيت ىف سابعلا نبا
 ديعس وبأ لاق .٬مئاصب سيلا نورخآ لاقو٬ئاَص وه نولئاق لاقف

 . هب رشف 1 لَع فقاو وهو نتلرحذقي لضفل ٢1 ١ ئل ا ثلسرأاف

 لوسر عَقَد لاق ديز نب ةماسأ نع ىنغلب لاق ةديبع وبآ - 1
 لَرَتَق ربتلا ناك اذاي ىتح ةفَرَع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 : لاقف ةالصلا هل تلقف َءوشولارنبسي منو اًّضَوَتَو (1) لابو
 عبُسأَو (2) اًّضوَتف لَرن ةفلدزملا ءاج املف٬بِك رف « َكَماَمأ ةالصلا »
 ثے ۔١.؟ . ۔“۔م, ٠ ۔ر۔ ۔ 21 ه ۔.۔ ء
 هريعب ناسن . لك خانأ مث برغملا ىلصف ةالصلا تميقأ م ءوضولا

 . عىشب امهنيب لصفت ملؤ اهالصف ءاشولا تميقأ مث هلزنم ىف

 . ناتفيفخ ناتعكر برغملا دعب بحتسي : ةديبع وبآ لاق:عيب رلا لاق

 هيلع “لا نص هيتل لاعت هللا نذأ ًام.: لاق ةديبع وبا - 2
 : لاقو ةفرعب فقوف مامتلا ةح ئه عادولا ةّحح جحي حب نأ ملس و

 ِتااَمَسلا هللا قلح مؤي ةَنِيَهَك رادتسا دق نامزلا نار سانلا اهيأ »
 ىل ةمغلا ىذ ىف جحلا نإو الأ ىصحت ةدع الل ىسني رهش الف ضرالاو كا 22 مه ورا ٤ ٠١٨ , ۔٠۔ . نح ۔4 ٥ ۔ء ة نوع ے“ ا د
 : لاقف ةفرعب سانلا بطخ همح متأ امل ةديبع وبآ لاق . « ةمايقلا مؤي

 تراص آذإ ٍتاقرمح نم َنوُعَقذياوثامك ناتوألاو كركلا لهآ ناي »
 نوعقذيَو مههوُجَو ىف لاجرلا مئاَمَع اهنأك لابجلا سؤؤر ىلع ينفلا .د ؟ ؟۔۔ . م م س ع( 2 7 ؟ :غ و حم 27

 لاَجرلا مئاَمَع اهناك لابجلا سوؤر لَع سمشلا تملظ اذإ ةفلدزملا نم

 . لابف خ (:)
. هلزنم ىف خ (ت)
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 ِ ؟ه۔ .. 4 م ٤ ۔ “اك ى : ه < ث س .۔ َّ ۔ . و م

 رطفيو سمشلا برغت ىتح نافرع ن عفدن ال انإو مههوجو ىف
 .ںيُمَشلا عولط لبق هللا ءاش ناي ادغ ةفلدزملا نم عقذنَو مئاصلا
 5 . « ِناثؤألاو كرشلا لها يذهل تيام انيذَم

 ديز نب ةماسأ لِّئَس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3

 نيح ع اةولا ةجح ىف بسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تيك
 «قنعلا قوف صنلاو٬ّصت ةجرف دجو اةإَق َقَتَعْلا يي َناَك : لاق ؟ عفد
 . ريسلا ىف ةعرسلا وه قنعلاو

 بريآ يبآ نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4

 خم تيلص : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا بحاص ىراصنالا
 , ه ّ .ه ۔ ٥, ۔ے . < ِ . ء ا ر 7 ٠

 اشيلاو برقملا عادلا ةمجح ىف ملَسَو هيلَع هللا نَص هللا لوسز

 . امييَج ةَمِلدملاي

 هللا. لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ينفلب : لاق ةديبع وبأ - 5
 خفنو (2) ىتمب نببشخألا نإب تنك اذاإ» : ملسو هيلع هللا ىلص

 ةحزس هيف ررشلا ىداو“هل لاقي ايداو انه نإف قرننملا وحن هديب
 لاق : اوةلَو نيح مهرزس هيف تعطق ينعي . « ايبن نوعبس اهتعت رس
 ىلع نافرشم نالبج نابشخالاو ةميظعلا ةرجشلا ةحرسلا : عيب رلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍَصخَر : لاق ةديبع وبأ - 6
 نيو ةادلاي توهزي مث حتلا مؤي نومري رقتوتينبلا ىف لبإلا ةاعر
 . رفنلا ؤي نومري مت (3) نيموي نوُسزي يملا كب

 ..و٠٠ : : : :

 لوا ىف هيلع مالكلا مدقت (خلا لضفلا ما دنع سانأ فلتخا) : هلوق _- 0

 . 314 ثيدحلا مقر عجاريلف . ءاروشاع موص باب ىف مامصل ١ .باتك

 .ه .٠ ىنم نم خ )2(

٠ نومري طاقسا بطقلا ةغسن ىف نيموي نومري هلوق (ة)
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 : لانت هنا. ىراخبلا تاياور ضعب ىف (خلا ديز نب ةماسا نع) : هلوق 421 . .
 - . .!, < ح مسح ,ج. ٥ .؟ ر ه. م,}۔د۔., ه ّ - و ۔ م ٠ - ۔

 رجح نبا لاق (خلا خلب اسلف ٍتافرَع نم ملَسَو هيلمت هللا ىلص للا لوشسَر تفردر)
 6 . ٠ . ٦ . ٠.

 .. ةفرع نم :عبفدلا لاح بوكرلا هيفو . هءارو تبكر ىا لادلا رسكب (تفدر)
 كلذ دعيو . لضفلا لمأ فادتراو أ ةقيطم تناك اذا هلحمو . ةبادلا ىلع فادترالاو

 : . ىهتنا ', هبدا ءوس نم الافيدرلل مهماركا نم
 اهضعب ىفو (ةَقِلَدَرلا برق هنا) ىراخبلا تاياور ضعب ىف (بششلا) : هلوق ٠
 هللا لوسرن يدتقي ناك رمع نب ا نا) اهضعب قو (ةفلدزملا نؤد ىذلا رسيألا بعشلا)

 ىلصي الو اضوتيو بعسشلاب ةجاحلا ىضقي هن وك ىف ىا (كلَد ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 ءافلخلا هيف ىلصي ىذلا هنأب بعشلا فيرعت قرطلا .ضعب ىف دروو . ةفلدزملاب الا
 برغملا

 ` . و -. ٠ [ ٠...

 ءافلخلا نا: نيقيرطلا نيذم رهاظو : لاق مث نيتياور كلذ ىف رجخ نيا ركذو
 فالخ وهو ءاشعلا تقو لوخد لبق روكذملا بعشلا دنع برغملا نولصي اوناك

 ءارمالاو ءافلخلاب دارملاو _ لاق نآ ىلا - ةفلدزمب نيتالصلا نيب عمجلا ىف ةنسلا

 . اق نأ ىلا . كلذ ىلع رمع نبا مهقفاوي ملف ةيما ونب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُهَذَحَتا .: لوقي ةمركع تعمس تاياورلا ضعب يف
 نيتالنصلا نيب عمجلا كرت نم ىلع كلذب ركنا هنأكو َلَصُم هومنذختاو ًالابم ملسو
 3 ..... . خلا . كلذ ىف ةنسلا هتفلاخمل

 اءوَضَو اضَوََ) ىراخبلا تاياور ضعب ىف (ءوضولا غبسي ملو اضوتف) : هلوق
 : لاق لب . كلد دعب ًاًضَوَت ملسو هيلع هللا ىلص هنا اهيف ركذي مل هنكل (اَقيِفَع

 ىف صن ىمه كلام نع ىرخا ةياور كلذ دعب ركذ هنكل (َقَصَق ةفلدزملا ىتآ ىتَح)
 :ث | .| .. ٦6١6 ‘“ ۔ . “ . اهليوأت ىف اوفلتخاو هللا همحر فنصملا ةياور

 ءاملا لامعتسا ففخو ةرم ةرم اضون ىأ (افيفخا اءوض و) هلوق ىف رجح نبا لاق

 : ظفلب باب دعب ةيتآلا كلام ةياور ىف هلوق ىنمم وهو . هتداع بلاغ ىلا ةبسنلاب
 .:... . , . «ومضولا غبسي ملف)

 .ىجنتسا يا (غبنسي ملو اضون هث) : هلوق ىنمم لاقف ربلا دبع نبا برغاو

 : غابساإلا ىنممو ى ةفاظنلا يمهو ةءاضرولا نم هنأل يوفللا ءوضولا مسا هيلع قلطاو

٠١ . ©. أي ., ج. ....: لاق , ةالصلل اضوتف ءوضو لمكي مل يا لامكإلا
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 ءوضولا عرشي ال هنال اذه عفدت لوصالا نكلو افيفخ اءوضو اضوت هنا ليق دقو

 ':}‘ لاق مث . كلام ةياور ىف كلذ سيلو . نيترم ةدحاو ةالصل

 ءاضعا عيمج ىف اضوتي مل ىا (ءوضولا غبسي مل) : هلوق ىنعم نا ليق دقو
 : . ىهتنا . هفعضتساو اهضعب ىلع رصتقا لب ءوضولا

 ىلا ربلا دبع نبا قبس دق مهباحصا ءامدق نم رانيد نب ىسيع نا لاطب نبا ىكحو

 اءوضو ًاًّصََت) : هلوق ىنعي . خلا ةحيرصلا ةياورلا هذهب بقعتم .وهو الوا هراتخا ام

 نمو لاق نآ ىلا هيف غلابي مل ا؛اوضو اضوت هنا ىلع لدت تاياور ركذف (افيفخ

 هءوضو اضوتي) هاعر هنا ىلع لدي هناف (ةالصلا) هل ةماسا لوق كلذ تاحضوم
 . لاطب نبا لاق اذك ؟ ىلصتا : هل لاق كلذلو (ةالصلل

 لامتحال كلذ هل لوقي نا عنام ال هنال . رظن هيفو : رجح نبا لاق

 (كمامأ ةالصلا نأب) هباوجو ؟ اهعوضو اضوتت ملف ةالصلا ديرتأ هدارم نوكي نأ

 هنأ نظ ةماسأ ناكو . ةالصلا ءوضو ىلا جاتحت الف انه ىلصت ا برغملا نأ هانعم

 جرخ وأ جرخي نأ داك دق اهتقو ىارو برغملا ةالص ىسن ملسو هيلع هللا ىلص

 عم عمجلل امريخات عرشي ةليللا كلت ىف اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا هملعاف

 . كلذ لبق ةنسلا كلت فرعي ةماسا نكي ملو . ةفلدزملاب ءاشعلا

 سيلف ةدحاو ةالصل نيترم عرشي ال ءوضولا ناب ربلا دبع نبا لالتعا اماو

 ديدجت عرشي ال هناب طرشلا سيلو ءىراط ثدح نع ايناث اضوت هنآ لامتحال مزالب

 هزاوح لا ةعامح بهذ لن . هيلع اقفتم الفن وأ اضرف ةالص هب ىدا نمل إلا ءوضولا

 ةلاحلا كلت ىف اميس الو ةرهاطلا ميدتسيل الوا اضوت امناو . هفالخ لصالا ناك ناو

 : لاق نا ىلا ذئنيح ءاملا ةلقل ءوضولا ففخو . ذئنيح . هللا ركذ ىلا جايتحالا ةرثكل

 ةراهطلل ابحصتسم ۔نوكيل بعشلا لزن نبح .هغابسا كرت امنا 7 اطخلا لاقو

 ىمتنا ء هفبسا اهداراو لزن املف هب ىلصي نا دري مل هنال هيف روجو . هقيرط ىف
 . -. . هنم دارملا

 ركذت ىا لعفلا رامضا ىلع بصنلاب رحح نبا لاق (ةالصلا هل تلقن) ٠ هلوت ا

. الثم ةالصلا ترضح ريدقت .ىلع عفرلا زوجيو . لصوا ةالصلا
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 ىلع بصنملاو ةزهلا حتفب كمامأو عفرلاب رجح نبا لاق (كمامآ ةالصلا) : هلوق . ,

 نيب ىلصملا ىا اهناكم ىلع ةالصلا قلطأ وأ. , كيدي نيب ىلصتس ةالصلا ىا ةيفرظلا
 ١ . كيدي

 هعوبتم هكرت امب عباتلا ريكذت هيفو ;`اهكردنسو كتؤفت ال (كماما) ىنعموأ

 7٠ ¡ = ٢ ىهتنا هباوص هجو هل نيبي وا هنع رذتعي وا هلعفيل
 اومنض مهنأك و رجح نبا لاق (هريعب ناسنا لك خانأ مث 'نرغملا ىلصف) : هل ٢ ظ

 ىف ةءارقلا ففخ هناب راعشا هيفو اهب مهننثيونشن" نم نمالل وأ باودلاب اقفر كلذ

 عطقي الو امهنيب "عمجي نيتللا نيتالصلا نيب ريسيلا لمعلاب ساب ال هنا هيفو نيتالصلا
 :. .:. ا .... ' . خلا . عمجلا كلذ

 نأ ىلا - داوجلا لمع عيمج يف مالكلا يغ نآرقلا لطبي الو حاضيإلا ىف لاق
 ع ىنعنسي و ىدلا ريسا ملا ىف مهصعب صحرو ۔ له ءىش ىف لفتشا ناو . هنع ىنفتسي ال ىذلا ريسيلا مالكل ١ ىف مهضعب صخرو - لاق.
 . ثيدحلا .اذهب لدتساو .: خلا هنآرق ضقتنا هتالص هيف متي ام رادقم هتالص ريغ

 ةلهم ءاشعلاو برغملا نيب نكي مل الو رجح نبا لاق (امهنيب لصي ملو) : هلوق

 ءاشعلا ةنس زخؤت ءاهقفلا لاق مث نمو. لاق.نا ىلا _ امهنيب لقنتي مل هناب حرص

 خ .. ..ب ٤ - ْ (1) امهنع

 اوقفتا مهنال ةفلدزملاب نيتالصلا نيب عوطتلا كرت ىلع عامجالا رذنملا نبا لقنو

 هنأ حصي مل امهنيب لقنت نمو ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نب عمجلا ةنسلا نا ىلع

 ` . ىهتنا . امهنيب عمج

 هب ىنعي . خلا ىتآلا دوعسم نيا لعف قافتالا لقن ىلع ركعيو رجح نبا لاق
 ةَفِلَد رملا ايتاك هللا دع جَحر دانسالا ركذ دعب لاق ثيح كلذ دعب ىراخبلا ءاور ام

 ٨ ۔ ۔ش ه. ك ۔ے,'۔ ٤72 م ّ 2 م زم ,2 ء هم ۔ .< .ه ِ۔۔؟ .؟. .
 ىلَصَو . برغملا ىلص مث ماقأو نذأف الججَر رماف كلذ نم ابيرق وا ةَمنَعلاب ناذالا نيح

 رمعا لاق؛ماتأو ندأ لجرلا نظا يا هن ىَمَتَتَق هناشع امد مث . نيتعكر اَهَدْنَ
 هللا دبع هللا دبعب ينعيو . خلانيتَعكَر ءاشيلا قَص مث . ريع نم الإ كملا ملعا الو
 : . ! . . دوعسم نبا

 بجعتي و لمأتي (ناتفيفخ ناتعكر برغملا دعب بحتسي ةديبع وبآ لاق) :_هلوق

 عمج ملسو هيلع هللا ىلص هناب ثيدحلا ىوري فيك هللا همحر ةديبع ىبا نم

3 2 ٠ امهنع برغملا ةنس رخؤت باوصلا لعلو خسنلا ىف اذك (1)
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 ملو ناتعكر امهنيب بحتسي هناب لوقي كلذ ممو امهنيب لصي ملو ءامشعلاو برغملا

 نع ىورملا رثالاب لدتسا هللا همحر هلعلو : رثأب الو ثيدحب كلذل لدتسي

 هللا ىلص ءىبنلا نأ هللا همحر هل مدقت ام اذه ريظن و ىراخبلا هاور ىذلا دوعسم نبا

 “َل ةبق ال ةبعكلا لخاد وص نمم ) :: لاق كلذ عمو ةبعكلا لخاد ىلص ملسو هيلع
 .. ٠ ملعا هللاو . هيلع مالكلا مدقت دقو

 ريغ هللا همحر ةديبع ىبأ لوق نأ هللا همحر .ليعامسا خيشلا مالك رهاظو

 نأ ىلع ءاملعلا عمجاو : لاق ثبح عامجالا فلاخ هنأو ةلأسملا هذه ىف هب ذوخام

 هنا هللا همحر ةديبع ىبا نع ىؤر ام الا ءانشعلاو برغملا نيب عمجي نآ اهيف ةنسلا

 درفن ١ ةديبع ابآ نأ هرهاظف , ىهتنا ناتفيفخ نانتمكر برغملا دعب بحتس : لاق

 رق . نيتمكرلاب ءاشعلاو برغملا نيب لصفلا زاوجب

 دمب رجح نب ا لاق ءاهقفلا نب فالخلا اهيف عقو .ةلأسملا هذه ناف لمان هيفو

 وهو كلام هرمهاظب ذخأ دقو . هللا همحر دوعسم نبا نع ىرورملا رثالا ىلع مالك

 . ىراخبلا رايتخا

 ذخا ثيح كلام نم بجعتي ناك هنا دلاخ نب دمحا نع ربلا دبع نبا ىورو

 ںوري مل هنوك عمو . افوقوم هنوك عم نييفوكلا ةياور نم وهو دوعسم نبا ثيدحب

 , :. عوفرم وهو ةنيدملا لهأ نع ىور ام كرتيو

 ةنيدملا لهأ هاور امب اوذخ] ثيح نييفوكلا نم انا بجعأو ربنا دبع نبا لاق

 د وعسم نبا نع كلذ ىنف اوور ام اوكرتو ةدحاو ةماقاو نادذأب امهنيب عمجي هنآ وهو

 .. ادحأ هب نولدعي ال مهنا مم

 ناو كلذ ىف رمع عينص دمتعا اكلام نا كلذ نع باوجلا :: تلق رجح نبا لاق

 . أطوملا ىف هوري مل ناك

 ملسم هجرخا ىذلا ليوطلا هثيدح ىف ىنعي رباج نع ءاج ام ىواحطلا راتخاو
 ةياورو . ميدقلا ىف ىعفاشلا لوق اذهو . نيتماقاو دحاو ناذاب امهنيب عمج هنا

 عمجلا للع سايقلاب ىواحطلا هاوقو . مزح نباو نوشحاملا نبا لاق هب و دمحأ نع

 . ةفرعب رصعلاو رهظلا نب

29



 ىنمو ةفلدزملاو ةفرع ىف (7) بابلا 258

 امهنيب عمجب دمحأ نع ةياور وهو ىروثلا هاوقو ديدجلا ىف ىعفاشلا لاقو

 مث برغملا ماقاف : لاق ثيح ابيرق ىضاملا ةماسا ثيدخ رهاظ وهو طقف نيتماقاب
 . ءاشعلا ماقأ ىتح اولخي ملو سانلا خانا

 . هريغو ىواحطلا هجرخا تافصلا هذه نم دحاو لك رمع نبا نع ءاج دقو

 . دمحأ نع روهشملا وهو ناسنالا هيف ريختي ىذلا رمالا نم هاري ناك هنأكو

 عمجلا دارأ نمل نيتالصلا نسب لفننلا زاوح ىلع دوعسم نب ١ ثيدحب لدتساو

 ميلستلا الا نيتالصلا نيب سيل هنأ انباحصا بتك ىف هيلع صوصنملاو . خلا امهنيب

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا همجوتو ةماقالاو

 رصعلا رخآ ىتح ىلوالا لوا نم كلذ هل زاج عمجلا ىون اذاو دعاوقلا ىف لاق
 ةماقالا الا نبتالصلا نيب نوكي الو هفصن وأ لبللا ثلث للا برغملا لوا نمو

 دقف كلذ نم ائيش لعف ناو المع لمعي الو . لفنتي الو امهنيب ملكتي الو . ميلستلاو

 . ىهتنا . اهيلصيو اهتقو ىلا ةريخالا رخؤيو هنارق ضقتنا

 دنع ديدجلا بعذملا وه امك ناذا ريغ نم نيتماقاب عمج هنا ثيدحلا رهاظو

 هنا حصو لاق ثيح هفالخ دعاوقلا ىف هب حرحملا نكل ىروثلا بهذمو ىعفاشلا

 . ملعأ هللاو . نينتماقاو ناذأب كانه ءاشعلاو بذزمغلا نيب عمج

 دنع هنكل ةفلدزمب عامجا وهو ريخاتلا عمج ىلع ثيدحلاب لدتساو رجح نبا لاق

 ٠ كسنل ١ بيس ةيكلاملاو ةيفنحل ١ دنعو > رفسل ١ بم ةفث اطو ةيعفاشل ١

 اذا برغملا جاحلا ىلصي نا زوجي ال هنأ ىلع ليلد هيف لاقف ىباطخلا برغاو

 ىلص ءىبنلا اهرخا امل اهري ىف هتزجا ولو . ةفلدزملا غلبي ىتح ةفرع نم ضافأ

 . ىهتنا . مايالا رئاس ىف اهل تقؤملا اهتقو نع ملسو هيلع هللا

 ثيح ىباطخلا هلاق ام ىلا ليميو اندنع فالخلا دوجوب رعشي حاضيالا مالكو

 لاق . رجفلا عولط فاخي ال وهو ةفلدزملا ىتأي نأ لبق برغملا ىلص ناو : لاق

 نع هلأس نيح ديز نب ةماسال ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هتالص هزجت مل مهضعب

 هركي و هتأزجا اهالص نا مهضعب لاقو (كمامآ ةالصلا) تافرع نم عفد ال ةالصلا

. ىمتنا . كلذ هل
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 اذا اهيلا نوفلدزي نيملسملا نال مسالا اذهب ةفلدزملا تيمس امناو :هيبنت

 ٠ مارحلا رعشملاو اعمح اضيأ ىمسيو . حاضيالا ىف هلاق ةفرع نم .اوضافأ

 رعشا هنال ريسفتلا ىف ركذ اميف (مارحلا رعشملا) ىمس امناو حاضيالا ىف لاق

 ۔ عمجو . مارحلا رعشملا اهل لاقيو . اوملع ىا ةكمو تيبلاك مارح هنا نونمؤملا

 .. خلا دحاو تقو ىف ءاشعلاو برغلا نبب هينف نوممحي هنال اعمج يمس امناو

 ءاوح عم هيف عمتجا مدآ نال (اممح) تبمسمو ةفلدزملا ىف رجح نب ١ لاقو

 . اهنم اند ىأ اهيلا فلدزاو

 .. نيتالصلا نيب اهيف عمجي هنال اعمج تيمس اهنا ةداتق نع ىورو

 نوبرقتي ىأ هللا ىلا نوفلدزيو اهب نوعمتجي مهنال اهلها لعفب تفصو ليقو

 ِ . اهيف فوقولاب هيلا
 ىسالا يفالدزال وا ىتم ىلإ هيارتقالو اهب سانلا عاتنجال امار ةفلدزملا تيمسو

 هللا ىلا"ةبرقو "ةلزنم اهنأل وا يلينلا نم رةقلز لك ىف اهب لوْرّنلِل وأ اميمَج اهنم
 . ىهتنا . اهب ءاَوَحع لاإ مدآ يالدزال وا

 ىلع جحلا نم ةدحاولا ةرملل مسا رسكلاب ةححلا (عاد ولا ةحح) : هلوق _ 2

 . سايقلا ريغ

 ذاوشلا نم وهو ةدحاولا ةرملا ةححلاو مسالا رسكلاب جحلا حاحصلا ىف لاق

 5 . خلا , حتفلاب سايقلا نال

 ثنؤملا عمج مسالا عمج ةيفيك باب ىف حيضوتلا حرش ىف دلاخ خيشلا ركذ نكل

 لعلو امهنيب قفاوي فيكو حجارلا امهيا رظناو . خلا جحلا نم ةرملا ءاحلا حتفب ةجح

 : . عجاريلف . ملعأ هللاو . نيتفل اهيف

 دنع عيدوتلا : حاحصلا ىف لاق . عيدوتلا نم مسالا واولا حتفب (عاَدَولاو)

 ۔ خلا . حتفلاب عادولا مسالاو ليحرلا

 فالخلا مدقت دقو اهرعغ اضرف مالسلا هيلع جحي ملو (مامنلا ةحح ىهرو) : هل وق

 هيلع هللا لص جحو عست ماع ضرف هن أ اندنع هب حرمملاو جحل ١ ةيضرف تقو ىف

٠ رشع ماع ملسو
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 لبق نيتجح ججح ثالث جح ليقف ملسو هيلع هللا ىلص هجح ددع ىف اوفلتخاو

 . ججح ثالث رجاهي نا لبق جح ليقو . ةرمع اهعم رجاه امدعب ةجحو رجاهي نا
 نا لبق ةنس لك جحي ناك ليقو . اهددع ملعي ال اججح رجاهي نأ لبق جح ليقو

 . رجاهي

 نذا مث جحي ملو نينس عست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثكم رباج لاقو
 مهنم ريثك رشب ةنيدملا مدقف جاح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ رشاعلا ىف

 رصتخم . خلا هلمع لثم لمعيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب متأي نا سمتلي

 . بهاوملا نم

 رهش الف ضرالاو تاومسلا هللا قلخ موي ةئيهك رادتسا دق نامزلا نار : هلوق

 ريخات نم ةيلهاجلا هلعفت تناك ام لك نا ىنمي ريخاتلا وهو تلا نم (خلا ىسني
 نامزلا ةرادتساب لطاب ىرخآ هليلحتو ةرم هميرحتو رخآ رهش ىلا رهسلا ةمرح
 . الوا هيلع هللا هعضو ام ىلا هدوعو

 برعلا نأ كلذو رخآ رهش ىلا رهش ميرحت ريخات وه مىسنلا ىنعمو يوغبلا لاق
 ميهاربا ةلم نم هب تكسمت امم كلذ ناكو . مرحلا رهشالا ميظمت دقتعت تناك

 . ملسو هيلع هللا ىلص
 كلذ نع فكلا مهيلع قشي ناكو ةراغلاو ديصلا نم مهسشياعم ةماع تناكو

 نومهركيف مرحلا رهشالا ضعب ىف برح مهل تعقو امبرو . ىلاوتلا ىلع رهشا ةثالث
 . رخآ رهش ىلا رهشلا كلذ ميرحت اورخا ىأ اوئسنف مهبرح ريخات

 مرحملا نولحتسيو ارفص نومرحيف رفص ىلا مرحملا ميرحت نورخؤي اوناكو
 رهش دمب ارهش اذك لوالا عيبر ىلا . هورخا رفص ميرحت ريخات ىلا اوجاتحا اذاف

 هعضوم ىلا مرحملا عجر دقو مالسالا ماقف اهلك ةنسلا ىلع ميرحتلا رادتسا ىتح

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا بطخف ليوط رهد دعب كلذو . لجو زع هللا هعضو ىذلا

 .هللا ىلص :ىبنلا نع _ لاق نآ ىلا ۔ دحاولا دبع انربخا امك هتجح ىف ملسو

 : ملسو يلع

 ةمَملا ؛ضزالاو تاومسلا هقللا َقَلَع مؤي هتنئَهَع رادَعشا دق ناَمَؤلا) : لاق

 فنصملا ةبطخل رياغم اهظفلو . ةبطخلا رخآ لإ مرح ةعبؤَ اهنم ًارُهَص َرَمَع ًانثا
: لاق نأ ىلا _ هللا همحر
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 رمهش ىف نينسلا ضعب نوجحي امبر ناكف ءىسنلا رمتسا دق ناكو : اولاق
 نيماع رهش لك ىف نوجحي اوناك دهاجم لاق . رخآ رهش ىف لباق نم نوجحي و
 تقفاوف روهشلا ىف كلذكو . نيماع مرحملا ىف .اوجح مث نيماع ةجحلا ىذ ىف اوجحف

 ىلص ثىبنلا جح مث . ةدعقلا ىذ نم ةيناثلا ةنسلا عادولا ةجح لبق ركب ىبا ةجح

 رهشأ نأ مهملعاو ىنمب رشاملا مويلا بطخو لبقملا ماعلا ىف ملسو هيلع هللا
 باسح هيلع هللا عضو ام ىلا رمالا داعو نامزلا ةرادتساب تخسانت دق ءىسنلا

 فناتسم ىف لدبتي الئل هيلع ةظفاحملاب مهرمأو ضرالاو تاومسلا قلخ موي رهشالا
 . خلا . ءىسنلا اسن نم لوا ىف اوفلتخاو . مايالا

 فقاو هنأ عم (هجح متأ) ىنعم ام لمأتي (خلا ةفرعب بطخ ةجح متا امل) : هلوق

 (سممشلا بيفت ىتح تافرع نم عفدن ال اناو) :: هلوق ليلدب بغت مل سمشلاو ةفرعب

 (1) هرمح رمعا ينارأ ىنإ دح ىلع لوالاو ةفراسشملا زاجم نم هنا لاقي نا الا مهللا

 نيتبطخ مالسلا هيلع ءىبنلا نع بابلا اذه ىف هللا همحر فنصملا ركذ دقو

 موي اهبطخ ىتلا ةبطخلا الا اوري ملو . امهنم ةدحاو ىراخبلا ىف ركذي ملو ةفرعب
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا انبطخ لاق : اهنم ةددعتم قرط نم اهركذو ىنمب رحنلا
 اننظ ىتح تكسف ملعا هلوسرو هللا : انلق ؟ ادمع موي يأ َنوردنأ): لاق رحنلا موي

 رمهَش يأ : لاق . ىلب : انلق ؟رحَنلا موي مويلا سيَلا:لاقف همسا ريغب هيمسيس هنا
 ً همسا ريغب هيمسيس هنا اننظ ىتح تكسف . ملعأ هلوسرو هللا : انلق ؟ اَدَم
 . ملعا هلوسرو هللا انلق ؟ ادم لب يا ::لاق . ىلب انلق 2 ةجحلا وذ سيلا : لاق
 . ىلب انلق ؟ ماَرَحْلا ٍةَدْنَبلاب سيلا : لاق همسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح تكسف

 مكدنب ىف ادمم مكرُهَص ىف اًدَع مكموي ةمزحك ارح مُكيَنَع هكلاؤمأو مكةم نا : لاق

 .غلبتلَك . دهشا مهللا لاق . معن : اولاق ؟ تنب لمم الأ . مكبت نوقلت مؤي اي ادَ
 برضي اراَتُح يدمب اومجرت الو مما نم ىتؤآ غلبم رن . ناملا ةيانعلا
 ,جحلا مؤي ادمع : لاقو تاياورلا ضعب ىف لاق نا ىلا - ضعب باق مكضعب
 . سانلا َعَدَوَق . دهشا مهنلا : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا قفطف ربألا
 .. ىهتنا . عادولا ةجح هذه : اولاق

 املو : لاق ثيح ةفرعب ىرخأ انبطخ ملسو هيلع هللا ىلص هل بعاوملا ىف ركذو

 اهب َلَزَنَق ةرمت هل ثترض ةبقلا دجَو ةقرع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب

٠ 36 ةيالا ى فسوي ةروس (!)
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 بكرف هل تلحرف ىوصقلاب رمأ سمشلا تغاذ ادإ ىَّتَح
 ثارَح مَكَلاَوْمَآَو مكةاَمد نإ : لاقو سانلا بطخف يداولا نطب ىتاف

 بك آلأ٬ادَح غكدنب ىف ادَح مكرممَم ىفرادَح هكيؤي ةمعزحَك ْمكَنَع

 رمد لوأ ناو . ةمعوُّصوَم ,ةيليماجلا اميدو ."عوضوم يمدنت تخت ةياملا رمأ ني رئ
 ليذه ُهْتْلَتَقَك دعس ينب ىف اعضرتسم ناك ثراحلا نب ةعيبر نبا مد انئامد نم مض

 هناف بلطملا دبع نب سايملا ابر انار نم حصا ابر لوأو .غوضؤم ةّيلياَجْلا ابرو
 هئنتختساو .هللا ةناماب ةَموُمتذَحا مكَنات ؛انتلا ىف ةلا اَوقَتاَت . هلك عوضوم
 َنْنَعَ نت . هتوُهَرُكَت ادحا مكقرف شط ال نآ ًنويَلَع مكلو . هللا ةميگبر نُمَجوَرَق
 ذَتَو . فورلاب نت وشِكَو ًتهثزر مكيلع نهلو .حربم رت برم نهوب رضاَك تيلد
 هنأو . هللا باتك هب منُمَكَتُعأ نإ ُهَدْعَب ارلىضَت نل هب هنحا نا امم مكيف تكرت

 . تعَصَتَو تداو َتْئَنَب دك كسا دهش : اولاق ؟ نوناق منأ امف ىتم ولاس
 ثالث دهشا مملا : سانلا ىلا اهسكن؛و ءامسلا ىلا اهعفري ةبابسلا هعبصاب َلاَقَك

 اتيك اهتيب لصي ملو رمعلا صف مماق مث َرُمظلا ًقَصف ماق مث لابب نذا مث تارم
 هناب لتاقلا ىلع مكحلا اهتلمج نم دئاوفلا نم اهيف ال بطخلا هذه تركذ امناو . خلا

 . ملعأ هللاو , موقلل افالخ رفاك

 ىف لاق (سمسشلا عولط لبق هللا ءاش نا ادغ ةفلدزملا نم عفدنو) :هلوق

 ةعاس اوفقوو . رجفلا ةالص ىلص هعم سانلاو عمجب مامالا حبصا اذاف : حاضيالا

 نم هعم سانلاو مامالا ضيفي مث . نوبلي وهو مهتجاح نولاسي مث هللا نوركذي

 ىنم اوتأي ىتح هللا نوركذيو نوبليو اديور نوريسيو سمشلا عولط لبق عمج
 . ىهتنا

 ىلع قلطي يدهلا نا ملعا (ناثوالاو كرشلا لهأ ىدهل فلاخم انيده) :_هلوق
 اضيا هيدهو هتيده نسحأ ام لاقي ةريسلا ىلع قلطيو . معنلا نم مرحلا ىلا ىدهي ام
 : ثيدحلا ىفو . هتريس راس ىا نالف ييدَم ىده اضيا لاقيو . هتريس ىا حتفلاب

 مصي هنال ىناثلا انه دارملا نآ رهاظلاو . حاحصلا ىف هلاق رامع يدمم اوذهاَو

 . ملعأ هللاو . هريغو ىديلا ىف مالسلا هيلع هتريس عيمج

 هلا باتك ثيدحلا قدصا نإف دعب امأ : ثيدح ىف ركذ ىمقلعلا تيار مث
 نوكسو ءاهلا حتف ةياور ىلع مالسلا هيلع دمحم ىده ىدهلا ريخو . هلوق دنع . خلا
ىلع ىوونلا هرسفؤ لاق مث . ةقيرطلاو ةئيهلاو ةريسلا هانعم نأ هخيش نع لادلا
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 لاقي . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم قيرط قرطلا نسحأ ىأ قيرطلاب حتفلا ةياور

 . خلا . رامع ىدهب .اودتها هنمو بهذملاو ةقيرطلا ىا ىدهلا نسح نالف

 هنال . ملعا هللاو . لاؤسلاب صخ امنا (ديز نب ةماسا لئس) : هلوق _ 3

 تاياور ضعب ىف هركذ امك تافرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر ناك

 . ىراخبلا

 نيب ىذلا ريسلا وه نونلاو ةلمهملا حتفب رجح نبا لاق (قنعلا ريسي) :هلوق
 قنعلا زازقلا لاقو . ةعرس ىف لهس ريس وه قراسملا ىف لاق . عارسالاو ءاطبالا

 وطخلا قنعلا قئافلا ىفو . ةبادلا قنع هيف كرحتي ىذلا ىشملا ليقو ث عيرس ريس
 . ىهتنا , لعفلا ظفل نم دكؤملا ردصملا ىلع قنعلا بصتناو حيسفلا

 . ةوجفلا ىنعمب ءارلا نوكسو ءافلا مضب (ةجّرف) : هلوق

 ىأ صن رجح نبا لاق . ىعسلا ىف ةعرسلا وهو (قنعلا قوف صنلاو) : هلوق
 . اهدنع ام ىصقأ هب جرختسي ىتح ةبادلا كيرحت صنلا ةديبع وبأ لاق . عرسا

 عيرس برض ىف لممتسا مث هتعفر ءىشلا تصصن هنمو ىشملا ةياغ صنلا لصاو

 . ىهتنا . ريسلا نم

 نم عفدلا ىف ريسلا ةيفيك ثيدحلا اذه ىف : ربلا دبع نبا لاقو : لاق مث

 ةفلدزملاب ءاشعلا عم الا ىلصت ال برغملا نال ةالصلل لاجعتسالا لجال ةفلدزم ىلا ةفرع

 مدع دنع عارسالا نمو . ةمحزلا دنع ةنيكسلاو راقولا نم نيتحلصملا نيب عمجف
 هللا ىلص هلاوحا ةيفيك نع لاؤسلا ىلع نوصرحي اوناك فلسلا نآ هيفو . ماحزلا

 . ىهتنا . كلذ ىف هب ااودتقيل هنوكسو هتاكرح عيمج ىف ملسو هيلع

 مدقت دق (خلا ملسو هيلع هللا. ىلص هللا لوسر عم تيلص) : هلوق - 4

 . ةماسأ ثيدح ىف هيلع مالكلا

 ثيدحلا اذه (هرخآ ىلا ىنمب نيبشخالا نيب تنك اذا) :: (4ه) هلوق _- 5

 هركذ ىف ةمكحلا ام رظناو . رماظ وه امك جحلا كسانم نم ءىشب هل ساسم ال
 هللا ىلص هنم ردص امل هنا لاقي نأ الا مهللا ؟ كلذل ةيضتقملا ةبسانملا امو ؟ انه

 هنم رمع نبا دافاو . رهاظلا وه امك ىنمو ةفرع نيب ثيدحلا اذه ملسو هيلع

٠ كلام نع مساقلا ىبا قيرط نع ىئاسنلا هجرخاو اضيا كلام ءاود (ه)



 ىنمو ةفلدزملاو ةفرع ىف (7) بابلا 264

 هنآ ىلا ةراشالا عم كلذ انديفي نآ فنصملا دارا جحلا كسانمب سبتلم وهو ةدئافلا

 5 . ررحيلف ؛ ملعأ هللاو . اهل بوب ىنلا عضاوملا هذه نيب اميف عقو

 نأ عم لعفلا ثيناأت ليلدب .ةرس عمج هنا رهاظ (مهررس هيف تعطق) : هلوق

 هيف تمطق لوقي نأ بسانملاو ,.هنم عطقي ىذلا عضرملا ىه امناو عطقت ال ةرسلا

 الوأ .حاحصلا مالك نم ذخؤي امك مهررس وأ مهررس وأ مهرس هيف عطق وأ مهترسأ

 . اهارتس امك فنصملا ةرابعل ةقفاوم رمع نبا نع ةلوقنملا هت رابعف ارخآ اماو

 نم كلذ تفرع لاقي س ىبصلا ةرس نم ةلباقلا هعطقت ام مضلاب رسلاو : لاق
 عطق ىذلا عضوملا | ىمه امن او عطقت ا ةرسلا نال ء كت رس لقت الو كرس عطقي نآ لبق

 هررسو ىبصلا ررس:لاقي . رسلا ىف ةغل اهرسكو'ا نيسلا حتفب ررسلاو . رسلا هنم

 يبصلا تررسو _ لاق نأ ىلا - تاَّرسَو رَرُس ةرسلا عمجو , بوقعي نع ةزيأ هعمجو
 : . ٠, .. : .بيؤذ وبأ لوق اماو . هررس تمطق اذا ارس هرسأ

 ررسلا نيبو نوجحلا نيب ب . اكرلاو تبفتو ام ةياب

 نم لايمأ ةعبر] ىلع وهو مالسلا مهيلع ءايبنالا هيف رس ىذلا عضوملا هب ىنمي امناف
 رس : رمع نبا لاق ةحود هيف تناك ىنم نم نيمزاملاب هنأ ثيدحلا ضعب ىفو . ةكم

 . خلا . مهررس تمطق ىا ايبن نوعبس اهتحت

 رسلا ىف ةغل وه ىذلا نيسلا رسكب هطبضو مهررسب ربعو لعفلا ثنآ هارتف

 نوكي نأ لمتحيو . ثنؤم.عوطقملا ءىشلا وهو ررسلا نوكي اذه ىلعف . مدقت امك

 ةيمست نم .ازاجم اهنم عوطقم اهنا عم ةب وطقم اهلعجو ةرس عمج نيسلا مضب مهررس
 «1) درحيلف ملعأ هللاو (َنوُِلاَع اهيف.مُه هللا ةمحر ىفَق) دح ىلع لاحلا مساب لحملا

 لوق ديؤي هللا همحر عيبرلا ريسفت (ئنم ىلع نافرشم نالبج نابضخالاو) :: هل وق

 راشأ .امك نيمزاملاب ناك مالسلا مهيلع ءايبنالا هيف رس ىذلا عضوملا نا : لاق نم

 حاحصلا ىف هب حرص ىذلاو . خلا ثيدحلا ضعب ىفو لاق ثيح حاحصلا ىف هيلا
 : ثيدحلا ىفو (ةككم البح نابشخالاو) : لاق ثبح اذه فلاخي رهاظلا بسحب

 ةسبالم ىندال ةفاضالا : لاقي نا الا مهللا (خلا اَهاَبَصَحَأ لوؤي ىتَح ةكم لوزت )
 . ملعا هللاو . اهيلا افيضأ اهمرح ىف اناك امل امهنال

 مالسلا هيلع هلوق نآ ةمئالا ضعب نع ثيدحلا اذه ىلع اقيلعت هحرش ىف هللا همحر ىملاسلا دروا (1)
٠ ادج بسانم ليواتلا اذهو مهحرفي امن اورشبو مهرسي امب اوربخا ىا 0 رورسلا نم (اهتعت رس)
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 ىف لبالا ةاعرل ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر صخر) : (5) هلوق - 86

 الو): لاق ثيح دعاوقلا مالك هيلع .لدب امك ىنم ىلايل .ىف ىنم ريغب ىنعي (ةتوتيبلا
 ةاعرلا الا ةليل لكل مذ هيلعف لعف ناف اهريغ ىف ىنم ىلايل تيبي نا دحال زوجي
 نومري نوحبصي و ىنم ريغب ةتوتيبلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مهل صخ ر هناف

 لجال للب ارسق نآ ةقمقل اهيق ةمحرلا ةنلدرلا ةليل اد .علا سانلا ج
 ., | . ملعا هللاو ( ماحزلا

 ىمر ةيفيكل نايب اذه (نيموي دغلا دعب نمو ةادغلاب رحنلا موي نومري) : هلوق

 نوتيبيف الثم ىعرلل نوجرخي مث رحنلا موي ةبقعلا ةرمج نومري مهنأ ىنعي ةاعرلا

 نوجرخي مث قيرشتلا مايأ نم لوالا مويلا نم لاوزلا تقو ىمرلل نوعجري مث اجراخ
 مايا نم ىناثلا مويلا نم لاوزلا تقو ىمرلل نوعجري مث اجراخ نوتيبيو ىعرلل
 نايب ىف مدقتملا هللا همحر ليعامسا خيستلا مالك نم ردابنملا وه اذهو . قيرشتلا

 عم نومري نوحبصي و): هلوق نآ الا . ةاعرلل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةصخر

 مولعم وه امك لاوزلا دعب ىا يمرلا تقو سانلا عم نومري يأ دييقت ىلا جاتحي سانلا

 اوتيبي نا ةاعرلل صخر هنأ (نيموي دغلا دعب نمو) : هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحيو
 امك دحاو موي ىف نيموي تارمج نومريو راهنلاب عوجر ريغ نم نيتيلاوتم نيتليل
 ةصخر نآ ءاملعلا نم ةعامج دنعو :: لاق ثيح هللا همحر ليعامسا خيشلا هركذ

 عمج ىف ءاملعلا نم ريثك صخرو . دحاو موي ىف نيموي نيب عمج ىمه امنا ةاعرلا

 . . ملعا هللاو . موي ىف نيموي
 نا امأو ى هيلا اورخات نا ىناثلا زفنلا ينعي (رفنلا موي نومري مث) :هلوق

 : ىهتنأ" ملعا هللاو . مغريفك مهيلع مئا الف اولجعت

 هب ىمرت ام ددع الو هتقو الو ةاعرلا ريغل رامحلا ىمر ةيفيك هللا همحر نيبي ملو

 . ملعا هللاو . هراهتشال هلعلو كلذ ريغ ىلا ةرمج لك

٠ ىذمرتلا هححصو ىدع نب مصاع نع كلامو ةسمخلا هاورو فنصملا دنع لسرم ثيدحلا ()
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 نماثلا بابلا

 ةيدفلاو ءازجلاو يدملا ىف

 : لاق يردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7

 اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ (1) نايفس يبآ نبا دايز َبَتَك

 هيلع متي ايده ىدأ م لوقي ياب ب مكلا دبع إ : لاقف
 1 يتكاَق يمهب ثعب دقو يدَه رحني ىشح املا ىلع مؤي ام
 تلتق انأ سابع نبا لاق امك سيل : ةشئاع تلاق : لاق ِكرئأي

 امَذلكمث يديب ملس هيلع لا لَص هلا لوُئسو يذه (ه) ديل
 :رك مف ىبأ عم اهي تعب ث نسو هل ةلا نص متلا لون
 . هيذمق َرَحْنِي ىتَحهل هللا هلحأ ائيش ملَسَو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : لاق يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 7 4 ,, ه و

 اولَحآ يانلا لابب ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةصفح تلاق

 تلقو ىيار تيك ىتإ » : لاقف.كترئمم نم تنأ للحت ملو ةرم
 ًّ 7 ,ح 9 ۔ ,؟ ٥ِ

 ىللا دمعي نأ ديبلتلاو : عيب رلا لاق « َرَحنأ ىتح لحأ الف ىيرده

 . هرعش هب دبلي و هسأر هب بصعيف غمص وأ 6 لوساغ

 لوسر نآ ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 اهبح را : لاقف ةندب قوسي الجنَر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 : لاق ةندب اهنإ لاق « اهُبكزإ » : لاق ةندب اهناب هللا لوسر اي لاقف

 . ةثلاثلا وآ ةيناثلا ىف « كلو اهبكزا «

 ىلا ةيواعم همض نبح ةيما ىنب مايا ىف كلذب ىعدي دايز ناك نايفس ىبا نب دايز بتك : هلوق (1)
 ٠ ملعا هللاو . هابا نايفس وبا نكي ملو ةعيدخو اركم ةرجافلا ىوعدلاب هسفن

 ٠ دنالفق خ (2)

٠ نانشالا وه لوساغ هلوق (3)
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 : هللا دبع نب رباج لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0

 ْنَع ةنبا رتيب دملا ماع ملسو هيلع هللا نَص هللا لوسر مم ارح
 71 ب ۔٥۔ 4 ۔ < ۔<۔٩¡ ۔ . ۔ه۔

 . اعبس نع ةرفَبلاو رةعبش

 يضر نينمؤملا مآ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديع وبأ - 1
 سمخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عَم اًنجَرَح : تلاق اهنع هللا

 ةكم نم ات هَنَد املف ب ا هتأ ال ىَرَت الو ةدْعقل ا ىذ نم نيق لايل

 قاط اذاي ئدهم هَعَم نكي مل نَم ملسو هيَلَع هللا ؟لَص هللا لوسر رمأ
 محلب انيلع َلَحَد : تلاق لحي نأ ةورملاو افصلا نأب ىعسو ِتيَبلاب

 ىلص كلا لوُسَر َرَحَت : لاقف ؟ محللا ادم ام تلقف رحتلا موي قب

 . هجاوزأ ْنَع ملسو هيلع هللا

 ج َرَخ : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 ملَسَو هيلع ةللا ىلص هللا لوسر عم (4) حلا كيري ةرجع نب بمك
 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر هرَسأَك عيسأَر ىف لمقلا هادق

 نيدم نيكاسم ةتس معطا وأرممايآ ةئالث مض » لاق هسأر قلعي نأ
 . « كأَرَجأ تلعف كلذ َيأ ةاشب كشن وأ نيكسم لكل

 ٧٣ ه :

 رعشي ملو دلقي مل ولو اهب رحنيو ةكم ىلا قاسي ىذلا وه يدهلا نا ملعا

 . حاضيالا ىف هلاق

 همحر فنصملا هبسن فيك رظنا (نايفس ىبا نب دايز بتك) : هلوق - 7

 ةدلك نب ثراحلا ةنبال دبع وهو ديبع شارف ىلع دلو هنأ عم نايفس ىبال . هللا

 انيلعو : لاؤس ىف تالاؤسلا ىف اهركذ ةروهشم هتصقو نايفس وبآ ءاعداو ىفقنلا

 رهتشا ام ىلا رظنلاب هيلا هبسن امنا هلعلو.عجاريف خلا ةكئالملا ةلمج هلل نآ ملعن نا

 دثموي جورغلا ناكو ةيبيدعلا ماع تناك ةصقلا نا ثيدحلا بتك ىف تباثلا جحلا ديري هلوق (4)
 ةصقلا نا وا ازاجم ةرمعلا ىلع ةياورلا هذه ىف جحلا مسا قلطا ىوارلا ناكف جحلل ال ةرمعلل

 نظ ابعك نا لامتحال اهرركت ىف دعب الو عادولا ةجح ىف ىرخاو ةيبيدعلاب ةرم تعقوف ترركت
٠ ملعا هللاو ث ةيبيدحلا ماع مهتلاحك ارصحم ناك نم ىلع مكحلا رصق ىف
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 (بتك نايفس ىبأ نب دايز نا) : هلوق ىف رجح نبا لاق . ىراخبلا ىف هبسن كلذكو

 مهدعب امآو . ةيمأ ىنب نمز ىف كلذك هب ثدح كلام خيش ناكو أطوملا ىف عقو اذك

 دايز هل لاقي ناك هل ةيواعم قاحلتسا لبقو س ةيمس نب دايز الا هل لاقي ال ناكف

 روكذملا ديبع تحت ىفقثلا ةدلك نب ثراحلا ةالوم ةيمس همأ تناكو . ديبع نبا

 دهش ةيواعم ةفالخ ىف ناك املف . هيلا بسني ناكف هشارف ىلع ادايز تدلوف
 نأ ىلا - كلذل ةيواعم هقحلتساف هدلو ادايز نأب نايفس ىبآ رارقا ىلع ةعامج

 ةيواعم ةفالخ ىف تامو هل امهعمج ةفوكلاو ةرصبلا نيقارعلا ىلعاًدايز رهمأو _ لاق
 . ىهتنا , نيسمخو ثالث ةنس

 نيتلا نبا لاق : رجح نبا لاق (سابع نبا لاق امك سيل : ةشئاع تلاق) : هلوق

 هللا ىبص ءىبنلا لعفب ةشئاع تجتحاو ءاهقفلا عيمج اذه ىف سابع نبا فلاخ

 هنع عجر سابع نبا لملو . هيلا راصي نأ بجي كلذ ىف هتور امو ملسو هيلع
 . ىمتنا

 تبث لب كلذب درفني مل سابع نبا ناف .ديدش روصق هيفو :: رجح نبا لاق
 رمع نبا نا عفان نع لاق نأ ىلا - رمع نبا مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ

 سيق مهنمو . ىبلي ال هنأ الا مرحملا هنع كسمي امع كسمي ىدهلاب ثعب اذا ناك

 ىلع نب دمحم قيرط نم ةبيش ىبأ نبا ىورو _ لاق نآ ىلا _ ةدابع نب دعس نبا

 كسمي امع كسمي هنا ةندبب لسري لجرلا ىف الاق امهنا ىلعو رمع نع نيسحلا نبا
 دمعس نب سيقو ىلعو رمع لاق : رذنملا نبا لاقو . عطقنم اذهو مرحملا هنع

 ىدهلا لسرأ نم : نورخآو نيريس نباو سواطو ىعخنلاو سابع نباو رمع نباو
 ريبزلا نباو سنأو ةسئاعو دوعسم نبا لاقو . مرحملا ىلع مرح ام هيلع مرح ماقأو
 نيلوالا ةجح نمو راصمالا ءاهقف راص كلذ ىلاو . امرحم كلذب ريصي ال نورخآو
 دنع سياج تنك : لاق هيبا نب رباج نب كلما ديع قيرط نم هريغو ىواحطلا هاور ام

 : لاقف تنج نم هججَرُخأ ىتح هيم نم ةَصييق ذقق ملَسَو ئَلَع هللا ص ىتلا
 ىصيمق تسبلف اذك ناكم ىلع رعشتو مويلا دلقت نآ اهي تثب ىتلا تدب ترما ىتنا
 ةبسن نا الا هدانسا فعضل هيف ةجح ال اذهو يسار نم هجرخال نكأ ملف تيسنف

 بنتجي ال هنا ىلا بيسملا نب ديعس بعذ دقو : اطخ كلذب درفتلا ىلا سابع نبا

دانساب هنع ةبيش ىبا نبا هاور عمج ةديل عامجلا الا مرحملا هبنتجي امم اثيش
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 ىرتف اوك رتو هب اوذخأ ةشئاع لوق سانلا غلب الو _ لاق نأ ىلا _ سابع نب (

 . خلا » سابع نبا

 . مجارلف . ملعأ هللاو . نطأ اميف هلسرأ نم

 . اهرماب تلتف اهنا تدارا نوكت نا زاجم عقو هيف رجح نبا لاق (يديب) : هلوق

 قيدصلا ركب ابأ اهابا كلذب ديرت ءابلا رسكو ةزمهلا حتفب ىأ (ىب] عم) :: هلوق

 . هنع هللا ىضر

 جح ماع عست ةنس ىف ناك هنأو ثعبلا تقو كلذ نم ديفتساو : رجح نبا لاق

 . سانلاب ركب وبا

 ديرت نا لمتحيو . ةصقلا عيمجب اهملع كلذب ةشئاع تدارأ :: نيتلا نبا لاق

 عادولا ةحح هيلب ىذلا ماعلا ىف جح هنال ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لعف رخآ هنأ

 كلذ تلمكاو سبللا اذه تلازاف خسن مث مالسالا لوا ىف ناك كلذ نأ ناظ نظي الثل

 لصاحو - لاق نا ىلا _ (يدهلا رحن ىتح الالح هل ناك ءىش هيلع مرحي ملف) : اهلوقب

 ىدهلا رمآ ىف ةيلوتلل اسايق هب ىتفأ ام ىلا بعذ هنأ سابع نبا ىلع ةشئاع ضارتعا
 ةنسلا هذه ةلباقم ىف هل رابتعا ال سايقلا اذه نأ ةشئاع تنيبف هل ةرشابملا ىلع

 . ةرهاظلا

 اذا هيفكي نم هل ناك ناو هسفنب ثىشلا ريبكلا لوانت دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو

 بقعت هيفو . ةنايدلا رومأو عئارشل ا ةماقا نم ناك ام اميس الو هب متهي امم ناك

 هيلع هللا ىلص هلاعفا ىف لصالا نأو صنلاب داهتجالا درو ضعب ىلع ءاململا ضعب

 ٠. ىهتنا . ةيصوصخلا تيثت ىتح هب ىسأنلا ملسو

 : رجح نبا لاق (كترمع نم تنا لحت ملو ةرمعب ااولح أر هلوق - 8

 نا باوجلاو (؟ كترمع نم لحت ملو ) ::اهلوق عم ةرمعب اولح فيك لكسضشتساو

 ىلع هب لدتساو . مهلح ةعرسل اببس ناك ةرمعب مهمارحا نآ ىأ ةرمعب اهلوقب دارملا

 لعج هنال هنم غرفيو جحلاب لهي ىتح .ةرمعلا لمع نم لحي ال ىدهلا قاس نم نأ

. خلا . ىدها هنوك همارحا ىلع هئاقب يف ةلعلا
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 ةرمعلاب امرحم ناك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظو .

 ىتأيس هنا عم عتمتلا ىف هدعب ىنلا بابلا ىف ىتآلا صاقو ىبأ نبا دعس ثيدحل

 هللا ءاش نا ىتايسو جحلا درفا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 . ثيداحالا هذه نيب عمجلا ةيفيك

 هسار رعش دبل دقو : رجح نبا لاق (خلا لجرلا دمعي نأ ديبلتلاو) : هلوق

 هيف عقي وا مارحالا ىف ثعشتي الئل هرعش عمتجيل غمصلا وحن ائيش هيف لعج ىأ
 هللاو . ربغا ثعشأ جاحلا نا درو امل لمات لوالا ليلعتلا ىفو . ىهتنا . لمقلا

 ىمطخب هلسغ نأ دعب هسار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبل امناو . ملعا

 اماو . مارحالا دارا نمل كلذ بحتسيف ثيداحالا ضعب ىف درو امك نانشاو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا امآو انروعش رصقل انقح ىف ىتأتي ال هنأ رهاظلاف ديبلتلا

 . ملعأ هللاو . كسن ىف الا قلحي مل هنال هسار رعش رفوي ناك هناف ملسو

 اهنأ ىري هلعلو ديلقتلا ةفص ركذي ملو ديبلتلا ةفص هللا همحر عيبرلا ركذو

 نالعن هيف قلعيف لبح ريعبلا قنع ىف لعجي نا : دعاوقلا ىف لاق امك ىمو ةمولعم
 انباحصأ دنع ديلقتلا نال لمات لبالاب كلذ صيصخت ىف نكل . خلا دحاو لمن وا

 هللاو . دلقت ال منغلا نأ ىري هناف هللا همحر عيبرلا الا منغلاو رقبلاو لبالل نوكي
 . ملعأ

 مل رجح نبا لاق (الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر) :هلوق - 9

 . ثحبلا لوط دعب همسا ىلع فقأ

 نأ رهاظلاف : مالك دعب رجح نبا لاق (ةندب اهنا هللا لوسر اي لاقف) : هلوق

 كلذ فخي مل هنا قحلاو . ةندب اهنا لاق كلذلف ايده اهنوك هنع ىفخ هنآ نظ لجرلا

 ىف داز ال هل لاق كلذلو . ةدلقم تناك اهنوكل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلع

 اعوطتم وأ ابجاو ناك ءاوس ىدهلا بوكر زاوج ىلع هب لدتساو . كليو هتعجارم

 نأ ىلع لدف . كلذ ىلع يدهلا بحاص لصفتسي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنوكل هب

 :. هيف لاطا ام رخآ ىلا كلذب فلتخي ال مكحلا

 وهو كلذ ىلا ةجاحلاب ديقتي وأ ؟ اقلطم ىدهلا بوكر زوجي له : فالخلا ركذو

 . عوطتلا و] بجاولا ىده بوكر ىف اوفلتخاو : دعاوقلا ىف.لاق ؟ روهمجلا بحذم

ةرورض ريغب هبوكر رهاظلا لها زاجاو .. ةرورض نم الا هب وكر ءاملعلا روهمج هركف
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 ىلص هنع يور امب نولوالا جتحاو لاق مث . ثيدحلا اذهب اوجتحا مهن ١ ركذف . ك

 . اًرهَط دجت ىتح اَهْيَلإ تجتحا اذإ يفورعاب اَهْبَعَرا لاق هنا ملسو هيلع هللا

 هعنم ىلاعت هللا ىلا ةبرق هب دوصقملا ناك امب عافتنالا نأ ىنعملا قيرط نمو

 وأ تدلق اذا ام ىلع لومحم اذه لعلو . ىهتنا . ملع] هللاو . ةعيرشلا نم موهفم

 . ترمعشا

 دلقت مل ام اهنابلاب عفتني و اهيلع لمحي نأ اضيا هلو مالك دعب حاضيالا ىف لاق

 زع هلوقب ىنعملا وهو ارطضم 1 اهب عفتني الف ترعسشا وأ تدلق اذاف . رعشت وأ

 نع ءاطع نع ريسفتلا ىف ركذ . )5) » ىمسم رلَجا ىلا,ِفاَتَم اميف مكل « : لحو

 اه رهظب عفنني ندبلا ىهو رمسشتو دلقت نا (ىمسملا لجالا) : لاق سابع نبا

 . خلا . اهب ناعتسيو

 . روما هيلع بترتي هراعشا وأ ىدهلا ديلقت نا ملعا : هيبنت

 نايفس ىبأ نع رثالا ىف يور امل تاقيملا ىلا لصي مل ناو مارحالا بوجو اهنم
 ىلا تجرخ ثراحلا نب بعك نب رمع مأ اهل لاقي نيملسملا نم ةأرما تناك :: لاق

 ناكو طقسلا ملسم هل لاقي اهل ىلوم ترما ةرصبلا نم ةلحرم ىلع تناك املف ةكم

 : لاق اهرعشأا هل تلاقف ةندب اهل ىرتشاف : لاق ةندب ىل رتشا ملسم اي الضاف

 تماقف : لاق كلذ نم ءىش انيلع لخدي نأ فاخن انا ؟ انعنص ام تلاقف : لاق لعفف

 مارحالا كيلع بجو دقو : اهل لاقف لاق هلأست عيبرلا ىلا املسم تهجوف اهناكم

 . ىهتنا . كتندب ىرحنت ىتح مرحملا هنع كسمي امع يكسماف

 ناو هيف عوجرلا هلف هلبق امأو . كلذ دعب هيف عوجرلا هل سيل هنا اهنمو

 . يده هنا هناسلب ملكتي مل ام هاون

 7 اضيا كلذ دعب هريغب هلدبي ال هنأ اهنمو

 هلف كلذ لبق امأو . حجارلا ىلع ةرورضلا لاح ىف الا هب عفتني ال هنا اهنمو

 . مدقت امك اضيا هاون ناو هب عافتنالا

٠. 33 ةيآلا . جحلا ةروس ()
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 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هرمال هيده رحني ىتح همارحا نم لحي ال هنا اهنمو
 امك الف ىده هعم ناك نم اماو : ةرمعب لحي نأ .ىده هعم نكي مل نم عادولا ةجح

 . ملعأ هللاو . مدقت

 هتعجارم لجال ابيدأت هل اهلاق :: ىبطرقلا لاق : رحح نبا لاق (كلي و) : هلوق

 ىتح غلابو ىبرعلا نباو ربلا دبع نبا مزج اذهب و هيلع لاحلا ءافخ مدع عم هعم هل

 ملسو هيلع هللا ىلص هنا الولو : لاق اذه دعب كلذ ىف عجار نمل ليولا : لاق

 . ةلاحم ال لجرلا كلذ كلهل طرتشا ام هبر ىلع طرتشا

 ةيلهاجلا ةداع ىلع اهبوكر كرتي هنآ هنع مهف نوكي نأ لمتحيو : ىبطرقلا لاق
 هريغو ضايع هحجر ءاشنا يه نيتلاحلا َلَعَف . كلذ نع هرجزف اهريغو ةبئاسلا ىف

 رمالا لاثتما نع هفقوتب مذلا قحتسا هنكل داشرالل هنا انلق ناو انه رمالاو : اولاق

 . ادانع لاثتمالا كرت ام هنأ رهظي ىذلاو

 مهل رداصلا نذالا ناو مثاو اهبوكرب مرغ همزلي هنأ نظ نوكي نأ لمتحيو
 .لاثتمالا ىلا رداب هيلع ظلغا .املف س:فقوتف هيلع .ةقفشلل وه امنا اهبوكرب

 . دهجلا نم ةكلم ىلع فرشأ ناك هنال ليقو

 ىلعف . بكراف ةكنهلا ىلغ تفرشأ ىنعملاف ةكلم ىف عقو نمل لاقت ةملك ليولاو
 . . رابخا ىه اذه

 (كل ما ال) مهلوقك اهانعم دصقت الو اهمالك برعلا اهب معدت ةملك ىه ليقو

 . (كليور) لدب (كحيو) ظفلب تاياورلا ضعب ىف مدقت ام هي وقيو

 ىف عقو نمل (حيو) و . اهقحتسي ةكلع ىف عقو نمل ليو لاقي : ىورمهلا لاق
 :. . اهقحتسي ال ةكله

 ردابي مل نم رجزو رمالا لاثتما ىلاو ةردايملا ىا بدنلا ىوتفلا ريركت ثيدحلا ىفو
 ةحلصم ىأر اذا ريبكلا ناو . رفسلا ىف رابكلا ةرياسم زاوجو هخيب وتو كلذ ىا

 . اهيلا هداشرا نع فناي ال ريغصلا

 ىف روهمجلل قفاوم وهذ .هقفوب فقاولا عافننا زاوج فنصملا هنم طبنتساو
 نمو ةيعفاشلا دنع حصي ال سفنلا ىلع فقولاف ةصاخلا اماو . ةماعلا فاقوالا

.. ىهتنا . ىلاعت هللا ءاش نا هناكم يف هنايب ىتأيس امك مهقفاو
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 7 .نوكرشملا هدص ماع :ىنعي (ةيبيدحلا ماع) ٠ هل وق ۔.430 6 .

 اهب ناكملا ىمس .رئب ىهو اهديدسشتو ءايلا فيفختب (ةيبيدحلا) بهاوملا ىف لاق
 ىمهو . مرحلا :ىف اهرثكا ةكم نم ةبيرق ةيرق ىربطلا بحملا لاقو ةرجش ليقو

 ةدعقلا ىذ لاله نينثالا موي ملسو هيلع هللا ىلص جرخ ةكم .نم لايما ةعست يلع

 . خلا 53 .ةرمعلل ةرجهلا نم تمس ةنس

 ةرقبلاو ةندبلا نيب ةلباقملاو (ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلار : هلوق

 مالك حيرص وهو . ةرياغملا ىضتقي فطعلا نال ةرقبلا لمشتال ةندبلا :نا ىضتقي
 دقو مضلا هلصأو . ةبسخو بشخك ةندب عمج ندبلا : لاق ثيح ىواضيبلا

 . هب ءرق

 ةكراشم نم مزلي الو .. ةنادب ندب نم ذوخأم اهندب مظعل لبالا هب تيمس امناو

 ةعبس نع ةندبلا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةعبس نع اهئازجا ىف اهل ةرقبلا

 . خلا . كلذ عنمد ثيدحلا لب اعرش اهل ةندبلا مسا لوانت (ةعبس نع ةرقبلاو

 ثيح كلذب حاحصلا ىف حرص دقو . ةغل ةندبلا ىلع قلطت اهنا ىلا ةراشا هيفو

 . خلا . اهنومسي مهنال كاذب تيمس ةكمب رحنت ةرقب وأ ةقان ةندبلاو : لاق

 حاضيالا ىف هظفلو . كلذ ىف فالخلا ىف حيرض دعاوقلاو حاضيالا مالكو

 . خلا . رقبلا ىه اضيأ ليقو لبالا ىه ندبلاو

 ةفللا ىلا رظنلاب لومشلا وا . ضعب نود برعلا ضعبل ةفل لومشلا لعلو

 . حاحصلا مالكو ىواضيبلا مالك .نم ذخ ؤي . امك ع رشلا ىلا رظنلاب لومشلا مدعو

 7 . ملعا هللاو

 ىلع سيلو ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا نوك ىف قلطا هللا همحر فنصملا نا مث

 نوبل ةنباو ضاخم نباو ضاخم تنب نأ اضيا رثالا ىفو حاضيالا ىن لاق . هتالطا

 ةينثلاو ةسمخ نع ةعذجلاو . يزجي ال ضاخم نبا نودو دحاو نع ةقحو نوبل نباو

 امف ةنسملاو ةسمخ نع ةينثلاو . ةثالث نع رقبلا نم ةعذجلاو . ةعبسب نع اهقوف امف
 ٠ . ., خلا . ةعبس نع اهقوف

 هنا يلع ثيدحل كارتشالا دنع ءازجالا ىف اطرش تسيل ةروكذملا راتوالا نا مث
.. طقف ةيانلل نايب ةروكذملا راتوالاف هيده ىف هكرشأ مالسلا هيلع
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 بجاولا نال ديصلا ءازج ىده ىف الا زئاج ىدهلا عيمج ىف كارتشالا هيبنت
 ةيحضلاو ىدهلا ىف انزجم كارتشالا نوكيو . معنلا نم لتق ام لثم ءازج هيلع
 . ملعا هللاو .إ كسن ريغل كرتشا نم مهنم نكي مل ام

 ركذ دعب بهاوملا ىف لاق (ةدعقلا ىذ نم نيقب لايل نسمخل) : هلوق - 1

 لزنف رصعلاو رهظلا نيب ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هجورخ ناكو : اذه

 ءاشعلاو برغملا اهب ىلصو اهب تاب مث . نيتعكر رصعلا اهب ىلصف ةفيلحلا ىذب

 لستغا مث ةليللا كلت نهيلع فاطف همم نهلك هؤاسن تناكو . رهظلاو حبصلاو

 . ىهتنا . لوالا عامجلا لسغ ريغ همارحال ايناث السغ

 ىراخبلا ىف لخد ىنعا لعفلا طبض (رحنلا موي رقب محلب انيلع لخدف) : هلوق

 لحملا اذه ىف ىنرضحي ملو . ثيدحلا ةيقب قايسل بسانملا وهو لوهجملل ءانبلاب
 . رجح نبا حرش

 نمرمأ ريغب ىأ (هجاوز] نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحن لاقف) :_ هلوق

 نهرما ريغ نم هئاسن نع رقبلا لجرلا حبذ باب لاق ثيح ىراخبلا هل بوب امك
 . خلا . ثيدحلا ركذف

 : لاق ثيح ةدحاو ةرقب نهنع رحن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ بهاوملا ىف ركذو

 ٌتَلاَقوَ.ةَرَقب هئاسن نَع ملسو هيلع هللا ىلص ررَحَت) ملسم دنع رباج ةياور ىفو
 ةرق عادولا ةجع ىف محم يلآ نمت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رحت ةشنام
 . خلا . ةَناَو

 اهيف ايلع كرشاو لبالا نم ةئام ىدهأو نيسشبكب ىحضف هسفن نع اماو ينمي
 . ملعا هللاو . مدقت امك

 . ميجلا نوكسو نيعلا مضب (ةرجع نب بعك) :هلوق - 2

 ىف هللا همحر نيبي مل (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جحلا ديري) :_هلوق.
 نأ ىراخبلا تاياور ضعب ىف هب حرص ىذلاو . لحم ىأ ىف الو اذه عقو ةجح ىا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا : دانسالا ركذ دعب لاق ثيح ةيبيدحلا ماع كلذ

 قلحي نا هرماف معن : لاقف ؟ َكُماَوَم كيذؤي : لاقف ههجو ىلع طقست هباودو هآر

 لزناف ةكم اولخدي نا عمط ىلع مهو اهب نولحي مهنا مهل نيبتي ملو ةيبيدحلاب وهو
. خلا . ةيدفلا هيلع لجو زع هللا
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 تباثلا ةرجع نب بعك ثيدحف ةنسلا امأو : لاق ثيح دعاوقلا ىف مزج كلذبو

 . خلا . لمقلا هاذاف امرحم ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عم ناك هنا

 ةنيرقلاو . كسنل ةبعكلا دصق نم اهيف امل ةرمعلا جحلاب دارملا نوكي اذه ىلعف

 ناكو . ةرمعلل ةيبيدحلا ماع جرخ امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هنأب ليلا كلذ ىلع

 ةيبيدحلا ماعو . ةيضقلا ةرمع ىمسي ةيبيدحلا ماع دعب ةيناثلا ةنسلا ىف هرامعا
 وه امك ةرشع ماع جحو . ةعست ماع ضرف امنا جحلاو ةرجهلا نم ةتس ماع ناك

 . ملعا هللاو . مولعم

 ىب رم : لاق هنأ كلذو :ا لاق بعك نع ةياور عضولا باتك ىف ثيدحلا ظفلو

 لصقملا لمقلا اهيف رعش نم ةرفو ىلو ةيبيدحلا نمز ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ىل اردق خبطا انأو ىهجو ىلع رثانتت ىهو نايبصلاو

 . خلا . كَسارر قلحا : لاقف هللا لوسر اي معن : تلقف كسار ماوه كيذؤيا

 اذه ىبطرقلا لاق ؟ كماوه كاذا كلعل يراخبلا ةياور ىف : رجح نبا لاق

 هتلان ىتلا ةقشملاب هربخأ املف . مكحلا اهيلع بترتي ىتلا ةلعلا قيقحت نع لاؤس

 مزالي ام اهب دارملاو . شانحالا نم بدي ام ىهو ةماه عمج ميملا ديدشتب ماوهلاو

 تاياورلا نم ريثك ىف نيع دقو . فيظنتلاب هدهع لاط اذا ابلاغ ناسنالا دسج

 . لمقلا اهنأ

 رهاظلاف قلحلا ركذب بقعتو . لمقلا لتق ىلع ةبترم ةيدفلا نا ىلع هب لدتساو
 ول اميف فالخلا رثا رهظيو ةيعفاشلا دنع ناهجو امهو : لاق هيلع ةبترم ةيدفلا نأ

 . ىهتنا . المق لتقي ملو قلح

 كلذ ملعي امك قلحلل ىم امنا ةيدفلا هذه نأ هللا مهمحر انباحصا هيلع ىذلاو
 . ملعا هللاو . ةرمت وا ةبح ةلمق لك ىفف هلتق اذا لمقلا امأو . مهمالك ىلع فوقولاب

 لاق : رجح نبا لاق (خلا قلحي نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف) : هلوق

 وأ صقم وا ىسومب ناك ءاوس قلحلاب ةلازالا قاحلا ىف افالخ ملعن ال ةمادق نبا
 عيمج قحلت لاقف كلذ نع فتنلا جرخاف مزح نبا برغاو . كلذ ريغ وا ةرون

. خلا . فتنلا الا قلحلاب تالازالا
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 انباحصأ بهذم وه اذه (خلا نيكاسم ةتس معطا وأ مايا ةثالث مص لاقو) : هلوق

 عتمنلا مايص ىلع اسايق مايا ةرشع مايصلا نأ للا مهضعب بهذو . ءاملعلا روهمجو

 دمصلا ءازج ىف ىلاعت هلوقل . ماعطالاو مايصلا نيب اووسو نيكاسم ةرشعل ماعطالاو

 مامطالاو مدلا نأ راتخملا نا مث ٠ ثيدحل ١ اذهب مهيلع دري » (اماياص كلذ لدع وأ)

 . ملعأ هللاو . ءاش ثيح موصلاو ةكمب

 ق لح
 راف >

ذ ةعسارز ا .
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 ةصخرلاو ناريقلاو دارفإلاو عتمتلا ىف

 دعس نع ىتفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 3
 ىلا ةرمعلاب عتمتلا ىف افلتخا سيق نب ١ كاحضلا و صاقو ىبأ نبا

 : دعس لاقف ىرعّللا رمأ لهج َنَم الإ كلد عضي ال : كاحضلا لاقف جحلا
 .كلد نع ىتهت دق باطخلا نب رمع ناب : كاحضلا لاقف . تلق ام سئب
 .هعم امكاتَعَصَو َمَلَسَو هيَلَع هللا لص هللا لوَسَر اَهَعَمَص َدَق : دعس لاقف ه ۔۔, ۔,۔صه٥۔ ۔ذ۔ ا ۔۔ ,مم ۔٫ه 2 7 .., و ۔ ,س ۔ 2 ۔ < .
 لكو كرت ءاش نمو لعف عتمتل ١ دارأ نم : ةديبع وب أ لاق عيب رلا لاق

 . عساو كلذ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع دي ز نب ري اج نع ةديبع وب آ _ 4

 . َجَعلا مّلَسَو هيلَع هللا رص هللا لوسر رقأ تلاق

 هللا دبع نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ىلايءاَج الجر نا (1) عادولا ةجح ىف لاق صاعلا نب ورمع نبا
 تلحف رحشأ مل هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوست

 هل لاقف خآ هءاجف « جرح الو خبذإ » : هل لاقف َحبدَل نأ لبق
 « جَرَح الؤمزإ » : لاقف ىمأ نآ لبق ترَحتَق رعشأ مل هللا لوسر اي

 .«جرَح الو » : لاقالاءىش نع مويلا كلذ ىف لئس امف
 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم ةصخر هذه : ةديبع وب ا لاق عيب رلا لاق

 . مويلا كلذ ىف ملسو

 ب ٢٣ ٣

 ةجح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فقو لاق بطقلا ةغسن ىف عادولا ةجح ىف لاق : هلوق (1)

 لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاجف ًهّنولآُسَي سانلا ىتيب عادولا
٠ خلا . رعشا مل هللا
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 ىلع ةرمعلا لاخداو ةرمعلا ىلع جحلا لاخدا اهب دارا هلعل (ةصخرلاو) : هلوق

 نم ىتايس ام ةصخرلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو . رخآلا ىف امهدحا خسفو جحلا

 . ملعأ هلل او . كسن ىلع كسن ميدقت ىن مالسل ١ هبلع هصيخ رت

 ملع] هللاو . رهاظلا (جحلا ىلا ةرمعلاب عتمتلا ىف افلتخا) : (2) هلوق - 3

 ليلدب ةرمعلا ىف جحلا خسف وهو ءىراطلا عتمتلا هيف افلتخا ىذل ١ عتمتلاب دارأ هنا

 مارحالا وهو ءادتبا عتمتلا ناف (هللا رمآ لهج نم الا كلذ عنصي ال) : كاحضلا لوق

 نيملسملا عامجاو ىلاعت هللا باتك صنب زئاج اهنم لحي نأ ىلا اهدحو ةرمعلاب

 اهانمنص و) : . دعس لوق لبيلدبو . ملعا هللاو . اك رشم نوكي ةمداصم كلذل ركنملاف

 وه امك ىده هعم ناك نم الا ةرمعلا ىف جحلا خسف وه امنا هوعنص ىذلا ناف (هعم

 ٠ مولعم

 لخد ناو هللا همحر لاق ثيح حاضيالا بحاص مالك اضيأ هانلق امل لديو

 انباحصأ رثا ىفو ؟ اهنم لحي نأ لبق جحلاب اهفدرب له جحلا رهشأ ىف ةرمعلاب

 . رمع ىلاي اهلقني نأ ةجحلاب لَحَد م َرَمأ ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنل ا نأ يور

 . جحلا ىلع ةرمعلا لاخدا ىف نوفلتخمو ةرمعلا ىلع جحلا لاخدا ىف نوقفتم سانلاو

 باحصأب صاخ وه له ةرمعلا لا جحلا خسف ىنف افالخ كلذ لبق اضيا ركذو

 نع ريبزلا نبا ثدحو :: هصن ام ؟ ةفاك سانلل وه وا ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 نم اولحي نأ هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا رما امل :لاق هللا دبع نب رباج

 هذه انترمع نع انربخا هللا ءىبن اي كلام نب ةقارس لاق ةرسع اَعوُلَعجَيو مهمارحإ
 . بألل يه لب ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاق . نآلل يه ما ةصاخ هنم انسلا

 باحصأب صتخم ةرمعلا ىلا جحلا خسف ىنعأ خسفلا نا سانلا ضعب لاقو
 . ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا

 دعس نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع اضيا انغلب دقف حصأ لوالا لوقلاو
 ىلع لدي اذهف . خلا ثيدحلا اذه ركذف » خلا سيق نب كاحضلاو صاقو ىبأ نبا

 . ملعأ هللاو . انلق ام

 عمجملا عتمتلا ركذ دعب لاق ثيح هللا همحر دعاوقلا بحاص مالك اضيأ هل لديو

 ىف جحلا خسف امهدحأ . امهيف ءاملعلا فلتخا عتمتلا نم ناعون انهو هصن ام هيلع

 كلذ نوهركي ءاملعلا روهمجف ةرمعلا ىلا جحلاب مارحالا نم ةينلا ليوحت وهو ةرمعلا

٠ ىئاسنلاو هعحصو ىدمرتلاو 0 اطوملا ىف كلام هاور (2)
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 ىلع نوقفتم ءاهقفلا لكو . رهاظلا لها لاق هبو هزاوج ىلا سابع نبا بهذو

 ىلا جحلا خسفب عادولا ةجح ماع هباحصا رمآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . لاق نا ىلا - ةرمعلا

 . بهاذم ةثالث ىلع رمالا اذه ىف ءاملعلا بهذف

 هب لها ام مامتاب الا اعيمج امهب وأ ةرمعب وأ جحب مرحم لحي ال هنأ :: اهدحا

 . ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىب نع اذه ىورو . نكي مل وأ يده هعم ناك

 ناك ءاوس . ىبأ وأ ءاش ةرمعب لحي هناف يدهلا قسي مل نم لك نأ : ىناثلاو

 . رهاظلا لهاو سابع نبا نع اذه ىور . اعتمتم وأ .ادرفم وا انراق

 . ملع] هللاو س خلا . باجيا ريغ نم زئاج ةرمعب مارحالا خسف نا : ثلاثلاو

 (هعم اهانعنصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعنص دق دعس لاقف) : هلوق

 هللا ىضر هباحصا لعف امك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىضتقي ثيدحلا اذه رعاظ

 ن] ةشئاع نع ابيرق ىتايس امك كلذك سيل هنأ عم ةرمعلا ىلا جحلا لقن نم مهنع

 . جحلا درفآ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 هركذ امك همارحا ةيفيك ىفو هجح ةيفيك ىف تاياورلا تفلتخا هنأ لصاحلاو

 هللا ىلص هجح ىف ةباحصلا تاياور تفلتخا دقو : لاق ثيح بهاوملا بحاص

 اهنم لك ىورو ؟ اعتمتم وأ ؟ انراق وأ ؟ ادرفم ناك لمعه : عادولا ةجح ملسو هيلع

 :ه لاوقا ةتس ىلع كلذ ىف سانلا فلتخاو . امهريغو ملسمو ىراخبلا ىف

 . هعم رمتعي مل .ادرفم جح هنأ :: اهدحا

 ىضاقلا هلاق امك جحلاب هدمب مرحا مث هنم لحأ اعتمتم جح هنأ : ىناثلاو

 . هريغو ىلصي وبا

 . انراق نكي ملو ىدهلا قوس لجال هيف لحي مل اعتمت اعتمتم جح هنا : ثلاثلاو

 . نييعس هل ىعسو نيفاوط هل فاط انارق . انراق جح هنا : عبارلا

 . ميعنتلا نم هدعب رمتعا ادرفم اجح جح هنا : سماخلا

 لح ىتح لحي ملو ةرمعلاو جحلاب انراق جح ملسو هيلع هللا ىلص هنا .: سداسلا

. يدهلا قاسو دحاو ايعسو ادحاو افاوط امهل فاطو اعيمج امهنم
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 : لاوقأ ةنيس ىلع همارحا يف اضيا اوفلتخاو

 :. اهيلع رمتساو اهدحو ةرملاب ىبل هنا : اهدحأ

 . هيلع رمتساو هدحو جحلاب ىبل هنا : ىناثلا

 . ةرمعلا هيلع لخدأ مث ادرفم جحلاب ىبل هنا : ثلاثلا

 . جحلا اهيلع لخدا مث اهدحو ةرمعلاب ىبل هنا : عبارلا

 . همارحإا دعب هنيع مث اكسن هيف 1 مل اقلطم امارحا مرحأ هنا : سماخلا

 كلذل ةلدالا ركذ نم هيف لاطا ام رخآ ىلا اعم ةرمعلاو جحلاب ىبل هنا : سداسلا

 هتمدق ىذلا هبهذم بساني امب لوان لكف تاياورلا نيب عمجلا ةيفيك ىف لاق م

 ازجوم امالك ثيداحالا فالتخا باتك ىف ىعفاشلا هركذ ىذلاو ىوغبلا لاق

 ناك لكف . عتمتملاو نراقلاو درفملا مهنم ناك مالسلا هيلع هللا لوسر باحصأ نا

 ١ . اهيف نذأو اهب

 امك لعافلا ىلا هتفاضا زوجي امك . رمآلا ىلا لعفلا ةفاضا برعلا ةفل ىف زوجي و

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور امكو . اهناينبب رمأ هنأ ديري و اراد نالف ىنب لاقي

 . جحلا درفا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هناب جتحا مث همجرب رمآ امناو . ازع ام مجر

 . هوحن ىباطخلا لاقو . ىهتنا

 كلذ دعب ةرمعلاب مرحا مث ادرفم الوأ ملسو هيلع .هللا ىلص ناك ىوونلا لاقو

 لمعا ام ىلع هلمح ىنعي لصالا وهف دارفالا ىور نمف انراق راصف جحلا ىلع اهلخدأو

 ىدور نمو . هرمأ هبلع رقتسا ام دارأ وهف نارقلا ىور نمو .. لاحلا لوأ ىف هب

 ةدايزو عتمتملا قافتراك نارقلاب قفترا دقف قافترالاو ىوغللا عتمتلا هب دارأ عتمتلا

 . هريغ هب رما ام عتمتلاب دارأ هرب لاقو ث دحاو لعف ىلع راصتقالا وهو

. خلا
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 هللا همحر همالك رهاظ (عساو لكد كرت ءاش نمو لغف عتمتلا دارا نم) :_هلوق

 انباحصأ بتك ىف هب حرصملاو . رخآلا ىلع ءايشالا ةثالثلا هذه دحال ةيحجرأ ال هنأ

 ىقسي مل نم ملسو هيلع هللا ىلص هرمال لضفأ ةرمعلاب مارحالا نا كسانملا ىف
 ٠. مدقت امك ةرمعب لحي نأ هباحصا نم ىدهلا

 دارفالا نيب مارحالا ءادتبا ىف رييختلا ىلا انباحصا بهذو دعاوقلا. ىف لاق
 .هرمالو . ليهستلاو ريسيتلا نم هيف .امل عتمتلا اوبحتسا مهنكلو عتمتلاو نارقلاو

 هذه انتزمع هللا لوسر اي كلام نب ةقارس لاقف اهب هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص

 | . ةمايقلا موي ىلاأدبالل ىه لب :: لاقف ؟ دبالل مأ ؟ اذه انماعل .

 اميف اذهب لاقو . ةنم اهعم تلعجل ةرم نيعبرا تججح ول لاق دهاجم نعو
 بيسملا انب ديعسو رمع نباو صاقو ىبا نبا دعسو سابع نباذ ىلع تدجو
 7 ¡ : . . ملعا هللاو . ةعامجو

 . اهنع ةباحصلا نم امهريغو رمعو ركب ىبأ ىهنب ا وكسمنتف راصمالا ءاهقف اماو

 ؟ صوصخلا ىلع وأ مومعلا يلع لومحم .اذه ىف ةب احصلا لعف له فالخلا ببسو

 ءىبنلا باوج مهل لديو . انباحصأ بهذم وه مومعلا ىلع لمحلاو . خلا ملعا هللاو

 . ملعأ هللاو . كلام نب ةقارسل ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف جحلا يا.(ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درفأ تلاق) : (ة) هلرق _ 4
 نراق هنأ مدقت ام ئفاني الف . ثيداحالا نيب عمجلا ةيفيك ىف مدقت امك همارحا ءدب

 . . ملعا هللاو . عتمتم وأ

 (مويلا كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم ةصخر هذه) : (4) هلوق - 5

 حاضيالا ىف هب ردص امك مد همزل كسن ىلع اكسن مدق نم لكف كلذ دعب اماو ىنعي

 مكَسو٤ُر اوقلُحَت الو » : ىلاعت هلوقل مد هيلعف حبذي نأ لبق قلح ناو : لاق ثيح

 نم ىدور ام ليلدلاو . عىش هيلع سيل : مهضعب لاقو . « هلجم يدهلا علبي ىتح
 . خلا ثيدحلا ركذف عادولا ةجح ىف لاق . صافلا.نب ورمع نب .هللادبع قيرط

 . . .ملعأ هللاو . لوقلا اذه هللا همحر ىنالدبالا دمتعاو

 ٠ ىراخبلا الا ةشئاع نع ةعامجلا هاور ثيدعلا (3)
٠ اضيا نافيسلا هاور (4)
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 رہهشاعلا بابلا

 مرصحملل ديصلا ىف

 ىدهأ : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 ءاوبألاب اّيِشحَو ارام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاإ لجر

 هيلع هلل ١ ىلص هلل ١ لوسر ىار املف هيل هدرف _ اعضوم ىنعي

 . «نومرحم انأ الا,كيلَع هرن مل انا» : لاق ههجَو ىف ةماركلا ملسو

 ج َرَخ : سابع نبا لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 عل اذاإ ىتح مرحم وه و ةكم دي ري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل رك ذف ريقحت شُحَو راتب وه اذإ ءاحورلا

 ىزهبل ١ ىتآ و » هّبِحاَص هَيِتأَت نأ )1( كشوت هوُعَد » : لاقف ملسو

 لوَسَر َرَهأف (راملا اذهب مكنأش) هللا لوسر اي لاقف ,هبحاص وهو

 ىتَح ىضم من رقافزيلا نبب همسقم ركب ابأ ملَسَو هيلع هللا نص هللا
 ٠ }۔ ه٧۔ ,هآ ٥ 7 ِ۔ ۔ _ ۔ م, ۔ ٥. م او؛ < ٥۔ ٤ ع )1

 فقاَح يبظب ١ ذإف عص ١ وم يدج رعل ١ ورةتيوزل ١ نيب ةياث الاب ناك ١ نار

 نأ الجر ملَسَو هيلَع هللا ىلص هلللا لوسر َرَمأَ مهس هيفو لظ ىف

 روقعملا ريقعل ا : عيب رلا لاق . هزواع ىتح دَحأ هبيرت الو هيلع فقي

 هلوقو . ةزافملا عضوم ىف بقعتملا وه فقتحملاو لظلا ىف فقاحلاو
 . ءوسب هسمي ال ىآ هبي ري ال

 ر % ٦٣

 لجرلا مسا (ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ىدهآ) :هلوق 86
 هوبأو . ةدح وم اهدعب ننيتلتمهملا نيملا نوكسو داصلا حتفب ةماثج نبا بعصلا

 ناكو . ةنانك نب فانم دبع نب ركب نب ثيل ىنب نم وهو ةثلثملا ليقثتو ميجلا حتفب
 . رجح نبا هلاق . برح نبا نايفس ىبا تخأ نبا

٠ كشوب هناف خ (1)
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 اهحتف اماو . كشوا نم نيشلا رسكو ءايلا مضب (كشوي) : (2) هلوق - 17

 . هيلا نايتالا ع رسي هنأ ىنعملاو . ةئيدر ةفغلف

 هنمو . ريسلا عرسا ىأ اكاشيا كشوي نالف كشوا دقو حاحصلا ىف لاق

 نيشلا حتفب كشوي لوقت ةماعلاو _ لاق نا ىلا _- (اذك نوكي نأ كشوي) ::: مهلوق

 . خلا . ةئيدر ةفل ىهو

 لمعا يا كنأش ناشار لاقي : حاحصلا ىف لاق (رامحلا اذهب مكناش) : هلوق

 مدصل ازاوج فوذحم لمامب ءارغالا ىلع اب وصنم نوكي اذه ىلعف . خلا هنسحت ام

 مكناش اوناأشا) ريدقتلا نوكيف حاحصلا ىف لماعلاب حرص اذهلو . بوجرلا طرش

 . ملعا هللاو . هن ونسحت ام هيف اولمعا (هب

 (قافرلا نيب همسقف ركب اب١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماف) : هل ق

 هدصي مل اذا مرحملل ديصلا محل لكا زاوج ىضتقي هحيرص لب ثددحلا اذه رهاظ

 . فالخ تاذ ةلأسم ىمعو . هلجال دصي مل وأ . هسفنب

 سابع نباو ىلع بعذم وهو . اقلطم هلكأ زوجي ال هنا ىلا انباحصأ بعذف

 ءىبنلل ىدها الجر نا) : هلوق وهو مدقتملا ثيدحلاب اوجتحاو . سوواط ورمع نباو

 لاعت هلوق ىف ىهنلا اولمحو (خلا ءاوبالاب وهو ايىشحو ارامح ملسو هيلع هللا ىلص

 . اعيمج لكالاو لتقلا ىلع (3) « مرح متنآو دصلا اوُنَتقنَت ال اونمآ نيذلا اهيأي ه
 ءاطع بهذم وهو . هلحأ نم دصي مل وأ . هدصي مل اذا هلكأ زاوح ىلا مهضعب بهذو

 اولمحو . هوحن و ثيدحلا اذهب اولدتساو . ةعامجو ىعفاسلاو كلامو حابر ىبا نبا

 . ملعأ هللاو . لكالا نود لتقلا ىلع ةيآلا ىف ىمنلا

 ىنعمب حيرجك لوعفم ىنعمب انه اليعف نا ىنعي روقعملا وه (ريقعلا) : هلوق

 . هحرح ىأ هرقع لاقي . حرجلا هانمم رقملا نال . ىنعمو انزو هلثم وهف حدرجم

 حاحصلا ىف ىذلاو . ةزافملا عضوم ىف بقعتملا وه (لظلا ىف فقاحلاو) :: هلوق

 ىفو . همون ىف ىنثتو ىنحنا ىذلا وه هنأ :: ثيدحلا اذه ىف (فقاحلا) ريسفت ىف

 ٠ ديعس نب ىيحي نع اضيا ديز نب دامح هاورو . ديعس نب ىيحي نع كلام هاور ثيدحلا (2)
٠ 95 ةيآلا . ةدئاملا ةروص (3)



 مرحملل ديصلا ىف (10) بابلا 284

 ابضلا لعفت اذكهو . هيلجر ىلا هيدي نيب هسأر لخدا دق وطنم ىا أطوملا بي رغ

 . فوقحمو فقاح وهف نحنم لكف . تطبر وا تدقر !اذا منغلاو

 تيار اذا نالف ىتنب ار نم ءابلا حتفب وهف (ء ويب هسمي ىأ دحأ هيري ا( : هلوق

 . خلا (نالف ىنبارأ) : لوقت ليذه : حاحصلا ىف لاق . ههركتو كبيرب ام هنم

 . ملعا هللاو . اضيا مضلا ءايلا ىف زوجي اذه ىلعف

 ل ح
 > هأ [] 7

9 ! نالل :::
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 رشع ىداحلا بابلا

 جحلا ىف ضئاحلا لعفت ام ىف

 ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 رةتَح ىف ملس َو هئلَع ُهَللا لص هللا لوسر عم انججَرَح تلاق اهنع هللا

 : ملسو ميَلَع هلا لص هلا لوسر لاق ةث ةرمعب اَنْلَلهأَكرع اولا

 نح صب ال عت ةردلا عم علب ولك مم ناك نم »
 تيبلاب كطا ملف ضئاح انأو ةكم (1) تمدقف تلاق « اَكيِمَج اَمَهَعِتي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلد توكىَشَف ةورملاو افصلا نيب الو
 » ةرمعلا ىعدو جلاب لهآ ىطشتماو ِكَسأَر ىِغشن ا » : لاقف ملسو

 هيلع هللا ىلص ةللآ لوسر ىنلسرأ جحلا تيضق املف تلعفف تلاق
 : لاقف ترَمَتعاف رمييتتلا ىلاب ركب يب أ نب نمحرلا دبع عم ملسو

 بو ِتئتلاب ةرملاب اونهت نيزلا فاطق تلاق ِكِتَرْمَُع ناكم اذهك
 ىتم نم اوعجَر نا دعب َرَحآ ًفاَوَط اوفاَط مث ولَحَأ ث ةورا اَفَصضلا
 امنإف ةرمعلاو جحلا اوغعَمَج ؤأ جَعلاي اولهأ نيذلا امأو ء موَجَعل
 . اًذحاَو افاَوط اؤفاط

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 9
 دق ىيح تنب ةيفص نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلق : تلاق
 ًانتَشباَح اهنعل « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف٬تَضاح

 . نجمَرْخاَق » : لاق . ىلب : تلق ؟ تيلاي كعم تَقاَط ق نكت ملأ

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب . رباج نع ةديبع وبآ - 0
 افًّملا نيب الو تيبلاب ثطا ملو ضئاح انآو ةكم تمدق :تلاق اهنأ
 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ توكشف ةورملاو

 . « يرّهطت ىتح تيبلاب يفوطت ال كنآ اغ جاحلا لعفيام يلعفا »
. انمدقف خ (:)
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 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1

 تضاح ملس و هيلع هللا ىلص ء ىبنل ١ جد ز ىيح تنب ةيفص نأ : تلاق
 م و 4 . ِ

 «؟ىه اتتسباَحأ » : لاقف مالسلا هيلع هللا لوسرل كلذ تركذف (2)

 . « نذإ الف » : لاق تضافآ اهنآ ليقف

 يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2

 : لاقف مالسلا هيلع هللا .لوسرل ركب وب أ كلذ ارك ذق 1 ءاديبلاب

 ه,,٩٥ه , 2 ٥ ۔ 8272 .م 7

 . »« لملهتل مت لىيتغتلق اهزم «

 د ٢٣ ٦٣

 اوجرخ مهنا مدقت (مالسلا هيلع هللا لوسر عم انجرخ تلاق) : هلوق - 8

 . لايل عستل خسنلا ضعب ىفو . ةدعقلا ىذ نم نيقي لايل سمخل

 هنأ الا ىرن الو) : اهلوق نم مدقت ام عم اذه لمأتي (ةرمعب انللهاف) : هلوق

 اهريغ عم ةشئاع نأ هرهاظ (جحلا هنأ الا ىرن الو) : اهلوق ىف رجح نبا لاق (جحلا

 . جحلاب نيمرحم الوأ اوناك

 افالتخا ةشئاع مارحا ىن تاياورلا تفلتخا : لاق هنأ ضايع نع ركذو

 ٠ خلا > ارثك

 : اهلوق نا : اهنم . هجوا مهمالك نم ذخؤي امك امهنيب عمجلا ىفو : لوقا

 ىف رامتعالا كرت نم هنودهعب اوناك ام تركذ اهنا ىلع لومحم (جحلا هنأ الا ىرن الو)

 جحلا رهشأ ىف ةرمعلا نوري اوناك مهنال . جحلا الا نوديري ال اوجرخف جحلا رهشا

 مهل زوجو مارحالا هوحو ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا مهل نيب مث . روحفلا رحفأ نم

 اهلوق ىنعا ثيدحلا اذه هيلع لدي امك ةرمعلاب تمرحاف جحلا رهشا ىف رامتعالا

 ضعب ىف اهنع درو هنال. ةرمعب مرحأ هنآ قفتا نمو ىه ىنعت (ةرمعب انللهأف)

 يت اَنيَو . ةرمو تي لأ نم اني . ةرم لع نم اَني) : تلاق اهنا قرطلا
 . جحلاب ثمَرحَا ةرسلا مامنار اهيلع رذع ةكم تلخد اّمَتَف . جحلاب لمحأ

٠ تفاط خ (2)
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 اهنأ وهو رباج ثيدح هيلع لدي امك جحلاب ةمرحم الوأ تناك اهنا : اهنمو

 هللا ىلص ءثىبنلا رما امل ةباحصلا نم اهريغ لعف امك (جحلا هنا الا ىرن الو) : تلاق

 تراصف اوعنص ام ةشئاع تلعف ةرمعلا ىلا جحلا اوخسفي نا هباحصا ملسو هيلع

 ىلع ردقت ملو ضئاح ىهو ةكم تلخد امل مث) : ثيدحلا اذه لمحي هيلعو . ةعتمتم

 هب تمرحاف جحلاب مرحت نا ملسو هيلع هللا ىلص اهرمأ ضيحلا لجال فاوطلا

 . (ةنراقو ةرمعلا ىلع جحلل ةلخدم تراصف

 . اهنم جورخلاو ةيلكلاب اهلاطبا هانمم سيل اذه ىلع (ةرمعلا يعدو) : هلوقو

 تيبلاب ِكفاَوط) تاياورلا ضعب ىف ةشئاعل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هل لديو

 ىم مرتلا اهلاعفا مامتاو اهب لمعلا ىضفرا هانعم لب . (كتَرُمَعَو كجَحل كيزجي
 نع ضارعالاب ملسو هيلع هللا ىلص اهرمأف سأرلا رعش ريصقتو ىعسلاو فاوطلا

 الا اهلك كسانملا تافرعب فقتو . ةنراق ريصتف جحلاب مرحت ناو ةرمعلا لاعفأ
 . كلذ دعب ةرمعلاب اهناينا املو . تلعف كلذكو . رهطت ىتح هرخؤتف فاوطلا

 . نيلقتسم يا (مَرَمَمَو جحب اسن عجرَيأ) :: اهلوق ىنعمف . ةلقتسم اهب تاتلف
 تيبلاب فطت مل اهنوكل اهبلقل ابييطت ميعنتلا نم انرمعا امناو : رجح نبا لاق
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو) : ملسمل ةياور ىف عقو دقو . ةرمعب تلخد

 . خلا فينع اهعبات اتينَم ثيوه اذإ الهس ًالجَ
 تناك له اهنع هللا ىضر ةشئاع ىف فالخلا ىلا ةراشا حاضيالا مالك ىفو

 ىزجي لاق نم جتحي اذهبو : ثيدحلا اذه مامت دعب لاق ثيح ؟ ةدرفم وا ةنراق

 هيلع هللا ىلص لاق هنا ىور امب اضيأ جتحاو ، دحاو ىعسو دحاو فاوط نراقلا

 . «كترْعَعَو كتمجَحل كيزجي تبلاب ِكفاَوَط) : ةشئاعل ملسو
 تضفر امناو ةنراق نكت مل ةشئاع نا مهتجحو نييعسو نيفاوطب نورخآ لاقو

 جرَيأ) : تلاق اهنا ىور ام لوقلا اذه ىلع لديو . ضيحلا وهو اهب لزن رذمل ةرمعلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف (؟ ,رفم جحب اتآ عجرآ ررةرمَعَو جحب كناش

 اعفد ىلوا مدقت ام لثمب عمجلاو . خلا ميعنتلا نم اهب رمتعي نا نمحرلا دبع اماخا
 . ملعأ هللاو . ىفانتلل

. هرئافظ ىلح ىا ةمجعملا داضلاو فاقلاب وه (كسار ىضقنا) : هلوق
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 ةرمعلا تضفر اهنا انلق اذا امنا (ةرمعلا ىعدو جحلاب ىلعأو ىطشتماو) : هلوق

 ىلا جحلا تيضق امنف) ::: اهلوق راظ هيلع لدي امك جحلاب ةدرفم تراصو ةيلكلاب

 اهمامتا .رذعتل طقف اهب لمعلا تكرت اهنا انلق اذاو . رهاظ رمالاف (ترمتعاف اهلوق

 : تاياورلا ضعب ىف ملسو هبلع هللا ىلض هل وق هيلع لدي امك ةنراق تراصو

 .. . لكشم :رمالاف مدقت امك (كت رمعو كجحل :كيزجي تيبلاب كفاوط)

 اهسار ضقن اهل هرمأ ملعلا لعأ نضعب لكشتسا ىباطخلا لاق : رجح نبا لاق
 اهيلع لخدتو .ةرمعلا عدت نأ اهرمأ هنأ ىلع هل واتي ىعفاشلا ناكو ١. طامششمالا مث

 ِ .. ةصقلا .لكاشي ال اذهو : لاق . ةنراق ريصتف جحلا

 اذا جاحلا هحيبتسي ام حابتنسا ةكم لخد اذا رمتعملا نا اهبنهذم ناك : ليقو

 . . ههجو ملعي ال اذهو : لاق . ةرمجلا ىمر

 لجال ناك اهسأز ضقن نوكي نأ لمتحيو : لاق س كلذ ىلا ةرطضم تناك ليقو
 امأو رئافظلا ضقن ىلا جاتحيف ةدبلم تناك نا اميس الو . جحلاب لهتل لسفلا

 مث هنم طقسي ال ىتح قفرب اهعباصأب اهرعش اهحيرست هب دارملا لملف طاشنمالا
 .. ىهتنا . ناك امك هرفظت

 دمب هتياور ىف دواد وبا داز :ةدئاف : رجح نبا لاق (ميعنتلا ىلا) :هلوق
 ". ةلقتسم ةرمع اهناف مرحتلف ةمكالا نم اهب تطبه اذاف (ميعنتلا ىلا) : هلوق

 ىأ لادلاو ةلمهملا حتفب وه و (ردصلا ةليل كلذو) : هل ةراور ئف دمحأ دازو

 ةلمهملا رسكو نونلا نوكسو ةانثملا حتفب ميعنتلاو : لاق نأ ىلا . ىنم نم عوجزلا

 هلقن امك ةنيدملا ةهج ىلا ةكم نم لايمأ ةعبرا ىلع وهو ةكم جراخ فورعم ناكم
 ١ . ىهكافلا

 فرطب :سيلو.لێيلقب ةكم ىلا لحلا ىنذا نم دعبا ميعنتلا : ىربطلا بحملا لاقو
 : ٠ .زوجت دقف لحلا ىندأ ىلع هقلطأ نمو . ليم نم وحن امهنيب لب لحلا

 نم ىهكافلا ىورو . تاهجلا ةيقب ىلا ةبسنلاب دارا وأ تلق : رجح نبا لاق

 لاقي لخادلا نيمي نغ ىذلا لبجلا نال ميعنتلا ىمس امنا : لاق ريمع نب ديبع قيرط
 ىقرزالا ىورو (ناغن) : ىداول!و (معنم) : هل لاقي راسيلا نع ىذلاو . (معان) :: هل

: لاق ةشئاع هنم تزمتعا ىذلا عضوملا فصي ءاطع تيار : لاق جيرج نب قيرط نم
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 ومو ةمكالا ءارو ىذلا دجسملا عفاش نب دمحم .هيف ىنب ىذلا عضوملا ىلا راشاف

 ارفس مراحملاب ةولخلا زاوج ثيدحلا اذه ىفو ۔ لاق نا ىلا ۔ برخلا دجسملا
 دارا نمل لحلا ىلا جورخلا :نييمت ىلع هب لدتساو . همرحم مرحملا فادراو ارضحو

 هيلع بجيو ةرمعلا حصت وناثلاو . ءاملعلا ىلوق دحا وهو ةكمب ناك نمم ةرمعلا

 نا ىلع .هب لدتساو . كلذ عفدي ام بابلا ثيدح ىف سيلو . تاقيملا كرتل مد
 هنوكل عقو امنا ميعنتلا نم ةشئاع مارحا ناب بقعتو . ميعنتلا لحلا تاهج لضفا
 7 ٠٠... ٠٠. ٦ . لضفالا هنا ال مرحلا ىلا لحلا تاهج برقا

 هركذ امك جحلا نع ةدرفنم نوكت نأ تدرا ىتلا ىأ (كترمع ناكم اذه) : هلوق
 هانعمف (كترمع ناكم اذه) :: اهل هلوق امأو : لاق هنا ضايع نع ركذو . رجح نبا

 , ادرفنم جحلا اوثسشنا مث ةكمب اهنم للحنلا اهريغل لصح ىتلا ةدرفنملا ةرمعلا
 َ 3 . ٠. ناترمع ةشئاعل لصح دقف اذه ىلعف

 ججحب نوعجري ىآ (جحب عجراو ةرمعو ةجحب سانلا عجري) : اهلوق اذكو
 7 ۔ خلا . ةدرفنم ةرمعو درفنم

 . كلذ دعب ةدرفنملا ةرمعلاو جحلل ةنراقملا ةرمعلا همالك ىلع نيترمعلاب دارملاو
 < . ملعأ هللاو

 ىلع ليلد هيفو .ادحاو ايمسا اومسو ىنعي (كحاو افاوطأ اوفاط امناف) : هلوقا

 نيفاوط نم هل دبال هنآ ىلا مهضعب بهذو . ىعسو دحاو فاوط هيزجي نراقلا نأ
 لم اوفلتخاو . رحنلا دعب هجحل رخآلاو همودق دنع هترمعل امهدح] . نييمسو

 : ملعأ هللاو . ال وأ ةيحضلا ىنعا ىدهلا هيلع بجي

 ىذلا تقولا ىف ةكم نم هجوتلا نم انتعنام ىا (انتسبح اهلعل :هلوق 9
 . ةضافالا فاوط تفاط ام اهنا ملسو هيلع هللا ىلص هنم انظ . هيف هجوتلا اندرا

 ىلع ةيقاب ىهو هعم هجوتلاب اهرمأي الو . هجوتيو اهكرتي ال ناك هنال كلذ لاق امناو
 . ىناثلا لحملا لختو فوطتو رهطت ىتح ميقي نا.ىلا جاتحيف اهمارحا

 مل نمم ضيحت نم لجالليحرلا رخؤي نا همزلي جاحلا ريما نا ىلع هب لدتساو
 اماركا ليحرلا ريخات مالسلا هيلع هتدارا نوكت نأ لامتحاب بقعتو . ةضافالل فطت

 رهاظ نم ديعب لامتحالا اذهو : لوقا . ةشئاع دقع ىلع سانلاب سبتحا امك ةيفصل

 . ملعأ هللاو . ثدحلا

2\
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 ةزانج عبت نم : نيريماب سيلو ناريما : اعوفرم ةريره ىبا قيرط نم دروو
 موق عم رمتعتو جحت ةأرملاو . اهلها نذاي وا نفدت ىتح فرصني نا هل سيلف

 . مهل نذات وأ رهطت ىتح اوفرصني نا مهل سيلف نكرلا فاوط لبق ضيحتف
 ةدم رثكا ءاضقنا ىلا اهل سبحي نأ لامجلا مزلي هنا اطوملا ىف كلام ركذ دقو

 عطقك داسفلل اضيرعت هيف ناب زاوملا نبا هلكشتساو . ءاسفنلا ىلع .اذكو ضيحلا

 عم نوكي نا هلحم نا امك قيرطلا نما عم كلذ لك ناب ضايع باجاو 0 قيرطلا
 . ىهتنا . مرحم ةأرملا

 ةشئاع نع درو امك رحنلا موي ىنعي (تيبلاب نكعم تفاط دق نكت ملا) :_هلوق
 هللا وص ثىبنلا عم انججح تلاق اهنا ىراخبلا تاياور ضعب ىف اهنع هللا ىضر
 ام مني مالسلا هيلع “ىبتلا ةارآ ةيفص تَصاَحَت رخنلا مؤي اًتَضَقأَق ملسو هيلع

 ؟ يم اَتّشَسَبَحَا لاق . ضئاح ًاهثإ هتلا لوسر اي : ناقفهيشآ نم لجرلا ةير
 رجح نبا هلكضتساو . اوجرخا : لاق . رحنلا موي تَضاَفآ ئه هللا لوسر اي : اولاق
 ١ عجاريلف . هنع باجأو

 بجاوب سيل عادولا فاوط نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف (نجرخاف لاق) : هلوق

 نمل افالخ . رهطت نأ لبق تجرخ اذا ءىش تضاف] دق ىتلا ضئاحلا ىلع سيل هناو

 رمع نع كلذ ىورو . رهطت ىتح هلجال ماقملا اهمزلي ضئاحلا ناو بجاو هنا معز
 . ملعأ هللاو . هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 نال ةورملاو افصلا نيب فطت مل امناو (ةورملاو افصلا نيب الو) : هلوق _ 40

 ول هناف . هيف اطرش ةراهطلا نوكت ىذلا تيبلاب فاوطلا ىلع بترم امهنيب فاوطلا

 ىف ةراهطلا ناف . ضئاح ىهو ىسنت اهناف تيبلاب تفاط ام دعب ةآرملا تنضاح
 . ملع] هللاو , طقف ةبحتسم ىعسلا

 انل عنام الف تضافا نا ىأ . ذئنيح انيلع سبح الف يا (نَدِإ ال : هلوق _ 41
 . رجح نبا هلاق . هتلعف دق اهيلع ىذلا نال هجوتلا نم..

 تفاط دقو تضاح اذا ةارملا ىف تباث نب ديزو سابع نبا فلتخا لاق مث

 ' ٠٠ رحنلا موي تيبلاب

. تيبلاب اهدهع رخآ نوكي ديز لاقف
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 سابع نبا اي كعباتن .ال : راصنالا تلاقف . تءاش نا رفنت سابع نب ١ لاقو

 تفط ام دعب تضح : تلاقف . ميلس مأ مكتبحاص اولاسا : لاقف ادي ز فلاخت تناو

 ةشئاع اهل تلاقف ةيفص تضاحو ى رفنا نا مالسلا هيلع هللا لوسر ىن رماف تيبلاب

 . , .: خلا.. رفنت نا مالسلا هيلع ءىبنلا اهرماف . انتسبح
 تضاحو ةياور ىفو . (اَتسبَح ك ةبتعلا :: ةشئاع اهل تلاقف) : ةياور ىفو

 موت تفط تمك ايأ.ز انمَسياَحَل كنا ىقلح ىرقع ثىبنلا لاقف ىيح تنب ةيفص
 .ه. ۔..٠ .. خلا . :ىرفنا ءاب الف : لاق . ىلب تلاقف ؟ رْخَتلا

 ءاعدلا ءانممو نيونتلا ةفللا ىف زوجيو . نيونت ريغ نم رصقلاب (ىقلح ىرقع)
 . اهب ىعدي ىتلا رداصملا نم كلذ وحنو ايعرو ايقس لاقي امك 0 قلحلاو رقملاب

 رقع ليقو , دلت ال ارقاع اهلعج ليقو . اهرج ىأ هللا اهرقع ىرقع ىنعمو

 .. خ . ١ . اهموق

 قلح وأ اهقلح ىف عجو اهباصأ وأ .. ةأرملا ةنيز وهو اه رعش قلح ىقلح ىنعمو

 . مهكلحا ىأ اهمؤسثل اهموق

 . نيتملكلا نيتاه لصا اذهف ضلثاعلل دوهيلا اهل وقت ةملك اهنأ ىبطرقل ا ىكحو

 تبرتو . هللا هلتاق) : اولاق امك امهتقيقح ةدارا ريغب امهلوق ىف برعلا عستا مث

 . (كلذ وحنو كادي

 نيبو . ةيفصل اذه ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نيب ناتش هريغو ىبطرقلا لاق

 رعشي امل (مةآ تاتب لَع هللا هبتك ةرك ادمم) جحلا ىف هعم تضاح امل ةشئاعل هلوق

 ; ةيفص فالخب اهيلع ونحلاو اهل ليملا نم هب

 فلتخا نكل . هدنع ةيفص ردق عاضتا ىلع ليلد هيف سيلو تلق : رجح نبا لاق

 كسنلا نم اهتاف ام ىلع افسآ ىكبت ىمهو اهيلع لخد ةسئاعف ماقملا فالتخاب مالكلا

 بسصسانف عناملا تدباف هلهأ نم لجرلا ديري ام اهنم دارأ ةيفصو . كلذب اهالسف

 . ىهتنا . ةلاحلا كلت ىف هب اهبطاخ ام امهنم الك

 (ةفيلحلا ىذ نم ابيرق ءاديبلاب ركب ىبا نبا دمحم تدلور : هلوق - 32

. هيف لاق (ةفيلحلا ىذب هتدلو اهنا) بهاوملا ىف ىذلاو
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 ىلص هللا لوسر ثكم : ملسم ةياور ىف امك ليوطلا هثيدح ىف رباج لاقو

 هللا ىلص هنلا لوسر نأ ةرشاملا ىف نذا مث جحي مل نينس عست ملسو هيلع هللا
 لمعيو هللا لوسرب متاي نا سمتلي مهنم ريثك رشب ةنيدملا مدقف جاح ملسو هيلع
 دمحم سيمع تنب ءامسأ تدلوف . ةفيلحلا اذ انيتا ىتح هعم انجرخف هلمع لثم
 : لاق ؟ عنصا فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تلسراف . ركب ىبا نبا
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لصف (يمرحأَو ربؤتب'يرفذتُساَد ىليتعا)
 نيب ىرصب دم ترظن . ءاديبلا ىلت هتقان ثَوَتُسا ىتح ىوصقلا بكر مث دجسللا
 لثم هفلخ نمو كلذ لثم هراسي نعو كلذ لثم هنيمي نعو شامو بكار نم هيدي
 تفرئبت َوُمَو نآرقلا لزنت هك ات رهظا َنيَب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كلذ

 . ىهتنا . هب انلمع ءىش نه لمع امو يوأت

 . كلذ ىلا تجاتحا اذا سجنلا ةلازاو ءاسفنلل لاستغالا زاوج هنم ذخؤيو

 . اهيدي تلسغ ولو اهرؤس سجني هنا ىري نمل افالخ ةراهطلاب اهل مكحي و

.. ملعا هللاو
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 رشع ىناثلا ب ابلا

 ةرمعل ا و جحل ١ لضف ىفق

 لاق لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 اه ةرافك ةَرُمَعْلا لاب (1) ةرمعلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؟, ك ۔,٤؟ح ..هه ,4٩ < هه

 1 ٢7 مرإ و ح ,ذ ه م مه ؟ , + 2 , ۔ هو ۔ ور

 . « ةنحلا الارءازَج هل سيل روربملا جحلا وءاَمَهَنيِت

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4
 « نيملع مَحزا مهللا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق 7 ..[ 7 . . ؟ - .!؟
 . « نيرّصقملاو » : لاق نيرصقملاو هللا لوسر اي اولاق

 = ه ٬؛«

 الا رفكت ال رئابكلا نال رئابكلا بنتجا نمل ىا (امهنيب امل ةرافك) : هلوق _ 3

 . مولعم وه امك ةبوتلاب

 . مداء اي كجح رب هنمو لوبقملا روربملا (ةنجلا هباوث روربملا جحلا) :_هلوق
 . هيف ءاير ال ىذلا : ليقو . مثا هطلاخي ال ىذلا روربملا : ليقو

 . روربم هنا فرع هيلع ناك امم اريخ عجر ناف هرخآب رهظي هنا : ليقو

 جحلا هنأ ىهو ىنعملا ةبراقتم هريسفت ىف تركذ ىتلا لاوقالا : ىبطرقلا لاقو

 . لمكالا هجولا ىلع فلكملا نم بلط امل امقوم تعقوو . هماكحأ تيفو ىذلا

 : اولاق رباج ثيدح نم مكاحلاو دمحالو مدقت ام ةياكح دعب رحح نبا لاق ً

 هدانسا ىفو جمالَّسلاءاَسْفإَو . ماعطلا ماَمْطِإ) : لاق ؟ جَحْلا رب ام هللا لوسر اي
 . ىهتنا . هريغ نود نعنللا وه ناكل تمث ولف فعض

 رفغا ممهللا) تاياورلا ضعب ىف (خلا نيقلحملا محرا ممهللا) : هلوق _ 44

٠ نم خ (1)
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 ىف وا ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص هلاق له ثيدحلا اذه ىف اوفلتخاو

 ىف ببسلا نا الا نيعضوملا ىف هلاق هناب ىرابلا حتف ىف مزجو ؟ عادوملا ةجح
 . فلتخم نيعضوملا

 ال لالحالا نع ةباحصلا نم فقوت.نم فقوت ببسب ناك ةيبيدحلا ىف ىذلاف
 ىف مهرادتقا عم تيبلا ىلا لوصولا نم اوعنم مهنوكل نزحلا نم مهيل لخد

 حجري نأ ىلع اشيرق حلاصو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا فلاخف كلذ ىلع مهسفنا
 ىلص وه لحي نا ةملس مآ تراشأف . اوفقوت لالحالاب مهرمأ املف لبقملا ماملا نم

 ىلا رداب نم ناكف . ضعب رصقو ضعب قلحف هوعبتف لعفف مهلبق ملسو هيلع هللا
 3 . ريصقتلا ىلع رصتقا نمم رمالا لاثتما ىلا عرسأ قلحلا

 دنع هرخآ ىنف لاق سابع نبا ثيدح ىف ببسلا اذهب حيرصتلا عقو دقو
 نيقلحملا لاب ام ملسو هيلع هللا ىلص هملاا لوسر اي : .اولاق مهنأ هريغو ةجام نبا
 ءاعدلا ريركت ىف ببسلا امآو . اوكسشي مل مهنال : لاق ؟ محرتلاب مهل ترهاظ

 ىلص هعم جح نم رثكا هناف ةياهنلا ىف ريثالا نبا لاقف عادولا ةجح ىف نيقلحملل

 مث ةرمعلا ىلا جحلا اوخسفي نأ مهرما املف . ىدهلا قسي مل ملسو هيلع هللا
 ناك دحال ةعاطلا نم دب نكي مل املو . مهيلع قش مهسوؤر اوقلحيو اهنم اوللحتي

 نم لعف مالسلا هيلع حجرف .مهرثكا هلعفف قلحلا نم فخا مهسفنا ىف ريصقتلا
 . ىهتنا . رمالا لاثتما ىف نيبا هنوكل قلح

 عتمتملا نال دحاو ريغ هيلع هعبات ناو رظن هلاق اميفو : رجح نب ظفاحلا لاق

 نيكسنلا نيب ام ناك اذا جحلا ىف قلحيو ةرمعلا ىف رصقي نأ هقح ىف بحتسي
 ةداع نأ هريغو ىباطخلا هلاق ام ىلوالاو . كلذك مهقح ىف كلذ ناك دقو . ابراقتم

 امبرو . اليلق مهيف قلحلا ناكو . هب نيزتلاو رعشلا ريفوت بحت تناك اهنا برعلا
 ىفع اورصتقاو قلحلا اوهرك كلذلف مجاعالا لعف نمو ةرهمشلا نم هنوري اوناك
 . . بهاوملا ىف هلاق . ىهتنا . ريصقتلا

 ۔ ريصقتلا نم لضفا قلحلا نا ىلع اضي] ثيدحلا اذهب لدتساو

 فنص : فانصا ةثالث ىلع ريصقتلاو قلحلا ىلا رظنلاب سانلا نأ ملعا : هيبنت

 ىذلا كلذكو . هسارل دبلملاك ريصقتلا هيلع رذعتي ىذلا وهو قلحلا هقح ىف نيعتي

نهو ريصقتلا هقح ىف نيعتي فنصو . ىسوملا هسار ىلع ىرجي هناف رعش هل سيل
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 نم ريغ مهو نارمالا هل زوجي فنصو . زوجي الف ةنتمم نهقح ىف قلحلا ناف ءاسنلا

 . حاضيالا نم ذخؤي امك انركذ

 ثيح هكسانم ىف هللا همحر ليعامسا خيسلا اهنيب دقف ريصقتلا ةفص اماو

 رذعتي دقو . ههجو ىلع هب نايتالا نم نكمتي ثيح قلحلا ماقم ريصقتلا موقيو : لاق
 دبل وأ . هريصقت نكمي ال فيطل هرعش وأ هسار ىلع رعش ال نمك كلذ نع زجعلل

 صقتعي وا مارحالا دنع هسار هب دبليف لوسافلا ىف غمصلا لمجي نأ لثم هرعش

 . هوجولا هذه عيمج ىف قلحلا نم دب ال هناف هرفضي وا هرعش

 ىلا قلحملا ىف رقتفي امك رعشلا عيمج نم ذخالا ىلا ريصقتلا ىف رقتفي و : لاق

 نا هل بحتسيو _ لاق نا ىلا - لضفآ لجرلل ىسوملاب قلحلاو . هعيمج نم ذخالا

 '۔ ةارملا قح ىف لاق نا ىلا _ هرافظاو هبراشو هتيحل نم ريصقنلاو قلحلا دعب ذخاي

 امسا نم ةارملا رصقت : :اماملا نمب لاقو ١ نيعبصا رادقم اهسار نم رصقت
 ىري انغلب اميف هريغ وأ هللا همحر ملسم ةديبع وبآ ناكو . زي وطلاؤ هنم ريصقلا

 كلذ نود ذخات رعشلا ةليلقلاو همبر وآ هثلث هنم ذخات نا رعشلا ةريثكلا ةارملل

 ام اهرعش نم ترصق نا ةمرحملا نع لئسو . انباحصأ رثأ ىفو _ لاق نآ ىلا

 . هري مل وأ دحآ هآر . ءىش كلذ ىف اهيلع سيل هيقلت وأ هنفدت : لاق ؟:هب عنصت

ح هلاو ازج رملا زجي نا زجرلا ريصقت ةفصو





عا اباتك
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 ةعيبلا ىف رشع ثلاثلا بابلا

 نب ةدابع نع تعمس لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 585
 ۔ ,ى ّ ٥ 2 2 م ٌ ُ ک 4; رر 7

 ةعاطلاو عملا ىلع ملسو هيلع هلل ا ىلص هلل أ لوسر انع اب لاق تماصلا

 وشت نآو ههَلهأ رمألا ع زانن الك .نماو هركلاو رتناو رتخلا يف
 .مئال ةمول هللا ىف فاَعن الو ۔ انك ام ثّيَح قحلاب موقنو قحلا

 : لاق رمع نبا نع ديز نب رباج نع ة ديبع وبأ - 6

 ه « متعطتسا اميف » : لوقي و ةعاطلا عمسلا ىلع هللا لوُسَر اَنْعَياب
 .اوريغي ال نآ ىلت ْمُهَعَياَب : لوقي نم ةباحصلا نم تعمسا : رباج لاق

 هللا دبع نب رباج تعمس لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7

 باصأو ملَسَو هينَع هللا لص هلا لوسر يبارعأ عياب : لوقي
 7 ىبأف ء يِتَعْيَب ينلقا هللا لوسر اي لاقف ةئيملاب تعو يتبا رعلا
 . هل ىبأف . ةثلاثو ةيناث هءاج مث . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : ملسو هيلع هلل ١ ىلص هلل ١ لوس ر لاقف ي ١ رع الا جت 7

 . « اهبيط كىّمتو )1 ( اهثتبخ ىفنت رگلاك ةنيدملا امن »

: ٣ ٣ 

 لبق راصنالا ىنعي (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب) : هلوق - 5
 املو : لاق ثيح بماوملا ىف هيلع صن امك . ةبقعلا دنع ىنمب جحلا مايا ىف ةرجملا
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص جرخ هل هدعو زاجناو هيبن زازعاو هنيد راهظأ هللا دارأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هسفن ضرعف جرزخلاو سوالا راصنالا هيف ىقل ىذلا مسوملا

 نم اطمر يقل ةبقعلا دنع وه امنيبف . مسوم لك ىف عنصي امك برعلا لئابق ىلع
 وللا ا مُهاَعَدَ . هعم اوسلجف . ىلب : اولاق ؟ كملا نوسلجَت الفا : لاق جرزخلا

 ءابلا نوكسو ةمجعملا مضب اهثبخ حارشلا ضعب نع ىكحو ةدحوملابو ةمجعملا حتفب ٠ اهنيبخ خ (1)
حراشلا ٠
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 7- ا . 7٢7

 اوناك دوهيلا نا هللا عنص نم .نآرقلا متت انو . مالنمإلا مهيلع ضرعو . لجو َرَ
 اذا اوناكف مهنم رثكا جرزخلاو سوالا ناكو . باتك لها اوناكو . مهدالب ىف مهعم ا

 . هعم مكلتقنف هعبتن . هنامز لظأ دقف نآلا ثعبيس ايبن نا : اولاق ءىش مهنيب ناك

 :: ضعبل مهضعب لاقن ٠ علا اوفرع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مهملك املف
 ضرع ام هنم اولبقو هوقدصو هيلا مهاعد ام ىلا اوباجأف . دوهيلا هيلا انقبست ال

 . خلا . مهدعف جرزخلا نم مهلكو . رفن ةتس مهنم ملساف . مالسالا نم مهيلع

 . ةتسلا نم دودعملا امهيأ بابر نب رباجو تماصلا نب ةدابع ىف فالخلا ركذو
 . ماق مث ارضاح ناك هنع هللا ىضر ةدابع نآ ىلع لدت هللا همحر فنصملا ةياورو

 ؟ ىن ةلاسر بأ ىتح يرل َنوعَتُمَت : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا مهل لاقف
 نم اموي لوالا ماع ثاعب تناك امنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : اولاقف
 ىتح انعدف عامتجا كيلع انل نوكي ال كلذك نحنو مدقت ناف . هيف انلتتقا انمايا

 هللا ىسعف انتوعد ام ىلا مهوعدنو اننيب تاذ حلصي نا هللا لعل انرئاشع ىلا عجرن
 كدعومو ث كنم زعا دحأ الف كوعبتاو كيلع مهتملك تعمتجا ناف . كيلع مهعمجي نا

 اهيفو الا راصنالا رود نم رود قبي ملو ةنيدملا ىلا اوفرصناو (لباقلا ماعلا مسوملا

 . الجر رشع انثا هيقل لبقملا ماعلا ناك املف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ
 كلذ دعب تلزن ىتلا مهتعيب قفو ىأ ءاسنلا ةعيب ىلع اوعيابو اوملساف : لاق نا ىلا

 لست الو . ينزت الو . قرت الو اينم هللاب ةينتن ل نآ) : ىهو . ةكم دنع
 . وفوشَم ىف هيسهشت الو . انيجمزآو ايدأ نسب هيرتفن ناتهب ينأ لو . اتدكلوأ
 عزانت ال ناو . انيلع ةرئاو , مركو يقلاو . رشلاو رتَمْلا ىف ةعاطلاو عملا
 لوسر لاق . ينال ةمول هلا ىف فاَحَن آل نمك ليح قعلاب لوقت نآ . هأ رمأل

 ءىبنلا مدق مث : لاق نا ىلا . (ةنجلا مكل ْمُئْيفَو ْنِإَق) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 مايا طسوأ ةجحلا ىذ ىف لبقملا :ماعلا ىف ةثلاثلا ةبقعلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص
 . نيتارماو نيلجر وا الجر نوديزي دعس نبا لاقو . الجر نوعبس مهنم قيرشتلا
 : لاقيو . رورعم نب ءاربلا مالسلا هيلع هدي ىلع برض نم لوأ ناكف : لاق نآ ىلا

 مهاسن هنم نوعنمي ام هنوعنمي مهنأ ىلع ةرارز نب دعسأ : لاقيو . مثيهلا وبا

 دمحأ دنع رباج ثيدح ىفو : لاق نا ىلا . دوسالاو رمحالا برح ىلعو محعءانباو

 ينيس رشع لسو ,هيلمع هللا 2 تك : نابخ نباو مكاحلا هححصو نسح دانساب

؟ ينوت نم ؟ نيوأ نم: لوقي امرو نم مساوملا ىف نلزاتم ىن لسنلا عبتت
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 : لاق نا ىلا . برثي نم هل هللا انثعب ىتح . هنجلا هلو . يتر ةلاسر خلأ ىتح
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اقثوتم . ةليللا كلت ةبقملا سابعلا رضحو

 . هموق نيد ىلع ذنموي ناكو برثي لما ىلع ادكؤمو
 ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ءالؤه ةميب تمت املو : قاحسا نبا لاق

 ناك نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رما شيرق رافك نع ارس تناكو ةبقعلا

 ىف هل نذؤي نأ رظتني ةكمب ماقأو . الاسرا اوجرخف ةنيدملا ىلا ةرجهلاب هعم
 . خلا ٠ جورخلا

 . هل يا (ةعاطلاو عمسلا ىلع) : هلوق

 ىف ىا امهيف ىناثلا نوكسو ثلاثلاو لوالا حتفب (طشسنملاو هركملاو) : هلوق

 ركذو . هب رمؤن امب لمعلا نع نيزجاع اهيف نوكن ىتلا ةلاحلا ىفو . انطاشن ةلاح
 .. اهنوهركي ىنلا ءايشالا دارملا نآ ىدروادلا

 قباطيل . جورخلا ىف ةقشملاو لسكلا تقو ىف دارأ هنأ رهاظلا : نيتلا نبا لاق

 . انطشنم هلوق

 : لاق نأ ىلا . ديبع .نب ليعامسا ةياور ىنف مقو ام هدي ؤيو تلق : رجح نب ا لاق

 . . لسكلاو طاشنلا ىف

 . ةرامالاو كلملا ىا رجح نبا لاق (هلها رمالا عزانن الو) :: هلوق

 اؤَرَت 5 الاو هَلُمأ 11 عزاتت ل نآور : هلوق دعب ىراخبلا تاياور ضعب ىفو .

 . ةيصعملا انه رفكلاب دارملا ىوونلا لاق (ناَمْرَب هيف هللا َنم مكدنع ًاحاَوب ارفك

 نا الا مهيلع اوضرتعت الو . مهتيالو ىف رومالا ةالو اوعزانت ال ثيدحلا ىنعسو
 مهيلع اوركناف كلذ متيار اذاف . مالسالا دعاوق نم هنوملعت اققحم اركنم مهنم اورت
 هدعب لاقو . قح مالك وهو س رجح نبا هلاق . ىهتنا . مننك اه ثيح قعلاب اوءوبو

 . (2) باحصالا هيلع ام قفاو ال امالك

 ىلع ردق نا هنأ روجلا ريمآ ىف ءاملعلا هيلع ىذلا : ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو

 مالك اضيا اذهو . خلا . ربصلا بجاولاف الاو . بجو ملظ الو ةنتف ريغب هملخ
 - !.- 77 :۔::ر ٠ ٠0 ہ .۔ ۔ ., . ..ب ... . لغا هللآو 1

 نع كلذ ركذ امك كلذ ىلع ةعاطتسالا دجو نا ملظلاو روجلا ةميا ىلع جورحلا بوجو نم ىأ ()

٠ ١ دعب اميف نبتلا نبا
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 ناف . سانلا مول هللا ىف نوفاخي ال ىا (مئال ةمول هللا ىف فاخن الو) ::هلوق
 . مهمول نوفاخيو رافكلا نوبقاري اوناك مهنال نيقفانملا لعف نم كلذ

 ىلع فطع (ة) (مال ةمول هللا ىف َنوُفاَعَي ) : هلوق ىف ىواضيبلا لاق .,
 . هنيد ىف بلصتلا و هللا ليبس ىف ةدهاجملا نيب نومعماجلا مهنأ ىنعمب نودهاجي

 يج ىف نوجرخي مهناف نيقفانملا فالخ مهلاحف نودهاجي مهنا ىنعمب لاح وأ

 نم مول هيف مهقحلي ائيش نولمعي الف دوهيلا نم مهئايلوا ةمالم نيفئاخ نيملسملا
 . خلا . مهتهج

 ىف قلطأ ام ديفي ثيدحلا اذه (متعطتسا اميف : لوقيو) : هلوق _- 6

 . رجج نبا هلاق.امك .هلبق ثيدحلا

 ىف لاق (اورفي ال نا ىلع مهعياب لوقي نم ةباحصلا نم تعمسو) : هلوق

 . (اوزغي ال نأ) برحلا ىف ةعيبلا ىف باب ىراخبلا

 نيب يفانت ال نأ ىلا راش] هنأك رجح نبا لاق . خلا . توملا ىلع مهضعب لاقو

 . خلا . رخآلا مزلتسي امهدحا وا ..نيماقم ىف كلذ نوكي نا لامتحال نيتياورلا

 نال . رارفلا مدع ىلعو . توملا ىلع هوعياب مهلوق نيب ةافانم ال هنأ لصاحلاو
 . دبالو توملا عقي نأ دارملا سيلو . اونام ولو اورفي ال نأ توملا ىلع ةعيانملاب دارملا

 ءاوس رارفلا مدعو تابثلا ىلع ىأ ربصل ١ ىلع هوعياب مهنا لاق نم هافن ىذلا وهو

 . رجح نبا نع ذخؤي امك . ملعأ هللاو . ال مأ توملا ىلا كلذ مهب ىضفأ

 ايبارع] نأ ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (هرخآ ىلا ىبارع] عياب) : هلوق - 17

 ۔ خلا . مالسالا ىلع ملنسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عياب

 هنأ راربالا عيبر ىف ركذ ىرشخمزلا نآ الا همسا ىلع فقأ مل رحح نبا لاق

 رجاه هناب اوحرصو . روهشم ريبك ىعبان هنال لكشم وهو . مزاح ىبا نب سيق

 قفاو رخآ هلعلق اظأزفخم ناك ناف . تام دق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دجوف
 5 ٠ هيبأ مساو همسا

٠ 6 ةبإالا . ةدثاملا ةروس ))
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 نوكي نا لمتحيف ىرقنملا مزاح نب سيق ةباحصلا ىف ىسوم ىبال لئالدلا ىفو
 . ىهتنا . اذه وه

 حتفت دقو . ةلمهملا نوكسو وآولا حتفب كعولاو رجح نبا لاق (كمعَو) :: هلوق
 ةدش هلصا : ىعمصالا نعو . اَعْداَعار ليقو . اَهُمَلَا ليقو . ىمحلا فاك اهدعب
 . ىهتنا . هتدشو ىمحلا رح ىلع قلطاف رحلا

 . مالسالا ىلع عياب هنأ ىراخبلا نع مدقت دق (خلا ىتعيب ىنلقا) : هلوق

 قلعتي اميف ناك ةلاقالا بلط نأ ىف رهاظ مالسالا ىلع هلوق رجح نبا لاق

 كلذ ىف تناكو . ةرجهلاك هضراوع نم ءىش ىف نوكي نا لمتحيو . مالسالا سفنب

 . خلا . هترجه دمب ايبارعا عجر نم ىلع ديعولا عقوو ةبجاو تقولا

 هلتق ناك الاو ىناثلاب هريغ لاقو . لوالاب ضايع مزج هنا رخآ لحم ىف ركذو
 3 . ملعا هللاو . ةدرلا ىلع

 نيتلا نبا لاق رجح نبا لاق (ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر هل ىباف) : هلوق
 نال . ةيصعم ىلع نيعي ال هنال هتلاقا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عنتما امنا)

 .(نايصع هجورخف . نذاب الا ةنيدملا نم جرخي ال نأ ىلع تناك رمالا لوا ىف ةعيبلا

 مل نمو . ملسا نم لك يلع ةكم حتف لبق اضرف ةنيدملا ىلا ةرجهلا تناكو : لاق

 اوزجاَهَي مكو انمآ نيلاو ه : ىلاعت هلوقل ةالاوم نينمؤملا نيبو هنيب نكي مل رجاهي
 هللا ىلص لاق ةكم تحتن املف . (4) « اورجاَهَي ىتح ءّيَك نم مهتيالو نم مكلام
 روكذملا ىبارعالا ةعيابم نا ىلا ةراشا اذه يفف (معْثَقْلا دمب ةرجه ) : ملسو هيلع

 . حتفلا لبق تناك

 دقف لكشم وهو . ةنيدملا نم جرخ نم مذ ثيدحلا رهاظ : رينملا نبا لاقو

 ! ءالضفلا نم مهدعب نم اذكو دالبلا نم اهريغ اونكسو ةباحصلا نم ريثك عمج جرخ
 ىبارعالا لعف امك اهنع ةبغر وآ . اهيف ةهارك اهنع جرخ نم مومذملا نأ باوجلاو

 دالب حتفو ملعلا رشنك . ةحيحص دصاقمل اوجرخ امناف مهيلا راسملا اماو . روكذملا

 ةنيدملا لضف داقتعا عم كلذ عم مهو . ءادعالا داهجو روغثلا ىف ةطبارلاو كرشلا

 . ملعا هللاو , خلا اهانكس لضفو

_ ٠ 72 ةيالا ى لافنالا ةروس (4)
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 . ودبلا ىلا افجار ةنيدملا نم ىتا (ئبارعالا جرخف) ::هلوق 7

 نوكسو فاكلا رسكب ريكلا رجح نبا لاق (ربكلاك ةنيدملا امنا) : هلوقو

 قزلا هن] سانلا نيب روهشملاو . فاكلا مضب روك . ئرخا ةفل هيفو . ةيناتخحتلا
 (5) غياصلاو داذحلا توناح ريكلاب دارملا نا ىلع ةفللا هآ رثكا نكل هيف خفني ىذلا

 . روكلا وه توناحلاو . قزلا وه ريكلا ليقو نيتلا نبا لاق

 هاور ام لوالا ديؤيو . ديدحلا هيف عقنب ىذلا قزلا ركلا مكحملا بحاص لاقو
 . _ ىتح هلجرب هبرضف قوسلا ىف دادح ريك باطخلا نب رمع ىار _ ناق نا ىلآ

 . ىهتنا . همده

 اهدعب ةدحوملاو ةمجعملا حتفب ثبخلاو . هلوا حتفب "اجح نبا لاق (ىفنت) : هلوقا

 . لغد هبلق ىف نم اهيف كرتن ال اهنا دارملاو . رانلا هجرخت ىذلا هخسو ىأ ةثلثم
 . هديج نم ديدحلا ءىدر دادحلا زيمي امك ةقداصلا بولقلا نع هزيمت لب

 عقي ىتلا رانلا لاعشا ىف ربكالا ببسلا هنوكل ريكلا ىلا زييمتلا ةبسنو
 3 . . . اهب زييمتلا

 ىه ةنيدملا نال بلهملا لاق . دالبلا لضفأ ةنيدملا نا يلع ثيدحلا اذهب لدتساو 5

 اهلها .فئاحص ىف عيمجلا راصف . مالسالا ىف ىرقلا نم اهريغو ةكم تلخدا ىتلا
 : : . .ثبخلا ىفنت اهنالو

 ةكم لما نم مهمظمم ةكم اوحتف نيذلا ةنيدملا لهأ نآب لوالا نع بيجاو

 . نيتعقبلا ىدحا ليضفت كلذ نم مزلي الو . نيقيرفلل تباثلا لضفلاف

 هلوق ليلدب نامزلا نمو سانلا نم صاخ ىف وه امنا كلذ ناب ىناثلا نعو
 دقو . كش الب ثيبخ قنانملاو (6) « قاَقْيلا َقَع اودَرَم ةئيل لُهَأ نمو » : لاعت
 . دوعسم نباو ةديبع وباو ذاعم ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دعب ةنيدملا نم جرخ

 نا ىلع لدف ىفلخلا بيط] نم مهو . نورخآو ريبزلاو رامعو ةحلطو ىلع مث هفئاط و

 '. تقو نود تقوو . سان نود سان صيصخت ثيدحلاب دارملا

 هيف لغشي ىذلا عضوملل ازاجم هلمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نا لاقي نا بسنالا (5)
 ٠ راتتلا دادحلا

. ٥2: ةيالا ى ةبوتلا ةروس (6
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 نوكت نا مزلل ىلوالل لضفلا كلذب تبثف دلب نم دلب تحتف ول مزح نبا لاق

 سيلو . ةرصبلا ةهج نم حتف امم امهريغو ناتسجسو ناسارخ نم لضفا ةرصبلا

 . خلا ء كلذك

 ملسو هيلع هللا ىلص هنمزب صاخ كلذ نأ هلصاح ام رخآ لحم ىف اضيأ ركذو

 ٠. . هناميا تبث نم الا هعم ماقملا و ةرجهلا ىلع ربصي ال هنال

 فجرت لاجدلا اهب لزني امدنع نامزلا رخآ ىف هنا درو امل لاجدلا نمزو

 . الف كلذ نيب اماو لاق . هيلا جرخ الا رفاك الو قفانم ىقبي الف اهلهأب

 ار .ر
/ / _ 
 >> كاك 44
 77 ر ١ ححلا =<

2 تو ٨
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 رشع عبارلا بابلا

 ءادهشلا ةدع ىف

 ءىبنلا نع سابع نب ا نع .ديز نيرأ رباج .نع ةديبع وبآ - 8

 : اضيا لاقو ؛ يهش هلام نود لوتقملا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « رْئاَج ناطلس تع اهبحاص اهيلع لتقي قَع ةملك لامعألا لَضفا »

 لاق 3 لاق ةري ره يبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9
 > نوعطملا :ةسمخ ءادهشلا (« : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . «وللا ليبت ىف ديهشلاو .مدهلا بحاَصَو ، قيرقلاو ء نوطبلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق سابع نبا لاق عيب رلا لاق - 0

 ِ [. ۔ے م,4 2۔ . ؟ < ٤4َ, ۔ے7 .< وحم د ه
 ء هللا ليب ىف همة نم رطقت ةرطق لوأ ذنم هل رفغي ديهشلا «

 . »« ربقلا باذم نم راَعيَو

 (1) ءادهشلا نكي مل ناي» : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 51
 هللا ىلص لاق مث 3 « ليلق اذا مهف فلاب لتق نَم آلإ ىتمأ نم

 نوطْبلاَو . ديهمت مدهلا بحاصو ، ديهش ليتقلا » : ملسو هيلع ي و هرت وي ا . مستت شا ٢2 ر و رم 2 - .كاك
 ديهش ميلسلاو ، ذيو عبتلا هلكأ نمو ء يه قيرفلاو ، ديهش 7٣. 7 ك
 ت ىف اطبارمم تام نموو ء ديهق لشلا بِحاَصَو _ غيدللا ىنعي
 ليب ىف ا ث % رم ب م رمو .ديهش لشلا .77 : 5 7 :7

 > ديهش وهف نام من هعجصم لحا اذاي لاعت هللا ركذ سو ب ديهش م ١

 ايلعلا يه هللا ةملم نوكت نأ ديري هشارف لَع تام ْنَمَو ، ءاسفنلاو
 . « يهت نفسلا اوَقَك نيزلا ةملكو

 ٢ ه ٦٣

 ليمش نب رظنلا لاقف . اديهش ديهشلا ةيمست ببس ىف فلتخ ا رجح نبا لاق

 هتكئالمو هللا نل ىرابنالا نبا لاقو . ةرضاح يا ةدهاش مهحاورأ نأكو يح هنال

٠ ديهشلا خ (1)
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 .ةماركلا نم هل هللا دعا ام هحور جورخ دنع دهشي هنال ليقو . ةنحلاب هل نودهشي

 ةكنالم الا هتوم دنع هدهشي ال هنال ليقو . رانلا نم نامألاب هل دهش هنال ليقو

 ةكنالملا نال : ليقو . لسرلا غالبإب ةمايقلا موي دهشي يذلا هنال : ليقو . ةمحرلا

 هنأل : ليقو . هراضتحا دنع ةكئالملا دهاش هنأل : ليقو . ةمتاخلا نسحب هل دهشت

 هناب ةدهاش ةمالع هيلع نأل ليقو . ةرخآلا رادو ايندلا راد نم توكلملا دهاش

 اهضعبو . هللا ليبس ىف لتق نمب صتخي هذه ضعبو : رجح نبا لاق . ىجن دق
 . خلا . هيف عزاني دق اهضعبو . هرغ معي

 هلا لتاقلا ناك اذا ةرخآلا ىف ىنعي (ديهش هلام نود لوتقملا) : هلوق - 8

 ىف لمزي لب لسغي ال ىذلا ةرخآلاو ايندلا ديهش اماو . ديح وتلا لهأ نم كلذ ىلع

 ةداهشلاو . نيكرشملا ىنعأ رافكلا برح ىف لوتقملا وهف ثيدحلا ىف درو امك هبايث

 . هيلع ةبجاو ال . هل ةزئاج ثيدحلا ىف ةروكذملا

 بلغيو مهلاتق ىلع ردقي ال وهو صوصللا هيلع جرخ نمو) : ءايضلا ىف لاق
 الا رفظلاب عمط .اذا لتاقي امناو : لاق لتاقي ال هناف لتاق ىتم لوتقم هنأ هنظ ىلع

 '. (هدهج هسفن نع عفدي هناف هلتق نوديرنب امنا نوكي نأ

 . رفظي هنا عمطي مل ولو ةليضف لتاقي هنا : لوق هيفو

 عسش ولو ارثك وأ اليلق ذخأ , هلاتق هلف ناسنإ بلس دارا نمو) : اضيأ لاقو

 لاقو (ٹيهّش هلامع تود َلؤنَقلا) ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ليق دقو . (هلعن
 هدنع ناك ناف ةبلَس َنوبِلطَي صوصللا َةَيِقَنَق قيرط ىف أرفاَسمن ناك مر : اضيا ّ - ١. . ه م 4 ٬۔ ٨. دا .2 ص ., ۔ ه ے , ٥ م ۔

 ىلع لِتاَقُيلك هسفن اوذارا إ . ملس هبلس نوديري امئإَو عهلاتقب هل ةقاط آل هنا ك “":اتتك لسرن اا 4١ ۔ى۔ هير ۔ 2 د ح ّ. هد [ 22 كن ٤
 اودارا ناو . لتاقي مل هبلس َنوئيري اَمئا ناك ناو . رْيَد هيمع ناك نإو لاح نك

 5 . خلا . دهاجي نا هل دبالف سفنلا

 هلثمو (رئاج ناطلس دنع اهبحاص اهيلع لتقي قح ةملك لامعالا لضفا) :: هلوق

 لاق ثمح ركنملا نع يهنل او فورعملاب رمالا ىف هللا همحر رطانقلا بحاص هركذ ام

 ءادهشلا يا هللا لوسر اي تلق : لاق هنع هللا ىضر حارجلا نب ةديبع ىبا نع
 ن اهت و يفوتلاب رماف ناج ياو ا ماق لُجَر : لاق ؟ ىلامن هللا دنع مركا . ح د ۔ - . ..م د ۔۔؟ - ..م م ؟) ۔12۔ كر ۔ . - .. .

. شامع نإو كلذ دعب هيلع يرجي ل منَقلا نإف هلتقي مل نإن ى كلذ لع هلتقت ركنملا
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 و هم ه ][
 يتئا ءادهش لَضفا) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىرصبلا نسحلا نعو

 تيلف . كلذ ىق هلتقف ركنملا نمت هاهن يوزرتملاب هَرَمأَك راج ماما لا ماق لجر

 . (رقمَجو ةرمح نب ةنجلا ىف هئنزنمم . هيهشلا

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا ىضر رمع نعو

 لو فوزعلا نورمأي ل اموك موقلا سيو . طلا نوما ال اموق موقلا يسفير
 . (ركنملا نع نوهني

 نإَق ركنملا نع اوهلاو يفونزعملاب اورم) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 - . خلا «اقزر عطقي الو الَجَأ برق ال لد ٠
 لاق (هللا ليبس ىف ديهشلاو) : لاق مث (ةسمخ ءادهشلا) : هلوق _ 49

 ربخ ةسمخ هلوق نال . هسفن ىلع ءىشلا لمح هنم مزلي ىبيطلا لاق :: رجح نبا
 : رعامشلا لوق باب نم هنا باجأو . هل نايب هدعب دودعملاو ادتبمل

 يرمش يرعشو مجنل ١ و ]انأ .

 لوتقملاو لاق هنأكف لوتقملا هللا ليبس ىف ديهشلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ىَوِس ةمعبنَس َءادَهضلا) كيتع نب رباج ةياور ىف هلوق هديؤيو ديهشلاب هنع ربعف 7 ٠۔ ۔4۔۔ ث : . - ٠ ه ٠
 ٤ .؟
 . ىلوالا ةجردلا ىف وهف هللا ليبس ىف لتقلا ريغ يأ . خلا (هللا ليبس ىف لنقلا

 الا (هللا لبمس ىن ديهسلاو) : ملض و هيلع هللا ىلص هلوق نم مهفن الو لوقا

 : هلوق . هللا ليبس ىف نيلوتقملا ىلع نورصقي ال ءادهشلا نأ دارملا نال . لوتقملا

 بحاص وه : ليق نوطبملاو . نوعاطلاب تومي ىذلا وه نوعطملا . خلا (نوعطملا)
 وه ليقو . هوحنو ءافستساك هنطب ضرمب تومي ىذلا وه ليقو . لاهسالا

 وه : مدهلا بحاصو . ءاملا ىف اقرغ تومي ىذلا وع قيرفلاو . (جنلوقلا) بحانص

 ملو امهسفناب اررغي مل اذا قيرفلاو اذه : ىبطرقلا لات . مدهلا تحت تومي ىذلا

 . نايصاع امهف كلذ امهباصا ىتح زرحتلا ىف اطرف ناف . زرحنلا المهي

 امل (ىتما نم) ديق امنا هلعل (خلا ىتما نم ءادهشلا نكي مل نا) :هلوق _ 1
 ىف نكي ملو . ةمالا هذهل ةيصوصخ ةداهشلا بابسا ددعت نا راثآلا ضعب ىف درو
. انموق ضعب هركذ ام ىلع : ةصاخ هللا ليبس ىف لتقلا الا ةداهش ةقباسلا ممالا
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 ةدايز هيف ثيدحلا اذه (حخلا ديهش ليتقلا ملسو هيلع هللا ىلص لاق) :' هلوق _

 رجح نبا هركذ امك امهنيب عمجلا ةيفيك ه رهاظ وه امك لوالا ثيدحلا ىلع ةريثك

 ىف اهركذف كلذ ىلع ةدايزب ملع مث . لقالاب ملعا ملسو هيلع هللا ىلص هنا وهو

 . كلذ نم ءىش ىف رصحلا دصقي ملو . رخآ تقو

 ىلع دازف . خلا ةلصخ نيرشع نم رثكا ةديجلا قرطلا نم هل عمتجا دقو : لاق

 لاقي فورعم ضرم وهو : لاق بنجلا تاذ بحاص) هللا همحر فنصملا هاور ام

 ليبس ىف جرخ نمو . هتملظم وأ هلها و] همد وأ هنيد نود لوتقملاو . ةصوشلا هل

 قيرشلاو . هللا ءاش فيبح ىا ىلع هشارف ىلع تام وا هربمب وأ هسرف هصقوف هللا

 نمو . لابجلا سوؤر نم ىدرتي نمو . نوعاطلا ىف ربص نمو . هتباد نع ًراخلاو
 . (ابيرغ تام

 . ملعلل بلاط وهو تيملاو . املظ سبح دقو نجسلا ىف تيملا : ىمقلعلا داز

 رمآلاو . هراج نود لتق نمو . هيخا نود لتق نمو . ةرخصلا هيلع عقنت نمو
 ّ . ركنملا نع ىهانلاو فورعملاب

 . ديهش رجأ اهلف هللا ليبس ىف دهاجملاك اهجوز ىلع ةريغلاو : لاق

 اذا دارملا لعلو بهذملا دعاوق ىلع رظن هيفو : لوقأ . اقشع تيملاو : لاق

 . لالحلا ىف ناك

 اهلك هذه : نيتلا نبا لاق ': ةمدقتملا رومالاب ةداهسلا ةياكح دعب رجح نبا لاق

 ةدايزو . مهب ونذل اصيحمت اهلعج ناب دمحم ةمأ ىلع هللا لضفت ةدش اهيف تاتيم

 . ءادهشلا بتارم مهفلبت مهروجا ىف .

 ىور ام هيلع لديو . ءاوس ةبترملا ىف اوسيل نيروكذملا نا رهظي ىذلاو تلق

 . لاق نأ ىلا . همد قيرهاو هداوج رقع نم : لاقف ؟ لضفأ داهجلا يأ

 ريغ . ديهش وهف ملسملا اهب تومي ةتوم لك : لاق بلاط يبا نب يلع نع ةياور
 . لاق نا ىلا . لضافتت ةداهشلا نآ

 ةرخآلاو ايندلا ديهش : نامسق ءادهشلا نا ثيداحالا هذه ىف هركذ امم لصحتيو

 مهو ةرخآلا ىف ديهشو . اصلخم . ربدم رغ البقم رافكلا برح ىف لتقي نم وهو

 ىف مهماكحا مهيلع يرجت الو . ءادهشلا رجا سنج نم نوطعي مهنا ىنعمب ى ركذ نم
. لاق نآ ىلا . ايندلا .
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 : لوقيف نوعاطلا نم نوفوتي نيذلاو نشرفلا ىلع نوفوتملاو ءادهشلا مصتخي
 مهحارج اذاف . مهنمو مهعم مهناف نيلوتقملا حارج تهبشا ناف : مهحارج ىلا اورظنا

 . مهحارج تهبشا دق

 هللا ليبس ىف لوتقملا ريغ ىلع ءادهشلا قالطا نوكيف كلذ ررقت اذاو : لاق

 هنأب بيجي عناملاو . هزاجمو هتقيقح ىف ظفللا لامعتسا زيجي نم هب جنحيف ازاجم

 . خلا . زاحملا مومع نم

 هل اولءافت مهنأك :: حاحصلا ىف لاق (غيدللا ىنعي ديهش ميلسلا) : هلوق

 . هب امل ملسأ لاقيو ةمالسلاب

 . ماللا ديدشتو ةلمهملا رسكب وهو رجح نبا لاق (لسلا بحاصو) : هلوق

 اذه .خلا (ايلعلا ىه هللا ةملك نوكت نأ ديري هشارف ىلع تام نمو) : هلوق

 هلل ا نيدب فوم لك نال كلذو . ىلع نم مدقت امك ملسم لكل ةداهشلاب دهشي

 ١ . ٠: ٠١. . مولعم وه امك هانمتيو اذه ديرب

_ 34: 

 اياك
١ دو ١
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 (1) ةداهشلا لضف ىف

 ءىبنلا نع ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2

 ىل افأ نأ ثذدول ويم يفت ىذلاو » : لات ملسو ي رللا ىس
 | . « لتقأ ةمث ايحأ مث ى لتقأ مث ايحأ مث لتقاف هللا ليبقت

 ءىبنلا نع ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 ىف ذَحآ ملك ال هديب يفن ىلاو » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ةما ءا لإ _ هليه ىق هلغ نت م هللاو _ للا ليك ب م -. ؟ ۔ ه۔ إ ح / م 2 م ؟ ّ ٥0. ه 7 7 ّ
 . » ِكنسملا حير حيرلاو مذلا نول نؤللا . امد بعني هحرجو

 : ل اق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع اضيا هقيرط نمو - 454

 نمع رتفي ال ىزلا مئاقلا مئاصلا لتَمَك هللا ليبس ىف رهاجملا لتم »

 . عجري ًيتَح (2)ممايم الو تالص
 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5

 اهبحاَص اهيلع لتق يقح ةملك لامعألا لضفأ » : ملسو هيلع هللا ۔ ٥ إ 2 2ےثكو ے۔4+۔,ح ,, - ٥
 » رس . ر س . « رئاج ناطلس دنع

 ءيبنلا نع ةريره يبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 هللا رليب ىف دهاجملل هللا َلفكَت » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ج هتاميك قيدشَ وهلا يهت يف اها ا هتنب ن هجرب و س
 . نم لان اَم عَم هنم جرخ ىزلا هنكشمم قارنةتزيي قآ ةنجلا هلخدي نابر
 . (3) « ةمينغ وأ رجأ

 ٠ ءادهشلا غ (1)
 ٠ مايصلا نع الو ةالصلا نع خ (2)

. ةسصينغو غ (ق)
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 هللا بع .ىێتذَح : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج:لاق رمع نبا
 ريدن ع البقم بستحم اًرباَص هللا ليبس ىف تليق نإ هللا لوسر اي
 هادان لجرلا ۔بدأ الف . « معت » : لاق ؟ ياياطَح ىتَع هلا ركيا

 ؟ تق فييك : لاقف هل يدوئَق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يَلَع ليربج ىل لاق كلذك . نيذلا الإ مَحَت » : لاقف هلوق داعأف
 َ . « مالملا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 همد َنإَق ، لسف ال ةكرعملا ىف لوتلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « ةَماَيِقْلا مؤي اكْسم دوعي

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 « مهبايث ىف ْمُهوْلَمَر » : ءادهشلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . لسغ ريغ نم اهيف مهوفل يا

 لاق : لاق ةريره يبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 تببحأ ىتمأ ىلع قشأ نأ لؤَل « : ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 مكلمحأ ام جا ال نكلو هللا ليش يف جرفت رةيئرت نَع فلقتا ال نأ
 افنَعَتَت نأ مكيلع قشيو أ هيع َنولمْحَت ام نودت ال ، هيلع
 . «» يدخغبي

 خ ٧٣ ٣

 ىف ةدايز ثيدحلا .اذه ىف (خلا تددول هديب ىسفن ىذلاو) : هلوق 452 .

 نينيثؤلا نم الاجر نا الؤن وديت_ ىيشت ىزلاؤر اهظفل اضي٢ ةريره ىبا نع ىراخبلا
 ةئيرت نع لحت اميلع ليخآ ام ذجآ لو . ىمع اوفَتَحَتي نأ مهسفنا بيطت ال
 . (خلا هديب يقن ىذلاو هللا ليبس ىفف وزغت

 ةيلست ةدارا كلت بيقع ةلمجلا هذه داريا ىف ةتكنلا مث : رجح نبا لاق

نم هيف هل نورسيت ىذلا هجولا : لاق هناكو مهل هتقفارم نع داهجلا ىف نيجراخلا
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 نم ىمم دوعقلاو ىتقفارم .نم مكتاف امهمف ارارم ۔لتقا نأ ةنجال ىنمتأ ام لضفلا

 . عيمجلا رطاوخ ىعارف . داهجلا لضف نم هقوف وا هلثم مكل لمجي لضفلا

 راشملا هنع فلختو ىزاغملا صضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل ١ جرخ دقو

 . خلا . مهلاح ةاعارم ىلع هجورخ ةحلصم تحجر ثيح كلذ ناكو . مهيلا

 لكشتسا :: رجح نبا لاق (خلا لتقاف هللا ليبس ىف لتاقا نأ تددول) : هلوق

 هنأب هملع عم ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم ىنمتلا اذه رودص حارشلا ضعب

 هلاو ه : ىلامت هلوق لوزن لبق ناك هلعل كلذ ناب نيتلا نبا باجأو . لتقي ال

 . ةنيدملا مدق ام لئاو] ىف ناك اهلوزن ناب بقعتم وهو . (2) « سيانلا نم مصع

 امناو 0 ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نم هعمس هنأب ةر ره وبأ حرص ثيدحلا اذهو

 ىنمت نأ باوحلا ىف رهظي ىذلاو . ةرجهلا نم عبس ةنس لن او ىف ةريره وبآ مدق

 نأ ؤ تددو) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقف . عوقولا مزلتسي ال ريخلاو لضفلا

 هنأكو . كلذل رئاظن ىنمتال باتك ىف ىتايسو س هناكم ىف ىتأيس امك (َرَبَص ىسرم

 . هيلع نيملسملا ضيرحت و داهجلا لضف نايب ىف ةفلابملا دارا ملسو هيلع هللا ىلص

 . لاق نأ ىلا

 ءىبنلا ةقفش ةدش نايبو . ةينلا نسح ىلع ضحلا ثيدحلا اذه ىف : ىوونلا لاق

 هللا ليبس ىف لتقلا بلط بابحتساو مهب هتفارو . هتما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 كرت هيفو . لصحي ال هنا ملع ناو (رخلا نم اذك لوصح تددو) : لوق زاوجو

 عنتمي ام ىنمت زاوج هيفو . ةدسفم عفدل وا حجرا وا ةحجار ةحلصمل حلاصملا ضعب

 ةيافكلا ىلع داهجلا نأ هيفو . نيملسملا نع هوركملا ةلازا ىف ىعسلاو . ةداعلا ىف

 . خلا . دحا هنع فلخت ام نايعالا ىلع ناك ول ذا

 . حرجي ىأ ماللا حتفو فاكلا نوكسو هلوا مضب (ممذَكيأ ال) : هلوق - 3
 . ملسلاب ةريره ىبا نع ةياور ىف هديق رحح نبا لاق (دحأ) : هل ق

 دصق ةضرتعم ةلمج رجح نبا لاق (هليبس ىف ملكي نمب ملعا هللاو) : هلوق

 . باوثلا اذه لثم ىف صالخالا ةيطرش ىلع هيبنتلا اهب

٠ 67 ةيآلا . ةدناملا ةروس (4)
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 . رجف ابمث ءاملا بعث : حاحصلا ىف لاق . ىرجي ىأ (امد بعثي هحرجو :هلوق
 بعثن او . بعلملا ىف ىرح ءاملا بعنا و _ لاق نأ لا _ ىداولا ىف ءاملا لبسم بعللاو

 ىفو . ملعا هللاو . امد بعثني هحرحو ةياورلا لمل اذه ىلعف . خلا فنالا نم مدلا

 . امد رجفت ثتيط ااي اهيتيَهك ةمايقلا مؤي نوكت ىراخبلا تاياور ضعب

 نع انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (كسملا حير حيرلاو مدلا نول نوللا) :_هلوق
 . .,ه ؟ _ .۔ 4٥۔. ح ّ ۔“ ے۔. ش .ج . 7 . ,س هه إ و م .

 ةمايقلا موي يرجت اهنإف ةبكن يكن وا هللا ليس ىف احرج حرج نم) لبج نب ذاعم
 . (ثشئملا اهحير ناَرَقُعَؤلا اهنول : ثتاع امم روما

 لد ديهشلاب صتخت ال ةروكذملا ةفصلا نا ةدايزل ١ هذهب فرعو : رحح نب ١ لاق

 . هللا ليبس ىف حرج نم لكل ةلصاح

 . هلامدنا لبق هببسب هبحاص تومي ام وه حرجلا اذهب دارملا نوكي نا لمتحيو
 نآ كلذ ىقني الو . لوزي مدلا ناليسو ةحارجلا رثأ ناف . ايندلا ىف لمدني ام ال

 . ةلمجلا ىف لضف هل نوكي

 ايندلا قراف نم امد بعثي هحرجو ةمايقلا موي ءىجي ىذلا نا رهاظلا نكل
 خباَط هئَلَع) روكذملا ذاعم ثيدح ىف نابح نب.ا دنع عقو ام هديؤيو . كلذك هحرحجو

 دهاش همصم نوكي نا كلذك هثمب ىف ةمكحلا : ءاملعلا لاق . لاق نآ ىلا (ءادَهَشلا

 . ىلاعت هللا ةعاط ىف هسفن هلذبب هتليضف

 مدلا هنع لازي الو هبايثو هنامدب نفدي ديهشلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو

 . خلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا فصرو امك ةمايقلا موي ءىجيل . هريغب الو لخب

 هللا ةملك نوكتل لتاق نم هب دارملا (هللا ليبس ىف دهاجملا لثم) : هلوق - 54

 ناك نم الا هللا ليبس ىف نوكي ال هناو ثيداحالا ضعب ىف درو امكو . ايلعلا ىه

 نم اببس كلذ ىلا فاضا ول هنا ىنعمب . طقف هللا ةملك ءالعا بلط هلاتق ببس

 . ملعأ هللاو كلذب رضي ال هناف .ادصق ال انمض لصح ول اماو . كلذب لخ] بابسالا

 لاحب هللا ليبس ىف دماجملا لاح هبش (خلا مئاقلا مئاصلا لثمك) ::_هلوق

 مئاقلا مئاصلا نم دارملا نال . نوكسو ةكرح لك ىف باوثلا لين ىف مئاقلا مئاصلا
نم ةعاس عيضت ال دهاجملا كلذكو . رمتسم هرجاف ةدابعلا نع ةعاس رتفي ال نم
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 ...بصت الو احتف مهبيصت ل هكهنأ كلد ه : ىلاعت هلوقل باوث ريغب هتاعاس
 . (3) « نيتيآلا

 لالدتسالل الوا هركذ (ثيدحلا .. قح ةملك لامعالا لضفأ) :: هلوق - 5

 لبق نم مدقت دقو هباوث ةرثك ىلع لالدتسالل ايناث و . ءادهمشلا نم دودعم هنآ ىلع

 . ملعأ هللاو

 ىفو (لكوت) انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (دهاجملل هللا لفكت) :هلوق _- 6

 دحاو ىنعمب كلذو : رجح نبا لاق . (نمضنت) اهضعب ىفو (بدتن ا) اهضعب

 يلا نم ىرتشأ ةللا نا;» : ىلاعت هلوق ىف روكذملا دعولا قيقحت هلصحم

 هناحبس هنم لضفلا هجو ىلع قيقحتلا كلذو (4) « ةَنحْلا ل نب مهلاوماو هتفن هفنأ

 نا وثلاب هليضفتب لامنتو هناحبس :هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص ربع دقو . ىلاعتو

 . مهسوفن هب نئمطن اميف نيبطاخملا ةداع هب ترح امب هوحن و نامضلا ظفلب

 ىف ةينلا صولخ طارتشا ىلع صن هيف (داهجلا الا هتيب نم هجرخي الو) :_هلوق
 . مدقت امك داهحلا

 نأب) : ىراخبلا ئف هظفل (خلا هنكسم ىلا هدري وا ةنجلا هلخدي ناب) : هلوق
 بسحب وهو ةمينغ وا رجم نم لان ام عم لاس همعجي ؤآ ةنجلا هليخذين نآ هاوق
 هنأ ىضتقي اهرهاظ فنصملا ةرابع ناف .. هللا همحر فنصملا ةرابع نم نيبا رهاظلا

 هنكسم ىلا درلاو ةنجلا لوخد .امهو نيرمالا نم هركذ امب فوصوم دهاجم لكل دبال
 تومي لب هنكسم ىلا عجري ال نم نيدهاجملا نم نأ مولعملا نم هنال . لكشم هنأ عم

 ةياورلا خسنلا ضعب ىف تيار مث واولا ىنعمب ىه وا واب ةياورلا لاقي نا الا مهللا
 . رهاظلا ىهو واب

 ءادهشلا حاورأ نا درو امك هتوم ةعاس ةنجلا هلخدي دارملاو :: رجح نبا لاق

 . ةّتَحلا ىف عرست

 ءادهشلا نيب ةيوستلا ثيدحلا رهاظ لاق نم داريا عفدني ريرقتلا اذهب و : لاق

 ٠ 122 ا 121 ةيآلا . ةبوتلا ةروس (5)

٠ 111 ةيالا . ةبوتلا ةروس (6
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 ناب باوجلا لصحيو ةنجلا لوخد مزلتسي رجالا لوصح نال . املاس عجارلاو

 . ىهتنا , صاخ لوخد ةنجلا لوخدب دارملا

 .هافوتي هلوق ىلع ىراخبلا ةياور ىلع (املاس هعجري وا) : هلوق ىف فطعلا لعجو

 مل نا صلاخ رجا عم ىآ : رجح نبا لاق (ةمينغ وا رجا نم لان ام عم) : هلوقا
 ىذلا ىناثلا رجالا نع تكس هناكو . رجا اهعم ةصلاخ ةمينغ عم وا اثيش منغي

 . ةمينغ الب ىذلا رجالا ىلا ةبسنلاب هصقنل ةمينغلا عم

 هل لصحي ال منغ اذا هنأ ثيدحلا اذه رهاظ نآ ليواتلا اذه ىلع لصاحلاو : لاق

 . منغي مل نم رجأ نم صقنا رجا اهمم ةمينغ وا دارملا لب . .ادارم كلذ سيلو رجأ

 . اهدوجو دنع ارجا متاو هنم لضفا ةمينغلا مدع دنع هنأ ىضتقت دعاوقلا نال

 ٠. عمجلا ىفن ىف احيرص سيلو نامرحلا ىفن ىف حيرص ثيدحلاف
 ىناثلاو . الوا دهشتسي نا اما دهاجملا نأ ثيدحلا ىنعم : ىنامركلا لاقو

 . عمجلا ال ولخلا ةعنام ةيضق ىهف امهعامتجا ناكما عم ةمينغ وا رجا نم كفني ال

 مزج هبو (واولا) ىنعمب (وا) نا لاكشالا اذه ىلع باوجلا : ليق دقو

 . ةمينغو رجاب ريدقتلاو ىتسشيروتلا اهحجرو ىبطرقلاو ربلا دبع نبا

 ةظوفحم تاياورلا هذه تناك ناف : لاق نأ ىلا . ملسمل ةياور ىف كلذك عقو دقو

 ۔نييفوكلا ةاحن بعذم وه امك (واولا) ىنعمب ثيدحلا اذه ىف (وا) ناب لوقلا نيعت

 عقو نامضلا نوكي نأ ىنعملا ثيح نم ىضتقي هنال بعص لاكشا هيف نكل

 ريغب عجري ةازغلا نم اريثك ناف . كلذ قفتي ال دقو عجر نم لكل نيرمالا عومجمب
 مزلي هنال . هريظن ىف عقو (واولا) ىنعمب (وآ) نأ ىعدا ىذلا هنم رف امف ث ةمينغ

 نا (واولا) ىنعمب هنا ىلع مزلي امك . رجا ريغب عجر ةمينغب عجر نم نأ اهرهاظ ىلع

 . اعم ةمينغلاو رجالا نيب هل عمجي زاغ لك

 ةيزاغ نم ام) اعوفرم صاملا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ملسم ىور دقو
 ىقبيو ةرخآلا ني مهرجأ نقلت اولَكَمت لإ ةعينملا نوئيسي هللا ليب ىف وزغت
 ناو لوالا ليواتلا ديؤي .اذهو .مهرجأ همل ت ةميت اوُبيِصي ل ناق . لتلا هه

 ةلباقم ىف ةمينغلا نوكتف . منغي مل نم رجا نم صقنا هنكل رجاب عجري منغي ىذلا
. رجاب هب هعتمتو ايندلا نم هل لصح امب مناغلا رجا لبوق اذاف . وزغلا رجا نم ءزج
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 منغي مل نم رجا نود منحن نم رجا ناك ةقسشملاو بعتلا ىف امهكارتشا عم منغي مل نم
 زكآأي ملو تام نم اَتمَف) : ىتآلا حيحصلا ثيدحلا ىف بابخ لوقل قفاوم اذهو

 . ثيدحلا (... اَتَِك هرجا نه

 لدي امل فلاخم وهو ةمينغلا هذخاب دعاجملا باوث صقن مهضعب لكىشتساو

 ةمينغلا لحب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا حدمت رهتشا دقو ثيداحالا رثكا هيلع

 ناف اضياو . اهب حدمتلا عقو ام رجالا صقنت تناك ولف . هتمأ لئاضف نم اهلعجو

 ردب لها نا عم الثم دحا لها رجا نم صقنا ردب لها رجا نوكي نا مزلتسي كلذ
 . لاق نا ىلا . اهضتري مل ةبوجا ركذف . خلا قافتالاب لضفا

 ىلع امهلاممتساو امهرهاظ ىلع نيثيدحلا ءارجا ىدنع هجولا : ضايع لاقو

 . ردب لهاب قلعتملا لاكشالا ىلع بجي ملو امههجو

 سايقلا ىلع راج امهيف مكحلا لب نيثيدحلا نيب ضراعت ال ديعلا قيقد نبا لاقو
 ةقشملل ذا هتقسشم بسحب هرجأ ناك اميف ةقشملا ةدايز بسحب توافتت روجالا نال

 . رجالا ىف لوخد

 ناك امل رجالا صقنت تناك ولف ىنعي مئانغلا ذخأب لصتملا لمعلا لكشملا امناو

 ضعب ميدقت ةهج نم امهدح] نأب باوجلا نكميف . اهيلع نوردابتي حلاصلا فلسلا

 نيدلا ىلع انوع ناك عرش ام لوا مئانغلا ضعب نال . ضعب ىلع ةيئزجلا حلاصملا
 نم رجالا ىف صقنلا ضعب اهل رفغي ىمظع ةحلصم ىهو نيملسملا ءافعضل ةوقو

 لباقتلا نوكي نأ ىفبني ىذلاف ردب لها لاحب كلذ لكتشا نمع باوجلا امأو

 نأ هتيافف منغيف وزغي وا منفي مل اذا هسفنب وزغي نمل هناصقنو رجالا لامك نيب

 نأ كلذ ىفني ال وا . اهدوجو دنع هنم لضفأ ةمينغلا مدع دنع الثم ردب لها لاح

 مهنا صن مهيف دري ملو . ىرخا ةهج نم مهريغ لاح نم لضفا مه مهلاح نوكي

 مهناو مهل اروفغم مهنوك نم مزلي الو . ةدايز ريغ نم لاحب مهرجا ناك اومنفي مل ول .

 . ىرخا ةبترم مهءارو نوكي ال نأ نيدهاجملا لضفا

 رجالا ءافو توبث لحلا نم مزلي ال ذا دراو ريغف مئانغلا لحب ضارتعالا اماو

 ةمينفلا ذخا نا تبمث نكل يس هسفنب باوثلا مزلتسي ال لصالا ىف حابملاو . زاغ لكل

ذخا ىف لضفلا توبث ةحص عمف . كلذ عم باوثلا لصحي رافكلا نم احءاليتساو
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 رجا نم هل لصحي زامن لك نا كلذ نم مزلي ال اهذخاب حدمتلا ةحصو ةمينفلا

 . ةتبلا ائيش منغي مل نم ريظن هتاوزغ
 ررقت ام ىلع رمالاف الاو لي وهتلا دارا ردب لهاب لثم ىذلاو تلق : رجح نبا لاق

 ممهل نكت مل ول امم ارجأ صقنا ۔ ةمينغلا ذخأ عم مهنوك نم مزلي اال هناب ارخآ

 نمك مهدعب نم ىلا ةبسنلاب نيلوضفم ةمينفلا مهذخأ لاح ىف اونوكي.نا ةمينغلا
 .هدعب نم رجأ فاعضا لصالا ىف ىردبلا رجأ لب ائيش .اومنفي مل مهنوكل ادحا دهش

 ىدحالا رجاو ةئامتس ةمينغ ريغب ىردبلا رجأ نأ ضرف ول : لوقن نأ كلذ لاثم

 ىردبلل ناك رمع نب هللا دبع ثيدح رابتعاب كلذ انبسن .اذاف . ةئام ةمينغ ريغب الثم
 . ىدحالا نم ارجا رثكا نوكيف . ةئامتسلا ثلث ىهو ناتئام ةمينغلا ذخا هنوكل

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اهدهش ةوزغ لوأ اهنوكل كلذب ردب لهأ زاتما امناو
 لشم اهدهش نمل ناكو . هلهآ ةوقو مالسالا راهتشا آدبم تناكو . رافكلا لاتق ىف

 هللاو لضفلا ىف ءىش اهيزاوي ال تراصف اعيمج اهدعب ىتلا ىزاغملا دهش نم رجا

 . لاق نأ ىلا ى ملعأ

 ةمكح رمع نب هللا دبع ثيدح ىف رجالا ىثلثب ريبعتلا ىف نيرخأتملا ضعب ركذو
 : ةيورخاو نانتيويند تامارك ثالث نيدهاجملل دعا هللا نا كلذو . ةغلاب ةفيطل

 امناغ املاس عجر !اذاف . ةنجلا لوخد ةيورخالاو . ةمينفلاو ةمالسلا ناتيويندلاف

 ةمينغ ريغب عجر ناو . ثلثلا هللا دنع هل ىقبو هل هللا دعا ام اثلث هل لصح دقف
 . هتاف ام ةلباقم ىف اباوث كلذ نع هللا هضوع

 ايندلا رمأ نم ءىش كيلع تاف اذا : دهاجملل لاقي نأ ثيدحلا ىنعم نأكو
 : لاق . اعم نيقيرفلل لصاح وهف داهجلاب صتخملا باوثلا اماو . اباوث هنع كتضوع
 هللاو . زاجملا قيرطب ارجا نيتيويندلا نيتصنلاب قلعتي ام تع هيف ام ةياغو
 . خلا . ملعا

 لجال ةسوبحم نايدملا حور نال ىنعي (خلا نيدلا الا معن لاقف) : هلوق - 17

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا رصمب انموق ءاهقف ضعب نم تعمسو . ريغلا قح

 . هل عفاش تيملا ىلع يلسملا نال . هنع ىضقي ىتح نيدلا هيلع نم ىلع ىلصي ال ناك

 ىف سوبحم هنا ملع نم ىلع ىلصي الف هتعافش درت ال ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلاو
ىلع له : لأس ةزانج رضح اذا رمالا لوا ىف هتداع تناك نكلو لاق . ريغلا قح
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 رمأ نيد هيلع ناك ناو . هيلع ىلص نيد هيلع نكي مل ناف ؟ال وأ نيبد اهبحاص

 رما نيدلا نم هيلع ام هب ىضقي ام هدنع نكي مل ناو . هيلع ىلص مث الوأ هئاضقب

 ىضقي ام فلخي مل نمع هدنع نم ىضقي راص هيلع هللا حتف ال مث . هيلع ىلصي نم

 . ملعا هللاو . هيلع ىلصي مث هيلع ام هب

 ريسسقت ىف هوركذ ام ريغلا قح لجال سوبحم نايدلا نأ ىلع اضيأ لدي ىذلاو

 نم انيد اونيادت موق ليقو) : اولاق تيح (5) « لاجر فارعألا نَعَو » : ىلاعت هلوق
 . اهبلاغ اطخو لاوقالا كلت تالاؤسلا ىف ركذو . (6) ةديقعلا ىف امك (فارسا ريغ

 . لاق نأ للا

 هيفو . نيمرافلا نم هنال نسح اذه . (فارسا رعمغ نم نيد مهيلع موق ليقو)

 بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ هيف لاقو . ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخ

 . هلبق نم كلذ ةحص ملعي هللاو (ءافولا دحي مل نا ءىش هيلع سيلو هيلع امب رقي)

 . يهتنا

 ىأ رافكلا برح ةكرعم ىف ىأ (ةكرعملا ىف لوذقملا) : هلوق (7) _ 8

 فالخ هيفف كلذ وحنو صوصللا ليتقو مهريغ ةكرعم ليتق اماو . نيكرشملا
 . لسغي هنا بعذملاو

 ديهشلا الا لسغي مالسالا لهأ نم تيم لك نآ ركذ نأ دعب حاضيإلا ىف لاق

 اديهش املظ لوتقم لك سيلو برحلا ىف نولتقي نيذلا مه ءادهسلاو :: هصن ام

 ى ديهش املظ لوتقم لك نأ معز نمم انيفلاخم نم ريثك كلذ ىف انقلاخ دق ناك ناو

 ديهشلاو ديهش هلتقف ءيش هيلع طقس نمو ةلخنلا نم طقاسلا نآ اوركذ ىتح

 . خلا . برحلا ىف لنق نم انددح

 ةرخآلاو ايندلا ديهش وه و صاخلا ديهشلا هدنع ديهم كلاب دارملا نأ رهاظلا

 ىف ءادهشلا ددعت نم مدقت ام ىفاني الف . لسغي الو هبايث ىف لمزي ىذلا وهو
 .ملعأ هللاو مهلسغغ بحي ناك ناو . اضيأ ةرخآلا ءادهش معي ام هب دارملا نال ثيدحلا

 ٠ 46 ةيآلا 0 فارعالا ةروس (7)

 ٠ عيمج نب ورمع خيشلل ةبازعلا ةديقع باتك ىنعي (8)

٠ ةعامجلا هاور (9)
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 ةايحلا قمر هيفو ةكرعملا نم لمح ناو : ةقراشملا نع القن حاضيالا ىف لاق

 . لاق نأ ىلا . لسفي هناف دعب نم تام ىتح

 الو لسفي ال كلذ هموي ىف تام اذا حورجملا نأ نييسوفنلا انباحصأ رثأ ىفو

 ءادهشلا فانصا نم ةروكذم اهنال حورجلاب ءاسفنلا اوقحلا مهنأ نظي الو .4 هل مميتي

 . خلا . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ثيدح ىف

 . ابنج نكي مل ام ينعي (لسفي ال) :هلوق

 ىلص ءىبنلا نأ ىرر آ زسفي هناف ابنح ديهشلا ناك ناو م حاضيالا ىف لاق

 هربخاف هنيب لهأ لأسف ءاملاب هن ولسغي ةكئالملا يدي ىلع اديهش ىأر ملسو هيلع هللا

 لتقف لاتقلا ىلا اردابم جرخف هحالس لمحف هتعماجم لاح ىف لاتقلا ةعيه عمس هنا

 . ملعأ هللاو س ىراصنالا رماع نب ةلظنح هنا ليقف

 ديهشلا نم عزني ىذلاو : حاضيالا ىف لاق (مهبايث ىف مهولمز) : هل وق _ 459

 نالعنلاو قرقلاو سونربلا ىلع ىا ةمامعلا هيلع نكت مل ام سونربلا تام اذا

 . خلا . قرشملا لهآ نم انباحصأ رثا ىن روكذم اذهف . متاخلاو نافخلاو

 . ملعا هللاو . كلذب رعشي (مهبايث ىف) : هلوقب ثيدحلا ىف دييقتلاو لوقا

 رسفت بابلا ةياورو : رجح نبا لاق (خلا ىتما ىلع قشا نا الول) : هلوق - 0

 مهزجمل بماتلا ىلع نوردقي الو فلختلاب بيطت ال مهسوفن نا ىهو ةقسشملاب دارملا
 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع هدوجو رذعتو هريغو بوكر نم رفسلا ةلآ نع

 ةعَس نودجي الو ؛مهنيحََق ةعم دجأ ال نككَو) هظفلو مامه ةياور ىف كلذب حرصو

. «خلا . يدمب اودعق نا مهسفنا بيطت الو ىنوُمَبَتَيَف



7 
 رشع سداسل ١ ب ابل ١

 ليخلا ىف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنغلب : لاق ةديبغ وبآ - 1
 ٠ ( 4.٤ ۔ ؟ يح ۔ے ۔ب؟ < “ك 4 - 2؟ ۔.٥ه۔ ۔<۔,¡ .؟.

 ةينن اهذمأ ناك ءايفحلا نم تمض ىتلا ليخلا نيب قياس هنآ ملسو
 ردجشم لإ ةينثلا نمرمْضت مت ىتلا للا ةيب قاسو ء عادولا
 (2) قبس نمم ناك رع .نب هللا دبع )1( نآ ىتغلب دقو . قرز ىنب

 .اهب

 نآ يردخلا ديعس يبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2

 ليس ىفرقيتحت يرق ىلع الجر لَمَح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 هئلع ةلا ىلص هثللا لوسر نمع لأستف قوسلا ىف غاب هدجوف ملا
 هِتَقَدَص ىف هناعلا نإف تِتَكَدَص ىف عت الو هعَتْبَت ال » : لاقف ملسو
 . « هيق ىف دئاعلا بلكلاك

 : ا .. . ۔.. . . .

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 .5 , س ه 4 ,م م .م۔م 7 7 م . .

 :رتس لجرل . رجا رلجرل ليخلا » : ملَسَو هيلَع هلل ا لص هللا لوسر
 ّ م صس و . هع 7 - : س حم۔ث

 هللا ليبس ىف اهطبر لجرف اجأ هل ئه ىتلا اماف ى زو لُجَر ىلعو
 .جرملا نم كلذ اهليط ىف تباصأ امف ،ةَضؤَر وأ جزم ىف اهل لاطاف
 افق نتنا كذ اهليي طق هنآ ولو انسل ناك ةضورلا و
 رهنب ترم اهنأ ولو ، هل رتاََسَح اهثاوزإو اهزانآ تناك نيكرش وأ
 وجا هل ىهف ِاَتَسَح كيدهن ناك هنم برشت نأ ذرت ملو هنم برشف
 ىف الَو اهباقر ىف هللا قَح يني ملو ًففعنَو ينعت اهطبر لُجَرَو
 مالسإلا لهأل ءاَوِنَو ءاَيِرَو آرغف اَهطَبَر لجرَو٬رنِس هل هق اهروهظ
 جرم ىف لبحب اهطب ز اذإ اهل لاطأ عيب رلا لاق . «طزو كلذ ىلع ىهف

 ٠ نع خ (:)
: ٠ قبانس.خ )2(



 ليغلا ىف (16) بابلا 322

 ملو٬يرجت تح رم يآ تنتسان . ىعرلا نم نكمتت ىتح اهل لاطاف

 يا مالسإلا لهأل ءاونو٬هللا قح كرتي مل يأ (3) هللا قح سني
 . مالسإلا لهأل ةوادع

 » ٧٨٣ ٦٧

 ميملا رسكو داضلا مضب ىنعي (ترمض ىتلا ليخلا نيب قباس) : هلوق - 1

 . اضيا ترمضا هيف زوجيو لوعفملل اينبم ةددشملا

 محللا ةلقو لازهلا رشعلاو رشعلا لثم رشّضلاو رمضلا : حاحصلا ىف لاق

 ىتح هفلعت نا اضي] سرفلا ريمضتو _ لاق نا ىلا - اريمضت هترمضو انا هترمضاو

 . (رامضملا) ىمست ةدملا هذهو اموي نيعبرأ ىف كلذو توقلا ىلا هدرت مث نمسي

 . خلا . رامضم اضيا ليخلا هيف رمضت ىذلا عضوملاو

 : ةزمهلاب ىراخبلا ةياور ىف : رجح نبا لاقو

 ةمجعملا داضلا نوكسب (رمضت مل) : هلوقو . هلوا مضب (ترمضأ) : هلوق

 لخدتو توقلا ردقب اهفلع للقي مث ىوقتو نمست ىتح ليخلا فلعت نا هب دارملاو

 ىلع تيوقو اهمحل فخ اهقرع فج اذاف . قرعتف ىمحت ىتح لالجلاب ىشفتو اتيب

 ' .. ملعا هللاو . ةدملا كلت نايبل نيبا حاحصلا مالكو . خلا يرجلا

 نم لب ثبملا نم سيل هناو ةقباسملا ةيعورشم ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق
 ةجاحلا دنع اهب عافتنالاو وزغلا ىف دصاقملا ليصحت ىلا ةلصوملا ةدومحملا ةضايرلا
 . كلذ ىلع ثعابلا بسحب . ةحابالاو بابحتسالا نيب ةرئاد ىهو

 ىلعو باودلا نم اهريغو ليخلا ىلع ةقباسملا زاوج ىف فالخ ال : ىبطرقلا لاق
 ىلع بيردتلا نم كلذ ىف امل ةحلسالا لامعتساو ماهسلاب يمارتلا اذكو . مادقالا
 ٠ برحلا

 هيلع هللا ىلص هناف ثيدحلا نم طقاسلا فنصلا نايب ىف ةملكلا هذه هللا قح سني ملو هلوق (3)
 ثلاثلا فنصلا نايب طقسو نافنص ثيدعلا ىف اهنم روكذملا فانصا ةلالث ىلا ليغلا مسق ملسو
 هطقسا ىوارلا نا لمتحيف ىراخبلا قرط ضعب ىف اضيا هطاقسا عقوو ارتس هل نوكت ىتلا وهو
 ةعقاولا تاملكلا ضعب رسف دق فنصملا نال رهلظالا وهو خاسنلا ىديا نم طقس هنا وا اراصتخا

 ىف طقاسلاب انرفظ ملث . ملعا هللاو . ثيدعلا ىف ركذي مل ائيش رسفي نا ديعبلا نمو هيف
٠ ىرت امك لصالاب هانقحلاف بطقلا ةغسن
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 اا ___ ___ -... --

 . وزغلل ةدعملا ليخلاب هبابحتسا صاصتخا ىفخي الو ليخلا رامضا زاوج هيفو .:

 . ةقباسملا دنع ءاهتنالاو ءادتبالاب مالعالا ةيعورشم هيفو

 :. حاباو رما ىا (قباس دق) هلوق نال هب رمالا ىلا لعفلا ةبسن هيفو

 نكل : كلذ ىلع ةنهارملل ثيدحلا اذه ىف ضرعتي مل : هيبنت : رجح نبا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب ا نع لاق نأ ىلا ۔ هل ىذمرتلا مجرت

 ( . َنمعاَرو ليَحلا نيب قباس
 كلام اهرصق نكل . ضوع ريغب ةقباسملا زاوج ىلع مدقت امك ءاملعلا عمجا دقو.

 هزاحاأو . ليخلاب ءاملعلا ضعب هصخر٫و .. لصنلاو رفاحل او فخلا ىلع يعفاشلاو

 ._غيش لك ىف ءاطع
 ثيح ممامالاك نيقباستملا ريغ نم نوكي نا طرشب ضوعب اهزاوج ىلع اوقفتاو

 . سرف مهعم هل نوكت ال

 امهعم ناك اذا اذكو . نيقباستملا نم نيبناجلا دحأ نم نوكي نآ روهمجلا زوحو

 رامقلا ةروص نع دقعلا جرخيل ائيش هدنع نم جرخي ال نأ طرشب للحم ثلاث

 . هعنم ىلع اوقفتاف نيقبسلا ذخا بلغ نمف اقبس امهنم لك جرخي نا وهو

 ۔ لاق نا ىلا . قبسلا ققحتي ال نوكي نأ للحملا ىف هطرش نم مهنمو

 ةجاحلا ريغن ىف اهل ابيذعت نوكي امب ةجاحلا دنع مئاهبلا ةلمامم زاوج هيفو
 ٠ خلا . ءارجالا و ةعاحالاك

 ةيناتحت اهدعب ءافلا نوكسو ةلمهملا حتفب : رجح نبا لاق (ءايفحلا نم) :_ هلوق

 ءايلا مي دقت ىمزاعل ١ ىكحو رصقلا زوجيو . برغلا ةهح نم ةنيدملا جراخ ناكم . دمو

 . خلا . ءافلا ىلع ةيناتحتلا

 ةَينت امكذمأ َناكو) ىراخبلا ىف ةياورلا (عادولا ةينث نم اهدما ناكو) :_هلوق
 . ةعبس وا لايما ةتس : لاق ؟ كلذ نيب ناك مكف : ىسومل تلقف هدعب داز (عادَولاا

 تاياورلا ضعب ىف ركذف خلا (1) (دَمألا ْمهُيَنَع َلاَطَق) ةياغ : دما : رجح نبا لاق
 فالتخا وهو : لاق . لايما ةتس وأ ةسمخ ةينثلاو ءايفحلا نيب نئتلا ةفاسملا نأ

٠ 16 ةيآلا . دبدحلا ةروس )1(
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 ؟ كلذ نيب مكف) هدعب ىراخبلا ىف داز (قيرز ىنب دجسم ىلا ةينثلا نم) : هل وق

 . (هوحن وا ليم لاق

 موق لا دحسمملا ةفاضا زاوج هيفو دئاوف ثيدحلا اذه ةيقب ىف : رجح نبا لاق

 . . لاق نا لا . نبصرصخم

 رمضملا ةلزنم نيعب ريام ملسو هيلع هللا ىلص هنال مهلزانم قلخلا ليزنت هيفو

 . ىهتنا . رمضملا ريغ بعتال امهطلخ ولو رمضملا ريغو

 تاياورلا ضمب ىف (اهب قباس نمم ناك رمع نب هللا ديع نا انغلب دقو) :هلوق

 تقبسف) اهضعب ىفو (ارادج ىسرف ىل بثوف ىرجا نمم تنك) ::: رمع نبا لاق

 وه ناك ىذلا دجسملا ىب زواج ىأ ( قيرز ىنب دجسم سرفلا ىب ففطف سانلا
 ' . دحلا ةزواجم فيفطتلا لصاو . ةيافلا

 رجح نبا لاق (خلا الجر لمح هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا) : هلوق - 2

 هنأ بيجاو ؟ حجرا هن امتكو . ربل ١ لمع ةعاذا نم هيف ام مم رمع ركذ لكشتسا دقو

 هب لمعف ىن اثلا حجرف ىعرشلا مكحلا غيلبتو نامتكلا ناتحلصملا هدنع ضرامت

 ِ . لاق نا ىلا

 هعوقو دعب امآو . هدنعو لعفلا لبق وه امنا نامتكلا ناححر لحم نا رهاظلاو

 . لاق نا ىلا نامتكلا ىفتناف كلذ عاذا هيطعا ىذلا لعلف

 بجحلا نالعالا نم هسفن ىلع ىشخي نمل نامتكلا حجرت لحم نوكي نا لمتحيو

 مهدنع ةياورلا نال اذهب ىتا امناو . ىهتنا . الف رمعك كلذ نم نمآ اذا اما ءايرلاو

 . (سرف ىلع تلمح لوقي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تعمس)

 .ءىش لك نم قئافلا ميركلا قيتعلاو : رجح نبا لاق (قيتع سرف ىلع) ::_هلوق
 . لاق نا ىلا

 هيلع لمحف رمع هاطعاف (درولا) هل لاقي اقباس اسرف هل ىرادلا ميمت ىدهأو

 . خلا . هلصاو هتيمست اهب فرعف ثيدحلا عابي هدجوف هللا ليبس ىف رمع

 كيلمت لمح هيلع هلمح هنأ هرهاظ رجح نب ١ لاق (هللا ليبس ىف) :: هل ق

. هعيب زجي مل سيبحت لمح ناك ول ذا هب دهاجيل
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 توبث ىلا رقتفم وهو هيف سبح اميف هب عافتنالا نكمي ال ةلاح ىلا غلب ليقو
 ىف) لاقل اسبح ناك ولو (هتبه ىف دناعلا) هلوق كيلمت هنا ىلع لديو . كلذ

 ةياغ غلب اذا فوقوملا عيب زاجا نمل هيف ةجح الف _ لاق نا ىلا _ (هفقو وا هسبح
 . ىهتنا . هل فقو اميف هب عافتنالا روصتي ال

 ىف ادومع ءارشلا ىمس رجح نب.ا لاق (كتقدص ىف دعت الو همتبت ال) : هل وق

 ىلع قلطاف ىرتشملل كلذ لثم ىف عئابلا نم ةحماسملاب ترج ةداعلا نال ةقدصلا

 . اعوجر هب حماسي ىذلا ردقلا

 ىن ىمنل ا اذه روهمجلا لمح رجح نب ١ لاق (خلا هتقدص ىف دئاعلا ناف) : هلوق

 ومو هريغو ىبطرقلا لاق . ميرحتلا ىلع موق هلمحو ت هيزننتلا ىلع ءارشلا ةروص ٠

 هدر اذا ام الا اههبشا امو ةروكذملا ةروصلاب صوصخم روكذملا رجزلا مث . رماظ

 7 . خلا . الثم ثاريملا هيلا

 تتامف ةيراجب هماىلع قدصت الحر نانم حاضيالا بحاص هركذ ام هلاقم ىلع لديو

 : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف هلاسي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتاف همآ

 راصنالا نم الجر نا : ليقو . (فّتيراَج كينع هللا ةَرَو , هللا قمع كرجأ عقو َدَق)

 : لاقف . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لأسف همأ تتام مث ةعطقب هم] ىلع قدصت

 ٠ ٠ . ,غلا قنتشق قيتع ةللا دزو هلا ق وجل عقو ذمقؤ)
 عوجرلا نع ىهنلا ىف هنع هللا ىضر رمع ثيدح مومع نم صخي مهضعب لاقو

 . كلذ لك ءانثتساب رابخالا توبثل بهاولا ىلا ثاريملا اهدر ىتلاو . ضبقت مل ىتلا

 . ءالؤهل عوجر الف همحر لصي نم هوحنو رقفلا بيثي ىنفلاك كلذ ادع ام امأو

 " .. ملعا هللاو . ةرخآلا باوث اهب داري ةقدصلا اقلطم هيف عوجر ال اممو لاق

 لاق هرخآ ىف دواد وبأ داز رجح نبا لاق (هئيق ىف دئاعلا بلكلاك) : هلوق

 . خلا . امارح الا ءىقلا ملعا الو ةداتق لاق : مامه

 بلَعْلاَح هتبهي ىف عجري ىرذلا وسلا لتم : ىراخبلا دنع رخآ ثيدح ىفو
. (هثێنق ىف جزي
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 انهباىشي ةميمذ ةفصب فصتن نا نينمؤملا رشعم انل ىغبني ال :ارجح نبا لاق

 لداو كلذ نع زجزلا ئف غلبا .اذه لعلو . اهلاوحأ سخا ئف تاناويحلا سخا اهيف

 . (ةبهلا ىف اودوعت ال) الثم لاق ول امم ميرحتلا ىنع

 الا ءاملعلا روهمج بهذ ضبقت نأ دعب ةبهلا ىف ع وجرلا ميرحتب لوقلا ىلاو

 . خلا .: ىضاملا نامعنلا ثيدح نيبو ثيدحلا:.اذه نين اعمج هدلول دلاولا ةبه

 تنب ةرمع تلاقف ةيطع ىبا ىناطعا : لاق هنا ىور ام نانلا ثيدحب داراو
 ىلص هللا لوسر ىتأف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر دهشت ىتح ىضرأ ال ةحاور

 نأ ىنترماف ةيطع ةحاور تنب ةرمع نم ىنبا تيطعا ىنا :لاقف ملسو هيلع هللا.

 ارّقتاف) :: لاق . ال : لاق ؟ اَم رئ كينو رئاتس تيطعأ لاق هللا لوسر اي كدهشأ

 . هتيطع درف عجرف لاق (مُكداَلُو نب اليَعاَو هللا

 ىف ةياورلا (رزو لجر ىلعو رتس لج لو رجأ لجرل ليخلا) :: هلوق _ 3
 . «خلا جا لُجَرلةئالئل ليخحلا) ىراخبلا

 جرخي ال ليخلا ذاختا : لاقف رصحلا هنم حارشلا ضعب مهف دقو :.رجح .نب ا لاق

 . بودنملاو بجاولا بولطملا ىف لخديف اعونمم وا احابم وا ابولطم نوكي .نأ نع
 مهضمب ضرتعاو . دصاقملا فالتخا بسحب مارحلاو هوركملا عونمملا ىف لخديو

 اديقم ءاج دقو . كلذ هيف ليختي ىناثلا مسقلا نال ثيدحلا ىف ركذي مل حابملا ناب
 : ,. 4 ۔ ٠%۔ .5- .

 . بودنملاب قحنليف (اهيف هللا َقَع سن مكو) هلوقب
. : » 

 ضح هيف ام ركذب ىنتعي امنا ابلاغ ملسو هيلع هللا ىلص هنا , هيف رسلاو : لاق

 . وفع هنع هتوكس نأ فرع امل هنع تكسيف فرصلا حابملا امو حنمت وآ

 بدنلا ىلا ىقترا هنا الا حابملا لصالا ىف وه ىناثلا مسقلا : لاقي نأ نكميو
 . ىهتنا . ملعأ هللاو . بولطم هنادتبا نم هناف لوالا مسقلا فالخب دصقلاب

 ن] اما ليخلا ىنتقي ىذلا نأ ةثالثلا ىف رصحلا هجوو رخآ لخم ىف لاقو

 وهو.. هللا ةعاط لعف هب نرتقي نا اما امهنم لكو ةراجتلل وأ بوكرلل اهينتقي
 . ىهتنا . ىناثلا وهو كلذ نع درجتي وأ . ريخالا وهو ةيصعمب وآ . لوالا

 . ىوارلا نم كش رجح نبا لاق (ةضور وا جرم ىف) : هلوق .

 قلطي ام رثكا ةضورلاو نئمطملا عضوملا ىف قلطي ام رثكاو الكلا عضوم جؤملاو :
. ءارلا نوكسب جرملاو س خلا عفترملا عضوملا ىف
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 حتفو ةلمهملا ءاطلا رسكب رجح نبا لاق (اهليط ىف تباصا امف) : هلوق

 لوط اهل لاقيو ىعرتل اهل لوطيو هب طبرت ىذلا لبحلا وه مال اهدعب ةينانحتلا
 . خلا . اضيا ةحوتفملا واولاب

 . طاشنب تحرم ىأ (تنتساف) :: هلوق

 ىف حلي نأ : هريغ لاقو . اعم امهحرطي و هيدي عفري نا وه ىرهوجلا لاقو
 نمل برضي لثم (1) (ىعرقلا ىتح لاصفلا تنتسا) لثملا ىفو . اربدم وأ البقم هودع

 سرفلا نتساو حاحصلا ىف ىذلاو . رجح نبا نم اذك . خلا هقوف وه نمب هبشتي

 ٠: . خلا . لاغلا ىفو 77

 . ىلاعلا ناكملاو ولملا فرشلا حاحصلا ىف (نيفرش وآ افرش) ::_هلوق

 نم) ىراخبلا دنع رخآ ثيدح ىفو (هل تانسح اهثاوراو اهراثآ تناك) : هلوق

 همؤرو هبَرَو همعبَم ةِإَف ممتي اقيدصت هللاب اناميإ هللا ليبس ىف اَسَرَق تتأ
 اهنيعب ثاورالا نا ال كلذ باوث ديري رجح نبا لاق (ةماَيِقلا موي هنازيم ىف نوبو
 . نزوت

 ءىشلا ركذب ساب ال هناو . لماعلا رجؤي امك هتينب رجؤي لماعلا نا هيفو
 . خلا . كلذل ةجاحلل هظفلب رذقتسملا

 ,, ٠. داولاب (ذرث ملَو) ىراخبلا ىف ةياورلا (برشت نا درب مل) :_هلوق

 لبف ىف عقت ىتلا ليصافتلا ىلع رجؤي ناسنالا نأ هيف : رجح نبا لاقو
 . ليصافتلا كلت دصقي مل ناو اهلصا دصق اذا ةماطلا

 عفتني ال تقو كلذ نال رجا امنا : رينملا نبا لاقف حارشلا ضعب هلوات دقو

 . رجؤيف كلذب هبحاص متغيف هيف اهب رشب

 رجؤيف كلذل اهبحاص متغيف هنذا ريغب ريغلا ءام نم برشت ثيح دارملا نا ليقو
 . ىهتنا . دصقلا نع لودع كلذ لكو

 مث ةروسكم ةليقث نون مث ةمجعملاو ةانثملا حتفب رجح نبا لاق (اينفنت) : هلوق

 انينافت تينافتو اينفت هللا ىنقزر امب تينفت لوقت سانلا نع ءانفتسا ىأ ةيناتحت

٠ ناسللا نم ىهتنا . اهربو طقسي نالصفلا بيصي رتب وهو عرقلا نم عرق عمج ىعرقلا (1)
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هتمو لوقأ . خلا ىنعمب اهلك ءانغتسا تينفتساو :

 . باتكلا لوا ىف مدقت امك هب نغتسن مل ىآ (نآرقلاب نغتي مل نم انم نسيل)أ

 وا اهجاتنب بلطي هنا ىنعملاو لاؤسلا نع ىأ رجح نبا لاق (اففعتو) : هلوق

 نع ففعتلاو سانلا نع ىنغلا كلذ وحن وا اهبكري نمل اهترجأ نم لصحي امب

 :" " .. علا . مينلا
 اهكلم نسح دارملا ليق .: رجح نب.ا لاق (اهباقر ىف هللا قح سني ملو) :_هلوق 7

 . بوكرلا ىف اهيلع ةقفشلاو اهيرو اهعبش دهمتو

 هلوق هنمو . ةمزاللا قوقحلا ىف اريثك راعتست اهنال ركذلاب اهباقر صخ امناو

 لوق وهو ليخلا ىف ةاكزلا بجوي مل نم باوج اذهو «مةْبَقَر ؤيرُحَتف ه .: ىلامت

 2 ٩ روهمجلا

 لوق وهو . هللا ليبس ىف اهيلع لمحلاو اهلحف قارطأ قحلاب دارملا : ليقو .. ..
 . دهاجمو ىبعشلاو نسحلا

 ءاهقفو هابحاص هفلاخو ةفينح ىباو دامح لوق وه ةاكزلا ىحلاب ذارملا : ليقو
 . ىهتنا . كلذ ىلا هقبس ادحا ملعا ال رمع وبأ لاق . راصمالا

 كلذ فالخب :نطابلاو ةعاطلا راهظا ىا (ءاير) :: هلوقو , امظامت ىأ (أرخف) : هلوق

 لوقت اردصم وه دملاو نونلا رسكب رجح نبا لاق (مالسالا لمال ءاوزو) : هلوق
 لاق . ةاداعملا ىف لمعتسيو . ضهن اذا ءان نم هلصاو . ةاونو ةاوانم ودعلا تاون

 : . ةوادعلاب هتضعان لجرلا تاوان ليلخلا :ت

 رصقلاو نونلا حتفب ىونو هدنع عقو هنأ حراشلا ىدوادلا نع ضايع ىكحو
 ىنعمب ءاونو ءايرو هلوق ىف واولا نأ رهاظلاو _ لاق نا ىلا كلذ حصي الو : لاق

 . هتدح ىلع مومذم اهنم دحاو لكو صاخشالا ىف قرتفت دق ءايشالا هذه نال (وأ)

 اذا ةعربلاو ريخلا اميصاون ىف نوكت امنا ليخلا نا نايب ثيدحلا اذه ىفو
. ىمتن ا , ةمومنم ىمف الاو ةحابملا رومالا ىنف وأ ةعاطلا ىف اهذاختا ناك
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 رشع عباسلا بابلا

 .. هللا ليبس ىفق وزفلا عماج

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ن 4
 . ىمح سانلا َلِتاقأ نأ ثزيأ » : ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر
 آلا مهناَومَاَو مُهَءاَمد ىتم اومصع اهولاق اذإق هللا آلا ةلا ال اوتومي
 . «ماَرَح مُكيَلَع مكلاَومَأَو مكا » : ىرخأ ةياور يفو . « اهقَعب

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 خالنتلا اتَّلَع لَمَح ْنَم « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق

 ضرأ ىلأ هلمح نم ديري : ةديبع وبأ لاق : عيب رلا لاق « انم نيلف
 . . ودعلا

 الالو تحمس ز لات يراصنأ يوبا يما نم عيبرلا _ وا
 امم ريخ هخ وز وا هللا ليبس ىف ةودع » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 - ١ . « سمشلا هيَلَع تعلط
 اَتُجَرَح لاق ةداتق يبآ نع ينغلب لاق رباج نع ةديبع وبأ - 17

 ..¡2 ¡ [ 2 ,. 2٥. ۔ ّ
 ت اك انيقتلا | املف نينح م اَع ملس و هيلع هللا ىلص هلل ( لوس ر عم

 .ننم الجترت المت دق َنيِكريشملا نم الجر تيأرف لاق ةلوج نيملششمملل
 ىلع ِفينَتلاب هتبرتَمَو هفلخ نم هتيتأ ىتح هل ترَدَتْساف لاق نيملسملا
 تدجو ةص ىنممضو يلع َلبتأك لاق عردلا تعطق ىتح هقتاع لبح

 رلدسر تمسرف تيدم مث ينكسزاف توملا هكرذآ مت توملا حير اهنم
 ةتيب هيلع هل اليتق لتق نَم » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ؟ يل دهشي نم تلقف تمقف لاق « ةكبلش هلف

 اضيأ كلذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث 4 تسلجف
 : هللا :لوسر لاقف تمقف ةثلاثلا لاق مث ؟ يل دهشي نم تلقف ةف تمقف ٢:

موقل ١ نم "لجر لاقف“ ةصتل ١ هيلع تصصقف « ؟ ةَداتق ايأ ي كلام «
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 قيدصلا ركب وبآ لاقفةنم هِضراف يدنع هبلسو هللا لوسر اي َدَص
 هلوُسَرَو هللا نَع لتاقي هللا (1) دوسا نيودتل لا دمعي ال للا ال
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف !“بلَس كيلمت
 تعتباو عردلا تعبف هيناطعاف ةداق وبآ لاق « ةاّيار هطُعأف قدص »

 لاق . مالسإلا ىف هتلثأت لام لوأل هنأو ةملس ينب ىف افرخم اهنم
 . هتيستكا : هتلثأتو لخن نم ناتسب. : فرخملا عيبرلا

 جرح لاق كلام نب سنأ نع تعمس : لاق ةديبع وبأ - 8

 ىتأ اةارَن اكو اليل اَهاَتآف ربيخ ىلإل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ويجاب (2) ةوهي تجرخف يَبصاف عبصي ىتم ةك مل اليل اوت
 هللا لوسر لاقف . شسييتخلاو هللا دمَحَم اولاق 4%ؤأَر املف ميلتاكمَو

 ةحاسب اَنلَرَن اا انإ4رَبِيَح تبرخ ربكأ هللا » ملسو هيلع هللا ىلص
 . « نيردنملا حاَبَص َءاسفرموق

 هللا لوسر انب َلَص : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا - 9
 فرصنأ املف (4) منلا نم ةيهب (3) اني َرَمَو ملسو هيلع هللا ىلص
 نزي اَم مَكمْئاَنَع نم يللي امم »: لاقف ريعبل ا ربد نم ةدإرق لوانت
 ةروكذم لسالسلا تاذ ةوزغو « مكيف دؤدرمت وُهَو نسمحلا الإ هزه

 ةوزغو } بايثلا باب ىف ةروكذم رامنأ يذ ةوزغو مميتلا باب ىف
 . ماعطلا باب ىف ةروكذم حارجلا نب ةديبع ىبآ

 اتُجَرَخ لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 70
 ابد ؛منْغَت مكَو ربيخ ماَع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 هل لاقي بيكلا ىتنب نم 7 ىًدهاف "عاتملاو لاومالا الإ ةضف ال َو

 ههل لاقي دَوَسأ ًماَلُغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ديز نب ةعافر

 ٠ دسا خ )1(

 ٠ دوهيلا خ (ع)
 ٠ اسنب رقبو خ ()

٠ همصينفلا خ (4)
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 ىتح ىرقلا يداو ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر هج وف معدم
 - . . 7( ص 2ر ث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر )5( لاحر طحي معدم امنيب اهب انك اذإ

 ك < +. .4 م َ

 ه ةنجلا “ل ائينه سانلا لاقف هلتقف هباصاف برغ مهس َءاَج ذاي ملسو

 ةَلُمشل لا نا, هدي ىسفن ز ىزلاَؤ.ال « : ملسو هيلع هللا ص ءىبنل ١ لاقف

 «؟رات هيلَع لمشتل مساقملا اهبنصت مل ربيَح موي مناغملا نم اهذخأ قلا < ,٥(۔ 4 ۔ے 2٨ م ح 2٥, + .ح ۔.ه< ۔ه۔ .م : .
 لوسر هل لاقف نيكارِش وآ كارشب لجر ءاج كلذ سانلا عيس املف
 . « رانلا م ناكار وأ كارش « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 { ٦٣ ٢

 اوركذ (هللا الا هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نا ترما) : هلوق (3) _ 84

 . . ضعب ىلع اهضعب ادئاز كلذ ىف ثيداحالا تدرو هنآ انم وق بنك ىنف

 نم هثيدح ىفو (هللا آلإ هلا ) : لوق ىلع راصتقالا ةردره ىبأ ثيدح ىفف

 . (هللا لوسَر دمحم نآؤ هللا لإ هلإ ال تأ اودهشي ىتح) رخآ هجو

 . (ةاكَألا ءاتيإو ةالصلا ماقإَ) ةدايز رمع نبا ثيدح ىفو

 . (اًنَتحيِبذ اولكا اولبقت :. َو اولص اَدِإَق) : سنأ ثيدح ىفو

 ناثوألا لهأل هلاتق لاح ىف هلاقف لوالا اما : هريغو يبطرقلا لاق يمقلعلا لاق
 ; ...: . ديحوتلاب نورقي ال نيذلا

 ديحوتلاب نوفرتعي نيذلا باتكلا لها لاتق لاح ىف هلاقف ىناثلا امأو

 . . . اصوصخ وأ ام ومع هتءوبن نودححي و

 ةوبنلاب و ديحوتلاب دهشو مالسالا لخد نم نآ ىلا ةراشالا هيفف ثلاثلا اماو

 | ٠ كلذل اونعذي ىتح اولتاقي نا مهمكح ناف تاعاطلاب لمعي ملو
 امك ةدارم ىهو ةلاسرلا ركذي ملو (هللا الا هلا ال) لوق ىلع لوالا ىف رصتقاو

 .ث . خلا . اهلك ةروسلا ديرت دمحلا تأرق لوقت

 ناسنالا نال ثالثلا لمجلا ىلع املع راص (هللا الا هلا ال) : لوق نأ لصاحلاو

 وه امك ثالثلا لمجلاب ىتأي ىتح نيدحوملا ماكحأ هيلع ىرجتو كرشلا نم جرخي ال

 7 . ملعأ هللاو . مولمم

 ..... .1 ٠ لعد خ (ة)
. ٠ كلام نب سناو رمع نب هللا دبعو ةريره ىبا قيرط نم ننسلا باحصا هاور (6)
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 هللا ىلص هللا لوسر رماي ال هنا مولعملا نم هنال هللا ىنرمأ يآ (ترم]) : هلوق

 . هللا الا ملسو هيلع

 هللا لوسر ينرمأ مولعملاف (ترمأ) : لاق اذا ىباحصلا ىف هسايقو ىمقلعلا لاق

 مهنا ثيح نم مهنال رخآ ىباحص ىنرما ديري نا لمتحي الو ملسو هيلع هللا ىلص

 . خلا . رخآ دهتجم رمأب (1) نوجتحي ال نودهتجم

 فرحب امهيناث . نيلوعفم ىلا ىدعتي رما نال لتاقأ ناب لصالا (لتاقأ نا) : هلوق

 . (ريخلا كترمأ) : لاق امك هسفنب لعفلا لصيف راحلا فذح زوحي هنكل رحلا

 بوج وب لوقلا فمضي اذهو ىناهكافلا لاق (هللا الا هلا ال اولوقي ىتح) : هلوق

 ةمئاو فلسلا بعذم ريغ وهو انمؤم نكي مل الاو ةبتطقلا نيهاربلاب ىلاعت هللا ةفرعم

 . خلا . نيدلا مهب ىلاعت هللا ماقأ نيذلا ىدهلا

 . اوعنم ىنممب انه اومصع (خلا مهلاوماو معءامد ىنم اومصع دقف) : هل وق

 ء ةيصعملا نم هفطلب تعنتما اذا هللاب تمصتعا لاقي . ظفحلاو عنملا ةمصعلاو

 هلاق هب لمحت ىذلا اهريسو ةبرقلا طابر ماصعلاو . حتفلاب امصع مصعي مصعو

 . ىرمهوحلا

 هلوق وهو . رخآ ثيدح ىف هب احرصم قحلا اذه ءاج دق (اهقحب الا) : هلوق

 لتقو . ناميا دعب دادتراو . ناصحا دعب ىنز اهقح نع لاؤسلا دعب مالسلا هيلع
 : ٠ اناودعو املظ سفنلا

 نم جحلا باتك ىف هيلع مالكلا مدقت (مارح مكيلع مكلاوماو مكؤامد) : هلوق
 . (2) عجاريلف ليؤط ثيدح وهو انريغ ةياور

 نم سيلو انل ىلوب سيل ىأ (انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم) : هلوق 5
 ةلم ننم جرخ هنأ دارملا سيلو . هلثم ىف هللا همحر ةديقملا بحاص هركذ امك انقالخا

 اضيا انموق هلوات كلذكو . كرشلا ةريبك لعف نميف الا كلذ لاقي ال هنال مالسالا

 . ىمقلملا لاق:

 سيل هنا ةدارا لامتحا عم ظفللا قلطاو . انتقيرط ىلع ىأ (انم سيلف) : هلوق

 . ىمتنا . فيوختلاو رجزلا ىف ةغلابملل ةلملا ىلع

 . ٠. رخآ دهتجم رمال نوجاتعي الو ةغسن ىف (1)
٠ ١ هدغب امو 419 مقر ثيدحلا رظنا (2)
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 دارملا ريسفت اذه لعلو (ودعلا ضرا ىلا هلمح نم ديري ةديبع وبا لاق ) :: هلوق

 اذا هنال نيملسملا ىلع حالسلل الماح لعج امناو ظفللا رهاظ نم اديعب ناك ناو

 كلذ ىف ببسلا وه ناك املف نيملسملا ىلع هب اوناعتسا ودعلا ضرا ىلا هلمح

 . ملعا هللاو . نيملسملا ىلع حالسلل الماح هلعج حص

 هداعبا نيملسملا ىلع حالسلا لمحب دارملا نال كلذب هرسف امنا نوكي نأ لمتحيو

 فورحلا ةباين ىف نييفوكلا ةقيرط ىلع (نع) ىنعمب (ىلع) نوكت اذه ىلعف . مهنع
 . ملعا هللاو ، ضعب نع اهضمب

 . هرهاظ ىلع انموق دنع ثيدحلا حارش هلمحو ظفللا رهاظ نم ديعب امهالكو

 بعرلا لاخدا نم هيف امل مهلاتقل حالسلا مهيلع لمح نم دارملا : رجح نبا لاق

 . ىهتنا . مهيلع ال مهل هلمحي هناف الثم مهتسارحل هلمح نم ال . مهيلع

 . ملع] هللاو . هيفنل ىنعم الف مهوتلا ديعب ريخالا اذهو : لوقأ

 حتفلاب ةودفغلا : رجح نبا لاق (ةحور وا هللا ليبس ىف ةودغ) :_هلوق - 6

 . هفاصتنا ىلا راهنملا لوا نم ناك تقو ىأ ىف جورخلا وهو ودفلا نم ةدحاولا ةرملا

 سمشلا لاوز نم ناك تقو ىا ىف جورخلا وهو حاورلا نم ةدحاولا ةرملا ةحورلاو

 . ىهتنا . اهبورغ ىلا

 . داهجلا ىأ (هللا ليبس ىف) : هلوقو

 نم ريخ ىراخبلا تاياور ضعب ىف (سمسشلا هيلع تعلط امم ريخ) : هلوق
 : . دحاو امهادؤمو , اَهيِف امو ايندلا

 لمتحي :: ديعلا قيقد نبا لاق(اهيف امو ايندلا نم ريخ) : هلوق ىف رجح نبا لاق

 ىف هل اقيقحت سوسحملا ةلزنم بيغملا ليزنت باب نم نوكي نا امهدحا نيهجو
 تصعقو كلذلف عابطلا ىف ةمظعتسم . سفنلا ىف ةسوسحم ايندلا نوكل سفنلا

 . ةنجلا ىف امم ةرذ ىواسي ال ايندلا ىف ام عيمج نا مولعملا نمف الاو . اهب ةلضافملا

 ايندلا هل تلصح ول نمل لصحي ىذلا باوثلا نم ردقلا نا دارملا نأ : ىناثلاو

 . ىلاعت هللا ةعاط ىف اهقفنال اهلك

 لسرم نم داهجلا باتك ىف كلرابملا نبا هاور ام ىناثلا .اذه ديؤي : تلق ناف

ةَعاَوَر نب هللا ًهبَع هيف ًميَج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َتَمَب : لاق نسحلا
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 هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف , َمَلَسَو هيَلَع هللا لص ءىتلا عم ةالصلا هسل رات
 .مهنوذَع ض تممَرْدا ام ضرألا ىف ام تقفنا ول مدي يقن ىذلاو) : ملسو هيلع

 هل لصح نم ناو داهجلا رما ميظعتو ايندلا رمأ ليهست دارملا نأ لصاحلاو

 فيكف . ايندلا ىف ام عيمج نم ردق مظعا هل لصح هناك ريصي طوس ردق ةنجلا نم

 . تاجردلا ىلعا اهيف لصح نمب
 ايندلا بابس] نم ببس ىلا ليملا داهجلا نع ريخأتلا ببس نأ كلذ ىف ةتكنلاو

 ايندلا ىف ام عيمج نم لضفأ ةنجلا نم ريسيلا ردقلا اذه نا رخاتملا اذه هبنف
 ..... . ىمتنا

 حتفب : رجح نبا لاق (ةلوج نيملسملل تناك انيقتلا املف) :: هلوق - 17

 . خلا . طالتخا اهيف ةكرح ىأ واولا نوكسو ميجلا

 مل :: رجح نبا لاق (نيملسملا نم الجر الع دق نيكرشملا نم الجر تياآرف) : هلوق
 اهدعب ىتلا ثيللا ةياور ىف : لاق . رهظ ىأ (الع) : هلوقو . امهيمسا ىلع فقا

 (هئَْخَي نيِكرنشْا ني رَحآو يكرتلا م الجَر نيقي نيميتملا مرج ىار ترظن
 . ةرغ ىلع هذخاي نأ ديري ىأ ةانثملا رسكو ءاخلا نوكسو هلوا حتفب

 اذهل (هثارو نم هتبرضف) : هلوق ىف ريمضلا نآ ةياورلا هذه نم نيبتو : لاق

 , . ىهتنا . ملسملا لتخي نأ ديري ناك ىذلا ىناثلا

 وه بورضملا نأ اهنم ردابتملا ناف . ةياورلا هذه رهاظ نم دنعب اذهو : لوقا
 . ملعا هللاو . نيملسملا نم الجر الع ىذلا

 عضوم قتاعلاو . هبصع قتاعلا لبح : رجح نبا لاق (هقتاع لبح ىلع) ::هلوق
 . اهسبال ناك ىتلا ىا (عردلا تعطقف) بكنملا نم ءادرلا

 كرشملا .اذه نأ كلذ رعشأو . اهتدش نم ىآ (توملا حير اهنم تدجو) :هلوق

 . ادج ةوقلا ديدش ناك

 . ىنقلطا ىا (ىنلسراف) :_هلوق

 رمع تقحَلَق ىنَلَسأَق) اهظفلو ةدايز ىراخبلا ةياور ىف هلبق (تيضم) :: هلوق
 ؛ىّنلا سلجف اوُعَجَر مث .هللا رم :.لاق ؟ ىياّنلا لاب ام : تلقف باطخلا نبا

. ليتق لم نَم : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
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 حتقب بلسلا ::: رجح نبا لاق (هبلس هلن ةنس همالغ هل اليتق لتق نم) :_هلوق.

 .روهمجلا دنع هريغو سوبلم نم براحملا عم دجوي ام وه ةدحوم اهدعب ماللاو ةلمهملا

 . خلا . برحلا ةاداب صتخي ىمفاسضلا نعو . ةبادلا لخدت ال دمحا نعو

 شيجلا ريما لاق ءاوس بلسلا قحتسي لتاقلا نأ روهمجلا بهذم نا ركذف

 . لاق نا ىلا . كلذ لقي مل وا (هبلس هلف اليتق لتق نم) كلذ لبق

 . كلذ مامالا هل طرش نأ الا لتاقلا هقحتسي ال ةيفنحلاو ةيكلاملا نعو

 . لاق نأ ىلا . هسمخي وا بلسلا لتاقلا ىطعي نأ نيب مامالا ريخي كلام نعو

 اوكسمتو . اضيا ىعفاسلا نع ىكح دقو ث اقلطم سمخي ىروثلاو لوحكم نعو
 نثتسي ملو (1) « هسمخ هلي نأف ىَع نم متمق ايتأ اوُمَلمارر ه : ىلاعت هلوق مومعب
 هبدَس هلق اليتق َلَعَق نَم) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب روهمجلا جنحاو . اثيش
 : . خلا . مومعلا كلذ صصخ هناف

 دحأ رأ مَلَف) ىراخبلا تاياور ضعب ىف داز (يل دهشي نم تلقف) : هلوق
 . (يي هَمشَي

 . ىعازخ نب دوسا همسا نا يدقاولا ركذ : رجح نبا لاق (لجر لاقف) : هلوق

 هب لدتساو . ىشيرق بلسلا ذخآ ىذلا نا ةحيحصلا ةياورلا ىف نال . رظن هيفو

 . (اليتق لتق نم) : هلوق مومع ىف هل مهسي ال نم لوخد ىلع

 قحتسا نم الا بلسلا قحتسي ال هنا : كلام لاق هبو لوق ىف ىعفاشلا نعو
 بلسلا نأ ىلع هب لدتساو :: لاق مث . حصالا وه لوالا نأ ركذف . خلا . مهسلا

 . لاح لك ىف لتاقلل

 . امزهنم لوتقملا ناك ولو هقحتسي رذنملا نباو روث وبأ لاقو

 . ةزرابملاب الا هقحتسي ال : دمحا لاقو

 ۔ بلس الف نافحزلا ىقتلا اذا :: يةد»3: نعو

 . هيلع فقو نم نود لتقلاب هنخث] ىذلا لتاقلل قحتسم هنأ ىلع هب لدتساو

 . ردب ةوزغ ىف لهج ىبآ عم دوعسم نبا ةصق ىف ىتأيس امك لاق

٩1 ٠ ةيآلا 0 لافنالا هروس (1)
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 لوتقملا ناك ول ىتح لوتقم لك نم لتاقلا هقحتسي بلسلا نأ ىلع هب لدتساو

 . رذنملا نباو .روث وبأ لاق هبو . ةأرما

 . ةلتاقملا نم لوتقملا نوكي نأ هطرش روهمجلا لاقو

 .هلتق هناب هل دهشت ةنيبب الا بلسلا ىعدا نم لوق لبقي ال هنا ىلع اوقفتاو

 هل نكت مل اذا هنأ هموهفمف (ةنيب هيلع هل) : ثيدحلا اذه ىف هلوق هيف ةجحلاو

 . كلذب دهشي ةداتق ىبا قايسو . لبقي ال ةنيب

 . ةنيب ريغب ةداتق ىبال هاطعا ءىبنلا نال ةنيب ريغب هلوق لبقي ىعازوالا نعو

 . ةداتق ىبال دهش نالوخ نب سوآ نأ ىدقاولا ىزاغم ىف عقو هنال . رظن هيفو

 هنا ملع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا ىلع لمحيف حصي ال نا ريدقت ىلعو

 ىذلا انه ةنيبلاب دارملا نا ةيكلاملا نم لاق نم دعباو ث قرطلا نم قيرطب لتاقلا

 ةلزنمب هناف بولسملا دوحو ىناثلا دهاشلا هدهاش وهف هدنع بلسلا نأ هل رقأ

 . ةماسقلا باب ىف اث ول لعج كلذلو:; هلتق هنا ىلع دهاشلا

 رارقالا نال . فيعض اذهو هدب ىذلا رارقاب ةداتق وبآ هقحتسا امنا ليقو

 بوسنم انه لاملاو هرارقاب ذخؤيف هديب وه نمل ابوسنم لاملا ناكأ اذا ديفي امنا
 .. شيجلا عيمجل

 . ىهتنا هب ىفتكي دحاو دهاش انه ةنيبلا نا : ءاهقفلا رثكا نع ةيطع نبا لقنو

 . (ىنم هضراف ) تاياورلا ضعب ىف (هنم هضراف) : هلوق

 ىلص هللا لوسر دصقي ال ىأ (هللا دسا نم دسأ ىلا دحا دمعي ال) : هل وق

 هلوسرو هللا نيد نع لتاقي ةعاجشلا ىف دسا هناك لجر ىلا) : ملسو هيلع هللا
 . (هسفن نم ةبيط ريغب هيطعيو هقح ذخايف

 . هكلم هنا رابتعاب هيلا هفاضاف هليتق بلس ىأ (هبلس كيطعيف) : هلوق

 فرتعا ىذلل رمالا ةغيصب (هطعاف) لئاقلا ىا : رجح نبا لاق (قدص) ::هلوق
 .٠ هدنع بلسلا نأب

 هنم هارتشا ىذلا نأ ىدقاولا ركذ : رجح نبا لاق (عردلا ثعبف) :_هلوق

. قاروأ عبس ناك نمللا نأو ةمنلب ىبا نبا بطاح
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 اناتسب ىا ءارلا رسك زوجيو ءارلاو ميملا حتفب : رجح نبا لاق (افرخم) ::: هلوق
 . لاق نأ ىلا . ىنتجي ىأ رمتلا هنم فرتخي هنال كلذب ىمس

 . (نييدولا) هل لاقي ناك روكذملا ناتسبلا نأ ىدقاولا ركذو

 موق مهو راصنالا نم نطب ماللا رسكب : رجح نبا لاق (ةمملس ينب ىف) :هلوق

 . ةدانخق ىبأ

 ءىش لك ةلثاو . هتلصآ ىآ ةثلثم مث ةانثمب : رجح نبا لاق (هتلثانت) :_ هلوق

 هيف لصالاو . ةدقع هتلعج ام ىا (هتدقتعا ام لوأ) قحسا نبا ةياور ىفو . هلصأ

 : .. هيلع دقع ائيش كلم نم نال . دقعلا نم

 ةيقب ىف ىنعي (ربيخ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ) :هلوق 48 .

 نا ىلا ةليل ةرشع عضب اهرصاحي ماقأف ةيبيدحلا نم عجر نأ دعب عبس ةنس مرحملا

 . رفص ىف اهحتف
 نوصح تاذ ةريبك ةنيدم ىهو . رفعج نزوب ةدحومو ةينانحتو ةمجعمب ىمهو

 . ماشلا ةهج ىلا ةنيدملا نم درب ةينامث ىلع عرازمو

 . اهلزن قيلامعلا نم لجر مساب تيمس اهن] ىركبلا ركذو : رجح نبا لاق
 . اهنم برق ىأ : رجح نبا لاق (اليل اهاتأف) ::: هلوق

 : الشثل نافطغ نيبو مهنيب (عيجرلا) هل لاقي داوب لزن هنأ قحسا نبا ركذو

 اوعمسف اربيخ اودصقو اوزهجت نافطغ نأ ىتفلبف : لاق مهءافلح اوناكو مهودمي

 لمأ اولذخو اوماقآو اوعجرف مهيرارذ ىف مهوفلخ نيملسملا نأ اونظف مهفلخ اسح

 . ربيح

 . (مهب رقي مل) انموق دنع تاياورلا ضعب ىفو . ةراغالا نم (رفي مل) : هلوق

 . (مهعرازم ىلا) تاياورلا ضعب ىف (دوهي تجرخ:_هلوق

 . ةاحسم عمج نيتلمهمب (مهيحاسمب) : هلوق

 تالآ نم اهنا نآلا فراعتملاو : لوقأ . ثرحلا تالآ نم ىه : رجح نبا لاق

 :. رفحلا

 امهيف ىتلا ةريبكلا ةفقلا ىهو لتكم عمج : رجح نبا لاق (مهلتاكمو) ::_ هلوق
. هريغو بارتلا
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 نوح رخي اون اكف مهل هدصق اوعمس ربيخ لما نا : ىدتقارولا ىكحو رحح نب ١ لاق

 اهيف مدق ىنلا ةليللا ناك اذا ىتح . ادحأ نوري الف نبدعتسم نيحلسم موي لك ىف

 ىحاسلاب اوجرخو . كيد مهل حصي ملو . ةباد مهل كرحتت ملف اومان نوملسملا

 . نيملسملا اودجوف مهعرازم نيبلاط

 ضعب ىفو 0 شيجلا سيمخلاب دارملا (سيمخلاو هللاو دمحم اولاق) : هلوق

 . هب اونَصَحَت نصحلا نار اوتَجَتَك هدمب تاياورلا

 ربخأ هللا َلاَقَو هكي حقَرَك) تاياورلا ضعب ىف هلبق داز (ربيخ تبرخ) : هلوق
 هنال لؤافتلا ثيدحلا اذه نم ذخؤي : يليهسلا لاق : رجح نبا لاق (َرَبِيَحع تبرخ

 ترشثتق اذا ت وحس نم ةاحسملا ظفل نأ عم مدهلا ةلآ ىار ه ملسو هيلع هللا ىلص

 . برختس مهتنيدم نأ هنم ذخا

 . خلا . ىحولا قيرط نع ربيخ تبرخ لاق نوكي نا لمتحيو : رجح نبا لاق

 هللا ىلص هللا لوسر انب ّقَص ::: لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا) (7) - 9

 : لاقف ريعبلا ربد نم ةدارق لوانت َفَرَئا انق متنأ َنم يب انب َرَمَو ملسو هيلع

 تاذ ةوزغو .(ممكيِف ةودزم وَهَو سمخلا الإ وذم نزي ام مكمئاَنُغ نم يل لحي اَمر
 . بايثلا باب ىف ةروكذم رامنأ ىذ ةوزمنو . مميتلا باب ىنف ةروكذم لسالسلا

 . ماعطلا باب ىف ةروكذم حارجلا نب ةديبع ىبأ ةوزغو

 (خلا ربيخ ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم انجرخ) : هلوق - 0

 يه هللا همحر فنصملا ةياورو (خلا مَتْمَت ملق َرَبِيَع اًنْحَتَتْفا) ىراخبلا ىف ةياورلا

 ٠ أطوملا ةياور

 ربيخ لا ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا عم جرخي مل ةرب ره ابآ نأب ضرتعاو

 هديؤيو دوعسم نبا لاق . تحتف نا دعب ربيخ مهيلع مدقو ث مهجورخ دعب مدق امناو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبل ١ تبت ر : لاق ةريره ىبأ نع دعس نبا ةسبنع ثيدح

 . (اَهوُحَتَق امَدُعَب رتيب
 ثيدحلا نم ضرغلاف مئانغلا ةمسق رضح ةريره ابآ نا دحا كشي الو : لاق

 . ةلمملا لولغ ىف معدم ةصق

٠ هجام نباو يئاسنلاو دمحا اضيا هاور ثيدحلا )7(
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 لبإلا رقبلا اتئنَمع انَئإ) ىراخبلا ةياور ىف (عاتملاو لاومالا الا) :هلوق

 . (عاَتلاَد تايتلاو َاوتألا لإ اطوملا ةياورو (طناَوَحلاَو عاو
 . الام ىمست ال عاتملاو بايثلا نأ هاضتقمو : رجح نبا لاق

 برصلا دنع لاملا :: لاق ىبضلا لضفملا نع ىبارعالا نبا نع بلعث لقن دقو

 رقبلاو ريعبلا قطانلاو . رهوجلاو ةضفلاو بذلا تماصلاف : قطانلاو تماصلا

 ىودب نع تلق اذاو . تماصلا دارملاف هلام رثكي ىرضح نع تلق .اذاف . ةاسشلاو

 . لاق نأ ىلا . قطانلا دارملاف

 هاكح امك ءىشب هصيصخت موق ىلع بلغي نكل . ةميق هل ام لاملا نآ رهظي ىذلاف

 . بابلا ةياور ىف تركذ ىنلا طئاوحلاو ىشاوملا ىلع لاومالا لمحتف . لضفملا

 . ىهتنا . الو] اهافن هنال دوقنلا هب داري الو

 ركذو . ريغصتلا ةغيصب هلوا مضب : رجح نبا لاق (بيبضلا ىنب نم) :: هلوق
 ملسم ةياور هذه نأ

 ةمحعملا داضلا رسكب : رحح نبا لاق (باضلا 1 هحار ىراخبلا ةياور ىفو

 . خلا . بضلا عمج ظفلب فلا امهنيب ةفيفخ ىلوالا نيتدحومو

 ىلع دفو ةعافر ناك ':: ىدقاولا لاق : زجح نبا لاق (ديز نب ةعافر) : هلوق

 . هموق ىلع هل دقعو

 . ةلمهملا نيعلا حتفو ةلمهملا نوكسو ميملا رسكب (مععدم) : هلوق .

 هنا كلذو (ىرقلا ىداو للا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ههحوف) : هلوق

 ىف ةنيدملا ىلا هعوجر لبق ربيخ حتف امدعب ىرقلا ىداو حتف ملسو هيلع هللا ىلص

 . كلذ نم رثكا لاقيو مهرصاحي اعبرآ اهب ماقآ امدعب ةريخالا ىدامج

 : رحح نب ا لاق (ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحر طحب معدم امنيب ( هلوق

 . «ةنبْمَت ىع نكي مَلَو يضولاب دوهي ًاتََبقَتَسا دور ةروكذملا ةياورلا ىف يقميبلا داز
 نيعب : رحح نبا لاق . ارباع هه : ىراخبلا ىف ةياورلا (برغ مهس) ٠: هلوق

 . (8) هدصق نع دئاحلا وه : ليقو . هب ىمر نم ىردي ال ىأ لعافلا نزوب ةلمهم

٠ هب ىمر نم ىردي ال اضيا رباع ىنعمب اهحتفو ءارلا نوكسو ةمجعملا حتفب . برغو (8)
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 ناب .ةقيقح كلذ نوكي نا لمتحي : رجح نبا لاق (اران هيلع لعتشتل) : هلوق
 . اهب بنذعيف اران اهسفن ةلمسشلا ريصت

 كارمشلا ىف لوقلا اذكو . رانلا باذعل بيس اهنأ دارملا نركي نأ لمتحيو

 . هركذ ىتآلا

 . همسا ىلع فقأ مل : رجح نب ا لاق (لجر ءاجف) .: هل وق

 ريم ءارلا فيفختو ةمجعملا رسكب ٠: رحح نب ا لاق (نيكارش وأ كارش) : هلوق

 . مدقلا رهظ ىلع لعنلا
 . لاق نأ ىلا . كلذ حرش رم دقو . لولفل ١ رمأ ميظمت ثيدحلا ىفو

 لاقف تامف ةركرك هل لاقي لجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لمن ىلع ناك

 . لاق نأ ىلا . اهلغغ ةءابع ىف رانلا ىف وه ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 دح : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف . ديهش نالف اولاق ربيخ موي ناك امل

 . رتتابع ة اهلمت مدب ىف انلا ىف هتيار ىتنإ
 ىتح ىرقلا ىداو لهأ حلاص ملسو هيلع هللا ىلص هنآ هتياور ىف يقهيبلا ركذو

 . هوحلاصف اميت لها كلذ غلبو . :اهحتف

 هنا ول هسفن ىف هب صتخم رمال تناك ناف ةيدهلا مامالا لوبق ثيدحلا ىفو ٠

 . نيملسملل الا اهيف فرصتي الف الاو . دارآ امب اهيف فرصتلا هلف لاو ريغ ناك

 اهذخا نم صخيف (لولفغ ءارمالا اياده) ثيدح لمحي ليصفتلا اذه ىلعو
 . امهب دبتساو

 ول هنا ليلدب . اقلطم دادبتسالا هل : لاقف ةيفنحلا ضعب كلذ ىف فلاخو

 جاجتحالا اذه ىفو . اهدر امل نيملسملل ائيف تناك ولف زاجل اهيدهم ىلع اهدر

. خلا . ىفخي ال رظن



زئانجلا باتك
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 رشع نماثلا بابلا

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 ضيبل ا ب اَيتل ١ وزهب مُكيلَع « : ملس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر
 ده م < ر۔ مد ,م. رر ح ,ح .هح,<٥۔,۔ , , 4۔حے۔.ے۔ ر ٥ < ,ح ه م
 مهونفمكت الو مكباَيث رخ اهن إف مكاتوم اهيف۔اونيفك ؤ مكَءايحأ اهوتسبلا

 7 7 مم 2 ي ۔و 7131 ٢ ك <٥ ۔ ۔ - ِ

 يمأ لاجر ىنع ِناَمَرَعَم امهنأل بهذلا نم ءىش عم الو ريرح ىف
 . » اهئاتسنل .71

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع اضيآ هقيرط نمو - 2

 (1) « أكشم ةمايقلا موي ةوعي هَمَد َنإَق َلَسَقُي ال ةكرعملا ىف لوتقملا »

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل لاملا سآ ر نم نفكلا سابع نبا لاق
 . هيلا امهفاضاف « هيبؤث ىف ةوُئفَك » هترضحب تام تيم ىف ملسو

 ۔ ر ه ُ 7 ۔ و ح
 هيلع هللا ىلص ىبلا عقد : لاق سابع نبا قيرط نمو - 3

 ٠ ے۔.۔ . 2 . . ےح . ِ

 .باون ةسمخ موثلك ممأ هتنبا نفك ىف 7

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 4
 و٬“؛ص _ س م م ص ث إم 7 , 7 إ 1 , ٨ و إ ۔ < .

 يي رباوتأ ةئالث ىف مَلَسَو هتلمع هللا ىلص هللا لوسر َنّضك : تلاق
 بايث ةيلوحسلا : عيب رلا لاق ."ةمامع الو صيمق اهيف سيل رةيلوحَس
 . نميلا ضرأب عضوم وهو الوحس ىمسي عضوم نم

 أأ لاق : لاق نيريس نب دمحم نع انغلب لاق ةديبع وبأ - 5
 نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لَحَد ةيراصنالا ةيطع

 نإ َكِلَذ نم َرَتَكا وأ ًُسَح ا اثلَت اهَتْلِسَغأ » : لاقف هنبا تيفوت

٠ موي ىلع اكسم ميدقت خسنلا ضعب ىف اكسم ةمايقلا موي دوعي هلوق (1)
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 ا .ؤ . [ « -+ )0 و <[۔-)2 .؟ 2- ٠2 2. -١ ۔
 اذإف روفاك نم ائيش (2) ةرخآلا ىف نلغجاو رديو امب كلذ نتيا
 اهن زعشأ » : لاقو هوقح اناطعاف هانذآ انغرف املف « ىتاف ترك
 اهنيقت يآ هايا اهن رعشأ هلوقو . رازالا وقحلا عيب رلا لاق «هاتيا,
 . (3) هايا

 و ى م .[ ٥ ۔ .[[ | ,

 ةفيج سبحت نآ يغبنيال : لاق سابع نبا قيرط نمو - 6
 ١ ولسغ ا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . هلهآ يت اَرَهظ ني ملس

 هيلع هللا ىلص هلوقل هرضح نم ىلع تيملا لسغ بجوف «مكاتوقم
 ‘0 ! .لنو

 لئس : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 رعش يقيرفتي رماف تتام ةأرما نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ملعأ هللاو . اهلتغ دنع اهيأ ر

 ٧٣ ه +

 لاق . ناتغل رسكلاو حتفلاب ةزانج عمج ريغ ال ميجلا حتفب زئانجلا : رجح نبا لاق

 تيملل حتقفلابو شعنلل رسكلاب : ليقو . حصفأ رسكلا : ةعامجو هبنم نبا .
 ىهتنا 8 تيملا هيلع ناك اذا الا شمن لاقي ال : .اولاقو .

 ىلع حاضيالا ىف هب لدتسا (خلا ضيبلا بايثلا هذهب مكيلع) : هلوق (4) - 1
 ىف ةراشالا نأ هدنع حص هللا همحر هنأكو . ىلوا ةديدحلا ةرهاطلا ناتكلا بايث نأ

 نا بايثلا ىف لصالا نال وا ةديدج ةرهاط نانك بايث ىلا (بايثلا هذهب) : هلوق
 رماظف الاو . ةديدج اهنوكو ةراهطلا ءايشالا ىف لصالاو . ناتكلا نم نوكت

 . ملعا هللاو , طقف ضايبلا ىلع لدي امنا ثيدحلا

 ظفل طوقس عم بايثلا ضايب ىلع الا ثيدحلا اذهب دعاوقلا ىف لدتسي ملو
 هيلع هللا ىلص هلوقل . ضايبلا نفكلا نول ىف بحتسملاو : لاق ثيح ةراشالا

 ٠ ةيخالا خ (2)
 تحت هنلمجا ىتعملاو . ءافو اهل هنلعجا ىأ نونف ةيتحت ةانثمف قاقف ةيقوف ةانثمب اهنيقت هلوق ()

 ٠ هقوف امع اهل ءافو نوكيف دسجلا قوف بايثلا
٠ ىئاسنلا الا ننسلا باحصاو دمحاو ىمفاشلا اضيا ٥اور (4)
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 هسنج امأو (ُمحاَت وم اَهب اوئمقكو مكايا اهوّسبلا ضيبلا بايتلاب هكيلَع) : ملسو

 .. خلا . ةايحلا لاح ىف هسابل زئاج سوبلم لكو نطقلاو نانتكلاف

 ىلصي ناك نيذللا اهيب وث. ىف نفكي نأ لجرلل بحتسيو : حاضيإلا ىف لاقو

 امهولسغا مهل لاقف س نيتقيلخ امهسبلي ناك نيترصمم ىف ركب وبأ نفك ليقو

 ( . خلا . ديدجلاب قحا ءايحالا ناف امهيف ىنونفك مث
 لضف باب ىف هيلع مالكلا مدقت (لسفي ال ةكرعملا ىف لوتقملا) : هلوق - 2

 . )1) ءادهشلا

 . ةيصولاو نيدلا لبق ىا لاملا سأر نم نفكلا) : هلوق

 ثيدحلا اذهب لدتساو لاملا ثلث نم هنأ معز نم طلغو : حاضيالا ىف لاق

 قح كلذ نال هنوثري امك هنفكب هتثرو ذخؤيلف لام تيملل نكي مل ناو : لاق مث

 نم اون وكي مل ذا ةلالكلاو جاوزالا الا هتامم دمعبو هتايح ىف بحاو مهيلع

 . خلا . ةبصعلا

 : دعاوقلا ىف لاق . نيملسملا لام تيب ىلع هنفكف هتقفن همزلت ىلو هل نكي مل ناف

 . نيملسملا ةفاك ىلع هنفكف نكي مل ناف

 مل ولو هنفكي نا هرضح نم ىلعف دحأ هئايلوا نم نكي مل ناو : حاضيالا ىف لاقو

 . مهلاومأ عيمجب الا هنفك اودجي

 مهناف كلاهلا لام نم مهنفك ةميق نوذخاي مهنا مهسفنأ ىلغ اودهشا ناو

 ريغب كلاهلا لام نم اهوذخاي نأ مهل سيلف كلذ ىلع اودهشي مل ناو .. هنوكردي
 . خلا . اوذخاي نا مهل زئاجف هللا نيبو مهنيب اميف امأو . ةثرولا ىار

 ىلص هلوق ليلدب رضاح لام تيملل نكي مل اذا _ ملعا هللاو _ اذه لملو : لوقأ

 ريغب امهيف هونفكو مدقت امك هيلا امهفاضاف (ميببوَت ىف هونِفَك) : ملسو هيلع هللا
 . ملعا هللاو س نيرضاح ريغ مهنأ رهاظلا نال ةثرولا ىأر

 موثلك ما هتنبا نفك ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عفد) : هلوق (5) - 3
 رثكا نأ مهضعب معزف ةأرملا نفك ىف فلتخاو : دعاوقلا ىف لاق (باوث] ةسمخ

 ٠ 458 مقر رظنا (1)
٠ ىنعملاب ثيدحلا اذه لثم دوواد ىباو دمحالو فصولا اذهب فنصملا هب درفت ثيدحلا (5)
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 . اهبايث اهب عمجي اهطسو ىلع

 . اهيف جردت ةفافلو رامخو عرد ىزجي ليقو

 . ىمتنا . ملعأ هللاو . ةقرخو رازا دحاو بوث ىبصلا نفك ىف ىزجحي و

 لكو فيصنلا ٠ رسكلاب سوماقلا ىف لاق : رامخلاو . اهصيمق ةأرملا عردو

 . (8) رامخ وهف اثيش رتس ام

 هيلع هللا ىلص هنأ ىنعي (ةمامع الو صيمق اهيف سيل) ::: هلوق (7) _- 4

 ناكف باوثا ةنالث ىف نفك هنع هللا ىضر رمع كلذكو . اجاردا اهيف جردا ملسو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هيف نفك ام لجرلل نافكالا بحا

 ۔ ثلاثلاو ىناثلا ىف ةثرولا ضعب حش اذا اميف فلتخاو : رجح نبا لاق

 . خلا . هيلا تفتلي ال هنا حجرملاو

 . هيلا ةبوسنم ىهف ىنعي (الوحس ىمسي عضوم نم) : هلوق

 . (8) فسركلا نم ضيبالا بوثلا ءاحلا نوكسب ىنعي لحسلا حاحصلا ىفو
 . لاق نأ لا

 , -٤ فسرك ةيلوحس باوثأ ةثالث ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نفكو

 . خلا . هيلا بسنت ىهو نميلاب عضوم نيسلا حتفب ىنعي لوحس لاقيو

 نيب وم ىف نفك ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىرخا ةياور حاضيالا ىف ركذو

 . ملعأ هللاو . نامع بايث نم نييراحص

 كلذ اهنع ىور نيريس نب دمحم نأ (ةيراصنالا ةيطع ما نع) : هلوق - 5
 نم ةأرما ةيطع مأ تءاج : لاق انموق دنع تاياورلا ضمب هيلع لدي امك ةرصبلاب

 ثيدح ىف ءاج امك ةفافللاو ةفحلملاو رامغلاو عردلاو ث وقحلا : ىه باوثالا : حراشلا لاق (6)
 ٠ دوواد ىباو دمحا

 ٠ ةورع نب ماشه نع ةعامجلا اضيا ٥اور (7)

٠ هفسرك هدحاو ٠١ نطقلا 0 نيسلاو فاكلا مضب فسركلا )8(
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 ردابت ةرصبلا تمدق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعباب ىتنالل ١ راصنالا ءاسن

 . هكردت ملف اهل انبا

 نآ اضيا ركذو . نيموي وأ مويب هتوم دعب ناك اهمودق نأ رجح نبا ركذو
 .خلا `ء هلوأ حتفب ليقو ريغصتلاب اهيف روهشملاو ةدح ومو ةلمهمو نونب ةبيسن اهمسا

 ىراخبلا تاياور نم ءىش ىف عقت مل : رجح نبا لاق (هتنبا تيفوت نيح) : هلوق

 ىمهو - لاق نأ ىلا - عيب رلا نب صاعلا ىبا جوز تنيز اهنأ روهشملاو . ةامسم

 لوا ىربطلا هاكح اميف اهتافو تناكو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا تانب ربكا

 ۔ خلا . نامث ةنس

 لسغ بوج و ىلع هب لدتسا : ةزيزب نبا لاق : رجح نبا لاق (اهنلسغغا) :: هل وق
 ؟ لسنلا لا عجري له (كلذ نتيأر نا) دعب اميف هلوق نأ ىلع ىنبم وهو . تيللا

 . ىعدملا تبثف حجرا ىناثلاو ؟ ددعلا ىلا وا

 بهاذم نم روتهسشملا ىلع بوجولل سيل (اثالث) هلوق نكل : ديعلا قيقد نبا لاق
 :, دحاو ظفلب نيفلتخملا نيينعملا ةدارا زي وجت ىلع هب لالدتسالا فقوتيف .. ءاملعلا

 رمالا ةفيص تحت ةلخاد نوكت نا دبالف هسفنب لقتسم ريغ (اثالث) : هلوق نال

 . ىهتنا

 ارتو اهنلسغا ىراغبلا ةياور ىف : رحح نبا لاق (امسمخ وأ انالث) : هل وق

 . رييختلل ال بيترتلل انه (و]) و اسمخ وا اثالث

 . اسمخف ةدايز ىلا نجتحا ناف اثالث نكيلو ارتو اهنلسغا دارملا :: ىوونلا لاق

 عرشي مل اهب ءاقنالا لصح ناف ةبحتسم ةثالثلاو . بولطم راتيالا نأ هلصاحو

 ةماع ةدحاو ةرم كلذ نم بجاولاو . ءاقنالا لصحي ىتح ارتو ديز الاو اهقوف ام

 ٠. ىهتنا . ندبلل

 ىف ملعلا لها فلتخاو : لاق ثبح كلذ ىف فالخلا : دعاوقلا ىف ركذو

. ىهننا . ملعأ هللاو . ىزحت ةدحاولا ناو . فيظنتلا و ءاقنالا الا هيف مهضعب :
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 ةدحاولاو اثالث لسفي نا بحتسي و :ه لاق ثمح ١ وا هب مزج ىذلا وه اذهو

 . ىزجت

 هنال راتيالا وه عورشملا نأ ىلا ةراشا اىسمخ روأ هلوق ىف : ىبرعلا نبا لاقو

 . ىهتنا . عبرالا نع تكسو سمخلا ىلا ثالثلا نم نهلقن

 . ردسو ءامب ةيناثلاو . حارق ءامب نهالوا نوكت نا بحتسلملاف اثالث لسغ اذاو

 سمي الو طقف ردسو ءامب لسغي ذئنيح هناف امرحم نكي مل ام روفاكو ءامب ةثلاثلاو

 . مولعم وه امك ابيط

 . ثنؤملل باطخ هنال فاكلا رسكب : رجح نبا لاق (كلذ نم رثكا وأ) : هلوق

 . (اعبس وا اسمخ وا اثالث) ىراخبلا تاياور ضعب ىفو . خلا

 ةياورلا ىف هلوقل اريسفت نوكي نأ لمتحي (اعبس وا) هلوق نأ رجح نبا ركذو

 . عبسلا ىلع ةدايزلا هركف دمحأ لاق هبو : لاق (كلذ نم رثكا و]) ىرخالا

 . لاق نأ لا , عبسلا ةزواحمب لاق ادحا ملعأ إ : رملا دمع نبا لاقو

 . فرس عبسلا ىلع ةدايزلا : ىدرواملا لاقو

 ىلع ةدايزلا بحا الف ءاملاب ىخ رتسي تميلملا دسح نأ ىنفلب : رذنملا نبا لاقو

 . ىهتنا . كلذ

 بسحب نمهداهتجا ىلا ضيوفتلا هانعم : رجح نبا لاق (كلذ نتيار نا) : هلوق

 . ىهشتلا ال ةجاحلا

 . راتيالا وهو روكذملا طرشلاب نمبلا ىأرلا ضوف امنا : رذنملا نبا لاقو

 دادعالا ىلا عجري نا (نتيار نا) هلوق لمتحي : لاق مهضعب نع نيتلا نبا ىكحو
 ىنكي ءاقنالاف الاو كلذ نلعفت نأ نتيار نا : هانعم نوكي نا لمتحيو . ةروكذملا
 . ىمتنا

 زاوح ىف لصا اذه : ىبرعلا نبا لاق : رجح نبا لاق (ردسو ءامب) :: هل وق

 . ىهتنا . قالطالا ءاملا بلسي مل اذا فاضملا ءاملاب رهطتلا

 لمج هرهاظو ::: رجح نبا لاق (روفاك نم ائيش ةريخالا ىف نلعجاو) :هلوق
. روهمجلا لاق هبو ءاملا ىف روفاكلا
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 . لمسفلا ءاهتنا دعب ىأ . طونحلا ىف روفاكلا ىف ةمكحلا ليق : ىمخنلا لاقو

 . ةكنالملا نم رضحي نم لجال عضوملا ةحئار بيطي هنوك عم هيف اهنا اهيف قيقحتلاو

 ندب بيلصت ىف ةيصاخو ذوفن ةوقو اديربتو افيفجت هيف نا : مهريغ لاقو
 هيلا داسفلا عارسا عنمو . تالضفلا نم للحتي ام عدرو . هنع ماوهلا درطو . تيملا

 ناك ول ذا ةريخالا ىف هلعج ىف رسلا وه اذهو . كلذ ىف ةبيطلا جييارالا ىوقا وهو

 . ءاملا هبعذال الثم ىلوالا ىف

 ., الف الاو معن ؟ بمييطنلا د رحم لا رظن نا روفاكلا ماقم الثم كسملا م وقي له ه

 . ىمتنا الثم ةدحاو ةصاخب ولو هماقم موقي امم هرغ ماق روفاكلا مدع اذا لاقب دقو

 . ىننملع] ىأ (ىننذأف) :_هلوق

 ةفل ىمو اهرسك زوحي و ةلمهملا حتفب : رحح نبا لاق (هوقح اناطعاف) : هل وق

 هنم رخآ ىف ارسفم مقو امك رازالا انه هب دارملاو . ةنكاس فاق اهدعب ليذه

 . ةياورلا

 ىف نا ركذف . خلا ازاجم رازالا ىلع قلطاو رازالا دقعم لصالا ىف وقحلاو

 . هتقيقح ىلع اذه ىف وقحلا و . هرازا هوقح نم عزنف ظفلب تاياورلا ضمب

 اهراعش هنلعجا ىأ رجح نبا ىف ىذلا (هايا اهنيقت) ىآ (هايا اهن رعشآ) :: هلوق

 . خلا » اهدسح لب ىذلا بوثلا ىأ

 . : نيلوق راعشالا ىنعم ىف ىراخبلا ركذو

 تحت ناكرولاو ناذخفلا اهب دىشي ةسماخلا ةقرخلا نأ وهو : نسحلل امهدحا
 . عردلا

 . هيف اهنففلا (اهن رعشا) ىنعم نأ وهو : هريغل ليقو نبي رس نبال ىن اثلا

 . خلا بايثلا نم دسحلا ىلي امل راعشالا نال ظفللا رهاظ وهو : رجح نبا لاق

 . هللا همحر عيبرلا دنع تبث امع لودع انل سيل نكل لاحلا ةقيقحب . ملعا هللاو

 دمب نونب خسنلا نم هانيأر اميف اذكه (هلهأ نارهظ نب) : هلوق (9) - 6

 نونلا دعب ةنكاس ءايب (هله] ىنارهظ) ةغللا بتك ىف ىذلاو . نالعف نزوب فلا

 . رهظ ةينثت نون ريغبو نارهظ ةينثت

 هب درفت امم ىناثلا .ثيدعلاو 4 هانعمب ىنمرتلاو دمحا دنعو دوواد وبا اضيا هاور ثيدعلا (9)
٠ رمع نب هللا دبع نع فيعض قيرط نم هانعمب هجام نبا جرخا دقو فنصملا
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 لقت الو 0 نونلا حتفب مهينارهظو مهيرهظ نيب لزان وه لاقيو : حاحصلا ىف لاق

 كلذب رعسي امك مهمظعم ىفو مهطسو ىف دارملاو نونلا رسكب ىنعي . خلا مهينارهظ

 . مهنيب ىا : ىديبزلا لاقو . سوماقلا مالك

 رهظالا ماحقاو . مهينارهظو هموق رهظأ نيب نالف ماقأ :: ثيدحلا بيرغ ىف لاق

 . مهيلا دانتسالاو مهن راهظتسالا ليبس ىلع مهيف هتماقا ىنعم ىلع رهظ عمج وم

 ىف مهلوقك ديكأتلل ةينثتلا دنع رهظ ىلع نونلاو فلا هيف تديز دقف مهينارهظ امأو

 . لاق نا ىلا . نيعلا ىنعمب سفنلا ىلا ةبسن ىهو ىناسفن نويملا لجرلا
 . هيبناج نم فونكم وهف هءارو رخآو همادق مهنم ارهظ نا ةينثتلا ىنعم ناكو

 . ىهتنا س افونكم نكي مل ناو اقلطم موقلا نيب ةماقالا ىف لمعتسا مث هلصأ اذه

 برح ةكرعم ىف لوتقملا وهو ىنثتسا نم الا ىنعمب (تيملا لسغ بجوف) : هلوق

 لك نال لسفي : لاق بيسملا نب ديعسو نسحلا نع ىور اذاش افالخ الا رافكلا

 .. اطايتحا لسغيف كلذ لبق ةبانجلا هنم ردصت نأ نكمي ىأ بنجي تيم

 . لسغي هنأ حيحصلاو صوصللا ليتق ىف اوفلتخاو

 هيلع بصي : ليقف هانعم ىف ناك نمو رودجملا ىف فلتخاو : دعاوقلا ىف لاق
 . كلذ دعب لاق مث ىلا بحا اذهو هل مميتي لب ليقو . همحل رمهني نا فيخ اذا ءاملا

 حوتفم ناك وا هللب عطقني مل اذا تيملا نأ برغملا لها نم انباحصا رثا ىفو

 همنمي ام لك ةلمجلابو . اهعزن نكمي ال ةسوجنم ةدارق هب تقلعت و] نينيعلا وا مفلا
 . ىهتنا . ملعأ هللاو . هل مميتي هناف هتايح ىف لسفلا نم

 مميتيو هلسغ نكمأ ام لسغي هنا ىضتقي اذه ىف ىحلا ىلع تيملا سايق : لوقا
 تثحو هلت نكب ل ا

 حرق هب ناك نم نا ىضنقي هناف ادج دعبتسم لسنلا مدعف ليواتلا اذه عمو
 رسالا موسصل لمات ةبقو . هللب حطنا رآو تام اذآ لسقي ل تآ هل ميتي حرج دا
 ۔ ملعا هللاو س رثالا دوجو عم رظنلل ظح ال نكل ديهشلا ريغ ىف ىتوملا لسغب

 ىراخبلا ىف ركذ (اهلسغ دنع اهسار رعش قيرفتب رمأف) : هلوق (10) - 7

٠. ىملاسلا نع . هريغ دنع هدجا ملو فنصملا هب درفت ثيدحلا (10)
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 ىأ . اهينرقو اهتيصان : رجح نبا لاق . رثافظ ىآ نورق ةثالث لعجيو لسفي هنا

 :: لاق مث . اهفلخ اهانيقلا مث دازو . لاق نا ىلا . اهسار ىبناج

 فرعا ال مساقلا نبا لاق . هعنم نمل افالخ تيملا رعش رفظ ىلع هب لدتساو

 امههحو ىلعو اهفلخ ةآرملا رعش لسري ةيفنحلاو ىعازروالا نعو 0 فلي لب رفظلا

. ملعا هللاو . قيرفتلا دعب اندنع همكح ام عجاريلف . خلا اقرفم
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 رشع عساتلا بابلا

 ءىبنلا نع سابع نب ا نع دي ز نب رب اج نع ةديبع وبآ - 8

 ِمؤقل ا لضقأ تيملا ىلع ةالصلاب لؤأ » : لاق ملس و هيلع هللا ىلص
 _ م ك , .هع 9

 . « دللا ركذ ىف مهنأو اعرو

 ءىبنلا نآ ةريره ىبآ نع دي ز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 هيف تام ىزلا مويلا ىف قثاجنلا ںيانلل ىعن ملسو هيلع هللا ىلص
 . ن ١ ربكت عب زا ربكو )1( مهمصف ىلضمل ا ىل مهب ج رخف

 عاق:تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رب اج نع ةديبع وبأ _ 480
 ماق مث هباين سبلف (2) مؤي َتاَد ملَسَو يلع هنلا نَص هللا ل وس

 عبتتلا (3) ىا ءاج ىتتَع هتبق .هيقت ةرير يتيراج ترمأف
 ىنث ربخأف هتَقبَسَف قرتَصتاَت تقمي نأ هللا ءاش ام هبرقب تفقوف قوق
 و 2ِ ص ےص ح 2 م م م م ه؟۔ ه ح ر ص 2 ر 7 - . . ح ه
 هتلأسف حبص ا ىتح ملَس و هيلع هلل ١ ىلص لل لوسرل ائيش ك ذأ ملف

 . « مهيلع لضال عيقبلا (4) لهأ لاو تثعب »: لاقف

 د ه ٦٣

 لومحم اذه لعل (خلا موقلا لضفأ تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ) : هلوق (5) - 8

 هيلو هيلع ةالصلل مدقتيف : لاق ثيح دعاوقلا مالك ليلدب ىلولا رضحي مل اذا ام ىلع

 . خلا . رضحي مل نا نيملسملا نم هريغ هرما نم وأ
 ججؤَولا ث ألا نيما ىلع ةالصلاب سانلا َلْؤَأ نأ رثالا ىفو :: حاضيالا ىف لاق
 لاق هنا يور ام اذه ىلع ليلدلاو . بَرتَألاَق رثألا ةث ملا ٢ خألا ةث نالا

 ٠ مهب فصق خ (1)
 ٠ ةليل خ ()
 ٠ ىلا طاقسا بطقلا ةخسن ىف (3)

 . لما خ (ه)
٠ ىملاسلا . ةعامجلا ةالص ىف نوثدحملا هاورو 0 فنصملا هب درفت امم بابلا اذه ىف ثيدحلا (5)



 و5و :- - ..-. وا ةلص زف قز بابلا - -:- -

 ىلع نولصي ال انباحصأ اذهلو (اهنايلؤا نإب اهُيلَع فصي : ملسو هيلع هللا ىلص
 “ .٦` خلا نُهونذاتسا ءاسن نك ناو اهءايلوا اونذاتسي ىتح ةزانجلا

 : نيرخآ نيلوق ركذ مث

 : ملسو هيلع هللاىلص هلوق .مومعل هب اوضر نم نومدقي موقلا نا : امهدحا .

 ٠ . لوقلا اذ رايتخا ىلع لدي .همالك قايسو '. (ْمُهَلَضَفآا مَوَقْلا طؤَير

 وهف شيجلا ريمأ وا مظعالا ىنعي مامالا رضح نا وهو ليصفتلا ::رخآلا لوقلاو

 . ملعا هللاو .:مدقت.امك ءايلوالاف الاو . ةعمجنا ةالصك تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ

 .:توملا ربخب ىتاي ىذلا ؤه ىعانلا (ىشاجنلا سانلل: ىعن) :: هلوق - 9

 كلذكو . مضلاب انأيخنو ايغن هاعن لاقي توملا ربخ ىعنلا : حاحصلا ىف لاق

 ربخب ىتاي ىذلا وهو ىعانلا انضيآ ئعنلاو نالف ىعن هءاج :: لاقي ليعف ىلع يعنلا
 : .:- : . توبلا

 لمجو اسرف بكار بكز ردق هل تيم اهل تام اذا برعلا تناك يعمصألا لاقو
 ىلع ةينبم يهو . هتاف رمخ رهظأ , هعن] يا نالف ءامن : لوقي و . سانلا ىف ريسي

 : . خلا . لازنو كارد لثم رسكلا

 عقو : رجح نبا لاق . همسا نف تاياورلا تفلتخا دق هنع هللا ىضر يشاجنلا
 ةلعنا نزوب نيتنمهمب (ةحمصا) ىراخبلا نم انل تلصتا ىتلا قرطلا عيمج ىف

 7 : لاق نا ىلا . نيعلا حوتفم

 ءاحلا نوكسو دانصلا حتفب (ةمحص) ديزي نع ةبيش ىبا نبا فنصم ىف عقوو
 : 5 . لاق نأ لا

 فلالا تابثاو ةمجعم ءاخب (ةمّحصآ) دمصلا دبع ةياور ىف نا ىليعامسالا ىكحو
 ث ۔ لاق نآ ىلا

 ٠ ا . ميملا لدب ةدحوملاب (ةحبصا) نانس نب دمحم ةياور ىف .

 . اذاش افالخ الا هيلع عامجالا عقو ىذلا وه اذه (تاربكت عبرا ربك و) : هلوق

 ديزي : لاق راصمالا :اهقف نم :ادحا ملعا ال :" ربلا دبع نبا لاق : رجح نبا لاق
. ىهتنا . ىليل ىبا نبا الا عبرا ىلع ريبكتلا ىف
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 . خلا . اسمخ ربكي لاق فسوي ابا نا ةيفنحلل طوسبملا ىفو

 دقف اهتفص اماو : لاق تيح اريثك افالتخا هيف اوفلتخا مهنا دعاوقلا ىف ركذو
 اهتءارقو اهريبكت ددع ىف نيعباتلاو ةباحصلا نم اريثك افالتخا ءاملعلا هيف فلتخا

 . هرخآ ىلا . اهيف ءاعدلاو

 نمز ىف تاريبكت عبرا ىلع عامجالا عقو هنا هحيرص لب حاضيالا مالك رهاظو
 ىلو املف اسمخو اعبراو اتس نوربكي اوناك ليقو :: لاق ثيح هنع هللا ىضر رمع
 نم فلتخا متفلتخا ناو . مكدعب نم عمتجا متعمتجا نا)..: لاقو هباحصا عمج رمع

 . خلا . تاريبكت عبرا ىلع مهيار عمتجاف (مكدعب

 نأ لبق مهفالتخا ريبكتلا ىف مهفالتخاب دعاوقلا دارم : لاقي نأ الا مهللا

 : . ررحيلف . ملعا هللاو . رمع مهعمجي

 ناك (عيقبلا لما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هتالص ىف) : هلوق - () 0

 نم هعجرم رشع ةيداحلا ةنسلا نم مرحملا ىف عيقبلا لهال مالسلا هيلع هراففتسا

 امف ةياور ىفو . ماياب كلذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوتو . هتجح

 رافغتسالاب ارومام ناكو ضبق ىتح اينامث وأ اعبس إلا راففتسالا كلذ دمب ثبل

 . ميلع

 ىتأي نا ةفاخم اهنم ةريغ وا . املع ديفتستل ىأ (ةريرب ىتيراج ترماف) :: هلوق
 . هلاسن رجح ضجمب

 ةروهشم ةيباحص ٠ ءاه مث ةنكاس ءاي امهنيب نيئارو ةحوتفم ةدحومب ةريربو
 وأ شحج نب دمحال وأ لاله ىنب ضعبل تناكو اهنع هللا ىضر ةسشئامل ةالوم ىهو

 . ةيواعم نب ديزي نمز ىلا تشاعو اهتقتعاف ةشئاع نم اهوعابف راصنالا نم سانال

 . مالسالا ىف ةنيدملا لها نم تام نم ةربقم عيقبلاو
 لمتحيو . رافغتسالاو ءاعدلا انه ةالصلا نا لمتحي ليق (مهيلع ىلصأل): هلوق

 هناكف ةمحر هيلع ىلص نم ىلع هتالص نال هل ةيصوصخ ىتوملا ىلع ةالصلاك نوكت نآ

 هنا ليقو . ةلع اذه لثمل ىردي الف مهيلا هريسو هثعب اماو . مهل رفغتسيل رمآ

 هنم تسبتقا .0 ايفاو احرش ىملاسلا هحرش دقو ىئاسنلاو اطوملا ىف كلام اضيا هاور ثيدعلا (6)
٠ .يشب هيلع قلعي مل هللا همحر ىشحملا نال قيلعتلا اذه



 355 . زئانجلا ةالص ىف (19) بابلا

 اعوفرم ةهيوم ىبا نع ربلا دبع نبا جرخاو . تاومالاو ءايحالل عدوملاك كلذل جرخ

 لاقف يلع لبقاف فرصنا مث مهل رفغتساف (عبقبلا يلهأل رفغتسا نا ثريا ذنك ىتنا)
 ةمجلا ةث اهيف دلخلاو ايندلا نئارَح حيتامم ىف ىنبحح دك هللا ًنا) ههيوم ابا اي

 ةلاسم ىنهو روبقلا ىلع ةالصلا زاوج ثيدحلا ىفو (بَر اقل توتحا . ر ءاَقلَو

 با . جراعملا ىف اهيف لوقلا تطسب دقو . ءاملعلا نيب عازنلا اهيف عقو

٨ . ١ ٢ 

.. . }
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 روبقلا ىف .. ٠

 هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ - 1
 الو اًهوَروزك الأ روبقلا ةرايز نَع مُكَتْيَهَت تنك » : لاق ملسو هيلع
 . برلا طخسي امبو ليوعلاو ليولاب اوعدت ال « ارعش اولوقت

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع (1) سابع نبا قيرط نمو - 2
 . اهصيصجت نع ىأ « روبقل ١ صيصقت نمع ىهن »: هنأ ملس و

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 3

 « ءايحألا ءاگبي بدَعيَل تيلا ن » : لوقي رمع َنب هللا كبع نأ تميس
 (2) هنكلو بذكي مل هتا امأ نمحرلا دبع يبأل ةللا فغي ةشئاع تلاق
 ملسو هيلع هللا ىلص متلا لوسر ني عمس اَمَتارهَلعنَو ى اطخا ؤا يت
 : لاقف اهيلع َتوُكَي اهلهأو تتام ةيدوهي عم تي لاق ام
 تلاق رباج لاق .« اهربق ىف ًبذَعَتَل اهناو اهيلع (ق) نوكبي مُهناي »
 بذعي اَمَتِإَو هلهأ ءاكب دحأ بذعي الو » : اهنع هللا يضر ةشئاع
 . « ولا رتعي

 نأ يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 4
 ضرع تام اذإ مكدحأ نار » : لاق ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر

 ةنجلا لهأ نمق ةنجلا لهأ نم َناك نإ يشعلاو قادقلاب ةذَعقَم هلع .و 1 . ۔3 .كم . 1 < ؛ح م = 2 - م<؟ 7 - 7٢
 ىتح كدعقم امم هل لاقيف رانلا لهأ نمف رانلا لهأ نم ناك نإو ٤ٍ ر 4 م م 4 1 .. َ هب ح ٥ ۔ ۔ و %

 ةمايقلا مؤي (هر هللا تتعب « .

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف سابع نبا قيرط نمو هلوق (1)
 ٠ هركذ مث سابع نبا
 ٠ نكلو خ ()
 ٠ نوكبي خ ()
٠ هيلا خ (4)
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 لوسر نأ ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 راد مكيلع مالسلا «: لاقف ةربقملا لا جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . (5) ثيدحلا « نمؤم وق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةزانج ترم لاق ةدييع وبأ - 06

 هللا لوسر اي اولاقف ,هنم حاَرَتسَم وأ حيرتسم » : لاقف ملسو

 ن خيرَقَسَي نؤملا دبعلا » : لاق ؟ هنم ح ارتسمل ١ امو حيرتسم ١ ام

 ةنم حيرتست رجافلا دبعلاو ۔ هللا ةَمُحَر لا,اهادو ايندلا بصت
 . « رجشلاو تاَوَدلاَر سانلاو دالبلا

 هللا ىلص هللا لوسر نع انفلب لاق رباج نع ةديبع وبأ - 7

 امو نابذعي » : لاقف ربقلا ىف نابذعي نيلجرب رم هنآ ملسو هيلع
 . ٠7 ۔ هے.۔ ب <, ۔ے 24 ٥, د ۔ص مع ..إ ح .ح ٤ د
 لوبلا نم (6) ىربق ال ناك دقق امهدحأ امأ ةربكي ِنابدعي

 : ةديبع وب أ لاق « ةميمنلاب سيانلا شب 1 ناك دقف خآلا امأو

 . ربقلا باذع تبثي نمم رباج ناكو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ىراصنال ١ بويأ ىبأ نع عيب رل ا _ 8

 تاوصأ هه » : لاقف ُسُمَشلا ِتبرَع نيح اتوص عمس ملسو هيلع
 ه ٥ مر < م ؟۔م م ك
 . « مهروبق ىف نوبذعي دوهيلا

 ىلص هللا لوسر نآ ةريره ىبأ نع رباج نع ةديبع وبأ - 9
 لجآلا ربقب لجزلا رمي ىتح ةَعاَلا هوق ا » : لاق ملسو هيلع هلل !

 . «هناگمم ثنك ينث ن لوقيف

 خ ه ٣

 ةياورلا (ارجه اولوقت الو اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكنيهن ;) :' هلوق _ 81

 بقلا قيت اهناهق اعوؤورئ أ روبقلا مرايز نع كيت نك ) ريغصلا عماجملا ىف
 . «ارْجَه اولوقت الو ةرخآلا رحدو نعلا حمذئرك

١. 43 مقر رظنا ، ليوط ثيدح وهو لوالا ءزجلا ىف ةمالا باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (5)
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 رهقلا ,إسالنسب هدايقناو هبلق جالع دارا نمل ىغبني :: ءاملعلا لاق : يمقلعلا لاق

 نينبلا متؤمو تاعامجلا قرفمو . تاذللا مداه ركذ نم رثكي :نا هبر ةعاط ىلا

 هذهف . نيملسملا تاومأ روبق ةرايزو . نيرضتحملا ةداهش ىلع بظاويو . تانبلاو

 عفتنا ناف هئاود ىلع اهب نيمتسي نأ هبنذ همزلو هبلق اسق نمل ىغبني رومأ ةئالث

 رازو تاومالاو نيرضتحملا داش الاو . كاذف هبلق نالو توملا ركذ نم راثكالا نم

 ` . ؛ خلا . ةنياعملاك ربخلا سيلف روبقلا

 ونديف ةرايزلا بادآب بداتي نأ روبقلا رئاز نم بلطي هنآ رخآ لحم ىف ركذو

 . ايح ناك ول هبحاص نم ناك ام ردقب ربقلا نم رثازلا

 وهو روبقلا ةرايز لاجرلل نسي هنا ىلع باحصالاو ىعفاشلا ١ صوصن تقفتاو

 مث الوا اهنع ايهنم مهترايز تناكو . كلذ ىف نوفلتخي ال مهناف ةفاك ءاملعلا لوق

 . لاق نأ ىلا . خسن

 ةيلهاجلا مالكب نوملكتي اوناك امبرف ةيلهاجلا نم'معدهع برقل الوا يهنلا ناكو
 تدهمتو مالسالا دعاوق ترقتسا املف - لاق نا ىلا - كلذ نع مهاهنف لطابلا

 اولوقت الور : هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص طاتحاو . ةرايزلا مهل حاب ماكحالا
 . (ارجئ

 حيرص وهو .:خوسنملاو خسانلا تعمج ىتلا ثيداحالا نم اذهو :: ىوونلا لاق

 :. الوا اهترايز نع ىنعي . ىهتنا س اهترايز نع لاجرلا ىهن ىف

 . خلا . ليوعلاو ليولاب اوعدت ال ىأ (ارجه اولوقت الو) : هلوق .

 : لاقي اىشحف ىا ةياهنلا ىف لاق (ارجه اولوقت الو) : هلوق ىف ىمقلعلا لاق
 . ىغبني ال اميف مالكلا رثكا اذا اذكو ‘ شحف اذا اراجه . رجهي هقطنم ىف رجه
 . ىذه اذإ اذك و . همالك ىف طلخ اذا حتفلاب ارجه رجهنو . مضلاب رجهلا مسالاو

 ةرايز نَع ْمُكنيَهَن تنك) : هلوق ىف ءاسنلا لوخد ىف ءاملعلا فلتخاو ::: لاق
 فا . لاجرلا ريمض ىف نلخدي ال نهنا انباحصأ دنع راتخملاو (رؤُبقلا

 حاحصلا ىف لاق (اهصيصجت ىأ روبقلا صيصقت نع ىمهن) : هلوق (7) _ 2

 ٠ اهصصح ىا هراد صصق دقو .ي ةيزاحح ةفل امهيف حتفلاب ىنعي صحلا ةصقلاو

 ٠ هححصو ىدمرتلاو دوواد وباو ىثاسنلاو ملسمو دمحا هانمم ىور ثيدحلا (7)

_-_
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 ۔ صجلا نم ةعطق ةصقلاو حاضيالا ىفو

 . خلا . قرولا نم ةعطق هنا ىلا انباحصا ضعب بهذو

 . راهشالا نم هيف امل كلذ نع ىهن امناو ريجلا وه صجلاو لوالا انه دارملاو
 . ملعا هللاو

 ناك اذا ام ىلع ىراخبلا ىف هلمح (ءايحالا ءاكبب بذعيل تيملا نا) : هلوق _ 3
 ثێملا بْنَعي) : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنملا لوق باب : لاق ثيح هتنس نم حونلا

 َ 7 ه۔.ےث٤‘2ك۔ .., . ء ش مكيلمأو مكسفنأ اوق ه : لجو زع هلوقل (هيّنس ني عوتلا نامع ادر هينع هيأ ءامن
 . (هتتِمَر نمع لوؤسم مكلكو عار مكلك) ملسو هيلع لا ىلص ءىبنلا لاقو (1) « اران

 نإو ىرخا رزو ةرزاو ؤ 7و) : ةشئاع تلاق امك وهف هتنس نم ءاكبلا نكي مل اذاف

 .. ىهتنا . (8) (؟ىَت هئم لتخي آل اهبح ىار ةنقتم عذتا
 ةياورل هنم لمحو . ثيدحلا قلطمل فنعلا .نم دييقت اذه : رجح نبا لاق

 هقاس امك هلحا ءاكب ضعبب بذعي هناب ةقلطملا رمع نبا ةياور ىلع ةديقملا صابع نبا

 حونلا هناب سابع نبا ةياور ىف مهبملا ضعبلل هنم ريسفتو . امهنع بابلا ىف

 . لاق نا ىلا . هميمج ال ءاكبلا ضعب روذحملا نا هديزيو
 قحتلي امو ليوعو حايص ءاكبلا نم ناك ام هدارمف حونلاب فنصلا ربعت اماو

 . ىهتنا . تايهنملا نم كلذ ريغو بيج قش وأ دخ ملعل نم كلذب

 نم هيلا بهذ ام لالدتسالا هجوو : لاق ةيآلاب ىراخبلا لالدتسا هجو نيب مث

 لرصالا نوكي ال نا اهتامج نمو : ةياقولا تاهج ىف ماع رمالا اذه نا ةيآلا هنه

 ةداع هلهال نأ فرع دق نوكي وأ .. هدعب هيلع هلهأ ىرجي الئل ركنم رماب اعل وم

 . هلهأ ال. و هسفن قي مل نوكيف هنع مهيهن لمما و ركنم رمأ لعفب

 نم نال مدقت ام هنم لالدتسالا هجو لاقف ثيدحلاب لالدتسالا هجو ركذ مث

 نولعفي مهاري وا . هيلع ؤالهأ ىرجيف هتقيرط نم رشلا نوكي نا مهل هتياعر ةلمج
 . هب ذخؤيو كلذ نع لاسيف هنع مهاهني الف رشلا

 تامومعلا ضعب صيصخت نم عمجلا قيرط كولس ىف عنام ال هنا باوجلاو

 نكل ءاكب لكب تيم لك بيذعت ىلع الاد ناك ناو ثيدحلاف . تاقلطملا ضعب دييقتو

 ٠6 ةيآلا . ميرعتلا ةروس (1)
9 [ ] ةيالا . رطاف ةروص )8(



 ..... .۔ .. . .. .... . روبقلا :ف (20) بابلا .. ۔۔ ۔ .0

 كلذ دييقتو ههيجون ئتايس امك ءاكبلا ضعبب كلذ صيصخت ىلع ىرخأ ةلدا تلد

 ءاكب ضعبب بذعي ىذلا نا اذه ىلع ىنعملاف . كلذ نع ىهنلا لمهاو هتنس تناك امب

 . خلا . هتقيرط كلت نوكت ناب كلذب ايضار ناك نم هلما
 نولعني مهنأب هدنع روعش ال نمك ىأ هتنس نم نكي مل اذاف فنصملا لاق كلذلو

 مث نمو . هربغ لعفب هيلع ةذخاؤم ال اذهف مهاهن ناب هيلع ام ىدأ وا كلذ نم ائيش

 نكي مل هتافو دعب كلذ نم اثيش اولعفف هتايح ىف مهاهني ناك اذا كرابملا نبا لاق

 . . ىهتنا . ءىش هيلع
 نمحرلا دبع ىباب دارملا (خلا نمحرلا دبع ىبال هللا رفغي ةشئاع تلاق) : هلوق

 .. هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 نعط امدعب هيلع ىكب نيح هللا همحر بيهصل رمع اضيا هركذ ثيدحلا اذهو

 دعب سابع نبا نع ايوار لاق ثيح لوط ::يف ثيدح ىف ىراخبلا مالك هيلع لدي امك
 بكرب وه اذاف ءاديبلاب انك اذا ىتح ةكم ةرم رمع عم تردص) : لاق هصن ام مالك

 بيهص وه اذاف ترظنف لاق بكرلا ءالؤه نم رظناف بهذا : لاقف ةرمس لط تحت
 نينمؤملا ريمأ قحلاف لحترا تلقف بيهص ىلا تعجرف ىل هعدا : لاقف س هتربخاف

 بيهص اي ر۔ے لاقف . ءابح !و ءاخ! إز لوقي ىكبي بيهص نخد رمع بيص أ املف
 ءاكب بَذَعيَل تيملا ًنإ ) :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ؟ منت يكبأ
 1 ! (هَيَلَع هيمأ

 هللاو رمع هللا محر تلاقف ةشئاعل كلذ تركذ رمع تام املف سابع نبا لاق ١

 (هيتع هيممآ ءاكب نمؤملا بّزَعْيَل ةللا ن) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدح ام
 نآرقلا مكبسح تلاقو (هيَع هيمأ ءاكب اباذع رفاكلا ديزي ةللا ّنإر : لاق هنكلو

 لاق ىكبو كحضا وه كلذ نع سابع نبا لاقو (ىَرَخأ رزو "ةرزاو ز الؤ)
 ةشئاع نع ىرخا ةياور ركذف . خلا ائيش رمع نبا لاق ام هللاو : ةكيلم يبا نبا

 قَع حئَسَو هتلع هللا ّلَص هللا لوشر وم : تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوز

 . ىهتنا (اقربَم ىف بذعل اهئاو اهتمع نوكبت مهت) : لاقف اهنمأ اهيكمع يكب رةئدوتهت
 هناف . اثيش رمع نبا لاق ام هللاو : ةكيلم ىبأ نبا لوق دري ام كلذ لبق ركذو

 هللا لوسر ناف ءاكبلا نع ىهتنت الا نامثع نب رممل لاق رمع نب هللا دبع نا ركذ
. ؛هيتع هلهآ ءاكبب بَتَمْيَل تتا نإ) : لاق ملسو هيلع هللا لص
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 . هيلع ءاكبلاب تيملا بيذعت ةلاسم ىف ءاملعلا فلتخا دقو رجح نبا لاق

 _ لاق نا ىلا - بيهص حم رمع ةصق نم نيب وهو هرهاظ ىلع هلمح نم مهنمف

 ىهتلا ىلع ارداق ناك اذا تيملا ىلع عقت ةذخاؤملا نا ىري ناك رمع نوكي نا لمتحيو
 .- " :"لاق نا ىلا . بيهض ىهن ىلا رداب كلذلف هنم عقي ملو

 هنا هقيرط نم قازرلا دبع ىورف رمع نب هللا دبع اضيا هرهاظب ذخا نممو
 باذعلاب هل ةقاط ال ريبك خيش اعفار نا : هلهال لاقف جيدخ نب عفار ةزانج دهش

 ثيدحلا اذه در نم لوق ءالؤه لوق لباقيو هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا ناو
 ... ىرأ رزو ةرزاو دزت الوك » :: ىلاعت هلوقب هضراعو

 هللا دبع نا : ىلمي وبا هاور امك ةريره وبا اقلطم راكنالا هنع ىور نممو

 هللا :ليب ىف دهاجف لجر قلطنا نئل هللاو : ةريره وبا لاق : لاق ريبزلا نبا

 هذه بنذب ديهشلا اذه بنميا هيلع تكبف الهجو اهفس هتارما تدمعف دهشتساف
 . :هريغو دماح وبا مهنم ةيعفاشلا نم ةعامج بهذ اذه ىلاو ؟ ةهيفسلا

 باذع أدبم ىآ لاحلل ءابلا نأ ىلع (هيلع هلهأ ءاكبب) : هلوق لوأ نم مهنمو

 ىفو . هنفد دنع عقي امنا .ابلاغ مهئاكب ةدنش نأ كلذو هيلع هلع] ءاكب دنع عقي تيملا

 بذعي تيملا نا ثيدحلا ىنعم ناكف . ربقلا ناذع هب ادتبيو لاسي ةلاحلا كلت
 . ..هيلع سيلو هلها ءاكب ةلاح

 هلئاق لعلو .. ىباطخلا هاكح هبيذعتل اببس مهؤاكب نوكي نا كلذ نم مزلي الو

 بتع هار :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امنا ةشئاع لوق نم هذخا
 اصاخ نوكي اذهو - لاق نآ ىلا _ (نآلا هينع نوكبي ةنمأ اذإو هبئذب ؤأ هتيتصغمب

 ِ . . ١ ... ىتوملا ضعبب
 ماللا ناو هضعب عمسي ملو ثيدحلا ضعب عمس ىوارلا نأ ىلع هلوا نم مهنمو

 ىلا - مهتجح و هريغو ىنالقابلا ركب وبا ىضاقلا هب مزج امك نيعم دوهعل تيملا ىف
 تلاقف . حلا ءاكب بَتَعب تيما نإ : لوقي رمع نبا نا ةضئاعل ركد _ لاق نا

 امنا . اطخا وا ىسن هنكلو . بذكي مل هنا اما نمحزلا دبع ىبأل هللا رفغي: ةشئاع أ
 . ثيدحلا تركذف ةيدوهي ىلع ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر رم

 هريمغ بنذب بذعي ال نمؤملا ناؤ رفاكلاب صتخي كلذ نا لع هلوا نم مهنمو
. لاق نا ىلا . ةشئاع نع سابع نبا ةياور نم نيب وه امك الصا



 روبقلا ىف (20) بابلا 32

 ثيدحب ثيدحلا درت مل اهناب راعشا هيفو ةفلاختم ةشئاع نع تاليواتلا هذهو

 .۔ لاق نا ىلا . نآرقلا ةضراعم نم هت رعشتسا امب لب رخآ

 وا نايسنلاو ةئطختلاب ىوارلا ىلع اهمكحو كلذ ةشئاع راكنا ىبطرقلا لاقو
 نوريثك ةباحصلا نم ىنعملا اذهل ةاورلا نال ديمب هضعب عمسي ملو اضعب عمس هن ١ ىلع

 . حيحص لمحم ىلع هلمح ناكما عم ىفنلل هحو الف نومزاج مهو

 : عمجلا نم بورضب ةشئاعو رمع ىثيدح نيب ملعلا لها نم ريثك عمج دقو
 . اههيجوت مدقت امك ىراخبلا ةقي رط : اهل وا

 ميعارباو ىنزملا لاق هبو . كلذب هلهأ ىصوا اذا ام هلبق امم صخا وهو : اهيناث

 لوق هنا : ىدنقرمسلا ثيللا وبا لاق ىتح مهريغو ةيعفاشلا نم نورخآو ىب رحلا

 . لاق نأ ىلا . روهمجلا نع ىوونلا هلقن اذكو . ملعلا لما ةماع

 . ةفئاطو دواد لوق وهو كلذ نع هلها ىهن لمجا نمب اضيا كلذ عقي : اهثلاث

 . لاق نأ ىلا

 كلذو . هب هلها هيكبي ام ريظنب ىآ (هلها ءاكبب بذعي) :: هلوق ىنعم : اهعبار

 وهو اهب هنوحدمي مهف ةيهنملا رومالا نم نوكت ابلاغ هيلع اهنوددعي ىتلا لاعفالا نأ
 ركذف ةفئاطو مزح نبا رايتخا وهو . هب هنوحدمي ام نيع وهو كلذ هعينصب بذعي
 . لاق نا ىلا . هليلد

 ىور امك هلما هب هبدني امب هل ةكئالملا خيبوت بيذعتلا ىنعم : اهسماخ
 ةحئانلا تلاق اذا (يَحْلا ءاكب كدمي كيار اعوفرم :ىسوم يبا ثدح نم دمحأ

 اهرصان تنا امدضُع تنا هل ليق .. تيلا ادبع ةاينياگاو ةارتمات اول ةادّضعاَو
 . لاق نآ ىللا ! (اهيساك تنا

 اذهو . اهريغو ةحاينلا نم هلهأ نم عقي امب تيملا ملات بيذعتلا ىنعم : اهسداس

 . همبت نمو ضايعو طبارملا نبا هجحرو . نيمدقتملا نم ىربطلا رفعج ىبا رايتخا
 . لاق نا لا . هل لدتساو نيرغتملا نم ةعامجو ةيميت نبا هرمان و

 موي لاحو خزربلا لاح نيب ةقرفتلا وهو هنسحو رخآ اليصفت ىنامركلا ىكحو

 اذهو . ةمايقلا موي ىلع ع ىرخا رزو ةرزاو ؤزمت الوت ه : ىلاعت هلوق لمحيف : ةمايقلا
ةراشالاو . ايندلا ىف عقي كلذ لثم نا اذه ديؤيو . خزربلا ىلع ههبشا امو ثيدحلا
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 ةلاد اهناف (9) . ةماح مكنض اوملح نيذلا بيصت ل ةن اوقتاو » : ىلاعت هلوقب هيلا

 نأ نكمي كلذلف ث ببست هيف هلا سيل امب ناسنالا ىلع بيذعتلا عوقو زاوج ىلع

 . ىهتنا . ملعا هللاو . ةمايقلا موي فالخب خزربلا ىف لاحلا نوكي

 روجلا هيلا بسني ال لدع هللا نا نم بعذملا وه ام بساني ال اذهو : لوق]
 مالظب كبر امو » : ىلاعت هلؤقل هنم ردصي مل امب ادحأ ذخاؤي ال هناو لعف الو مكح ىف
 اوناك نكلو ُماَتُمَلَظ سرد هلوقو (11) .اَدَحا َكثَر لظت الود هلوقو (10) "ديبعلل

 هناف اومرتجا ام ريغب مهبذعي الو اوبستكا ام ريغب مهذخاؤي ال ىا (13) ،َماَظلا ممم
 . املظ هنم ردصي مل امب ناسنالا ةنخاؤم لعجو ةفصلا هذه هسفن نع ىفن ىلاعت

 ةبقاعم هللا قح ىف زيجن ىتح هنذا ريغب ريغلا كلم ىف فرصتلاب ملظلا صخن الو

 ناسحالا بالقنا ىلا ىدؤيو . لهجلا ةجيتن هفسلاو هفسلا ىلا ىدؤي كلذ نال عئاطلا

 هللا ىضر ةشئاع هيلا تبهذ ام قحلاف . قئاقحلا بلق نم هيف امل لاحم وهو ةءاسا

 ضعب ىف مدقت امك لخدم هيف تيملل نوكي امب لواتيف ثيدحلا حص نا الا اهنع

 : . لاحلا ةقيقحب ملعا هللاو . تاليوأتلا

 لاق : رحح نبا لاق (ىشملاو ةادغلاب هدعقم هملع ضرع) : هل هق _ 4

 . اهيف ضرعلا نوكي ةدحاو ةيشعو ةدحاو ةادمن ديري نأ لمتحي :' نيتلا نبا

 :. ثعبلا موي ىلا هيلا لصت ال (هللا كثعبي ىتح) : هلوق ىنعمو

 ا؛زج هنم ىيحي هنا ىلع لومحم وهو ىشع لكو ةادغ لك ديري نا لمتحيو
 حصتو ءازجأ وأ تنملا نم ءزج لا ةبسنلاب ةايخلا داعت نأ عنتمم ريغف كلذ كرديل

 . ىهتنا . هيلع ضرعلاو :هتبطاخم

 ضرعو ةلاسملا قايس ىف نيباب لبق ةمدقتملا ثيداحالل قفاوم لوالاو لاق

 عضو اذإ ًدكَعلا نإ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنم ىنعي دحأ لك ىلع نيدعقملا

 هناديقيق ناكلم هانآ مولاعن عز غمشتيت هنأ ىتح هباحضآ هئم لوت هربق ىف
 هأ هشا:لوقيَك نيؤملا مأك ؟ دمحمم لجرلا ادمع ىف لوقت تئ امهل نالوقيق ه 2.4 هد۔“, , ٨ 2.2 ه هو عب . -١ 1١ دل 2 ۔ه+ 7 4 ..ن = ۔ح

 .٠ 25 ةيا 0 لافنالا ةروص (9)

 ٠ 46 ةيآلا م تلصف ةروص (10)
 ٠ ١ 49 ةيآلا م فهكلا ةروس (11)

٠ 76 ةيآلا \ فرخزلا ةروس (12)
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 نم .ادعقم هب هللا كلدبآ دق رانلا نم كدتمقمت ىلإ رظنا هل نالوقيف .هلوسرو هللا دبع .4 ۔ے رش - ێ۔ . ٥2 ,,. ۔ - ۔؟٠؟۔ ۔ ,2٠ .< ۔و۔۔ ,2 و ۔ ,, 2 ه ۔

 . خلا . اًنيمَج عُهاَرَق ةنجلا

 نوكي نا زوجيو . طقف حورلا ىلع ضرعلا اذه نوكي نا زوجي : ىبطرقلا لاق
 حابصال ىتوملاف اإلاو امهتتو ىشملاو ةادفلاب دارملاو : لاق . ندبلا نم زح مم هيلع

 طلخملا نمؤملا اماف حضاو رفاكلاو نمؤملا قح ىف اذهو : لاق ءاسم الو مهدنع

 ءادهشلا ريغب صوصخم وع مث . ةلمجلا ىف ةنجلا لخدي هنال اضيأ هقح ىف لمتحيف

 . ةنحلا ىن حرست مهحاوراو ءايحأ مهنال

 ىنف اهرا رقتسم اب مهحاورا ,شبت مهقح ىن ضرعلا ةدئاف نا لاقي نأ إمتحي و

 . ىهتنا . نآلا هيف ام ىلع ادئاز اردق هيف ناف اهداسجاأب ةنرتقم ةنجلا

 طلخملا ناف اندنع هل لصا ال لامتحالا (خلا نمؤملا قح ىف اذهو) : هلوق ىفو

 . ٠ ثيدحلا هبلغ لدي امك ةطساو الو رانلا نم هدعقم هبلع. ضرعيف رفاك

 هيف دحتا : رجح نبا لاق (ةنجلا لها نمف ةنجلا لها نم ناك نا) :: هلوق

 . ريدقت نم هيف دبالو اظفل ءازجلاو طرشلا

 . هيلع ضرعي ةنجلا لها دعاقم نم دمقمف ةنجلا لها نم ناك نا : ريدقتلا

 هنأ دارملاو . ةماخفلا ىلع لد اظفل ادحتا اذا ءازجلاو طرشلا : ىبيطلا لاقو

 . ىهتنا . دعقملا اذه هيسني ام هللا ةمارك نم ثعبلا دعب ىري

 . ةنجلا ضورعملاف ىأ (ةنحلاف ةنجلا لمآ نم ناك نا) ظفلب ملسم دنع عقوو

 نال دسحلا ءانفب ىنفت ٧ حورلا ناو ‘ ربقلا باذع تابثا ثيدحلا اذه ىفو

 . ىح ىلع الا عقي ال ضرعلا

 ىنعملاو : لاقو روبقلا ةينفا ىلع حاورالا نا ىلع هب لدتسا ربلا دبع نبا لاقو

 : كلام لاق امك ىه لب ةينفالا قرافت ال اهنا ال اهروبق ةينفا ىلع نوكت دق اهنا ىدنع
 . تءاىش ثيح حرست حاورالا نأ هفلب هن ١

 ربلا دبع نبا نع ةياكح : رجح نبا لاق (ةمايقلا موي هللا كثعبي ىتح) : هلوق
 . كلذ ىلا هللا كثعبي ىتح : ىنعملاو

 . ىهتن ١ رهظآ لوالاو رومالا عجرت هللا لاف هللا ىلا ريمضلا دوعي نأ لمتحيو

 اذم لاقي يث) ظفلب هيبا نع ملاس نع ىرعزالا ةياور هديؤيو : رجح نبا لاق
. «غلا ةميلا مؤي هيلإ تنمث ىزلا ةدعف



 365 . - روبقلا ىف (20) بابلا

 (ثيدحلا نينمؤم موق راد مكيلع مالس لاقف ةربقملا ىلا جرخ) : هلوق _ (10) 5

 ناك : انموق بتك نم ريغصلا عماج ىف ىذلاو"""هركذ نيا فرعا الو هتيقب ىردا ال
 . ةيلابلا نادبألاو . ةيتاقلا حاورألا اهنا مكيلع مالَّسلا) : لوقي ةنابجلا لخد اذا

 احور مهيكَع نخآ مملا . ةنمؤم هللا مهو يندلا نم تجرع ىنا ةرتلا ماقملاو
 ١ . ىهتنا (ًًئي امَالَسَو كنم

 هكێنَع مالَسلا) : لقيلف ةربقم ىلع زاتجا نمو) : انباحصال قيلاعتلا ضعب ىفو

 نحتو تنص انل منا . تامسلاو مكنم ًييدنتلا . ينم مؤت راد . روبقلا لهآ اي
 ةَداَمَسلا اد ىف مكنيبو انتب هللا عمج . توقحأل مكب هللا ةاش نإ انو . عبت مكل
 . ىهتنا (ىَدمْلاَو

 نم رباقملا لحا اي كيلع مالَّسلا) : لاقي هنا هيلع تعلطا امم اميدق ظفحا اناو
 , ةيفاعلا مكنو انن هنلا أشت .عبت مكل حت تنس انن منأ . تاميثلاو يملا
 ءىش ءاعدلا نم سيل هنا ةدعاقلاو . هللا ءاش نا نسح لكلاو (مكلَو ال هللا غم

 . ملعا هللاو . تقؤم

 : رجح :نبا لاق (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةزانج ترم) : هلوق - 6
 ۔ ىلع ىنعمب .اذه ىلع ءابلاف

 ىذالا فطعو ى بعتلا امهيف حتفلاب بصنلا (اهاذاو ايندلا بصن نم) ::_هلوق

 . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم هيلع

 افالخ . قحلا بهذملا وه امك هريغ رجافلابو . هللا نيدب ىفوملا نمؤملاب دارملاو
 9 . كلذ فالخ لمتحي هنأ معز نمل

 ةصاخ ىقتملا نمؤملاب ديري نأ لمتحي : نيتلا نبا لاق رجح نبا لاق امك كلذو
 هيف لخدي نا لمتحيو . رفاكلا هب ديزي نا لمتحي رجافلاو نمؤم لك لمتحيو
 . ىصاصلا

 هيلع اوركنا ناف ركنملا نم هب ىتاي املق دابعلا ةحارتسا اما ىدوادلا لاقو

 . .اومث] اوكرت ناو مهاذأ

 ثيدحلا لملو ٠ دمحاو ىثاسصنلاو ملسم اضيا هاورو 43 مقر ةمالا باب ىف هلماكب مدقت ثيدعلا (10)

٠ (هركذ نيا فرعا ال) لاق كلذلف ىشحملا خيشلا ةغسن نم طقس دق
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 ىضتقيف . بدجلا هب لصحيب امم كلذ ناف ىصاعملا نم ىتأي امب دالبلا ةحارتساو

 . لشنلاو ثرحلا كاله

 ركني نا ردقي هنال هكرتب مثاي ال هاذا هلان نم ناب همالك لوا ىجابلا ْبقمنو
 | . ىذا هب هلاني ال هجوب ركني وا هبلقب

 ضرالا ةحارو . هملظ نم مهل عقي ام هنم دابعلا ةحارب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 باودلا ةحارو . ههجو ريغ ىف اهفرصو اهقح نم اهعنمو اهبصغ نم اهل عقي امل هنم

 . يهتنا , .ملعا هللاو . اهباعتا نم زوجي امم

 هللا ىلص ءىبنلا رم) ىراخبلا ىف هظفل (خلا نابذعي نيلجرب رم) : هل وق - 17

 ىف يناَبذَعيي يَتاَتسنا, توص َعيَسَق ةنيدملا وا ةكم ناطيح نم طئاحب ملسو هيلع

 امُهُدَحا ناك . لب : لاق مث ريبك ىف ناَبذَعي امو نابذعي امهنإ : لاقف . امهب
 نيترسك اهرسكف ةديرجب اعد مث.(ةميمَتلاب يمي رَعآلا ناكو لوب ني تمست ال
 : لاقف ؟ تلعف مل هللا لوسر اي : هل ليقن . ةرسك امهنم دحاو لك ىلع عضوف

 . ىهتنا . اَسبِتَي نآ لإ وأ اسيت م ام قحي نآ هلم
 . ناتسب ىا طئاحب رم هلوق : رجح نبا لاق

 مث (يببك ىف نابذعي امَو) ىراخبلا ةياور ىف (ةريبكب نابذعي امو) : هلوق
 . ىلب : لاق

 ةديبع قيرط نم بدالا ىف كلذب حرصو . ريبكل هناو يا : رجح نبا لاق
 . لاق نا ىلا . (ريبكل هناو . ربك ىنف نابذعي امو : لاقف روصنم نع ديمح نبا

 لثم وو . ليلعتلا ىف دورو ىلع دهاش (ريبك ئف ) : هلوق ىف كلام نيا لاقو
 نم ريثك ىلع ىفخو : لاق (ةَرِم ىف ةأرمأ تبَّم) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 (11) "مخيظيمت باذع ُمتْذَحا اميف مُكَسمَل» : ىلاعت هلوقل نآرقلا ىف هدورو عم نيي وحنلا

 : 5 " ۔ لاق نآ ىلا ، ثيدحلا ىفو

 لمتحي ىنوبلا كلملا دبع وبأ لاق (ريبكل هناو) : هلوق ىنعم ىنف فلتخا دقو

 ريبك هنا لاحلا ىنف هيلا ئحوأف ريبك ريغ كلذ نا نظ ملسو هيلع هللا ىلص هنا
 2 ٤َ . كردتساف

٠: 8 ةيبالا . لافنالا ةروس )11(
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 ىف درو امل بانملا ىلع دومي (هناو) : هلوق ىف ريمضلا نأ لمتحي : ليقو

 ؛نيَح رمثَة ىف اديدش ًاباَدَك ِنابذم) ةريرم ىبا ثتبدح نم نابح نب ١ حيحص

 فالخب رئابكلا نم اهنال ةميمنلا رمو نيعبنذلا دحا ىلع دوعي ريمضلا : ليقو

 . ىتايس امك طقن ةروملا فشك

 رنابكلا دحاو تيغملاو ربكا ىنممب ىفنملا ربك : ىبرعلا نباو ىدوادلا لاقو

 . ةلمجلا ىف اريبك ناك ناو الثم لتقلاك رئابكلا ربكاب كلذ سيل ىأ

 ةراقحلاو ةءاندلا ىلع لدي كلذ ىطاعت نال ةروصلا ىف ريبكب سيل ىنعملا :: ليقو

 . بنذلا ىف ريبك وهو ريبكب سيل : ليقو

 ربك هللا دنع وهو نيبطاخملا داقتعا ىفو امهداقتعا ىف ريبكب سيل : لمقو

 ىف ريبكب سيل : ليقو . (12) (ْميظَع هللا دنع ومنو اتم ةنوبسيحَتَو) : ىلاعت هلوقك
 هب مزج ريخالا اذهو . كلذ نم زارتحالا امهيلع قشي ال ناك ىأ . زارتحالا ةقشم

 . ةعامجو ديمعلا قيقد نبا هحجرو هريغو ىوفغبلا

 دشريو هيلع ةبظاوملاب اريبك راص امناو هدرجمب امهنم ريبكب سيل : ليقو
 هرارمتساو هنم كلذ ددحت ىلع لدي امب امهنم الك فصو هنانف . قايسلا كلذ ىلا

 . ىهتنا . ملعا هللاو (ناك) فرح دعب ةعراضملا ةغيصب نايتالاب هيلع

 رَصكا) اعوفرم ةريره ىبأ نع درو ام هلثم (لوبلا نم ءىربتسي ال) : هلوق

 . هنم زرحتلا كرت ببسب يا (لؤبلا نم ربقلا باد

 لقن ىم : ديعلا قيقد نبا لاق :ا رجح نبا لاق (ةميمنلاب ىشمي) :_هلوق
 ةحلصم لعف ىضتقي ناك ام اماف . رارضالا دصقب ناك ام انه هب دارملاو . سانلا مالك

 هرح مالكو معالا ىنعملاب ةميمنلل ريسفت وهو . يهتن ١ بولطم وهف ةدسفم كرت وأ

 . لاق نأ ىلا . هفلاخي

 . حئابقلا حبقأ نم ىمهو رارضالا دصقب رغلا مالك لقن ىه ىوونلا لاق

 ةريبكلا نولوقي مهناف ءاهقفلا ةدعاق ىلع حصي ال اذه : لاقف ىنامركلا هبقعتو
 هنم دافتسملا ره رارمتسالا لاقي نآ الا ةميمنلاب يشاملا ىلع دح الو دحلل ةبجوملا ىه

٠ 5 ةباآا . رونلا ةروص )12(
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 ىنمم ةريبكلاب دازملا نا وا , ةبكلا مكح ةمكح ةغلا غ زارصالا نال ةربع هت
 ::.. ىهتنا . ىحالطنصالا ىنعملا ريغ

 هحيج رتب رمي ىمفارلا مالك نكل : مهميمج لون ؤه سيل ةاهقفلا نم هلفن امو
 | "٠٠٠٠ ٠ ::؛ يهجو ةويكلا فيزمت ىف ىكح ثيح

 ىناثلاو ليمأ لوالا ىلأ مهوأ : لاق . ديدش ديعو هيف ام ىناثلاو . اذه امهدحا
 1 . ىهتنا .؛ رنابكلا ليضفت دنع هركذ امل قفوا

 ةحيحصلا ثيداحالا ىف هيلع صن ام ريغ هب دارملا نا ىلع لوالا لوقلا لمح نم دبالو
 ىلص ءىبنلا نا عم رئابكلا نم روزلا ةداهشو نيدلاولا قوقع دعي ال نا مزلا الاو
 ' ". لاق نا ىلا . نئابكلا ربكا نم اهدع ملسو هيلع هللا

 حيحصلا ىف صن دقا ةميمنلا نا ىنامركلا ضارتعا ىلع باوجلا اذهب فرعو
 3 . : ىهتنا . مذقت:امك ةريبك اهنا ىلع

 نيب روهشملاو حيحصلا وه اذهو (ربقلا باذ :تبثي نمم رباج ناكو) : هلوق

 ؟ دسجلا رئاس ىلعو اهيلع و طقف حورلا ىلع عقاو لعو . ءاملعلا

 ربقلا باذع نوك ةمجرتل فنصملا ضرعتي مل :أ ىراخبلا ق ىف رجح نبا لاق
 نيملكتملا دنع ريهش فالخ هيفو . دسجلا رئاس" لعو اهيلع وآ طقف حورلا ىلع عقي
 دلقتي ملف . نيرمالا دحا ىف ةعطاق تشيل اهاضري ىتلا ةلدألا نال هكرت هناكو

 ن .. .. :ي . كلذ ىف مكحلا

 رارضك ةلزتعملا ضعبو جراوخلا نم اقلطم هافن نمل انالخ هدوجو تابثاب ىفتكاو
 لما عيمجو ةلزتعملا رثكا كلذ ىف مهفلاخو امهقفاو نمو ىسيرملا رشبو زمع نبا

 هنآ ىلا ىنابجلاك ةلزتعملا ضعب بهذو . هل جاجتحالا نمم اورثكاو مهريغو ةنسلا
 :. ىهتنا ..اضيا مهيلع درت ةيتآلا ثيداحالا .ضعبو . نينمؤملل نود رفاكلا ىلع عقي

 ةكئالم توض نوكي نأ لمتحي :: رجح نبا لاق (اتوص عمس) : هلوق - 8
 !{ . باذعلا عقو .توص وا نيبذعملا توص: وا باذملا

 نوع نع سابملا: نبا رابجلا دبع قيرط نم. ىناربطلا دنع عقف دق تلق :: لاق
 تبرغ نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ) هظفلو ارسفم دنسلا اذهب

؟ خَمشَتَأ : لاقف هتاضوف ءاج ىتح هتجاحل قلطناف ءام نم زوك يعمو سمشلا
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 ىف نوبذعي دوهيلا تاوصا عمسا : لاق . ملعا هلوسرو هللا : تلق ؟ عمسا ام
 . هللا همحر فنمملا ةياور هلثمو . ىهتنا (عِهربَق

 ءايلاو . ءايلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي : رجح نبا لاق (نوبذمي دوهيلا) : هلوق

 ةفاضالا ءاي تفذحف (نويدوهيلا) لصالاو ةليبق (دوهي) ىرهوجلا لاق درفملا ىف

 مث . ةريعشو ريعش سايق ىلع عمجف دحلا اذه ىلع فرع مث . ىجنزو جنز لثم
 ةفرصم هنال ماللاو فلالا لوخد زجي مل كلذ الولو . ماللاو فلالاب عمجلا فرع

 ةيململل فرصنم ريغ وهو . ىحلاك رجي ملو ةليبقلا ىرجم مهمالك ىف ىرجف ثنؤم
 . لاق نأ ىلا . ثينأتلاو

 مهرفك نال نيكرشملا نم مهرغ بيذعت تبث مهتيد وهيب بذعت دوهيلا نآ تبث اذاو

 . ىهتنا . دوهيلا رفك نم دشا كرشلاب

 كذ : ىمقلعلا لاق (خلا لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال) :: هل وق _ (13) 9

 ةدشلاو ءالبلا نم هبيصي امل كلذ ىنمتي و , كلذك هريغف الإو بلاغلا ىلع ىرح لج ر رلا

 نيتبيصملا نوها ىنمتيف ءرملا ىلع نوها بئاصملا مظعا وه ىذلا توملا نوكي ىتح

 . ها هداقتعا ىف

١ 

 ہ ا ح ;
. 2 ٨ : 

 اااا لا" 8

) )13دمحاو ناغيشلاو كلام اضيا هاور ثيدحلا ٠
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 دنسملا ىف مهؤامسأ ةدراولا مالعألا مجارت

 (ه 96 46) ىعخنلا ميهاربا

 ىنأميلا ىعخنلا سيق نب ديز نب ميهاربا نارمع وبا . قارعلا هيقف ظفاحلا وه

 رابك نم مهاوس قلخو سيق نب ةمقلعو قورسمو هلاخ نع ىور . ىفوكلا مث

 ہتفم ناكو نساحملا ريثك ةياورلا عساو دوعسم نبا ملعب اريصب ناكو نيعباتلا

 نم ايفتخم فلكتلا ليلق احلاص الجر رناكو امهنامز ىف ىبمسشلاو وه ةفوكلا لهأ

 ٠ ه 96 ةنس نام جاجحلا

 1642 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس / ت.

 . 337 ص . 1 ج رظنا : سابع نبا

 . 07 ص . 1 ج رظنا : رمع نبا

 :نامعنلا نبا
 امو ادحأ دهش . ىثراحلا ىسروالا ىراصنالا كلام ند . نامعنلا نب دي ومم وع

 . ناوضرلا ةعيب عياب نمم هللا لوسر عم دهاشملا نم اهدعب

 123 ص . 2 ج ىملاسلا حرش

 . .. 8 ص . 1 ج رظن ( ':: ىراصنالا بويا وبأ

 . 9 ص .. 1 ج رظن | : قيدصلا ركب وبأ

 . 341 ص . 1 ج رظنا : ةداتق وبا

 . 1 ص . 1 ج : ىراصنالا ةحلط وبآ

 : 340 ص . 1 ج : ىردخلا ديعس وبا

 : (ه 40 ۔ ) : ىراصنالا دوعسم وبا

 ليلج ىباحص . جرزخلا نم ىراصنالا دوعسم وبا ةبلمث نب ورمع نب ةبقع وه
ىف اوفلتخاو اهدعب امو ادحاو ةبقعلا دهش اردب نكسي ناكو . هتبنكب روهمشم
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 نيح اهيلع هنع هللا ىضر ىلع هفلختساو اهنكسو ةفوكلا لزنو . اردب هدوهش

 . نيفص ىلا هجورخ

 (ه 18 ه ق 40) حارجلا نب ةديبع وبأ

 نيقباسلا دحا . ىكملا ىرهفملا ىشرقلا لاله نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع وه
 هللا ىلص هللا لوسر هبقل , دئاق . رمأ , ةنحلاب ةرشعلا نيرشبملا دحاو نيلوالا

 تاح وتف ىف شيجلا ةدايق رمع هالوو . اهلك دهاشملا دهش . ةمالا نيماب ملسو هيلع

 ىرغصلا ةيسآو اقرش تارفلا غلبو اهحتف هل متف . ديلولا نب دلاخل افلخ ماشلا
 ماشلا ىف هيقل امدنع هنع هللا ىضر رمع لاق . اعضاوتم ادهاز ناكو . الامش

 . انسح ءالب اهيف ىلباو ادحاو اردب دهشو (ةديبع ابأ اي كربغ ايندلا هتريغ انلك)
 سدقملا تيبو ةلمرلا نيب ه 18 ةنس ساومع نوعاط ىف هنع هللا ىضر ىفوت
 . . ةدودحم هثيداحاو

 13 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس / ت

 380 ص . 1 ج لوسرلا لوح ءامظع /م

 125 ص . 2 ج يملاسلا

 342 ص . 1 ج رظنا : ةريره وبآ

 343 ص . 1 ج .رظنا : ديز ن ةماسأ

 : سيمع تنب ءامسأ

 تملسأ ليق . لوالا تارجاهملا نم . ثراحلا نب دبعم نب سيمع تنب ءامسأ

 هللا ىضر بلاط ىبا نبا رفعج اهجوز اهب رجاهو . مقرالا راد ءىبنلا لوخد لبق
 . انوعو ادمحمو هللا دبع : كانه هل تدلوف ةشبحلا ىلا هنع

 ركب وبا اهب جوزت ةنؤم موي دهشتسا عبس ةنس ةنيدملا ىلا. هعم تمدق املف

 . هتلسغف قيدصلا ىفوت مث ة عادولا ةجح تجحف مارحالا تقو ادمحم هل تدلوف

. ىيحي هل تدلوف بلاط ىبا نب ىلع اهب جوزتو
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 تخاو ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا جوز ثراحلا تنب ةن وميم تخا ءامساو

 نمف اراهصأ .سانلا مركا نم سيمع تنب ءامسأ تناكو سابعلا ةأرما لضفلا

 .. مهنع هللا ىضر سابملاو ةزمحو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهراهصا

 275 ص . 2 4 ىملابللا

 82 ص . 1 4 ءالبنلا مالعا ريس / ت

 بجاح نبا دراطع عم هللا لوسر ىلع مدق ىميمنلا لاقع نب سباح نب ع رقالا

 حتف ىف ميمت فارشأ نم مهريغو مصاع نب سيقو . ردب نب ناقربزلاو . ةرارز نب

 ارضحو انينحو ةكم حتف ادهش ىرازفلا نصح نب ةنييعو عرقالا ناك دقو . ةكم
 دعب ميمت ىنب دفو عم همودق ىف همالسا ناكو مهب ولق ةفلؤملا نم اناكو . فناطلا

 . سثيجلا ةمدقم ىلع ناكو . رابنالا حتفو قارعلا لها برح دلاخ عم دهشو حتفلا

 وه ناجروجب بيصاف ناسارخ ىلا هريس شيج ىلع رماع نب هللا دبع هلمعتساو

 . . شيجلاو

 155 ص 2 ج ىملاسلا

 345 ص . 1 ج رظنا : ثراحلا تنب لضفلا مأ

 3444 ص . 1 ح رظنا : ميلس مأ

 344 ص . 1 4 رظنا : ةملس مأ

 موثشلك ما
 . دلي وخ تنب ةجيدخ اهمأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب موثلك مأ ِ

 لوسر ناكو . ةيقر نم رغصا اهن ١ رثالا نب ١ ححصو ةمطافو ةيقر نم نس ىه لبق

 . بهل ىبآ ىنبا ةبيتعو ةبتع نم موثلك مأو ةيقر جوز دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا.

0. 
 ح 1 . .

 لوقلا سفن اهينبال بطحلا ةلامح ليمج مأ تلاقو س (دمحم ىتنبا اقلطت مل نا مارح

تيفوت املف . نامثع ةيقر ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوزف لوخدلا لبق امهاقلطف
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 ةنس تيفوتو ادلو .هنم دلت ملو . ثالث ةنس لوالا عيبر ىف كلذو موثلك مأ هجوز

 . ةمطع مأ اهتلسغ .ىتلا ىهو هللا لوسر اهيلع ىلصو "عست

 .. 346 ص . 1 ج رظنا : كلام 'نب سنآ

 ءابلا فرح

 ةسضشناع ةالوم ةربرب

 ضعبل ةالوم تن اكو . اهنع هللا ىضر ةسشناعل ةالوم ىهو ةروهشم ةيباحص

 اهتقتعاف ةستئاع نم اهوعابف راصنالا نم سانال ةالوم تناك ليقو . لاله ىنب

 : ةيواعم نب ديزي نمز ىلا تشاعو

 347 ص . 1 ج رظنا :: حابر نب لالب
 347 ص . 2 ح ىملاسلا .

 348 ص 0 1 ج رظنا .: هللا دبع نب رباج

 ءاحلا فرح

 349 ص . 1 ج رظن ( : (ص) ءىبنلا جوز ةصفح

 ه 110 _ ىرصبلا نسحلا

 ىبس نم راسي هوبأ ناك ىمبات ديعس وب] . ىرصبلا راسي نب نسحلا وه

 ناك . ةملس مال عضرت هما تناكو ةنيدملاب دلو راصنالا ضعبل ىلومو ناسيم

 لما ماما ناكو . هريغو كلام س سنأ هل دهش املاع احيصف اكسان البمجح . اعاحش

 ةرصبلاب ءاضقلا لو . ناسارخ يلاو ناميلس نبا عيبرلل ابتاك الوأ ناكو ةرصبلا

 رابكلاو ةحلط و نامثع ةباحصلا نم ىار دقو . ىفعتسا مث زيزعلا دبع نب رمع ممايا

 ةركب ىباو ةرمس نب نامحرلا دبعو ء ةبعش نب ةريغملاو نيصح نن نارمع نغ ىورو
 ةرصبلاب ىفوت . كلذك نيعباتلا نه قلخ نع ىورو٠ةباحصلا نم قلخو سابع نباو
 . ه 110 ةنس بحر لوا ىف

166 ص . 1 ج ءالبنلا مالعأ ريس/ ت .
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 ءاقلا فرح

 (ه 21 ه ىق 20) ديلولا نب دلاخ

 فيس . موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ ناميلس وبا
 نم ناكو . نامث ةنس رفص ىف ملسا . ريمالا كنحملا دئاقلا مالسالا سرافو هللا

 هللا لوسر هل لاقو . ليخلا ةنعأو ةبقلا هيلا ناكو . ةيلهاجلا ىف شيرق فارشأ

 ىنف ةيارلا لمح رمخ لا الإ كملسي لآ توَحَر ًالَقَع َكَل ىرأ تنك ُدَق) ملسا امدنع
- ً 

 ةدرلا بورح ةدايقل ههحو ركب وب أ ىلو 7 نبنحو حنفلا دهشو رصتناو ةنوم ةوزغ

 رصاحف ماسثلا ىلا هلوحو . هنم اميظع ابناح و ةريحلا حتفف قارملا لا ٥ رممس مث

 دلاخ رمتساو . ةدايقلا نع هلزع رمع ىلوت املو . ةديبع وباو وه اهحتتفاو قشمد

 . هرمع نم نبعستلا ىف ناكو هشارف ىلع تام ىتح التاقم و ادهاحم

 ٠. (ه 54 ۔ ه 1) نايفس ىبأ نب دايز

 دايز ومو . ةما ىمو ةيمس نب دايز وهو ىفقثلا ديبع هيبأ نب دايز

 . هوخا هناب ةيواعم هفلختسا ىذلا نايفس ىبأ نبا

 . همال ىباحصلا ىفقثلا ةركب :ىبا وخأ وهو . قهارم وهو قيدصلا نمز

 ناكو ةعامجو ريمع نب كلملا دبعو نيريس نبا هنع ىورو . هريغو رمع نم عمس

 بتك . افيلب ابتاك ناكو . ةنطفو ،اهدو امزحو القعو ايار . لاجرلا ءالبن نم

 ىلع تام املو . سابع نبالو . ةريغمللو ةرصبلا ىلع هن رما نمز ىرعشالا ىسوم ىبال

 ءاعداو هنطعتسا رهدلا دارفا نم ةيواعم هآر املف سراف ميلقا ىلع هل ابئان دايز ١ناك

. ىبا رهظ نم لزن : لاقو
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 تطبض دق ىنا : ةيواعم ىلا بنك ادايز نا رمع نبا غلب بذيوس نبا لاق

 كنا مهللا : رمع نب ا لاقف زاححلا هيلوي نأ هلأسو . ةغراف ىلامشو ىنيميب قارعلا

 تامف نوعاط هعبصا ىف جرخف ى التقال ةيمس نبال اتومف ةرافك لتقلا ىف لمجت نآ

 118 ص . 1 ج ءالبنلا مالعأ زيس/ت

 239 ص . 1 ج ىملاسلا .

 نيصلا فرح

 350 ص . 1 ج رظنا : نينمؤملا ما ةشئاع

 351 ص . 1 ج رظنا : مالس نب هللا دبع

 (ه 107 ) نبنح نب هللا دبع

 هالوم نعو بويأ ىبأ نع ىوري ىندم سابع نب ىلوم نينح نب هللا دبعا
 نابن۔ نبا هقثو . ردكنملا نباو نادعم نب دلاخو هنبا ميهاربا هنم ىورو . سابع نبا

 " . كلملا دبع نب ديزي ةفالخ لوا ىف تام

 182 ص .. 2 ح ىملاسلا 7

 «ه 32 ) بلطملا دبع نب سابعلا

 هيب] ونصو ملسو :هيلغ هللا ىلص ثىبنلا مع بلطملا دبع نب سابعلا لضفلا وبا
 تناك هيلاو شيرق ىف .اسيئر ناك ثالثب ليقو نيتنسب هللا لوسر نم نسا ناكو
 بئاونلا ىف ىطعي و لاملا لذبيو راحلا حنمي ناكو . ةياقسلاو مارحلا دحسمللا ةرامع

 . يقب نبا دنسم ىف 35 اهنم ثيداحا ةدع هل

 ذئنيح ناكو . دقعلا هل ددشيل راضنالا هعياب امل ةبقعلا ةعيب هللا لوسر عم دهش

 ىنباو . هسفن ىدفو ذئموي ريساو ردب موي نيكرشملا عم جرخ نمم ناكو . اكرشم
 دهشو رجاه مث كلذ بقع ملساو . ثراحلا نب لفونو . بلاط ىبأ نب ليقع هيخا

٠ ١ ... . سانلا مزهنا نيح (ص) ءىبنلا عم تبثو انينحو ةكم حتف



377 

 ضب ضيبا اليمج القاع ابيهم افيرش هنع هللا ىضر ناكو ماشلا مع غم مدق

 : ينح موي فتهي نا ؤىبنلا هرما ىذلا وهو . ادج توصلا ىروهج ةماقلا لدتمم
 ةنس نونامثو تس هلو . ه 32 ةنس هتافو تناكو . ةرجشلا باحصأ اي

 ١ 5 '` . عيقبلاب نفدو
 52 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس /ت

 167 ص . 2 ج ىملاسلا |

 351 ص . 1 ج رظنا : تماصلا نب ةدابع

 353 ص . 1 ج رظنا : ريبزلا نب ةورع

 355 ص . 1 ج رظنا : باطخلا نن رمع

 354 ص . 1 ج رظنا : بلاط ىبا نب يلع

 : (.۔ه 65 . ) ورمع نب هللا دبع

 هنيب سيلو هيبا لبق ملسأ ىشرقلا لئاو نب: صاعلا نب ورمع نب هللا دبع وه
 . ملعلا ريزغ ةدابعلا ىف .ادهتجم ناك .. ليق اميف ةنس ةرشع ىدحا الا هيبأ نيبو

 ةنميم ىلع ناكا اثيدح 17 ىراخبلا هل جرخا ثيدح ةئام عبض هيلا دنسا ام غلبي

 ةئفلاب انتعنتو انعم كلاب :ام : ةيواعم هل لاق زامع تق املو نيفص موي ةيواعم شيج

 اناف (ًيَح ماد ام كابأ عط : لاقف هللا لوسر ىلا ىناكش ىبا نا لاقف ؟ ةيغابلا

 :. . . لتاقأ تسلو مكعم

 ناكو . بتكق . هل نذاف هنم هعمسي ناك ام ةباتك ىف (ص) ءىبنلا !نذاتسا

 . ه 65 ةنس هرادب نفدو . رصمب هللا دبع ىفوت (ةقداصلا) كلت هتفيحص ىمسي

 87 ص .:1 ج ءالبنلا مالعا ريس/ت ١

 359 ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا .

 اداضلا فرح

 " ( ةي ۔ ه 5) سيق نب كاحضلا

 وهو ةباحصلا راغص ىف هدادع ىشرقلا ىرهفلا دلاخ نب سيق نب كاحضلا وه
ديس ناكو ىروشلا لما عمتجا اهتيب ىفو . ةليبن تناكو سيق تنب ةمطاف وخأ



378 

 نيفص دهشو اهنكسو . قشمد حتف دهش نامجسشلا ةالولا دحاو هرصع ىف رهف ىنب

 ةيالو ىلا لقنو 0 هيبا نب دايز توم دعب 53 ةنس ةفوكلا ةيواعم هالوو ةيواعم عم
 . ديزي مدق نا ىلا هتفالخب ماقو . هتافو موي ةيواعم ىلع ةالصلا ىلوتف قشمد

 " ىلع عنتما امدنع طهار جرم ةعقوم ىف لتقف هعيابو ريبزلا نبال هءالو رهظأ
 . ه 64 ةنس مكحلا نب ناورم

 97 ص .0 1 ح ءالبنلا مالع] ريس/ ت

 358 ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 افلا فرح

 (©ه 18 . ) سابعلا نب لضفلا

 ىنكت هبو سابعلا دالوا ربكا ناك ىمشاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا
 همعم تبثو . انينحو حتفلا دهشف هللا لوسر مم ازغ . لضفلا مأ سابعلا ةجوز

 نمم ناكو . ادباع اميرك اميسو ناكو عادولا ةجح هعم دهشو . سانلا مزهنا نبح
 هعدوو داهحلل ماشلا لخد هللا لوسر تام املو . .هنفدو هللا لوسر لسغ رضح

 . باسمتحالاو ربصلا همامت و ةينلا داهجلا دامع نا ىنب اي : هل لاقو سابملا هوبا

 ممالإلا ُةَّناَبْهَر ةاَمجْلا) : لوقي هللا لوسر تعمس ىناف . ابستحم ارباص دهاجف

 اتنب الا فلخي ملو . ماسشلاب ىمالسالا حتفلا كراعم نم ةكرعم ىف دهشتسا ليقو
 . موثلك ما ىمست

 1535 ص . 3 ج هللا لوسر لوح ءامظع /م

 150 ص . 2 ج ىملاسنلا

 (ه 32 ) رابحالا بعك

 نم ةنيدملا مدقو . (ص) ءىبنلا ةافو دعب ملسأ . نميلا نم هلصاو صمح نكسو

بتكلا نع مهثدحي ناكو . هللا لوسر باحصا سلاجف . رمع مايآ ىف نميلا
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 مالسالا ننح ناكو . ةباحصلا نع ننسلا ذخايو بئاجعلا ظفحيو ةيليئارسالا

 هنأ هنع يورو . دحاو ريغو بيهصو رمع نع ثدح . ءاملعلا ءالبن نم ةنايدلا نيتم

 ابلك مهرحسب دوهيلا ىنتلعجل تيسما اذاو تحبصا اذا نهلوقا تاملك الول لاق

 ٍتاَماَتلا هللا تاملكب ذوعأ » مهرحس نم ملساو نهب وعدأ اقاهن ارامح وا احابن

 . هراج رفحي ال ىزلا ليلجلا ميظعلا ملا هجوب ذوعأ . زاف ؤب هرواج ال ىتلا
 اَم ش 7 ةماعلاو ,ةماسلا نم .هنذإب الا ضرألا لَع مقت نآ مشلا كىيست ىذلا

 وع امَو ءامسلا نم لزئ ام م نمو . اهنم جرحت ام زَم نمو . ضرألا ىف ارد

 قمع ىبد نإ اهتتصاتب نخآ وه الإ ةباد نم امَو . اربو ارد ام رش نيو . اَميِف
 ىهو ثدحلا برد نم زوجلا تاذب ه 32 ةنس رابحألا بعك تام .ميقتسم رطا رم

 5 . روفثلا نم رفث
 1650 ص . 3 ج لوسرلا لوح ءامظع /م

 118 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريست

 (ه 52 ) ةرجع نب بمك

 نمم ناكو دمحم ابا ىنكي مهنم ليقو راصنالا فيلح ةيمأ نب ةرجع نب بعك
 هللا دبع نب رباجو رمع نبا هنع ىور . اهلك دهاشملا دهشو ملسا مث همالسا رخأت

 كلملا دبع و . قاحسا مهو كلذك هدالوأو مهريغو سابع نباو . ورمع نب هللا دبعو

 هسأر نم ىنا هب ؤ اضيرم مكنم ناك نمق ه ةيآلا تلزن هيف» . عيبرلاو . دمحمو
. ِ 
 . ةنس نوعبسو عبس هرمعو ه 52 ةنس ةنيدملاب يفوتو ةفوكلا نكس « ةيدف

 248 ص . 2 ج ىملاسلا

 419 ص . 2 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 ميملا فرح

 (ه 64 _ ه 2) ىفقنلا ركب نب دمحم

 : رجح نبا لاق . ىئاسنلا هقثو . ىزاجحلا ىفقثلا فوع نب ركب ىبأ نب دمحم
 . دحاولا ثيدحلا اذه ريغ هريغ الو سنا نع حيحصلا ىف روكذملا دمحمل سيلو

177 ص . 2 ج ىملاسبلا
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 (ه 110 ه 23) نيريس نب دمحم

 ةرصبلاب هتافوو هدلوم يعبات ءالولاب يراصنالا يرصبلا نيريس نب دمحم وه

 . ةرتفل سرافب سنال ابتاك وه ناك مث كلام نب سنال ىلوم ناك هقفتو ازازب .اسن

 دبزو كلام نب سنأ نع ثيدحلا ىورو ةرصبلاب نيدلا مولع ىف هتقو ماما ناك

 عرولاب رهتشاو مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم مهريغو ىلع نب نسحلاو تباث نبا
 . ءامضقلاب هنم ملعا ةرصبلاب نكي مل ':: دعس نبا لاق . ايؤرلا ليوأتو

 359 ص . 1 ج رظنا : مكحلا نب ناورم

 (ه 60 ۔ به ق 5) نايفس ىبا نب ةيواعم

 سسؤم ىومالا ىشرقلا ةيمأ نب برح نب رخص نايفس ىبا نب ةيوامم وه
 ةكمب دلو اروقو اميلح احيصف ناك رابكلا برعلا ةاهد دحاو ماشلاب ةيومالا ةلودلا

 عزان . ةيماشلا رايدلا ىلع نامثع هرقأ و رمع مث ركب وبأ هالو .. حتفلا ماع ملساو

 رزج ازغ . ةعامجلا ماع يلع نب نسحلا هل لزانتو هبراحو . هعيابي ملف ةفالخلا ايلع

 ناكو ديزي هنبال دهعلا ذخاو هنتاح ونف ترثكو . ةينيطنطسقلاو طسونملا رحبلا

 ىف ىفوت اثيدح 13 ملسم و ىراخبلا هل :ىور ءاهقفلا نم هدمبو هب قثي سابع نبا
 . . . ه 60 ةنىس بجر

 422 ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 1798 ص . 3 ج لوسرلا لوح ءامظع

 ةمرخم ن روسملا

 لفون نب ءاخلا نوكسو اهحتفب ةمرثميو نيسلا نوكسو ميملا رسكب . روشملا

 لها نم اهيقف ناكو . ةبحص هيبألو هل نامحرلا دبع وبا هتينكو . يرهزلا يشرقلا
 ملو ءافشلا اهمسا ليقو نامحرلا دبع تخا فوع تنب ةكتاع همأو نيدلاو ملعلا

 ةنيدملاب ماقأو يلع عم اهيف ها وه ناكو ىروشلا رمأ ىف نامحرلا دمع هلاخ عم لزه

 مدق امدنع بيصاو ديزي ةعيب هركو اهب لزي ملف ةكم ىلا راس مث نامثع لتق نأ ىلا

 ۔ رجحلا ىف يلصي وهو قينجنم رجح هباصا ةكم ىلا ريمن نب نيصحلا شيج

181 ص . 2 ج ىملاسلا
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 اهجيرختو دنسملا ىف ةدراولا راثآلا وأ ثيداحالا لئاوأ سرهف

 27 ت ثيدحل
 (46) باب

 ةالص ىف ءاج ام -

 اهلضفو ةعمجلا
 نع دمحاو ىئاسنلاو ناخيشلا هاور ] نولوالا نورخآلا نحن 278

 ملسم دنع رخآ ظفلب و ةري ره ىبأ

 . ةفيذح نع

 ىذمرتلاو دواد وباو دمحاو كلام هاور ... ةعمجلا موي موي ريخ . 279

 . ىئاسنلاو

 ةرياغم عم ةربره ىبا نع ةعامحلا هاور | ..اهقفا وي ال ةعيوس هيف 280

 . ظافلالا ضعبل

 نع دمحاو دواد وباو ناخيسلا هاور بجاو ةعمجلا موي لسفلا 281

 . هرخآ ىف ةدايز مم ديعس ىبا

 . نيقيرط نم فنصملا هاور ثيدحلا | ... ةعمجلا موي لسفلا 282

 . هلبق ثيدحلا رظنأ

 دقو . امهنع فنصملا هاور ثيدحلا | ةعمجلا موي لستغا نم 283
 ةريره ىبا نع ناخيسشلاو كلام هاور

 نع كلام هاورو ىعبات فوقوم ثيدحلا نم اسان تكردا 284

 دمحا هاورو ديعس نب ةرمض ذللا لوسر باحصا

 ةرمس نع دواد وباو ىثاسنلاو

 , . بدنج نبا |.

 5 (47) باب
 .] ةالصلا لضف ىف _

 _ اهعوشخو

 لبج نب ذامم نع ىذمرتلا هاور ... دومع ءىش لكل 285

 يلع نع ىمليدلاو رمع نع ىقهيبلاو |
 ناخيشلاو كلام اضيا ءاور تيدحلا| انهاه ىتلبق نورت لم 286

 . ةريره ىبا نم
 . ةشئاع نع ىئاسنلاو دواد وبآ هاور هل نوكي ءىرما نم ام 287

. عماجلا ىف ىذمرتلا هاور .. نولصيل ةكلنالملا نا | َ-۔ 8
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 . [- اعت ` |ثيدحل
 . "نع دمحاو ىئاسنلاو ناخيشلا هاور ۔. ةكئالم مكيف بقاعتت . 89

 ٠ ةريره ىبأ

 نع هجام .نباو دمحاو ملسم هاور ىف مكدحا لازي ال 290
 . ةريره :ىب آ ... ةالص

 . فنصملا هب درفنا امم اوكزو اوححنت )ولص 291

 ` ...اوحلفت

 نع دمحاو ملسمو ىراخبلا هاور | ىف ام سانلا ملعي ول 292
 . ةريره ىبا ... ةالصلا

 (48) باب
 ةالصلا عماج

 عم ورمع نع هجام نباو ىذمرتلا هاور ةربقملا ىف ةالص ال 293

 .0 ۔ ةدايز ` أ

 . فنصملا هب درفنا امه نع هللا لوسر ىهن { 24
 ... ب ةالصلا ا

 ىئاسنلاو هجام نباو ناخيشلا هاور ةالص دعب ةالص ال 295

 دمحآو دواد وبآو ديعص ىبآ نع : رصملا

 7 ..رمع نبا نع | {...
 . رمع نبا نع ملسمو ىراخبلا هاور | . نا مكدحا ىرحتي ال 296

 . فنصملا هب درفنا امم| ءانز وعو مكدحأ يلصي ال 297

 . وهو مكدحا ىلصي ال 298

 . ةماما ىبآ نم هجام نبا اضيا هاور نيثبخالا عفادي

 عم سابع ۔نب ١ نع ملسم اضيا هاور وهو مكدحا يلصي ال 299

 ٠ ةدايز هرمش صتاع

 . هب درفنا امم وهو فصنملا هاور هللا لوسر عم لصن انك 300

 . ىعبات فوقوم تونقلا ىرب ال رمع نبا 301

 دقو زمع نبا نع ىناربطلا اضي] هاورإ هل ةالص ال نمل ناميإ ال 302

 5 91 مقر ىف مدقت

 الا رباج نع ةعامجل ١ اضي] هاور| رفكلاو دبعلا نيب سيل 303

 :. ىنثاسنلاو ىزاخبلا ... الا

١
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 هتاور رثالا وا ثيدحلا لوا | ر د ثيدحلا

 نع ملسمو ىراخخبلاو كلام اضي] هاور | رصعلا ةالص هتتاف نم 304

 ٠ رمع نبا

 موصلا باتك

 (50) باب

 ىف ناضمر مايص ىف
 رفسلا

 نع دمحأو ملسمو ىراخبلا اضيا هاور ..ةكم لا ءىبنلا جرخ 305

 . سابع نبا
 ةباحصلا نم ةعامج نع كلام اضيا هاور | نم ةلمج تعمس 3086

 نع دواد وباو ملسمو دمحأو هللا لوسر باحصا

 ۔ . ديعس ىآ

 دمحاو ملسمو ىراخبلا اضيآ هاور هللا لوسر عم ان رفاس 307

 . سنا نع

 (51) باب

 موي موص ىف -
 - لقاونناو ءاروشاع

 :. فنعلا هب درفنا امم ثيدحلا ءاروشاع موي ماص نم 308

 ملسمو ىراخبلا اضيأ .ءاور ثيدحلا موصت شيرق تناك 309

 . ظفللا ىف قالتخا مم دمحاو <

 نع هحام نب او ىذمرتلا اضيأ هاور بتكي مل ءار وشاع موي 310

 دواد وباو ملسمو دمحاو رذ ىبآ هموص مكيلع هللا
 . ةداتق نع ىنعملاب

 . ةدايز عم ىقهيبلاو دمحأ اضيا هاور رهش لك ىف ماص نم 311

 بويأ 7 ١ نع دواد وبآ اضيا .اور مث ناضمر ماص نم 312

 . اضي] هنع ملسمو دمحاو هعبتا

 . ةشئاع نع ناخيشلا اضيا هاور لوقن ىتح موصي ناك 313

 ىراخبلا الا ةعامحلا اضيا هاور مآ دنع سانا .فلتخا 314

. ديعس ىبا نع ىذمرتلاو | . لضنلا
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 : 7 ..ل ©. . ارطفم
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 رمع نبا نع | .-
 رذ ىب أ نع دمحأ اضيا هاور ...ريخب ىتمآ لازت ال 320

 | { قة» باب
 ۔ ردقلا ةليل ىف ۔

 نع ملسمو دمحاو سنآ نع كلام هاور | ... ةليللا هذه اهتيرأ 321

 ليوط ثيدح ىف ديعس ىبا _
 ديعس ىب] نع اطوملا ىف كلام هاور | رشعلا ىف فكتعي ناك 322

 1 دمحاو ملسمو ىراخبلاو طساوالا ٠

 (54) باب

 .| مايص نع ىهنلا ىف -
 ۔ نيديعلا
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 (55) باب

 | ناضمر لضف ىف
 نع هرخآ ىف ةدايزب ناخيسلا هاور | اناميا ناضمر ماص نم 327

 ةريره ىبا ِ .
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 نيترابعب نت رم ةشئاع نم هعمس َ

 ىملاسلا نع القن فا نيتفلتخم تخ

نع ةجام نباو دواد وباو ملسم هاور ... لمستغتلف اهرم 442
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 22 7 ثيدحلا
 ةرمعلاو جحلا لضف ىف

 (12ر) باب

 ةريره ىبآ نع هجام نباو ناخيسشلا هاور |ةرافك ةرمعلا ىلا ةرمعلا 443
 قرط ةدع نم ىذمرتلاو ناخيشلا هاور | ...نيقلحملا محرا مهللا 444

 دامحلا باتك

 (13) باب

 { ةعيبلا ىف
 ةجام نباو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور .... هللا لوسر انعياب 445

 نمو تماصلا نب ةدابع نع ىئاسنلاو

 ىرخآ قرط
 نع ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملسم هاور | ... هللا لوسر انعياب | ] 6

 كلام نب سنآ نع هجام نباو رمع نبا

 رباج نع ىذمرتلا و ىئ اسنلا و ملسم هاور اورفي الآ ىلع مهعي اب 446

 رمع نبا نع ىراخبلاو هللا دبع نبا
 نع ىناسنلاو ىذمرتلاو ناخيشلا هاور هللا لوسر ىبارع عياب. 447 ١

 هللا دبع نب رباج

 14 باب
 ءادهتلا ةدع ىف

 هللا دبع نمع ملسمو ىراخبلا هاور |دبهش هلام نود لوتقملا 448

 ورمع نبا
 ىذمرتلاو ةجام نباو ىئاسنلا هاور |قح ةملك لامغالا لضفا 448

 ىردخلا دسعس ىب ١ نع دواد وبآو

 ىناربطلاو مكاحلاو

 نع ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور ... ةسمخ ءادهشلا 449

 ةريره ىبآ
 دادقملا نع ىذمرتلاو هجام ننا هاورأ ..دنع هل رفغي ديهنشلا 450

لاصخ



396 

 . ثىدحلا مقر
 ٠ ١ ثب -

 سفنب ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور | نم ءادهشلا نكي مل نا إ ] 1
 وباو هجام نباو ىذمرنتلاو ظفللا ...الا ىتمآ

 قرط نم دواد

 (15ر باب
 ةداهشلا لضف ىف

 نع ةجام نباو ىراخبلاو ملسم هاور | هديب ىسفن ىذلاو | . 2

 لي وط ثيدح ىف ةريره ىبأ ...تددول
 نباو ىناسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور | ال هديب ىسفن ىذلاو 453

 دواد وباو ةري ره ىب ] نع هجام دح] ملكي

 ذامم نع ىذمرتلاو
 ىدذمرنلاو ملسمو ىراخبلا هاور | لببس ىف دهاحملا لشم 454

 ةجام نباو ةريره ىب] نع ىناسنلاو هللا
 ةدايز عم ديعس ىبأ نع

 _ 2 _ 288 مقر ىف مدقت |.. ةملك لامعالا لضفا | ] 5
 نباو ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور|... دهاجملل هللا لفكت 456

 ةدايز عم هجام
 نع ىدذمرنلاو ىناسنلاو ملسم هاور |هللا ليبس ىف تلتق نا 457

 ةداتق ىآ . . ... ارباص .

 سناو سابع نبا نع دواد وبآ هاورإ ال ةكرعملا ىف لوتقملا 458

 زئانجلا ىف رباجو ... لسغي
 ةملعت س هللا دبع نع ىئاسنلا هاور ... مهبايث ىف مهولمز 459

 . مهئامد ىف مهولمز ظفلب
 نباو ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور| ىتمأ ىلع قشا نآ ال ول 460

 ةريره ىبا نع ةجام

 (16) باب ..

 ليقلا ىف ١
 رمع نبا نع ةعامجلا هاور نيب هللا لوسر قباس 461

 ليخلا
 نع ةجام نباو دمحاو ىراخبلا هاور ىلع الجر لمح رمع هنآ 462

هريغو سابع نبا نع نورخآو رمع نبا ... سرف
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 27 % ثيدلا
 نع ىذمرتلاو ىناسنلاو ىراخبلا هاور رجا لجرل ليغلا 463

 ةربره ىآ ... رتس لجرلو

 (17) باب

 ليبس ىف وزغلا عماج
 هللا

 ةدايز عم ةرير ىبأ نع ةعامجلا هاور سانلا لتاقآ نآ ترمأ 464

 رباج نع هجام نباو ملسم هاور )مكيلع مكلاوم]و مكؤامد 465
 . هللا دمع نبا مارح

 رمع نبا نع ةجام نباو ناخيشلا هاورأ. حالسلا انيلع لمح نم: | | 6
 ىسوم ىبا نع ىذمرتلاو انم سيلف

 دواد اب] الا قرط ةدع نم هعامجلا هاورإ ...هللا ليبس ىف ةودغ 466

 دواد وبآو ملسمو ىرامخبلا هاورإ هللا لوسر عم انجرخ 467

 ١ ؛‘:ة- ةداتق ٣3 نع ىذمرنلاو ينينح ماع

 ىلئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاورإ ىلا هللا لوسر جرخ 468

 ة سنآ نع ىذمرتلاو ...ربيخ

 نب ةدابع نع ةجام نباو ىئاسنلا هاورإ ..هللا لوسر انب ىلص 469
 سابع نبا نع ىذمرتلاو تماصلا

 ىراخبلاو ةريره ىبآ نع دواد وبآ هاور هللا لوسر عم انجرخ 470
 نع ىذمرتلاو ورمع نب هللا دبع نع ...ربيخ ماع

 سابع نبا

 زتانحلا بانك

 (18) باب
 لسفلا و نفكلا

 ىذمرتلاو ةجام نباو دواد وبآ هجرخا]| بايثلا هذهب مكيلع 471
 هدرواو سابع نبا نع ىئاسنلاو ..ضيبلا ..

 نودب مهلكو ىنعم هديؤي امب نورخآ
(خلا مهونفكت الو) ةريخالا ةدايزلا



398 

 . ثيدحلا

 7 | ُ : بتع ,

 458 مقر ىف هركذ مدقت| ال ةكرعملا ىف لوتقملا | 472 :

 نع ةدايز عم ظفللا سفنب ةعامجلا هاور ... هيبوث ىف هونفك 472
 سابع نبا

 زئانجلا باتك ىف دواد وبأو دمحأ هاورإ نفك ىف ءىبنلا عفد 413
 قئاف تنب بل نع ... هتنبا

 نع هيبآ نع ماشه نع ةعامجلا هاور ىنف هللا لوسر نفل ) 4

 هشئاع ... ةنرقث

 هيطع مآ نع ةعامجلا هاور اسمخ و] اثالث اهنلسغا 475 . ....

 باحصا هاور يباحص فوقوم رثالا| ... سبحي نآ ىغبني ال 476
 ةريره ىباو ىلع نع ملسمو ننسلا 7

 فنصملا هب درفت امم ظفللا اذهب ثيدحلا | ... مكاتوم اولسغا 476
 لسغب هحيحصلا ثيداحالا تدرو دقو

 العفو الوق تيملا

 فنصملا هب درفت امم ثيدحلا| نع هللا لوسر لئس 477
 : ةأرما

 (19) باب

 زئانجلا ةالص ..
 هديؤيو فنصملا هب درفت امم ثيدحلا| تيملا ىلع ةالصلاب ىلوا 478

 .ةعامجلا ةالص ىف نوثدحملا هاور ام ِ . :... .

 هلو ةريره ىبأ نع كلامو ةعامجلا هاورإ ىشاجنلا سانلل ىعن 479
 ىرخآ قرط

 ةشئاع نع ىئاسنلاو ملسمو كلام هاورإ موي تاذ هللا لوسر ماق 480

 (20) باب

 روبقلا ىق
 دواد وباو ىئاسنلاو ملسم هاورإ. ةرايز نع مكتيهن تنئ : 1

 ننخع هحام نباو ةدي رب نع ىذمرنلاو

ةدادز عم د وعمسم نبا
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 ِ . ثيدحلا مقر

 رباج نع ىراخبلا الا ةعامجلا هاور | نع هللا لوسر ىهن 482
 7 هللا دبع نبا 2 هقن .

 دروي ملو ةشئاع نع كلامو ةعامجلا هاور ءاكب بنذعيل تيملا نا 483

 ةياهنلا ىف ةشئاع لوق ضعبلا ءايحالا
 ىناسنلاو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور ضرع تام اذا مكدحا نا 484

 رمع نبا نع ىذمرتلاو هيلع

 ملسمو دمحآ هاور دقو 43 مقر ىف مدقت ىلا هللا لوسر جرخ 485 .

 دمحالو ةريره ىبآ نع ىناسنلاو ةربقملا
 ةديرب نع ةجام نباو هسئاع نع اضيا

 ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور| حارتسم وآ حيرتسم 486
 ىمب ر نب ةدانق ىآ نع : ؟ هنم

 سابع نبا نع ىئاسنلاو ىراخبلا هاورإ .... نابذمي نيلجرب رم 487

 . رمع نبا نع اضيا ىئاسنلاو

 نع ىئاسنلاو ىراخبلاو ملسم هاور تب رغ نبح ات وص عمس 488

 . ىراصنالا بويا ىما ٠:

 نع دمحاو ناخيسشناو كلام هاور رمي ىتح ةعاسلا موقت ال 489
 ةرب ره ىبأ ...

 ح
 .ل

7 ١ م
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 ةيشاحلا ىف ةدراولا راثالاو ثيداحالا ةسرهف .

 ٠ عوضوملا ةحفصلا مقر عوضوملا . ةحفصلا مقر

 تمأ ءا 7 ذفأ . 308 |. . .
 لجر ىتما ءادهش لضف ةزمهلا فرح

 موص ناضمر دعب موصلا لضفأ 53 7

 مرحم ؟ اذه لثم الدلو رئاس تيطع 0

 ؟ مكملكا نوسلحت الفأ 299 ؟ اذه موي ىأ نوردتا 261

 مارحلاو لحلا ىف ذؤم لك اولتق اباجح رانلا نيبو مكنيب اولعجا : 8 ارحلا ١ يف ذؤ اولنققا 2 . .
 ؟ ردقلا ةلبلب ا الا 1 .

 هيلهاجلا رما نم ءىش الل 17 _ ِ ١ 7 " ؟ كسفن نع تجححا 0
 ىمدق تحت تاهبشلاب دودحلا اوءردا 58

 ! ليللا موقت كنا ربخأ ملا 52 | ءاملا .ضميلف مكدحأ برش اذذ 4

 هرخآ اننآف هلوأ انتينأ امك مهللا 3 3 ابصم : .
 ثيدحلا قدصا ناف دعب امل 262 | بساحي ةمايقلا موي ناك اذذ 391

 هللا ناتك هدبع هللا

 مكناينغا نم اهذخا نا ترم 141 | تجتحا اذا فورعملاب اهبكر 1
 مكئارقف ىف ادراو ؟ اهيلا

 ىتح سانلا لتاقأ نا ترم 121 |مكيلع هللا بتك دقف اوعسال 2
 اولوقي ىعسلا

 اولحي نأ هباحصأ ءىمبنلا رمآ 8"2 ءىبن كملع امناف . ادحأ نكسا 199

 مهمارحا نم ديهشو قيدصو

 اناهنو عبسب هللا لوسر انرم 175 | ناك نم ةعمجلا نع هللا لضأ 8
 عبس نع انلبق

 مه ايندلا ىف عبشلا لها نالا 161 |. بوشب ىرفدتساو ىلستغنل 2

 ةرخآلا ىف عوجلا لما ىمرحاو
 مكيلع مارح مكلاوماو مكءامد نا 261 هونفكو , ردسو ءامب هولسغا 213

هربق ىف عضو اذا دبعلا نا 384 . هيب وث ىف
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 عوضومل ١ ةحفصلا مقر عوضوملا ةحفصلا مقر

 بنعتل اهناو اهيلع نوكبيل مهنا 360 | هربق ىف عضو اذا دبعلا نن 3 3

 اهربق ىف هنع ىلوتو
 .ةدرب ىف رانلا ىف هتيار ىنل 340 ) هجاوز ضعب لبقيل ناك نا 60

 اهلغ ' . مئاص وهو .

 رصب] امك ىئارو نم رصا ىنا باماب ةتيملا نم اوعقتنت ال نن 4
 ىدي ںیب نم بصع الو

 لهال رةغفتسا نا ترمأ ىنا 355 ىف برشي وأ كاي ىذلا نا 175

 عيقبلا بهذلا ةينآ
 رامع ىدهب اودنع 3 كرهد مايا

 . رهد ا , يف : 12

 ؟ هللا دنع مركا ءادهشلا ىل 37 مس ىم مكب :ر "

 ؟ ناضمر دعب لضفأ موصلا ىأ 53 باب , اباب " . : ال نا 148

 ءابلا فرح ... حرفلا
 نورماي ال اموق موقلا سئب 8 ءاكبب اباذع رفاكلا ديزيل هللا نتن 3 0

 . ب : هلهأ
 فورعملاب :| .

 ءاشناو ماعطلا ماعطا جحلا رب 293 | اةندلا حيتافم ىف ىنريخ هللا نذا 3355

 مدآ اي كجح رب 293 | ملو نوزرت ام مكتيطعا امنذ 9
 ةالصلا كرت رفكلاو لجرلا نيب 7 . مكلجعا

 راصنالا نال كلذ ناك امنا 2444

 ءانلا فرح .. | ىمقت نمؤم نالجر سانلا امنا 341

 ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجت 25 | رفاكو

 رامنلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا 56

 ةكرب روحسل ( ىف ناف اورحست 683 ّ ابنجم حبصي ناك

 . | . .اوعمتجا ةباحصلا نم اسان نا 9

 ميجلا فرح اهيطعي نوكلمت امم عاص اهنا 7
 نم وهو هبحن و انبحي دحا لبج 9 ىنفلا

ةنجلا لابج . مكدعب نم عمتجا متعمتجا نا :.. 44
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 عوضوملا ةعفصلا مقر عوضوملا ةحفصلا مقر

 رازالا دحي مل نمل ليوارسلا 219 ءاحلا فرح

 ةينافلا
 نمقي تاميقل مدآ ن ١ بسح 160

 داصلا فرح هبلص

 نم اباب نيعبس دست ةقدصلا 130 ءاخلا فرح

 ء ١
 رسل ... مل ىنا ةدلخم ةدلاخ اهذخ 8

 و ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا 0

 كمامأ ةالصلا 258 | د ةبيغلا :: مئاصلا رطفت سمخ 60

 مايا ةثالث ةعمج لك نم مص 52 لادلا فرح

 ام وي مايا ةرشع لك نم مص 51 حتفلا موي ةكم هللا لوسر لخد 226

 اوفلاخو ءاروشاع موي اوموص 48 ةمامع هيلعو

 دوهيلا رغ هناف دربي ىتح راحلا اوعد 185

 نم مكدحا ةنجك ةنج مايصلا 2 ةكرب ىذ
 ءاطلا فرح أ هنع سانلا لفغي رهش كلذ 54

 كجحل كيزجي تيبلاب كفارط 7 ناطيشلا دعقم . كلذ 212

 كترمع و ءارلا فرح
 . ء( :

 سانلا ءارو يفوط .بصي جرعلاب هللا لوسر تيار 44

 نيبملا فرح ءاملا
 اهتسبح ةر ىف ةارما تبذع 366 | ةثدح ةيراجو اثدح امالغ تيار 9

 ؟دبالل ما اذه انماعل هذه انترمع 3 8 تيشخف
 ! انتسباحل كنا ىقلح ىرقع 1 بسلا فرح

هل لثم ال هناف موصلاب كيلع 90 هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس 28
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 عوضوملا ةحفصلا مقر عوضوملا ةحفصلا مقر

 ةعمجلا انب ىلص نم لوا ناك 9 ءانفلا فرح

 نب دعسا باتكلا لا نيبو اننيب ام لصف 3
 اهنع هللا ىضر ةمطاف تناك ر ١) ةلكا

١ 
 ٠. ٠

 تي وه اذا الهس الجر ءىبنلا ناك 3 17 فاقلا فرح ىع ارت
 ائيش وا ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا

 ىف سفنتي مالسلا هيلع ناك 164 | ال ام نوروصي اموق هللا لتاق 3 3
 نوقلخي

 ىررا هنا لوقيو اثالث بارشلا

 رهش لك نم مايا لك ىلاعتو كرابت كبر لاق 91
 ةرافك لمملا

 ماللا فرح
 فاكلا فرح

 ... رشاعلاو عساتلا مايصلا الا هل مدآ نبا لمع لك 30 امصلا الا . نموصال لباق نم تيقب نئل 48 .

 الو . هل ةالص ال نمل ناميا ٧ 60 فعاصبي مدا نب ١ لمع رك 90 عاض مدآ نسب.

 ... نمل ةالص رسعب

 اهابضشخأ لوزي ىتح ةكم لوزت ال ووه | نع لوؤسم مكلكو عار مكلك 359
 هتمعر

 ناميلس ناف . لمنلا اولتقت ال 81 -
 جرخ ناف اوقرفت الو اعيمج اوذك 1

 : _ ةعامجلا ىف ةكربلا
 ىف رومالا ةالو اوعزانت ال 1 امط ناف ا ق ن

 ... اذا الا متهي الو ماعط ناف اوقرفت الو اعيمج اولك 17
 دحاولا

 نذؤي ىتح اوبرشاو اولك 61 ةراجلا لبالا ىف ةاكز ال 105 | ...
 ممحلا ىنا مكنم دحاك تسل 81 موتكم مأ نبا ١ .ن : -

 ىمساو همجو حسم اضوت اذا ناك
ىنغ رهظ نع الا ةقدص ال 107 فرطب
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 عوضومل ١ ةحفصل ١ مقر عوضومل ١ ةحفصل ١ مقر

 هطرتشي نا الا عئابلل دبعلا لام 100 إ اميف ىتما ءافش هللا لعجي مل 82

 عاتبملا هللا مرح
 .... ١ ١ ت ;ال 237 انييار انك امنا . لمرلاو انلام . . ١

 رصن نا ترصن
 نيكرشملا مكرصنا مل

 1 امئاق ١ نبرش 171
 نم لضفاب ةعس نم ىطعملا ام 0 .7 سس رسي ال 1

 . . . آلا حتفل دعب ه رحه ٢

 ةضف الو بمذ بحاص نم ام 124 | اتبال نيب ام مرحا ىنا مهللا 3 8
 هتاكز ىدؤي ال مهلا نم كب ذوعا ىنا مهللا 8

 ليبس ىف وزغت ةيزاغ نم ام 6 : زجعلاو نزحلاو
 هللا تعشخل اذه بلق عىشخ ول 9

 اتيم الو ايح سجني ال نمؤملا هحراوج

 ةقدص نم لام صقن ام 99 | تبجأل ميمغلا عارك ىلا تيعد ول

 هته ىف عجري ىذلا ءرملا لثم 325 ولو رانلا ههحو مكدحا قتبل 128

 سانلاب لصيلف ركب اب] اورم 18 ... كديب . كتضيح تسيل

 ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورم 308 | نآرقلاب نغتي مل نم انم سيل 8

 ابع ه وبعت الو اصم ءاملا اوصم 167 ةراحلا ىنف الو ةب وتقلا ىف سيل 117

 دابكلا ناف : ةقدص

 ةمايقلا موي ىتاي ىذلا سلفلا 1 ءاير مايصلا ىف سيل 90
 ةالص

 مل نينس عست هللا لوسر ثكم 292 2 ميملا فرح .

 هللا ليبس ىف اسرف سبتحا نم لاجدلا نم مظعا ةنتف ١ ف اس رف سبتحا 327 ِ هعاسلا ماي مدا قلح ييب جح ةعاسلا مايق ىلا مدآ قلخ نيب ام 6

 كنالا هنذا موقي ديشر لجر مكيف ناك ام 225

هللا هفاخا ةنيدملا لها فاخا نم اذه ىلا
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 عوضوملا ةحفصلا مقر عوضوملا ةحفصلا مقر

 برشلا نع هللا لوسر ى 1آ1٨ | .رجا نم لكاي ملو تام نم انم 17

 هللا مرح امم ءىشب ىوادت نم 82

 ءاهلا فرح همللا هافش الف

 لولغ ءارمالا اياده 340 \ هبف ةعمجلا موي اضوت نم 14

 قلخ موي هللا همرح دلب اذه 199 تمعن و

 تاومسلا نمآ وهف دجسملا لخد نم 224

 هبحنو انبحي لبج اذه 198 | ةعمجلا موي لستغاو لسغ نم 14

 تانب ىلع هللا هبتك .ىش اذه .291 | سانلا مركا نوكي نا هرس نم 20

 مدا هللا قتيلف
 هعمس هيف كلم نم موي اذه 191 | اباستحاو اناميا ناضمر ماق نم 86
 هناسلو هرصبو ىن وهف ةالص ظتني دعق نم 12

 نع جح مث كسفن نع هذه 190 ةالص

 7 1 عبتا دقف ةالصلا ىف تنق نم 6

 ةبقر هب قتعت ام دحجت له 58 اهاوه هسفن

 ىن) نهيلع تآ لكلو مهل نه 8 هممطم لق هركفت رثك نم 9
 تاقنملا .

 (تاعي ىتح ؟ ىنرصني نم ؟ ىنيوأي نم 3 0
 مكل هللا هجرخا قزر وه 8 ىبر ةلاسر غلبا

 واولا فرح ىحلا ءاكبب بذعي تيللا 2

 ربص ىسوم نا ول تددو 313 نونلا فرح

 ءايلا فرح دمحم لآ نع هللا لوسر رحن 4
 ةكم مرح هللا نا سانلا اهيا اي 247 عادولا ةجح ىف

 ٭ ولو ايندلا لها نم نورخآلا نحن 328
 . 3 . - ٠

 مهلضف موقلا مؤي 85 ىهلو اهلعجت الو . معن 5

 اهن ايلوأ نذاب اهيلع ىلصي 353 | ناضقني بنكلاو ةميمنلا

نمعو هسفن نع لجرلا اهيطعي 108 | ءوضولا
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 ىناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 اهموي لضفو ةعمجلا ةالص ىف 46 بابلا

 ةباجتسالا ةعاسو ةعمجلا موي لضف ثيدح نم ذخؤت دئاوف 10

 ؟ ةعمحلل بجاو لسفلا له 13

 ةعمجلا موي لستغا نم ثيدح نم ذخؤت دئاوف 14

 اهعوشضخو ةالصلا لضف ىف 47 بابلا

 ةالصلا ىف عوضخلا نوكي فيك | 9

 بولطملا عوشخلا رادقم 20

 ءارو نم مكارا ىنا « ملسو هبلع هللا ىلص لوسرلا لوق ىف ثحمم 21

 » ىرهظ

 زتصعلاو رجفلا ىتالصل ةكئالملا دوهش 22

 « ةكئالم مكيف بقاعنت » : ثمددح نم ذخ وت دئاوف 28

 لوالا فصلاو . ناذآلا لضف 29

 ةالصلا عماج 48 بابلا

 ةربقملا ىف ةالصلا نع ىهنلا ىف 32

 اهريغو لبالا نطاعم ىف ةالصلا نع ىهنلا ىف 33

 هبشلاو كنالاب ةالصلا نع ىهنلا ىف 34

 ةالصلا نع اهيف ىهنملا تاقوالا ىف 34

 ةالصلا نع همكح ىف نمو نقاحلا يهن ىف 35

ةالصلا ىف تونقلا مكح ىف 36
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"" 

 ةالصلا كرات ديعو ىف 37

 رصملا ةالص هنتاف نم ةلزنم 38

 موصلا بانك

 : هفئاظوو مايصلا ىف 49 بابلا

 رغسلا ىف ناضمر رهش موص ىف | 2

 نا رفسلا ىف راطفالاو ناراظطنفا هللخت اذا رفسلا ىف م رهلا مكح 43

 هبف ماص

 : ةفرع موبو ءاروشاع موب موص ىف 51 بابلا

 هتيمست لصأو ءار وشاع موي موص ىف 48

 هلضفو ضيبلا مايالا موص 50

 نابعىشل لوسرلا موص ىف 53

 : روحسلاو راطفالا تقوو م اصلا رطفي اميف 2 بابلا

 موصلا ةحص طورش نم ةبانجلا نم لاستغالا 56

 همكحو عييضت وا دمعب مناضمر داسفا 57

 روطفلا ليحعتو روحسلا ريخات ىف 83

 : ردقلا ةلبل ىف 53 بابلا

 اهنييعت ىف فالتخالاو اهلضف ىف 67

 : كشلا موبو ن:ديعلا مايص نع ىهنلا ىف 54 بابلا

اراهن لالهلا ىؤر اذا اميف مكحلا ٦5
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 . عوضوملا ةحفصلا

" 

 هللا مرخ امب يوادتلا نع يهنلا ىف إ 2

 : ناضمر لضف ىف 55 بابلا

 كلذ رجاو مئاصلا مف فولخ ىف | 7

 هللا مراحم نع فكلاو رئابكلا كرتب موصلا ةحص امنا 92

 ةقدصلاو ةاكزلا بانك

 لاملا ىف ءامنو سفنلل ةرهطم ةاكزلا | 9

 كلذ ىف فالخلاو نونجملاو ىبصلا لام ىف ةاكزلا مكح | 0

 : باصنلا ىف 56 بابلا

 اهيف بحب امو بوبحلا باصن 102

 بجنت نم ىلعو رطفلا ةاكز ىف | 7

 رامح ءامحعلا حرج مالسلاو ةالصلا هبلع هلوق ىف ثحسم 110

 رابج رثبلاو ندعملا ىف 111

 : ةاكزلا ىف ذخؤي ال اميف 57 بابلا

 نودلا ءاطعاو لاملا مارك ذخا نع ىهنلا. ىف 115

 : هتاكز نع .ىفع امف 58 بابلا

ريمحلاو ليخلاك اهريغو ةراجلا لبالا مكح ىف | 68
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 .: ةاكزلا عنم ىف ديعولا 59 بابلا

 اهب مهارحتي نمو ةاكزلا هل ىطعن نميف | 2

 اقلطم ءارقفلل ةاكزلا ءاطعا زوحي له 123

 ةاكزلا عنام ديعو ىف | 4

 . ةفدصلا ىف 60 بابلا
 1 ٠ نيقفنملاو قافنالا لضف ىف | 8

 ء ... ريخ ايلعلا ديلا ه ثيدح نم دئاوف 128

 ةقدصو بجاو لمالا يبع قافنالا 130

 اهراهظا وأ ةقدصلا ءافخا لضفا امهيأ | ] 3

 فعضأ امهيأ نيكسملاو ريقفلا ىف أ 5
. 

 : ماعطلا ىف ةكربلاو هب قهصتي ام لضفا ىف 61 بابلا |

 . : ةقدصلا هل هركت نميف 62 بابلا |

 ةاكزلا هعم لحت ال ىذلا ىنفلا دح ىف 140

 فذفعتلا لضفو ةلأسملا هل زوجت نم ىف 142

 : ةقدصلا عماج ىف 63 بابلا

 اهل ةباجتسالا بابحتساو ةميلولا ىف | 8
 ةميلولل بحتنملا بادآ ىف 151

 هباوث و ضزقلا ىلع ثحلا ىف إ 2

 : بارشلاو ماعطلا بدا ىف 64 بابلا

! دحاو ىعم ىف لكاي نمؤملا » : مالسلا هيلع هلوق ىف | ] 9
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 عوضوملا ةحفصلا

 : هيلع لابقالاو لكالا نم راثكالا ءىواسسم ىف | 1

 ةدحاولا ةلهنلا ةرضمو . برشلا بادآ ىف 164

 . هنيمي نع مالغو بارشب ىتوأ ه : ثيدح نم دناوف 167

 « ربيخ حتف ىف داوزالا ىف ام عمج ه : ثيدح نم دئاوف 189

 رحبلا فيس ةوزغ | 9

 هريغو رتقتلا نم ماعطلا ىف هنع ىهن اميف 170

 لكالا كلذكو . امئاق برشلا نع يهنلا ىف | 2

 هبشي امو ءاقسلا مف نه برشلا نع يهنلا ىف 173

 ةضفلاو بعذلا ةينآ ىف لكالاو برشلا نع يهنملا ىف | 5
 هنع لوسرلا فوزعو بضلا لكأ ىف | 6

 هلح ىف فالخلاو عابسلا نم بان ىذ لكا ىف | 0
 ةعتملا جاوز نع يهنلا ىف | 2
 ةيسنالا رمحلا موحل لكا نع يهنلا ىف | 3
 هب عافتنالاو ةتيملا باها ىف 183

 جحلا بانك

 : جحلا ضرف ىف 1 بابلا

 ريغلا نع جحلاو جحلا ةضيرف ىف | 9
 ةيمعثخلا ثدح نم دئاوف 191

 روفلا وا ىخارتلا ىلع جحلا ضرف ىف | 2

 : تيقاوملا ىف 2 بابلا

 هلضفو دحأ لبج ىف | . 8
 ةكم مرحو ةنيدملا مرح ىف | 9
.دمشنمل الا لحت ال ةكم ةطقل ىف 200
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 عوضوملا ةحفصلا

 مرحلا ىف تابنلل شاسشتحالاو الكلاو رحشلا ةمرح ىف 201

 ملسو هيلع هللا ىلص هنانثنساو رخذالا تابن ىف أ ] 2

 : ةيبلتلاو جحلاب لالهالا ىف 3 بابلا

 اهيف درو امو ةيبلتلا ةظفل ىف | ] 5

 ؟ ةبحاو ةيبلتلا له 207

 اهعطقي ىتمو ةيبلتلاب لالهالا ىف | ] 0

 : مرحملا لسغ ىف 4 بابلا

 لاستغنا ىف ةمرخم نب روسملاو سابع نب فالتخا رثأ نه ذخؤت دئاوف 215

 مرحلا

 : ىقتي ال امو مرحملا ىقني اميف د بابلا

 امهانعم ىف امو ةمامعلاو طبخلملا سبل نع ىهنلا 218

 مرحلا ىف اهلتق لحي ىتلا لماوهلا ىف | 0
 . حتفلا ماع ةكم هللا لوسر لوخد ىف | ] 34

 : ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا ىف 6 بابلا

 حتفلا ماع تيبلا هللا لوسر لوخد أ 0

 مهل تيطعأ ىتلا ةلهملاو نيكرشملل دوهعلا ذبن { 5

 عابضالاو لمرلا ىف ثحبم 238

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يده ىف ثحسم 239

 ةنس وأ ابحاو هن وك و ىعسل ١ ىف ثحسمم 241

 يمسلا طاوشا ىف | 2

ةرحلا ةعقو دعب راصحلا ىف تيبلا قارتحا أ 5
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. ___ 

 عوضوملا ةحفصلا

 ةباجحلاو ةدافرلاو ةياقسلا ىف أ 6

 دمملا هبشو اطخلا ةيد |] 9

 : ىنمو ةفلدزمو ةفرع ىف 7 بابلا

 ءامشعلاو برغملل ةفلدزملاب عمجلا ىنف ثحمم . 256

 نآرقلا هب ضقتني امو نبتالص عمج ىف ثحبم 258

 ىنم ىفو ةفرع ىف ملسو هبلع هللا ىلص هتبطخ 262

 ىمرلاو ةنويبلا ىف فاعضلاو ةاعرلل صيخرتلا | 5

 : ىدهلا ىف 8 بابلا

 همدق نم ىلع بجي امو هديلقتو ىدهلا ىف 267

 هراعشا وأ ىدهلا ديلقت ىلع بترتت روما ) 1

 : نارقلاو دارفإلاو عتمتلا ىف 9 بابلا

 سكملاو جحلا ىلع ةرمعلا لاخدا ىف | 8

 اعتمتم و] ادرفم ناك له مالسلا هيلع هجح ىف ثحبم 279

 : مرحملل ديصلا ىف 10 بابلا

 : ديصلا محل لكا مرحملل زوحي لم 283

 : جحلا ىف ضئاعلا هلعفت اميف 11 بابلا

 رامتعالل ميعنتلا ىلا ةشئاع جورخ ) 8

 اهكسانم متنل ضئاحلا راظتنا بكرلا ىلع | 9

 : ةرمعلاو جحلا لضف ىف 12 بابلا

 لضفنآ امهياو ريصقتلاو قلحلا ىف )] 4

ريصقتلاو قلحلا ةيفيك ىف أ 4
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 عوضوملا ةحفصلا

 داهجلا بانك

 : ةعيبلا ىف 13 بابلا

 ةبقعلا ةعيبو راصنالا نم دفو مودق ىف | 0

 ةنيدملا مخوتسا ىذلا ىبارعالا ةصق | 3

 مماوس نم ىلع ةنيدملا لها لضف ىف | 4

 : ءادهشلا ةدع ىف 14 بابلا

 ؟ لتقي هنا نظلا هيلع بلغ نمل عفدلا زوجي لم 307

 اديهش دعي ىتمو مدهلا بحاصو قيرفلا ىف |] 8

 : ءادمسسشلا لضف ىف 15 بابلا

 دهاجملا رجا اهب صقني لهو ةمينغلا ىف ثحبم | 6

 نيدلا الا ديهشلل رفغي هللا نأ ىف ثحبم {] 6

 : ليغلا ىف 16 بابلا
 اهزاوج طرشو ةنهارملاو قابسلا ىف ثحبم | 28

 اهيف عوجرلا نع ىهنلاو . ةبهلا ىف ثحبم | 24

 ةبهلا ىف عوجرلا هل لحي نميف تحبم | 5
 كلذ مكحو ليخلا ذاختا ىف ثحبم 326

 : هللا ليبس ىف وزغلا عماج 17 بابلا

 اهنع بترتي امو ةداهشلا ةملك ىف {| 1

 نوكت نملو برحلا ىف بالسالا مكح ىف | 5
ريمال ىدهت ةيدهلا ىف ثحبم |] 0
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__. ___ . 

 عوضوملا ةحفصلا

 زئانجلا بانك
 : لسغلاو نفكلا ىف 18 بابلا

 همزلي نمو تيملا نفك ىف | 6
 اهب لسغي ىتلا تالاو تيملا لسغ ىف | 7

 ؟ فيكو 0 تيملل مميني ىتم | 0

 : زئانجاا ةالص ىف 9 بابلا

 تيملا ىلع ةالصلاب ىلوا وه نم ىف 33

 تيملا ىلع ةالصلا ىف تاريبكتلا ددع 354

 : روبقلا ىف 20 بابلا

 ةيساقلا سفنلل اجالع اهنوكو روبقلا ةرايز ىف | 8

 روبقلا صيصجت: نع ىهنلا ىف 358

 تيملا ىلع ءاكبلاو حونلا نع ىهنلا ىف | 9
 ؟ هيلع هلها ءاكبب تيملا بذمي له | 9

 هريشبتو . هربق ىف تيملا لاؤس | 3
 روبقلا ىلع فوقولا دنع لاقي ام | 6
 ربقلا باذع ىف | 6
 بونذلا رئابكب دارملا ىف ثحبم | 7

 هيفنو ربقلا باذع تابثا ىف ثحبم|إ 8

 : ثلاثلا ءزجلا هبليو ىناثلا ءزجلا ىهتني هيفو
 371 مالعالا مجارت ةسرهف -
 381 دنسلا ىف اهجيرختو ثيداحالا لئاوا ةسرهف -
 400 ةيشاحلا ىف ةدراولا ثيداحالا لئاوا ةسرهف -

406 - تاماضوملا ةسرهف -
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