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 ءاعدلا ىف

 ىبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 ةروسلا مهملعي امك اعدلا اذه مهملعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 ه . او 2 ۔ .؟ ۔ , ه إ دإ و 4 ., ۔ ر ِ
 نه كي ذوعاو ربقلا باذمع نم كي ذوعأ ىنارمهللا » : نآرقلا نم

 ةنم نم كي ذوعأو لاجدلا جيملا ةنتف نم كي ذوعاو مَنهَج باذع
 . « تامملاو ايحا

 ءىبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 : لاق ليللا فوج ىف ةالصلا ىلاي ماق اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 وم ۔ ۔ے 2 ه , ه « . .ه ۔ . ,۔١۔ے 2 }2.٠ ه , , ۔۔ و م

 هيق تنأ دمحلا كلو ِضؤألاو تاتسلا ؤون تنأ دمحلا َكَل مهلا »
 نَمَو ضزألاو ِتاولتَسلا ثَر تنأ ذُمحلا كنو ضرألاو تاومسلا
 قنح ةنجلاو قح كؤاقلو قحلا كدمعوَو قحلا كلوقو قحلا تنأ نهيف « ] د ٥ ] ش | ۔+٠+ ۔, إ طرو ۔و و إ ] ثش۔٠ث . ۔٥.۔ ك ۔٨ < ے .
 َكِيَلَعَو تثشمآ كبو ثممَلَسَأ كن مهللا ۔ قح ةماسلاو قح رتلاو ۔ ه ۔ ۔ . ۔ےص ۔ س 4 .ةم 2 م ك ر 4 ,< م _ ۔ و ,

 م يي زفغاق ثُمكاَح َكيلإَو ثْمَصاَح كب و تبنأ َكيَلَو تلكوت
 . « تنأ الا هنإ ال ىهالارتنأ تنلعأو ثزَرُسأَو ثحأ تمدق ؟ 2٨ ي م کپ٫ 4٠ 22[ءح۔ 4.٥ ۔ه[۔ ه مك ث ۔ ح هد

 ىلص هللا لوسر ناك لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا - 2
 7 2 ٤ 2 ه ك د 7 ح

 « ربكأ هللا ربكأ هللا » : لاق لالهلا ىآر اذإ ملسو هيلع هللا

 كلاسأ ىنإ ًمهللاءهللاب الإ ةوق الو لؤَح ال (1) هلل دمحلا » نيترم م 4.٤ .,ه 24َ 27., , 4.2 ح ۔ <.۔ { 2, ..٠

 ٠. « رشحمل ج امي رش نمو ردقلا وس نم كي ذوعأ و ,هشل لا اذه ريخ

 خسنلا رثكا ىفو انموق ةياورل ةقفاوملا ىهو دمحلا دارفا خسنلا ضعب ىف اذكه هلل دمعلا هلوق (1)

٠ ها نت رم ديمعتلا ركذ
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 تلاق هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 3

 وه / تومي نأ لبق لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعمس

 ينيئحؤاو يل زيفغأ مهللأ » : هيلإ ثيتصآو يردص ىلإ دنتسم
 . « لَعأل ١ قيفرلاب ) نقحل < او

 ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنأ ةشئاع نع انغلب و لاق _ 4

 : لوقي وه و هتممسف « رخ تح تومي يمن نم امت » : ملس و هيلع هلل ١

 . به اذ هنأ تفرعف )) لالا قفرلا مهللا (

 هنلا ىلص هللا لوسر نع تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا - 9

 ميسي » : لاقف كع وي وهو هاقر مالسلا هيلع ليربج نا ملسو هيلع

 نيع لك نمؤ َدَسَح آذإ ساح لك نمو كيذؤي ءاد لك نم كيقرأ هللا
 . ) كيفشي هلللا مشا و

 ءاج : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب. رباج نع ةديبع وبأ - 6
 تكله هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجز
 لاق . ةمحرب انيتأي نأ ىلاعت هللا عداف ليسلا تعطقناو ىشاوملا

 ىلا ةعمجلا نم ان رطُمف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٠لو..ر اعدف سنأ

 تم دهن ١ لاقف ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاجف ‘ ةعمجلا

 ىلص هللا لوسر اعدف . ليسلا ِتمطقناو ىشاوملا تكلهو تويبلا
 ماكالاق يلابلا سوؤر ىلع مهللا » : هئاعد ىف لاقف ملسو هيلع هللا اكآلاو لاتحلا سوؤر ًرَع هللا » : هئاعد ف لاقف هيلع هللا
 نع ةباحسلا تباجناف : سنآ لاق « ركشلا تبانمو ةيدوالا نوطبو

 . راغصلا ىدكلا ماكآلا : عيب رلا لاق . بوثلا بايجناك ةنيدملا

 ةباحسلا ترادف ىأ )2( صيمقلا بيج ة رقن لثم تب اجناف هل وق و

 . باحس ءامسلا نيب و اهنيب سيلو ةنيدملاب

 وهو صيمقلا بيج هبشي اريدتسم :ناك باعسلا بايجنا نا ىنعي صيمقلا بيج ةرقن لثم هلوق (2)
 وجلا راصف اهالعا نع باجناو ةنيدملاب رادتسا باحسلا نا كلذو سارلا هنم لخدي ىذلا عضوملا
٠ ملعأ هللاو . قنعلاب صيمقلا ةطاحاك اهاذاح امب طيحم باحسلاو ايلاخ ةنيدملا العا نم
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 هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7

 “هتبلطف رقلئل تاذ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدقف : تلاق اهنع

 . (3) ثيدحلا هيلجر ںوَمحأ ىلع يدي تقف

 ب % ٧٣

 ىراخبلا ىفو (ةروسلا مهملعي امك ءاعدلا اذه مهمملعي ناكر : هلوق _ 0

 نم دوعت الا ةالص لص َمَلَسَو هتلع هللا ص هللا لوسر ثيآر مت : ةشناع تلاق
 . ىهتنا . رمقلا باذع

 ردصملاو ةب وقملل مسا باذعلا : ىمقلعلا لاق (ربقلا باذع نم كب ذوعأو) : هلوق

 فورظملا ةفاضا نم ةفاضالا وأ زاجملا قيرط ىلع لعافلا ىلا فاضي وهف بيذعتلا

 . (ربقلا ىف باذع نم ذ وعنن : ى)) ىف ريدقت ىلع وهف هف رظ ىلا

 . لاق نأ ىلا ة بجاو هب ناميالاف ربقلا باذع تابنا هيفو

 . بلافلا هنال ربقلا ىلا فيضا . خزربلا باذع وه ربقلا باذع : ءاملعلا لاق

 قرغ وأ بلص ولو . ْرَبْتِث مل وأ ريق هب دارأ ام هلان هبيذعت هللا دارأ تيم لكف الاو

 حورلا ىلع ح رلا ىف يرد وأ . .ادامر راص ىتح قرح وأ باودلا هنلكأ وأ رحبلا ىف

 . ميعنلا ىف لوقلا اذكو ء ةنسلا لمعأ قافتاب اعيمج ندبلاو

 . ةاصعلا ضعب و رافكلا باذع اذهو مناد :: نامسق ربقلا باذع مت : ميقلا نبا لاق

 هنع عفري مث . هتميرج بسحب بذعي دناف مهمن ارح تفخ نم باذع ومو عطقنم و

 . كلذ وحن وأ ةقدص وأ ءاعدب عف ري دقو

 ةعمجلا ةليل نوبذعي ال ىنوملا نا انغلب : نيحايرلا ضور ىف ىمفايلا لاقو
 . رافكلا نود نبملسملا ةاصعب كلذ صاصتخ ١ لتحي و : لاق . تق ولا اذهل افي رشت

 . هربق ىف بذعي هناف ىصاعلا ملسملا اماو : لاق . ناضمر رهش عيمجو اهنتليلو
 ةليل تام ناو . ةمايقلا موي ىلا هيلا دوعي ال من اهتليلو ةعمجلا موي هنع عطقي هنكلو

 عطقني مث . كلذك ربقلا ةطغضو . ةدحاو ةعاس باذعلا نركي ةعمجلا موي وأ ةعمجلا

 . ىهتنا . ةمايقلا م وب ىلا هيلا د وعي الو باذعلا هنع

٠ 110 مقر ءوضولا هنم بجي ام باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق (ة)
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 اذاف . اهن ود وأ ةدحاو ةعمح ىوس نوبذعي ال نينمؤملا ةاصع نأ ىلع لدي اذهو

 . ليلد للا جاتحم ورهو . د وعب ال مث عطقن ١ . ٩ ١ موب لا اولصو

 دبال : هفيلآت ىف ىلعي ىبأ ىضاقلا طخ نم تلقن : عئادبلا ىف ميقلا نبا لاقو

 نأ دبالو عطقنم اهيف امو ايندلا و .4 ايندلا باذع نم هنال رمقلا باذع عاطقنا نم

 . ىهتنا . كلذ ةدم رادقم فرعي الو ءالبل او عانفلا مهقحلي

 رافكلل :: لاق دهاجم نع دهزلا ىف ىرسلا نبا هجرخا ام اذه ديؤيو تلق

 لوقي روسقلا لهأب حيص اذاف . ةمايقلا موقت ىتح مونلا معط اهيف نودجي ةمجه
 م رو هرك 2۔ صم م مس 7٣ ٥4 4 م ,۔ ۔ م. ٥ م هم م إ , 2 ۔

 . (هر (نودَسرلا قدَصَو طحلا همعو امم ادم اتدقزم نم اَنكَعب ْنَم انلو اَي) : رافكلا

 . انخيش مالك ىهتنا : ىمقلعلا لاق

 : ناعون ربقلا باذع : ىريمدلا لاقو

 ط 4 . ٥, ه د ح .. . . ٠.

 ىفو . (5) س اًّيىِثَو اودغ ًاهيلَع نوضرعي رانلا ه : ىلاعت هلوق ليلدب مئاد عون
 ة هافق ىلإ هدش شرش ىذلاو « رححعب هسأ ر خدش ىذلا ىف ىراخبلا ثيدح

 . لاق نا ىلا . ةمايقلا مؤي نار كلذ هب لعفي َوُهَك ه هيفو
 ىلا مهمئارج تفخ نيذلا ةاصعلا ضعب مهو عطقني مث ةدم ىلا ىناتلا عونلاو

 . هيف لاطآ ام رخآ

 : ملسو هبلع هللا ىلص هل وقل هموزل عم ربقلا باذع نم ذوعتلا نه دارملا لعلو

 هماود نم ذوعتلا . (ثيدحلا ذاعم نث همس هنم احَتل رمقلا بادمت ني دحأ اَجَت هول)
 ثه"ةَضوَر ُرْبَقْلا) : ملسو هبلع هللا ىلمص هلوقل اهنم دبال ىتلا ةطغضلا دعب هنم وا
 . ملعأ هللاو هبذعي ٧ ةنجلا ةحور ىف ناك نمو ( رانلا قح نه ةرفح ا ةنحلا 7

 : انخويش خيش لاق : ىمقلملا لاق (لاجدلا حيسملا ةننف نم كب ذوعأو) :: هلوق

 فرصملا ىف اهلامعتساو ضايع لاق . رابتخالاو ناحتمالا ةنتفلا : ةغللا لها لاق
 ٩ ىهتنا . هركي ام فشكل

 قلَع ت م ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . ايندلا ىف ةنتف مظعأ وهو
 . رماع نب ماشه نع مكاحلا هحرخأ (لاَجذلا نم مظعا هنت ةمعاسلا مايق ىلاإ مدا 1 َ ك 2 م [. ؟ 8 ۔٨ . ۔ ,ث .. 4١

 ٠ 52 ةيالا . نسي ةروس (4)
٠ 46 ةيآلا . رفاغ ةروس (5)
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 باذكلا ىمسو ٠ ةيطغتلا وهو لجدلا نم ديدشتلاو هلوا حتفب لاعف لاجدلاو

 . هلطابب قحلا ىطغي هنال الاجد

 . بذكلاب قحلا ىطغي هنال الاجد ىمسي : ديرد نبا لاقو

 نامزلا رخآ ىف جرخي ىذلا باذكلا وهو . ضرالا ىحاون هبرضل : ليقو
 هزجعي مث هتاقولخم نم ءايشا ىلع هردقأو هدابع هب هللا ىلتبا . ةيهولالا ىعديو

 نم ليقو . قرشملا ةهج نم ىتأيو مالسلا هيلع ىسيع هلتقي مث . كلذ دعب هللا
 امهريغو دواد ىباو هجام نبا ىف ةروكذم هرابخأو . ناهبصأ نم ليقو . ناسارخ

 . ىهتنا . اهب لوطن الف

 : انخويش خيش لاق : ىمقلعلا لاق (تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعاو) :_هلوق

 ايندلاب ناتتفالا نم هتايح ةدم ناسنالل ضرمي ام ايحملا ةنتف :: ديعلا قيقد نبا لاق

 ۔ توملا دنع ةمتاخلا رمأ هللاب ذايعلاد اهمظعأو تالاهجلاو تاوهشلاو

 . هنم اهبرقل هيلا تفيضأ توملا دنع ةنتفلا اهب داري نأ زوجي تامملا ةنتفو

 . كلذ لمق ام اذه ىلع ايحملا ةنتفب دارملا نوكيو

 الاو . كلذ رش نم دارملاو . نيكلملا لاؤس ىآ ربقلا ةنتف اهب داري نأ زوجي و

 . كلذ نع اببسم ربقلا باذع نوكيف هعفرب ىعدي الف ةلاحم ال عقاو لاؤسلا لصاف

 . ببسملا رن ببسلاو

 ىف لاؤسلا تامملا ةنتفبو ث ربصلا لاوز عم ءالتبالا ايحملا ةنتفب دارأ ليقو

 . اصخلم . ىهتنا . ةريحلا عم ربقلا

 . ىهتنا . هوجولا نسح] ىدنع ريخالا اذهو .: تلق

 لوقي هنأ رهاظلا (حخلا ليللا فوج ىف ةالصلا ىلا ماق اذا ناكر : هلوق _- 1

 حيرصو . بعذملا دعاوقل بسانملا وهو . ةالصلا ىف لوخدلا لبق ديمحتلا اذه

 حتفي مث) ةدايزو ءاعدلا اذه ةياكح دعب لاق ثيح هللا همحر ليعامسا خيشلا مالك

 . خلا ىتشمت ىتثمت يلصب مث نيتفيفخ نيتعكر قيصيف ةالصلا
 اهاكز ْنَم هبح تنآ اهكرَو . اَهاَوقَت يقن تآ مكلا) : هلوق ءاعدلا اذه ىف دازو

 اا اهنيتُحأل يمي ال هنإَت ييلخألا نتحأل ىندا مهللا . اهالومو اهيلو ُبَع تنآو
ريئإبلا ةنآشت تئآسآ . تآ آلي اهنم فرشت آل هنإ اهتنس ينيت ترشا . تنأ
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 ىب نكو . اًيَِس بر تناد ىنلعجت الف . ليللا رقفلا ءاعد كوعدأ يكيش

 . خلا «يليسلا مرمنآو يلتلا يح اي اينيع امير فوؤر
 لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا : لاق مهضعب نا : رجح نبا ركذو

 . مارحإلا ةريبكت دعب ديمحتلا اذه

 . مدقت ام رهاظلاو حبصلا ةالص ىلا جرخي نأ دارأ امل هلاق هنا ملسم ىفو

 . ملعا هللاو

 : .لجو زع هلوق ىف تالاؤسلا ىف لاق (ضرالاو تاومسلا رون تنا) : هلوق

 ۔ ضرالاو تاومسلا لدع ىأ (6) « ضرألاو تاوسلا دوب هللا «

 . ضرالاو تاومسلا رونم ليقو . ضرالاو تاومسلا ىف نمك يداه ليقو

 . خلا . هاده لثم يأ هرون لثم امهرون قلخ هنأ ضرالاو تاومسلا رون ليقو

 (ماسجالاك ال مسج) كلذك و . كرشا دقف (مسج هللا) لاق ناو :: كلذ لبق لاقو

 ىف كرشا دقف (رونلا رون اي) لاق وا (راونالاك ال رون) وأ (رون) لاق نا كلذكو

 . خلا . ديح وت كلذف (ضرالاو تاومسلا رون هللا) : لاق ناو . هلك اذه

 ىدتهي كبو امعرونم يأ (ضرألاو تاوملا ؤؤن) : هلوق ىف : رجح نبا لاق
 ه . . امهيف نم

 . بيع لك نم اربم ىا رونم نالف لاقي . بيع لك نع هزنملا تنأ : ىنعملا ليقو

 . ىهتنا . هنيزم ىا (دلبلا رون نالف) لوقت . حدم مسا وه : لاقي و

 (ِتاَوتَشلا ق تأر ىراخبلا ةياور ىف (ضرالاو تاومسلا مويق تناأ) : هلوق

 . (تا ومسلا اق نآ : تاياورلا ضعب ىفو

 . هربغل ميقملا . هقلخ ريبدتب هسفنب مئاقلا مايقلا : ةدانق لاق :: رجح نبا لاق

 نم : نوكيف . هظفحو قلخلا ريبدتب مايقلا مئادلا (مويقلا) : ىواضيبلا لاقو
 . ميقلاو مايقلا ءىرقو . هظفح اذا رمالاب ماق

 . هيف كش الب دوجولا ققحتملا ىأ : رجح نبا لاق (قحلا تنا) : هلوق

٠ 35 ةيالا \ رونلا ةروس (6)
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 ىغبني ال . هب صاخ . ةقيقحلاب ىلاعتو هناحبس هل فصولا اذه : ىبطرقلا لاق
 . هربغ فالخب مدع هقحلي الو مدع هقسس ملف هسفنل هدوحو ذا . هريغل

 ىعدي نم لا ةبسنلاب قحلا تنأ : هانعم .نوكي نأ لمتحي : نبتلا س ١ لاقو

 . ىهتن ١ . قحلا لاق .دقف اهلا كامس نم هن أ ىنممب وأ . هلا هن أ هبف

 2 ًُ ۔4٨,۔ . " . ح م ي ه 44" ۔ - - - . ٠

 . قح كلوقو . قح كؤاقلرك ى قحلا كدعوو) ىراخبلا ىف (قح كدعو و) : هل وق
 2 ھ.ے إ ؟,۔

 . (خلا قح ةتحلا

 دعو نود زاحنالاب .صتخم هدعو نال هدعب ام ركن و هفرعو :: رحح نب ١ لاق

 تحت لخاد هدمب ركذ امو ءاقللاو . ىبيطلا هلاق ميظعتلل ىقاوبلا ىف ريكنتلاو . هريغ

 . هب دوعوملا وه هدعب ركذ امو ردصم دعولا نكل . دع ولا

 نم دعولا دعب لوقلا ركذ نأ امك . ماعلا دعب صاخلا نم نوكي نا لمتحيو

 . ىهتنا . ىنامركلا هلاق . صاخلا .دعب ماعلا

 ةرابع وهو . توملا دعب امب رارقالا هيف : رجح نبا لاق (قح كؤاقلو) :هلوق
 . لامعالا ىلع ءازجلا ىلا ةبسنلاب ةرخآلا رادلا ىف قلخلا لاثم نع

 . خلا . ىوونلا هلطبأو . توملا ىا قح كؤاقل هانعم :: ,لينقو

 نانتدوج وم امهنا لا ةراشا هيف : رحح نبا لاق (قح رانلاو قح ةنحلا و) . .هل و

 - ولخل ١ ءدب ىف هن ثحل : ١ .ىتأيس و

 . نامزلا نم ةعطقلا ةعاسلا لصأو . ةمايقلا موي ىأ (قح ةعاسلاو) : هلوق

 امم اهنأو . اهن وك نم دبال هنا هانعم رومالا نم ركذ ام ىلع قحلا مسا قالطاو

 . ىهتنا . ديكانلا ىف ةفلابملل قحلا ظفل را ركت و . اهب قدصي نأ بحي

 . تقدص ىأ (تنمآ كبو) ة تمضخو تدقنآ ىأ (تملسا كل مهللا) ::: هل وق

 . ةيداعلا بابسألا ىف رظنلل اكرات رمألا كيلا تضوف يا (تلك وت كيلعو)

 . ىرمأ ريبدت ىف كيلا تعجر ىأ (تبن] كيلا و)

 . ةجحلا نم ىنتنقل امب و . ناهربلا نم ىنتيطعا امب ىأ (تمصاخ كب و) : هلوق

 مكحلا كتنتلمحو . كيلا هتمكاح قحلا دحح نم لك ىا (تمكاح كيلاو) : هل وق

. هرما ىمهنن ا دق هوحن و نهاك نم هبلا مكاحتت ةملهاحلا تناك نم نال اننيب
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 . رصحلل ةدافاو . صيصختلاب اراعشا اهيلع لاعفالا هذه تالص عومجم مدقو

 هل اروفغم هنوك عم كلذ لاق . (ىل رفغاف) : هلوقو . (دمحلا كلو) : هلوق اذكو

 ميلعتلا ليبس ىلع وأ هبرل اميظعتو الالجاو هسفنل مضهلاو عضاوتلا ليبس ىلع اما

 طقف ميلعتلل ناك ول الاو كلذ عومجمل هنآ ىلوالاو . ليق اذك . هب ىدنقيل هتمال

 . .اولوقي ناب مهرما هيف ىفكل

 . هنع ىأ (ترخا امو) تقولا اذه لبق ىا (تمدق امور : هلوق

 امو ىسفن هب تندح ام وأ . ترهظاو تيفخأ ىا (تنلعاو تررساو : هلوقو

 . رجح نبا نم ىهتنا . ىناسل هب كرحن

 . ديول تناو مرقلا تنآ) ىراخبلاو دعاوقلا ىف داز

 ىف ثعبلا ىف مدقملا هنال هسفن ىلا كلذب راشا :: بلهملا لاق : رجح نبا لاق
 . لاق نأ ىلا . ايندلا يف ثعبلا ىف رّعؤملاو ةرخآلا

 نا ىلا ةراشا ميقلا ظفل نال ملكلا عماوج نم ثيدحلا اذه : ينامركلا لاق

 هنأ ىلا كلملاو . هنم اضيأ ضارعالا نا ىلا رونلاو . هنم اهماوقو رهارجلا دوجو
 كلذلف . هدابع ىلع هللا معن نم كلذ لكو ..ءاشي ام لعفي امادعاو اداجيا اهيلع مكاح

 . هب دمحلا صصخو دمحلاب امهنم الك نرق

 شاعملا ىلا ةراشا (هوحنو لوقلاور . ادبملا ىلا ةراشا (قحلا تنا) : هلوق مث
 اباوث ءازجلا ىلاو ةوبنلا ىلا ةراشا هيفو . داعملا ىلا ةراشا (اهوحن و ةعاسلا و)

 عوضخلاو . هللا ىلا عرضتلاو ةبانالاو لكوتلاو مالسالاو ناميالا بوجوو . اباقعو
 . ىهتنا . هل

 ميظعو هبر ةمظعب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةفرعم ةدايز ثيدحلا ىفو
 رارقالا و هقوقحب هل فارتعالاو . هبر ىلع ءانثلاو ءاعدلاو ركذلا ىلع هتبظاومو . هتردق
 . هديعرو هدعو قدصب

 هللا ىلص هب ءادتقا بولطم لك دنع ةلاسملا ىلع ءانثلا ميدقت بابحتسا هيفو
 . ىهتنا . ملسو هيلع

 . (بر) لدب ىراخبلا ىف هركذ (كلملا) : هلوقو
. ( دور يراخبلا ىف داز هنال (ةوبنلا ىلا ةراشالا هيفو) : هلوقو
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 (خلا لالهلا ىار اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك) : هلوق _ (7) 2

 : ىهو ةددمتم تاياور عماجلا ىف ركذ

 . هنَع ههتش و تفرص لالهلا ىار اذا ناك

 من اثالث َقَنَح ىذلاب تتَمآ ى دشو مَع نالح) : لاق لالهلا ىأر اذإ ناك

 . («اذك رهشب ناجو اذك رهصب بَهَد ىزلا هلل دمَحْلا) : لوقي

 امم مح نم كلسا ىنا يذلأ , دشو رثَخ لالم) : لاق لالهلا ىار اذإ ناك

 . «(تارم ثالث مرك نم كب ةؤعآو . ردقلا ريَعر . اثالث رهشلا

 ةمالسلاو .. ناميإلاو نشئلاب اَبَلَع هنمآ مْهَنلأر : لاق لالهلا ىار اذا ناك
 . (هللا كبرو ىر . مالسإلاو

 ةق الو لوح الو هلل ذُمَحْلا . ربمأ هنلا ربمعآ هَنلا) : لاق لالهلا ىار اذإ ناك

 نمو . رَدقْلا زم نه تب ذوعا . رهشلا اذه ريخ نب تلاشسآ ىنإ ممَللأ . هللاب آلإ
 . (رشحلا موي رش

 ةَمَلَسلاَو . ناميإلاو نمالاب تنع ليأ مهللأ) : لاق لالهلا ىأر اذإ ناك

 . ةللا كبز ىتر . ىضرتو بحت امل يتيفؤتلاو . مالسإلاو
 ةمالسلاو . ناميالاو نشألاب انيَلَع هلمأ مهللا) : لاق لالهلا ىار اذإ ناك

 . «قزرلاَو ةيفاعَلاَو ةنيكسلاو . مالسالاو

 . ملعأ هللا و . اهانعم روهظل هلعلو . عىشب ثيداحالا هذه ىلع هح راش ملكتي مل و

 ليق (ىلعالا يتيفّرلاب) تاياورلا ضعب ىف (قيفرلا ىنقحلاو) : هلوق - 3 : و ءالا ةيف لان١) تان أ . ,ش ه (.ةىف ,لاا نق : 3 _
 . ةنجلا وه ىلعألا قيفرلا

 : رجح نبا لاق . (8) . ةيآلا مهيَنَمتهللا معنا نيزلا عم ه : هلوق ىنعي . ةيآلا ىف ركذ
 - - . ۔ و ۔ ۔ .. .. ٠

 . « اقيفر كلئل وأ َنسمسَحَو » : هلوقب تمتخ دقو

 بلق ىلع اهن ولخدي ةنجلا لهأ نأ ىلا ةراشا دارفالاب ةملكلا هذهب نايتالا ةنكنو
 . ىليهسلا هيلع هبن ي دحاو لجر

 ٠ ىناربطلاو دمحا اضيا ٥اور ثيدحلا (7)

٠ 38 1 . ءاسنلا ةروس )8(



 ءاعدلا ىف (21) بابلا 16

 هنال لجو زع هللا ىلعالا قيفرلاب داري نأ هب لمتحي هنأ ةبراغملا ضعب معزو
 . لاق نأ ىلا . (َقفزلا بحت قيفر هللا نإ) ثيدحلا ركذف . خلا هئامسأ نم

 . لعف ةفص وأ ميكحلاك تاذ ةفص نوكي نأ لمتحي قيفرلاو

 . سدقلا ةرضح هب داري نا لمتحيو : لاق

 مهن وك ىنعمو . ءاسنلا ةيآ ىف نوروكذملا ةعامحلا هب داري نأ لمتحيو : لاق

 . دمتعملا وه ثلاثلا اذهو . ضعبب مهضعب قافتراو هللا ةعاط ىلع مهنواعت اقيفر

 . لاق نأ ىلا . حارشلا رثكأ رصتقا هيلعو

 نمضتت اهن وك ةملكلا هذهب ىفطصملا مالك ماتتخا : ىف ةمكحلا : ىليهسل ١ لاقو

 نوكي نأ طرتشي ال هنا هريغل ةصخرلا هنم دافتسي ىتح بلقلاب ركذلاو ديحوتلا

 هبلق ناك اذا هرضي الف عنام قطنلا نم هعنمي دق سانلا ضعب نال ناسللاب ركذلا

 . لاق نأ ىلا . اصخلم . ىهتنا ارماع

 ءىمنلا اهب ملكت ةملك لوأ نأ ىدتقاولا بنك ضخب ىف تدح و : ىلبهسلا لاق : هيبنت

 امك اهب ملكت ةملك رخآو (ربكأ هللا) ةميلح دنع عضرتسم وهو ملسو هيلع هللا ىلص
 ام رخآ نا سنا ثيدح نم مكاحلا ىورو . قعألا قيفرلا يه ةشناع ثيدح ىف
 . ىهتنا (غيفرلا ىرت لالَج) هب ملكت

 كلذ لبق ىنعي (ملىسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق) : هلوق _ 4

 هللا لوسر ناك : تلاق ىراخبلا دنع تاياورلا ضعب ىف هب حرص امك حيحص وهو
 %معقم ىري ىمح طق ثبت ضبقي مل هنا) : لوقي حيحص وهو ملسو هيلع هللا ىلص ٠ ۔ مم ے .4 َ م ٠ ۔٠؛ر, [. . .

 ةضئاع ذخف ىلع هسارو ضبقلا هرضحو ىكتشا املف . ريحي ؤا ىجي مث ةنجلا نم
 قيفرلا ىف مُهَّللا) : لاق مث تيبلا فقس وحن هرصب صخش قافا املف ٠ هيلع يشغ
 .ىهتنا حيحص وهو انثدحي ناك ىذلا هثيدح هنأ تفرمف انراتخي ال اذا تلقف (عالا

 . ةمجعملا ءاخلا حتفو هلوا مضب (ريخي ىتح) :: هلوق

 هيلع هللا ىلص هلوق نم ةشئاع مهف : رجح نبا لاق (بهاذ هنأ تفرمف) : هلوق

 ىلص هلوق نم هنع هللا ىغر اهيبا مهف ريظن ريخ هنأ (لا قيفرلا عم) : ملسو
(ةدئِع ام راَتْعاَف هَدْن ام نيبو ايندلا نيت هللا هريخ ادبت نإ) : ملسو هيلع هللا
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 ملسو هيلع هللا وص ءىبنلا وه دارملا ناو (خلا ... هللا هريخ) ةلمجب تعن دبعلا نأ

 .ا ىهتنا . هبقانم ىف مدقت امك ىكب ىتح

 . هذوع ىا (هاقر) : هلوق - (9) 5

 تيقرو . لبقتسملا ىف رسكلاب ىق ري ىخا ىف حتفلاب ىقر لاقي : رجح نبا لاق

 .ىنعمب وهو زمه ريغب عيمجلاو . ةيقرلا بلط ىقرتساو . هيقرا فاقلا رسكب انالف
 . ىهتنا . ةمجعملا لاذلاب ذي وعتلا

 . خلا . فاقلا رسكب ةيقر عمج فاقلابو ءارلا مضب ىقرلا ىف كلذ لبق لاقو
 ءارلا مضب اربتعم" اطبض ملقلاب حاحصلا ىف ةيقرلا هب طبض ىذلاو : لوقا

 هتيقرتسا هنم لوقت . ييز عمجلاو ةفورعم ةيقرلاو : لاق ثيح فاقلا نوكسو

 . خلا . قار وهف ةيقر ىناقرف
 . نوكسلاب كمتَولا نم ذوخام (كعوي وهو) : هلوق
 . حتفي دقو . ىمحلا ةلمهملا نيعلا نوكسو واولا حتفب كعولا : رجح نبا لاق

 نعو . هايا اهكيرحتو كوعؤولا اهداعرا : ليقو . اهصن : ليقو . ىمحلا ملا : ليقو
 . اهترارحل اكعو تيمس ىمحلا لملف رحلا كمتَولا : ىعمصالا

 نم هب نوسشيمي ام دوجو مدع اهكالهب دارملا (ىشاوملا تكله) : هلوق _- 6
 ۔ رجح نبا هلاق رطملا سبحب ةدوقفملا تاوقالا

 ةلقل تفعض لبالا نأ كلذب دارملا : رجح نبا لاق (لبسلا تعطقناد) : هلوق

 . اهّدَوَأ ميقي ام لكلا نم اهقيرط ىف دجت ال اهنوكل وأ . رفسلا نع توقلا

 هنولمحي ام نودحي الف هتلق وأ ماعطلا نم سانلا دنع ام دافن دارملا لبقو

 . خلا . قاوسالا ىلا هنوبلجي:و

 رمو (انثيفي نأ) ىراخبلا ةياور ىف (ةمحرب انيتأي نا هللا عداف) : هلوق
 . تثاغأ نم وا . ثاغ نم هنأ لمتحي

 ءاعد باجأ مهثامغاو . رطملا مهاقس اثايغو اثيغ هدابع هللا ثاغ عاطقلا نبا لاق

 . ىلعا ىعابرلاو ىنعمب ثامنأو ثام لاقيو

٠ ىملاسلا رظنا . ةشناع ثيدح نم.هاتعم ملسملو هجام نبا هاور ثيدعلا )٥(



 نمو هثامغا لمعتساو . ثيغاف اث وغ هث وفي هللا هثاغ لصالا : ديرد نبا لاقو

 . خلا . ثيفلا نمف هلوأ حتف

 . بطخي مئاق وهو ىنعي (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف) : هلوق

 . اثالث هداعأ (اًئِقْسا هللا لاقف هيدي عفرو : ىراخبلا ىف لاق

 : ىراخبلا ةياور ىف (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاجف) : هلوق

 . (ةنبقملا ةعمجلا ىف پابلا كلذ نم ُجَر لخد مث)
 ددصتلا ىلع تلد ترركت اذا ةركنلا نال لوالا ريغ هنا هرهاظ : رجح نبا لاق

 لوسر اي لاقت َلُجَرلا نآور ديعس نب ىيحي ةياور نم ىتأيسو - لاق نا ىلا
 تيد ءاج ىتح رطسن انلز امَ) ظفلب سنا نع ضعب قيرط نم ةناوع ىبأل هلثمو للا
 ادحاو هنوكب مزجلا ىضتقي اذهو . ملسم ىف هلصاو (ىرخألا ةعمجلا ىف بارعألا
 : خلا

 : دارملاو لوالا ببسلا رغ ببسب ىأ (لبسلا تعطقناو ىشاوملا تكلهو) : هلوق

 عاطقنا اماو . ىعرملا مدع نم ىشاوملا تكلهف اهببسب ىعرملا عطقنا ءاملا ةرثك نا
 . ءاملا ةرثك نم قرطلا كولس رذعتلف لبسلا

 . خلا . لاقف هيدي عفرف (اهگىسُست نأ هللا عداق) : ىراخبلا ىف داز

 تاياور ضعب ىف (ةيدوالا نوطبو ماكآلاو لابجلا سوؤر ىلع مهللا) : هلوق
 ةينبالا نع رطملا فرص دارملاو ماللا حتفب وهد (امكَع الو اَنيَلاَوَح مُهّللا) ىراخبلا
 . رودلاو

 . هب عفتنيل ءاملا هيف لصحتي ام ةيدرالا نوطبب دارملاو

 لاق . داو عمج ةيدوالا : لثم لعاف عمج ةلعفا عمسي ملو اولاق : رجح نبا لاق
 . رظن هيفو

 دقو . ةزمهلا رسكب ماكآلاو : رجح نبا لاق (رافصلا ىدكلا ماكآلا) : هلوق
 . تاحتفب ةمكأ عمج دمتو حتفت

 . عمتجملا بارتلا وه : ليقو

. ةيدكلا نم ربكأ وه يدوادلا لاقو
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 . ليلخلا لوق وهو دحاو رجح نم ىتلا ىع زازقلا لاقو

 . ةمخضلا ةبضهلا ىه ىباطخلا لاقو

 . ضرالا نم عفترا ام ليقو . ريغصلا لبجلا ليقو

 . ىهتنا . ةيبارلا نم ىلعأ ةمكالا ىبلاعثلا لاقو

 . خلا . ترادف ىا (صيمقلا بيج ةرقن لثم تباجناف) : هلوق

 جرخي امك اهنع تجرخ ىأ (ةنيدملا نع تباجناف) : هلوق ىف رجح نبا لاق

 . هسبال نع بوثلا

 ةَئيَدملا نع غ دصي باحسلا لعجَف) اهنمو (ُتَتَلَتَأَك) اهنم ةددمتم تاياور هيفو

 . هتوعد ةباجرَو يبن ةمارك هلللا مهيرب

 ترتف نارطق ةنبا رطمت الو ةيولا لوح رطست تنمَجَف طّنضكَتَ) اهنمو
 . (يلإلا م ًاهئاو ةنيل

 . (لبيمكإ ىف ت اع ىتح باَحَسلا م اسور قوق َم َرَوَقَنفَ) :: اهنمو

 امل رهتشاو . هبناوج نم رادي ،ىش لك فاكلا نوكسو ةزمهلا رسكب ليلكالاو
 . جاتلاك كولملا سبالم نم وهد هب طيحيف سارلا ىلع عضوب

 ىف ةنيما تراص ىّتَح تَجَرَفَت الإ ءامسلا ني ةيحان ىلإ مدي ريسيتب امقر اهنمو

 هب دارملاو . ةعساولا ةريدتسملا ةرفحلا ىه ةدحوملا ث ميجلا حتفب (ةب زجلا رتم

 . باحسلا ىف ةجرفلا

 . سرتلا انه ةب وجلاب دارملا يباطخلا لاقو .

 مامالا ةملاكم زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : رجح نبا لاق

 . ةجاحلل ةبطخلا ىف

 . رطملاب عطقنت الو مالكلاب عطقنت ال اهناو ةبطخلا ىف مايقلا هيفو

 ةباحصلا رباكأ ضعب كلذ رشابي مل امناو . ةعامجلا رماب دحاولا مايق هيفو
 . لاؤسلاب رادتبالا كرتو ميلستلاب بدالا نوكلسي اوناك مهنال

. لأسيف ةيدابلا نم لجرلا ٠ىجي نا انبجعي ناك سنأ لوق هنمو
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 نمو كلذل مهتباجاو لوبقلا هنم ىجوي .نمزو ريخلا لهأ نم ءاعدلا لؤس هيفو

 ىج رتف هلح وتلا ةحهرل ةنضتقمل دنه ١ ةقرلا صحنل ٨ بلطل ١ لمق مهل لاحلا ث هبدا

 . هدسح ةباحالا

 هب :اعدنلاو ةعمجلا ةبطخ ىف ءاقستشنالا ءاعد لاخداو اثالث ءاعملا .زاؤكت هيفو

 . لابقتسا الو ,لس زحت اال و ربنملا ىلع

 .لدي 'اه قايسلا ىف سيلو . =اقسنتىحالا ةالص نع ةعمحلا ةالح .:اننعحالا هفو

 . ةحمجلا .عم اهاون هنأ ىلع

 :هصم وأ هبقع مالسلا هيلع هيبن :هاعد هللا ةباجا ىف ةوبنلا مالغأ نم ملع هيفو

 :ةراشالا د رحمب هرما باحسلا .لاقنماو . ءاحصتسالا ىف ءاهننلا و :غانقستس تسالا ىف ءادتبا

 ىلا جايتحال ا لامتحال التلطنم ؤطملا عفرب عدي مل تسح كعدلا .ىف بدالا هفو

 - ,عفنلا ثغاقباو ررضلا عفد ىضتتقي السب هينف زرتحاف هرارمتسا

 ضراعل اهطخس نأ هل ىخغنني ال ةمعنب هيلع هثللا معن ] نم نأ هنم طبنتسيو

 .. معنلا ءاقباو ضراعلا كلذ عفر هللا .لأسي لب اهيف .ض رع

 ضيوفتلا لضفالا ماقملا ناك.ناو . لكوتلا ىفاني ال درضلا عفدب ءاعدلا نا هيفو

 كلذ ىف لاؤسلا رخآو . بدحلا نم مهل عقو امب املاع ناك ملسو هيلع هللا ىلص .هنال

 ةنسل اري رقت و زاوحلل :انايب كلذ ىف هولاس امل ءاعدلا لا مهباجأ مث هبرل اضي وفت

 . لاق نأ ىلا . ةصاخلا ةدابعلا هذه

 ىف حايصلا زاوجو سانلا لاوحأ نم ابجعت ربنملا ىلع بيطخلا مسبت هيفو

 . كلذل ةيضتقملا ةجاحلا ببسب دجسملا

 . لاق نآ ىلا . مالكلا ديكاتل نيميلا هيفو

 ءاقستسالا نأ ىلعو . ةصوصخم ةالص ريغب ءاقستسالا زاوج ىلع هب لدتساو

 . ةالص هيف عرشت ٧

 . ىروتلا نايقس كلذ هركو ىعمفاسشل هب لاقن لوالا اماف

 . مدقت امك ةفينح وبا هب لاقف ىناثلا اماو
 . ةالصلا ةيعورشم ىفاني ال ءاعد درجم ةصقلا هذه ىف عقو ىذلا .نأب بقمتو

. مدقت امك ىرخأ ةعقاو ىف .تنيب دقر . اهل
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 ٠ لاطي ن ١ هلاق ءاقستسالا ىق مامالا ءاعدب ءافتكالا ىلع هب لدتساو

 :۔ ,من لم ر ح ,< ۔۔ - . .. - ..

 لوشَر حم :تميا سانلا عفرو) ديعس نب ىيحي ةياور ىف ىتايس امب بقمتو

 . (توعئي٣ ملسو ميلع هللا ّقص هللا

 ىنبهتنا .:ةاعد لك ىف نيديلا عفر ىلع تاوعدلا ىف فنصملا هب لدتسا دقو

 . هنم دارملا

 وقي ةوُهَو ناَتبوُصنمم امُمَو) همامت ثيدحلا (هيلجر صمخأ نلع) ::هلوق _ 9
 .بحيب :ام .باب ىف هيلع مالكل ١ مدقنو كطخ نم كاضرب َو . نراقم نم لوفمعب ذوعا

 ٠ ءوض ولا هزم

 هركذو 7 ءوض ول ا ضقني :ال :هتارما لجرلا سم نأ ىلع لالدتساملا) . كانه هركذو

 . كطخس رم كاتضربو باق نم كوف ذوغآ) = هلوق لجال انم

 ا

0 

 مارتحا هاهن -
 : ه _ 2
 ز × < ج + 7.
با ٦ وح ت لير ةجل عون ,ء !
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 هتلضف و ء اع دل ١ ب د أ

 اهنع غلال ١ يضر ةشئاع نع دي ز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8

 يماركالاو يلالجلا اذايب اوظلأ» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع
 هب وعدي ام لق ليق هناف ءاعدلا دنع هب اوظفحت دي ري : عيب رلا لاق

 . هل بيجتسا الا لج رلا

 هيلع هلل ١ ىلص هلل ا لوسر نع ينغلب : لاتق ةديبع وبأ _ 9

 ىتوعد (1) ىتخأ نأ ثذرأ انأو ةنك يب رزكل » : لاق هنا ملسو
 . “« ةمايقلا مؤي ىتمال ةعامش

 هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر نع ىنفلب : لاق ةديبع وبآ - 0

 نم:لاق ةللا نإف ِءاَحَرلا ىف ةوغذاو مكيرَر ىلاي اوعضت » : لاق ملسو
 عضاوت نممو هتيطعأ ىنلاس نممَو ء ةدشلا ىفهتبَجَا ءاخرلا ىف يناعد

 م ك +. م ٠ رِ۔؟۔<.2 . ۔۔ ھ 2 ٥ ۔ ۔<, ۔ ے < إ ۔۔ے 207 ر
 . هل ترغ ىبرفغتسا مو هتمحر كلا عرص مو هتعفر ىل

 ةري ره ىبأ نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 كرابت انر لوق » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 ْنَم هل بيجتسا ىنمعذَي نمم (2) رخآلا ليللا ثلت ىقب نيح ىلاعتو
 َ . «هك وفغأف ىنرِفْغَتسَي نَم هيطغاف ىلاست

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2

 (3) لجعي م ام مكدحأ ُباَجَتَسُي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « (5) ىل ٍبَجَتشِي ملف (4) توعد لوقيف

 ٠ ىبغا خ (:)
 ٠ يفالا خ ()
 ٠ رببعتسي خ (3)
 ٠ ىبر خ (4)

٠ بيجتسي خ ()
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 لاق : لاق ةري ره ىبآ نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبأ - 3

 يل زفغا مهللا مكذخا نلوقي ال » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنإف ةنانملا ىلع مغل نكو ، تنش نإ ينيتحزأ مهللا ء تنمث نار
 .«هتةركماتل

 خ ٣ ٣

 ةروسكم مالو عطق ةزمهب اوظلا (ماركالاو لالجلا ذايب اوظلا) : هلوق (6) - 8

 ضعب ىف ريفت لصح هنا الا لعفأ نزو ىلع (ظلا) نم رمأ ةدنم ةلاسم ءاظو

 . مولعم وه امك ماغدالا لجال تاكرحلا

 . ءاعدلا ىف هومزلا ىأ (خلا هب اوظفحت ديري) : هلوق

 هب ظلم وه لاقي . ورمع ىبا نع . همزل اذا نالغب نالف ظلأ حاحصلا ىف لاق

 . هترافي ال

 . كلذ اومزلا ىا (ماركالاو لالجلا ذايب ءاعدلا ىف اوظلأ) : دوعسم نبا لوقو

 نأ ىلا _ حاحلالا ظاظلالاو هيلع ةرباصملاو ءىشلا موزل ظاظلالا ةديبع وبأ لاق

 . لاق نأ ىلا . حاحلم ىأ ظاظلمو حلم ىأ ظلم لج۔ لاقي ۔ لاف

 رسع ىا ظك ظل لجرو . هب ماقا ىا ناكملاب ظلاو . ماد ىأ رطملا ظلاو

 : . ىهتنا . ددشتم

 ىف داز (اًهب .5 ىراخبلا ىف داز (ةوعد ىبن لكل) : هلوق - 9

 ضعب ىف اضيا دازو (ةنومد يبت لك َلَجَمَتَ) هريغ دنع هدعب تاياورلا ضعب
 3 . (ل بيجتشاَق) تاياورلا

 نم ءايبنالا نم ريثكل عقو امب ثيدحلا رهاظ لكشتسا دقو : رجح نبا لاق

 ةوعد ىبن لكل نا هراظو . ملسو هيلع هللا ىلص انيبن اميس ال ةباجملا تاوعدلا

 . طقف ةباجم

 نم كلذ ادع امو . اهب عطقلا ةروكذملا ةوعدلا ىف ةباجالاب دارملا نأ باوجلاو

 . ةباجالا ءاجر ىلع وهف مهتاوعد

٠ رماع نب ةعيبر نع مكاحلاو ىناسنلاو دمحاو سنا نع ىذمرتلا ٥اور ثيدحلا (6)



 . ىرخا تاوعد مهلو هتاوعد لضفا ىا (ةوعد يبن لكل) : هلوق ىنعم : ليقو

 .مهتاجنب اماو . مهكالهاب اما هتمأ ىف ةباجتسم ةماع ةوعد مهنم ىبن لكل ليقو

 . باجتسي ال ام اهنمو باجتسي ام اهنمف ةصاخلا تاوعدلا اماو

 ُوَََن ال رْبَر » : حون لوقك هسفنل وا ءايندل هصخت ةوعد مهنم ىبن لكل ليقو

 ًًيلَو كندل نم يلي بهف ه : ؤاييركذ لوقو (7) . رايد يفاكلا نم ىضرألا لع
 هاكح (9) ء يدعب ني يَحَل يمل اكلم يل بمو ه : ناميلس لوقو (8) 0 ير
 . نينتلا نبا

 . ةباجتسم ءايبنالا تاوعد عيمج نا ملعا هظفل ام حيباصملا حارش ضعب لاقو

 تيطعاف عدا ملف انا الا كالمالاب هتما ىلع اعد يبن لك نأ ثيدحلا اذهب دارملاو

 . لاق نا ىلا . مهاذأ ىلع ربىحلل كلذ نع اضوع ةعافشلا

 اعدو . برعلا نم ءايحا ىلع اعد ملسو هيلع هللا ىلص هناب ىبطرقلا هبقعتو

 . رضم ىلع اعدو . ناوكذو لعر ىلع .اعدو . مهئامسأب شيرق نم سان ىلع

 اهلانف هتم] قح ىف باجتست ةوعد ىبن لكل لعج هللا نا : لاقي نأ ىلوالاو لاق
 ك َل رسل » :' هيلع لزن هتمأ ضعب ىلع اعد امل هناف انيبن امأو . ايندلا ىف مهنم لك

 . ةرخآلا ىف ةرخدم ةباجملا ةوعدلا كلن تيقبف (10) ٠ مهّيَنَع بوتي وآ ىم رئألا نه

 . اوب ونيل مهعدر دارأ امناو مهكالها دري مل مهيلع اعد نم بلاغو

 حيحصلا ثيدحلا نع ةلفغ هيفف ةباجتسم مهتيعدا عيمج نأب الوا همزج اماو

 . ثيدحلا (ةتحاو ىنعتو يننا ىناطغأف انال هللا لاسر

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ةليضف نايب ثيدحلا اذه ىف لاطب نبا لاق
 اضي١ اهلعجي ملو ةباجملا هتوعدب هتيب لهاو هسفن ىلع هتمأ رثآ ثيح ءايبنالا رئاس
 . مدقت نمم هربفل عقو امك كالهلاب مهيلع ءاعد

 ةوعدلا لعج هنال ملسو هيلع هللا ىلص هرظن نسح نم اذه : ىزوجلا نبا لاقو
 . لاق نا ىلا . هسفن ىلع هتما رثآ هنال همرك ةرثك نمو . ىفبني اميف

 , ٠:26 ةيآلا . حون ةروس (7)
 ٠ 6 ةيآلا . ميرم ةروس ()
 ٠ 35 ةيالا . ص ةروس ()

٠ 128 ةيآلا . نارمع لا ةروس (10)
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 مهب هتفأرو هتما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هنتقفش لانك هيف ىوونلا لاقو.

 . خلا . مهتجاح تاقوا مها ىف هتوعد لعجف مهحلاصم ىف رظنلاب هؤانتعاو

 نع ررضلا كرتو ريخلا لمف لاؤس ىه : ىمقلعلا لاق (ىتمال ةعافش) : هلوق

 نم سانلا ةحار ىف ىمظعلا ةعافستلا اهب دارملاو : لاق . عرضتلا ليبس ىلع رغلا

 نيح رشحلا ىف نوكت ةماع ةعافش اهنال دومحملا ماقملاب دارملا ىهو . فقوملا لوه

 . خلا . ملسو هيلع هللا ىلص هيلا قئالخلا عزفي

 امب ةديقملا ةياورلا ىلع اماو . ةديقم ريغ هتياور ىف اهنال كلذب اهصخ امناو

 ريغ اذهو . رانلا نم رئابكلا لها جارخا ىلع اهيف ةعافشلا اولمحف فنصملا هب ديق

 نينمؤملل تاجردلا عفر اهب دارملا نوكي ذئنيحو مولعم وه امك اندنع حيحص

 . ةنجلا ىف

 اهيف بيذكت ال قح ةعافشلا هللا مهمحر انباحصا) لاقت ةين ونلا حرش ىذ لاتق

 ريفس" نيصامل نم رباب ا لها نود نيعيص نيسرمس 4- ىكح اذكهو . نيقسافلا نيصاملا نم رئابكلا لهأ نود يعيطملا نينمؤملل اهنكلو
 نآرقلاب بذك دقف اهب بذك نمم قح ةعافشلا : لاق هنا هللا همحر ديز نب رباج نع

 . هيف لاطأ ام . خلا

 . ةنسلاو نآرقلا نم رئابكلا لهال تسيل ةعافشلا نا ىلع ليلدلاو : لاق مث

 : لاقو (11) ى ىضترا نميل آلا نوُعَتشِي الو » : ىلات هلوقف نآرقلا نم اما

 : لاقو . (12) ء الوق هت يضرو نطحَزلا هت ذا نمم لارةغاقلا عقن ةل رنيمؤَي ه
 حلاص لمعب ىا . (13) « ادهمم نمحرلا دنع َدَحَتأ نم آلإ ةافشلا نوكلمت ال ه

 (14) « عاط عيفش الو ميمح نم نيملاّقلل ام ه : لاقو . ةنجلا هيلع هيطعي هنا ربخاو
 ةكئالملا تلاقو (15) . ميمع قيدص الو يعفاش ن انل اَمَف ه : مهنع ةياكح لاقو

 ذلا يزجت ال اموي ه : لاقو « كيبس اوسنتاَو اوبات نيذلل زفمتاق » : مالسلا مهيلع

 . لاق نأ ىلا . (16) « هدنز نع

 ٠ 9 ةيالا . ءايبنالا ةروس )11)

 ٠ 109 ةيالا ى هط ةروس (12)
 ٠ 87 ةيآلا 0 ميرم ةروس (13)

 ٠ !ه ةيآلا . رفاغ ةروس (14)
 ٠ 101 ةيآلا . ءارعشلا ةروس (15)

٠ 33 ةيآلا . نامقل ةروس (16)
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج هاور ام ةنسلا نمو
 7 ِ . - ه ۔,۔د 4 ي ٧ د ۔2 ر ۔ هن ؟ ٤ ۔, ح ے ٨,۔۔ {

 لاقو (ميتتلا ىف ةّكللا بقاري ال لجزو .4 ء وتشغ مولظ ناطل يتعافش لاني ال)

 ىضمي (ةنع ىفاجلاَو . نيلا ىف يلاغلا يتعافش لات ال) :: ملسو هيلع هللا ىلص
 . لاق نآ ىلا . هنم صقانلاو هيف دئازلا

 ىلا مهتجاح امف ةنجلا هباتك ىف هللا مهدعو دق نينمؤملا نا لئاق لاق ناف

 ؟ ةعافشلا

 ناف اضياو . لزانملا ىف فيرشتو . باوثلا ىف ةدايز ةعافشلا نا هل ليق

 قوقح نمو تابارقلاو ماحرالا لبق نم تاعبتلاو بونذلا مهيلع نوكن نينمؤملا
 نع ةياكح ىلاعت هللا لوق ىلا ىرت الأ كلذ هبشا امو تاجوزلاو دالوالاو ناريحلا

 (17) « ريدق ءَع 1 ع كنا انل رفغاو انرو ز مآ انير نولوقي ه : نينمؤملا

 منهج رطانق ىلع نوشمي مهو مهبونذ نارفغو مهرون مامتا هن ولاسي مهنا ربخاف
 هنأ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ام كلذ ىلع لديو . ةنجلا لوخد لبق

 (ىتمتاقىتو هلللا ني ةَمَحَرِبَو . حلاص ِلتَم ًالإ ةنجلا لَحذَي دخأ نم مكني ام) : لاق
 . َ َ . قيفوتلا هللابو

 . رانلا رافكلا لوخد لبق رشحلا ىف ىم امنا اندنع ةعافسشلاو : لاق : ةلأسم

 هللا لوسر اهحتفي ىتح برقم كلم الو لسرم ىبن اهيلا لصي ال ةنوزخم ىهو
 : . ملسو هيلع هللا ىلص

 نورخآلاو نول والا هبن هدمحي لجو زع هللا هدعو ىذلا دومحملا ماقملا ىهو

 . ماقملا كلذ نم مهاجن ثيح

 لوسر اهحتفي ىتح ةن وزخم اهنال ةعافشلا نم من حتف امب نول والا هدمحبو

 ناكو . نيبئاتلل الا نييبتلاو ةكئالملا ةعافش ام هللاو : لاق هنا رباج نع ركذو
 . طق اقفانم نمؤم ةوعد تلان ام : لوقي

 . دَمَحَم تثب ةمطاف اير : هاور ثيدح ةيقب ىف همالك رخآ ىف هللا همحر لاق مث
 ه هللا ئم امكنم يبقأ و يناف هللا نم امقنفنآ ايزغشأ منت ةت ةع يو
 1 - . ملعا هللاو

٠ 8 ةيا ٠ ميرحتلا ةروس (17)
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 لص 7 ةعافش لم ١ نم انلمحي نا همركو هد وحب لاعت هللا لآسنف ملسو هيلع

 انال . اهلهأ نم انلعجي نا هانلاس ام رئابكلا لعال اهنأ انملع ولو . ملس و هيلع هللا

 هللاب و . انل اهطمب ىتح زثابكلا لمأ نم انلمحي نا هانلأس دقفف كلذ هانلأس اذا

 . ىهتنا . قيفوتلا

 اهناو ىمظملا ةعافشلا ركذ نأ دعب هللا همحر ىسيع نب نبروفغبت خيمشلا ركذو

 باسحلا نم اوغرف اذاف :: هصن ام نورخآلاو نولوالا هيف هدمحي ىذلا دومحملا ماقملا

 اوبلطف . ةنجلا ىف مهلزانم ىلا مهل نذاب نأ هللا نم مهل عفشي نم نوملسملا نذاتسا

 ىلص ميهاربا ىلا مهعفدف حون ىلا مهفرصف مهل عفشي ملف ملسو هيلع هللا ىلص مدآ

 هب ر اعدف ٥ وبلطف ملسو هيلع هلل ١ ىلص دمحم ىلع مهلدي مهلكف ملسو هيلع هلل ١

 . دومحملا ماقملا وه اذهف . ةنجلا حيتافم هاطعأف

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىورملا ثيدحلا ىف ةعاف سلا ىف حص ام اذه

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا لج و زع هللا باتك نم كلذ قيدصتو

. )18( _ 0 

 سيل هللا همحر فنصملا ةياور (خلا ىلاعتو كرابت انبر لوقي) :: هلوق - 1

 ن ًرَجَو ومت انبر ُلرْتَي) : لاق هناف ىراخبلا ةياور فالخب هيبشتلا ىضنقي ام اهيف
 . «خلا . ينوعدي نَم :لوقي" ريخلا لثتلا كنت ىقبت يح ايندلا ءاَمَسلا إ ةل

 وا . هرماب كلملا وأ . هرما لزني هنأ : ىنعملا نا اهنسحا تالي وات كلذ ىف مهلو

 ىقبي نيح) : هلوق كلذ وحنو . مهل ةباجالاو نيعادلاب فطلتلا ىنعمب ةراعتسا هنا

 . ثلثلا ةفص هنال ريخالا عفرب (ريخالا ليللا ثلث

 اما بولطملا نآ ةثالثلا نيب قرفلاو : رجح نبا لاق (خلا ىن وعدي نم) : هلوق

 لا ةراشا راففتسالا ىفف ىوبيند وأ ىنيد اما كلذو . راسملا بلحل وأ راضملا عفدل

 ۔ ثلاثلا ىلا ةراشا ءاعدلا ىفو . ىناثلا ىلا ةراشا لاؤسلا ىفو لوالا

 . هللا اب وحن هيف بلط ال ام : ءاعدلا لاقب نأ لمتحي : ىنامركلا لاقو

 . خلا ظفللا فلتخا ناو دحاو دوصقفملا : لاقب نأو بلطلا : لاؤسلاو

 ملو . ثيدعلا بتك ىف هدجا مل . فنصملا هب درفت امم هلمل ثيدحلا هللا همحر ىملاسلا لاق (18)

٠ باتكلا رخآ رظنا . .ىشب ثيدحلا اذه ىلع هللا همحر ىشحملا قلعي
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 دع .د .ي = " ۔ .
 . (هيلع وتاف ربئات نم له) اهنم. ةدايز تاياورلا ضعب ىف نا : ركذو

 تيشمتاق رضلا فيثكتشت ىزلا اد نما . هقزَراَك ىيقززتشت ىذلا اد نم) اهنمو
 . (ةَْع

 . (ىقشضّيق يفضتتتي ميقت آلأ) اهنمو
 ىلع ضيرحت هيفو لاقت تأ ىلا مد ت اميف ةلخاد اهيناممد : رجح نبا لاق

 | . خلا . اهيلع باوثلا ليزج ىلا ةراشاو ةعاطلا لمع

 . ؛َرخَقلا ح اطب ىّتَح)) تاياورلا رضعب ىف ثيدحلا رخآ ىف داز هنا ركذو

 . لاتق نا لا

 . خلا . هلوأ ىلع ليللا رخآ نولضفي اوناك كلذلو

 . فانثتسالا ىلت عقرلابو 4 ماهفت ہسالا باوج ىف بصنلاب (بيجتساف) : هلوق

 ضرقي ىذلا ادن نمم ه : ىلاعت هلو ة ىف امهب ءىرق دو هل رفغاو هيطعاف هلوق اذكو
 . (19) «“هل هئاضق تسح اضرت ةللا

 (بيجتسا) ىلب بلطلل (بيجناساف) : هلوق ىف نيسلا تسيلو رجح نبا لاق
 . (بيجا) ىنعمب

 ۔ هلوا ىلع ليللا رخآ: ةالص ليضفت دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو

 . هبتني نال عمظ نم قح ىف كلذ نكل رتولل ريخات ليضفتو

 ني رفغتنملاؤ » : ىلامت هلوق هلا دهشيو رافغتسالاو ءاعملل لضفا ليللا رخآ ناو

 ۔ باجم تقولا كلذ ىف ءاعدلا ناو . (20) « اَحُسألاب

 لبخلا عوقو فلختلا بييس نال نيع ادلا ضع نع هفلختب كلذ ىلع ضرتعي الو

 لاحمعتسال وا . سبلملاو برشملاو معطملا ىف زارتحالاك . ءاعدلا طورش نه طرش ىف

 دوجو رخأتيو ةباجالا لصحت وا . محر" ةعيطق وأ مثاب ءاعدلا نوكي ناب وا ىعادلا
 . ىهتنا . ىلاعت هللا هديري رمال وا دبعلا ةحلصمل بولطملا

 باجتس اف هؤاعد باجي ىأ (لجحعي مل ام مكدحأل باحجتسي) : هلوت - 2

 : ىلاعت هلوق ىف لاق ةديبع ىبا لوق اذه بيجي ىنعمب بيجتسيو . باجا ىنعمب

 ٠ 11 ةيا . ديدعلا ةروس (19)

٠ 7 ةيالا . نارمع لا ةروص )20(
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 . كتبجا ىا كتبجتسا برملا لوقن . مهباجا ىنعمب (21) " مهبر مهل باجنشاَق »
 نيذلا بيجي يا (22) . ِتاَحِلاَصلا اولممتَر اوئَمآ نيذلا بيجتسيو ه : هلوق ىف لاق
 َ . رحح نبا هلاق . اونمآ

 . ةبوصنم ماللاو : رجح نبا لاق (ىل بجتسي ملف ىبر توعد لوقيف) : هلوق
 هناو . هناعدب ناملاك نوكيف ءاعدلا كرتيف مأسي هنا ىنعملا : لاطب نبا لاق

 ةباجالا هزجمت ال ىذلا برلل لخبملاك ريصيف ةباجالا هب قحتسي امب ءاعدلا نم ىتا
 . لاق نا ىلا . ءاطعلا هصقني الو

 ن امو مجر ةعيطق ؤأ منإب غدني مك ام سنل تاَجتشني لازي ال ) ةياور ىف
 زتسحتشتق ىل بجتسي نف تْوَعَد هق : لوقي : لاق ؟ لاجعتسالا امو ليق (ُلجَْتشَت

 . ةاعدلا غَدَيَو كلد 5

 . عطقني تالمهم وهو (رسحتسي) : هلوق ىنعمو

 نم ساي الو بلطلا مزالي هنأ وهو ءاعدلا بادآ نم بدا ثيدحلا اذه ىفو

 فلسلا ضعب لاق ىتح راقتفالا راهظاو مالستسالا و دايقنالا نم كلذ ىف امل ةباجالا

 ثيدح ىلا راشا هنأكو (ةباجالا مرحا نأ نم ءاعدلا مرحا نا ةيشخ دشا انال)

 . لاق نأ ىلا (ةمعَرلا باوثا هل ثحنَف ءاعدلا باب مكنم هل حنف نم) هعفر رمع نبا /

 اهناو .ةرت ال نمؤملا ةوعد نأ ىلع ةلادلا ثيداحالا ءاعدلا باتك ىف تمدقت دقو

 ىف هل رخدي نأ اماو . اهلثم ءوسلا نم هنع عفدي نا اماو ةباجالا هل لجعت نا اما

 . ىزوجلا نبا نع ايكاح لاق نا ىلا . لاس امه ريخ ةرخآلا

 ضوعي وا ةباجالا ريخأت هل ىلوالا نوكي دق هنأ ريغ دري ال نمؤملا ءاعد نأ ملعا

 هناف هبر نم بلطلا كرتي ال نا نمؤملل ىفبنيف . الجآ وآ الجاع هل ىلوا وه امب

 ۔ ضيوفتلاو ميلستلاب دبعتم وه امك ءاعدلاب دبعتم

 . ناذآلا بقعو دوجسلا ةلضافلا تاقوالا ىرحت ءاعدلا بادآ ةلمج نمو

 ةبوتلا ميدقتو نيديلا عفرو ةلبقلا لابقتساو ةالصلاو ءوضولا ميدقت اهنمو
 ىلص ثىبنلا ىلع ةالصلاو ءانثلاو دمحلاب هحاتتفاو صالخالاو بنذلاب فارتعالاو

 ٠ 195 ةيآلا . نارمع لآ ةروس ()

٠ 26 ةيآلا . ىروشلا ةروس ()
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 اذه ىف تركذ كلذ ةلدا رثكاو , ىنسحلا ءامسالاب لاؤسلاو . ملسو هيلع هللا

 . باتكلا

 : روص عبرا اهمدعو ةباحالل روصتي ىذلا : هصخلم ام ىنامركلا لاقو

 . روكذملا لوقلا مدعو ةلجعلا مدع : ىلوالا

 . رخآلا دوجوو امهدحا مدع : ةعبارلاو ةثلاثلا . امهدوجو : ةيناثلا

 . ثالثلا نود ىلوالا ةروصلاب صتخت ةباجالا نآ ىلع ربخلا لدف

 (23) « ىناعت اذإ ىماَدلا ةوعد بيجأ » : هلوق قلطم نا ىلع ثيدحلا لدو : لاق
 . ثيدحلا هيلع لد امب ديقم

 نم مع] وه ام ةباجالاب دارملا نأ ىلع . لبق هيلا راشملا ثيدحلا لوا دقو : تلق

 . ىمتن ١ . هيلع دي زيو هماقم م وقي ام وأ هنيع بولطملا لبصحت

 ةدايز ةريره ىبأ نع ةياور ىنف (خلا تئش نا ىل رفغا مهللا) : هل وق 503
 ٠ ه. . 2.. ۔

 ٠. (ةلشمأ اهلك هذهو رحح نبا لاق . تئش نا ىنقزرا مَهللا)

 ناو هيف دجلا مزعلاب رمالا ىنعمو : رجح نبا لاق (ةلاسملا ىلع مزعيل) :_ هلوق

 عيمج ىف ارومام ناك ناو . ىلامت هللا ةئيسشمب كلذ قلعي الو هبولطم عوقوب مزجي
 . ىلاعت هللا ةئيشمب هقلعي نا هلعف ديري ام

 . ةباحالا ىف هللاب نظلا نسحي نأ مزعلا ىنعم : لبقو

 قيلعتلا ىلا جاتحي ىذلا نأ دارملاو : رجح نبا لاق (هل هركم ال هناف) : هلوق

 ملعيو هيلع رمالا ففخيف ءىش ىلع ههاركا ىتأتي هنم بولطملا ناك اذا ام ةئيىشملاب
 نع هزنم وهف ىلاعتو هناحبس هللا اماو . هاضرب إلا ءىشلا كلذ هنم بلطب ال هنآ

 . ةدئاف قيلعتلل سيلف كلذ

 . ىلرأ لوالاو هنم بولطملاو بولطملا نع ءانفتسالا ةرورض هيف نا ىنعملا : ليقو

 . لاق نأ ىلا

 كلذ رغو . تئش نا ىنطعا مهللا لوقي نأ دحال زوحب ال : ربلا دمع نبا لاقو

 ءاش ام الا لمفي ال هنال . هل هجو ال ليحتسم مالك هنال ايندلاو نيدلا روما نم
 . رهاظلا وهو ميرحتلا ىلع ىمنلا لمح هنا هرهاظو

1٥6 ٠ ةيآا . ةرقبلا ةروس (33)



 31 هتليضفو ءاعدلا بدا ىف (22) بابلا

 ىتأيس ام هديؤيو ىلوا وهو هيزنتلا ةهارك ىلع كلذ ىف ىهنلا يوونلا لمحو

 . ةراختسالا ثدح ىف

 ىلع نوكيو ءاعدلا ىف دهتجي نأ ىعادلل ىغبني هنأ ثيدحلا ىف لاطب نبا لاق

 . اميرك وعدي هناف ةمحرلا نم طنقي الو ةباجالا ءاجر
 . رصقتل ١ نم ىنعي هسقن نم ملعي ام ءاعدلا دحأ نعنمب ٧ ةنع نب ١ لاق دق و

 لا ىنرظَناَف بَر ه : لاق نيح سيلبا وهو هقلخ رش ءاعد باجا دق ىلاعت هللا ناف

 ` . (24) " نوثعبي مؤت

 تئش نا لقي الو حليو دهتجي نا :: ةلأسملا ىلع مزعيل ىنعم : ىدوادلا لاقو

 . ريقفلا سنابلا ءاعد نكلو . ىنتتسملاك

 هركي ال كربنلا ليبس ىلع اهلاق اذا هنأ ىلا ىنثتسلاك هل وقب .راشأ هنأكو تلق

 . ىهتنا . ديج ورمو

 . 74 2 ٨
 هالا

٠ 79 ةبآلا ب ص ةروس (24)
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاو حيبستلا ىف

 هيلع هللا ىلص ءيبنلا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 نم بتك الإ ةرم ةئام موي ىف يلع يلضي حأ نم ام » : لاق ملسو
 ٠ ني ركاذلا

 اناتأ : لاق دوعسم يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 هل لاقف ةدابع نب دعس يلجم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تكسف ؟ كيلع نيصن تيكف كيلع رصن نأ هللا ان رمأ دعس نب ريشب

 رمحم انبت ىلغ لص هللا : ا ولؤق » : لاف هلاس هنأ انيسن ىتح
 ىئعَو ردممَعَمم ىلع كرابو (1) ميهارباو لَع تْيلَص امك ردَمَعَم لآ نَعَو
 كنار َنخاعلا ىف ميهاربا لآ ىلعو ميهاربا ىلَع تكزاب اَمَك رمعم لآ
 ةديبع وبأ لاق عيب رلا لاق « (2) متملع تق امك ملسلاو يجم ديمح
 . هانملع اذكه هتاكربو هللا ةممحَرَو ءىشلا اهيآ كيلمت ماللا

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 هَدُحَو هللا آلارهلارال لاق ْنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةئام مؤي ىف يدق ءيق لك لع وهو دما هلو للا هل هكيرت ا

 4 . ۔ ٠ و ۔ .ك ِ ح "ك و م < ٤2 ۔ 4 ٩٠۔ هد “.۔4 س .. ۔ے۔
 ةئام هنع تّيحمؤرةنسَح ةئام هل بتكو باقر رشع لدع هل تناك زم

 حأ تأي مَو ىِصي ىتح كلد همؤي ناطيشلا نه ازح تناكو ةئين
 " . « َكيَد نم رتكأ لميت نم الإ هب َءاَج امم لضفأب

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 َناَعْبَس هترلض رثا ىلع لاق نمم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ ميهاربا لآ ىلعو خ )1(

 ىنعمب لبق نم هومتملع دق امك وهف مالسلا اماو ى ىلع ةالصلا ةفص هذه ىا متملع دق امك هلوق (2)

٠ ملعا هللاو . كلذ ريغ ةفص هل سيل مهنيب اميف هوفرع ىذلا وه هيلع مالسلا نا



 33 (معلص) هللا لوسر ىلع ةالصلاو حيبستلا ىف (23) بابلا

 لثم تناك ولو هاياطخ هنع تطح ٍةَرَم ةنام (3) هلل دمحلاو هللا ه ا ,ح 1٠۔د,-[۔- ه ۔ © َ ر . ے۔ [ : ء ھ ه , ] .
 . « رختلا دجبو

 ىلص هللا لوسر نأ تعمس لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8

 دمحلا كنو انر لوقي َوْهَو افنآ ميتلا نمم » : لاقف سانلا ىلع
 . (4) ثيدحلا ؟ « هيفاك رابَم ابيط رثي ادممَح

 نأ يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 وبكي وزع ؤ رَجَح نم لبقأ اذا اك ملسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . (5) روكذم تاريبكت ثالث يفرش ك ىلع

! ٦٣ ٣ 

 . قايسلا هيلع لدي امك اهتيفيك» اهلضف يف يا
 . رثك فالتخا هيفو هل ضرعتي ملف اهمكح امأو

 . بمهاذم ةرشع هيف ءاملعلا مالك نم هيلع تفقو ام لصاحف : رحح نبا لاق

 . كلذ ىلع عامجالا ىعداو تابحتسملا نم اهنأ ىربطلا ريرج نبا لوق : اهلوا

 ةلمحلا ىف بجت اهنا ىلع عامجالا هريغو راصقلا نبا لقن وهو هلباقم : اهيناث

 . ةرم ء ازحالا هب لصحي ام لقا نكل . رصح رغب

 ديحوتلا ةملك لثم ىمهو . اهريغ ىف وأ ةالص ىف رمعلا ىف ةرم بجت : اهثلاث
 . امهرغو مزح نباو ةيفنحلا نم ىزارلا ركب وبأ هلاق

 لك ىف ةبجاو اهناو ةرم رمعلا ىف اهبوجو ىف فالخ ال : رسفملا ىبط رقلا لاقو

 . ةيطع نبا هقبسو ةدكؤملا ننسلا بوجو نيح

 ٠ هدرمعبو خ (3)
 ٠ دوجسلاو عوكرلا باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق (4)

 نم دحاو لكلو . ةيبلتلاو لالهالا باب ىف جعلا باتك ىف روكذم ثيدغلا اذه ىأ روكذم هلوق (5)
 مدقتملا بابلاب ةبسانم هلو راكذالا نم عونب ءاج دق امهنم دحاو لك نال بابلاب ةبسانم نيثيدحلا

 ٠ ملعا هللاو . سوصخملا ركذلا عضوم رابتعاب اضيا

ة 2



 (معلص) هللا لوسر ىلع ةالصلاو حيبستلا ىف (23) بابلا 34

 هلاق . للحتلا مالسو دهشتلا لوق نيب ةالصلا نم دوعقلا ىف بجت : اهعبار

 . ... . هعبت نمو ىعفاشلا
 . ةيوهار نب قاحساو ىبعشلا لوق وهو دهشتلا ىف بجت : اهسماخ

 قرابلا رفعج ىبأ نع كلذ لقن . لحملا نييمت ريغ نم ةالصلا ىف بحت :; اهسدأس

 نم ريكب نب ركب وبا هلاق . ددعب دييقت ربغ نم اهنم راثكالا بجي : اهعباس
 | . ةيكلاملا

 نم ةعامجو ىبلحلاو ةيفنحلا نم ةعامجو ىواحطلا هلاق . ركذ املك : اهنماث

 . ىرشخمزلا لاق اذكو طوحالا هنا ةيكلاملا نم ىبرعلا نبا لاقو . ةيعفاشلا

 . ىرشخمزلا هاكح ارارم هركذ رركت ولو ةرم سلجم لك ىف : اهعسات

 . ىهتنا . اضيأ ءاعد لك ىف : اهرشاع

4 () _ 

 : هلوق لدب تاياورلا ضعب ىف (هلأس هنا انيسن ىتح تكسف) : هلوق - 5

 . لات ل “ةنأ ًانَتمَت ىشح) (هلاس هنا انيسن ىتح)

 روكذملا لاؤسلا هبجعي مل نوكي نا ةيشخ كلذ اونمت امناو : رجح نبا لاق
 ىمح تكَسَف) تاياورلا ضعب ىف نأ ركذف . خلا كلذ نع ىهنلا نم مهدنع ررقت ام
 . خلا (لاقف ئُحَولا ءاَج

 . (فيك) : هلوقب دارملا ىف فلتخاو : لاق مث

 '. ىدؤت ظفل يابو اهب روماملا ةالصلا ىنعم نع لاؤسلا دارملا : ليقف

 : ىلاعت هلوق رف اهب رومأملا ةالصلا ظفل ناك املا: ضايع لاق اهتفص نع : ليقو
 لاق اذكه :ىدؤت ظفل ياب اولاس ميظعتلاو ءاعدلاو ةمحرلا لمتحي . يل 7
 . خناضملا ضعب

 نال رهظا وهو اهسنج نع ال اهتفص نع عقو امنا لاؤسلا نا ىجابلا حجرو
 . . «امر ظفلب هنع لأسيف سنجلا اماو . ةفصلا ىف رهاظ (فيك) ظفل

 رظنا . ءىشب ىشحملا هيلع قلعي ملو . هللا همحر هب درفنا امم وهو فنصملا دنع لسرم ثيدعلا (6)
٠ باتكلا رخا



 35 (معنص) هللا لوسر ىلع ةالصلاو حيبستلا ىف (23) بابلا

 هلصا مهف ام ةيفيك هيلع تلكشا نم لاؤس اذه : لاقف ىبطرقلا مزج هبو
 . اهولمعتسيل هب قيلت ىتلا ةفصلا نع اولاسف ةالصلاب دارملا اوفرع مهنا كلذو

 . ىهتنا

 َكْيَلَع جالَّسلا) وهو صوصخم ظفلب مدقت امل مالسلا نأ كلذ ىلع مهل لماحلاو

 . صوصخم' ظفلب عقن اضيا ةالصلا نا هنم اومهف (هئامكَربو هللا ةَمُحَرَو ىبلا ا
 ؤىجت اهناف راكذالا ظافلا اميس الو صنلا ىلع فوقولا ناكمال سايقلا نع !ولدعو

 ةالَصلا) اولوق مهل لقي مل هناف . اومهف امك رمالا عقوف ابلاغ سايقلا نع ةجراخ
 (خلا َتيَنَع مالسلاو “ةلّصلا) اولوق الو (هنامكربو هتدلا ةمخَرَو ىبنلا اهيا َفْينَع
 . ىرخا ةفص مهملع له

 ءاعدلا ىف اهلامعتسا رثك ةملك هذه : رجح نبا لاق (مهللا اولوق) : هلوق

 امناو (ميحر روفغ مهللا) لاقي الو . ءادنلا فرح ضوع ميملاو هللا اي ىنممب وهو

 : زجارلا لوقك ردان ىف الا ءادنلا فرح اهلخدي الو (ىنمحراو ىل رفغا مهللا) لاقي

 .اگصتلا اني ةكَنلا اي لوقا املأ ثَدَح ام اذاي ىسنا

 فرح لوخدب و همال ميخفت بوجوو ءادنلا دنع هت زمه عطقب مسالا اذه صتخاو

 . فيرعتلا عم هيلع ءادنلا

 ءادنلا فرح فذحو هللا اي هلصا نا ىلا نييفوكلا نم هعبت نهو ءارفلا بهذو ٠

 . رعخب انمأ لثم ةفوذحم ةلمج نم ةذوخأم ميملاو . افيفخت

 ميظعلا مسالا ىف تديزو . ةقرزلا ديدسشلل مقرز ىف امك ةدئاز لب : ليقو

 ءامسالا تعمتجا نم اي لاق ىعادلا نأك عمجلا ىلع ةلادلا واولاك وه لب ليقو

 . عمجلا ةمالع نع اضوع ميملا تددش كلذلو . هيف ىنسحلا

 . ءاعدلا عمتجم (مهللا) ىرصبلا نسحلا نع ءاج دقو

 . ىهتنا . هئامسا عيمجب هللا لاس دقف (مهللا) لاق نم ليمش نب رضنلا نعو

 . هيلع ةالصلا ىنعم ىف ءاملعلا فلتخا (لص) : هلوق

 دنع هيلع هؤانث هيبن ىلع هللا ةالص ىنعم نا ةيلاملا ىبأ نع رجح نبا لاق

. هل ءاعدلا هيلع ةكنالملا ةالص ىنمم و . هتكئالم



 ةكئالملا ةالصو هنرففم هللا ةالص ::: لاق نايح نب لتاقم نع متاح ىبا نبا دنعو

 . رافغتسالا

 . ةكربلاب ءاعدلا ةكئالملا ةالص ىنعم نا سابع نبا نعو .

 ةالصو ةمحر برلا ةالص اولاق دحاو ريغو ىروثلا نايفس نع ىذمرتلا لقنو
 . لاوقأ ركذ دعب لاق نا ىلا س رافغتسالا ةكئالملا

 هيلع هؤانث هيبن ىلع هللا ةالص ىنعم نا ةيلاعلا ىبا نع مدقت ام لاوقالا ىلواو

 بلط دارملاو . لاعت هللا نم كلذ بلط هيملع مهريغو ةكئالملا ةالصو . هميظعتو

 . ةالصلا لصأ بلط ال ةدايزلا

 ام ىه هنايبنا ىلع هنتالصف : ةماع نوكتو ةصاخ نوكت هقلخ ىلع هللا ةالص ليقو ..

 . ىش لك تعسو ىتلا ىهف ةمحرلا مهريغ ىلع هتالصو .' ميظعتلاو ءانثلا نف مدقت

 ةدايزو فيرشت هللا نم ثىبنلا ىلع ةالصلا نا ىريشقلا ركب نع ضايع لقنو .

 . ةمحر ثىبنلا نود نم ىلعو . ةمركت

 نينمؤملا رناس نيبو ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نيب قرفلا رهظي ريرقتلا اذهبو

 ئف كلذ لبق لاقو . « ءىبتلا ىقت َنْوَتَصي نكيلو ةللا نإ ه : ىلاعت هللا لاق ثيح
 ىذلا ردقلا نا مولعملا نمو (7) «هتكياَلَمَو هكلع نيَصت ىزلا َوُه ه ةروكذملا ةروسلا

 دقعنم عامجالاو . هريغب قيلي امم عفرا كلذ نم ملسد هيلع هللا ىلص .ىبنلاب قيلي
 ) _ : _ مرف ىف سيل ام هب هيونتلاو منسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ميظعت نم ةيآلا هذه ىف نا ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلع ةالصلا ىنعم : بعلا ىذ ىميلحلا. لاقو

 :اعدلا ىف هنيظعت دارملاو .ادمحم مظع (دمحم ىلع لص مهللا) انلوق ىنممف . هميظعت
 هعيفسنو . هتبوثم لازجاب ةرخآلا ىفو . هتعيرش ءاقباو هنيد راهظاو هركذ ءالعاب
 اولص » : ىلاعت هلوقب دارملاف اذه ىلعو . دومحملا ماقملاب هتليضف ءادباو . هتما ىف
 . لاق نا ىلا . ىهتنا . هيلع ةالصلاب مكبر اوعدا ىا « هيلع

 ةبسنلاب ةالصلا ظفل لامتسا هب لصحي ال هناف رهظأ ةيلاعلا ىبأ نع مدقت امدا
 هنا هديؤيو . دحاو .ىنعمب كلذب نيروماملا نينمؤملا ىلاو هتكئالم ىلاو هللا ىلا

. 55 ةيآ اهلبف ىتلاو 43 ةيزلا . بازحالا ةروس (7)
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 ريغ ىلع ةالصلا زاوج ىف فلتخاو . ءايبنالا ريغ ىلع محرتلا زاوج ىف فالتخا ال
 77 . . 5 . . هبنالا

 ىلع محرت وأ !دمحم محرا مهللا (دمحم ىلع لص مهللا) انل وق ىنعم ناك ولو

 طقسلا ةمحزلا اذكو . ةكربلا ىنعمب تناك ول اذكو ءايبنالا ريفل زاجل دمحم

 اهيأ كيلع ماَلََشلا) دهشتلا ىف ىلصملا لوقب هبجوي نم دنع دهشتلا ىف بوجولا

 نم دبالف دبعتلا قيرطب عقو كلذ نا لاصفنالا نكميو (ةتاكَربَو هللا ةَمحَرَو ىتلا

 ...... . ىهتنا . هيلع لدي امب نايتالا قبس ولو نايتالا
 تبلق (لهأ) لآ لصا ليق : رجح نبا لاق (دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع) : هلوق

 . (ليمها) اولاقف لصالا ىلا در رغص اذا .اذهلو . تلهس مث ةزمه ءاهلا

 . صخبشلا .ىلا لوئي نم كلذب ىمس عجر اذا (لآ) نم (لوأ) هلصأ لب لبقو

 لآ) :لاقي الو (ضاقلا لآ) لاقيف . مظعم ىلا الا فاضي ال هنا هيوقيو هيلا فاضيو

 رثكالا دنع رمضملا ىلا الو لقاعلا ريغ ىلا ابلاغ فاضي الو (لمهأ) فالخب (ماجحلا

 . ليفلا :باحصا ىف هلوق ىف بلطملا دبع رمش ىف تمث دقو . ةلقب مهضعب هزوحو

 : .. (َكَلآ مويلا هيدباعرت بيليمملا لآ لع وُصناَر) : تايبا نم

 .- : ٦ “ 6 اعيمجأ هيلا فاضي نم ىلعو هيلعو هسفن ىلع نالف لآ قلطي دقو
 نمو ةنيرقب الاپ مهيف وه لخد (اذك نالف لآ لمف) ليق اذا هنا . هطباضو

 .انل ت ل دمحم لآ ان ) ىلع نب نسحلل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هدهاوش

 < . (خلا ُةقَدَصلا

 هبراقأ مهو ةقدصلا مهل لحت ال نيذلا مه ليقف دمحم لآب دارملا ىف فلتخاو

 . فانم دبع نبا بلطملا دبع ىنب و مشاه ىنب نم نونمؤملا

 . هتيب لها : ليقو هتيرذو هجاوزا : ليقو .

 . ةيرذلا مهيف لخدي و ةقدصلا مهيلع مرحت نمو جاوزالا لقو

 :. شيرق عيمج مع : ليقو ةصاخ ةمطاف ةيرذ لآلاب دارملا لبقو

 هديقو . ىوونلا هحجرو كلام هيلا لامو ةباجالا ةما ةمالا عيمج دارملا : ليقو

هلوق هديؤيو قلطا نم مالك لمحي هيلعو . مهنم ءايفتالاب بغارلاو نيسح ىضاقلا
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 ح

 ىئاياوا نا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو . (8) « نوقتملا الإ ثؤايلؤأ ناب ه : ىلاعت
 رهاظلا وه اذهو لوقأ (نم لك رنمتحمأ ُلآ) ثيداحالا ضعب ىفو . (نوقنملا مكنم
 . ءاعدلا ىنف

 عقوم نع لاؤسلا رهتشا : رجح نبا لاق (ميهاربا ىلع تيلص امك) '۔ هل ق

 ىلص ادمحم نال هسكع انه عقاولاو هب هبسثملا نود هبسشملا نأ ررقملا نا "عم هيبشتلا

 هيلا فيضأ دق اميس الو . ميه اربا لآ نمرو ميه ارب ! نم لضفا هدحو ملسو هبلع هللا

 تلصح ةالص لك نم لضفأ ةب ولطملا ةالصلا نوكت نا لضفأ هن وك ةيضقو . دمحم لآ
 . هرغل لصحت وأ

 : ةب وجاب كلذ نع بيجاو

 بقمت و . لاق نأ لا ميهاربا 7 لضفأ هنا ملعب نأ لق كلذ لاق هنا : لوالا

 . لضفأ هنا ملع نا دعب هيلع ةالصلا ريغل كلذك ناك.ول هناب

 . ةليضفلا كلذب .اوبسنتكيل هتمال كلذ عرشو اعضاوت كلذ لاق هنا : ىناثلا

 : ىلاعت هلوقك وهف . ردقلاب ردقلل ال ةالصلا لصال وه امنا هيبشتلا نا :: ثلاثلا
 - ٨  م 7 ؟ ,ث ح - هم ه۔.:

 اميمح هايلا مكيلع بتك » : هلوقو . (9) "حون لا انيَحؤَأ امح في انيحَؤَا اناي ه
 (نالف ىلإ تنسحا امك لا نسحا ) كلوقك وهو . (10) « مكلبق ن نيذلا َلَع بيتك
 نسحأ امك نسحأو » : ىلاصت هلوق هنمو . هردق ال ناسحالا لصا كلذب ديريو
 . مهفملا ىف ىبطرقلا باوجلا اذه حجرو (11) . َكيلارهَللا

 ىفو ٠ الرّشَر كيف انسل امك ه : هلوق ىف امك ليلعتلل فاكلا نا : عبارلا
 . لاق نأ ىلا « ماده امك ةركذاق ه :: هلوق

 ناسل هل لمحي نأو . ميهارب ( لمج امك اليلخ هلعحي نأ دارملا نأ : سماخلا

 . ةبحملا نم هل لصح ام ىلا افاضم ميهاربال لعج امك قدص

 كلمي نيلجر لثم هناب هلعجف مهضعب هبرقو . لوالا ىلع درو ام هيلع دريو
 ريظن ىرخا افلأ ىطعي نآ نيفلالا بحاص لأسف . نيفلا رخآلا كلميو افلا امهدحا

 . لوالل ام فاعضا ىناثلل عومجملا ريصيف لوالا اهيطعا ىذلا

 ٠ 4 ةيالا . لافنالا ةروص )8(

 ٠ 163 ةيآلا س ءاسنلا ةروص )9(

 ٠ 3 ةيالا . ةرقبلا ةروص )10(

٠ 77 ةيالا . صصقلا ةروس (11)
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 هيبضتلا نوكيف هيبشتلا نع عوطقم (دمحم ىلع لص مهللا) : هلوق نا : سداسلا

 : . دمحم لآ ىلعو هلوقب اقلعتم

 ةالص مهنم بلطي فيكف ءايبنالا ىواسي نأ نكمي ال ءايبنالا ريغ نأب بقعتو
 ا . هلآ نم ءايبنالاو ميهاربال تعقو ىتلا ةالصلا لثم

 ىتلا تافصلا عيمج ال مهل لصاحلا باوثلا بولطملا نأب كلذ نع باوجلا نكميو

 . . . باوثلا بمس تناك

 نع باوجلا اذه لقن هنا دماح ىبا خيسلا نع نايبلا ىف ىنارمعلا لقن دقو

 ناسلب هتفرعمو هتحاصف عم هنال ىعفاشلا نع كلذ ةحص ميقلا نبا دعبتساو

 مالك نم بيعملا كيكرلا بيكرتلا اذه مزلتسي ىذلا مالكلا اذه لوقي ال برملا

 ىلع لص مهللا) ريدقتلا لب كيكرب روكذملا بيكرتلا سيلو . لاق اذك . برملا

 .ةيناثلا ةلمجلاب هيبشتلا قلعت عنتمي الف (خلا تيلص امك دمحم لآ ىلع لص و دمحم

 لآ نس ءايبنالا ىف ناف ى عومجملاب عومجملل وه امنا هيبشتلا نا : عباسلا

 تافصلاب ميهاربا لآو ميهاربا نم ةريثكلا تاوذلا كلت تلبوق اذاف . ةرثك ميهاربا
 :... . لضافتلا ءافتنا نكما دمحمل ىتلا ةريثكلا

 بابلا كي:انح ئنأثا ديعش ىبا ثيدح ىف عقو هنأ باوجلا اذه ىلع ركعي و : تلق

 درف لك ةالض نم دمحم لآو دمحمل لصحي ام ىلا رظنلاب هيبسثتلا نا : نماثلا

 ناك ام فاعضا نامزلا رخآ ىلا ميلعتلا لوأ نم نيلصملا ةالص عومجم نم لصحيف

 ىلا .هرارمتساو كلذ ماود دارملا : هلوقب اذه نع ىبرعلا نبا ربعو . ميهاربا لآل

 . . لاتق نا

 هسسشملا نم عفرا نوكي هب هبشملا نا ىهو ال وأ ةروكذملا ةمدقملا عفد :: عساتلا

 : ىلاعت هلوق ىف امك نودلابو لب لئملاب هيبشتلا نوكي دق لب ادرطم سيل كلذ نأو
 دارملا ناك امل نكلو .. ىلاعت هرون نم ةاكسنملا رون عقي ىناو (1) «ةاگىشيك مرؤن لتم

 . ةاكشملاب رونلا هيبشت نسح عماسلل احضاو ارهاظ هبسلا نوكي نا هب هبسشملا :نم

 دنع احضاو اروهشم مهيلع ةالصلاب ميهارب ١ لآو ميهاربا ميظعت ناك ال انه اذكو

٠ 5 ةيآلا ٠ رونلا ةروس )1(



 __ (س) هللا دوسر لع ةدملاو عيبلا ش (ةف) بابلا _ 0
 ل :> ام لثم مهيلع ةالصلاب دمحم لآو دمحمل بلطي نا نسح ف اوطلا عيمج

 . ميهاربا لآو ميهاربال

 ةالصلا ترهظأ امك ىأ (نيماعلا ىف) : هلوقب روكذملا بلطلا متخ كلذ ديؤيو
 ميهاربا ركذ ىف الا (نيملاعلا ىف) : هلوق عقي مل اذهلو . ميهاربا لآو ميهاربا ىلع
 ثيدح ومو . هيف تدرو ىذلا ثيدحلا ىف عقو ام ىلع دمحم لآ ركذ نود

 . . امهريغو ملسمو كلام ربخا اميف دوعسم ىبا ا
 رماكلاب صقانلا قاحلا باب نم هيبشتلا سيل هلوقب كلذ نع ىبيطلا .ربعو

 _ . رهتشا امب رهتشي مل ام قاحلا باب نم نكل أ
 ةمشَر) ميهاربا تيب ىف تلاق ةكئالملا نا هيبشتلا اذه ببس : ىميلحلا لاقو

 لآو ادمحم نأ ملع دقو . (12) (ذيجم هيمح ناي تبلا رحا كيلع هناك رب هللا
 يف كلذ اولاق مه نيذلا ةكئالملا ءاعد بجا لاق هنأكف ميهاربا تيب لها نم دمحم
 ذلثنيح نيدوجوملا ميهاربا لآ ىف اذه اولاق امدنع اهتبجا امك دمحم لآو دمحم
 . .يجم ةيمح كنا « : لوف وهو ةيآلا هب تمتخ امب متخ كلذلو

 وا ىعفاشلا ىلا بسن ام اهنسحأ ةبوجالا هذه ركذ نأ دعب يوونلا لاقو

 . عومجملاب عومجملل وا ةالصلا لصال هيبشتلا نا

 عومجملاب عومجملا هيبشت ال ةبوجالا هذه رثكا فيز نا دعب ميقلا نبإ لاق
 كلذ تبث دقو . ميهاربا لآ نم ملسو هيلع هللا ىلص وه : لاقي نا هنم نسحأو

 هيهاربر لآو احون مدآ ىقشأ هللا نإ ه : ىلاعت هلوق ريسفت ىف سابع نبا نع
 ىلع ىلصن نأ انرما هناكف ميهاربا لآ نم دمحم لاق (13) ع َنلاَعَلا َلَع نارمع لآ ك
 امومع ميهاربا لآو ميهاربا عم هيلع انيلص ام ردقب اصوصخ دمحم لآ ىلعو دمحم
 لآ نم هريغل امم ديزا ردقلا كلذو . هل هلك ىقابلا ىقبيو مهب قيلي ام هلآل لصحيف
 نم لضفأ ظفللا اذهب هل بولطملا ناو هيبشتلا ةدئاف ذئنيح رهظتو . اعطق ميهاربا
 . خلا . ظافلالا نم هريغب بولطملا

 امك قاحساو ليعامسا نم هتيرذ مه : رجح نبا لاق (ميهاربا لآ ىلعو) :هلوق
 رجاهو ةراس ريغ نم دالوا هل ناك ميهاربا نا تبث ناو حارشلا نم ةعامج هب مزج

 . 73 ةيآلا . دوه ةروس (12)
٠ 33 ةيآلا . نارمع لآ ةروس (13)
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 ءايبنالا مهيف لخديف . نوقنملا مث مهنم نوملسملا دارملا مث . ةلاحم ال نولخاد مهف

 . خلا . مهادع نم نود نوحلاصلاو ءادهشلاو نوقيدصلاو

 . ةماركلاو ريخلا نم ةدايزلا انه ةكربلاب دارملا : رجح نبا لاق (كرابو) : هلوق

 . ةيكزتلاو بويعلا نم رهطتلا دارملا ليق و

 ىلع تتبث ىا (لبالا تكرب) مهلوق نم هرارمتساو كلذ تابث دارملا : ليقو

 . اهيف ءاملا ةماقال هيناث نوكسو هلوأ رسكب ءاملا ةكرب تيمس هبو . ضرالا

 .امئاد رمتسيو . كلذ تبثي نأ و هافوأ ريخلا نم اوطعي نا بولطملا نأ لصاحلاو

 . قلخلا فانصأ : هثيدح ىف دوعسم وبا هاوز اميف نيملاملاب دارملاو

 هيف ام ليق ه . ثدحم لك ليقو . كلفلا نطب هاوح ام ليق . ىرخا لاوقا هيفو

 . ىهتنا . طقف نجلاو سنالا ليقو . ءالقعلا ديقب ليقو . ح هر

 دمحلا نم ليعف وهف ديمحلا امأ : رجح نبا لاق (ديجه ديمح كنا) : هلوق

 . اهلمكأ دمحلا تافص نم هل لصح نم ومو هنم غلبأو دومحم ىنعمب

 . هدابع لاعفأ دمحي ىأ دماحلا ىنعمب وه : ليقو

 ةمظعلل مزلتسم وهو فرشلا ىف لمك نم ةفص وهو دجملا نم وهف ديجملا اماو
 . ماركالا ةفص ىلع لدي .دمحلا نأ امك لالجلاو

 هللا ميركت بولطملا نأ نيميظعلا نيمسالا نيذهب ءاعدلا اذه متخ ةبسانمو

 دمحلا بلط مزلتسي امم كلذو . هبيرقت ةدايزو هب هب وننلاو هيلع هؤانث و هيبنل

 هل ليلذتلاك وه و]ا . بولطملل ليلعتلاك امهنأ ىلا ةراشا كلذ ىفف . دجملاو

 ناسحالا ةرثكب ميرك . ةفدارتملا معنلا نم دمحلا هب بجوتست ام لعاف كنا :: ىنعملاو

 . خلا . كدابع عيمج ىلا

 كيلع ءاَلَسلا) : ةديبع وبأ لاق عيبرلا لاق (متملع دق امك مالسلاو) : هلوق _

 دهشتلا ىف مهملع ىذلا مالسلا هوملع ىذلا مالسلاب دارملا نا ىنعي (خلا ىبنلا اهيآ

 . رهاظلا وه كلذب مالسلا ريسفتو : رجح نبا لاق

 هب للحتي ىذلا مالسلا هب دارملا نأ : وهو الامتحا هيف ربلا دبع نبا ىكحو
. هريغو ضايع ركذ اذكو رهظا لوالا نا : لاقو . ةالصلا نم
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 . ليق اذك اقافتا هب ديقتي ال للحتلا مالس نأب روكذملا لامتحالا مهضعب درو

 مالسلا هتاكرب و هللا ةمحرو ءىبنلا اهيأ كيلع - مالسلا) : إلحتل ١ مالس دنع لوقن

 . ىهتنا . هريغو ديز ىبأ نبا هلبقو . ضايع هركذ (مكيلع

 هللا ىلص ثىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك ىف هللا همحر فنىيملا هاور ام نأ ملعاو

 ةالصلا ةيفيك ىف رطانقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا هاور امل فلاخم ملسو هيلع

 اضيا بحتسي و) ةعمحلا موب تابحتسم ىف لاق ثبح ملسو هيلع هللا ىلص هلع

 ملسو هيلع هللا ىلص دنع ىور دقف ملسو هيلع ةللا ىلص ؤىمنلا ىلع هيف ةالصلا رانكا

 ةنس نامك بونذ هل هنلا َرَهَع ةر ناست ةمجلا مؤي ىف لع وص نم) : لاق هنا
 كيبنو كدبع رّمَحُم ىلع لص ًمهللا) : لوقت لاقف ؛ كيلع ىلصن فيك هل ليقف
 ةعمجلا مويل اذه لاقي نا الا مهللا . ىهتنا ةدحاو دقعت مث (عّمألا ءىتلا كلوسرو
 . ملعأ هللاو . تاقوالا رئاسل فنصملا هركذ امو . هصوصخب

 :: رحح نبا لاق ( ريدق ءىش لك ىلع وو دمحلا هلو كلملا هل) : هلوق _ 086

 ةدايز ىرخا ىفو (تيِميَو ىيحي ) ةدايز اهضعب ىف دروو تاياورلا رثكا ىف اذكه
 . خلا (ُرمَحَلا مدَيب)

 ىفو (عح صا ذإ انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (ةرم ةنام موي ىف) : هلوق

 . ملكتي نأ َلبَت رجملا الص ربد ىف) اهضععب

 لدع ام حتفلاب لدعلا ءارفلا لاق نيعلا حتفب : رجح نبا لاق (لدع) : هلوق

 . لثملا رسكلاب و هسنج ريغ نم ءىشلا

 هرخآ ىفو ةللا الإ ةني ال َلاَق نم) : تاياورلا ضعب ىف (باقر رشع) : هلوق ۔< 4 هم إ ۔ م / 7
 نا دجمب ال رفبَتَر لدع هلق اهلاق نم) اهضعب ىفو (مقَبقَر لدمع هل نك تارمم َرشَع) .؟ م م .. هم ه۔ذو - 2 ۔< 2 .س . .ه ,ر < ٥۔ ؟ ح ۔ ۔ : -٩

 . (ياقرلا نع رئِكَتُسَي

 ٠ لا) : هلوق ىف ءانثتسالاو رجح نبا لاق (كلذ نم رثكا لمع نم الا) : هلوق
 نأ زوحي و هبلع دي زب هناف هلاق امم رثكأ لاق لجر نكلو . ريدقتلاو عطقنم (لحج٫ر

. ل .. ءانشت إلا نوكي
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 ىف (ةرم ةئام هدمحبو هللا ناحبس هتالص رثا لاق نم) :_ هلوق _ ,14) 17

 : :: (عيشصْي نيجو يمي نيح لاق نم) انموق دنع تاياورلا ضعب

 ريللا لوا ىفو راهنلا لوا ىف ايلاوتم كلذ لوقي نا لضفالا نا يوونلا ركذو

 صقن لك نم هب قيلي ال امع هللا هيزنت هنا حيبستلا ىنعم ىف : رجح نبا ركذو
 . لئاذرلا عيمجو دلولاو ةبحاصلاو كيرشلا ىفن مزليف

 . ةلفانلا ةالص هب دارب و قلطيو . ركذل ا ظافلا عيمج هب داريو حيبستلا قلط و

 . اهيف حيبستلا ةرثكل كلذب تيمسف حيبستلا ةالص امأو

 ٧كثحمس) هريدقت ف وذحم لعفب ردصملا عقوم عقاو هنأ ىلع بوصنم هللا ناحبسو

 . هسفن هللا هزن ىأ لعافلا ىلا افاضم نوكي نأ زوجيو . هللا تحبس ىأ لوعفملا
 ناح ف هناحشس) : هل وقك رعشلا ىف فاضم رغ ءاح دقو . لوالا روهشملاو

 . (ةمهحزتتنا

 نع ةيانكلا كلذب دارملا (رحبلا دبز لثم تناك ناو هاياطخ تطح) : هلوق

 . لاق رجح نبا هلاق ةرثكلا ىف ةفلابملا

 فاعضأ (رحبلا دبز لمم تناك ناو هاياطخ تطح) : هلوق : ضايع لاقو

 لمتحيف (هن ةءاَج كم لضفأب حا تأ مل ) : ليلهتلا ىف مدقت نكل ةئاملا فاعضا

 بتكو تاجردلا عفر نم ديز امنا هناو . لضفأ ليلهتلا نوكي نأب امهنيب عمجي نأ

 لضف ىلع ديزي دق باقرلا قتع ىف لضف نم كلذ عم لعج ام مث تانسحلا

 وضُع لكب هللا قتعأ ةبَقَر قتعأ نم) ءاج دق هنال اياطخلا عيمج ريفكتو حيبستلا
 رصح دعب امومع اياطخلا عيمج ريفكت قنعلا اذهب لصحف (راَلا ني هنم وضع اهنم

 ثيدحلا ىلع ةدئازلا باقرلا قتع داز امو ةحرد ةئام ةداد ز مم اص وصخ اهنم ددع ام

 نم نويبنلاو هلاق ام لضفا هناو (يلئهتلا رلا لَضفآ) :: رخآلا ثيدحلا هديؤيو

 . صالخالاو ديحوتلا ةملك وهو هلبق

 قيلي ال ايع هيزنلا هناب حيبستلا حرش ىضم دقو مظعالا هللا مسا هنا ليقو
 كلملا هل هل كيرت ال هدحو هللا الإ ةلا ال) نمض ىف لخاد كلذ عيمجو . ىلاعت هللاب

 . لاق نأ ىلا ة اصخلم ىهتنا (ّمعلا هلت

٠ ملسمو ىراخبلاو اطوملا ىف كلام اضيأ ٥اور ثيدحلا (14)
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 مالكلا بحأب ىن ربخا هللا لوسر اي : تلق : رذ ىنأ ثدح رهاظلا ىف هضرامي

 نيب عمجلا ةلواحم نم هيف لاطا ام رخآ ىلا (مدشكيَو رلا ناَحبُسر : لاق ؟ هللا ىلا
 . لاق مث عفر ليلهتلا ناو حيبستلا ثيدحو ليلهتلا ثيدح

 لضفا هنأ اهضعب ىلع قلط) اذا راكذالا هذه نأ هلصاح امب ىبطرقلا عمج دقو
 دنع ةرمس ثيدح ليلدب اهتاوخأ ىلا تمضنا اذا دارملاف . هللا ىلا هبحا وأ مالكلا

 , م ٨. ّ 7 . ا,۔ ٥ د ٤ .إ 4 ه ۔۔ و.. ۔,, ۔ ۔۔ه٭٠ د ,<
 هلل دمحلاو هللا ناحشس: تادب نهيزاي كرضت إ خرأ للا ىلاي مالكلا بَحأ) ملسم

 . «زبآ "هللاو هنلا الاي ةناب لو

 نال ىفك اهضعب ىلع رصتقا نم نوكيف ىنعملاب كلذ ىف ىفتكي نا لمتحيو

 . ىهتنا . ههزن دقف همظع نمو . همظع دقف ههزن نمو . هيزنتلاو ميظعتلا اهلصاح

 الاو . ىمدآلا مالك ىلع لومحم ةيلضفالا يف قالطالا اذه : ىوونلا لاقو
 . ركذلا لضفأ نآرقلاف

 ناو لوالا ثالثلا ناف . رشبلا مالك مالكلا نم دارملا نأ رهاظلا ىواضيبلا لاقو

 . هيف وه ام ىلع هيف سيل ام لضفي الو هيف دجوت مل ةعبارلا نكل نآرقلا ىف تدجو
 1 ! ال ركذلا ُلَضفآ) : هلوق ىف ةرمضم (نم) نوكت نأب عمجي نا لمتحيو تلق

 ىف نايواستم بحاو لضفأ ظفل نأ ىلع ءانب مَلَكلا ُتَحآ) : هلوق ىفو (هللا الاي

 اهلع صيصتنتلاب تركذ اهنأل (هللا ال ةلإ ر ليضفت كلذ عم رهظي نكل .. ىنعملا

 . خلا . ملعا هللاو . امامضناو

 قب ال ىتلا صالخإلا ةملك ىهف هللا لابهلا ال لاق اا َلُجَرلا نأ) :: امحدحا
 هفلا ركشي مل ىتلا ركشلا ةمع ئهق هلل ةمحلا لاق ااو . اهلوقي ىتح ًالمَع هللا 7 . . س -. ٨ 7 َِ ِ 2 ٦. ۔..۔ ً ِ ُ _ ز ]إ‘ے إ ح
 ١ . (اهنوقي ىتح هدبع

 . يناعلا ر هلل ةمحلا اًحرثا قَع لقيلف هللا الارةهلاي ال لاق نم) : ىناثلا ,, ٥ ِ ٥ ٠ - ٥٠ ّ هد ٠2 ر 7 ح ِِ ۔ .ز . ٠١٠

 ىتسوُم نار : ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نع اثيدح اهيف ىور ةلمكت ركذ مث .
 ّ . < م ى م » ۔ ۔ & د <٥٠ , ۔ ل ۔ رث۔ا۔. ح
 ؤل) : هيفو (ثيدحلا هللا الا,هلا,ال) : لق لاق هب كركذا اثيش ينملع بر اي : لاق

ىف هللا الإ ةهلا الؤ ةمع ىف نئج علا َنضزالاو ؟رُهَرماَعَو عبنملا تاومسلا نا
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 ركذلا نم حجرا هللا الا هلا الب ركذلا نأ هنم ذخؤيف (هللا لاإ ةلل ل هب لام ةفع
 . لاق نا ىلا . هلل دمحلاب

 ههباش امو بابلا ثيدح ىف دراولا لضفلا نا ءاملعلا ضعب نع لاطب نبا ركذو

 ىلع رصأ نم سيلو . ماظعلا مئارجلا نم ةراهطلاو نيدلا ىف لضفلا لهال وه امنا

 دهسلي و . كلذ ىف نب رهطملا لضافالاب قح الب هتامرح  هللا نيد كهتناو هتاوهش

 المت اونمأ نيذلاك مهلمحت نأ تانيتسلا اوح َرتحا نيذلا ًبسسَح مأ » : ىلاعت هلوق هل

 ح 15) . دوتع ام ءاس :ةمامز مماتشت ةاوس تاحلاسلا

 400 و 233 مقر . ملعا هللاو . جحلا باتك ىف مدقت هدعب ىذلا اذك » . ةالصلا بانك

٠ 2! ةيآلا . ةيثاجلا ةروس (ا5)





حاكّشلا؛باتك
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 . مضلا هنا لاق نم زوحتو . لخادنلا و مضلا ةفللا ىف حاكنلا : رحح نبا لاق

 . هببس هن وكل دقعلاب ىمسو . ءط ولا ىن

 . ا ف ةقمقح وه : جاجزلا مساقلا نبا لاقو

 حكن اولاق اذاو . دقعلا دارملاف نالف تنب وأ ةنالف حكن : اولاق اذا ىسرافلا لاقو

 . چطولا دارااف. هتجوز

 . تاسوسحملا ىف .نوكي و . هبلع ايلعتسم ءىشل ءىش موزل هلصأ : نورخآ لاقو

 ىف حسهفقلا تحكن و . هنيع ساعنلا حكنو . ضرالا رطملا حكن اولاق . ىناعملا ىفو

 . لبالا فافخأ اصحلا تحعكن و . اهيف هنرذبو اهتثرح اذا ضرالا

 .كلذ ىف ةجحلاو . حيحصلا ىلع ءطولا ىف زاجم دقعلا ىف ةقيقح عرسلا ىفو

 . دقعلل الا نآرقلا ىف در مل هنا لبق ىتح دقعلل ةنسلاو باتكلا ىف هدورو ةرثك

 امنا ليلحتلا ىف طولا طرش نال (1) (ةَمَت اَجوَر حكنت ىحر : لوق لثم دري الو
 ىا جوزتت ىتح هانعم (حكنت ىتح) : هلوق نال هنم دبال دقعلاف الاو ةنسلاب تبث

 موهفمب ةربع ال نأ ةنسلا تنيب نكلو . هدرجمب فاك كلذ نأ هموهفمو . اهيلع دقعي

 . قيلطتلا نم كلذ دمب دبال هنأ امك ةليسملا قوذ نم دقعلا دعب دبال لب ةيافلا

 ١ . خلا . ةدعلا مث

 هنا ىناثلاو . دقعلا ىف زاجم ءطولا ىف ةقيقح هنا امهدحأ : نيلوق ركذف

 . ملعأ هللاو . هحجرو امهنم لك ىلع كارتشالاب ل وقم

٠ 230 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (1)
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 نورشعلاو عبارلا بابلا

 ءابلوألا ىفق

 هللا لوسر نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 دحب آلار راهظ ال حامگن دحتت الاب قالط ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . «يقنِتبَو قادصَو يلي الا حاكن الور . كلمت دع الارقاتع الو حان ٦ < يرم - إ < َِ .إ ۔ے ع 7 ٠ ى ۔ ء 1 ۔ ٥ ۔ ح 7 > ) < ٠

 لاق : لاق سابع نب ا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1

 اهيلو نم اهسيفتب قحأ (1) ميلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « اهتاممض (هنذإو اهسفن ىف نداتست ركبلا

 : تلاق اهنع هلللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 32

 تمق رق ز ه اهوبأ اهجور ةيراصنألا مادخ ثنب ءاَسْشَح تناك »
 درف هتربخأف (2) ملسو هيلع هللا قَص هلا لوسر ىلا تتأف كيذ
 . «» اهحاكن

 هنلا ىلنص هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ةديبع وبأ - 3
 نم هلاب ذوعتف ةورَت الق ةفك مكيلا َبَطَح اذاي» : ملسو هيلع

 فانلا , :مو يسا تلا دم لق .تا ر
 . لاقملا َو جاسنلا و . ماجحلا و لوملا : هم رأ الا ءاف أ مهلك ديجؤتلا

 نع يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 ج زي نأ وك ر راغيتل ١ نَع ىهن « هنأ ملسو هرلع هللا نص ءىبنل ١

 اَمُهَتِيِ سنو . هتتأ وَخالا هت جوز نأ ىلع رلجرل هتنبا لجزلا
 . « تخألاب تخألا كيذ قادَص

 هنال طقف بيثلا ثيدعلا ىف اهب دارملاو . ابيث وأ تناك اركب اهل جوز ال ىتلا ىه ميالا هلوف (1)
 ٠ ركبلا ةلباقم ىف اهركذ

٠ ىلا طاقسا ةغسن ىف لوسر ىلا هلوق (2)
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 تءاج : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 35
 كن ثثممو) : هل تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةأرما
 مل نا هللا لوسر اي اَهينججَر : لجر هل لاقف اليوط تكسف (ييفت

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ."ةجاح اهب كل نكت
 اذه يرازا, الإ يدنع ام لاتف « امها هقدصت ءىنت نم كدنع ْلَه »
 كزازاي اَهَتْيطُعأ ناي » : ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر هل لاقف
 لوسر هل لاقف ائيش كجا ام لاتف6ُرَ انيَش سمتلاق رازا الب تشلج
 » ديدح نم امتاخ ولو شمتلاف « : ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف . ائيش ي ملف لجرلا شمتلاف

 اذك ةروس يعم لاقف « ؟ نآرقلا نم ميت كدنع ْلَه » : ملسو هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف . اهامس روسل . اذك ةروسو
 . « نآزقلا َنم (3) تقمم امب تل اهتججَوَر »

3 37 % 

 ذاعم نعو تالاؤسلا ىف (هرخآ ىلا حاكن دعب الا قالط ال ) : هلوقت _ 0

 يمي الو . لمي ال اميف قاتع الك . كلمي ال ايف لك الر هنع هللا ىضر لبج نبا
 همحر عطقي الو رفكي نأ هللا همحر ديري (هللا زبتيممئم ىف رذن ال .محر ةعيطق ىف

 .ىهتنا . هبر رفغتسي : ليقو نيمي ةرافك رفكيلف هللا ةيصعم ىف رذنب ىفوي ال ناو

 : 17 الو . حاكن دعت لا اليار ل) : لاق هنأ ىلع نع كلذ لبق ركذو ..

 ىف لاصو الو . تلا لإ مؤي موَم الو .,غوبث ؤ يع دكت مي لو . يلاَصف
 . خلا ).. مؤشلا

 ولو . حاكنلا دقع دجوي مل اذا قالطلا هيلع عقي ال هنا ثيداحالا هذغض رهاظو

 . فالخ انموق دنعو . ةينعم ىلع اقلعم ناك

 اميف قالط لجر ىلع سيل) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ىمقلعلا لاق

 قالطب ةيبنجا بطاخ اذا هنا ىلع اوعمجأ) : ىريمدلا لامت هصن ام (خلا كلمي ال

 . (اهجوزت ولو همكحم هيلع بنرتي ال

. كدنع امب خ (ة)
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 ةعامج و ىعفاشلا هيلا بهذ ىذلاف : اهحاكنب قالطلا قلع اذا اميف اوفلتخاو

 لوسر نا هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدحل عقي ال قالطلا نا فلسلا نم

 نأ ىلا _ دانسالا ركذف (خلا كلميال اميف قالط ال) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 .٠ درو ىش حصأ هنا : ىراخبلا لاقو 7 لاق

 ل وس ر د : لاقف ملس و هبلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأ الحر نا : نطق ةرادلا ىوزو

 . اهنجوزنت نا قلاط ىح : تلقف . اهجوزتا اهل ةبيرق ىلع تضرع ىما نا هللا

 . راصمالا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج لاق اذهب ه (اهَجَكَرَتَك ساب آال) : لاقف

 قيلعتو . دقعلا دمب الا لحلا نوكي الو لح قالطلاو دقع حاكنلا : كيرش لاق و
 . قرف ريغ نم حاكنلاب قالطلا قيلعتك كلملاب قاتملا

 ناو . عقي مل (قلاط ىهف اهجوزتا ةأرما لك) :.لاق ناب ممع نا : كلام لاقو
 . عق و ةنسمم - ةأرما وأ نار وصحم صخ

 . صصخ وا ممع عقي : ةنينح وبأ لاقو

 . ىمتنا . نيبهذملاك ناتياور دمحا نعو

 : هصن ام (حاكنلا لبق قالط ال باب) : ةمجرتلا ىف هلوق دعب ىراخبلا ىف لاق.

 ديعسو ىلع نع كلذ ىف ىوريو . حاكنلا دعب" قالطلا هللا لمج سابع نبا لاقو
 هللا دبع نب هللا ديبعو نمحرلا دبع نع ركب ىبأو ريبزلا نب ةورعو بيسملا نبا
 منساقلاو . ريبج نب ديعسو ٠ حيرشو نيسح نب ىلعو . نامثع نب ناباو . ةبتع نبا
 عفان و . ديز نب رباج د . دعس نب رماعو ءاطعو ةم ركع و نسحلاو سوواط , ملاسو

 نمحرلا دبع نب مساقلاو . دهاجمو راسي نب ناميلسو بعك نب دمحيو . ريبج نبا
 .. ىهتنا . قلطت ال اينا : ىبمشلاو مره نب هرمعو

 ىلص هلوقل هنم دبال هناف ىلولا امأ (ةنيب د قادصو ىلوب الا حاكن الو) : هل وق
 زرطاب "رياب لطاب اهحاكن نلو رمب اهُسُمَت تحَكنَا ةآرم ايأر : ملسو هيلع هللا
 ن . (انثالث اهلاق

 نا ىلوللف اهيلو ريغب .ةأ رلا تجوزت اذاو) : هللا همحر ايركز وبا خيشلا لاق

 كلذ ىلع مكاحلا دنع . اميمح حاكنلا دقع ىذلاو دوهشلاو ةارملاو جوزلاب كضمتسبي

 كردي هناف اوركنا ناو . اعبمح بدالا قح مكاحلا مهنم ج رخيلف كلذب اورقا ناف

. خلا . اعيمج نيميلا مهيلع



 53 ءايلوالا ىف (24) بابلا

 نم برضلاب كلذ ىلع ربحي هناف هتبلو جيوزت نم عنتما اذا ىلولا نأ ركذ و

 . ددع ريغ

 ماي ةثالث ةبيغلا دحو ابئاغ نكي مل ام هنذاب الا اهجوزي نأ ىلولا ريغل زوجي الو
 عنتما و :فك ىف اهسفن تمرو ارضاح ناك وا _ هللا همحر قاحسا وبا هركذ ام ىلع

 . مولعم وه امك اهجي وزت نم

 نم اهجوزت اذاف . اندنع ةحص طرش ال لامك طرش هنتيمسن ناف قادصلا امأو

 اهبسن و اهبسح ىف ءاسنلا نم اهلتم قفا دنْص ىل ١ تحعحرو دقعلا حص قادص رغ

 تنخالا تنبو تخالاو ةمعلاو ةدحلا لثم . اهئابآ باسنأ ىف اهنسح و اهلامجو

 . معلا تنب و

 . مكاحلا هب مكحي ىذلا وهو اهتيد رشع وهو اهرقع ىلا عجرت اهنا ليقو

 ءاسمش نمف ةنيب رع نم دقع ناف اهد وح وب الا دقعلا مزلي ال هناف ةنيبلا اما »

 دوهش ريغب ةارما لجرلا جوزت اذاو : مالك دمب حاكنلا باتك ىف لاق . عجر امهنم
 . ملعأ هللاو . حاكنلا ىلع دهستسي مل اه تءاش نا جوزتت نأ اهلف

 ىنلا بيثلا ميالاب دارملاو (اهيلو نم اهسفنب قحأ ميالا) :هلوق .. (4) 11
 ۔ اقلطم بزاملا ميالاو (اهيل د نم اهسفنب قحأ) : هل وق ليلدب اهل ج دز ال

 ىلع ليلد هيفو . مكس ىمآيألا اوحكنآَو ه : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضيبلا لاق
 دبعلاو ةمالا ناب ةراشا و . اهبلط دنع كلذو . كولمملاو ةلولا جي وزت بوحو

 . ىلوملاو ىلولا ىلع بجو امل ادبتسا ول ذا هب نادبتسي ال

 اركب ىثنأ وا ناك اركذ بزعلا وهو (ميا) عمج ىماتيك ميايأ بولقم (ىمايا) و

 نم جوزت ناك ءاوس ميا) لجر دحاولا نال تبلقف ميايا اهلصأو ءاسنلاو لاجرلا

 . (خلا ابيث وأ تناك اركب اضيا ميا ةأرما 2 . جوزتي مل وأ لبق

 ءايلا ىه ىتلا نيعلا ترخأو ميملا ىه ىتلا ماللا تمدق ىنمي (تبلق) :_ هلوقو
 . افلا تبلقف

٠ ىراغبلا الا ةعامجلا اضيا هاور ثيدحلا (4)
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 تومي ىتلا ىهو ميالا ىف لاق ثيح ثيدحلل بسانملا وه رجح نبا مالكو

 . اهجوز تام نم ىلع قلطت ام رثكاو . اهتدع ىضقنتو . هنم نيبت وا اهجوز

 ةأرما ال لجر لك ىلعو اهل جوز ال ةارما لك ىلع قلطت برعلا : لاطب نبا لاقو

 . خلا . اركب ناك ناو قراشملا ىف داز (اميا) هل

 )ذا اهاضرب اهقحلي نأ هبلع بحي هنأ اهيلو نم اهسفنب قحا ميالا نوكب دارملاو

 او رمأَتشا) : رخآ ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اهنفك ىف اهسفن تعضو

 . (ٌنهناَوحأب ًنُهوقحلاَو . نهِاَبأ ىف اسنلا

 اهاضرو اهنذاب الا هتيلو ىلولا جوزي الو : هللا همحر ايركز وبا خيسشلا لاق

 . خلا. ..

 : ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (اهتامص اهنذاو اهسفن ىف نذاتست ركبلاو) : هلوق

 :. (َنداَتسُت ىنع زكبلا حكنت الو رمتست ىتح مآلا عگننأ ال

 قرف هنم ذخؤيف ناذئتسالاب ركبلل و رامثتسالاب بيثلل ربعف : رجح نبا لاق

 . ةرهاتنبملا ىلا رمالا لعجو ةرواسملا ديكات ىلع لدي رامثتسالا نأ ةهح نم امهنيب

 . اقاعتا عنتما هعنمب تحرص اذاف . دقعلا ىف اهنذا حيرص للا ىلولا جاتحي اذهل و

 . كلذ فالخب ركبلاو

 . لوقلا ىف حيرص هناف رمالا فالخب توكسلاو لوقلا نيب رناد نذالاو

 : ىهتنا . حصفت نا ىحتست دق اهنال ركبلا قح ىف انذا ت وكسلا لعج امناو

 اهيف ىنأاتي ىنل ا ىه ةفلابلا نال ةيبصلا نود ةغلابلا : ركبلا نم دارملاو

 نآ ىف مدقنملا ءايركز ىبا خيسلا لوق رهاظك ثيدحلا اذه رهاظد . ناذثتسالا

 رم هيف 1 رهاظلا وهو . كلذ ىف نذالاو ىضرلاو ةرواضملا دعب الا جدزي ٧ ىلولا

 هب دهشي امك روصلا ضعب ىف ىضرلا ىلع مدقت اذا دقعلا ىلع بترتملا عازنلا عفر
 ۔ هققحت دعب دقعلا خسف نم ةمالسلا نم هيف املو . نادجولا

 نذالاو رامثتسالا لبق دقملا زوحي هنأ ىلع لدب هللا مهمحر انباحصأ مالك نكلو

 اهعزل تناون ناف اهنيح نم ركنت اهناف راكنالا تدارأو ربخلا اهغلب اذا اهنا الا
. .:... . هلحم ىف نيب امك حاكنلا



 55 ءايلوالا ىف (24) بابلا

 ان ىلع ءاكبلاو كحضلا ركبلا بناج ىف ىضرلا ىلع ةلالدلا ىف توكسلا لثمو
 . هللا همحر قاحسا وبأ خيسشلا هب حرص

 اهت وكس نا ركبلا مالعا بحتسي : رذنملا نبا لاق : رجح نبا لاق (هيبنت)

 دنع كلذب دقعلا لطبب مل (نذا ىتمص نا تملع ام) دقملا دعب تلاق ول نكل . نذا

 , . :ر همحلا

 تيضر نا) اثالث كلذ اهل لاقي :: مهنم نابعش نبا لاقو ةيكلاملا ضعب هلطباو

 . (ىقطناف تهرك ناو ىتكساف

 . ةعراسملا نم كلذ اهعنميف لجخت الئل اهدنع ماقملا لاطي : مهضعب لاقو

 . خلا . اضرلاو طخسلا ةنيرق اهنب ترهظ لب ملكتت مل اذا اميف اوفلنخاو

 إلا هرينمن الو با ال اهجوزي ال غلابلا بيثلا نأ : رجح نبا لاق امك لصاحلاو

 . ذش نم الا اقافتا اهوبا اهجوزي ةريغصلا ركبلا » . ذش نم الا اقافنا اهاضرب

 . اهيف فلتخا غلابلا ريغ بينلاو : لاق

 . ركبلا جوزي امك اهوبأ اهجوزي ةفينح وبأو كلام لاقف

 هريغب ال عطولاب ةراكبلا تلاز اذا اهجوزي ال دمحمو فسوي وبأو ى ةاشلا لاقو

 . خلا . ركبلا ىف ىذلا ءايحلا ليزت ةراكبلا ةلازا نا ىه مهدنع ةلعلاو

 هيضتقت امك غولبلا ىلا اهاضر فقويو . اهرغصل اهجوزي هنأ رهاظلاو : لوقأ
 . ملعا هللاو . رفصلا ىف اهراكناو اهاضرب ةربع الو اندنع دعاوقلا

 دمب ولو . اماضرو اهنذاب ءايلوالا نم هريغو اهوبا اهجوزيف غلابلا ركبلا امأو
 . اندنع كلذ

 رومهمحلا هيلع ىذلا حيحصلاو : رجح نبا لاق : فالخ هيفف انريغ دنع اماو

 ۔ ءايلوالا عيمجل ةبسنلاب راكبالا عيمج ىف ثيدحلا لامعتسا

 : اهنذا ريغب غلابلا ركبلا جوزي بالا ىف اوفلتخاو

 رلف . اهناذئتسا طرشب روث وبآ مهقفاوو ةيفنحلاو ىروثلاد ىعازوالا لاقف
 . حصي مل ناذئتسا ريغب اهيلع دقع

 لوق وهو . ناذثتسا ريغب اغلاب تناك ولو جوزي نا بالل زوجي : نورخآ لاقو
. خلا . قاحساو دمحاو ىعفاسشلاو تيللاو كلامو ىليل ىبا نبا
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 اهنأ ىلع لاد ثيدحل ١ و ٠ اهرامئتسا ىف فلتخاو : رخآ لحم ىن اضيا لاقو

 : لاق مث . ملعلا لهأ رثكا نع ىذمرتلا هاكحو . تعنتما اذا اهيلع بالل رابجا ال

 . بالاب دجلا ىعفاشلا قحلا دقو

 تفلب اذاه . ىل و لك اهجوزب ةريغصلا بيثلا ىف ىعازوالاو ةفينح وبا لاتقو

 . لاق نا ىلا . رايخلا اهل تبث

 هماقأ هنال هيف ءايلوالا ةيقب نود بالا ىصو كلذ ىف بالاب قحلي كلام نعو

 . خلا . هماقم

 ردصملاو . اندنع فالخ هيفف ءايلوالا نم بالا رغ ىلا رظنلاب ةريغصلا ركبلا امأو

 . زئاج هنا هللا همحر ايركز ىبال حاكنلا باتك ىف هب

 : نيرخآ نيلوق ركذو

 بأ مهجوزي ال مهنا : ىناثلاو . ناوبالا الا.لافطالا جوزي ال هنا : امهدحا
 . هرمغ الو

 . 3 هللاو . هللا همحر ديز نبا رباح بهذم هنا هللا همحر قاحسا وبأ ركذو

 مث نون مث ةمحعمب : رحح نبا لاق (مادخ تنب ءاسنخ ) : هل وق _ (5) 512

 . (ةعبدو) هبأ مضا ليق ةلمهملا فيفخت و ةمحعملا رسكب اهوباو . ءارمح نزو ةلمهم

 . خلا . بسحا اميف هدح مسا ةعيد وو دلاخ هبنأ مسا نأ حيحصلا و

 : تلاق تاياورلا ضعب ىف (كلذ تهركف بيث ىهو اهوبأ اهجوز) : هلوق
 ٥ ۔ے » ۔ ,۔ے 2 < ۔ ّ م ح

 . لاق نأ ىلا _ حجرا لوالاو : رجح نبا لاق (ركب انأو ةحتراك اناو ىبا ىنحكنا)

 م وب اهنع لتقف مادخ تنب ءاسنخ جوزت راصنالا دحأ نأ دمحم نب ركب ىبأ نع

 ىب ١ نا : تلاقف ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا تناف الحر اه وب١ اهحكناف . دحأ

 اهجوز نم تدلو تناك اهنأ ىلع لدي اذهف . ىلا بحأ ىدلو مع ناو . ىنحكنا

 تحكنف ( ةره وهركن ل ) : ملسو هيلع هللا ىلص ءىمنلا لاقف ۔ لاق نأ ىلا ۔ لوالا

 ١ . ىلاق نا ىلا . ابيث تناكو ةبابل ابأ

٠ املسم الا اضيا ةعامجلا هجرخا ثيدحلا (5)
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 اهجوزي نأ تفوخت رفمج دلو نسم ةأرما نأ مساقلا نع ديعس نب ىيحي نع

 ةي راح نب عمجمو نمحرلا دمع راصنالا نم نيخيش لا تلسرأف ةهراك ىمهو اهلو

 ٠؛ىبنلا درف ةهراك ىهو اهوبا اهحكنا مادخ ننب ثاسنخ ناف نيسشخت الف : الاق

 . لاق نا ىلا . كلذ ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا دمع نب دمحم نب مساقلا تنب رفعج مأ ىم رفعح ذل و نم ىتلا ةأ رملاو

 . خلا . رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم اهيبا مع وه اهيلوو ى بلاط ىبأ نب رفعج نبا

 حاكنلا باتك ىفو . خلا (هودرت الف ءفك مكيلا بطخ اذا) : هلوق _- () 3

 : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو . هللا همحر :ايركز ىبال

 هونكنأف هتنامأو هتيد) : اضيا ليقو (ةوُحِكنآف ُهَقْلُعَو هنيد نوضرت نم مكاج ادإ
 . (ميگ داَتَسفَو ضرلا ىف ةنتف نكن هولعت لوت

 هعمو اهتانابج ضعب ىف (7) ناوريقلا نامز ىف ادولوم سانلا باصأ هنا ليقو

 ىف ناك نس . ةين نباو ىنمن نبا اذه) بوتكم اهيف ةعقر هعمو رانيد ةنام اهيذ ةرص

 . ( ةيشع اهجوزيلف ةركب هتيلو هيلا تبطخ نمو . ةيلب نماي الف ايندلا

 تكردأ اذا ركبلا جيوزت : ءايشآ ةسمخ ىن الا ناطيشلا نم ةلحمل ١ نا) : لبقو

 . هتقو لح اذا نيدلا ءاضق و . لزن اذا فيضلا ءارقاو . تام اذا تيملا زيهجتو

 . ىهتنا (اهتقو لخد اذا ةالصلاو

 ىلوملا نا ملعا (خلا ىلوملا ةعبرأ الا ءافكأ مهلك ديح وتلا لهأ نم رارحالا) : هل رق

 . قتعملا انه اهنم دارملاو . ةددعتم تاقالطا هل

 جاسنلاو . لوقبلا عئاب وه لاقبلاو . همجاحمب مدلا جرخي ىذلا وع ماجحلاو

 . فورعم

 ىلوملاب ةيبرملا جيوزت زوجي ال : لاقو . عماجلا نم ةلاسملاو : .فاصو نبا لاق
 ولو . دودرم كلذو , هلثم نوكي نأ الا دبعلا الو لاقبلا الو جاسنلا الو ماجحلا الو

 ناك اذا اماو . لبق نم هلمعي ناك وا هديب لممي ىذلا وه ناك اذا اهب جوزلا زاج

 ٠ هللا همحر هب درفت امم وهو فنصملا دنع لسرم ثيدعلا (6)

٠ ةراما راد تناك امدنع ىآ . اهتدايسو اهزع نع ةيانك ناورقلا نامزب دارملا (7)
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 كلذ ضقني لاق نم : لاقو . حاكنلا ضقني الف اهب زاجو وه هلمعي الو هدلاو هلمعي
 : . لاطا ام رخآ ىلا

 فاضم فذح ىلع وهف راغشلا حاكن نع ىأ (راغشلا نع ىهن) : هلوق _- 384

 . لوالا روسكم نيتمجعمب وهو . تاياورلا ضعب ىف هب حرص امك

 سيلو . هتنبا رخآلا هل جوزي نأ ىلع لجرل هتنبا لجرلا جوزي نأ وعو) : هلوق
 . تخالاب تخالا كلذك و قادص امهنيب

 ريسفت هيلا بسني نميف كلام نع تاياورلا تفلتخا هنأ : رجح :نبا ركذ

 ىف ىقهيبلا هاكح اميف ىعفاشلا لاق اذهلو :: دحال هوبسني مل رثكالاف ؟ رافغشلا

 نع وا رمع نبا نع وأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ريسفتلا ىردا ال ةفرعملا

 . لاق نأ ىلا ؟ كلام نع وا عفان

 . ملس و هلع هللا ىلص .ىبنل ١ مالك نم سيل رافشلا رسفت : بيطخل ا لاق

 ركذف . خلا ىدهم نبا كلذ نيب دقو . عوفرملا نتملاب لصوأ كلام لوق وه امناو

 لاد اذهو . خلا لح رلا جدزي نأ رافنلا نأ تممس : لاق كلام نع ىرخا ةياور

 : خلا . هلوقنم نم ال كلام لوقنم نم ريسفتلا نأ ىلع.

 عضب . قادص ريغب هذهب هذه حكني نأ : راغشلا اهظفل ىرخا ةياور ركذف

 . خلا . هذه “قادص هذه عضب و . هذه قادص هذه

 . زوجي ال راغشلا حاكن و : حاكنلا باتك ىف هللا همحر ايركز وبا خيشلا لاقو

 لجرل هتنبا لجرلا جوزي نا وهو لوبيل هيلجر ىدحا عفر اذا بلكلا رفش نم وهو

 العف ناف . كلذ زوجي الف هذه قادصب هذه قادص نولعجي و هتنبا رخآلا هجوزيو

 . خلا . اهسم اذا اهباسنا قادص امهنم دحاو لكلو . امزال حاكنلا ناك

 (خلا ةدحاو لكلو امزال حاكنلا ناك العف ناف) : هلوقب هللا همحر هدارم لعلو

 هنا دارملا سيلو . لثملا قادص ةيلع بترت راغسنلا حاكن ىف سيسملا عقو اذا هنا
 نم ناويدلا ىف هب حرص امل لثملا قادص همزلي هنا الا اهيلع ماقملا هل زاج سم اذا

 اهلثم قادص ةارملل ىطعي امهنم دحاو لك ناف رافشلا حاكن ىن جوزلا سم اذا هنا

. عجاريلف 1 خلا . تباث امهبسنو ناثراوتي الو امهيلع اتمرح دقو
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 كلام بهذم وه امك سيملا دعب هتحصب لوقلا ىلع ايشام نوكي نا لمتحيو

 . ىعازوالاو

 زوجي ال راغثلا حاكن نأ ىلع ثاملعلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاق :: رجح نبا لاق

 . هتحص ىف اوفلتخا نكلو

 . نالطبلا ىلع ردوهمجلاف

 . .ىعازوالا نع رذنملا نبا هاكحو هدعب ال لوخدلا لبق حخسفي كلام ةياور ىفو

 لوحكمو ىرهزلا لونت وهو لشملا رهم بوجوو هتحص ىلا ةيفنحلا بهذو

 . خلا . روث ىبأو قاحساو دمحا نع ةباورو . تيللاو ىرونلاو

 .صصخي ال لاثملاو لاام. رمه امنا راغلا ريسفت ىف تخالاو تنبلا ركذ هيبنت

 تانب و تاوخالا نم تانبلا ريغ نا ىلع اوعمجا :: ىوونلا لاق : رجح نبا لاق

 . ىهتنا . كلذ ىف تانبلاك نهريغو . خالا

 ىهن ىذلا رافشلا حاكندر : ءايضلا باتك نمو : هللا همحر فاصو نبا لاقو
 اهيلو وهو ةأرما جوزي ةيلصاجلا ىف ناك لجرلا نأ وه ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 نولعجيو قادص ريغب اهيلو وع ةارما رخآلا هجوزي نأ ىلع قادص ريغ ىلع لجرلا نم
 وأ ىتخا كرغشا نأ ىلع كتخا ىن رغشا امهدحأ لوقي ىرخالا هذه هذه قادص

 .اعيمج ءاسنلا ىف ممع هارتف ( خلا . قادص رغ ىلع ةأرماب ةأرما ةلدابم وهو . ىتنبا .

 ةدحاو لكل ىمس اذا هنأ قادص امهنيب سيلو رافسنلا ريسفت ىف هلوق رهاظو
 اثيش رخآلل امهدحأ عفدي ملو . ناقادصلا ىواست ولو . ارافش نوكي ال قادص امهنم

 لسك ىف قادصلا نم اهل ىمس امب اهجوز ةبلاطم اهلو , ةجوزلا قح قادصلا نال

 كلذ ىف اهتروسشم ريغ نم اهجوزل اهرهم اهيخا وا اهيبا كرتب ةربع الو . تقو
 . ملعأ هللاو . اهاضزو

 هل تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةأرما تءاج) : هلوق _ 5
 : ىلاعت لاق امك ملسو هيلع هللا ىلص هتايصوصخ نم كلذو . (خلا ىسفن كل تبهو

 . (8) . ينيملا نود رم كل ةصِلاَح ,

5٥0 ٠ ةيآلا . بازحالا هروس ()
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 ثيح الوا اهبطخ ىذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ فاصو نبا ركذ نكل

 : هصن ام . ةيآلا (9) .مءىبَتدِل اهسفن تبو نإ ةنمؤُم ةآرمو ه : ىلاعت هلوق ىف لاق
 دهع ناك رباج تنب كيرش مأ اهل لاقي ىؤل نبا رماع ىنب انم تناك ةآرما اهناف

 لج ر دنع تناك و ‘ بابشو لامج تاذ ةكمب ىهو اهب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 . تملساف .ةنيدملا ىلا ترجاهف اهجوز بيصاف كيرش وبا هل لاقي دسالا ىنب نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا لسراف . اهدنع ثدحتي و ىشفت ةديس ةارما تناكو

 ىلص هللا لوسرل انا معن :: تلاقف . ةكمب اهدهع امك اهنا ىري وهو اهبطخف ملسو
 نبسلا ىف تلخد دق اهآر هللا لوسر اهانا املف . قادص ريغب ملسو هيلع هللا

 لحت ال هنال نينمؤملا نود نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةصلاخ تناكو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل الا قادص رغ نم ةارما

 ىدحا تناكو . ةكمب ىهو تملسأ نيح كيرش ما ثيدح ناك : ىبلكلا لاق
 املف . ىسودسلا كيرش ىبا تحت تناكو . ىؤل نب رماع ىنب نم شيرق ءاسن

 ىتح هيف نهبغرت و مالسالا ىلا نهوعدتو ارس شيرق ؤاسن ىلع لخدت تلعج تملسا
 كانلتقل كموق الول كيرش ما .اي : اهل اولاقف ةكم لها اهذخاف . ةكمب اهرما رهظ

 ىتحت سيل رعب ىلع ىن ولمحف تلاق . هباحصأو دمحم ىلا كريسن انكلو . كب انلعفو

 امن : تلاق ىنن وقسي الو ىنن ومعطي ال اثالث ىن وكرت مث . هريغ الو ؤاطو الو ءىش
 اؤناكو موي تاذ الزنم اولزنف هرضبا “ىشا ضرالا ىف ىقب ام ىتح ثالث ىلع تتا

 بارشلاو ماعطلا ىلع اوسبحو لظلا ىف مه اوناك و . سمشلا ىف ىن وقثوا اولزن اذا
 ىف ىنوفنواو الزنم اولزن دق مه امنيبف تلاق . اولحتري ىتح ىلاح كلذ لازي الفا
 هنم تبرشف ءام نم ولد وه اذاف . هتلوانتف ىرهظ ىلع غىش دربب انا اذاف سمسشلا

 هرئاس بص مث . تبرش ىتح تكرت مث ارازم كلذ ىب عنصف ٠ عفر مث اليلق ائيش
 . لاحلا ةنسح ىنوارو ءاملا ىرشب مه اذاف ىن وظقيا املف . ىبايثو ىدسج ىلع

 مهتثدحف . اذكو اذك رمالا نكلو . تلعف ام تلقف تبرشف انءاقس تللح : اولاقف

 مهتيقسا ىلا .اورظن املف . اننيد نم ريخ كنيدل ةقداص تنك نثل هللاو : اولاقف هب

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا تلبقاف : تلاق . كلذ دنع اوملساف اهوكرت امك اهودجو

 . ىهتنا . ىليبس ىلخف ةريبك ىنآرف رهم ريغب ىسفن هل تبهوف ملسو هيلع

. ةمدقتملا ةيالا سفن ىف ىه (ه)
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 : اهضعب ىفو ءيش اهبجَي ٌمَلَق) :: تاياورلا ضعب ىف (اليوط تكسف) : هلوق
 ` . (اهلغساو امالعأ رظن هنا دارملاو هت وَتَمَر اهيلا رظنلا دَمَصَف اهيلا َرَظَتف)

 فرعي ال نكلو . راصنالا نم هنا : رجح نبا ركذ (اهينجوز لجر لاقف) : هلوق
 . ٠٠ همسا

 ىمم معن : لاق ؟ كبلق رهظ :نع هظفحت ىا (نآرقلا نم ءىش كدنع لمص) : هلوق

 ٢ اهامس روسل . اذك ةروسو اذك ةروس

 : ..ر2 7 ۔ 2 .ه س . .
 ِ (اهيلت ىنلاو ةرقبلا ةر وس .: لاق _ ينآرقلا نم ظفحن ام) تاياورلا صعب ىف

 . لصفملا نم: ةرونسو ةرقنلا ٠ة راوس تاياورلا ضعب ىفو

 ىلع ءارما هباحصأ نم الح َر ملسو هملع هللا ىلص ؛ىبنل ١ جور اهضعب ىفو

 ... هبنم اهلخدأو اهرهم اَهنَعَج لصفملا نم ةروس
 ۔ے2< . ِ 4 ۔ س . ۔م . . < ٣

 .. كتأرما ىهو هتا نيرشع اَهُمِلَعف : اهضعب ىفو

 رذنملا نبا لاق : لاق رهملا لقال دح ال هنأ لدي ثيدحلا اذه نأ : رجح نب ا ركذو.

 . ةددعتم صصقلا نآ وا . ضعب ظفحي مل ام ظفح ةاورلا

 اذنملا نبا لاق : لاق رهملا لقال دح ال هنأ لدي ثيدحلا اذه نأ : رجح نبا ركذو
 نال لاق َ :رانيد عب ر : لاق زرم اذكر ه مها رد ةرشع رهملا لقأ نأ معز نم ىلع در هيف

 . . . كلذ ىواسب ٢ ديدح نم امتاخ

 جرخم جرخا هنال رانيد عب : نم لقأب حاكنلا زاجأ نم هب قلعت .:.ىرزاملا لاقو
 . ةقرسلا ىف عطقلا ىلع هساق اكلام نكلو ليلقتلا

 هلوق ىلا تافتلالا هدنتسم نكلو . نييزاجحلا نع كلام اذهب درفنت : ضايع لاق
 : 2 / ٥ |, '۔ذه۔ ٥ ٦, ۔۔ .. .: 4 ,,۔ه و ۔ه;ب .: < ٠

 ىلع لدي هناف (1)ءآلوَط مكنم عطتسي مل نَمَوه : هلوق ىلا مكلاَوُماب اوغَتْبَت نآ» : ىلامن

 هزاحأو ٠: لاق .ة مرتحملا وضعلا عطق هب حيبتسا ام لقأ و لاملا نم ةمق هل ام دارملا نأ

 .. . لاق نآ ىلا . ناجوزلا هيلع ىضارت امب ةفاكلا

 ةثالث هلقا : كلامو . ةسمخ هلقأ : ةمربش نباو . ةرشع هلقا : ةفينح وبا لاق و
 . ٠ عطقلا هبف بحيب ام رادقم ىف مهفالتخا ىلع ءانب رانيد عب ر وأ

 (هللا دمع اب١ اي تنقرمت) ةلاسملا هذه لوقي هعمس امل كلامل ىدواردلا لاقو

 ٢ ةق رسلا باصن رادقم ىلع قادصلا رادقم مهسايق ىف قارملا لمأ لبس تكلس ىأ

٠ 5 9 24 ةيالا ٨ .اسنلا ةروس )1(



 ءايلوالا ىف (24) بابلا 62

 مرتحم ىمدآ وضع هناب ةقرسلا باصنب هساق نم لدتسا ىبطرقلا لاقو

 7 . قراسلا دي ىلع اسايق اذك نم لقاب حابتسي الف

 نيبتو عطقت ديلا نأبو . حصي الف صنلا لباقم ىف سايق هناب روهمجلا هبقمتو

 كلذكو . عطقلا عم هدر قراسلا ىلع بجي قورسملا ردقلا نابو جرفلا كلذك الو

 : لاق مث . هيف لاطا ام رخآ ىلا قادصلا

 ةرحلا قادص نأ ىلع لدي (10) . لوط مك عطتست مل نمق ه : ىلاعت هلوق من
 ةمالا رهم نيبو هنيب قرفلا لصحيل ردق هل لام مسا هيلع قلطني ام نوكب نأو دبال

 . ةلمحلا ىنف إلام ىمسي ام طارتشا ىلع لدي هناف (مكلاوماب اوفغتبت نأ) : هلوق امأو

 . . خلا . رثك وا لق

 حاكنلا باتك ىف هللا همحر ايركز وبا خيسلا هل ضرعتي مل اندنع قادصلا لقاو

 . كلاوسب ولو رثك وا لق قادصلا نم هيلع سانلا ىضارت ام زيجي نم مهنمف

 دي هب عطقي ىذلا لثم اهقوف امف مهارد ةعبرا قادصلا ىندا لوقي نم مهنمو
 . . قراشملا

 . اهقوف امف مهارد ةسمخ لوقي نم مهنمو

 . خلا . ةيدلا رشع فصن بيثلل و . اهتيد رشع ركبلل لوقي نم مهنمو

 مهارد ةعب رأ هلقأ نأ :: اياصولا باتك ىف هللا همحر حاضيالا بحاص مزج نكل

 ىهو ادعاصف رانيد عبر ىهو مهارد ةعبرأ هبراقال هب ىصوي ام ىندأو : لاق ثيح

 عبر وهو مهارد ةعبرأ مهدنع ءاسنلا تاقدص ىندا نا كلذو . ءاسنلا قادص ىندأ
 نم لقأب فلتي ال وضع اذه نال كلذو . قراسلا دي هب عطقي ام ىلع اسايق رانيد
 . خلا . قراسلا دي ةب فلتي قذلا رانيد عبر

 ةيصعملل الاكن رانيد عب د ىف تمطق امنا ديلا ناب .سايقلا اذه .مهضعب فمضو

 . زئاج هجوب حابتسم حاكنلاو

٠ 25 ةيآلا . ءاسنلا ةروس )10)
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 هيلع هللا ىلص هحاكن داقعنا زاوج ثيدحلا اذه دئاوف نم: نا : رجح نبا ركذف

 دبال رخآلاو . ةيعفاشلل نيهجولا دحا ىلع . ةمالا نم هريغ نود ةبهلا ظفلب ملسو
 . لاق نا ىلا . جيوزتلا وأ حاكنلا ظفل نم

 دبال نكلو . اهل ائفك هاري نل صاخ ىلو اهل سيل نم جوزي مامالا نا هيف »
 ىتا,) : ةأرمال لاق ملسو هبلع هللا ىلص ،ىبنلا ةياور ركذف خلا .كلذب اهاضر نم

 . ( هب تيضر دقف ىل تيضر ام : تلاقف ؛ ِتيضَر نإ اذم كججؤَرا نآ دي را

 7 ةبغ رلا مدقتت مل ناد . اهجي وزت ةدارال ةأرملا نساحم لمات زاوح هينر

 .خلا.هب وصو رظنلا اهيف دعص ملسو هيلع هللا ىلص هنال اهتبطخ تمقو الو اهجيوزن

 لاق , نآرقلا ميلعت ناك ولو اقادص ةعفنملا لعح زا وح ىلع لدتساو لاق مث

 رم !ذهو . رانيدب ىب وث كتعب كلوقك ضي وعنلل ثابلا نا ىلع ىنبني اذه ىرزاملا
 تراصل نآرقلل الماح هن وكل همي ركن ىنمم ىلع ماللا ىنعمب تناك ول الاو . رهاظلا

 . ىهتنا . ملسو هيلع هللا ىلص ءثىبنلاب ةصاخ ةبوهوملاو . ةب ومع وملا ىنعمب ةأرملا

 ملس و هبلع هللا ىلص ءىبنلا نال لجرلا اذه صا وخ نم اذه نأ مهضعب ركذو

 . قادص مفب ءاش نمل اهحكني نا هل زوجي كلذكف . ةبماولا حاكن هل زوجي ناك

 . لاق نا ىلا

 ملسو هنع “للا ىلص .ىمنلا لا اهرما) تضوف ال وأ ىه اهنال فيعض اذه ر

 . خلا . مدقت امك

 ضب وعنلل ال ماللا ىنممب ءابلا وهو ىنعي ىنانلا لوقلل ىواحطلا لدتساو لاق مث

 ع وجرلا ىلا جاتحيف مسي مل ناك لوهجم ىلع عقو اذا حاكنلا نأب رظنلا قيرط نم

 : لاق . مولعملا ىلا

 رآرقلا نم ةروس هملعي نا ىلع الحر رجأتسا الح ر نأ ول هيلع عمجملا لصالاو

 تقو رأ . بوثلا ليسفك نيعم لمع ىلع الا حصت ال ةراجالا نال حصي مل مهردب

 ىلا جاتحي دتو ريسي نامز ىف ملعتي دقف هتقو رادقم فرعي ال دق ميلعتلاو . نيعم
 اداف لاق . حصي مل نآرقلا نم ةروس هملعي نا ىلع هراد هعاب ول اذهلو . لبي وط نامز

 .عفانملا نم هنا ذا . اقادص نوكي نأ زوجي ال كلذكف نايعالا هب كلمت ال ميلعتلا ناك

 اماو . هقرط ضعب ىف مدقن امك نيعم هميلعت طورشملا نأ هركذ امع باوجلاو

دال نيجوزلا باب ىف كلذ رفتغا لاقي نأ لمتحيف ميلعتلا ةدمب لهجلاب جاجتحالا
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 ماهف هيف فلتخي ال ةيآ نيرشع ميلعت رادقم نالو . امهترشع رارمتسا لصالا

 . مدقت امك اهجوزت ىذلا ناسل لها نم ةيبرع اهنوك عم اصوصخ ابلاغ ءاسنلا

 تكسو . هظفح ىذلا نآرقلا نم همم ام لجال هايا اهجوز هناب مهضعب لصفو
 . خلا 4 ضي وعتلا حاكنك رسيا اذا هتمذ ىف اهل اتباث نوكيف رهملا نع

 لاق . نآرقلا ميلمت ىلع ةرجالا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب حاضيالا ىف لدتساو
 .ةقحتسي اضوع ةروسلا كلتل امايا هميلعتل نآ لع اذه لدف تيدحلا قايس دمب
 . . ىهتنا . هيلع اهل اقادص نوكي ضوعلا كلذو

 . ملعأ هللاو . هيف لاطأ ام رخآ ىلا ةيفنحلا الا ةفاك

- 7 

: حسا



 65 نورشعلاو سماخلا بابلا

 زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام

 نع يردلا ديمس ىبأ نعو ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 ٥. . ۔۔ 2 < ٥ ' ۔ 7

 ةيطخ ىلع مكدَحأ (1) نبطخي ال »: لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 ...... .... ... . ...... .« هيخأ مؤت لع مواتش الو هيخآ .
 ءىبنلا نع ة ري ره ىب نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 17

 شب ال اهتممحتَو ةأ رتملا نبب عمجي ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « اهتلاَخَو ةأرملا

 لاق بلاط يبآ نبا يلع نع ينغلب لاق رباج نع ةديبع وبأ _ 8
 ربيَح موي ءاسنلا ةعتمم ْنَع َملَسَو هئلَع هللا ىلص هللا لوسر ىهن
 . (2) ثيدحلا

 لاق : لاق نافع نبا نامثع نع ىنفلب لاق ةديبع وبأ - 9

 الو حكني الو مزحملا حكني ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض لاق عيب رلا لاق - 0
 (3) ةئومَْم هلات جوزت ملسو هيلع هللا ىلصَء ىبنلا نا سابع نبا

 ٨و2_ ٥ م 2٥, ۔ ؟ - ؟
 . مرحم وهو ثراحلا بسب

 ءاج لاق كلام نب سنأ نع رب اج نع ةديبع وبأ - 1

 ضثآ رهب و منسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاي فوع نب نمح رلا دبع
 » ؟ كب ام « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر هل لاقف ة رفص

 ٠ بسشخغي خ (1)
 ٠ جعلا باتك ليبق بارشلاو مامطلا بادآ باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (2)

٠ ثراحلا تنب ةبابل ما تخا سابع نبا ةلاخ ىا هتلاغب هلوق (ة)
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 تقس مك » : لاقف راصنألا نم ةأرما ثجوزت هللا لوسر اي لاقف ح ح . ٤ س
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف بهذ نم ةاون لاق « ؟ اهيلإ
 . » قاشب ولو ملؤا «

 اهجوزت ةشئاع تناك لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 اهب ىتتب او نينس تس تنب ىهو ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهنع تامو .4 يه الا اركب هئاسن ىف جوزت امو نينس عست تنب ىهو

 ةنس نيعب رآو ىنامث هدعب تشاعو ةنس ةرشع ىنامث تنب ىهو

 نيسمخو ىنامث ةنس ناضمر ىف كلذو . ةيواعم نامز ىف تتامو
 ٨ ه. ه ك

 . عيقبلاب تنفدو ة ري ره وبأ اهيلع ىلصو

+ ٣ ٣ 

 ىف لاق . ءاغلا رسكب ىا (هيخاأ ةبطخ ىلع مكدحا بطخي ال) :: هلوق _- 686

 تمطخأو رسكلاب ةبطخ ةارملا تمطخ و مضلاب ةطخ ربنملا ىلع تبطخ و : حاحصلا

 . غلا .مهيف اضيا
 عفرلا هيف زوجي و . ةيهان ال نوكت نآ ىلع مزجلا هيف زوجي (بطخي) : هلوقو

 . غلبا وهو ربخلا ةغيصب ىهنلا نوكيف ةيفان نوكت نا ىلع

 . ثطاخلا ه نذأت ا هَلُبَت تطاَخْلا وت َشَح ىراخبلا ىف داز

 سايلا لصحيف لوالا جوزي ىتح يا . لني وأ حكنت ىتح ىرخا ةياور ىفو
 . ةبطخلا ىناثلل ذئنيح زوجيف جيوزتلا لوالا بطاخلا كرتي وأ ضحملا

 . ءاجرلا ىلا عجرت ةيناثلاو . سايلا ىلا عجرت ىلوالا : ناتفلتخم ناتيافلاو

 هلات . «هر . ايلا تَس ىف َلَمَجْلا عيي ىتع » : ىلاعت هلوق ىلوالا ريظنو
 . بيدانلل ليقو . روهمحلا بعذم ره امك مي رحنلل ىهنلا اذهو : رجح نبا
 عه

 لب روهمجلا دنع نالطبلا نبو ميرحتلل هن 1 نسب ةمزالم ال و : رحح نبا لاق

 ميرحتلل هيف يهنلا نا ىوونلا ىكح لب .دقعلا لطبي الو ميرحتلل مهدنه وم
 . خلا ٠. عامجالاب

.٠ 40 ةيالا . فارمالا ةروس (4)
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 تنذأ ىذلا اهيلو وآ ةب وطخملا تحرص اذا ىعفاشلا دنع ميرحتلا لحم نأ ركذو

 . نيلوقلا دحا ىلع (كنع ةبغر ال) اهلوقك اهب ضيرعتلا عقو وا ةباجالاب هل
 . مرحت ال اهنأ ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق وهو حصالا نا ركذو

 هب تيضرف ةأرما لجرلا بطخ اذا بابلا ثيدح ىنعم نا ىعفاشلا نع ركذو

 . اهن وكر الو اهاضر ملعي مل اذاف . هتبطخ ىلع بطخي نأ دحال سيلف هيلا تنكرو

 اهاضرب هربخت مل اهناف سيق تنب ةمطاف ةصق هيف ةجحلاو . اهبطخي نا سأب الف
 . خلا . تراتخا نم ريغب اهيلع رشي مل كلذب هتربخأ ولو امهنم دحاوب

 هللا لوسر اهيلا راشأف مهج وبأو ةيواعم اهبطخ سيق تنب ةمطاف نا كلذو

 . ةماساب ملسو هيلع هللا ىلص

 امهنيب حقو نم ةبطخ ىلع الا ةبطخلا عنتمت ال اهنا ةيكلاملا ضعب نع ركذو
 . قادصلا ىلع ىضارتلا

 . ليلد ريغل ثيدحلا رهاظ نع جورخ هلك اذهو : لوقأ

 هنا ىلا هريغو ىوونلا راشأ : رجح نبا لاقف سيق تنب ةمطاف ةصق امأو

 .ىبنلاو . لوالا ةبطخب ىناثلا ملعي مل وا اعم ابطخ نوكي نأ لامتحال هيف ةجح ال

 هناكف ةبطخ نوكت نأ ريدقت ىلعو \ بطخي ملو ةماساب راشأ ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةماسال اهبطخف امهنع ةبغرلا اهنم رهظ مهج ىبأو ةيواعم ىف ام اهل ركذ امل
 . لاق نأ ىلا

 عم حصي : روهمجلا لاقف ىناثلل دقملا عقوو ميرحتلا طورش تدجو اذاو

 . ميرحتلا باكترا

 . هدعبو لوخدلا لبق حاكنلا خسفني : دواد لاقو

 . نيلوقلا ىف فالخ ةيكلاملا دنعو

 . هدعب ال هلبق حسفي ضعب لاقو

 حاكنلا ةحص ىف اطرش تسيل ةبطخلاو . ةبطخلا نع ىهنلا نا روهمجلا ةجحو

 . لاق نأ ىلا . ةحيحص ريغ اهعوقوب حاكنلا خسفي الف

 عفترا . جيوزتلا ىف ىناثلا بطاخلل نذا اذا لوالا بطاخلا نا ىلع هب لدتساو

. لاق نا ىلا ؟ هريغل ىدمتي وا هل نوذاملاب كلذ صتخي له نكلو . ميرحتلا
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 هب نوذأملا يرفلو صيصنتلاب هل نوذأملل زاوجلا نوكيف ىناثلا رماظلا

 . غلا . قاحلالاب

 ناو :. ةزئاج لوالا نم ةبطخلا تناك اذا ميرحتلا لحم نا مهضعب نع ركذف

 حضاو وهو اهبطخ نا ةدملا ءاضقنا دعب ىناثلا رضي مل ةدتعملا ةبطخك ةعونمم تناك

 . لاق نأ لا

 املسم بطاخلا ناك اذا مي رحتلا لحم ناف (هيخأ ةطخ ىلع) : هلوقب لدتساو

 . لاق نا ىلا . اقلطم كلذ هل زاج اهبطخي نأ ملسملا داراف ةيمذ ىمذلا بطخ ولف

 جرخ همخاب ريبعتلا نأو . كلذ ىف ملسملاب ىمذلا قاحلا ىلا روهمحلا بهذو

 : هلوقكو " مكدالؤأ اولتقت الو ه : ىلاصت هلوقك وهف هل موهفم الف بلاغلا ىلع
 . كلذ وحن د « مكروجح ى يتآللا هكِناَبَرو ,

 نم وأ ؟ همارتحاو دقعلا قوقح نم وه لص هنع ىهنلا اذه نأ ىلع مهضعب هانبو

 حجارلاف ىناثلا ىلعو . ىباطخلا هلاق ام حجارلاف لوالا ىلعف ؟ نيدقاعتملا قوقح

 . هريغ لاق ام

 قوقح ننم اهلعح نمف رفاكلل ةعفشلا توبث ىف مهفالتخا ءانبلا اذه نم بيرقو

 . عنم كلاملا قوقح نم اهلمج نمو هل اهتبثا كلمل
 لوالا بطاخلا نأ كلام بحاص مساقلا نبا نع لقن ام ثحبلا اذه نم بيرقو

 وهو مهنم ىبرعلا نبا هحجرو . هتبطخ ىلع بطخي نأ فيفعلل زاج اقساف ناك اذا

 ةبطخ الك هتبطخ نوكتف اهل ءفك ريغ قسافلا نوكيف ةفيفع ةب وطخملا تناك اذا هجتم
 . لاق نا ىلا . لوبقلا ةمالع اهنم تردص اذا كلذ روهمجلا ربتعي ملو

 ءاسنلا مكحل اقاحنا ىرخا ةارما ةبطخ ىلع ةارملا ةبطخ ميرحت ىلع هب لدتساو

 اهبيجيف اهجيوزت ىلا هوعدت و لجر ىف ةأرما بغرت نا هتروصو : لاجرلا مكحب

 . اهلبق ىتلا ىف هدهزتو اهسفن ىف هبغرتو هوعدتف ىرخا ةارما ؤىجتف مدقت امك
 اذه لحم نأ ىفخي الو لاجرلا نم لضفلا لهأ ةبطخ بابحتساب اوحرص دقو

 . غلا ميرحت الف امهنيب عمج اذا اماف . ةدحاو الا جوزتي ال نا مزع بوطخلا ناك اذا

٠ 24 ةيبالا . ءاسنلا ةروص ()
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 هللا ىلص ءىبتلا ىتهن ىراخبلا ىف ةياورلا ( هيخا موس ىلع مواسي الو ) :_ هلوق
 . ىضُمَب ميب ىل لجرلا حبري نا ملسو هيلمت

 : لاق . دحاو هيخا م رس ىلع مكدحأ مواسي نأ ىنممو . هيخأ عيب ىلع لج رلا عيبي

 نأ ىلا _ ءارشلاو عيبلا ىلع عقي ذا دادضالا فورح نم برعلا مالك ىف عيبلا نال

 اهيف ررضلا ىلوالا ةر وصلا ناف الثم عئابلا دنع ىرخا ةعلس ىرنشملل ىتاي ناب و

 . زوجي ال امهنم لكو . عئابلا ىلع اهيف ررضلا ةيناثلا ةروصلاو . ىرتشملا ىلع

 كلذلو . ريغلا ررض نمضت امناو عيبلا نع جراخ وه امنا رظنلا هبجوي اميف اذه نال

 نا مهضعب زوحو _ لاق نا ىلا _ مهلك دمح وتلا لمعأ ىف وه امنا ىهنلا اذهو

 . ايلوتم كل نكي مل نا ءالؤه دنعف ايلوتم ناك نا الا هربغ موس ىلع لجرلا مواسي
 . خلا . كل خاب سيلف

 نميف فالخلا ىلع لدب موسلا هيلع م رحبي نميف فالخلل هنلا همحر هركذف لوقا

 . ملعأ هللاو » هريغو قسافلا نب قرفلا ىف ريفلا دنع مدقت امك هبلع ةبطخلا مرحت

 ْنَم) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةادانملا لحم ريغ ىلع يهنلا مهضعب لمحو

 . حاضيالا ىف هركذ امك (ديزي

 ىف قرف ال ىأ (اهتلاخو ةارملا نيب الو اهتمعو ةارملا نيب عمجي ال) ::: هلوق _- 7

 . عاضرلاو بسنلا نيب كلذ

 هلوق ىف نآرقلا مومع هباوصصخو ثيدحلا اذهب روهمجلا جتحا : ىوونلا لاق
 . (5) ه. كلذ ءارو ام مكل لحأ « : ىلاعت

 . داحآلا ربخب نآرقلا مومع صيصخت ىلا روهمجلا بهذ دقو

 ةروهشملا تيداحالا نم اذه ناب كلذ نع ةيفنحلا نم ةيادهلا بحاص لصفناو

 . ىهتنا . ملعا هللاو . اهلثمب باتكلا ىلع ةدايزلا زوجت ىتلا

٠ 4 ةيبالا . هاسنننلا ةروس )5(
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 نا ض ` ول هنا هزاوجو ءاسنلا نيب عمجلا عنم ىف ةدعاقلا نا اميدق ظفحو

 زاج اهب جوزتي نأ زاج اذاو . عمجلا عنتما اهب جوزتي نآ زجي ملو ركذ امهادحا

 . ملعا هللاو . عمجلا

 . عجاريلف . كلذ للا ةراشالا ةلاسم ىبأ ىف تيبار مث

 ىف امهنال امهعم عمجت الف اهتمعو اهتلاخ ةلزنمب .هتمعو اهيبأ ةلاخ نأ ملعاو

 نم مرحي اميف هللا همحر اي ركز وبا هيلع صن امك ةمعلاو ةلاخلا ةلزنمب مي رحتلا

 همأ تامع كلذك و . هنتالاخو وه هتامع لثم هتالاخو هيبأ تامعو لاق ثبح ءاسنلا

 . خلا . هتالاخو وه هتامع لثم اهتالاخو

 اهيتَع ىنع ةزملا حكنت نأ ملسو هتلع هللا ص ؛ىبتلا ىهن : ىراخبلا لاقو
 . غلا . ةلزنملا كلتب اهيبا ةلاخ ىرف اَهئَلاَخَو ةآرملاو

 : هلوقو . دقتعن ىا : اهحتفبو . نظن ىأ : نونلا مضب ىرنف : رجح نبا لاق
 . ىهتنا . ميرحتلا ىف ىا (ةلزنملا كلتب اهيبا ةلاخ)

 ابترم وا . الطب دقعب امهنيب عمج نمف . خلا عمجي ال هلوق ىف كلذ لبق لاقو
 . ىهتنا . ىناثلا لطب

 نام رحت له امهب لخد ول و) ابترم دقعلا ناك اذا فالخ كلذ ىف انباحصأ نيبو

 حرش ىف هللا همحر هلوق ىف فاصو نبا هركذ امك طقف ةيناثلا مرحت وا ؟ اعيمج

 . (رفعج نبا نع مئاعدلا

 ىف لاق ثيح ةيناثلا مرحت ال اهنأ رخآ لحم ىف هللا همحر رفعج نبا ركذ نكل
 اهقلط مث ةأرما جوزت لجر نعو : هصن ام لئاسملا نم اهريغو ةبرشالا باب ءانثا

 نأ نظو هنم ةدعلا ىف دمب ىمعو اهيخأ تنب وأ اهتلاخ وآ اهتمع وأ اهتخا جدزت مث

 جوزت ناف لاق :! "زحي مل وأ اذه زاح ناك له كلذ ىلع دمتعاو هب ساب ال كلذ

 . اعيمج اتمرح دقف ادمعتم اهتخا ةدع ىف اهتخا

 . ىنيتخا جرف ىف هءام عمجي نا هل هركيو ةريخالا هيلع مرحت : لاق نم لاقو

 . ميرحتلا ىلا بهذي رثؤملا وبآ خيشلا ناكو

. ىلوالا هتارما هيلع مرحت الو امهنيب قرفي هناف ةمعلاو ةلاخلا اماو
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 ةنبا ىلع اهح وزت اذا ةمعلاو ةلاخلا مرحت امناو . افالتخا اذه ىن ملعأ تسلو

 . رحح نب ١ هركذ 1 قفاوم اذهو . ىهتنا لردالا مرحت الو اهتخأ

 . عجاريلف . ةلاسم ىبا باتك ىف اضيا ةلأسملل ضرمتو

 ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : هلوق - 8

 بدا باب ىف هيلع مالكلا مدقتو رةّئيئالا رمحلا موُحَل لكآ نَعَو همامت ثيدحلا
 . بارشلا و مامطلا

 جوزت) : هلوقو (بطخي الو حكني ال و مرحملا حكني ال ) : هلوق _ 20 و 9

 . رهاظلا بسحب ناضرامتم ناثبدحلا ناذه ( مرحم ومو ثراحلا تنب ةز وميم هتلاخ

 حاكن ىف اوفلتخاو لاق حيجرت ريغ نم نيلوق كلذ ىف حاضيالا ىف ىكح كلذكو

 سأب ال مهضمب لاقو _ لاق نا ىلا _ حكني الو مرحملا حكني ال مهضعب لاق مرحملا

 ..نيذه نم ثيدحب لوق لكل لدتساو . خلا لحي ىتح اهيلع لخدي الو مرحملا حامكنب

 : مرثالا لاق : لاق ثيح نامثع تيدح حيجرت رجح نبا مالك هيلع لدي ىذلاو

 : لاق هتحص عم سابع 7 ا ثيدح عفدي ءىش ىاب لوقي روث ابأ نا دمحال نلق

 ىنجوزن لوقن ةن وميمو . سابع نبا مهو : لوقي بيسملا نبا . ناعتسملا هللا لاقف

 . لاق نأ ىلا . ىهتنا لالح وهو

 نم هنا ىلع سابع نبا تيدح لمحب سابع نبا ثيدح نيبو هنيب عمجو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا صئاصخ

 اهجوزت هنا. ةياورلا نكل مكحلا اذه ىف راثآلا تفلتخا : ربلا دبع نبا لاقو

 . ىتش قرط نم لالح وهو

 نم مهولا ىلا برقأ دحاولا ىلا مهولا نكل دانسالا حيحص سابع نبا ثيدح و
 . لاق نأ ىلا . ةعامجلا

 نم اعاونا لمتحت نيع ةعقاو سابع نبا ثيدحو ةدعاق ديفي هناب نامثع تيدح

. تالامتحالا
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 ري رقت مدقت امك امرحم ريصي ىدهلا دلق نم نا ىري ناك سابع نبا نا اهنمف

 هترمع ىف ىدهلا دلق ناك ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلاو . جحلا باتك ىف هنع كلذ

 وهو اهجوزت ملسو هيلع هللا ىلص هناب هقالطا نوكيف ةنوميم اهيف جوزت ىتلا كلت

 هنأ كلذو . مارحالاب سبلت نكي مل ناو ىدهلا دلق نأ دعب اهيلع دقع ىأ مرحم

 ىلص ىبنلا نم اهجوزف سابملا ىلا اهرما تلمجف اهبطخي ةعفار ابا اهيلا لسرا
 " ٠٦ .. لاق نا ىلا . ملسو هيلع هللا

 ةن وميم جوزت ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نأ عمف ار ىبا نع راسي س ناميلس نع

 . امهنيب لوسرلا انأ تنكو . لالح وهو اهيلع ىنبو لالح وهو

 ىف وأ مرحلا لخاد ىأ مرحم وهو ةنوميم جوزت سابع نبا لوق نا اهنمو
 . مارحلا رهسلا ىف ىأ . امرحم ليلب ىَرْسِك اولتق : ىشعالا لاق . مارحلا رهشلا

 اذه ىلاو مارحلا دلبلا ىف ىا . ًًمرْحُم ةميلَْلا نام نبا اكتف : رخآ لاقو

 . لاق نا ىلا . اهيف رابخالا تضرامتف ةنوميم ةصق اماو

 هتارما نيبو حكن مرحم نيب اوقرف ةباحصلا نم امهريغو ايلعو رمع نأ تبث دقو
 . خلا . تبثت نع الا اذه نوكي الو

 . ةَرْغُص رْضَو هَلَعَو) : تاياورلا ضعب ىف (ةرفص رثا هبو) : هلوق - 1
 ةرفصلاب دارملاو رثالا لصالا ىف وه ءار هرخآو ةمجعملا داضلاو واولا حتفب رضولاو

 . هريغو نارفعز نم عنصي بيط قولخلاو . قولخلا ةرفص

 ال لاق اسنأ تممس : ىراخبلا ىف هظفل لوط ثيدحلا اذه تاياور ضعب ىفو

 دعس ىلع فوع ن نمح رلا دمع لزنف راصنالا ىلع نورجاهملا لزن ةنيدملا اومدق

 هللا دراب :: لاق . ىتارما ىدحا نع كل لزناو . ىلام كمساقا : لاقف عيبرلا نبا

 نمسو طقا نم ائيش باصاف ىرتشاو عابف قوسلا ىلا جرخو كلامو كلها ىف كل
 . (ةاَشب وكو ًملؤا) : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف . جوزتف

. فنصملا ةياورك ىرخا ةياور هيفو
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 ام هانممو (ميهم) اهضعب ىفو ؟ كل ام تاياورلا ضعب ىف (؟ كب ام) : هلوق
 وا ةطيسب ىه لمو نوكسلا ىلع ةينبم ماهفتسا ةملك ىمهو ؟ اذه ام وأ ؟ كنأش

 . ةفللا لهال نالوق ؟ ةبكرم

 . ؟اذه ام ةياور ىفو 1 رمخأ ىنعمب لعف مسا ىه كلام نبا لاقو

 بسن ىف ح ادقلا ن ( ركذو : رحح نب ١ لاق ( راصنالا نم ةأرما تحوزت) : هل وق

 ءار هرخآو ةبناتحت امهنيب نيتلمهلملا حنتفب رسبحلا ىبا ثنشب سايا ما اهنأ سروالا

 سيقلا ءىرما نبا عفار هنأ رخآ لحم ىف ركذو . خلا ىس والا عفار نب سنأ همساو

 . لهشالا دبع نب ديز نبا
 ح . . . .. .
 ۔ ( اهشنقدّصا مك ) : تاياورلا ضعب ىف ( اهل تقس مك ) : هل وق

 زوجيو .(بهذ نم ةاون نزو) : تاياورلا ضعب ىف (بهذ نم ةاون) .:: هلوق

 مف رل ا امهيف زوحي و . اهتقدصأ وا اهيلا تقس ىا لعف ريدقت ىلع بصنلا امهيف

 . اهتقدصا ىذلاو اهيلا تقس ىذلا ىأ فوذحم أ¡دتبمل ةيربخلا ريدقت ىلع

 . (ةاون) : هل وقب دارملا ىف فلتخاو رحح نبا لات

 امهنع ةميقلا ناو . بورخلا ىونب نزوي امك رمنلا ىون ةدحاو دارملا لبقف

 . معارد ةسمخ تناك ذئم وي

 . رانيد عب د ذنم وي اهردق ناك : لبقو

 . ؟ هب نزوي امل ارايعم لمجي فيكف نزولا ىف فلتخي رمتلا ىون نأب دروو

 مزجو قرولا نم مهارد ةسمخ هتميق امع ةرابع (بهذ نم ةاونلا) ظفل ليقو

 . لاق نأ ىلا . ءاملعلا رثكا نع ضايع هلقنو ىرهزالا هراتخاو . ىباطخلا هب

 . سراف نبا هب مزجو ةبيتق نبا هاكح مهارد ةسمخ بهذلا نم اهنزو : ليقو

 . لاق نأ ىللا

 . لاق نأ ىلا . رانيد عبر ةنيدملا لها دنع ةاونلا ةيكلاملا ضعب نعو

 نوعب را ةبقوالاو ةيقوأ فصن شلنلا و . شلنلا فصن ةاونلا ىمفاسشلا لاق دقو

عفد فوع نب نمحرلا دبع نأ ةديبع وبأ لاق اذكو . مهارد ةسمخ نوكيف . امهرد
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 ةناوع وبا مزج هبو ةيقوا نوعبرالا ىمست امك ةاون ىمست ىهو مهارد ةسمخ

 . ىمتنا . نورخآو

 زاغلالا ىف ضئارفلا ىلع مالكلا رخآ ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا مالك هلثمو

 : انلوق ىنممو لاق ثمح

 الدع دحت هنبسحاف مين شنل ( نم اهعيمج ذفو راتساو ةا ون

 شنلا نم ددعلا اذه عومجمو دحاو ذفلاو . ةعبرا راتسالاو ث سمخ ةاونلاف
 . خلا . فصنلا وهو مين ددعلا نم نورشع وه ىذلا

 ىه امناو ةيعانتمالا هذه ( ول) تسيل : رحح نبا لاق (ةاشب ولو مل وأ) : هلوق

 . ليلقتلل

 لاق نأ ىلا (ملوأ) هل وق لبق (كل هللا كلراب) : لاقف ديز نب دامح ةياور ىف دازو

 وأ ابهذ بيصأ نا توجرل ارجح تعفر ولو ىنتيار دقلف :ا نمحرلا دبع لاق

 .لاق نا ىلا .هل هللا كرابي نأب ةيوبنلا ةوعدلا ةباجا ىلا ةراشا كلذ لاق هناكو .ةضف

 . فلا ةئام هتوم دعب هئاسن نم ةأرما لكل مسق هتيار دقلف : سنا لاق

 فلا فالآ ةثالث هتكرت عيمج نوكيف ةوسن عبرا نع تام : تلق : رجح نبا لاق

 سمخلا ضرف ىف اهحرش مدقت ىتلا ريبزلا ةكرتل ةبسنلاب اذهو . فلا ىتئامو

 نمحرلا دبع لام ةرثك نال مهارد كلتو رناند هذه نوكت نأ لمتحيف ادج ليلق

 . خلا . ادج ةروهشم

 فلآ ةحوز لكل نأو . تاحوز عب را هل نا ريبزلا لام ىف هحرش مدقت ىذلاو

 وه اذهو . فلا ةئامنامثو فالآ عبرا عب رالا ببصنف لاق 4 فلا ىنلامو فلا

 ردقلا اذهو . فلا ةئامعبراو فلأ فلأ نيثالثو ةينامث ىف هبرض ىن عفتري و . نمثلا

 ةعست هتلمحو نيثلثلا فصن ردق وهو هب ىصزرملا ثلثلا هيلا مض اذاف . ناثلثلا وه

 فلأ فلا نيسمخو ةعبس اذه ىلع هلام ةلمج ناك فلا اتنامو فلا فلا رشع

 . خلا . فلأ ةنامتسو

 . ريخلاب انل متخيو كلذ نم انيفاعي نا ميحرلا ربلا هللا لاسنف
. اهيف ثحبلا مدقن دقو . ةميلرلا رمأ ديكات ىلع هب لدتساو : رجح نبا لاق
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 تتاف اذا كردتست اهنا هيف امناو هيف ةلالد الو لوخدلا دعب نوكت اهنا ىلعو
 . لوخدلا دمب

 . خلا . رس وملا نع ءىزجي ام لقأ ةاشلا نا ىلعو

 قايسلا نم دافتسيو : لاق مومعلا مزلتسي دحاولا باطخ نآ ىلع ىنبم اذه نكلو
 . ردقي نمل ةميلولا ريثكت بلط

 ازجأ رسيت امهمو كلذكف اهلقا امأو اهرثكال دح ال نأ اوعمجأو : ضايع لاقأ

 . لاق نأ ىلا .4 جوزلا ردق ىلع اهنا بحتسملاو

 هيتجوز ىدحاب ىتح ريقفلل ىنفلا نم راثيالا نسح و ةاخاؤملا بابحتسا هيفو
 .. لاق نا ىلا . هب رثآ نم ىلع كلذ لثم در بابحتساو

 . هنم اريخ هللا هضوع حيحص دصقب كلذ كرت نم نأ هيفو

 قيلي امب كلذ نم ىطاعتي نم ىلع صقن ال ناو بسكتلا بابحتسا هيفو
 . هلثم ةءورمب

 . هريغو هنم لذلا عقوتي ام لوبق ةهاركو

 شيملا نم قالخالا ةهازنب ىلوأ ةفرح وأ ةراجتب ءرملا لمع نم سيعلا ناو

 . اهوحنو ةبملاب

 . جوزتملل اعدلا بابحتسا هيفو

 اهنم ىار اذا اميس الو مهلاوحأ نع هعابتاو هباحصا ريبكلاو مامالا لاؤسو

 . دهمي ملام

 . هريغو قولخ نم سرعلا رثا هيلعو سورعلا جورخ زاوجو

 رفعزتلا نع ىهنلا مومع هب صخو سورعلل رفعزنلا زاوج ىلع هب لدتساو
 . لاق نا ىلا . لاجرلل

 باوجلا .اذهو . هدسج نود هبايث ىف تناك ةرفصلا نوكت نأ لامتحاب بقعتو

 . لاق نا ىلا ى خلا ندبلا نود بونلا ىف هزاوج ىف . مهتقيرط ىلع ةيكلاملل
 اوكسمتو اضي١ بوللا ىف امهعبت نمو ىعفاسلاو ةفينح وبأ كلذ عنمو

. لاق نا ىلا . ةحيحص ىهو كلذ ىف ةدراولا ثيداحالاب
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 : ةب وحاب نمحرلا دبع ةصق نع بيجاف اذه ىلعو

 . ىهنلا لبق ناك كلذ نا : اهدحا

 هتجوز ةهج نم هب تقلعت نمحرلا دبع ىلع تناك ىتلا ةرفصلا رثآ نا : اهيناث

 . لاق نأ ىللا . نبققحملل هازعو ىوونلا هحجرو . هل دوصقم رمغ كلذ ناكف

 لاجرلا بيط نم دجي ملف . هلها ىلع لوخدلل بيطتلا ىلا جاتحا دق ناك : اهثلاث

 ليلقلا حابتساف ةرفص هيف تناك هنا فداصو ةارملا بيط نم بيطتف ائيش ذئنيح

 . لاق نا لا . هريغ مدع دنع هنم

 . لاق نأ ىلا . ركني مل كلذلف . هرثأ إلا قي مل و اريسي ناك : اهعبار

 كلذ ركذ . اباش ناك اذا اميس الو كلذ نم ىنثتسي سورعلا نأ : اهسماخ

 ٠: لاق مث . خلا هسرع مايا كلذ ىف بابشلل نوصحخ ري اوناك : لاق ةديبع وبأ

 لقي ملو ةيمكلا نع هماهفتسال قادص نم هيف دبال حاكنلا نا ىلع هب لدتساو

 . لاق نا ىلا ؟ ال وا اهتقدصا له

 نم ناك فوع نب نمحرلا دبع نال قادصلا ليلقت بابحتسا ىلع هب لدتساو

 ةاون نزو هقادصا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءثىبنلا هرقا دقو . ةباحصلا ريسايم

 . بهذ نم

 راسيلا هل لصح امناو . ةنيدملا ىلا مدق نيح رمالا لوا ىف ناك كلذ ناب بقعتو

 رهتشا ام تاوزغلا ضعب ىف ةناعالا نم هنم ترهظ ىتح ةراجتلا ةمزالم نم كلذ دمب

 . خلا . مدقت امك ملسو هيلع هللا ىلص ،ىبنلا ءاعد ةكربب كلذو

 ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت ةشئاع تناك) : هلوق _ 2
 نم رشع ةنس لاوش ىف ةكمب اهجوزت : بهاوملا ىف لاق (خلا نينس تس تنب

 هيلع هللا ىلص هنا كلذ لبق ركذو . نينس تس اهلو ثالثب ةرجهملا لبقو . ةوبنلا

 . خلا . مهرد ةئامعبرأ قاحنسا نبا لاق اميف اهقدصا ملسو

 أط وي ناك ءاوس يا اقلطم ةريغصلا جوزي بالا نا ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىفو
 لدف رهشا ةثالث نهندع ىا " نضحت ل ىئاللاؤ ه : ىلاعت هلوق هلثمو . ال ما اهلنم

. زئاج غولبلا لبق نهحاكن نا ىلع
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 الو دلا ولاب كلذ صيصخت ةيآلا ىف سيل نكل نسح طابنتسا وهو : رجح نبا لاق

 دقو . ليلدلا هيلع لد ام الا ميرحتلا عاضبالا ىف لصالا : لاقي نا نكميو . ركبلاب
 خلا لصالا ىلع هادع ام ىقبف غولبلا نود ىمهو ركب ىبا جيوزت ىف ةضشناع ثبدح درو

 ايركز ىبال حاكنلا باتك ىف هب ردصملا وهو . اقلطم ىلولل كلذ زاجا نم لعلو
 . ملعا هللاو » بالا ىلع سايقلاب و ةيآلا رهاظب لدتسا مدقت امك هللا همحر

 ىلع هرغ الو با لافطالا جدزي ٧ لوقي فيك هللا همحر ديبز نب رباجل بحصلاو

 لاقي نا الا مهللا ثيدحلا اذهل هتياور عم هللا همحر فاحسا وبا خيسلا هركذ ام

 . ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم اذه نا ىري هنا

 ءىبنلا جوزت نأ معزو : لاق مزح نب ا هنع هاكح اميف ةمربش نب ١ هيلا بهذ امك

 . هصناصخ نم ناك نيبنس تس تنب ىمهو ةسشناع ملسو هيلع هللا ىلص

 تناك ةريبك هتنبا رابجا بالل ىمخنلاو نسحلا زي وجت هلباقم و :: رجح نبا لاق

 . ىمتنا [ ابيث وأ تناك اركب . ةريغص وأ

 امك اهنذاب الا ةربكلا ف عنمل او ةريغصلا ىف زاوحلا نم مدقت ام قحلا و : لوقا

 . ملعأ هللاو .ثيداحالا هب دهشت

 ىف لاق . ةنيدملاب اهيلع لخد ىا (نينس عست تنب ىهو اهب ىنتباو) : هلوق
 ةينامث سار ىلع ةرجهلا نم نيتنثا ةنس لاوش ىف ةنيدملاب اهب سرعاو : بهاوملا

 . مالسلا هيلع همدقم نم رهشأ ةعبس .دعب ليقو . نينس عست اهلو ارهش رشع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنَعَوَرَت : تلاق اهنا ةشئاع نع ناخيشلا جرخاو

 جرزخلا نب ثراحلا ىنب ىف نلَرَتَق ةنيدملا انمِدَقَت نينس تس نب اناو ملسو

 يل بحاص عم رقحوجملرا يفل يناو نامور أ ىما ينتتاف يرمَص َقَزمتف كوك

 باب ىلع ىنتفقو ىشح يرتب تذخاف . ينم ديزت ام يردأ ام اهتئف يبل تَح رصف

 يهجو هب ٌتَحَسَمَف رام نم اثييش تدخا مث يسمت ضعب َنكس ىتح هنا اناو رادلا

 ةمكَرَبْلاَو مَحْلا ىلع : َنَقَت تيبلا ىف راصنألا نم ءوسي اذاف رادلا ىنّتََحَدأ مث ىيارو

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر الاي ىنعري ملف ىناَش ني َنْحَتَصاف نهيلا ىنتمَلُشاف
. لاق نا ىلاإ . هيلإ ىنتمتشآك ىحض
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 ىنتباو . لاوش ىف ةمشلنامعل ملسو هيلع هللا ىلص هحاكن ناكو : رمع وبأ لاق

 ىلع لاوش ىف اهتبحاو اهلها نم ءاسنلا لخدت نا بحت تناكو . لاوش ىف اهب

 ١ذا تناكو . هيلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاسن بحا تناكو . نهجاوزأ

 : لاقف هرافسأ ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص اهدقفو . اهعبات ائيش تب وه

 . دمحأ هجرخا (هاسورعاو)

 ىناب لايل تالت مانملا ىف كتيار نيحيحصلا ىف امك ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 : نوقاق كهمَو نع فيشكاأف . كتأرما هذه : لوقيف ريرح نم ةقرس ىف كنلا كب
 . همي هللا رئ نم كبت نإ

 . ءاضيبلا وأ ري رحلا ةقش ةقرسلاو

 ءارضخ ريرح ةقرخ ىف اهتروصب هءاج مالسلا هيلع ءاج ليربج نا : ىذمرتلا ىفو
 . ةرخآلاو ايندلا ىف َكّتَجوَر مرذه : لاقو

 ىا ةعم ركب ىنأ ةنباب كَجَوَر دق هللا نا. : ليربج لاق : هدنع ةياور ىنو
 ٠. ح ُ 7 ًُ ّ ر

 . لاق نا ىلا . اهتروص - ليربج عم

 لوسر نع ثيدحلا ةريثك ةحيصف ةملاع ةهيقف تناكو اهريغ اركب جوزتي ملو
 ةعامج اهنع ىورو . اهراعشأو برملا ماياب ةفراع . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةريثك

 اهنال ةعمز تنب ةدوس ةليلو اهتليل نتَمل اهل مسقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو
 هئاسن ىلع رودي ناكو ةليل ةليل هناسنلو . مدقت امك اهل تربك امل اهتليل تبهو

 . خلا . ةىشئامب متخيو

 ءاثالثلا ةليل : ىدقاولا لاقو :: بماوملا ىف لاق (ناضمر ىنف كلذو) : هلوق

 4 . ةنس نيتسو ثمس ةنب ١ ىه و . نيسمخ و نامث ةنس ناضمر نم تلخ ةرشع عبسل

 ناورم ةفيلخ ذنموي ناكو . ةريره وبا اهيلع ىلصو . اليل عيقبلاب نفدت نا تصواو
. غلا . ةيواعم ماي) ىف ةنيدملا ىلع
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 عاضرلا ىف

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 3
 يلع نذأتسا ةعاضرلا نم ىمع وهو سيمتلا ىبأ اخأ حلفأ نا تلاق

 ىلص هللا لوسر ءاجف هل نذآ نأ يبأف باجحلا لزن نأ دعب كلذو

 :لثم عاَضَولا نإف هت ىننا » : لاقف هتربخأف ملسو هيلع هللا
 . . « بنشلا

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ _ 34 4

 توص ثعمس ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو 6 ةدعاق تنك

 ”زُجر اذه هللا لوسر اي تلقف ةصفح تيب ىف نذأتسي ناسنا

 ةعاضرلا نم ةصفح معل « انالف هارأ » : لاقف كتيب ىف نذأتسي
 نم اهلتمل ؟ نلع لخد يح نالف يمع ناك ول هللا لوسر اي تلقف

 . بنشلا نم مرَعِي ام عاضتلا نم مرحي معت » : لاق ةعاضرلا
 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5

 هللا لوسر ثعمس اهن ةيدسألا بهو تنب ةمادج ينت ربخا : تلاق

 ةح ةَلىغلا نع ,هنأ نأ تُمَمَه دقل » : لوت هبلع هللا
 ىتح ليغلا نع ىهنا نا تممه دقل » : لوقي ملسو هملع هللا ىلم
 « ائيش مهدالؤأب رضت الو كلذ نوعنصت سرافو مورلا نأ تركذ
 . عضرت ىهو ةأرملا لمح ةليفلا : عيب رلا لاق

 : ٢٣ ٣

 عمس لشم اعاضر اهعضري همأ ىبصلا عضر : حاحصلا ىف لاق . ءارلا حتفب يأ

 .خلا ابرض برضي برض لثم اعضر عضري عضر نولوقي دجن لهاو . اعامس عمسي

 ىف ةدايز هيف تيدحلا اذه . (خلا سيمقلا ىبا اخا حلفا نا) : هلوق - 3

. هظفلو ىراخبلا تاياور ضعب
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 امدعب سيعقلا ىبا وخا حلفا ىلع نذاتسا : تلاق ةشئاع نا ريبزلا نب ةورع نع

 لخدف . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نذاتسا ىتح هل نذآ ال : تلقف باجحلا لزن
 سيمعقلا ىبأ اخا حلفا نا هللا لوسر اي : تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىلع

 اَمَو : ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف . كتنذاتسأا ىنح هل نذآ نأ تيباف نذاتسا

 نكلو . ينعضرا وه سيل لجرلا نا هللا لوسر اي تلقف ؟ ِكمَتِل ىبأت نآ ِكمنَم
 لاق . َكَنيمَت تب رت ِكّمَع هناف هل ينذي { : لاقف . سيعقلا ىبا ةارما ىنتعضرا

 بسنلا نم نوُمَرَحت ام ةعاضرلا نم اؤمرَح :: لوقت ةشئاع تناك كلذلف : ةورع
 . ىهتنا

 ىلا . رغصم نيتلمهم نيسو نيعو فاقب : رجح نبا لاق (سيعقلا ىبا) : هلوق
 . لاق نأ

 لئاو وه : لاقن ىنطقرادلا مالك ىف الا هلع فقأ ملف سيعقلا ىمأ مسا امأو

 , دصحلا همسا نا اضيا ىكح مث . ربلا دبع نبا اذه ىكحو . ىرعشالا حلفا نبا

 . خلا » هبا مسا همسا قفاو هوخا نوكي اذه ىلعف

 ,نم نيبجتحتا : لاقف ىراخبلا تاياور ضعب ىف (هل نذآ نأ تيباف) : هلوق

 . روهمحلا بهذم .اذه ةمرحلا رشنيف ىنعي (بسنلا لثم عاضرلا ناف) : هلوق

 هنأ لا ةعامحو ىعفاشلا تنب نباو ةيلع نب ميهارباو هعابتاو دواد بهذو

 : اولاق . (1) . ٍعَنسَصرَأ ىتللا مكناهَساَو ه :: ىلاعت هلوقب اوجتحاو ةمرحلا رشني ال
 . بسنلا ىف امهركذ امك تنبلا الو ةمعلا ركذي ملو

 مكحلا ىفن ىلع لدي ال ركذلاب ءىشلا صيصخت ناب اوبيجاو : رجح نبا لاق

 . كلذب ةحيحصلا ثيداحالا تءاح دقو اميس الو . هادع اميف

 نم لصفني امناو لجرلا نم لصفني ال نبللا ناب رظنلا تيح نم مهضعب جتحاو
 الف صنلا ةلباقم ىف سايق هنا : باوجلاو ؟ لجرلا ىلا ةمرحلا رشني فيكف ةارملا

 نوكي نأ بجوف . اعيمج ةارملاو لجرلا ءام وه نبللا ببس ناف اضياو . هيلا تفتلي

٠ 23 ةيآلا . .اسمنلا ةروص (٨١)
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 هدلوب هقلعنتل هب دلولا دلو ميرحت بجوا دلولا ببس ناك امل دجلاك امهنم عاضرلا

 ۔ بيصن هيف لحفللف نبللا ردي ءطولا ناف اضياو .. لاق نا ىلا

 لمعا ىف ىعازوالاك راصمالا ءاهقفو نبعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذو

 ةكم لها ىف جيرج نباو ةفوكلا لها ىف هيبحاصو ةفينح ىبأو ىروثلاو ماسلا

 نبل نآ لا مهعابتاو روث ىبأو قاحساو دمحاو ىعفاسشلاو ةنيدملا لما ىف كلامو

 . حيحصلا ثيدحل ا اذه مهتجح و . مرحي لحفلا

 ةنيدملا لم]ا لمع ميدقتب مهلصا درب ةلأسملا هذه ىف ةمكلاملا ىعفاشلا مزلاو

 دمحم زيزملا دمع نع هاور ح . داحآلا نم ناك اذا حيحصلا ثيدحلا فلاخ ولو

 ۔ مرحي ال لحفلا نبل نأ نم ةعيبر نبا

 . ىرهزالا الا انئاهقف ىأر اذهو زيزعلا دبع لاق

 نم ارماظ املع نوكي نأب ىلوا ةصاخلا ملع نم ائيش ملعن ال ىعفاشلا لاقف

 مل مهو ربخلا اذه اود ري نأ اما . اذه ىلع مهمزليف . دراولا ربخلل هوكرت دقو اذه

 . بولطملا وهو لاح لك ىلع ربخلا فلاخي ام ا ودري وا . هودري

 عضرت ناتأرما هل لحرب لحفلا نبل ديرجت روصتي : باهولا دبع ىضاقلا لاق

 . ةيبص ىرخالاو اييص امهادحا

 . ةيبصلا جوزت ىبصلا ىلع مرحي : اولاق روهمحلاف

 عيضرلا هقدصو عاضرلا ىعدا نم نأ ىلع هب لدتساو زوجي : مهفلاخ نم لاقو

 نذاو ةشئاع هتقدصو هاعدا حلفأ نال ةنيب ىلا جاتحي الو امهنيب عاضرلا مكح تبث

 . لاق نا لا . كلذ درحمل عراشلا

 . هنع ءاملعلا لأسي ىتح لمعلا نع فقوتي مكح ىف كش نم نا هيفو

 . امهدحا هللا عجريل هنايبب ىعدملا بلاط ءىشلا هيلع هبتشا نم ناو

 . اهيف باوصلا لاق نم قدصي ةلأسم نع لئس اذا ملاعلا نا و

 . بناجالا لاجرلا نم ةأرملا باجتحا بوجو هيفو

 . همرحم ىلع مرحملا ناذئتسا ةيعورشمو

. هنذاب الا لجرلا تيب ىف نذأت ال ةأرملا ناو
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 ٠ حلناب ةممسننلا زاوح هيفو

 هلوقل هيلع ركنأ ىوتفلا عامس لبق ليلعتلاب رداب اذا ىتفتسملا نأ هنم ذخؤيو

 طقف مكحلا نع لأست نأ اهقح نم ناك هنا ىلا ةراشا هيف ناف (كنيمي تب رت) : اهل

 . للعت اإل و

 ءىبنلا نع ىور اذا ىباحصلا نأ نيلئاقلا ةيفنحلا نم قلطا نم مهضعب هب مزلاو

 امب لمعلا ناف هفالخب لممل ا هنع حص مث . هنع حصو اثيدح ملسو هبلع هللا ىلص

 ىف كلام هركذ . لحفلا نبلب رابتعا ال نأ اهنع حص ةشئاع نال لمع امب ال ىور

 . حيحص دانساب حاكنلا باتك ىف ةديبع وباو . ننسلا ىف روصنم نب ديعسو أطوملا

 سيمقلا ىبأ ةصق ىنف اهتياورب اولمعو كلذ فالغب ةيفنحلا مهنمو روهمجلا ذخاو

 اوضرعي و ةشئاع لمع ١ وعضشتي نا مهتدعاق ىلع مهمزلي ناكو . لحفلا نيلب اومرحو

 . اهتياور نع

 وهو اهريغ هوري مل هنكل ةرذعم مهل ناكل ةشئاع ريغ مكحلا اذه ىور ناك ولو

 . ىهتنا . ىوق مازلا

 ىور اميف ةفينح ىبا نع هللا همحر ءايضلا بحاص هركذ ام اذه ريظن و : لوقا

 قراسلا عطق ًاذإ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ةريره ىبأ قيرط نم
 . ئلع َناَمَض الف

 . عطق اذا نامضلا قراسلا ىلع ابح وا هنأ هنع ىور اميف ةريره وب ١ ىتفاو

 درو نامضلا لاوزب ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا نع هربخ لبقأ ةفينح وبأ لاقن

 . نامضلا بوجوب ةريره ىبا ايتف

 نع ةريره وبأ اضيا ىورو : لاق ثيح اذه سكع ةفينح ىبا نع اضيا ركذ مث
 تارم عبس زستْشيلَق ءانإلا ىف بلكلا علوت اًدِإ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 .تارم ثالث بلكلا غ ولو نم ءانالا لسغب ةريره وباىتفاو (بارتلاب نممآرخاو نهالؤا

 هللا لوسر نع ربخلا خسن هظفح ىلع اليلد هلعجاو هايتف لبقا : ةفينح وبا لاق
هيلع هللا ىلص ؛ىبنلا نع ظفح ام ريغب ىتفي نا نوكي ال هنال ملسو هيلع هللا ىلص
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 نوكي نأ زوجي امل هايتف لبقا الو ثانالا لسح ىف هربخ لبقا : ىعفاشلا لاق
 خسنت نا دبعتن ملو الدع ناك اذا ىوارلا قيدصتب اندبمت دق انال . ربخلا ىسن دق

 . بذكلا هبلع دمعتي و طلفلا هيلع زوحي نم لوقنب ةيورملا ننسلا

 كلذ ىف او ركفتو . نيمامالا لوق نم نيتب وجعالا نيتاه لا هللا مكمحر اورظناف

 . ىمتنا . مكيلع هللا لضف اوملعت

 دنع ةفينح ىبا بهذم نأ نم رحح نب ١ هركذ ام ةبسانمل هذه تركذ امناو

 فلاخي عضاوملا ضعب ىف هنأو . ربخلا درو ايتفلاب لمعلا ربخلاو اينفلا ضراعت

 . هلصأ

 نحنو لاحر مح : لوقي هنال ايتفلا نود ربخلاب لمعلا ىعفاشلا بهذم نأو

 . ملعأ هللاو . لاحر

 نينمؤملا مأ رمع تنب ىأ (ةصفح تس ىف نذأتسي ناسنا توص) : هلوق _ 4

 . لجرلا اذه مسا ىلع فقأ ملو : رح> نبا لاق

 نم ةزمهلا مضب اذه نوكي اذه ىلعف . رجح نبا هلاق هنظا ىأ (هاَرا) : هلوق

 الا . هدقتعأ ىا ةيبلقلا ةيؤرلا نم نوكيف ةزمهلا حتف زوجي هنا رماظلاو . ةءارالا

 . ملعأ هللاو . لاق ام نيعتيف مضلاب ةياورلا نوكت نأ

 نع كلذ لاق ىأ (نع) ىنعمب ماللا : رجح نبا لاق (ةصفح معل انالف) :: هلوق

 . اضيا همسا ىلع فقأ ملو . ةصفح مع

 مهوو . اضيا همسا ىلع فقا مل : رحح نس ١ لاق (ايح نالن ىمع ناك ول) : هلوق

 اماو . ةعاضرلا نم ةشئاع دلاو سيعقلا ابأ نال ‘ سيمقلا ىبا ىخا حلفأب هرسف نم

 ىلع نذاتسي ءاج ىتح شاع هنأ ىتايس امك ةعاضرلا نم اهمع وهو هوخا وهف حلفأ

 . تعنتما نأ دعب هل نذات نا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اهرمأف ةشئاع

 رخآ امهل اخا نوكي نأ لمتحيف . تام ناك هنا ىلع لدي (ايح ناك ول) : اهلوقو

 . نذاتسأف كلذ دعب مدق مث . هب اهدهع دعب امل تام هنا تنظ نوكي نأ لمتحيو

 (ايح نالف ناك ول ) ةشئاع لوق نع نسحلا وبا خيشلا لئس : نبتلا نبا لاقو

تيم هنا تركذ لوالاف (ُهَل نذآ نأ تِْتآَ) هيف ىذلا رخآلا ثيدحلا نم وه نيا
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 ىذلا وهو قيدصلا ركب ىبا عم عضر امهدحا . ةعاضرلا نم نامع امه : لاقف

 . ةعاضرلا نم اهيبا وخا رخآلاو (ايح ناك ول) هيف تلاق

 ضايع هاضترا دقو . لمتحم نسح لرالاو . ثيدحلا نم رهاظ ىناثلا ::: تلق

 : هصن ام ىبطرقلا نع القان . لاق نآ ىلا . هب مزج هنوكل لقن ىلا جاتحي هنا الا

 اما : كلذ اهنم رركتو نيلجر نع نينمز ىف نيترم ىف اعقو نالاؤس امه : لاق
 . ىهتنا . لاؤسلا تداعاف مكحلا ريغت تزوج اهنال اماو . ىلوالا ةصقلا تيسن اهنال

 داعبتسا الف ع وق ولا دعب ىناثلاو . عوقولا لبق لوالا لاؤسلا : لاقي نا همامتو

 . لاق نا ىلا . خسنلا زيوجت وا نايسنلا نم ركذ ام زيوجت ىف
 ىف ناضراعتم امهو ةشئاع مع ثيدح لبق ةصفح ثيدح : طبارملا نبا لاقو

 لبق نم امهيف ةعاضرلاف رمع عم ةارملا هتعضرأ ةصفح مع نال . ىنعملا ىف ال رهاظلا

 اهتمضرأ سيمقلا ىبأ ةارما تناك و . لحفلا لبق نم وه امنا ةشئاع معو . ةارملا

 لبق نم مرحي امك مرحي لحفلا نبل نأ عراشلا اهربخاف اهيلع نذاتسي هوخا ءاجف
 ةصفح مع ةصق ىف هنع تلاس ىذلا ةسثئاع مع نوكي نا زوج هناكف . ىهتنا ةأرملا

 نا اذهو . سيعقلا ىبا ةصق ىف ةيناث تلاس كلذل . كلذ ىف ةصفح مع ريظن نا“

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . نسح لمح وهف الاو . هنع ديحم الف الوقنم هدجو ناك

 نم حابي ام هنم حابيو ىا (بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحير) : هلوق
 . بسنننلا

 راشتناو هعباوتو حاكنلا ميرحتب قلعتي اميف عامجالاب وهو : رجح نبا لاق
 نم رظنلا زاوج ىف براقالا ةلزنم مهليزنتو ةعضرملا دالواو عيضرلا نيب ةمرحلا

 بوجوو ثراوتلا نم ةمومالا ماكحا ىقاب هيلع بترتي ال نكلو . ةرفاسملاو ةولخلا
 . لاق نا ىلا . صاصقلا طاقساو لقعلاو ةداهشلاو كلملاب قتعلاو قافنالا

 انخ] ةعاضرلا نم هتخا تسيلف عيضرلا ةبارق نم دحا ىلا ميرحتلا ىدعتي الو

 . مهنيب عاضر ال ذا هيبال اتنب الو هيخال

 وهو اهجوزو ةارملا ءازجا نم لصفني ام ميرحتلا ببس نأ : كلذ ىف ةمكحلاو
 مهنيب ميرحتلا رشنناف اهئازجا نم اءزج راص عيضرلا هب ىذتغا اذاف . نبللا

 . ببس الو بسن اهجوز الو ةعضرملا نيبو مهنيب سيل هنال عيضرلا ةبارق فالخب
. ملعأ هللاو
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 فلتخاو ميجلاب انخيش لاق : ىمقلعلا لاق (بهو تنب ةمادج) : هلوق - 5

 . ةلمهم اهنا روهمجلا دنع حيحصلاو . ةلمهم وا ةمجعم ىه لم لادلا ىف

 . لدنج : ليقو . بدنج اهما مسا ليقو

 ةشناع نع هلعج هناف رماع ابا الا اذكه . هوور ةاؤرلا لك ربلا دبع نبا لاق

 . ىهتنا . ةمادج ركذي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع

 لجرلا عماجي نأ ةمجعملا نيفلا رسكب ىه ىمقلعلا لاق (ةليفلا نع) : هلوق

 . ةفللا لها نم هريغو ىعمصالا هيلع همباتو كلام لاق اذكهو . عضرت ىمهو هنارما

 . لماح ىمهو ةارملا عضرت نأ ىه : تيكسلا نبا.لاقو

 ررض هنم فاخي هنا : ىمهنلاب ملسو هيلع هللا ىلص همه ببسو : ءاملعلا لاق

 . هيفنتو ههركت برعلاو ءاد نبللا كلذ نأ نولوقي ءابطالا نال عيضرلا دلولا

 عماجي نا : ىهو حتفلاب ليفلا نم مسالا رسكلاب ةليفلا : ةياهنلا ىف لاقو
 . عضرم ىهو تلمح اذا كلذكو ة عضرم ىهو هتجوز لجرلا

 . ىنعمب ةليفلاو . ةليفلا لاقي : ليقو

 . ةارملل حتفلاو مسالل رسكلا : ليقو

 ۔ لاق نا ىلا . ءاهلا فذح عم الا حتفلا حلصي ال : ليقو

 . ىهتنا . اضيا ليفلا هل لاقي دلولا هبرشي ىذلا نبللاو .

 ىهف اهدلو ةارملا تلاغ دقو : رسكلاب ةليغلا نا ركذ نا دعب حاحصلا ىف لاقو

 . خلا . ليفم ىهف ليفلا اهدلو تقس اذا اضيا تليغاو . ليفغم

 : لاق ثيح ادحاو ىنعم اهل ركذو . نيغلا حتفب ةليفلا ناب تالاؤسلا ىف مزجو
 . ثيدحلا ركذف . خلا نيفلا حتفب لماح ىهو اهدلو ةارملا عضرت نا ةليفلاو

 ريغ ىهو . ىل تعقو ىنلا ةخسنلا ىف اذكه (سرافو مورلا تركذ ىنح) : هلوق
 . ةرماظ

 . ثيدحلا ( مورلاو اًسراَق نأ ترك تَح) تالاؤسلا ىف ىذلاو

 . ( خلا . سرافو موزلا نأ ترَكَد ىتح ) ريغصلا عماجلا ىفو

. ملعأ هللاو . ةمجملاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم سراف لمعلو
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 ءىبنلا نآ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6

 : لاقف ءاَمإلا نم ايابسلا ءطو ْنَع )1( ىهن ملسو هيلع هللا ىلص

 « نضي ىتَح لئاولا الو نشَصَي ىتَح لماوحلا اوطت ل »
 . لاح دعب الاح ضيحلا اهيتأي ىتلا لتلا : عيب رلا لاق

 : لاق يردخلا ديمس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7

 قلطصملا ينب ة و زمغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انج رخ

 نأ اند رأف ةب زمل ١ انيلع تدتشاو ءاسنلا انيهتشاف )2( ايابس انبصاف

 نآ لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيفو لزعن انلقف لزمن

 امف اولعفت ال نأ ؛مكْئَلَع اَم » : لاقف هآنلأسف : لاق ! كلذ نع هلأسن
 ٠٥ ۔ _ ۔. .۔ ِ۔ذ٨ط., ۔۔ع,ح ۔۔ذ.4 ٠٥ _, 0 “

 ةمايقلا مؤي لا ةنئاك ئه الإ ةناك ,ةمسن نم « .

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 ناف مْصَيلف ةعيملا ةدش نم فاخ نمم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 نأ يور ام لتم 5 ءعاصخ ينعي : عيب رل ١ لاق . «ءاَجو هل موصلا

 » ن َءوُجَوَم نيخلُمأ نيشُبكب ىض « : ملس و هيلع هللا ىلص ء ىبنل ١

 ٤ . ناقلبألا ناحلمألاو

+ ٦٣ ٣ 

 اذهب دارملا (نضحي ىتح لئاوحلا الو نعضي ىتح لماوحلا) : هلوق - 6

 .هتامدقم رئاس كلذكو . ءاربتسالا لبق ءطولا مرحيف ءاربتسالا بوجو ىلع هيبنتلا

 ٠ رلنس خ ()
 ٠ ابس خغ(2)

٠ دواد وباو . مكاحلاو . دمحاو 4 ىنطقرادلا اضيا هاور ثيدحلا (3)
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 اهب باجأ ىتلا هتلاسر ىف هللا همحر ىداربلا مساقلا وبأ خيشلا انمع لاق

 . خلا ةيراج هدنع لجر نع هلأسي هل لسرأ نيح هللا همحر هللا ىف هناوخا ضعب

 : هصن ام

 لاح ىلع نيميلا كلمب اهؤطي ةمأ ىلع عقي نا هل زوجي ال : انباحصا ضمب لاق

 دعب الا اهبايث نم ديرجت وا رظن وأ ليبقت وا سملب اهنم عتمتسي نأ الو لاوحالا نم
 . (َنَمَضَي ىّتَح َلماَوَحلا ائطَت ال) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومعل ءاربتسالا

 . كلذ عيمج اوهرح » . كلذ عيمج ىف ءطولا مكح ءط ولا تامدقم مكح اولعج و

 هبلع دمنعملا روهشملا وه اذهف اهماكحا عيمج ىف ةيبنحالاك ءاربتسالا لبق اهولعجو

 لاط وا ةاب رم وأ ةثوروم وأ ةب وه وم وأ ةارتشم وأ ةامسم تناك ءا وس انب احصاأ دنع

 . ءاربتسالا ةدم نم رثكا هتيب دنع اهنكم

 ىذ نم وأ ةارما نمو هلثم أطي ال لفط نم اهارتشا نا : انباحصأ ضمب لاقو

 . ءاش ىتم اهيلع عقيو هبلع ءا ربتسا الف ةعاضرلاب اهنم مرحم

 نال هبلع ءاربتسا ال نيمالا نم وأ نيملسملا ماما نزم اهارتشا نا مهضمب دازو

 . اها ربتسي ىتح اهناعيبي ال نمالاو هامالا

 . ىرتشملا دنع ةضيحو عئابلا دنع ةضيح كلذ لقاو

 . خلا . اربجم هللا محر ربجم لثم نيمالا نوكي ىتح ملسم : ةديبع وبا لاقو

 . ملعأ هللاو . مدقن ام حصالاو . نب رشعب الوق و ام وي نيعب راب ال وق ركذف

 نآ وهو ةدحاو ةلصخ ىن الا ناتضيح ءاربتسالا و هللا همحر قاحسا وبأ لاق

 . ةدحاو ةضيح الا هيلع سيلف ةضيحب عئابلا اهآربتسا دقو اهيرتشي

 ربك وا رغصل نضحي ال ىتاللا امأو ىنعي (نضحي ىتح لئاوحلا الو) : هلوق

 . اموي نيعب رأو ةسمخب نآربتسيف

 مايالاب الا اربتست ال اهديس اهنع تام ىتلا نأ هللا همحر قاحسا وبآ ركذو

 مايا ةرشعو رهشأ ةعبرأب اربتستف هنم ادلو اهنم فلخي مل ام مايا ةسمخو نارهش

 . ةجوزلا ةدع دمتف ةرح تراص اهنال ملعا هللاو ىنعي هللا همحر ةديبع ىبا لوق ىف

 . ادبأ تمرح دقف ءاربتسا ريغ نم هتمأ لجرلا ىطو ناف

!
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 نم ائيش هيطعيو هقنع ليقو . تبثي ليقو . هبسن تبثي مل دلوب تتا ناف
 . ملعا هللاو . هب شيمي هلام

 ىخريو د وهسلا رضحي هناف ءاربتسالا دعب هنما ىّرَتَتَي نا لجرلا دارا اذاو
 . ساب الف كلذ دعب دهشا ناو . عامجلا لاح ىف مهنيبو هنيب رتسلا

 دبعتسي اللل الا داهشالا ىف دارملا سيلو هللا همحر ايركز وبا خيشلا لاق

 . خلا . حاكنلا لثم هيلع داهشالاب الا ىرستلا زوجي ال هنال ال . هدالوأ

 . هللا همحر هنيب امك هيلع بنرتي ال ىرسنلا لبق داهشالا هل زوجي الو

 هرك هنا هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور هنأ ىرسنلا ىلع مالكلا رخآ ىف ركذو

 كتمأو . ةيناز كتماو .ةكرتشم كتماو .ةكرشم كتمأ : ةكولمم ةرشع ىدحا ءطو

 . كنبا 7 كتمأو . كوبأ اهئطو كنمأو . جوز اهل كتماو . كرعغغ نم لماح

 . اهمأو كتمأو . ةعاضرلا نم كنلاخ ىم كتماو . ةعاضرلا نم كتمع ىمه كتمارو

 . ىهتنا . ملعا هللاو . اهتخاو كتمأ و

 . رهاظ وه امك مي رحتلا ىه ىتلا ةديدشلا ةهاركلا انه ةهاركلاب دارملاو

 ( هماو كتماو) : هلوق نم هب ملعلل كلذ كرت هلعلو اهتنباو كتماو هيلع ىقبو

 . اهتلاخو كنتمأو . اهتمعو كنتمال ضرعتي مل و ٠ ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هنال وأ

 . اهتخا ةنباو كتماو . اهيخا ةنباو كتماو

 . حاكنلا ىف زوجي ال امك ىرستلا ىف ركذ نم نيب عمجلا زوجي ال هنا رهاظلاو

 . هركذ ام نيب عمجلا ىف كلذك مكحلا نكيلف نيتخالا نيب عمجلا ىف حاكنلاو
 . ملعا هللاو

 يب الو اهتَحَو ءارملا ب غَمْجَت آال) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو دقو
 . ملعا هللاو . مدقت امك (اهنلاَعَو ءارلا

 ثيدح اهيف ناكو . عيسنيرملا ةوزغ ىهو (قلطصملا ىنب ةوزغ ىف) : هلوق - 17
 . رونلا ةروس ىف ريسفتلا باتك ىف ىراخبلا اهقاس دقد» . ةلي وط هتصقو كنالا

 ١ . عجاريلف . ةوزغلا هذه ىفو

/
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 تاياورلا ضعب ىفو . ربَرَعَلا يبع ني يراخبلا ىف داز (ايابس انبصاف) : هلوق
 عنمتشت نا انذراق ءاديغلا ىق بغرو ةبزعلا انيلع تلاطو برعلا مارك اتيبسَق
 . خلا . انلقف َلزعتو

 نال نمؤطو زاج كلذلف مالسالا ىف نلخد نهلعل (خلا ءاسنلا انيهتشاف) : هلوق
 نمل افالخ . تاكرشملا ىف نوكي ال ح اكنلاك ىرستلا نا هللا مهمحر انباحصا بهذم

 نا اندراق) : هلوق : عجاريلف ى هكنانآ تعنم "ام آلإ : ىلاعت هلوق رهاظب كسمت َ

 . رجح نبا هلاق . جرفلا جراخ لزنيل جاليالا دعب عزنلا لزعلاب دارملا (لزعن

 لاق (اولَعْفَ ال نأ مكيلع ) : تاياورلا ضعب ىف (اولعفت الا مكيلع امور : هلوق
 مدحع نع جرحلا يفن هيفف اولعفت ال نا مكيلع جرح ٧ ىأ هريغ نع القن رحح نبا

 مكيلع ال) : لاقل لعفلا نع هيفن دارملا ناك ولو لزعلا لعف ىف هتوبث مهفاف لعفلا
 . (اولعفت نأ

 . لاق نأ ىلا . كلذ مدع لصالا : لاقيف ةدئاز (ال) نأ ىعدا نا الا

 دلولا لوصح ةيشخ ناك نا لزعلا نال كلذ كرت ىلوالا نا ىلا راشا امناو

 قبسي دقف كلذ لزعلا عنمي مل دلولا قلخ ردق ناك نا هللا نال كلذ ىف ةدئاف الف

 . هللا ىضق امل دار الو . دلولا هقحلي و قولملا لصحيف لزاعلا رعشي الو ءالا

 : اهنم بابسال نوكي دلولا لوصح نم رارفلاو

 . اقيقر دلولا ريصي الثل ةمالا ةجوزلا قولع ةيشخ

 . هعضرت ةءوطوملا تناك نا عضرملا دلولا ىلع ررضلا لوخد ةيشخو

 ررضتي الئل دلولا ةلق ىف بغريف القم لجرلا ناك اذا لايعلا ةرثك نم ارارفو

 . .. لاق نا ىلا . ائيش ىنغي ال كلذ لكو ‘ بسكلا ليصحتب

 دَلَوْلا ام نآ ؤَل) : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف لزعلا نع لاس الجر نا
 . لاق نا ىلا (ًَدَنَو اهنم هللا جرخألةَرْعَص لع هَتقَرُمَأ نوكم ىزلا

 فلتخا دقو .. اهتاذل تي وفت نم هين ح ةأرملا ىلع ررض لاخدا اضيا لزعلا ىنو

 ١ . لزعلا مكح ىف فلسلا

 الا ةرحلا ةجوزلا نع لزعي ال هنأ ءاملعلا نيب فالخ ال : مالسلا دبع نبا لاق
 ال ام الا فورعملا عامجلا سيلو . هب ةبلاطملا اهلو . اهقح نم عامجلا نال اهنذاب

. ةريبه نبا عامجالا اذه لقن ىف هقفاوو لزع هقحلي
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 . الصأ عامجلا ىف اهل قح ال ةأرملا نا ىمفاسشلا دنع فورعملا ناب بقعتو

 نع لزعلا زاوج ىف روهشم فالخ ةيعفاشلا دنع ةلاسملا هذه صوصخ ىف مث

 . اهنذا ريغب ةرحلا

 هيف لاطا ام رخآ ىلا نيرخأتملا دنع حيحصلا وهو زوجي :: هريغو ىلازغلا لاق

 لزعي ةمالا نأو اهنذاب الا اهنع لزعي ال ةرحلا نأ ةثالثلا بهاذملا تقفتاو : لاق مث

 . اهنذا ريغب اهنع

 . لاق نأ ىلا . ةجوزملا ىف اوفلتخاو

 اهل قح ال ةأرملا ناب لوقي نم ىلع لزعلا عنمب لوقلا ىبرغلا نبا ركنتسا دقو
 : . ءطولا ىف

 . اهرارض هكرتب دصق اذا هب ةبلاطملا قح اهل نأ كلام نع لقنو

 ۔ رهملا اهب رقتسي ةدحاو ةأطو ىف الا هيف اهل قح ال ةفينح ىبأو ىعفاشلا نعو

 ؟ لزملا ىف قح اهل نوكي فيكف كلذك رمالا ناك اذاف : لاق

 بهذم ىلع الا كلذ دعب اميف غوسي الف الاو نكميف ىلوالا ةأطولاب هوصخ ناف

 . ىهتنا . روكذملا طرشلاب كلام

 معن . الصا اهل قح ال هنا هباحصأ دنع فورعملاو بيرغ ىعفاشلا نع هلقن امو

 بهو تنب ةمادج ثيدح ىلا دنتساو . لزعلا ميرحتو ثطولا بوجوب مزح نبا مزج
 . («خلا خفَحْلا ذأَْلا َكلد) : لاقف لزعلا نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نا
 . هركذ لوطي امب هضراعو

 ثيح هنع ىهنلا هللا همحر ايركز ىبال حاكنلا باتك ىف حرصملاف اندنع اماو
 . هنذاب الا هنع لزعت الو اهنذاب الا اهنع لزعي الو : نيجوزلا قوقح ىف لاق

 الا ةمأ تناك اذا هتارما نع لزعي الو اهنذا ريغب اهنع لزعي نا هلف ةيرسلا اماو
 . ىهتنا . اهديس نذاو اهنذاب

 : لاق ثيح ةحابالا الوا هللا همحر فاصو نبال مئاعدلا حرش ىف هب حرصملاو

 كلذ اهرك امهنأ رمعو ركب ىبا نع ىور ام الا ةمالا ءاهقف دنع زئاج ةرحلا نع لزعلاو

 زاجاو . اهنذإب ال, ةرحلا نع لزَعْلا نع ىهت هناف سابع نبا نع ةياورلا اماو
١ .77777 يهنا . اهنذإ ريغب ةمألاو ةيراجلا نع لزعلا



 91 ةلزعلاو ايابسلا ىف (27) بابلا

 ۔ نذالا عم ولو كلذ اهرك امهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ نا هرماظو

 : لاوقأ ةثالث ةلاسملا ىف لصحتيف

 . همدعو نذالا نيب ةجوزلا ىف ليصفتلاو اقلطم ةماركلاو اقلطم زاوحلا

 . ملعا هللاو

 . ةأرملا قح تي وفتل ::: ليقف . لزعلا نع ىهنلا ةلع ىف اوفلتخاو : رجح نبا لاق
 . كلذ ىف ةدراولا رابخالا مظعم هيضتقي ىذلا وه ىناثلا اذهو ردقلا ةدناعمل : ليقو

 . خلا . ةمالاو ةرحلا نسب قرفملا ربخلا ةحص ىلع ىنبم لوالاو

 ءطو زاجأ نملو برعلا قاقرتسا زاجأ نمل هب لدتسا ثيدحلا اذه نا ركذف

 نملسأ تايبسملا نوكت نأ لامتحاب كلذ عنم نم للعتو . نيميلا كلمب تاكرشلملا

 (ةادفْلا اَسُببُحَأَو) : ثيداحالا ضعب ىف هلوق ىف ءادفلاب دارملا ناو . ءطولا لبق

 . نمثلا ءادنلاب دارملا نوكي وأ . قرلا نم نقتعيف نهسفنا نيدفي نمنا

 انا هللا لوسر اي : لاقف ىرخالا ةياورلا ىف هلوق لمحلا اذه دي ؤي و : لاق

 مدقت ام عيمج نم ىوقا اذهو . لزعلا ىف ىرت فيكف نامثالا بحنو ايبس انبصا
 . ىهتنا . ملعأ هللاو

 . ملعأ هللاو . مدقت امك انباحصا هيلع ال بسانم لمحلا اذهو : لوقا

 هانعم ىمقلعلا لاق (ةمايقلا موي ىلا ةنئاك ىهو الا ةنئاك ةمسن نم امف) : هلوق

 اهقلخي نا دبال اهقلخ ىلاعت هللا ردق سفن لك نال لزعملا كرت ىف ررض مكيلع ام

 الف ءاملا مكقبس اهقلخ ردق اذا هللا نانف مكل زع ىف ةدئاف الف . ال مأ مهتلزع ءا وس

 . قلخلا عنم ىف مكصرح مكعفني

 قرلا مهيلع ىرجي برملا نأ ءاملعلا ريعامج بهذمل ةلالد ثيدحلا اذه ىفو

 ىرجي ال ميدقلا ىف ىعفاسلاو ةفينح وبا لاق . لاق نا ىلا مجعلا ىلع ىرجي امك

 . ىهتنا . مهفرشل قرلا مهيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةمرحل ةصاخ شي رق مهنم ىنثتسي نأ اندنع راتخملا

. ملعأ هللاو



 ةياورلا (ءاجو هل موصلا ناف مصيلف ةعيملا ةدش نم فاخ نم) :: هلوق - 8

 جَوَوَتَبَْق ةمالا مكنم عاطتسأ نم بابشلا رضم اير : ىراخبلا ىفو حاكنلا باتك ىف
 . (ئاجبو ةل هنرق مؤّصلاب هتنت ليتس م نمو

 نَصُحَاَو رصبلل ضغأ هنإف جوزتيلف : هلوق دعب ةدايز تاياورلا ضعب ىفو
 . ( خلا... عطتشي مل نَمَو جزت

 . بابسلا لوا انه (ةعيملاب) دارملا نا رعاظلاو

 لواو سرفلا ىرج لوا طاشنلا ميملا حتفبو نيعب ةميملاو : حاحصلا ىف لاق

 جوزتي مل اذاف ةميظع ةدش هل بابشلا لوا نال كلذو . خلا راهنلا لوأو بابسشلا

 دوق ىف ناطيسلا لئاسو ىه ىتلا ىوقلا فعضت هب هنال موصلا الا اهرسكي مل
 . . ملعا هللاو . رشلا ىلا ناسنالا

 اهيفو . دودمم ثينأتلا ءات و زمهلاب ةءابلا : رجح نبا لاق تافل اهيف ةءابلاو

 . ءاه الب دمتو زمهت دقو . دم الو زمه ريغب ىرخأ ةفل

 . ةزمهلا لدب ءاهب نكل لوالاك ةعابلا : اضي] اهل لاقي و

 . ءطولا رصقلاب و . حاكنلا نؤم ىلع ةردقلا دملاب : ليقو
 . هيلا ىوأيو هؤوبتي ىذلا عضوملا هلصأ . حاكنلا ةءابلاب دارملا : ىباطخلا لاقو

 جوزتي نم ناش نم نال تأبا لصا نم ةرملا ىلع ظفللا قتشا : ىرزاملا لاقو
 7 : . الزنم اهاوبتي نأ ةأرملا

 ىنمم ىلا ناعجري نيلوق ىلع انه ةءابلاب دارملا ىف ءاملعلا فلتخا : ىوونلا لاقو
 مكنم عاطتسا نم) هريدقتو عامجلا وهو ىوغللا اهانعم دارملا نا امهحصا دحاو
 عامجلا عطتسي مل نمو . جوزتيلف حاكنلا نؤم ىهو هتنوثم ىلع هتردقل عامجلا
 . (ءاجولا هعطقي امك هينم رش عطقيو هتوهش عفديل موصلاب هيلعف هتن وئم نع هزجمل

 الو ءاسنلا ةوهش ةنظم مه نيذلا بابشلا عم باطخلا عقو لوقلا اذه ىلعو
 . ابلاغ اهنع نوكفني

 اهمزالي ام مساب تيمس . حاكنلا نؤم ةءابلاب انه دارملا نأ : ىناثلا لوقلاو

 عفديل مصيلف عطتسي مل نمو جوزتيلف حاكنلا نؤم مكنم عاطتسا نم) هريدقت و
. خلا (هت ومهش
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 . ءاصخ ىنعي عيب رلا لاق ءاح و هل : هل وق

 هقنع ىف هأحو هنمو زمفغلا هلصا دملاو واولا رسكب ءاجو هل : رحح نبا لاق

 . امهضر ىتح امه زمغ هيبثنا احجوو . هب هنعط اذا فيسلاب هأحوو . هزمغ اذا

 . لاق نآ ىلا

 . امهلس ءاصخالاو نييثنالا ضر ءاجولا ناف . رظن هيف ءاصخالاب ءاج ولا ريسفتو

 . خلا . ةهباشملا زاجم نم مايصلا ىلع ءاج ولا قالطاو

 :' لاق ثح . ءاصخالا و ءاح ولا نيب حاحصلا ىف اضيا قرفو

 اهيمش ن وكيف حخضفنت ىتَح نتضيبل ١ ق ورع ضر دلاو رسكل اب ء اح ول ١و

 . خلا . ءاصخلاب

 . . خلا . هييصخ تللس اذا ادودمم ءاصخ لحفلا تيصخو ءاصخلا ىف لاقو

 بولطملاف عامجلا عطتسي مل نم نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو رحح نبا لاق

 . هيعاود فعضي و هيفاني ام ىلا هدشرا هنال جيوزتلا كرت هنم

 . هقح ىف هركي هنأ مهضعب , قلطأو

 : لاق مث . هيف لاطا ام رخآ ىلا ماسقا ىلا جوزتلا ىف لجرلا ءاملعلا مسق دقو

 . ةي ودالاب حاكنلا ةوهش عطقل ةحلاعملا .زا وح ىلع ىباطخلا هب لدتساو

 ةوهشلا نكسي ءاود ىلع لمحي نا ىفبنيو : ةنسلا حرش ىف ىوفبلا ىكحو

 . هقح ىف كلذ تاوفل مدنيف دعب ردقي امبر هنال . ةلاصا اهعطقي ام نود

 اوقفتا مهنا هيف ةجحلاو . هوحنو روفاكلاب اهرسكي ال هناب ةيعفاشلا حرص دقو

 . لاق نأ ىلا . الصأ عطقلاب ىرادنتلا نم هانعم ىف ام قحليف ءاصخلا » بجلا عنم ىلع

 . عاطتسملا

 ىم لب عرشلا ماكحا ىلع مدقنت ال تاوهشلاو سوفنلا ظوظح نا هنم ذخؤ٫ و

 . اهمم ةرناد

 حدقي ال ةدابعلا ىف كيرشتلا نأ (ءاجو هل هناف) : هلوق نم ىفارقلا طبنتساو

حيحص دصقلا اذهب وهو ةبرق وه ىذلا موصلاب رما هناف . ءايرلا فالخب اهيف
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 ىف عوقولا نع جرفلا فكو رصبلا ضغ ليصحتل هيلا دشرأ كلذ عمو . هيلع باثم

 . ىهتنا . مرحملا

 . عازنلا لحم سيلو كلذك وهف ىرخآ ةدابعب ةدابع كيرسشت دارا ناف

 . هدعاسي ام ثيدحلا ىف سيلف حابم رماب ةدابعلا كيرشت دارا ناو

 نع زجعلا دتع دشرأ هنال ءانمتسالا مي رحت ىلع ةيكلاملا ضع هب لدتساو

 داشرالا ناكل احابم ءانمتسالا ناك ولف . ةوهشلا عطقي ىذلا موصلا لا جي وزتلا

 . لمهسأ هيلا

 . لعفلا نم لهسا كرتلا نال لهسا هنوك ىوعد بقعتو
 لجال ةيفنحلا ضعبو ةلبانحلا دنع وهو ءاملعلا نم ةفثاط ءانمتسالا حابأ دقو

 حاكن بابحتساو ةباش كحوزن الأ د وعمسم نبال نامثع لوق ىفو . ةوهشلا نيكست

 . خلا . اركب تناك نا اميس ال ةباشلا

 نزو ىلع (ني٬وجوم) هباوصو خسنلا نم هنيار اميف اذكه (نيئجوم) : هلوق
 لوعفم واو ىه واوو ةمومضم ميجو ةنكاس واوو ةحوتفم ميمب نيبورضمك نيلوعفم

 . رعاظ وم امك لوعفم نزو ىلع ءوج وم وهف سبكلا تاجو نم ةحوتفم ةزمهو

 . داوس هطلاخي امهفوص ضايب نا ىنعي (ناقلبالا ناحلمالا) : هلوق

 لاقي . داوس هطلاخي ضايب ناولالا نم مضلاب ىنعي ةحلملاو : حاحصلا ىف لاق
 . خلا . اسيلخ هرعش ناك اذا حلما سيتو حلما سبك

 هسار سلخاو هسبايو هبطر طلتخا اذا تابنلا سلخاو رخآ عضوم ىف لاقو

 . لاق نا ىلا . ضايبلا هداوس طلاخ اذا

 جزامم داوسب حلملا نولك هن ول ناك ام حلمالا : ليقو . خلا طمشالا سيلخلاو

 لالخ وأ هداوس نم رثكآ هضايب وأ ةرمح هولمت داوس وأ ةرمح هضايب طلاخ ام وآ

 . لاوقا ضايبلا ىقنلا وا ءادوس تاقبط هضايب

 كربيو داوس ىنف ىشمي و داوس ىن رظني ىذلا هنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

. ملعأ هللا و . دا وس ىف
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 ةقفنلاو علخلاو قالطلا ىف

 هتأرما قلط رمع نبا نأ ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9
 هلأسف ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر ىلإ رمع ءاجف ضئاح ىهو

 ھ 42 4 و ,٠هے 4.٨ ۔ ,۔ے م4۔ ,۔۔ ,.د ٤ ,٠ و ه .. - .ز

 ضيحت مث رهطت ىتح اهكيميو اهعجاري نآ هرم » : لاقف لعف امع
 ةذعلا تنيف ّسُمَي نأ لبق قلط ءاش ناو كبشأ ءاش نإف رهطت مث
 . « ءالا اهن قلطن نأ لَجَو زع هللا رمآ ىتلا

 هللا لوسر نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 . )1( ثيدحل ١ «محاكن دعب الا قالط ل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةديبع وب _ 1

 اهت امنإف (2) اَهَتممحَص غ رفتننتل اهتخا قالط ةأرتُما لآستال »
 . « اهن رذق ام

 قلط : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 اهيلاو لسراف اناب اقالط بئاغ وهو هتجوز صفح نب ورمع وبأ

 ىلا تءاجف ى ءىش انيلع كل ام هللاو امأ لاقف ، هتطخسف رعشب هليكو

 ك نيل » : لاقف هل كلذ تركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ذ لاق من كيرش مأ تيب ىف دقعت نا اهرمأف «رةقفن نم هيلع
 لَجَر هنإف موتكم مأ نبا دنع يِذَتعإ ىباتّصا اهاشفي ةأرما كلت »
 هل تركذ تلح املف « ىنيِنذاف (3) ِتللح اا كبايث َنبعَضَت ىتعأ
 لوسر اهل لاقف «ىن ابطخ ماشه نب مهج اب ]و نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ
 هقتاع نَع %هاّصَع عضي الف مهب و أ اهأ » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ لوطم كلانه وهو حاكنلا باتك لوا ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (1)

 مها ٠ اهتينآ ىف اهتخا ةينآ غارفتسا نم ذوخام وهو هب درفتلا نع ةيانك اهتفحص غ رفتستل هلوق (2)
٠ تللعا خ (3)



 «رديَز نب ةماسا يجينأ نككو ،هت لام ال ةولْغَصف ةيواعم امأو
 هتحكنف تلاق « يز نب ةماسأ يعكنا » : اهل لاق مث )4( هته ركف تلاق

 ."هب تطبتغاف (5) اربخ هيف هللا لمجف

 لوسر جوزت : سابع نبا لاق : لاق رباج نع ةديبع وبأ - 3
 اهب نتبي ملو اهقلطف ةرمع اهل لاقي ةأرما ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دنع هذهل ام » : لاقف طق ضرمت مل اهنا هل لاق اهابأ نأ كلذو
 . اهقلطف « رتَح نم هللا

 تزشن : لاق سابع نبا نع ذيز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 4
 سيق نب تباث اهجوز نع ىبأ نب هللا دبع تنب ةليمج مأ
 : لوقيو اهدريو اهجوز وكشت نيترم اهابا تتاف (6) سامشلا نبا

 اهيكشي ال اهاب تار الف . يربصاو كجوز ىلا يعجرا ةينب اي

 اهنأ تركذو هيلإ وكشت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تا
 : لاقف اهجوز ىلاي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لسرأف هل ةهراك

 هجو ىلع ام قحلاب كثعب ىذلاو : لاقف « تكلمهلو كَلاَم ثبان اي «

 : لاقف . يدهج نسحمل اهيلا ىنإو كريغ اهنم يلار بحأ ضرالا
 ىلص هللا لوسر بذكت نأ ته ركف » تبات لوقي اميف نيلوقت امم «

 تفوخت نكلو ى هللا لوسر اي سس تلاقو اهلأس نيح ملسو هيلع هللا
 ىلص هللا لوسر اهل لاقف _ هل ةضغبم اهنا ىنعت _ رانلا ينلخدي نا
 « ؟ ِكليبتس لَعيَو ةنم تذخا ام ِهئَلَع َنيؤزَتأ » : ملسو هيلع هللا
 ْتَنَحَا ام كيلع ةرت نأ ضرأ تباث اي » : لاقف ممن تلاق
 ئلع هدرت اطئاح ىنم ثذخا دق هللا لوسر اي لاق «؟ اهليبس نلعتو

 لوأ اذه : سابع نبا لاق . اهليبس ًلخف هيلع هتدرف اهليبس يلخأو
 . مالسإلا ىف ناك علخ

 ٠ هتهركف لاف خ (4)
 ٠ اوثك اريغ بطقلا ةغسن ىف (ة)

. شامش خ (6©)
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 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 اه ريخف تقتع اهناف ىلوألا امأ : ننس ثالث ةري رب ىف تناك : تلاق
 . هقرافت وآ اهجوز عم ميقت نأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ءىشب ينينيعاف ىنوبتاك يلمأ نا تلاقف يلا تءاج اهنأ ةيناثلاو

 هللا'لوسر عمسق«يل كؤال و نوكيف هب كوبتاك ام مهل دعأ اهل تلقف

 انيلع لخد ةثلاثلاو ء «قّتَعا نمل ُءاَلَولا» : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلا برقف محلب روفت ةمربلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لوسر اي ىلب انلق «مَللاب روفت ةمزبلا رآ ملأ » : لاقف ماداو زبخ
 ؛ةقدصلا لكات ال تنأو ةريرب ىلع هب قدصت محل كلذ نكلو . هللا

 .؛ةييك اهنم انيل َوُهَو ةقنَص اهيع وه » : ملسو هيلع لا ىلص لاقف
٦ » » 

 لاسرالا وهو قالطالا نم قنسشم قاولا لح ةغللا ىف قالطلا :: رجح نبا لاق
 . لذبلا ريثك ىا ريخلاب ديلا قلط نالفو . كرتلاو

 هدارفأ لولدم ضعبل قفاوم وهو . طقف جيوزتلا ةدقع لح : عرشلا ىفو
 . ىوللا

 . حصفا وهو اضيا اهحتفب و ماللا مضو ءاطلا حتفب ةارملا تقلو

 . هري رقتب عرشلا درو يلهاج ظفل وه : نيمرحلا ماما لاق

 . حصفأ وهو اضيا اهحتفبو ماللا مضو ءاطلا حتفب ةارملا تقلط و

 ةدالولاب صاخ وهف تففخ ناف . ةليقثلا ماللا رسكو هلوا مضب اضيا تقلُطو
 . امهيف قلاط ىمهف ماللا ةنكاس اقلط ةدالولا ىف ردصملاو ماللا مضب امهيف عراضملاو

 . .ازئاج وأ ابودنم وأ ابجاو وا اهوركم وا امارح نوكي دق قالطلا مث

 . روص هلو ايعدب ناك اذا اميفف : لوالا اما

 . لاحلا ةماقتسا عم ببس ريغب عقو اذا اميفف : ىناثلا امأو

 . نامكحلا كلذ ىار اذا قاقشلا اهنم روص ىفف : ثلاثلا امأو

. ةفيفع ريغ تناك اذا اميفف : عبارلا اماو
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 بيطت الو اهديري ال ناك اذا امب هريغ هروصو ىوونلا هافنف سماخلا امأو

 .نا مامالا حرص دقف . عاتمتسالا ضرغ لوصح ريغ نم اهتنوئم لمحتي نا هسفن
 . ىهتنا . هركي ال ةروصلا هذه ىف قالطلا

 رسكب رافغ تنب . نون مث ميملا رسكو دملاب ةنمآ (هتارما قلط) :: هلوق - 9

 " . ةليقث ميم مث ةحوتفم ةلمهمب رامع تنب ليقو . ءافلا فيفختو ةمجعملا

 لوسر اي : لاق هنع هللا ىضر رمع نأ ركذ مث . ىلوا لوالاو : رجح نبا لاق

 اهمسا نوكي نأب عمجلا نكمي هنا ركذف . خلا راونلا هتارما قلط هللا دبع نا هللا

 . راونلا اهبقلو ةنمآ

 كلذلف . تاياورلا ضعب ىف امك ةدحاو ةقيلطت ىنعي (ضئاح ىهو) : هلوق

 . اهعجاري نأ رمأف ضئاح ىمهو اثالث اهقلط هنأ معز نمل افالخ اهتمجارم هل زاج

 . ملعا هللاو

 لاق . لعف امع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رمع ءاجف) : هلوق

 هللا ىلص هللا لوسر هيف ظيفتف هربخا رمع نبا نا ملاس نع ركذ نا دعب رجح نبا
 الاو هنع يهنل ١ مدقت ناك ضيحلا ىف قالطلا ناب راعشا هيفو : هصن ام ملسو هيلع

 . هنع ىهنلا قبسي مل رما ىلع ضييفتلا عقي مل
 مكح فرع نوكي نا لامتحال كلذ نع لاؤسلاب رمع ةردابم كلذ ىلع ركعي الو

 . كلذ هل عقو نم عنصي اذام فرمي ملو هنع ىهنم هن او ضيحلا ىف قالطلا

 لأسنف اهلثم اهلبق اوري مل مهنا نوكي نال لمتحم رمع لاؤس : ىبرعلا نبا لاق
 : هلوقو . ًنهنَدعِل رُهوُقَلَطَف ه :: هلوق نآرقلا ىف ىار امل نوكي نا لمتحيو : ملعيل
 . و ما ءرق اذه نا ملعي نا دارا .ورف ةمال رهىيشنأي رضت َرَتي »

 نع لاسي ءاجف ىهنلا ملسو هيلع هللا ىلص ،ىبنلا نم عمس نوكي نا لمتحيو
 . كلذ دعب مكحلا

 ىذلا ىنعملا نال اما ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ظيفتو : ديعلا قيقد نبا لاقو

 ىضتقم ناك هنالو كلذ ىف تيبثتلا لاحلا ىضتقم ناكف ارهاظ ناك عنملا ىضتقي
 . ىهتنا . هيلع مزع اذا كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةرواشم لاحلا

هب قلمتي : ديملا قيقد نبا لاق : رجح نبا لاق (اهعجاري نا هرما) : هلرق
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 هناف ؟ال وا ءىشلا كلذب رما وه له ءىشلاب رمالاب رمالا نا ىهو ةيلوصأ ةلاسم
 . رماي نأ هرماف . ةرم رمعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ارما سيل ءىشلاب رمالاب رمالا : لاقف بجاحلا نبا اهركذ ةلاسملا هذه : تلق

 ثيح وه امنا ىفنلا نا لصاحلاف تلق . لاق نا ىلا هليلد ركذف . خلا ءىشلا كلذب

 نأ لوالا روماأملل رمآ لوالا رمالا نأ ىلع لدت ةنيرق تدجو اذا اماو . رمالا درجت

 ليصفتلا اذم ىلع نيقيرفلا مالك لزني نا ىغفبنيو ٠ الف ىناثلا رومأملا غلبي
 . فالخلا عفتريف

 مكحلا هل غوسي ثيحب لوالا رمالا ناك نا :: لاقف نيرمآلا نيب قرف نم مهنمو

 ىذلا ليلدلا نم دافتسم وعو . ىوقا اذهو . الف الاو هل رمآ وهف ىناثلا رومأملا ىلع

 هيلع هل مكح ال نم رمأ اذا الا ايدمتم نوكي ال هنال ىفنلا ىلع بجاحلا نبا هب لدتسا

 . هنذا ريغب هريغ كلم ىف افرصتم نوكي الئل

 نيقيرفلا ىلع فيلكتلا ناطلس هيف دجوف رومالاو رمالا ىلع مكاح عراشلاو
 لمال هللا رمأ هنم مهفي دحا لك ناف (1) « ٍةاَلَصلاب كلما ٠هأَو ه : ىلامت هلوق هنمو

 . ةالصلاب هيبن

 كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتفتسا امنا رمع ناف بابلا ثيدح هنمو

 . هب هنبا مزليو هب هرمأي ام لثتحيل

 نأ ىف ةحضاو ةنيرقلا ناف طلاغ وهف ةلاسملا هذهل ثيدحلا اذمهب لثم نمف

 تاياور ركذف هيف لاطا ام رخآ ىلا غيلبتلاب ارومام ناك ةنئاكلا هذه ىف رمع

 ناك ناو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رومأم ناك رمع نبا نأ ىلع لدت ةددعتم

 : لاق مث هللا همحر هيبأ ةطساوب

 ناك ائيش لعفي رخآ افلكم رماي نأ فلكمل هجوت اذا باطخلا نا لصاحلاو
 . عراشلا لبق نم رومام ىناثلاو . اضحم اغلبم لوالا فلكملا

 (اذك نيح ىف اذك ةالصب هورمو هباحصاو ثريوحلا نب كلامل هلوقك اذهو

 هرئاظنو (بىيتختلو ربّصَتلَق اًهرُم) : ملسو هيلع هللا ىلص هتنبا لوسرل هلوقو

 َ . ةرمنشك

٠' 131 ةيالا . هط ةروس (1)



 _- ٦٢ -ا + +. ةقفنلاو علغلاو قالطلا ىف (28) بابلا 102

 نم بال >لا هح وت ناو . ايصاع ناك لثتمي منف كلذب ىناثلا لوالا رمأ اذاف

 وا . عبسل ةالصلاب مكدالؤأ اورم : هلوقك فلكم ريغ رماي نا فلكملا ىلا عراشلا
 هيلع لوالل رما ال نم رماي نا رمالا هيلع هل نم رماب عراشلا ريغ نم باطخلا هجوت

 . ءىشلاب .ارما ءىشلاب رمالاب رمالا نكي مل
 نا نايبصلا ءايلوا رما ىهو فالتخالا اهنع أشن ىتلا ىه ىلوالا ةروصلاف

 . نايبصلا اورماي

 نأ لوالل هرمأب ايدعتم رمالا نوكي نأ اهيف روصتب ىتلا ىه ةيناثلا ةروصلاو

 . ناعتسملا هللاو . ةلاسملا ىف باطخلا لصف اذهف ىناثلا رماي

 . ةعجارملا بوج و ىف اوفلتخاو : لاق

 . ةياور ىف دمحاو كلام هيلا بهذف

 حاكنلا ءادتبا نأب اوجتحاو ةبحتسم اهنأ روهمحلا لوق وهو هنع روهشملاو

 ةجحلاو . ةبجاو اهنا ةيفنحلا نم ةيادهلا بحاص ححصو ى كلذك هتمادتساف بجي ال

 تناك ضيحلا ىف امرحم ناك امل قالطلا نالو . اهب رمالا دورو بوجولاب لاق نمل

 لاق . ترهط ىتح ضيحلا ىف قلط ىذلا ىدامت ولف . ةبجاو هيف حاكنلا ةمادتسا

 ىهتن ١ . ترهط اذا مهنم بهشأ لاقو . ةعجرلا ىلع ربجي هباحصا رثكاو كلام

 . ةعجر ال نأ .اهتدع تضقن اذا هنأ ىلع اوقفتاو

 لاطب نبا هلقن امك اهتعجارمب رمؤي ال هيف اهسم دق رهط ىف قلط ول هناو

 . خلا . تباث فالخلا نكلو . هريغو

 ثيدحلا ىف درو امك اهتعجارمب رمؤي هنا حاكنلا باتك ىف اندنع هب حرصملاو

 ۔ ٠ ,ب .. ے, < . ٠ةے ,ؤ '.ه۔ . 41٠4. ى ١ -ح 2 .
 تات نإف هبر ىصع هنا ليق دقق اَهِضيَح ىف هتارما لُجَرلا قل اذاو : لاق ثيح

 . خلا . اهِضيَح نم تتَسَتغا اذإ اهقلط اَمَقَلَكب نآ دارأ اذإ . اهنجاريَلَق

 نكل . بدنلا وا بوجولا ىلع لومحم وه له رمالل ضرعتي ملو ثيدحلا ركذف
 . ملعا هللاو . هريغ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا نوكي نا هيف لصالا

 هنا هحيرص لب هرماظ (رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسميو) : هلوق

نم دبال لب . اهيف اهعجارو اهقلط ىتلا .ةضيحلا بقعي ىذلا رهطلا ىف اهقلطي ال
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 وهو ىراخبلا ةياور ىهو ت اهبقعي ىذلا رهطلا ىف ءاش نا قلطي مث ىرخا ةضيح
 . رجح نبا اهركذ ةددعتم قرط نم عفان نع ىورللا

 ةضيحلا بقع ءاش نا اهقلطي هنا : هللا همحر ايركز ىبا خيسشلا مالك رهاظو

 نا دارا اذاف . اهعجاريلف بات ناف ملك دمب لاق هناف . اهيف عجارو قلط ىتلا

 نا ىلا رمع نب هللا دبع نع ىور ىذلا وهو اهضيح نم تلستغا اذا اهقلط اهقلطي

 اهنضيح نم تلسنغا اذا كلذ دمب ءاش نا اهقلطي مث . اهعجاري نآ هرماف . لاق

 . ىمتنا

 . ىعفاشلا اهراتخي ىتلا ىه ةياورلا هذهو

 ةضيحلا نم رهطت ىتح ىور امنا عفان ريغ نع ىعفاشلا لاق : رجح نبا لاق
 . لاق نأ ىلا ى سنوي هاور قلط ءاش ناو اهكسما ءاش نا مث اهيف اهقلط ىتلا

 دقو . عفان ةياورل ةقفاوم ملاس نع ىرهزالا تاياور نال لاق امك وهو تلق

 . اظفاح ناك اذا اميس الو ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو . دواد وبا كلذ ىلع هبن

 . كلذ ىف ةمكحلا ىف فلتخا دقو

 نأ _ عفان ةياور ىف امب ىآ _ كلذب دارأ نوكي نأ لمتحي ىعفاشلا لاقف

 ىمهو اهقيلطت نوكيل مات ضيح مث مات رهطب اهيف اهقلط ىتلا ةضيحلا دعب اهئ ربتسي
 . ضيحب وا لمحب اما اهتدع ملعت

 بغري هنا - عنصي امب لهاج ريغ وهو _ لمحلاب هملع دعب اهقيلطت نوكيل وأ
 . لاق نأ ىلا . لمحلل كسميف

 لحي انامز اهكسما اذاف قالطلا ضرفل ةعجرلا ريصت ال نأ هيف ةمكحلا ليقو

 بمذيف اهعماجي دقف اهعم هماقم لوطي دق هنال ةمجرلا ةدئاف ترهظ اهقالط اهيف

 . اهكسميف اهقالط ببس نم هسفن ىف ام

 هيف اهقلط ولف دحاو ءرقك هيف اهقلط ىذلا ضيحلا ىلي ىذلا رهطلا نا ليقو

 ىلا رخاتي نا مزلف ضيحلا ىف قالطلا نم عنتمم وهو ضيحلا ىف قلط نمك ناكل
 . ىناثلا رملطلا

 قالطلا اهيف عقو ىتلا ةضيحلا ىلي ىذلا رهطلا ىف اهقيلطت زاوج ىف فلتخاو

. ةمجر رلاو
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 رهاظ هيسغنقي ىذلا وهو ىلوتملا عطق هبو عنملا امهحصا ناهجو ةيمفاسشلل هيفو
 . لاق نا ىلا ى ثيدحلا ىف ىتلا ةدايزلا

 . خلا . بحتسم ريخاتلا نا ىضتقي ةيكلاملا مالكو

 ناك امنا ميرحتلا نا زاوجلا هجوو : لاق مث زاوجلا دمحاو ةفينح ىبا نع ركذف

 امك رمهلطلا اذه ىف اهقالط زاحف ميرحتلا بجوم لاز ترهط اذاف .ضيحلا لحال

 . هدعب ىذلا رهطلا ىف زوجي

 اهقلطيل اهعجار دق ناك ةضيحلا كلت بقع اهقلط ول هنا : نيعناملا ةجح ركذ مث

 هرمأف اكاسسما اهامس اذهلو . ةأرملا ءا ويال تعرش اهناف ةعجرلا دوصقم سكع اذهو

 رهطت مث ىرخآ ةضيح ضيحت ىتح هيف قلطي ال ناو رهطلا كلذ ىف اهكسمي نا

 .. قالطلل ال كاسمالل ةعجرلا نوكتل

 ىذلا رهطلا ىف اهكسمي نأ رمأ ثيح ىنعملا اذه دكأ عراشلا نا كلذ دكؤيو

 اهعجاَرُي نأ هرم : رفعج نب ديمحلا دبع ةياور ىف هلوقل هيف اهقلط ىذلا ضيحلا ىلي
 . اهكتسشا ءاس نإو اهقلط انش ىنإَق ىرخا ترمط اذإ ىتح هسم ترهط اذإ

 دقو . هيف اهقلطي نا هل حمسي فيكف رهطلا كلذ ىف اهكسمي ناب هرمأ ناك اذاف

 . ىهتنا . هيف اهعماج رهط ىف قالطلا نع ىهنلا تبث

 هيف :: ىباطخلا لاق . (سمي نا لبق قلط ءاش ناو كسسا ءاش ناف) : هلوق

 اقلطم نوكي ال قلاط تناف ترهط اذا ضئاح ىهو هتجوزل لاق نم نا ىلع ليلد

 قالطلا عاقيا نيب هقالط عوقو دنع اريخم نوكي ىذلا وه ةنسلل قلطملا نال ةنسلل

 . هكرتو

 اهعماج رهط ىف قالطلا نا ىلع (سمي نأ لبق) : هلوقب لدتساو : رجح نبا لاق

 . خلا . روهمجلا حرص هبو مارح هيف

 ىمو اهقلط اذا اهيلع ربجي امك ذئنيح ةعجرلا ىلع ربجي له : فالخلا ركذف
 . هيف لاطا ام رخآ ىلا ؟ ال وأ ضئاح

 عاطقنا وه له : قالطلا هيف زوجي ىذلا رهطلاب دارملا ىف اضيا فالخلا ركذ مث
؟ لسفلاب رهطتلا وا مدلا
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 اهتضيح نم تلستغا اذاف) :: اهيف ةياورب هل لدتساو ىناثلا حجارلا نأ ركذو

 همحر مدقتملا ايركز ىبأ مالك هب رعشي امك اندنع بهذملا وه اذه (خلا ىرخالا

 ٠ ملعا هللاو . هللا

 :رجح نبا لاق (ءاسنلا اهل قلطت نا لجو زع هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف) :: هلوق

 ءاسنلا مْنفَلط ادارُىبَنلا اهيا اي » : ىلاعت هلوق ىهو ةيآلاب دارملا نايب اذهو . نذا ىا

 . (7) " نودي نُهوَمَلَطَق
 هللا ىلص ءىبنلا نع مالكلا اذه ناب عفان نب بويا نع هتياور ىف رمعم حرصو

 . ملسم دنع ريبزلا ىب ةياور ىف ملسو هبلع

 ٍمْتْقْلَط اذإ ىتلا اهيأ اير : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ارقو رمع نبا لاق
 . رهطلا ىف اهقالطب رمالل راهطالا ءا رقالا نأ ىلا بهذ نمل هب لدتساو (7) (َاَسِتلا

 صب رتلا ةقلطملل لمج دقو . نهتدع ءادتبا تقو ىأ (نهتدعل نه وقلطف) : هلوقو

 وه رهطلا ىف قالطلا نا لاقو . ضيحلا ىن قالطلا نع ىهن املف . ءورق ةثالث

 . خلا . ربلا دبع نبا هلاق راهطالا ءارقالا نا ملع هيف نوذاملاو قالطلا

 ' باتك لوأ ىف هيلع مالكلا مدقت . خلا (حاكن دعب الا قالط ال) :هلوق _- 0

 . 0 مقر عجاريلف . حاكنلا

 ىغلا ةأرملاب دارملا نوكي نأ لمتحي (اهتخأ قالط ةارملا لأست ال) : هلوق - 1

 : ترج امك رهاظلا وهو . ةرضلا ىلع تبطخ ىتلا ىه اهتخا قالط لاؤس نع تيهن

 . ةداعلا هب

 . اهجوز نم كلذ بلطتو لعفلاب ةرض تراص ىتلا ىه دارملا نوكي نا لمتحيو

 . ملعأ هللاو . نسحالا وهو امهنم الك دارملا نوكي نا لمتحيو

 امك فاطعتسالاو ننحتللو مالسالاو ةيسنجلل اتخا ةرضلا ىمس هنا رهاظلاو

 . ةيآلا ىنم هيخأ ني هل ئفمئ نَمَف ه : هلوق ىف اخأ مدلا ىلو هللا ىمس

 قرل مالسالاو ةيسسنحلا نم امهنيب ةتباثلا ةوخالا ظفلب هركذو ىواضيبلا لاق

 ٠ ىهتنا . هبلع فطع ] هل

٠ 1 ةيآلا . قالطلا ةروس )7(
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 عمجلاو ٠ ةعصقلاك ةحفصلا : حاحصلا ىف لاق (اهتفحص . غ رفتستل ح ( ٠ هل وق

 ٠ فاحص

 ةفحصلا مث ةرشعلا عبشت اهيلت ةعصقلا مث ةنفجلا عاطقلا مظعا ىئاسكلا لاق

 عبشت ريغصتلاب ةفيحصلا مث ةثالثلاو نيلجرلا عبشت ةليكملا مث . ةسمخلا عبشت

 . خلا . لجرلا

 ىف ام ىلع لذبلا هانعم غارفتسالا ناف » ةنحصلا غارفتساب دارملا ام لماتي نكلو

 هتبسانم رهظت ملو 1 خلا هتلذب ىأ اذك ىف ىد وهحم تغرفتس او لاق ثيح حاحصلا

 . ررحيلف . ملعا هللاو . انم

 قال ةارملا لست ك) دانسالا ركذ دعب هظفلو ىراخبلا ىف ثيدحلا تيار مث

 . ىهتنا (اَهَل َدِدَق ام اهل ًنإَف . عكننلو اَهَتَقُحِص غرفتُستل اهتخا
 . تاياور هيف ركذو اريثك هحراش هيلع بنكو

 . خلا (اهنخأ قالط لاست مأرُمال "[

 . «امةاتاةىمكتل اهنيخأ قالط طرتشت نآ ٍمآَرمال حلصي ال) : اهنمو

 . ( حصي ل لذب يبي ال ) : اهنمو
 . (اَهتبحاَص اناغ رقتستل ) : اهنمو

 : لاق :مث . ىنعملا ةبراقتملا تاياورلا نم اهريغ ىلا

 ببس كانه نكي مل اذا ام ىلع لومحم وهو كلذ ميرحت هرهاظ (لحي ال) : هلوق

 كلذ نوكيو . جوزلا ةمصع ىف رمتست نا اهعم ىغبني ال ةارملا ىف ةبيرك كلذ زوجي
 . لاق نأ ىلا ء اهنم جوزلل وأ ج دزلا عم اهل لصحي ررضل وأ ةضحلا ةحيصنلا ىلع

 خسفني مل كلذ لعف ولف بدنلا ىلع ىهنلا اذه ءاملعلا لمح : بيبح نبا لاقو
 . حاكنلا

 خسف هنم مزلي ال نكلو . ميرحتلا ىف حيرص لحلا ىفن نأب لاطب نبا هبقعت و

 مسق امب ضرتلو ىرخالا قالط لاست نا ةرملا ىلع ظيلفتلا هيف امناو . حاكنلا
. ىهتنا . اهل هللا
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 ةأرملا ىهن ثيدحلا اذه ىنمم ىوونلا لاق : رجح نبا لاق (اهتخا) :: هلوق

 هفورعمو هتقفن نم اهل ريصيف ىه اهجوزتي نأو هتجوز قالط الجر لأست نا ةيبنجالا

 . اهتفحص ىف ام ءىفكتف هلوقب كلذ نع ربعف ةقلطملل ناك ام هترشاعمو

 .نيدلا وا عاضرلا وا بسنلا نم اهتخا تناك ءاوس اهريغ اهتخاب دارملاو : لاق

 دارملا نال اما نيدلا ىف آاتخا نكت مل ناو مكحلا ىف ةرفاكلا كلذب قحليو

 . ىمدآلا سنجلا ىف اهتخا اهنا وا بلاغلا

 نأ ىغبني ال هنأ هقفلا نم هيف : لاقف ةرضلا ىلع انه تخالا ربلا دبع نبا لمحو

 نكمي تخالا ىف ميمعتلا اذهو . هب درفنتل اهترض قلطي نآ اهجوز ةارملا لاست

 . ( اهتخأ قالط "ةأرملا لاست ال ) ظفلب تعقو ىتلا ةياورلا ىف

 هلوق ديؤيو ةيبنجالا ىف اهنا اهرهاظف طرشلا ظفل اهيف ىتلا ةياورلا اماو

 .اهلبق ىتلا قلطي نا طرتشت نأ ريغ نم روكذملا جوزلا جوزتتلو ىأ (حكنتلو) اهيف

 ۔ لاق نآ ىلا - نايح نبا ةدايز هديؤيو نيدلا ىف تخالا انه دارملاف اذه ىلعو

 . خلا ةميتشلا تخأ ةسيئشملا نإَق اهتحص غعرفتشتل)

 مساقلا نبا ىار ىلع كلذ ءىجيو : لاق مث ةملسملاب كلذ صخ مهضعب نا ركذف
 . قرف ال روهمجلا دنعو . ةقساف اهقالط لوؤسملا ناك اذا ام ىنثتسي نأ

 ومو ثىفكتل هلوقب دارملا رسفي : رجح نبا لاق (اهنفحص غرفتستل) :_ هلوق
 . لاق نا ىلا . هيف ام تغرفا و هتبلق اذا ءانالا تافك نم لاعتفا زمملاب

 . لاق نأ ىلا \ جوزلا نم لصحي ام ةفحصلاب دارملاو

 نم لثم اذهو : لاق ةطوسبملا ةعصقلاك ءانا ةفحصلا : ةياهنلا بحاص لاق
 . هئانا ىف هريغ ءانا بلق نمك كلذ نوكيف اهظحب اهيلع راثئتسالا دي رت

 تخبلاو بيصنلا هبش ةيليثمت ةحلمتسم ةراعتسا هذه : ىبيطلا :: لاقو

 هبشو . ةذيذللا ةمعطالا نم ةفحصلا ىف عضوي امب اهنمو اهظوظحو ةفحصلاب و
 هبسشملا لخدا مث . ةمعطالا كلت نم ةفحصلا غارفتساب قالطلا نع ببسملا قارتفالا

 . ىهتنا . هب هبسشملا ىف المعتسم ناك ام هبشملا ىف لمعتساو هبشملا سنج ىف هب

 دارملا نا لمتحي مث . لاق نا ىلا (حكنتل) و ىراخبلا ىف هلوق ىلع ملكت مث
ىف رمالا لكت لب هتمصع نم ةرضلا جارخال ضرمنت نا ريغ نم لجرلا كلذ حكنتلو
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 اهنا ىلإ ةراشا (اَهل ق ام اهل ايئإق) : هلوقب متخ اذهلو . هللا هردقي ام ىلا كلذ
 ىغبنيف هللا هردق ام الا كلذ نم عقي ال هناف هتطرتشاو هيف تحلاو كلذ تلاس ناو

 . اهتدارا درجمب ءىش هنم عقي ال ىذلا روذحملا اذهل ىه ضرعتت ال نا اهل

 . اذه ىف لخدت ال عاضرلا وأ بسنلا نم تخالا نا ديؤي امم اذهو

 . لجرلا اذه نع ضرعتو هريغ حكنتلو دارملا نوكي نأ لمتحيو

 اهلبق ىتلا تناك ناف اهل رسيت نم حكنتلو ىنعملاو نيرمالا لمشي نا دارملا وا

 .ىهتنا ملعأ هللاو . هريغ حكنتلف اهتخا تناك ناو . روكذملا لجرلا حكنتلف ةيبنجا

 ىف كولسلا لوصا نم ثيدحلا اذه ىف ىبرعلا نبا لاق : رخآ لحم ىف لاقو

 باستكالا ىف فرحتلا عنمي الو . تاعاطلا ىف لمعلا ضقاني ال كلذو . ردقلا ىراجم

 . هفلبي هنا ققحتي ال ناك ناو دمن توقل رظنلاو

 امل ملعلا لها دنعو . ردقلا ثيداحأ نسحأ نم ثيدحلا اذه ربلا دبع نبا لاقو

 اهل لصحي ال هناف اهمحازت اهنا نظ نم قلطو اهباجا ناك ول جوزلا نا نم هيلع لد

 ةيآلا ىف ىلاعت هللا لوقك وهو اهبجي . وا اهباجا ءاوس اهل هللا بتك ام الا كلذ نم
 . ىهتنا (8) ى آنل هللا بتك ام آلإ انبيصي نل لق ه : ىرخالا

 هللا رمأ ناكو ه : ىلاعت هلوق ىف هدروا ثيدحلا نال ىرخالا ةيآلا ىف لاق امناو
 . ملعا هللاو . (9) . ارودقمم اردق

 ورمع نبا صفح وبا لاقيو رجح نبا داز . (صفح نبا رمع وبا) : هلوق - 32
 هثعب امل ىلع عم جرخف . ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ مع نبا وهو ىموزخملا ةريغملا نبا
 رماو اهل تيقب ةنلاث ةقلطب اهيلا ثعبف نميلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 اريعشو ارمت اهل اوعفدي نا ةعيبر ىبا نبا شايعو ماشه نب ثراحلا همع ىنبا
 ىتكْس كل تشيل) : اهل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىلا تكشو كلذ تلقتساف

 .خلا ىراخبلا ىف اهرا ملو اهنع ةددعتم قرط نم اهتصق ملسم جرخا اذكه (ةقَقَت الو

 براخم ىنب نم دلاخ نب سيق تنب ةمطاف ىه رجح نبا لاق (هتجوز) : هلوق
 ةيواعم نب ديزيل قارعلا ىلو ىذلا سيق نب كاحضلا تخا ىهو . كلام نب رهف نبا

 ٠ 51 ةيآلا . ةبوتلا ةروس )٥(

٠ 38 ةيالا ، بازحالا ةروس (9)
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 ورمع وبا اهجوزتو لامجو لقع اهل ناكو . لوالا تارجاهملا نم تناكو . لاق نا ىلا
 . خلا . صفح نب

 همع ىنبا رمأ هنأ ملسم ةياور ىف مدقت (خلا هليكو اهيلا لسراف) ::: هلوق

 ٠. خلا . ةعيب ر ىبا نبا شايعو ماشه نبا ثراحلا

 اهسفن تبهو ىتلا ىه اهلعل (علا كيرش ما تيب ىف دتمت نا اهرماف) : هلوق
 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل

 ركذ دعب لاق ثيح ال وا اهب لخد لهو اهبسن ىف افالخ بهاوملا ىف ركذو
 جوزت ملسو هيلع هللا ىلص هنا ركذ دقو : هصن ام نهنع هللا ىضر نينمؤملا تاهمأ

 هللا ىلص هل اهسفن ةبهاولا ىلوالا ةارما ةرشع اننثا نهتلمجو ركذ نه ريغ ةوسن

 . ىمه نم فلتخا و . ملسو هبلع

 ديدصضتو ىازلا حتفو ةمجعملا نيغلا مضب ةيزم ةيرماملا ةيشرقلا كيرش ما ليقف

 . ىؤل نب رماع ىنب نم فوع نب رباج تنب ةيتحتلا ةانثملا

 هلوخد ىف فلتخاو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اهقلط فوع نب دواد تنب ليقو

 .امهب

 كيرش م] ىه ةوفصلا ىفو . راجنلا ىنب نم ةيراصنالا ةيزغ كيرش مأ ىه ليق
 ىلص هل اهسفن تبهو ىتلا اهنأ ىلع نورثكالاو : لاق . ةيسودلا رباج تنب ةيزغ
 . خلا . تنام ىتح جوزتت ملف اهلبقي ملف ملسو هيلع هللا

 . مكحلا نب نمحرلا دمع كتنب قلط صاملا نب ديعس نبا نآ ىراخبلا ركذو

 رمأ وهو مكحلا نب ناورم ىلا نينمؤملا مأ ةشئاع تلسرأف نمح رلا دمع اهلقناف

 مكبر هللا اوقتاو ه : ىلاعت هلوقل ىنعت (خلا .اهنيب لا اهذدراَو ةللا قتإ) ةنيدملا

 . (1) . ةيآلا . نهتيت نم نهوجرخت ال
 . سيق تنب ةمطاف ةصقب اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع جتحا هنأ ىراخبلا ركذ مث

 امهل صخرا كلذلف اهتيحان ىلع فيخم سح وم ناكم ىف تناك ةمطاف نأ تباجاو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 لدتسا (ىنابطخ ماشه نب مهجاباو نايفس ىبأ نم ةيواعم نا هل تركذ) : هل ق

 . لوالا ريغل اهتبطخ تزاج لبقت ملو درت ملف تبطخ اذا ةارملا نا ىلع ثيدحلا اذهب

 . ةماسأل اهبطخ لب اهيلع كلذ ركني مل ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ناف

٠ 1 ةيآلا . قالطلا ةروس (1)
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 ان وكي نا لامتحال هيف هل ةحح ال هنأ لا هريغو ىوونلا راشاو : رجح نبا لاق

 راشأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلاو لوالا ةبطخب ىناثلا ملعي مل وأ . اعم ابطخ

 ةيواعم ىف ام اهل ركذ امل هناكف ةبطخ نوكت نآ ريدقت نعو بطخي ملو ةماساب

 اذه ىلع مالكلا مدقت دقو . ىهتنا . ةماسال اهبطخف امهنع ةبغرلا اهنم رهظ مهج ىباو

 نا١) حاحصلا ىف امك ىمهو ةطبفلا نم لعافلل ىنبم وهو هب تطبتغاف هلوق

 امب هنطبغ لوقت دسحب سيلو (هنع اهلاوز ديرت نا رعغ نم طوبغملا لاح لثم ىنمتت

 . خلا سبتحاف هتسبحو عنتماف هتعنم كلوقك وه طبتغاف هتطبغو اطبغ هطبغا لان

 . طبغ عاطم وهف ىنعي

 لهو اهبسن نم فالخلا بماوملا ىف ركذ (ةرمع اهل لاقي ةارما) : هلوق _- 3

 :: لاق ثيح اهرورغ وأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم تذوعت ىتلا ةين وجلا ىه

 . ةيبالكلا ميجلا حتفب نوجلا نب ديزي تنب ةرمع ةثلاثلا

 . ةيبالكلا بالك نب سوا نب ديزي تنب ةرمع ليقو

 هنم تذوعتف ملسو هبلع هللا ىلص 71 اهجوزت . حصا اذهو ورمع وبأ لاق

 اهمتمف ديز نب ةماسا رمأو اهقلطف (ذاعمب تذع دقل) : اهل لاقف هيلع تلخدا نيح

 . باوثا ةنالثب

 . ةسنئاع نع ىور اذكه : ورمع وبأ لاق

 . ميلس ىنب نم ةارما ىف كلذ ناك :: ةداتق لاق

 هركذ اذكهو . نوجلا نب نامعنلا تنب ءامسال كلذ امنا ةديبع وبا لاقو

 هبلع هللا ىلص ءىبنلل اهفصو اهاب] نا هذه ةرمع ىف لاقو . ىتايسو ةمبتق نبا

 هذهل اَم) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق . طق ضرمت مل اهنا كديزاو لاق مث . ملسو
 . هللا همحر فنصملا ةياورل بسانملا وه اذهو . ىهتنا اهقلطف (مَح انم هللا ًدنِع

 ةأرملا تزسشنو : حاحصلا ىف لاق .. نيشلا حتفب ىا (تزشن) : هلوق _- 4

 اذا اهيلع اهلعب زسشنو . هتضفباو اهلعب ىلع تصعتسا اذا ازوسشن زشنتو زشنت
 .ىهتنا (1) . ازذوُصت اهلعب ني ثقاَح "ةأرمأ نإو » : ىلاعت هلوق هنمو اهافجو اهبرض

 ىواضيبلا ىف كلذكو (ما) طاقساب ةليمج ىراخبلا ىف (ةليمج ما) :: هلوق
 . ريغصتلاب اهطبضو

٠ 7 ةيالا . ءاسينلا ةروص )1(
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 ٠. بقل امهدحا وأ

 هذم ديؤيو . نيقفانملا سار لولس نب ىبأ نبا ىنعي (هللا دبع تنب) : هلوق
 سيق نب تباث نا ) : رجح نبا هركذ ام ىلع ىناربطلاو ىئاسنلا هاور ام ةياورلا

 اهوخا ىتاف ىبا نب هللا دبع تنب ةليمج ىهو اهدي رسكف هتارما برض سامش نبا
 . ثيدحلا . ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لا وكشي

 لماح ىهو دحاىفاهنع لتقف ةكئالملا ليسغ رماع م ١ نب ةلظنح تحت تناكو تمبابو

 ادمحم هنبا هل تدلوف سيق نب تباث اهيلع فلخف ةلظنح نب هللا دبع هل تدلوف

 . خلا . فاسا نب بيبخ مث . مشخدلا نب كلام اهجوزتف تمعلتخا مث

 . مهضعب همهروو ىبا ند هللا دبع تحخحأ اهنأ ىراخبلا ىف ىذلاو

 اهاخا] ناف كش الب هللا دبع تخا اهناو مهو ال هنأ رحح نب ١ هركذ ام لصاحو

 رهظف ىبا هدحل هللا دبع نب هللا دمع بسن هنأ الا ىبأ زنب هللا دمع نب هللا دبع وه

 نال رهاظ وه امل هللا دبع تخ١ لاق نم نيب و هللا دبع تنب لاق نم نيب ةافانم ال هنأ

 . هللا دبع همسا اهيخاو اهيبأ نم الك

 . راصنالا بيطخ ةلمهم مث ةمجعمب (سامسشلا نبا) : هلوق

 ةاكسشو ةيكشو ةياكشو اوكش هوكشأ انالف توكش نم (اهجوز وكست) : هلوق

 . حاحصلا ىف هركذ امك هلعف ءوسب هنع تربخأ اذا

 . ىكشا نم ةعراضملا فرح مضب (اهيكشت ال) : هلوق

 ك وكشي نا ىللا هح وح العف هب نلعف اذا انالف تيكتشاو : حاحصلا ىف لاق

 ورهو هوكشي امع هتلزاو هتياكش نع عزنو هاوكش نم هتبتعأ اذا اضيأ هتيكشاو

 . خلا . دادضالا نم

 . ملعا هللاو . هوكسشت امع اهلزي مل اهابا نال ىناثلا ىنعملا انه دارملاو

 دنع تاياورلا ضعب ىف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تتأ : هلوق

 . اهوخأ وه ىكتشي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ءاج ىذلا نأ انموق

. ملعا هللاو
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 تتا (ىراخبلا تاياور ضعب ىف) هل ةهراك اهنأ تركذو هيلا وكشن : هلوق

 { ىف هيلع بتعا ام سيق نب تباث هللا لوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هىبنلا

 هقلخ ءوسل هتقرافم ديرا ال يا . خلا مالسالا ىف رفكلا هركا ينكلو نيد الو قلخ

 . اضغب هقيطا ال ىنكلو تاياورلا ضعب ىفو . هنيد ناصقنل الو
 . ةقلخلا ميمذ ناك هنا كلذ ببس ليق (هل ةضغبم اهنا ىنعت) : هلوق

 لوسر اي : تلاق اهنا ىنفلب :: لاق رمعم نع قازرلا دبع جرخاو : رجح نبا لاق

 . (ميمذ لجر تباثو ىرت ام لامجلا نم ىب هللا

 مالسالا ىف ناك علخ لوا : سابع ىبا نع لاق نأ ىلا _ رمعمل ةياور ىفو
 هللا لوسر اي : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا تتا سيق نب تباث ةارما

 هتيارف ءابخلا بناج تعفر امدنع ىل ادب اتباث ناف تباث سارو يسار عمتجي ال

 : لاقف . اهجو مهحبقاو ةماق مهرصقاو اداوس مهدشا وه اذاف ةدع ىف لبقأ

 . ىهتنا . امهنيب قرفف . هتدز ءاش ناو معن : تلاقف ؟ هتقيدح هيلع نيدرتاأ

 اميمذ الجر ناكو لهس تنب ةبيبح هدنع تناك هنا : اضيا كلذ لبق ركذو

 . خلا . ههجو ىف تقصبل ىلع لخد اذا هللا ةفاخم ال ول هللاو : تلاقف

 . هيلع اهجوزت ناك لخن ناتسب ىأ (اطئاح ىنم تذخا) :: هلوق

 علخلا : رجح نبا لاق (مالسالا ىف عقو علخ لوأ اذه سابع نبا لاق) : هلوق

 علخ نم ذوخام لام ىلع ةجوزلا قارف ةغللا ىف وه ماللا نوكسو ةمجعملا مضب

 . ىونعملاو ىسحلا نيب ةقرفت هردصم مضو ىنعم لجرلا سابل ةارملا نال بوثلا

 برقلا نب رماع نا ايندلا ىف ناك علخ لوا نأ هيلامآ ىف ديرد نب ركب وبآ ركذو
 ثراحلا نب رماع هيخأ نبا نم هتنبا جور ةدحوم مث ءارلا رسكو ةمجعملا حتفب

 قارف كيلع عمجا ال : لاقف اهيبأ ىلا اكشف هنم ترفن هيلع تلخد املف برظلا نبا

 لوا ناك اذه نا ءاملعلا معزف : لاق . اهتيطعا امب كنم اهتعلخ دقو كلامو كلعا

 . ىهتنا س برعلا ىف علخ

 ءادتفاو ةيدف اضيا ىمسيو لاق نأ ىلا _ ىتأيسف مالسالا ىف علخ لوأ اماو

 هناف روهشملا ىعباتلا ىنزملا نب هللا دبع نب ركب الا هتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجاو

: ىلاصت هلوقل ائيش اهقارف لباقم ىف هتارما نم ذخاي نا لجرلل لحي ال لاق
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 (2) . هب تنفأ اميف امهنم حانج ال ه . هيلع اودرواف (1) « نست هم اودعأ اق »

 . هيلع درلا ىف لاطا ام رخآ ىلا ءاسنلا ةيآب اهخسن ىعداف

 ةيآب ةصوصخم ءاسنلا ةيآ ناف . هرابتعا ىلع هدمب عامجالا دقعناو لاق مث

 . لاق نأ ىلا . ةرقبلا

 . جوزلا ةهل لصحي ضوعلل لباق لدبب هنجوز لجرلا قارف اعرش هطباضو
 . هب رم] ام امهنم دحاو وا اميقي الا ةفاخم ةلاح ىف الا هوركم وهو

 ةهاركلا عفترت اذلو قلخ وا قلخ ءوسل اما ةرشعلا ةمارك نع كلذ اشني دقو

 . ىهتنا . ىربكلا ةنونيبلا ىلا لوئي ثنح ةيشخ هيلا اجاتحا اذا

 عقي ال هنا ليق دقو ناويدلا ىف لاق كلذلو زوسشنلاب الا اندنع ءادفلا زوجي الو

 . امهدحا رفك دقو الا ةارملاو جوزلا نيب ءادفلا

 . زوشن ريغب زوجي الو زوسشنلاب الا ءادفلا زوجي الو : هللا همحر ىيحي انمع لاق

 . خلا . زوشن ريغبو زوسشنب هزيجي نم مهنمو

 اهجوز عامج ةيهارك ةارملا زوشنو : هللا همحر بوبحم نبا رصتخم ىف لاق
 ةقرافملا ةداراو اهريغ اهب لادبتسا ةدارا لجرلا زوسشنو هنكسم ضغبو هضغبو

 . ىهتنا . اهقادص نم ائيش اهل عفدي نا ريغ نم اهل

 ملخل او اهقادص نم رثكأ ءادفلا ىف ةارملا نم ذخاي نا اندنع ج وزلل زوجب الو

 . ديدج حاكنب اهجوزتيلف ةعجرلا دارا ناف ةدعلا ىف ناثراوتي الف نئاب قالط

 . اهلحم ىف بلطتلف ةريثك بابلا عورفو طورشب اضي] ةعجرلا زوجنو
 . ملعا هللاو

 ةليعف نزوب ةدحوملا حتفب ىه رجح نبا لاق (ةريرب ىف تناكو) : هلوق _- 5

 ةروربمك ةلوعفم ىنعمب ربلا نم ةليعف اهنا ليقو .كارالا رمث ىعو ريربلا نم ةقتشم
 ملسو هيلع هللا ىلص هنال ىلوأ لوالاو ىبطرقلا ههجو .اذكه ةميحرك ةلعاف ىنعمب وأ

 نم ةريرب تناك ولف (مُكسَفنا اكوك آل) : لاقو . ةرب اهمسا ناكو ةديرب مسا ريغ

 . كلذ ىف اهتكراسشل ربلا

 ٠ 20 ةيآلا 0 ءاسنلا ةروس (:)
٠ 229 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2)
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 . ميعن ىبأ دنع عقو امك راصنالا نم سانل ةري رب تناكو

 . عمجلا نكميو . ربلا دبع نبا هلاق لالع ىنب نم سانل ليقو

 كفالا ثيدح ىف ىتايس امك قتمت نا لبق اهنع هللا ىضر ةسشناع مدخت تناكو

 ةفالخلا ىلي هنا ناورم نب كلملا دبع ىف تسرفتو ةيواعم ةفالخ ىلا تشاعو

 . اهنع وه كلذ ىورو كلذب هترشبف

 . (تايضق تالث) انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (ننس ثالث) : هلوق

 اهرمأو دازف نتابضق عب رأ ملسو هبلع هللا ىلص ءىمنلا اهيف ىضقو اهضمب ىنو

 . ةرحلا ةدع دتعت نا

 ىلع ترصتقا كلذلف ةشئاع ثيدح ىنف عقت مل ةدايزلا هذهو : رجح نبا لاق

 . خلا . ثالثلا

 نم تجرخ اهسفن تراتخا اذاف . ةرح تراص اهنال قح ةدايزلا هذهو : لوقأ

 ىلا لقتنت اهناف ةدعلا ىف ولو قتعلا اهقحل اذا ةمالا نال ةرحلا ةدع دتعتف ةمصعلا

 نا هللا مهمحر انباحصا بهذم نال كلذ لبق تقتع ىتلاب فيكف . ةرحلا ةدع

 . مولعم وه امك نهيلع ةدعلاو ءاسنلل قالطلا

 اهلصوأ مهضعب نأو فين اصت ةريرب ةصت ىف اوفنص ءاملعلا نأ رحح نبا ركذو

 ةشئاع دارم نال (ننس ثالث) : ةسئاع لوق كلذ فلاخي الو ةدئاف ةئأمعبرأ ىلا

 ىلع لمتشي اهنم مكح لك ناك امل نكل ةصاخ ادوصقم اهيف ماكحالا نم عقو ام

 . ةيثيحلا هذه نم ريثكنلا عقو ةمج دئاوف اهنم نطفلا ملاعلا طبنتسي ةدعاق ديعقت

 . لاق نا ىلا

 ذخؤب امنا اهادع امو اهيف ام رهظأ اهن وكل عبرالا وأ ثالثلا ىلع رصتقا وا

 . سما اهيلا ةجاحلاو مها اهنال وأ س طابنتسالا قيرطب

 اهيف رهظي امو اهتصق ىف تعرش اهنا عبرا وا ثالث ىنمم : ضايع ىضاقلا لاق

 . ءاتلاو نيعلا حتفب ىنعي :5 وق

 قيتع وهف ةقاتعو.اقانعو اقنع رسكلاب . قتعي دبعلا َقتَع : حاحصلا ىف لاق

. خلا . انا هتقتعاو قتاعو
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 اهسفن تراخخاف ىنعي (خلا ملسو هبلع هللاا ىلص هللا لوسر اهريخف) : هل وق

 . :تاياورلا ضعب ىف امك
 . هعم تنك ام اذكو اذك تيطعا ول تلاقو . ةدايز اهضعب ىفو

 هل لاقي ادبع ناك ةريرب جوز نا سابع نبا نع ىراخبلا تاياور ضعب ىفو

 ءىبنلا لاقف . هتيحل ىلع ليست هعومدو ىكبيو اهفلخ فوطي هيلا رظن] ىناك ثيفم
 ضفب نمو . ةريرت ثيه تح نم بجعت الآ ُساَبمم اَي سابعل ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا لوسر اي تلاقف . هتُمَجاَر ؤَل : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف ؟ ةرير

 . ىهتنا . هيف ىل ةجاح ال تلاق . عفش 5 تإ . آ :: لاق ؟ ىن رمات

 . ملعأ هللاو . دقعلاب هتمصع لا ع وجرلا ةعجارملاب دارملاو

 لك ىلع اهل تباث رايخلا نكلو . ادبع وأ ارح ناك له . اهجوز ىف فلتخاو

 ةعجارملا هيف حصي الف خسف وه لب قالطب سيل رايخلا .اذهو . اهسمي مل ام لاح
 تفلب اذا ةلفطلا ىف امك تاقيلطت ثالث ىلع هدنع تناك دقف كلذ دمب اهجوزت ناف

 . ةقرافملا تراتخاو حاكنلا تركناف

 تقتع ةريرب نال اقالط نوكي ال ةمالا عيب نا ىلع روهمجلل ليلد ثيدحلا ىفو

 نالو ث ىنعم رييختلل نكي مل عيبلا درجمب عقي اهقالط ناك ولف اهجوز ىف ترخف
 . ةرجؤملا نيعلا ىف امك ةبقرلا عيب هلطبي الف ةعفنم ىلع دقع حاكنلا

 . ملعأ هللاو . رييختلا توبثل اخسف الو اقالط نوكي ال اهقتع نأ اضيأ هيفو

 كوبتاك ام مهل ىدع اهل تلقف ءىشب ىنينيعاف ىنوبتاك ىلعا نا تلاقو) : هلوق

 ۔ خلا . ىل كؤالو نوكيف هب

 ىلع رهاظب سيلو . قتعلل بتاكملا عيب زوجي هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه رهاظ
 ۔ رح بتاكملا نأ نم بهذملا دعاوق

 . مهرد هيلع ىقب ام دبع بتاكملا نأ نم ريغلا بهذم هبساني معن

 هموجن رثكا ىدأ نم كلذ نمو : ثيدحلا .اذه دئاوف ركذ دنع رجح نبا لاق

 ىدأ نم ناو . قتعي ال هتميق ردقب موجنلا نم ىدأ نم نأو . رثكالل ابيلغت قتعي ال

 ىف نذا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نال . ىدا ام :ردقب هنم قتعي ال هموجن ضعب

. لاصفتسا ريغ نم ةربرب ءارش
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 هنا لاقي نأ الا مهللا . خلا قنعلا طرشب قبقرلاو بتاكملا عيب زاوج هيفو

 . ةباتكلا موجن نم بتاكملا حيرتسيل دقنلا ليجعتب ةباتكلا دقع خسف رفتغي
 لامعتسا ىلع (هب كوبتاك ام) ةشئاع لوقو (ىنوبتاك) اهلوق لمحي وا لاؤسلا لذو

 متُمق اذإ اَمانكلُعأ ةيرق نم مگَو _ نآرقلا تارق اذاف) دح ىلع ةدارالا ىف لعفلا

 .لعفلاب اهوبتاك مهنا تبثي مل اذا رهاظلا وه اذهو .كلذ ريغ ىلا (1) (ةالَصلا لا

 . ر رحبلف و . ملعا هللاو

 ىف (َقَتَعَأ ْنَمِل ُالولار) : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسف : هلوق

 نأ الا اهيلاوم ىبأف ةريرب ىرتشت نأ تدارا ةشئاع نا ىراخبلا قرط ضعب

 اهي رتشا) : لاقف ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلل كلذ تركذف . ءالولا .اوط رتشي
 َ ۔۔ه< ٥ ] ,ود ؟ , م 2 ,ب ,۔ . ه

 . خلا (َقتعا نَمِل“آلولا امنإف اهيِتتاَو

 ةربرب تءاج : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اضيأ تاياورلا ضعب ىفو

 ىضر ةشئاع تلاقف . ىنينيعاف ةيقوأ ماع لك ىف قاوأ عست ىلع تبتاك : تلاقف

 كؤالو نوكيو . تلعف كقتعأو ةدحاو ةدع مهل اهدعأ نأ كلعا بحا نا ::: اهنع هللا

 اوباف مهيلع كلذ تضرع دق ىنا : تلاقف اهيلع كلذ اوبأف اهلهأ ىلا تبهذف . ىل

 هت ربخاف ىنلاسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسف مهل ءالولا نوكي نأ الا

 . َنَتا نمل اللا امئاق ءالولا همل يليرتشاو اَهيِقنَعَأَق اهيذخ : لاقم
 سانلا ىف ملسو هبلع هللاا ىلص هللا لوسر ماقف : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 اطورش َنوط شت :: كن لاَحر لا افك امأ : لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمحف

 يطرخ ةئام ناك نلو رطام رهك هللا باتك ىف ل طرَت اف هللا رباك ىف تت
 نالك اي ينعا مضُتَحَأ لوثبمكنم لاجر لاب ام . توآ للا طرَمَو . قحا هللا اضق ِ ٨ 4٠ي .ر ر 4 دإ د.., د ه 2٠ و ] . ى ۔رب ,,ه .ه۔۔ 1 4 ه , ۔.۔.-
 . ىهتنا . قتعأ نلر.الولا امئاق “الولا يلو

 ىلع هينعي نم بتاكملا لاؤس زاوج ةريرب ثيدح دئاوف نم رجح نبا ركذو
 . هزيجمت ىضتقي ال كلذ ناو لحت مل ناو . هموجن ضعب

 . لاحلا ىف هيلا لئاسلا رطضي ال ام لاؤس زاوجو

 . ةجوزملا ةأرملاب ةناعتسالا زاوجو

 ىف ىتح رجالا بلط ىف لاملا لذبو اهجوز نذا ريغب اهلام ىف اهفرصت زاوجو
 . قتعلاب برقتلا دصقب لثملا نمث ىلع ةدايزلا ىف ءارشلا

٠ خلا ةالصلا ىلا مايقلا متدرا اذا دارا ىلاعت هناكف لابقتسالا ىنعم ىف انه ىفملا لعفلا نا ىنعي (1)
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 نال اهنمث نم رثكاب ةعلسلا ىف فرصتلا قلطم نوكي نم ءارش زاوج هنم ذخؤي و

 رثكا دقنلا ىف ةبغرلا لوصحل نينس١عست ىف ةثيسن هولعج ادقن تلدب ةسئاع "

 . ةئيسنلا نم

 ةدراولا رابخالا لمحتف هيلا جايتحالا عقوتي نمل ةلمجلا ىف لاؤسلا زاوجو
 . لاق نا ىلا . ةيلوالا ىلع لاؤسلا نع رجزلا ىف

 موهفمل ةعورشملا طورشلا ةحصو تالماعملا ىف ةدسافلا طورشلا نالطب هيفو

 . لاق نا ىلا (لطاب وهف هللا باتك ىف سيل طرش لك) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 نم ناو .ة هطرش حلصي مل هعيب دنع قوقرملا ةمدخ ىنثتسا نم نا هنم ذخؤيو
 . لاق نأ ىلا . هيلع رصأو هميرحتب ملع نا الا ةب وقعلا قحتسي مل ادساف اطرش طرش

 هيف ناك ناو . ديسلاو دبعلا ىضارت اذا اهدقع خسفو ةباتكلا لاطبا زاوج هيفو

 اهتباتك خسف ىف اهيلاومو ةشناع نيب ىعسلا ىلع ةريرب ريرقتل ميرحتلا لاطبا
 . خلا . ةشئاع اهيرتشتل

 : بهذملا ةدعاق ىلع لاقي هنأ الا اقباس هتركذ اميف لوالا باوجلا ديؤي اذهو

 . ملعأ هللاو . بتاكملاو ديسلا ىضارت اذا

 . لاق نا ىلا . هفلاخ نم ىلع درلاو قتعملل ءالولا توبث هيفو : رجح نبا لاق

 ىلع ءانثلاو دمحلا ةمدقتو اهيف مايقلاو . مهملا رمالا ىف ةبطخلا ةيعورشم هيفو

 . ةجاحلا ىف مالكلا ءادتبا دنع (دعب امأ) لوقو . هناحبس هللا

 . هنييعت مدع بحتسا ركني ام هنم عقو نم نأو

 لاق نأ ىلا . افلكم عقوو هيلا دصق اذا الا هركي ال مالكلا ىف عجسلا لاممتسا نأو

 (بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا) مومع نم ىننتسيف ةقتعملا ةارملل ءالولا توبث هيفو
 {. لاق نا ىلا . بسنلا فالخب ثرالاب ةارملا ىلا لقنني ال ءالولا ناف

 . لاق نا ىلا . عابي الو بهوي ال ءالولا نأو

 نآ (قرولا ىطع] نمل ءالولا) ىرخالا ةياورلا ىف هلوق ىنعم نأ هنم ذخؤيو

 . لاق نا ىلا ى ليكولا لخدي الف . اقلطم ءاطعالا رشاب نم ال كلاملا ىطعملا دارملا

 كلمي ال خسف رايخلا نأ هيفو : لاق نأ ىلا . تقتع اذا ةمالل رايخلا توبث هيفو

. لاق نا ىلا . ةعجر هيف جوزلا
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 كلذ رضا ولو ملي مل هعفني ام رثآف نيحابم نيرما نيب ريخ اذا ثرملا نا هيفو
 . هقيفرب

 . ةيرحلا ىف ةءافكلا رابتعا هيفو

 ٠ . لاق نا ىلا . اهل ىلو ال ىتلا ةأرملا ىضرب ةءافكلا طوقس هيفو

 . بجاولا ريغ ىف هب ريشي اميف ريشملا ةفلاخم زاوج هيفو

 مول الو مازلا الو ررض ال ثيح مصخلاب قفرلاو مكاحلا ةعافش بابحتساو
 . لاق نأ ىلا . عفاشلا ردق مظع ولو بضغ الو \ فلاخ نم ىلع

 ىلع هيف ةباجالا قضت اميف غوسي ال ةعافشلا ىف ميمصتلا نا هنم ذخؤيو

 . بيغرتلاو ضرعلا هجو ىلع نوكي لب لوثسملا

 لأس اثيغم نأ لقني مل هنال هل عوفشملا اهلاسي نا لبق ةعافسلا زاوج هيفو
 . لاق نأ ىلا . ليق .اذك هل عفشي نا ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا

 . هيف ىل ةجاح ال تلاق امناو ةعافشلا درب حصفت مل اهنال ةريرب بدا نسح هيفو

 ايلع دجولا ةبلغو ثيغم لاح نم ركذ امل ءايحلا بهذي بحلا طرف نأ هيفو

 ںاك نم رذع لوبق زاوج نايب هيلع ريكنلا كرت ىفو . اهبح نامتك عطتسي مل ثيح

 . لاق نأ ىلا . هرايتخا ريغب عقو وا هبصنمب قيلي ال ام هنم عقي نمم هلاح لثم ىف

 . ةقوتعم تناك ولو اهيلع رابجا ال ةارملا نا هيفو

 . هنود وه نمل فيرشلاو ريبكلا ةبطخ زاوجو

 ىف فطلتلا نسحو ىندالا عم ىلعالا نم ىتح ةبطاخملا ىف بدالا نسح هيفو
 . ةعافشلا

 . هديس نذا ريغب هتقلطم بطخي نا دبعملل نا هيفو

 . اهقلطمل اهبطخ اذا ىبنجالا ىلع مرحت ال ةدتعملا ةبطخ نأو

 . ديدج حاكنب الا هيف ةعجر ال حاكنلا خسف ناو

 . رايتخا ريغب هنال امهنم دحاو ىلع هيف مول ال نيجوزلا نيب ضغبلاو بحلا ناو

 نمو ةيويندلا رومالا نم هتوفي ام ىلعو هبيبح قارف ىلع بحملا ءاكب زاوجو

 . ىلوالا قيرطلاب ةينيدلا

!
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 . هتجوزل هبح راهظا ىف لجرلا ىلع راع ال هناو

 هتبحا اذاو . هترشع ىلع اههاركا اهيلول نكي مل جوزلا تضخغب اذا ةارملا ناو

 . امهنيب قيرفتلا اهيلول نكي مل

 . اهتعجر وأ اهجيوزت ىف عمطي ةأرما ىلا لجرلا ليم زاوجو

 تكلس نيا اهعابتاو اهل هفاطمتساو قرطلا ىف هتقلطمل لجرلا مالك زاوجو

 . لاق نأ ىلا . ةنتفلا نمأ دنع زاوجلا لحم نأ ىفخي الو . كلذك

 ۔ امكح سيل امهوحنو ةعافشو ةروشم ىف موصخلا نيب مكاحلا مالك نا هيفو

 هيلع دوعي ام بلاطلا ىلع طرتشي نا ةجاح ءاضق لئس نمل زوجي هنا هيفو

 . ةدحاو ةعفد نمثلا تدأ اذا ءالولا اهل نوكي نأ تطرش ةشئاع نال . هعفن

 . هنع هريغ ءاداب اربي هناو نيدملا نع نيدلا ءادا زاوج هيفو

 . اقح ناك اذا ضرغو ظح نم هيف اهل اميف هتجوز لجرلا ءاتفاو

 . قحلاب هتجوزل مكاحلا مكح زاوجو

 . عيبلا ليهست ىف عئابلل ابيغرت هقتعال هيرتشأ قيقرلا ىرتشم لوق زاوجو

 اهدعأ اهلوقل امولعم اهردق ناك اذا اددع رناندلاو مهاردلاب ةلماعملا زاوجو

 . . قاروا عست اهلوقلو

 . ةاطاعملا عيب زاوج هنم طبنتسيو

 هيلع هللا ىلص هلوق هلثمو (اهيذخ) هل اهلوقل ةيانكلاب عيبلا دقع زاوج هيفو
 ِ (نََّقلابر اهثذَعَأ دَق) ةرجهلا ثيدح ىف ركب ىبأل ملسو

 هلثمو . تَوأَو يخأ هللا ًطْرَع هلوقل ىمدآلا قح ىلع مدقم هللا قح نا هيفو
 . لاق نا ىلا (ىَضقث نآ قحا هللا نئَد) ىذلا رخآلا ثيدحلا

 اذا اهلصأ نع لأسي ال ةعلسلا ىرتسشم ناو كلملا ىف ةرهاظ ىديالا نأ هيفو

 . ةبير نكت مل

 . اهلهجي دقاعلا ناك اذا اهب ملاعلل دقعلا ماكحا راهظا بابحتسا هيفو

. هسكع الو امارح لحي الف ىعرشلا مكحلا ريغي ال مكاحلا مكح نا هيفو
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 . امهتياورو ةمالاو دبعلا ربخو ةقثلا دحاولا ربخ لوبق هيفو

 . لوقلا نم ىوقأ لعفلاب نايبلا نا هيفو

 . ةجاحلا تقو دنع هيلا ةردابملاو ةجاحلا تقو ىلا نايبلا ريخات زاوجو

 بسحب هيلا بدن وأ هنالعا بجو ماع مكح نايب تضتقا اذا ةجاحلا نا هيفو

 . لاحلا

 هضعب ىلع راصتقالاو ثيدحلا نم راصتخالاو ىنعملاب ةياورلا زاوج هيفو

 ةاورلا ضعب دازو . ةفلتخم ظافلأب تيور دقو ةدحاو ةعقاولا ناف ةجاحلا بسحب

 . ءاملعلا نم دحا دنع هتحص ىف كلذ حدقي ملو رخآلا ركذي مل ام

 ةدع دتعت نأ ترمأ اهنأ سابع نبا ثيدح نم مدقت امل ءاسنلاب ةدعلا نأ هيفو

 . ءامالا ةدع دتعت نأ ترمال لاجرلاب تناك ولو . ةرحلا

 . لاق نأ ىلا ءورق ةثالث اهسفن رانخاف دبع تحت تقتع اذا ةمالا ةدع نآ هيقو

 بجاولا نود ام ةيمست ناو . ابجاو اهضعب ناك ناو اننس ماكحالا ةيمست هيفو
 . ثداح حالطصا ةنس

 اقلخ وا هقلخ ،وسل اما هراتخت ال نم جيوزت ىلع هتمأ ديسلا ربج زاوج هيفو

 اهجوز فالخب ءادوس ريغ ةليمج تناك ةريرب نا ليق دقف . كلذ نم دضلاب ىعو
 . اهقنع دعب كلذل اهرايتخا مدع رهظو هنم تجوز دقو

 نوكت نا لمتحيو . كلذ هل رهظي الو رخآلا ضغبي دق نيجوزلا دحأ نا هيفو

 هيضتقي امب هلماعت الو اهيلع هللا مكح ىلع ربصت تناك اثيغم اهضغب عم ةريرب
 . اهنع هللا جرف نأ ىلا ضغبلا

 . لاق نا ىلا . هلهج اذا هل بجو ام ىلع قحلا بحاص هيبنت هيفو

 . ءاقرالا ىلع ديبعلا قالطاو ةداسلا ىلع لهالا قالطاو

 . اثيغم دبعلا ةيمست زاوجو

 . مركأ دح ل ةباتكلا لام ناو

 ةمربلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد ةنلاثلاو) ::: هلوق

 ه قتعم نم ةيدهلا لبقي نأ قتعملل نا هدئاوف نم رجح نبا ركذ . (خلا .. روفت

. قتعملا باوث ىف كلذ حدقب الو
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 . ةبير ال ثيح كلذ ةارملا لوبقو هناذئتسا ريغب لجرلا لحال ةيدهلا زاوجو

 ىف مدقت ام اذه ىلع د رب الو لاق . هتس ىف هدهعي مل امع لجرلا لاؤس هيفو

 )٩( : حدملا قايس ىف عقو ثيح عرز مأ ةصق

 . ( مدقت امك هانعم نال دهع امع لأسي الو)

 ممهلاس انهو ( بهذ نيأ هلهال لوقي الف . تاف هدهع ءىش نع لأسب الو )

 ببس نع لأسنف هريغ هل رضحأ مث هنياعو ٥هاءر ءىش نع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 نأ دارذنف هميرحت مهوتل لب هيلع احش هراضحا نوكرتي ال مهنأ ملعي هنال كلذ

 لاؤسلا ىف ناسنالا طسبت ىلع ةلالد هيف ديعلا قيقد نبا لاقو . زاوجلا مهل نيبي

 ىلع ىنبم هنا ىدنعو : لاقو رهظأ لوالاو ليق . هيف هدهع امو هلزنم لاوحا نع

 هنأو .محللا ىف رمالا ةقيقحلا ملع هنأ ىلع ىنب لوالا نال لوالا هيلع ىنبنا ام فالخ

 نوكي نا زئاجف وه نيأ نم ققحتي مل هنا ىلع ىنب ىناثلاو . ةريرب ىلع هب قدصت

 . لوالا نيعتي الف الثم اهبراقأك ؛2) اهمازلا ضعب نم هتيب لهال ىدهأ امم

 هميرحت رهظي مل اذا هيلا لصاولا لاملا لصا نع لاؤسلا بجي ال هنأ هيفو

 نع الو ةريرب ىلع قدصت نمع ملسو هيلع هللا ىلص لأسي مل ذا ةهبش هيف رهظت وأ

 َ . ليق اذك هلاح

 ملف . ةقدصلاب ةريرب لسرا ىذلا وه ملسو هيلع هللاا ىلص هنأ مدقت دقو

 . ىهتنا . اذه متي

 . ٠ لمات . اهبراقاك اهل اماركا ضعب نم ةرابعلا لعل خسنلا ىف اذك (1)

 هللا ىضر ةشناع نع بدالا بتك ضعبو ننسلا بتك بلاغ هتجرخا دقو روهشم عرز ما ثيدح (2)
 ٠ انيىش كلذ نم نمتكي الو نهجاوزا لاوحا نركذي نآ ىلع ندهامت ءاللا ةوسنلا كلت ىف اهنع

٠ 2 ج 0 ىطويسلل رهزملا عجار
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 ةدعلا و دادحلا ىف

 : لاق ىردحلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6

 أ رمال لجي ال « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةصفح تلاق

 ىتَع آلإ لايل ثالئ قؤق تيم ىنَع دحت نأ رخآلا مؤيلاو هلاب نيؤ
 : ١ . « اًرشَعَو رهشآ ةعبرآرج ؤ

 جوز ةبيبح مأ نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 برح نب نايفس وبآ اهوبآ يفوت امل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 (1) تحسم مث ةيراج هب تنهدف قولخ ةرفص هيف بيطب تعد
 لوسر تعمس ىنأ الإ ةجاح نم بيطلاب يل ام هللاو تلاقف اهيضراع
 مؤتيلاَو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةقزأ رجور نَع آلا لايت ثالئ قوف تيمم ىلع دحت نآ رخآلا
 ىلا اهينذأ يمدقم نيب ام اهيضراع عيب رلا لاق « ًارشَعَو رهشل
 . لفسالا ىحللا نم اهيدخ

 ج وز ةملس مأ نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 ىلص هللا لوسر ىلاي ةأرما تءاج تلاق ملس و هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 اهجوز اهنع يفوت يتنبا نا هللا لوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ؟ اهلحكتفأ اهنيع تكتشا دقو

 )2( » اَرشَعَو رهنأ ةعبرأ ئه امئاي» : لاق مث اثالث « ال » : ملسو
 لاق . لوحلا سأر دنع ةرعبلاب ىمرت ةيلهاجلا ىف نكادحإ تناكو
 اشفح تلخد اهجوز اهنع يفوت اذا ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناك عيب رلا

 رامحب ىتؤت مث ةنس اهيلع رمت ىتح اهبايث رش سبلت و ابيط ّشتالو

 . هب خ ()
٠ ةيآلل ةياكحلا ىنعم ىلع امهيف بصنلاب ارشعو رهشا ةعبرا هلوق ()
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 مث تام آلا ءىشب (4) ضتقت املقف هب (3) ضتقتف ربط وأ ةاش وا
 هريغو بيط نم تءاش ام عجارت مث اهب يمرتف ةرعب ىطعتف جرخت
 .ملعأ هلل او صخل ١ فرط شف او هب حسمت ىأ هب (5) صضصضتقت ىنعمو

 لاق يردخلا ديعس يب ا نع ديز نبي رباج نع ةديبع وبآ _- 9
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تءاج كلام تنب ةعيرفلا ىتخأ تناك

 اهجوز نأ لجا نم ةردخ ينب ىف اهلهآ ىلإ عجرت نأ هلأست ملسو
 مهقحل مودقلا فرطب اوناك اذإ ىتح اوقبأ هل ديبع بلط ىف جرخ

 اهلهآ ىلا عجرت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف هولتقف

 َنزأف ةقفن يل كرت الو هكلمي نكسم ىف ينكرتي مل ىجوز نأ تلاقف

 : اهل لاقف هل تيعدف اهاعد ةرجحلاب تناك اذإ ىتخ جورخلاب اهل
 . م . . - َ :7 ..<

 ىتَح كتيب ىف يشم أ » : اهل لاقف ةصقلا هيلع تدرف «؟ تلق فيك «

 . ارشع و رهشأ ةعب رأ هيف تدتعاف لاق « هَلَجأ باتكلا غلبي

 تفذتخا : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 كلعي تحضو اذا لماحلا ةأرملا ىف نمح رلا دبع نب ةنملس وبآ و انأ

 ةملس وبأ لاقف . نيلجألا رخآ اهتدع تلقف لاق . لايلب اهجوز ةافو

 ةملس يبا عم انأ لاقف لشف ة ري ره وبأ ءاجف تلح تحض و اذا

 تلاقف كلذ نع اهلأسف ةملس مآ ىلاإ سابع نبا ىلوم ابيرك انثعبف
 كلذ (6) تركذف لايلب اهجوز ةافو دعب ةيملسألا ةعيبس تدلو
 لاق عيب رلا لاق « تلح ذق » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ةةيملسالل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم ةصخر هذه و ةديبع وبأ

 لوق وهو اندنع هب ذوخأملا وهو سابع نبا لاق ام ىلعف لمعلا امأو

 . هباتك ىف لجو زع هللا

 دغ دم دج

 ٠ ضتفت خ (5) ٠ ضتفت خ (4) ٠ ضتفتف خ (3)
 لاقتنا وهو اضيا ثيناتلا ءاتب تلح دق هلوقو . ةعيبس ريمض لعافلاو ثيناتلا ءاتب تركذف هلوق (6)

٠ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نع رابخالا ىلا ةعيبس نع رابخالا نم
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 ىو ىرخا ةفل هيفو . ةارملا تدح ردصم كادلا فيفختو ءاحلا رسكب دادحلا

 . ادادحا تدحأ

 اهجوز ةافو دعب باضخلاو ةنيزلا نع تعنتما ةأرملا تدحاو : حاحصلا ىف لاق

 فرعب ملو . داح ىهو . ادادح اه رسكو ءاحلا مدب ىنعي دحت و دحت تدح كلذكو

 . خلا . دحم ىهف تدحا الا ىعمصالا

 اهنع ىفونملا ةأرملا عانتما ةلمهملاب دادحالا : لاطب نبا لاق : رجح نبا لاق

 عامجلا ىعاود نم ناك ام لكو . امهريغو بيطو سابل نم اهلك ةنيزلا نم اهجوز
 | . خلا

 با وبلا ىمس هنمو . عنملا دادحالا لصأ : ةغللا لهأ لاق : رخآ لحم ىف لاقو

 . ةيصعملا نع عدرت اهنال ادح ةبوقعلا تيمسو 4 لخادلا هعنمل ادادح

 ى بيطلا اهندبو ةنيزلا اهسفن ةدتعملا عنم دادحالا ىنعم : ةيروتسد نبا لاقو

 . ةيصعملا دحلا عنم امك اهيف عمطلاو اهتبطخ باطخلا عنمو

 هنمو هلواحم ىلع هعانتمال وا هب عانتمالل اديدح ديدحلا ىمس : ءارفلا لاقو

 . تاهجلا ىف هبلقت عانتما ىنعمب رظنلا ديدحت

 ةأرملا ناكف هتعطق اذا ءىشلا تددح نم ةذوخأم _ لاق نأ ىلا - ميجلاب ىورو

 . خلا . ةنيزلا نع تعطقنا

 ريغ ىلع دادحالا ميرحت ىلع هب لدتسا : رجح نبا لاق (لحت ال) : هلوق - 86

 . جوزلا ىلع ةروكذملا ةدملا دادحالا بوجو ىلع حضاو وهو جوزلا

 جوزلا ىلع ثالثلا قوف لحلا ىلع لديف ىفنلا دمب عقو ءانثتسالا نأب لكسشتساو
 . بوجولا ىلع ال

 . غلا . عامجالاك رخآ ليلد نم ديفتسا بوجولا ناب بيجاو
 بجي ال : اولاقف ةيفنحلا هموهفمب كسمت : رجح نبا لاق (ةأرمال) :: هلوق

 . ةريغصلا ىلع دادحالا

 . ةدعلا بحت امك اهيلع دادحالا بوجو لا روهمجلا بهذو

 نأب ةفلكم ريغ اهنوك نعو . بلاغلا جرخم جرخ هنا ةارملاب دييقتلا نع اوباجاو
. ةدتعملا هنم عنمت امم اهعنمب بطاخملا وه ىلولا
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 ةمأ وا تناك ةرخ اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا (ةارما) هلوق مومع ىف لخدو

 هدييقتل اهديس ال اهجوز اهنع تام اذا دلو ما وا ةبناكم وا ةضغبم تناك ولو

 . ىهتنا . ةيفنحلل افالخ ربخلا ىف جوزلاب

 . هللا همحر ةديبع ىبأ لوق وه ةيفنحلا هيلا بهذ امو لوقأ

 ناب ةيفنحلا هب لدتسا : رجح نبا لاق (رخآلا مويلاو هللاب نمؤت) : هلوق
 . روث وبأو ةيكلاملا ضعب لاق هبو ناميالاب دييقتلل ةيمذلا ىلع بجاو دادحالا

 . كلذب ىئاسنلا هيلع مجرتو

 لاقي امك هل موهفم الف رجزلا ىف ةغلابملل اديكات ركذ هناب روهمجلا باجاو

 . مهريغ هكلسي دقو . نيملسملا قيرط اذه

 لخدتف . بسنلا ظفح ىف ةدملاب قحنلم وهو جوزلا قح نم دادحالاف اضياو
 . هيخا موس ىلع موسلا نع ىهنلا ىف رفاكلا لخد امك ىنعملاب كلذ ىف ةرفاكلا
 . لاق نا ىلا

 هللاب نيؤث) : هلوق ىف ةلخاد ةيمذلا نأ مهضعب نع هيواتف ىف ىكبسلا لقنو
 . خلا . داجاف هتهبش داسف نيبو هلئاق ىلع درو (رخآلا ملاو

 نوئمؤث ال نيذلا اولتاق ه : ىلاعت هلوق هيلا بحذ ام داسف ىلع ليلدلاو لوقا
 .رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا باتكلا لها نع ىفنف . (1) ةيآلا « رخآلا مويلاب الو هللاب

 ىذلا وه هب فصتنملا نال ناميالا فصوب ديق :: ىوونلا لاقو رجح نبا لاق

 . عرشلل داقني

 . ىلوأ لوالاو : ديعلا قيقد نبا لاق

 . ءارقالاب دتعت اهجوز اهنع ىفوتملا ةيمذلا نآ ةيكلاملا دنع ةياور ىفو

 . ىهتنا . اهيلع دادحا ال لاق نم لوق وهو : ىبرعلا نبا لاق

 هيناث مضو هلوأ حتفو . دحا نم هيناث رسكو هلوا مضب زوجي (دحت نأ) : هلوق

 . ىعمصالا هركنا ناو . دادحلا ةمجرتلا ىف هلوقل بسانملا وهو دح نم هرسك وأ

 . برعلا مالك ىف ام رثكا ىرخالاو ى تدحا نورثؤي ءامدقلا ناك : ءارفلا لاق _

. :و ةيا . ةبوتلا ةروس ()
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 دوقفملا ةأرما ىلع دادحا ٧ لاق نمل هب لدتسا : رحح نبا لاق (تسم ىلع) : هلوق

 . ىهتنا . ةيكلاملل افالخ هتافو ققحتي مل هنال

 ريمن ىلع دحت نا ةارملل عراشلا حابا دق هنا ملعا (لايل ثالث قوف) : هلوق

 ابجاو كلذ سيلو . دجولا ملا نم مجهيو نزحلا ةعول نم بلغي امل مايا ةثالث جوزلا
 .ملعا هللاو لاحلا كلت ىف هعنم اهل لحي مل عامجلاب اهبلاط ول جوزلا نا ىلع مهقافتال

 ثالثلا ىلع دازي ال نأ رصحلا اذه نم ذخأ : رجح نبا لاق (جوز ىلع الا) :: هل وق

 . هريغ وأ ناك ابأ جوزلا ريغ ىف

 ىلص ءىبنلا نأ بيعش نب رمع ةياور نم ليسارملا ىن دواد وبأ هجرخا ام اماو

 ماي١ ةثالث هاوس نم ىلعو مايا ةعبس اهيبأ ىلع دحت ,نا ةأرملل صخر ملسو هيلع هللا

 . لضعم وأ لسرم هنكل مومعل ا اذه نم جرخي بال ١ صوصخ ناكل حص ولف

 . لاق نأ ىلا

 ةيعجرلا امأف ةقلطملا ىلع دادحالا نأ ىف ةيعفاشلا دنع (1) حصالا هب لدتساو

 . نئابلا ىف فالخلا امناو اعامجا اهيلع دادحا الف

 . دادحا ال روهمجلا لاقف

 هبو . اهنع ىفوتملا ىلع اسايق دادحالا اهيلع روث وباو ديبع وبأو ةيفنحلا تلاقو
 . ةيكلاملاو ةيمفاضلا ضمب لاق

 وعدي نيزتلاو سبلتلاو بيطتلا نم هكرت نال عرش دادحالا ناب نولوالا جتحاو

 تيملا قح ىف ارهاظ كلذ ناكف . كلذ نع اهل ارجز هنم ةأرملا تعنمف عامجلا ىلا

 فالخب هنم فاخت الو هيعارت الو جيوزتلا نع هنم ةدتعملا عنم نع توملا هعنمي هنال

 . كلذ لك ىف ىحلا قلطملا
 . اهب الوخدم نكت مل ناو اهجوز اهنع ىفوتم لك ىلع ةدعلا تبجو مث نمو

 . اقافتا اهيلع دادحا الف لوخدلا ليق ةقلطملا فالخب

 . لاق نا ىلا . ديدج دقعب هنيعب جوزلا ىلا دوعلا اهل نكمي ننابلا ةقلطملا نابو

 امف لايل ثالث هوحنو بيرق نم جوزلا ريغ ىلع دادحالا زاوج ىلع هب لدتساو

 . اهيلع داز اميف هميرحتو اهنود

٠ ةرابعلا بيوصت هجو ىل حضتي ملو 0 خسنلا ىف اذك (1)
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 . ةيرشبلا عابطلا ةبلغو اهتاعارمو سفنلا ظفح لجال حيبا ردقلا اذه ناكو

 نع اجرخنتل بيطلا امهنع هللا ىضر سخج تنب بنيزو ةبيبح ما تلوانت اذهلو

 راثآ نا ىلا ةراشا ةجاحل ابيطت مل اهنأب امهنم ةدحاو لك تحرصو . دادحالا ةدهع

 . ىهتنا . رمالا لاثتما الا اهعسي مل اهنكل اهدنع ةيقاب نزحلا

 لماكتي دلولا نا هيف ةمكحلا ليق : رجح نبا لاق (ارشع و رهشأ ةعبرأ) :_هلوق

 رهشا ةعبرا ىلع ةدئاز ىهو اموي نيرشعو ةئام ىضم دعب حورلا هيف خفنيو هقيلخت

 . طايتحالا قيرط ىلع دقعلا ىلا رسكلا ربجف ةلهالا صقنب

 ىتح لحت الف روهمجلا دنع اهمايا عم دارملاو . ىلايللا ةدارال اثنؤم رشعلا ركذو

 . ةرشع ةيداحلا ةليللا لخدت

 لحتو . رهشالا دمب رشعلا ىلايللا ىضمب ىضقنت فلسلا ضعبو ىعازوالا نعو

 . خلا . رشاعلا مويلا لوأ ىف

 ٠ روهمحلا بهذم وه هللا مهمحر انباحصأ بهذمو

 نارفمغز نم عنصي بيط ءاخلا حتفب قولخلا (قولخ ةرفص) : هلوق (8) _ 7

 . زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام باب ىف مدقت امك ةرفص ىف نوكيف هريغو

 . اهسفن ىضراع ىأ ( اهيضراع هب تحسم مث ) : هلوق

 راثآ نأ ىلا ةراشا هيف نا مدقت ةحاح نم بيطلاب ل ام هللاو تلاقف) : هل وق

 . رمالا لاثتما الا اهعسب مل اهنكل اهدنع ةيقاب نزحلا

 ناسنالا ةضراعو حاحصلا ىف لاق (خلا اهينذأ ىمدقم نيب ام اهيضراعور) : هلوق

 ةأرماو . هضراع رعش ةفخ هب داري نيضراعلا فيفخ نالف مهلوقو . هيدخ انتحفص

 ايانثلا دعب ام نانسالا هب ىنعي . لاق نأ ىلا . مفلا ضرع ةيقن ىأ ضراعلا ةيقن

 . ضراعلا نم تسيل ايانثلاو

 : مهضعب لاقو . هيلي ىذلا سرذضلاو بانلا ضراعلا : تيكسلا نبا لاقو

 . خلا . سرضلا ىلا ةينثلا نيب ام

. بيطلاب حسمي ىذلا وه هنال لوالا ىنمملا ثيدحلا اذه نم دارملاو
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 ىفوت ةأرما نأ : ثيدحلا ىف ءايضلا باتك نم باتكلا اذه ريغ نمو - 8

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا لنسنف . اهووادي نأ اوداراف اهنيع تعكتشانف اهجوز اهنع

 ؤخلا ار اهتيب ىف اهيسالح رَك ىب ُهعَقَت ًركادحا تاك دق : لاقف كلذ نع ملسو
 . اًرشَعَو رهشأ ةعبرأ زبصت لقأ ثمجَرَح مث ةرمعب هنمَر لك رمم لْؤَحَلا ناك اذإق

 اهتماقا نأ سانلا ىرتل لوحلا سار ىف كلذ لعفت مث اهتيب نم جرخت ال اهجوز

 مهراعشا ىف كلذ اوركذ دقو ابلك اهب ىمرت ةرعب نم اهيلع نوهأ اهجوز دعب الوح
 . : ارعش هموق حدمي ةعيبر نب ديبل لاق

 اهئاَع لواطت اا, تالحملاو ييف رواجشلل غيب معد

 َنوُرَدَيَو كن َنْوقَوَتُي نيذلاو ه : ىلاصت هلوقب ميركلا نآرقلا لوزن كلذبو
 : هلوقب كلذ خسن مث "جارخا دع َلْوَعْلا لا ًاعاتم مهجاوأزأل ةيصو اجاوز

 بصت ال فيك ) : مالسلا هيلع لاقف . آرشعَو رهش ةعبرأ نهنأب نْصترتَي ه
 1 %. , ه۔ هبح . ۔۔ ر ه۔۔ےد ٥

 . عجور (ال وح ربصت تناك دقو اذه ردق نكادحا

 . ملعأ هللاو . صخلا فرط شفخلاو هب حسمت ىأ هب ضتفت ىنممو

 اذهل ىوارلا (ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا جوز ةملس مأ نع ىنفلب) : هلوق

 لوسر ةبسب ر ةملس ىمأ ةنبا بنيز اهتنبا ىه اهنع هللا ضر ةملسم مأ نع ثيدحلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . (ةمئاَضَرلا نم ىخآ ةنبا اهنا ىل تلح ام ىبيب نكت مل ؤلؤ) اهيفو ٨2٠ 4٩ < 2١١. ؟ ٨,٥%۔ ؛١۔ ... ۔ ٠.71 ه[-¡ .

 . شيرق نم تاياورلا ضعب ىف داز (ةرما تءاج) : هلوق

 . هللا دبع نبا ميعن تنب ةكتاع اهمسا نأ اهضعب ىفو

 ىكتضتو دحت ىهو ىموزخملا ةربغلا تحت تناكو) ةدايز نتاياؤرلا ضعب ىفو

 . (خلا اهنيع

 هيف زوجي : ديملا قيقد نبا لاق : رجح نبا لاق (اهنيع تكتشا دقو) : هلرق

 نا ىلع اهحتفبو . ةيكتضملا ىه نيملا نوكت نا ىلع ةيلعافلا ىلع نونلا مض ناهجو
. اذه حجرو . ةارملا ىهو لعافلا ريمض تكتشا ىف نوكي
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 ىنف ةياورلا هذهو . مضلا حجرت ىهو ىنمي (اهانيع) تاياورلا ضعب ىف عقوو
 .ىهتنا ىرذنملا وه لوالا حجر ىذلاو حج رالا وهو ىوونلا رصتقا مضلا ىلعو . ملسم

 : رجح نبا لاق (نونلاب ًاهلَحكنفآ) ىراخبلا ىف ةياورلا (اهلحكتفا) : هلوق
 . ءاحلا مضب

 لاق :: رجح نبا لاق (اثالث وا نينرَم ال) ىراخبلا ىف ةياورلا (انالث .ال) : هلوق

 . ال مأ هيلا تجاتحا ءاوس ةداحلا ىلع لاحتكالا ميرحت ىلع ليلد هبف :: يوونلا

 راهنلاب هيجَسُماَو لئللاب هيلعجإ) : هربغو اطوملا ىف ةملس ما ثيدح ىف ءاجو

 زوجي و راهنلاب زجي مل تجاتحا اذاو . لحي ال هيلا جتحت مل اذا اهنا عمجلا هجوو

 هنأ تاياور ركذف . غلا راهنلاب هتحسم تلعف اذاف هكرت ىلوالا نا مم ليللاب

 . لاق مث . اهرصب ىلع تيشخ ولو زوجي ال

 اهنيَع ىلع ثقاَخ ادإ زوُجَي) هنعو (اقلطم هعنمت) هنع ةياور ىف كلام لاق هذهلو

 . لاق نأ ىلا . ليللاب اديقم ةيعفاشلا لاق هبو (هيِف َبيِط آل اَمب
 ىلع ىهنلا اولمحو ‘ بيط هيف ناك ولو كلذ زوحي : ءاملعلا نم ةفثاط تلاقو

 : ديعلا قيقد نبا لاق : رجح نبا لاق (ارشعو رهشأ ةعبرأ ىمه امنا) : هل وق

 . اهيلع ربصلا نيوهتو . كلذ لبق ناك ام ىلا ةبسنلاب ةدملا ليلقت ىلا ةراشا هيف

 (لوحلا سار ىلع ةرعبلاب ىمرت ةيلهاجلا ىف نكادحا تناك دقو) هدعب لاق اذهلو
 كلذك وهو هفالخب راص مالسالا ىف مكحلا نآ ىلا ةراشا ةيلهاجلاب دييقتلا ىنو

 صنب مالسالا ىف رمتسا لوحلاب ريدقتلا نكل . عينصلا نم فصرو امل ةبسنلاب

 : ىهو لبق ىتلا ةيآلاب هخسن مث « لْؤَحَلا نإ ًاعاتم مهجاَوزأل ةيَتِصَو » : ىلامن هلوق
 ر و . غلا ، ارتو رهشا ةنبزأ ًنوتفنأب نضَبَرَعي ه

 ةياور كلذ لاق دارملا لعل (خلا ةيلهاجلا ىف ةارملا تناك عيبرلا لاق) : هلوق

 ثيح . ىراخبلا مالك هيلع لدي امك ثيدحلا ةياور بنيز نع ىور نمم هريغ نع
 . هصن ام لوحلا سار هلوق دعب لاق

 تناك : بنيز تلاقف ؟ لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب ىمرت امو تلقف : ديمح لاق

 نم) ۔ هلوق ىلا _ اهبايث رش تسبلو اىشفح تلخد اهجوز اهنع ىفوت اذا ةارملا

3 5
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 . ها رتس امك هذظطانلا عيمج ىلع هحراش ملكتو فرحب افرح (و رتت نم 5 بيط

 ة ملعا هللاو

 : رجح نبا لاق (خلا اشفح تلخد اهجوز اهنع تام اذا ةارملا ثناك) : هلوق

 . بنيز هدنست مل ةياورلا هذه ىف اذك

 هظفلو راصتخاب هنكل هلك اعوفرم هيلي ىذلا بابلا ىف ةبعش ةياور ىف عقوو
 الؤوَع ناك اذات . اهنيب رَم وآ اهسًالخأ رم ىف ثكمت نكادخا تتاك دق احتكَن ًال

 . «خلا . ؟رشَعَو رهشأ ةمبأأ ىهشت ىتح . لق .,ةرم تمر كنك رمق

 وا رامح ةَيادب) ىراخبلا ىف ةياورلا (ريط وا ةاش وا رامحب ىتؤت مث) :: هلوق
 . خلا . كشلل ال عيوننلل (رئاط وا ةاش وار هحراش لاق (رئاط وأ ةاش

 . خلا . ةليقث ةمجعم داض مث ةانثم مث ءافب رجح نبا لاق (هب ضنفتف) : هل وق

 ةلمهملا نوكسو ةدح وملا حتفب : رحح نبا لاق (ة رعب ىطعتف جرخت مث ) : هل وق

 . اهحتف زوجيو

 رعب نم ةرعبب ىمرت) : كلام ةياور ىف نا : رجح نبا ركذ (اهب ىمرتف) : هلوق
 . ( اهل الالحا كلذ نوكيف اهمامأ اهب ىمرتف لبالا وا منفلا

 نا ىلا _ اهرهظ ءارو نم منغلا رمعب نم ةرعبب ىمرت) : بهو نبا ةياور ىفو

 نأ اهرضح نم ىرت هريغ وأ بلك نم : ضرع نم اهب ىمرت _ مهضعب نع القان لاق

 . لاق نا ىلا . هريغ وا ابلك اهب ىمرت ةرمب نم اهيلع نوها الوح اهماقم

 ىمر ىف ةدعلا تمر اهنا ىلا ةراشا وه ليقف ةرمبلا ىمرب دارملا ىف فلتخاو

 ءالبلا ىلع ربصلاو صب رثنلا نم هنلعف ىذلا لعفلا نأ ىلا ةراشا وه لمقو . ةرعبلا

 اميظعت و هل اراقحتسا اهتمر ىتلا ةرعبلا ةلزنمب اهدنع ناك ىضقنا ال هيف تناك ىذلا

 . اهجوز قحل

 . ىهتنا . كلذ لثم ىلا اهدوع مدعل لؤافتلا ليبس ىلع اهيمرت لب : ليقو .

 مدقت امك هطبض امدعب : رجح نبا لاق (هب حسمت ىأ هب ضنفت ىنعمو) :ا هل وق

 .. اهدلج هد حسمت لاقن ثيدحلا .زخآ. ىف كلام هرسف

. ةبادلاب هلعفت امب هنم جرختو هيف تناك ام رسكت ىا رسكلا ضنلا لضاو
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 , ىعفاضلا ةياور ىهو ةفيفخ ةدحوم مث فاقب ضبقت ىناسنلل ةياور ىف عقوو

 . (1) لمانالا فارطاب ذخالا ضبقلاو

 ىلا ةعرسم ودعت بهذت ىا عارسالا نع ةيانك وه رثالا نباو ىناهبصالا لاق

 اهدهع دعبل جيوزتلا ىلا اهقوش ةدسل وا اهرظنم حبقل اهنابخ ةرثكل اهيوبا لزنم

 . رهشا لوالا طبضلاو ةيببس هب هلوق ىف ءابلاو . هب
 تناك ةدتعملا نا اوركذف ضاضتفالا نع نييزاجحلا تلاس ةبيتق نبا لاق

 مث رظنم حبقاب لوحلا دعب جرخت مث ارمش ليزت الو ارفظ ملقن الو ءام سمت ال
 شيمي داكي الف هذبنتو اهلبق هب حسمت رئاطب ةدملا نم هيف ام رسكت ىا ضتفت
 َ . هب صضتفت ام

 نا نيبتو دلجلا قلطا هنال صخا هنكل كلام ريسفت فلاخي ال اذهو : تلق

 . لبقلا دلج هب دارملا
 . اهرهظ ىلعو ةب ادلا ىلع اهديب حسمت اهنأ هانمم : بهو نب ١ لاقو

 ءاملاب لاستغالا ضاضتفالاو لستفت ىأ ضتفت مث هب حسمت دارملا : ليقو

 . ةضفلاك ةيقن ءاضيب ريصت ىتح ءاقنلا ةداراو خسولا ةلازال بذعلا

 ىف .ةضفلا هبسشتف خسولا نم ىقتنتف فظنت هانعم : سفخالا لاق مث نمو

 . اهضايبو اهناقن

 هنم لاصفنالا ىمرلا نمو هيف ىم ام لاله لا ةراشالا كلذب ضرفلاو

 . خلا . ةيلكلاب

 ةلمهملا رسكب (شفحلاو) : رجح نبا لاق (صخلا فرط ش شفحلاو) : هلوق

 . ريغصلا تيبلا _ لاق نأ لا _ ةمحعم اهدم ءافلا 7

 ةمجعملا مضب (صخلا شفحلا) كلام نع مساقلا نبا قيرط نم ىئاسنلا دنعو

 . اهلبق ىذلا نم صخا وهو ةلمهم اهدعب

 . ءانبلا ثعمشلا ليلذلا تيبلا ىعفاشلا لاقو

 وا لزن نم اهعاتم ةدتعملا هيف عمجت ةفقلا هبشي صوخ نم ؤىش وه : ليقو
 . لاق نأ للا . اذه ىبأي ةصقلا قابس رهاظو , هوحن

ةصاخ ةياور سيلو خاسنلا فيرعت نم فاقلاب صتقت دنسملا نم ةغسن ىف نا ىشحملا ركذ امم حضتيو (1)
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 قيرط ىلع ريقحلا ريغصلا تيبلا ىف لمعتسا مث . ركذ ام سفحلا لصأ لعلو ٠

 . خلا . ةراعتسالا

7 
 نوكسو ىنعي مضلاب ةردخو حاحصلا ىف لاق (ةردخ ىنب ىف) :: هلوق _- 9

 . ىردخلا ديعس وبا مهنم زاصنالا نم ىح لادلا

 فاقلا حتفب ىنمي اضيا مودقلاو حاحصلا ىف لاق (مودقلا فرطب) : هلوق

 ىهتني ىتح ىنعي (هلجا باتكلا غلبي ىتح كنيب ىف ىتكما اهل لاقف) :_هلوق
 . ةدعلا نم هل بتك ام

 . ةثرولا ىلع ىنكسلا اهل اهجوز اهنع ىفوتملا نا ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظو

 . ةدعلا متن ىتح اهجوز تيب نم جورخلا اهيلع مرحي اهناو

 . انب احص) بنك نم :هني أر اميف ةتيمملا ةدع ىف ىنكسلل ضرعت نم را ملو

 . هوحن و ناويدلا عجاريلف

 ىفف ىنكسلا امأو ةوسك الو ةثرولا ىلع اهل ةقفن ال هنأ : هيلع تملطا ىنلاو

 . ملعأ هللاو . اهب وجو ىلع ةلالدلا ىف ةيافك ثيدحلا

 ىنكسلا نأ هيف ىذلا لب هتيار اميف ثيدحلا اذهل ىراخبلا ىف ضرعتي ملو

 مكنم نوقتي نيذلاو ه : ىلامن هلوق ىف دهاجم نع مالك دعب لاق ثيح ةخوسنم
 ةخوسنم ريغ لوحلا ةدع نا نم . ةيآلا (9) « مهج اوزأل تمو ح ًاوزآ َنوُرَدَو

 ثيح دتعتف اهلهأ دنع اهتدع ةيآلا هذه تخسن : سابع نبا لاق : ءاطع لاق و
 اهلهأ دنع تدتعا تءاش نا ٠: ءاطع لاقو .جارخإ رع : ىلاعت هللا لوقو 8 تءاش

 َنْلَعَم اميف مكنع حاتجي ًالَق ه : هللا لوقل تجرخ تءاش ناو اهتيصو ىف تنكسو
 تءاش ثيح دتعتف ىنكسلا خسنف ثاريملا ءاجف ءاطع لاق . (10) «نهسيشنآ ىف
 . خلا. . اهل ىنكس الو

 ٠ 0 ةباآلا . ةرتبل ١ ةروس )9(

٠ ةقباسلا ةيآلا رخآ ىفو 234 ةرقبلا ةروس (10)
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 . هصن ام دهاجم بهذم ركذ دعب لاطب نبا نع القن رجح نبا هحراش لاقو

 اوقفتا لب دحا ءاهقفلا نم هيلع هعبان الو .هريغ نيرسفملا نم دحا هلقي مل لوق وهو
 ةدعلا ىف لوحلا خسن املف . ةدعلل عبت ىنكسلا نأو ةخوسنم لوحلا ةيآ نا ىلع

 . اضيا ىنكسلا تخسن رشعو رهشا ةعب رالاب

 ةمبرا ىلا تخسن لوحل . ةدعلا نا ءاململا فلتخي مل : ربلا دبع نبا لاقو

 خسن هنا ىلع روهمجلاف (جارخا ريغ) : هلوق ىفااوفلتخا امناو . رشعو رهشا
 . خلا . اضيأ

 لجال مهروهمجل افلاخم انباحصأ بهذم نوكي هللا همحر فنصملا هاور ام ىلعف
 . ملعا هللاو . ثيدحلا اذه

 ولو ارشعو رهشا ةعبرأ صبرت ىا (نيملجالا رخآ اهتدع تلقف) : هلوق _ 0

 . عضت نأ ىلا صبرتت عضت ملو تضم ناف كلذ لبق تعضو

 نمحرلا دبع نب دمحم. : اذه سابع نبا لوقب لاق دقو : رجح نبا لاق

 ىف سابع نبال ليق ىليعامسالا دنع عقوو . اضيا نونحس نع لقنو . ىلعي ىبأ نبا
 رخآ ىلا ال :: لاق جوزتت نا حلصياأ ةليل نيرشعب اهجوز ةافو دعب تعضو ةأرما

 . نيلجالا

 رضي نأ ًرْهَلَحا لاَمْحَألا ثآالؤأو ه : ىلاعت هللا لاق تلقف : ةملس وبا لاق

 . خلا . قالطلا ىف كلذ امنا : لاق (11) ى ًهَلُمَح

 . اطايتحا نيلجالا ىصقأب دتعت اهنأ : سابع نباو ىلع نع ىواضيبلا ركذو
 ىهننا

 الول ربلا دبع نبا لاقو : رجح نبا لاق : دوعسم نبا نع لقنلا فلتخاو

 نيتفصب ناتعمتجم نات.دع امهنال سابع نباو ىلع لاق ام لوقلا ناكل ةعيبس ثيدح

 نيقيلاو . نيقيل الا اهندع نم جرخت الف اهجوز اهنم ىفوتملا لماحلا ىف انعمتجا دقو
 . خلا . نيلجالا رخآ

 ناك اذا نيليلدلا نال امهبهذم حيجرت ىضتقت ةيلوصالا ةدعاقلا نالو : تلق

 امهنم دحاو لك مومع صخي هناف . هجو نم اصاخو هجو نم اماع امهنم دحاو لك

٠ 4 ةيآلا . قالطلا ةروس (::)



 لامحلا ثرالؤاو » : هلوق ناف . كلذك انه اهو . اعم نيليلدلاب المع رخآلا صوصخب

 َييلاَو ه : هلوقب صخيف لماح لك ىف موسلا اهرعاظ ! نملع ش نآ ج
 هذهو : .:اَرسَعَو رهننأ ةمزأ نهسيشناب نضرعي اًجاَوَزَأ نوردي مكنم نوف
 صخيف لماح ريغ وا تناك الماح اهجوز اهنع ىفوتم لك ىف مومعلا اهرهاظ ةيآلا

 لمحلا عضو نم دبالف . نه َشَضَي نآ نملا لامألا تلؤأو ه : هلوقب اهمومع .
 بعذم ىلع هفالخب امم نيليلدلاب لمع دقف 0 رشعو رهشأ ةعبرالا ىلع تداز ناو

 . ملعا هللاو . طقف قالطلا ةيآ مومعب هيف لمع هناف امهريغ

 . لاق اميف هقفاوأ ىأ ( ةملس ىبا عم انا لاقف ) : هلوق

 ىراخبلا هركذ ام ىلع هيخا نبا وه ةملس وباو

 امهل لاقي ملسا نم ةأرما نا تاياورلا ضعب ىف (ةيملسالا ةعيبس) :هلوق .
 . عبس ريغصت ةلمهم مث ةدحومو ةلمهمب يعو ةعيبس

 دصمعس نبا اهركذو . ثراحلا تنب ةعيبس ىزافملا ىف عقوو : رجح نبا لاق

 . خلا . تارجاهملا ىف

 دمس همساو . حجارلا ىلع عادولا ةجح ىف ىفوت (اهجوز ةافو دعب) : هلوق
 . رجح نبا نم ذخؤي امك مهئافلح نم ليقو ىؤل نب رماع ىنب نم ةلوخ نبا

 .تاياورلا نم ريثك ىف امك ةدملا مهبا (لايلب) : هلوق

 نيرشعو ةسمخ وا اموي نيرشعو ةثالثب اهضعب ىفو ةليل نيرشعب اهضعب ىفو
 .اموي

 اهضعب ىفو . ةليل نيعبراب اهضعب ىفو . رهش فصن رشع ةسمخب اهضعب ىفو
 . نيرهش الا ثكمأ ملف

 اذه لعلو . ةصقلا داحتال رذمنم تاياورلا هذه نيب عمجلاو : رجح نبا لاق
 رشعو رهشأ ةعبرا نودل عضت نا فالخلا لحم ذا ةدملا مهبأ نم ماهبا ىف رسلا وه
 . خلا . كلذك انه وهو

 هل تركذ امنا . خلا (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف ) :: هلوق
 ىف امك . لبانسلا وبا همسا ةباحصلا نم لجر اهبطخ تعضو امدعب اهنال كلذ

: هظفلو ىراخبلا تاياور ضعب
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 ىمهو اهجوز اهنع ىفوت . اهحوز تحت ناك ةعيبس اهل لاقي ملسا ننم ةأرما نا

 نأ حلصي ام هللاو : لاقف هحكنت نآ تباف ككمب نبا لبانسلا وبا اهبطخف ىلبح

 ىلص :ىبنلا تءاج مث لايل رشع نم ابيرق تتثكمف نيلجالا رخآ ىدتعت ىتح ىحكنت

 . ىهتنا ( ىحكنا لاقف ملسو هيلع هللا

 . تحكنف اهل نذاف حكنت نأ هتنذاتسا تاياورلا ضعب ىفو

 : دثاوفلا نم ةعيبس ةصق ىفو : رجح نبا لاق

 . ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ةايح ىف نوتفي اوناك ةباحصلا نأ

 ليملا هلمحي الئل هبف ىتفي نا هل ىغبني ال ءىشلا ىلا ليم هل ناك اذا ىتفملا نأو

 ىضم ترظتناو هنم كلذ تلبق اذا اهنأ اجرو هتعنمف اهبطخ هنوكل عضولاب لحت ال

 . هريغ نود هجاوز ىف اهوبمنرف اهلهأ رضح مث . ةدعلا

 ىتح هب اهاتفا اميف تددرت ثيح ةنطفلاو ةماهشلا نم ةعيبس ىف ناك ام هيفو
 . عراشلا نم مكحلا حاضيتسا ىلع كلذ اهلمح

 داهتجالا عضاوم ىف مكاحلا مكح وأ ىتفملا ىوتف ىف باترا نمل ىغبني اذكو

 . لاق نا ىلا . ةلاسملا كلت ىف صنلا نع ثحبي نأ

 . ملعالا ىلا عئاقولا ىف عوجرلا هيفو

 . هلوق نم ءاسنلا ىحتسي امم ناك ولو اهب لزن امع لاؤسلا ةآرملا ةرشابمو

 . لاق نا ىلا . ةعيبس تلعف امك اهل رتسا نوكي اليل اهلزنم نم اهجورخ نكل

 ىرمزلا ةياور ىف نال اهبطخي نمل اهتدع ءاضقنا دعب ةأرملا لمجت زاوج هيفو

 ؟ باطخلل تلمجت كارا ىل ام : لاقفاىزاغملا ىف ىتلا

 . لاق نأ ىلا . تبضتخاو حاكنلل تايهتف قاحسا نبا ةيا ور ىفو

.خلا . اهيلع دحال رابجا الو هاضرت نم اهاضرب الا جوزتت ال بيثلا نا هيفو
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 : كلام نب سنآ لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 مايأ ةثالث ضيحلا لقأ » : ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق

 . «مايأ ةريشم هرثكأو

 : تلاق اهنع هلللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 2

 مل ام هت رماب قَحأ لُجَولا « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . « ةنلاثلا ةيحلا نم رتفت

 ءىبنلا نع سابع نبا نع دي ز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 ىرت ىتَح اهِضْيَح نم ةزملا رهطت آل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . صجلا ضايبب رهطلا هبش ضجلا ةصةلاو « َءاَضيَبْلا ةصقلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 4
 » ضيحت ىتَح"لِئاَح لو عضت ثَح "اماَح اطوت ل « : ملسو هيلع هللا

 نهتاداس نم دحأ نهاطي ال يأ ءامإلا ىف ثيدحلا ىنعم عيب رلا لاق

 لماحلا هتأرمال ءطولا هل لالحف جوزلا امآو س ني ربتسي ىتح

 نأ لبق تئط و ناف رهطت ىتح اط وت ال اهناف ضئاحلا الإ لئاحلاو

 نآ يلا ثحاو اهُمّرَحا الو اهللحأ ال لاق ديز نب رباج ناف رهطت
 . اهقرافي

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ‘ ضْئاَح 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م +انأ تنك : تلاق

 سيل ضئاحلا ندب نأ ىلع لدي اذهو ةديبع وبآ لاق عيب رلا لاق

 تركذف ديز نب رباج لاق ، لاحلا اذه ىلع بنجلا ندب كلذك و سجنب
 : اهل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا يضر ةشئاع يل
 . ) 1 ( » كدي ىف كّتضَيَح تتشل »

(1١) كديب خ ٠
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 م غ ۔ . ١
 هللا لوسر سأر (2) لَجرا تنك : تلاق اهقيرط نمو - 6

 . ضْئاَح انأو

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 { ٠ . , ؟۔٠ < .% << ٥

 بَجَو دقف ةضحملا بريدا اذإ « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٠  . . 7 ؟
 . () لتفلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8

 . بوؤَتنلا نم

 د ٦٣ ٣

 ضاح لاقي ناليسلا ليقو . راجفنالا ىنعمب لصالا ىف ضيحلا نأ ملعا

 . لاس اذا ىداولا

 رمحا ءىش اهنم ليسي ةرجش ىمهو ةرمسلا تضاح نم ذوخام هنا : لاقيو .

 . محلاك

 ءاملا عامتجال ضوحلا ىمس هنمو . مدلا عامتجال عامتجالا ىنعمب :: ليقو

 . ىئأي اذهو ىواو ضوحلا نأب درو . هيف

 ىف مهضمب اهمظن امسا رشع ةسمخ هلو .هب ىلتبا نم لوأ ىفو هببس ىف اوفلتخاو

 ءاتلا هتقحل ام نيب قرفلا نايب و . دعاوقلا ىلع انبتك اميف كلذ نايب مدقت دقو . نينيب

 ةيشاح نم القن تاناويحلا نم ضيحي امو رهاطو ضئاح وحن نم هقحلت مل امو
 . حاضيالا ىلع هللا همحر هللا دبع انخيش

 ةمولعم تاقوا ىف . صوصخم عضوم نم ةارملا مد نايرج وه : فرملا ىفو
 . رجح نبا هلاق

 هرمغ نع زيمتم .. ةحصلا ةهح ىلع جراخلا وه هنأب الوأ دعاوقلا ىف هفرع و

 ضْيَحلا مَد) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج امك فورمم
  ِ هع ,, ۔ م ه2۔ د ,ح . . ...ه .؟۔٧.۔, ِ۔.۔ » .ي ه۔.<

 فوركَم بوثلا نم جرخي داكي ال . نسيآ نتنم هب فرعي "نؤَلَو ةعئار هل نبخث دوسا

٠١ طشما ىا لجرا هلوق (2)
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 ناَك اذإو ةالصلا نَع يكيمأك كلع ناع ادك ءاملا رئاس ْنمءاسِتلا دنع رهن ؤب

 . خلا (يضو يليتغاق رخآلا

 نم جراخلا مدلا هنا . ءاملعلا ضعب هدح ام ىلع وهو اضيأ كلذ دعب لاق مث

 ةسمخ ةدم ىف ةسيآلا نس نع رصقت ةياهن ىلا نسلا ىف اهقوف نمو ةعفايلا ةارملا
 .خلا . ضرم الو ةدالو ريغ نم ةعاس ىلا اهنود امف اموي رشع

 . اهلحم ىف عجارتلف . ةريثك هعورفو ضيحلا لئاسمو“دويقلا تاذرتحم ركذف
 . (مايأ ةرشع هرثكأو مايا ةثالث ضيحلا لقا) : هلوق (3) _ 1

 . انباحصأ روهمج هيلع ىذلا وه اذه

 كرت ىف هل مكح الو ضيحب سيل مهدنع ةثالثلا نود امف : دعاوقلا ىف لاق

 مايالا ةرشعلا قوف ام كلذك . ماحرالا ضيغ وه امناو . ةدع الو موص الو ةالص

 . خلا . ضيحب سيل مهدنع
 هرهاظ ناف (موص الو ةالص كرت ىف هل مكح الو) : هلوق ىف مالكلا ىقب نكل

 اذهو . مايأ ةثالث منت مل ام اموص الو ةالص كرتت ال مدلا تار اذا ةارملا نا ىضتقي

 كلذك َناَك اذإق) : ضيحلا تامالع ركذ امدعب ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ذبانم

 يكسمأف مايا ةثالث كل متو كلذك ناك اذاف) الثم اهل لقي ملو (ةالّصلا نت ىكييشأق

 يل ىكواق ُةَصْحْلا تلبقأ اًداَق) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظلو (ةالصلا نع

 رمحأ ناك امب رظانتلف ةأرملا ىلع لكشا اذا هللا مهمحر انخناسم لوقلو (ةالََصلا

 . الوا هانركذ امك كلذ ريغو ةملحلا مدو ةحيبذلا نم لوالا مدلاك ةرمحلا ديدش

 ام اهيلع لكشأ اذا هب رظانت ام ركذ امدعب هللا همحر حاضيالا بحاص لوقلو

 ىطعتو موصلاو ةالصلا كرتت اهناف ءامدلا هذه لثم ةارملا تار اذاف) :: هصن

 . خلا (رضيجحلل

 هنال ةثالثلا لبق .عطقنا اذا موصلاو ةالصلا ديعت هانعم نأ رهاظلاف .اذه ىلعو

 ةالصلا كرن اهيلع بجيف هؤادتبا اماو . ضيحب سيل كلذ نآ ىلع رمالا فشكنا

 مودي ال نا اهل نيأ نمو . هماود تباث لك ىف لصالا نال هتمالع ترهظ اذا موصلاو

 رومالا بلاغو . ردقلا كلذ هماود ابلاغ ءاسنلا ةداع نال رثكا وأ مايا ةثالث اهب

٠ ةماما ىبا قيرط نم ريغصلا عماجلاو ىراغبلا ىف هركذ ()
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 . باحصالا مالكو ثيداحالا نم مدقت آ رهاظلا وه اذهو . دئاوعلا ىلع ىرجن

 .. ' -٠ . )1) ررحيلف . ملعا هللاو

 مل ام ةبطخ اهيف هريغل سيلو ىنعي (هتارماب قحا لجرلا) : 5 هلوق - 2

 . ةدعلا نم جرخت

 وه امك ثالثلا ريغب انئاب وأ ايمجر اقالط اهقلط اذا قح اهيف هل نوكي امناو
 . مولعم

 بهذم وم امك اهنم غرفتت ناب (ةثلاثلا ةضيحلا نم لستفت مل ام) : هلوق

 . روهمجلا

 . جدزلا تتاف دقف اهسأر تلسفغف لاستغالا ىف تعرش اذا : ليقو

 . لاق نأ ىلا اهركذف لئاسم ثالث ىف لبجلا لهاو انأ تفلتخا : لاق هنأ هللا همحر

 نأ ةلنلاثلا ةضيحلا نم رهطلا تارف تاضيح ثالث تضاح اذا ةقلطملا اهنمو

 . اهسأر ىلع ءاملا تضاف اذا اهتعجارم اهجوز توفت

 .. عيضت مل اذا !ذهو . خلا اهيمدق تحت اهيدي زيجت ىتح هتوفت ال نأب هريغ لاقو

 . لاسسشغالا

 ةالصلا تقو جرخ ىتح لاستغالا تعيض اذا اماو : هللا همحر ايركز وبا لاق

 . اهتعجارم لوالا جوزلا تنافو جاوزالل تلح

 ىف مالك دعب : لاق . ىلي ام هنم لقنن ثيدحلا اذهل هحرش ىف ةلاسملا هللا همحر ىملاسلا ررح دقل (1)
 دجو ناف . ةرثكلاو ةلقلا ىف كلذل ريدقت ال هنا اهنمو ٠٠٠ رخا لاوقا ةلاسملا ىفو : عوضوملا
 ةّضْيَعْلا ِتنَبقآ ادا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل س كلذك وهف امايا دجو ناو ضيح وهف ةعاس
 ( معلا بَجَو ةَضْيَحلا تَرَبؤأادا ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذكو ( ةالصلا اهت ىعدف
 ٠ لاق نا ىلا

 تبثي قيرط نم ثيدعلا مهفلبي مل اهب لاق نم لعلف 0 بابلا ثيدحل ةفلاخم لاوقالا هذه رهاظو
 نهلاوحا بلغا ناف . كلذ ىف ءاسنلا لاوحا بلغا للع رابخالا ىلع هولمحف مهغلب هنا وا مهدنع

 لامتحالا اذهو رشع ىلع ديزت الو 4 مايا ةثالث نود نهبلاغ ىف ةضيحلا عطقنت الف لاعلا اذه ىلع
 نود امع ضيحلا ماكحا ىفن ىلع هب لالدتسالاو حيحص ثيدعلاف ٠٠٠ ةديبع ىبا لوقل بسانملا وه

٠ 128 ص . 3 ج ٠6 حرشلا عجار ٠ ىهتنا ٠ ادج ٠٥او رشعلا قوفو ثالثلا
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 لسسضتفغت ىتح اهجوز اهعماجي الف اهضيح نم رهطلا تار ةأرما نآ ول كلذكو

 نأ هل زاجو . اهعامج اهجوزل زاج ةالصلا تقو اهتاف ىتح لسفلا تعيض ناف

 . ىهتنا . ةالصلا تقو اهتاف اذا اهقلطي

 فوغجلا اهتداع نكت مل ام ىنعي ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح : هلوقو (5) - 3

 . ضيحملا باب ىف هللا مهمحر باحصالا مالك نم مهفي امك
 . ناعونف رهطلا امأو : هللا همحر دعا وقلا بحاص لاق

 . ةفاج اهجرختف ةقرخلا ةارملا لخدت نا وهو فوفج

 ةصقلا ءامك ضيحلا رخآ ىف ىتأي ضيبأ قىتقر ءام وهو ءاضيبلا ةصقلا ىناثلاو

 ةأرملل ةداع كلذ ناك ءاوس انباحصأ دنع رهطلا ىف دعقالا وع اذهو . ريجلا وهو

 . لاق نآ ىلا ث ثيدحلا اذهب مهل جتحاو ةداعب سيل وأ

 . خلا . اهرهط وه فوفحلا اهتداع ىتلاو

 حاحصلا نم ذخؤي امك اهحتفو ميجلا رسكو فاقلا حتفب ىنعي صجلا ةصقلاو

 . صحلا نم ةعطق ةصقلاو حاضيالا ىف لاقو

 . خلا . قرولا نم ةعطق هنأ ىلا انباحصأ ضعب بهذو

 .اهصصح ىا هراد صصق دقو 4 ةي زاحح ةفل صحلا ةصقلاو : حاحصلا ىف لاقو

 ةنطقلا جرخت ىتح يا ماَضْنتل ا ةصقلا ىَرَت ضح رسيتت ل ض احلا:: ثيدح ىفو
 . خلا . ةيرت الو ةرفص اهطلاخي ال ةصق اهنأك اهب ىشتحت ىتلا ةقرخلا وا

 باب ىف هيلع مالكلا مدقت (ثيدحلا عضت ىتح لماحلا أطوت ال) :: هلوق _ 544
 . (6) ايابسلا

 عقو ةلاسملا هذه .' (خلا اهمرحا الو اهلحا ال لاق ديز نب رباج ناف) : هلوق
 _ . ءاملعلا نيب فالخلا اهيف

 رارمتسا عم جزفلا ىف ءط ولا سماخلا : ضيحلا تاعونمم ىف دعاوقلا ىف لاق

 ن_٨! ص [- ر ۔ . ةمالا نم عامجاب مرحم وهو مدلا

 ٠ هب برقي ام اطوملا ىف كلاملو فنصملا هبدر فت امم ثيدحلا ()
٠ دنسملا نم 526 مقر عجار (6)
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 . نيينامعلا بهذم وهو دبالا مب رحتب : ليقف فالتخا هينف .ادمعتم ىطو ناف

 . هريغو عيبرلا نع كلذ ىور فوقولاب اهيف ليقو

 . ةرافكلا كلذ ىف بجوأ انيفلاخم ضمبو

 . خلا . رافغتسالاو ةبوتلا الا كلذ ىف بجوي مل ضعبو

 نم هريغو حون ىبأ نع حاضيالا ىف هركذ ام ريغ ةرافكلاب دارملا نا رهاظلاو

 ` نم موقل ةرافكلا بوجوب لوقلا كلذ دمب بسن هناف رانيدب وا نيرانيدب قدصتلا
 . لاق ثبح . فالخلا لهأ

 لوقف هترفص وأ ضيحلا مد ىف هتارما لجرلا عقاو اذاو : رثالا ىفو

 دوصي ال مث اهقارف ىلا بحاو . دعتم هناف هيلع اهمرحا الو اهلحآ ال ةديبع ىبأ

 . اهنم باصأ امل اهنع تام وا اهقلط مث هريغ اجوز تحكن ناو . ادبأ اهيلا

 . ةنسلا ىف اهلثم ءاسفنلاو

 لك قدصتي نأ رمأ هتع واط ناف هتارما هبلع مرحت الو هبر ىصع حون وبأ لاقو

 : . لاق نا ىلا . رانيدب امهنم دحاو

 ملو ضعب فقوو ضعب اهمرحف ضيحلا ىف هتأرما ىطو نميف سانلا فلتخاو

 نم روهمجلاو . فالخلا لهأ نم موق مهو ةرافكلا هيلع اوبجواو نورخآ اهمرحي
 . لاق نا ىلا . ميرحتلا ىلع انباحصأ

 داع ناو نأت داع ناو رففتساو بات ضيحلا ىف ءىطو نا انباحصا] ضعب لاقو

 . هيلع مرحت نأ ىرحاف دناعم اذه نال هيلع تمرحو ةعبارلا ىف بات داع ناو بات

 . خلا ؟ ال مأ هنع ىهنملا داسف ىلع لدي ىهنلا له ىدنع فالخلا ببسو

 لبقو . مدلا عاطقنا دعب ءىطو اذا اهيف مكحلا كلذكو : دعاوقلا ىف لاق

 . . ا . هنع هللا ىضر ملسم ةدبع ىبأ دنع لاسضشغالا

 اذهو . خلا . ةلجد اه رهطت ال نمو ءام ةوكر اه رهطت نم ىوتسنت ال : هريغ لاقو

 لالدتسالا ىف لاطا دق هناف هللا همحر حاضيالا بحاص هيلا ليمي ىذلا وه لوقلا

 ٠ عجاريلف . هبلع

. ملعأ هللاو . مولعم وه امك جرفلا ىف ءىطو اذا هلك .اذهو
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 اناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مانا تنك تلاق) : هلوق _- 5

 . الصأ لئاح ريغ نم هعم مانت اهنا هرهاظ (ضناح

 انادحإ ثتاك : تلاق ةشئاع نع لاق ثيح ترزتا اذا امب ىراخبلا ىف هديقو

 ىف درتأت نآ اهرما اهَرِشاَبي نآ ملسو هيع هللا وص هللا لوسر ةارأك تَصاَع ادإ
 هللا ىلص هللا لوسر ناك امك هبرا كلمي مكياو : تلاق . امرشايي هم اهضيح بوت
 . هبرأ كلمي ملسو هيلع

 . ضئاحلا ىلع اسايق ىنعي (بنجلا ندب كلذك و) : هلوق

 راذقتسالا نال ىلج وهو اسايق ضيحلاب ةبانجلا ةورم قحلاو : .رجح نبا لاق

 . خلا . بنجلا نم رثكا ضيحلاب
 عنتما نيح ةفيذح ثيدح كلذ ىلع ليلدلا لب سايقلا ىلا ةجاح ال هنا رهظ مث

 ىلص ءىبنلا هل لاقف هتباصا ةبانج لجأل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةحفاصم نم

 . حاضيالا ىف هركذ امك (اتّيَم الَو اًيَح ںيجتب سيل نمؤَلا) :: ملسو هيلع هللا

 ىنيلوان اهل لاق نيح كلذ اهل لاق (كدي ىف كتضيح تسيل اهل لاق) : هلوق
 . هللا همحر حاضيالا بحاص هركذ امك ضئاح انا تلاقف ةرمخلا

 امك طويخلاب لمرتو ليخنلا فعس نم لمعت ةريغص ةداجس مضلاب ةرمخلاو
 . اضيأ رسكلا زوجيو حاحصلا ىف هركذ

 . هب ىلصتل ىنعي (بوثلا نم ةضيحلا مد لسغب ىنرماي) : هلوق - 8
 : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةأرما تلاس : ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفلو

 لاقف ؟ عنصت فيك ضيحلا نم "مد اهبوث باصا اذا انادحا تيارا هللا لوسر اي
 ةَضْبَحْلا نم مدلا نكادلا بوت تاَصآ اذإ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ىمتنا (هبر قيضتل مث وامب هّحَضنت مث كرغت
 . هركذ نم ىيحتسي امع ةأرملا لاؤس زاوج : هدئاوف نم رجح نبا ركذو

 . ةرورضلل رذقتسي امب حاصفالاو

 . هلسن بوجو ىف ءامدلا نم هريغك ضيحلا مد نأو

. ىهتنا . اهلسغ نوهيل ةسبايلا ةساجنلا كرف بابحتسا هيفو
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 ىنعي ٠ (خلا .ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر سأر لجرا تنك) : هل وق _ 546

 . ىراخبلا هركذ ام ىلع فثكنتمم وهو

 لوسر سيار رعش لجرت تناك اهنا ةشئاع ىنتربخا :: قرطلا ضب ىف هظفلو

 ذئنيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ضئاح يمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ضئاح ىهو هلجترتف اهترجح ىف يهو هسار اهل يلدي دجسملا ىف رواجم

 . خلا دحسملل ةقصالم تناك ةشئاع ةرححو . فكتعم يا رواحم هح راش لاقو

 .ا . هرعش حيرست سارلا ليجرتو

 . .اهقرعو ضئاحلا ندب ةراهط ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق

 . هتامدقمو عامجلا ىه فئتعملل ةعونمملا ةرشابملا نأو

 . خلا . دجسملا لخدت ال ضئاحلا ناو

2 

© 1 
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\ . .حا اجنن هاخا ادجم



144 . 

 نوثالثلاو دحاولا بابلا

 ةضاحتسملا ىف

 لاق ز لاق سابع نب ا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 مد هنال سجن ةضاعتسالا مد » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوہر
 . » َوضؤلا ضقني قزع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع (1) سابع نبا قيرط نمو - 0

 : لاقف اجث جشأ هللا لوسر اي تلاقف هتلأس نيح ةيراصنألل لاق

 . نطقلاب ىشتحا ىأ « لَصَو يرفثتشا ليتغا »

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع (2) اضيا هقي رط نمو _- 1

 . « لسغلا بَجَو ةيحلا ِتَرَبأ اذاي »

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 2

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل شيبح ىبأ تنب ةمطاف تلاق
 رسجت رقزع مد كلذ امنار » : اهل لاتف ؟ ةالصلا غ ةأفأ . رهطآ ال ىنإ
 تربدأ اذإو ةالّصلا اهل ىكزتاق ةّضيحلا ِتتَبقأ ادإك ۔ ةّضْيحناب ىسن
 ٠ « ىلصو ِكنَع مدلا ىلىيغاف اهردق َبَهَذَو

 هللا لوسر سآ ر لج رأ تنك : تلاق اضيأ (3) اهقي رط نمو - 3

 . ُنضْئاَح اناو ملس و هيلع هللا ىلص

 ءامسأ ىمست ةأرما نأ ينفلب لاق رباج نع ةديبع وب ] _ 4
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تءاجف ةضاحتسم تناك ةيثراحلا

 نع رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف اضيا سابع نبا قيرط نمو هلوق (1)
 ٠ هركذ مث ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا نع سابع نبا

 ىف اضيا انه اه هركذ دفو مدقتملا دنسلاب سابه نبا قيرط نم ىا اضيا هقيرط نمو هلوق (2)
 ٠ بطقلا ةفغسن

٠ مدقتملا دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف اهقيرط نمو هلوق (ة)
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. : . +:. .. 2 
 َبضيحت تنك ىتلا ِكَمايأ يدعق » : اهل لاقف اهرمآ نع هتلأسف

 - - " 7 ٠ .{ ., 4 . ه 2 7 ؟ ؛-
 . « ىلصو ليتغأ مث مايأ هنالثب ىرهظتشاف مدلا كب ماد اذإف اهيف

 هللا لوسر نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 مص إ « د ه % ۔ے۔ + < ۔۔هوُ 7

 « ةالص لكل اضوتت ةضاحتشملا » : لاق )4( ملس و هيلع هللا ىلص

 ملو شيبح يبأ تنب ةمطاف ةلأسم تركذ ةشئاع امنإ (5) رباج لاق
 )6( ءوض ول ١ اهيلع بمجروأ ملس و هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ركذت

 " . ةالص لك دنع

 ٢٣ ٣ ٢

 نأ : رحح نبا ركذ (هرخآ ىلا ةضاحتسالا مد) : هلوق _ 551 _ 550 _ 549

 قرع نم جرخي هناو هناوا ريغ ىف . ةأراا جرف نم مدلا نايرج ىه ةضاحتسالا

 . ىهتنا . ةمجعم لاذو ةلمهم نيعب (لذاعلا) هل لاقي

 رمحا مد وهو .ضرملا ةهج ىلع محرلا نم جراخلا مدلا وه هناب دعاوقلا ىف هفرعو

 ةالصلا هيلع ءىبنلا لوقل`. ضيحلا مد نول نع هنول زيمتم هل ةحئار ال قيقر

 . ىهتنا «ىضيَحِ َيسَلَو يقزي مد كيلَد ًامتإ) : مالسلاو
 تلاق راصنالا نم ةأرما نأ ةشئاع نع ىراخبلا ىف (ةيراصنالل لاق) : هلوق

 فلاخم هظفل نكل . ثيدحلا رخآ لإ ليتغأ فيك : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلل
 : . هللا همحر فنصملا ثيدح ظفلل

 نح وتفملا فاكلاو ةمجعملا يشلاب لكش تنب ءامسا اهمسا نا رجح نبا ركذو

 . خلا .ماللا مث

 ةيراصنالا نونلاو ةلمهملاب نكسلا نب ديزي تنب ءامسا اهنا رخآ الوق ركذو

 . خلا . ءاسنلا ةبيطخ اهل لاقي ىتلا

 . اجث مدلا جثأ ىا هب ملعلل فوذحم لوعفملاو لييسنلا جتلا (اجث جثأ) : هلوق

 ٠ ىف خ (4)
 مل ارباج ناكف ةالص لكل ةضاحتسملا ءوضوب ثيدعلا ىف نعط مالكلا اذه 0 خلا رباج لاق هلوق (5)

 ٠ ملعا هللاو شيبح ىبا تنب ةمطاف رمأ ىف ةشناع ثيدعب هضرامف هيلا هلقن ىذلا هلقانب قثي

٠ اضوقت نا غ (6)
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 هحيحشب ىداولا اناتأ و . هلس اذا هحثا مدلا و ء\لا تححث : حاحصلا ىف لاق

 ثيدحلا ىفو . ىدهلا ءامد ناليس جثلاو . ادج بصنا اذا جاجث رطمو . هليسب ىا

 . ىهتنا ( جتلا جتلا جَحلا لضفا )

 . ةضاحتسملا ىف انباحصأ فلتخا (ىلستغا) : هل وق

 . ةالص لكل لستفت : مهضعب لاق

 .لسفلاب اهدرفت اهناف رحفلا ةالص الا امهنيب عمجتو نتالص لكل مهضعب لاقو

 وهو ضيحلا نم جورخلاب اهل مكحلا دنع الا لسفلا اهيلع بجي ال مهضعب لاق و

 اهمكح ةضاحتسملا مث : لاق ثيح هللا همحر ليعامسا خيسلا هيلع رصتقا ىذلا

 ةالصلا نم عنمت ال لوبلا سلسك ةضاحتسالا نال . اهيناعم ميمج ىف رهاطلا مكح

 س اب الف ةالص لكل تاض ونف لعفت مل ناف . ةالص لكل لمستفت نأ اهل بحتسي نكل

 . ةضاعتسالاب اهل مكحلا دنع لسستفت نا دمب اهيلع

 ساب الف كلذ ريغ ىف ءىطو ناو ةالصلل تلستغا اذا اهاطي ال نآ اهجوز رمؤيو

 . ىهتنا . هللا ءاش نا هيلع

 لوقلا اذه ىلع لديو هصن ام : لوقلا اذه ركذ نآ دمب : حاضيالا ىف لاقو

 ةضاحتسملا ىف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ىور ام

 . (ةالص لكل أضوتت اهنا)

 نا ركذت ملو سيبح ىبا تنب ةمطاف ةلاسم ةشئاع تركذ دقو : رباج لاق

 . خلا . ملعا هللاو ةالص لكل اضونت نأ الا اهيلع بجوأ ملسو هيلع هللا ىلص ،ىبنلا

 ىف ةكين لَمَح اَمَو » : ىلامن هلوقل ةعيرشلا سافنال بسانملا وه اذه و

 (ةنهَسلا ةَحَمَسلاب ثعب ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو . )7( ٠ جَرَح نم نبالا

 . ملعأ هللاو

 نم بي رق هنكلو فدارم ريسفتلا اذه نا . رهاطلا ىأ (نطقلاب ىشتحا) : هل وق

 . اضيا ىوفللا ىنعملا

 (هتزجح ىلا هيلجر نيب هفرط رادا هب وثب لجرلا رفثتساو) : حاحصلا ىف لاق

 . خلا . هيذخف نيب هلعج ىأ هليذب بلكلا رفثتساو

٠ 79 ةيالا . جحلا ةروس (7)
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 . ةكتلا اهيف ىتلا ليوارسلا ةزجحو . ةدعقم رازالا ةزجحو رخآ لحم ىف لاقو

 . رافثتسالا هكسميل هيلع ىرفثتساو .نطقلاب ىشتحا دارملا نا رهاظلاو
 . ملعا هللاو

 صيبح ىبا تنب ىراخبلا ىف ىذلا (شيبح تبب ةمطاف تلاق) : هلوق - 2
 . باستنالا ةلاسم ىف حاضيالا ىف كلذكو

 ومو ةمجعملا لاذلا حتفب اهرذق خسنلا بلاغ ىف (اهردق بهذو) : هلوق
 هيف ضيحلا نال زييمتلا ىلا رظنت اهنا ةداتعملا ةضاحتسملا ىف لاق نمل بسانملا

 . ملع] هللاو . ةضاحتسالا ىف دجوي ال رذق

 ىلا رظنلا نالو فلتخي ال زييمتلاو فلتخت ةداعلا نال لاق : دعاوقلا ىف لاق

 . ىهتنا . ديلقتلا نم ىلوأ داهتجالاو ديلقت ةداعلا ىلأ رظنلاو . داهتجا نوللا

 تناكو اهرما .الوأ : لاق ثيح ةمطاف ثيدحب هلالدنسا بساني ال هنأ الا

 اهبيصي نأ لبق اهيف ضيحت تناك ىتلا اهئارق] رادقم ةالصلا عدت نأ ةضاحتسم

 . . ةنكاسلا ةلمهملا لادلاب (اهردق) ةياورلا نا ىلع لدي هناف . خلا اهباصا ام

 ةضاحتسملا نا : لاق نمل هب لدتسا ثيح اهيف ةحيرص حاضيالا ةياور كلذكو

 . مايا ةرشع ىلصتو لستفتو مايا ةرشع ةالصلا كرتت
 بهذ دق ضيحلا مايا رثكال ةزواجنملاو :: ثيدحلا ركذ دعب هللا همحر لاق

 . ىهتنا . ةرورض اهتضيح ردق

 امك دحاو لسغ اهمزلي امنا ةضاحتسملا ىف لاق نمل كلذ دعب هب لدتساو
 . انه مدقت

 ى طقف مهلا لسغب اهرما امناو . لسفلاب اهرماي ملو : ثيدحلا ركذ دعب لاق
 . . ملعا هللاو

 يذلا لاستغالا دعب طقف مدلا لسفب اهرما مالسلاو ةالصلا هيلع هنا دارملاو

 . ملعأ هللاو . _مولمم وع امك اضونتف هنم دبال

 (ثيدحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر سأر لجرا تنك) : هلوق - 3

 ةضاحتسالا باب ىف هركذل ةبسانم - الو - ابيرق ضيحلا باب ىف هيلع مالكلا مدقت
. ةضاحتسمب تسيلو . ضئاح اهنع هللا ىضر ةشئاع نال
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 . هب ةنامتسالا ءىتلاب راهظتسالا (مايا ةثالثب يرهظتساف) : هلوق _ 4

 . خلا . هظفح ىا ءىشلا رهظتساو ناعتسا ىأ هب رهظتساو : حاحصلا ىف لاق

 . مايا ةثالث راظتنالا لاق نمل حاضيالا ىف هب لدتساو

 خيشلا هيلع رصتقا ام ىلع لدي ثيدحلا اذه (ةالص لكل اضوتت) : هلوق - 5

 مكحلا دنع دحاو لسغ اهيلع بجي امنا . ةضاحتسملا نأ نم هللا همحر ليعامسا

 . مدقت امك ضيحلا نم جورخلاب اهل
 ءىبنلا نا ركذت ملو سيبح تنب ةمطاف ةلأسم ةشئاع تركذ امنا) : رباج لاق

 . (ةالص لك دنع ءوضولا اهيلع بجوا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةشئاع ىلع تيكنتلا هب دارملا نأ رهاظلا (ةالص لكل اضوتت نا رباج لاق) : هلوق

 ةالص لكل اضونت نأ اهيلع بحوأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ركذت مل ثمح

 . هنم دبال هنأ مم

 ركذي مل وهو . وه امك ثيدحلا تور اهنع هللا ىضر ةناع نا ::: باوجلاو
 . ءوضولا هيف

 . الب وطت هركذ ناكف هب ملعلل ةمطافل ملسم و هبلع هللا ىلص هركذي مل امناو

 . ملعا هللاو

 اهيلع بحوأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىمنلا نأ ركذت ملو . حاضيالا خسن ىفو

 . مدقت امك ةالص لكل اضوتت نا الا

 ولف . ءوضولا ركذ هيف سيل ثيدحلا نال (8) حالصالا ةدايز نأ رهاظلاو

 . ملعا هللاو . ثيدحلا ىف ةدايز ناكل هتركذ

٠ خلا . حاضيالل ةدايزلا نا : رهاظلاو باوصلا لعلو خسنلا ىف دجو اذكه (8)
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 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 عويبلا نم هنع ىهتني ام

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رياج نع ةديبع وبأ - 6
 , ‘ے ح ۔۔ ۔

 ١ وقلتت ال ىنمي » ل ١ ونسل ١ ١ وقلتت ال « : ل اق ملس و هيلع هلل ١ ىلص

 . قاوسالا اوغلبي نأ لبق مهنم اورتشتف اهبالجأ

 ْنَع ىهن « : ملس و هيلع هللا ىلص هنع )1( هقيرط نمو - 7

 « نيماضملا و حيقلما نمو ةبحلا لبَح غيب ْنَعَو ةذبانملا و ةسمالملا عيب
 الو هرشني الو بوثلا فرط لجرلا سملي نآ ةسمالملا عيب رلا لاق

 رخآلل هب وث لجرلا يمري نأ ةذبانملاو عيبلا همزليف هيف ام ملعي

 لبحو . هبحاص بوث ىلاي امهنم لك رظني ملو هبوث رخآلا هل ىمريو

 لوحفلا روهظ ىف ام حيقالملا و . ةقانلا نطب ىف ام لبح مهو ةايحلا

 . ثانالا نوطب ىف ام نيماضملا و

 ىبلا ىت ك : لاق كلام نب سنأ نع رب اج نع ةديبع وب أ - 8

 ِ < ر هو < - ..< ۔ذ دس ٤ ۔ 4 ٥ م ؟ ۔ ر ذ ۔ ٥ ۔ ه, ك 6 ر

 لوتسر اي هل ليقف وهزت ىتح رامثلا عيبت نَع ملَسَو هيلَع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . « ًرَمْحَت : لاق ؟ وُهَت اَمَو هللا

 . « ؟ هيخا َلاَم مكُدَحَا ذخاي مبق ةرمتلا هللا عتم ول متيأرأ »

 : لاق يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ 9
 ٥ ۔ ۔۔ , ے 2 ي م س ه ح -

 موس ىلع مكدحأ مواسي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . » هض

٠ بطقلا ةغسن ىف هركذو مدقتملا دنسلاب سابع نبا قيرط نم ىا هقيرط نمو هلوق (1)
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 لوُسَر ىهن » : لاق (2) اضيأ ىردخلا ديعس ىبأ نعو _ 560 ,
 « اهُحالَص ودبي ىَتَح (3) رامتلا عيب نَع ملسو هئَلَع هللا لَص هللا
 َ . يرتشملاو عئابلا ىلع عقاو ىهنلاو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديعس ىبآ نعو 561

 ةعلسلا ىف ديزي ىذلا شجانلا عيبرلا لاق « َجَنلا نع ىهن »
 ` . (4) اهيرتشي ال وهو

 لوسر نآ ةري ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 َناَبك رلا اوقلَتت الو اوشججانت ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يا : عيب رلا لاق « منلا لبالا اورصت الَو دبل زضاَح عبت الَو عئتللا
 مظعي ىتح اهع رض ىف نبللا اوك رتت و اهدلوو ةاشلا نيب اولوحت ال

 . ىه كلذك يرتشملا نظيف

 هللا لوسر نع ينفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 تَج (5) وس نعو راكتحالا نمت يهت » هنا ملسو هيلع هللا ىلص
 : . « كدنع ستل م عيب نمو . ةعفنم

 نص ىتلا ىهت « : لاق دي ز نب رب اج نع ةديبع ربا _- 564 ّ

 نأ ىلع لجر نم فلتسي نأ وهو « فلَسَو عيب نع ملَسَو يلع هللا

 ءىبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 . » ضذالا ءارك نَع ىهن « : ملس و هيلع هللا ىلص

 : لاق ىردحل ١ ديعس ىب] نب رب اج نع ةديبع وبآ - 06
 « ةقاحلاو رةتبازملا نع ملسو رهتلَع هللا ىلَص هكلا لوسر ىهن » هم۔ مهو٥ إ .سإ ٥ 7 ۔ .ه(۔ ده 4 ] ح ھ و 4

 ٠ دحاو ةثالثلا دنسو لوالا ثيدعلا ىلع نافوطعم هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه ديعس ىبأ نع هلوق (2)
 ٠ ةرمثلا خ ()

 ٠ اهنارش ديري ال ىا اهيرتشي ال هلوق (4)
٠ ىتالا ثيدعلا ىف كلذكو ضرقلا انه هب دارملا فلس نعو هلوف (5)
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 ةلقاحملاو لخنلا سوؤر ىلع (7) رمتلاب (6) رمتلا عيب ةنبازملاف
 . . ضرالا ءارك

 ىنغفلب : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 نمعَو لاق ليق نم ىهن » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 انخلاو حازملا وه لاقو ليق ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق « لاملا عييضت

 ىف (8) هسفن ىلع لجرلا فقي ال نآ وه لاملا عييضت و . لوقلا نم

 . ملعأ هللاو . ةعيضلا نم هلام طوحي الو ءارشلاو عيبلا

: ٢٣ ٣ 

 . هعاونا فالتخاب عمجو عيب عمج ع ويبلا

 . نيينعمل اعرش قلطيو ءىشب ءىش ةلباقم : ةفل وهو

 دمحم هللا دبع وبأ هفرع ىنعملا اذهب وهو . ءارشلا ىنعم ةلباقم : امهدحأ

 وهو هيلع ضوعني ةميق هل لدب ىلع كلملا نم ءىشلا جارخا هنأب هللا همحر ةكرب نبا

 . كلم نيع,

 ءارشلاو . نمثب ريفلا ىلا كلم لقن غيبلا : رجح نبا لاقو . دقعلا : ىناثلاو

 . رخآلا ىلع امهنم لك قلطيو . هلوبق

 . عيبلا زاوح ىلع نوملسملا عمجاو

 هبحاصو . ابلا هبحاص دي ىنف امب قلعتت ناسنالا ةحاح نال هسضتقت ةمكحلاو

 . خلا . جرح ريغ نم ضرفلا غولب ىلا ةليسو عيبلا عيرشت ىفف . هلذبي ال دق

 ءاملعللو « ابلا مَرَعَو عيبلا هللا ّلَحآَو » : ىلاعت هلوق عيبلا زاوج ىف لصالاو

 عيب لك لوانتي مومع ظفل ظفللا ناف صوصخم ماع هنأ : اهحصا لاوقأ اهيف

 . مولعم وه امك اهمرحو ىرخأ اعويب عراشلا عنم دق نكل عيمجلا ةحابا ىضنقيف

 ٠ رفثلا خ (6)

 ٠ رفضثلاب خ (7)
 هتففوا لاقي هثارشو هعيب ىف هلاوحا ىلع املطتم نوكي ال ىا هسفن ىلع لجرلا فقي ال نا هلوق )٥(

٠ هيلع هتعلط اذا هبنذ ىلع
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 مكضعب غبت ) :: ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (علاوسلا اوقلتت ال) ; هلوق - 8

 . ىهتنا ( قوسلا لإ اَهب طبهي ىنع علضلا اوقلت الل . ضعب متب لع
 . نابكرلا ىقلت نع يهنلا ثيدحلا اذه نم دارملاو

 اهرصقو ةفاسملا لوط لوانتي ىقلنلا نع يمنلا قلطم نا مث : رجح نبا لاق

 . ةيعفاضلا قالطا رهاظ زهو

 : ليقو . ليم : ليقف . هيف اوفلتخا مث . صوصخم ثح ىهنلا لحم ةيكلاملا ديقو
 . خلا , ىررولثلا لوق وهو . رصقلا ةفاسم : ليقو . ناموي : لبقو . ناخسرف

 . هللا مهمحر انباحصا)ا لوق وه ريخالا لوقلا اذهو : لوقأ

 اديعب ناك اذا اماو . ابيرق ىقلتلا ناك اذا هلك اذهو : حاضيالا ىف لات
 . .هب ساب الف

 . انباحصأ دنع رفسلا دح وهو . لايم] ةتس كلذ ىن دعبلاو برقلا دحو

 ضرألا ىف نوبرضي نورخآو ه : ىلاصت هلوقل حابم ةراجتلا بلطل رفسلاف
 . ىهتنا (1) هللا ضف نم نوت

 . ىقلتلا نع يهنلا ةلع ىف اوفلتخاو

 دلبلا لهأ نود ةعلسلا صخرب ىقلتملا درفني الئل دلبلا لهال ةعفنملا : ليقف

 ۔ هنمف الئل بلاحلل ةعفنملا : ليقو

 . حاضيالا ىف هلاق ةراجتلا هب ديرا اذا هلك اذهو . اعم امه : ليقو

 سأب الف نومدختسي امو ةوسكلا نم هب نوعفتني ام لثم ةراحتلا رغ امأو

 . خلا . حبرلا هيف نوبلطي ام الا كلذ عيمجب
 . كلذ دصق اذا اضيا . ىهنلا لحمو

 وآ مهيلا جرخي ملو قيرطلا ىف نيرفاسملا ىقل نم امأو : حاضيالا ىف لاق

 ةراجتلل مهنم يرتشي نأ ساب الف لزنملا قيرط ىف لزانملا ضعب ىف هيلع اودرو
 : . لايما ةتس نود اميف ولو اهريغو

 . ىهتنا ملعا هللاو . كلذ ىلا دلبلا لهأ ةجاحب ملع اذا ءعىش اذه نم يسفن ىفو

٠ 20 ةبالا . لمزملا ةروس (1)
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 ىقلتلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن ىف ديقلا موهفم ربتعا نم نا : لصاحلاو
 . رهاظلا وهو كلذ زجي مل ىهنلا ىف ةلعلا ربتعا نمو . كلذ زاجا

 بلاغلا ىرجم ىرج اذا ديقلاو . بلاغلا هنال ىقلتلا نع ىهنلا صخ امناو

 . ملعا هللاو . هل موهفم ال

 دحا نابكرلا ىقلت ولف . ىقلتلاب كلذ دصق طارتشا هنم مهفيو : رجح نبا لاق ١

 ؟ ىهنلا هلوانتي لم مهميابف مهدجوف هل ةجاحل جرخ وآ ةجرفلا وأ مالسلل
 . لامتحا هيف

 .خلا ةيعفاشلا دنع حصالا وهو كلذب مكحلا هدنع قرتفي مل ىنعملا ىلا رظن نمف

 كلذ ىف لزنملا باحصأ هل نذأ ولو ىقلتلا هل زوجي ال هنا : حاضيالا ىف ركذو
 هناف رححلا رسكو جرخ ناو . كلذ لمفي نم ىلع رجحيو : لاق . ىهنلا لجال

 . خلا ى قحلا هنم جرخي

 ؟ مزال حيحص وا دساف وم له عيبلا اذهل هللا همحر فنصملا ضرعتي ملو

 ىلع ءانب دودرم هناب ىراخبلا مزجو . لاوقا ؟ رايخلا هيف تبث وا صاع لعافلاو
 . هنع ىهنملا داسف ىلع لدي ىهنلا نأ

 هنع ىهنملا تاذ ىلا عجري اميف نيققحملا دنع كلذ لحم ناب حراشلا هضرتعاو

 ىتآلا هطرشب رايخلا تبثيو عيبلا حصيف هنع جراخ رما ىلا عجري ناك اذا ام ال

 . نبغلا وهو ىنمي . خلا
 .. انباحصا دنع عيبلا توبثو لعافلا مثاب حاضيالا ىف مزجو

 ثيح هنسحتساو رايخلاب عئابلا نا ىري ىعفاشلا نا ةكرب نبا نع ركذو

 . سفنلا ىف هليوات غوسي لوق اذهف : لاق
 هللا ىلص ءىبنلا نال هقيرط اذه لام هب بهذي ررغ لك نوكي نأ ىنبجميو

 . ىهتنا . ةمرحم ملسملا ةعيدخو ررغلا نع ىهن ملسو هيلع
 ريسفتلا نأ هرهاظ (خلا لجرلا سملي نأ ةسمالملا عيبرلا لاق) :هلوق - 7

 . هللا همحر . عيبرلا نم

 : دانسالا ركذ دعب لاق ثيح ثيدحلا نم ريسفتلا نا : ىراخبلا مالك رهاظو

ىف هبوث لجرلا حرط يهو ةَدباثلا نع هت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذا
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 سمل ةسمالملاو ةسسالملا نع ىهنو . هنلا رظني وا هبلقي نا لبق لجرلا ىلا عيبلا

 . هيلا رظني ال بوثلا

 نكل . عوفرملا ثيدحلا نم ريسفتلا نأ اهلك قرطلا رهاظو : رجح نبا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ،ىبنلا نود نم مالك نم هناب رعشي ام ىئاسنلا ةياور ىف عقو
 . خلا » لوقي نأ ةسمالملا نأ معزو : هظفلو

 ءىبنلا نع ىباحصلا ربعي نا دعبل ىباحصلا مالك نم كلذ نوكي نا برقالاف

 . خلا , معز ظفلب ملسو هيلع هللا ىلص

 هج وا ىه روص ثالث ىلع ةسمالملا ريسفت ىف ءاملعلا فلتخاو كلذ لبق لاقو

 بحاص هل لوقيم ملتسملا هسمليف ةملظ ىف وأ ىوطم بوثب ىتاي نأ :: اهحصا

 اذهو . هتيار اذ١ كل رايخ ال و كرظن ماقم كسمل موقي نا طرشب اذكب هكنعب بوثلا

 . نيثيدحلا ىف نيذللا نيريسفتلل قفاوم وه

 . ةدناز ةغبص ريغب اعيب سمللا سفن العجي نا : ىناثلا

 . هريغو سلحملا رايخ عطق ىف اط رش سمللا العحي نأ : ثلاثلا

 . رايخلا ىفن طارتشاو عيبملا ةيؤر طرش مدع لوالا ذخامو

 عيب نالطب هنم ذخؤيف عيبلا دقع ىف ةغيصلا ىفن طارتشا : ىناثلا ذخأمو
 ةداصلا هيف ترج امب وأ تارقتحملاب اهديق ةاطاعملا زاجا نم نكل . اقلطم ةا اعلا

 . كلذب امهصخي الف امهلمعتسي نم دنع ةزبانملاو ةسمالم ١ اماو . ةاطاعملاب
 ` .:لاق نأ لا

 . سلجملا رايخ ىفن طرش : ثلاثلا ذخأمو

 قيرط نم هانركذ اميف جرخيو . ءاهقفلا اهيلع رصتقا ىتلا ىه لاوقالا هذهو
 . كلذ ىلع ةدايز ثيدحلا

. ةيمفاشلل هجوأ ىهو لاوقا ةثالث ىلع اضيا اهيف اوفلتخاف ةذبانملا اماو
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 ريسفتلل قفاوملا وهو ةسمالملا ىف مدقت امك اعيب ذبنلا سفن العجي نا : اهحصا
 . روكذملا ثيدحلا ىف

 . ةغيص ريغب اعيب ذبنلا العجي نا :: ىناثلاو

 . رايخلل اعطاق ذبنلا العجي نا : ثلاثلاو

 : ذمبنلا ريسفت ىف اوفلتخاو

 . روكذملا ثيدحلا ىف هريسفت عقو امك بوثلا حرط وه ::: ليقف

 . لاق نأ ىلا . كلذ ريغ هنأ يحصلاو . ةاصحلا ذبن وه : ليقو

 عيب نالطب ىلع هب لدتسا (هيلا رظني ال بوثلا سمل) : ثيدحلا ىف هلوقو

 رايخلا تبثيو اقلطم حصي ةفينح ىبا نعو . ديدجلا ىف ىعفاسلا لوق وهو بئاغلا
 . لاق نا ىلا . هآر اذا

 . خلا . ةيعفاشلا مظعم لوق وهو اقلطم ىمعالا عيب نالطب ىلع هب لدتساو

 . ملعا هللاو . حاضيالا عجاريلف . رايتخاو ليصفت نيتلأسملا ىف اندنعو

 هدلت ىذلا نينجلا عيب وه ىأ (ةقانلا نطب ىف ام لبح وه ةلبحلا لبح و) : هلوق

 دحا وهو دعب هركذ امك نيماضملا عيب هنال اهنطب ىف ام عيب دارملا سيلو ةقانلا

 . هنايب ىتايسو هركذ امك ثيدحلا ىف تاليوأتلا

 لوالا ىف ليقو . ةدحوملاو ةلمهملا حتفب ةلبحلا لبح عيبو : رجح نبا لاق

 . ضايع هطلغو ةدحوملا نوكسب

 . عراضملا ىف حتفلاو ىضاملا ىف رسكلاب ىنعي البح لبحت تلبح ردصم وهو
 ليقو ةغلابملل هيف ءاهلاو بتاكو ةبتكو ملاظو ةملظ لثم لباح عمج ةلبحلاو

 . ثينأنلل هيف ءاهلاف ةلباح ةأرما هيف ردن دقو . ةثونالاب راعشالل

 . لوبحملا هب ىمس ردصم ةلبح ليقو

 ىنف درو ام الا تايمدآلا الا تلبح ناويحلا نم ءىشل لاقي الو ديبع وبا لاق

 . ثيدحلا اذه

 ءةصاخ تايمدآلل ما ةماع ثانالل ىها فلتخا : لاقف الوق مكحملا بحاص هتبثاو

: هصن ام ةلبحلا لبح عيب ىنعم ىف فالخلا ركذ دمب . لاق نأ لا
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 . نينجلا عيب وا لجا ىلا عيبلا دارملا له فالخلا لصحم : نيتلا نبا لاقو
 دارملا له ىن اثلا ىلعو ؟ اهدلو ةدالو وأ مالا ةدالو لجالاب دارملا له لوالا ىلعو

 . ىهتنا . لاوقأ ةعبرا تراصف ؟ نينجلا نينج عيب وآ لرالا نينجلا عيب . ۔

 نم اضيا وهو ماعنالا نوطب ىف ام عيب هنا : رخآ الوق مكحملا بحاص ىكحو
 _- اطوملا ىف كلام هاور امك _ بيسملا ش دعص هب رسف امنا !ذه نكل ررفلا عويب

 . حيقالملا عيب هرغ هب رسفو . نيماضملا عيب

 نم ةلباح و] لباح عمج ةلبحلاب دارملا نا اهفالتخا ىلع لاوقالا هذه تقفتاو

 ةمركلا ةلبحلاب دارملا نا ناسيك نبا نع هريغو مكحملا بحاص هاكح ام الا . ناويحلا
 لبق ةلخنلا ةرمث عيب نع ىهن امك غلبي نأ لمق اهلمح ىأ اهلبح عيب نع ىهنل ا ناو

 . تاياورلا هب تبثي ام فالخ وهو ةدحوملا ناكساب ةلبحلاف اذه ىلعو . وهزت نا
 . ءابلا حتف ةمركلا ىف ىكح نكل

 . خلا . كلذك سيلو هب ناسيك نبا درفت ىقهيبلا ىعداو

 . بنملا رحش ةمركلاب دارملاو

 ىلع ثانالا نوطب ىن ام ميب ىأ (ثتانالا نوطب ىف ام نيماضملاو) : هل وق

 . هليوات مدقت ام

 عيب اماو : لاق ثيح ىناثلا لوقلا ىلع امهفدارت ىف حيرص حاضيالا مالك نكل
 : ناليوات اهيفف ةلبحلا لبح

 ررغلاو ةقانلا هذه جتنت ام لمحي نا ىلا اهنولجؤي اوناك عويب اهنا : امهدحا

 . لجالا ةهج نم اذه ىف

 . نيماضملاو حيقالملا عيب نم اذهو ةقانلا نينح عيب وه امنا ':' ليقو

 . لامجلا روهظ ىف ام عيب حيتالملاف

 . لبالا نم ثانالا نوطب ىف ام عيب : نيماضملاو

 ىتلا هوجولا كلت نم ةمرحم . اهبيرحت ىلع قفتم ةيلهاج عويب اهلك هذهو
١ . ىهتنا . اهانركذ



 159 عويبلا نم هنع ىهني ام (32) بابلا

 ىف ادوجوم نينجلا ناك نا هنال : لمات نيماضملاو حيقالملا عيب نم اهنوك ىف نكل
 . طقف حيقاللا نم وهف دوجوم ريغ ناك ناو . طقف نيماضملا نم وهف نطبلا

 . ملعا هللاو

 . نيفلتخم نيريسفت ىلع ىنبم كلذ نا لاقي نأ الا مهللا

 نم وه لاق . مالا نظطب ىف ىذلا نينجلا عيب وه ةلبحلا لبح عيب لاق نمف
 امنا ينينحلا نال حيقالملا نم وه لاق . نينحلا نينج عيب وه : لاق نهو نيماضملا

 . لمحلا ءام نم كلذ دعب نوكتي

 فاصو نبا هركذ دقو , لوقلا اذهل ضرعتي مل هللا همحر حاضيالا بحاص نأ الا

 . ملعا هللاو . هللا همحر

 . ةروهشملا ةغللا ىمه هذهو . اوهز وهزب اهز نم وه (وهعزت ىتح) : هلوق _ 8

 . ءاهزا ىعزب ىعزا. : ىرخأ ةفل هيفو

 ىف ةرفصلاو ةرمحلا ترهظ اذا لاقي نولملا رسيلا : وهزلا : حاحصلا ىف لاق

 . وهزلا هيف رهظ دقف ليخنلا

 . ١اوهز لخنلا اهز دقو . مضلاب وهزلا نولوقي زاجحلا لمعاو

 . خلا . نسحلا رظنملا وهزلاو

 . (تربذ باط) :: كلوق اهعمجي راوطا ةعبس لخنلل اوركذو
 . حلب ءابلاو » مامكالا ىف ىذلا بحلا وهو . ضيرغا ةزمهلاو . علط ءاطلاف

 هناف مدآ نباب اههبشل كلذو , رمت ءاتلاو . بطر ءارلاو . رس ءابلاو , وهز ىازلاو

 69) « نيلي نم ةلالس نم ناسنإلا اَنَقََخ دقلو ه : ىلاعت هلوق ىف ةنيبم راوطأ ةعبس هل

 . ةيآلا

 هيلع لاق كلذلو . مالسلا هيلع مدآ ةنيط ةيقب نم تقلخ اهنال هتهبشا امناو

 . ملعا هللاو (َليِخَتلا مَكياَتمع اوُهركآ) : مالسلا

٠ 12 ةيالا . نونموملا ةروس )٥(
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 . قافتالاب زناج وه ام اهنم . ةددعتم اروص رامثلا عيبل حاضيالا ىف ركذو

 . هيلع فوقولاب ملعي امك هيف فلتخم وه ام اهنمو . قافتالاب عنتمم وع ام اهنمو

 طرشب نكي مل اذا ام ىلع لومحم وهزلا لبق اهعيب نع يهنلا نا هنم ذخؤي و

 . ملعا هللاو . عطقلا

 . (؟ هيخا لام مكدحأ ذخاي مبف ةرمتلا هللا عنم ول متيارأ) : هلوق

 4حَالَص ودب نآ َلْنَق ارمت عاَتبأ الحر نأ وَل) : .ىراخبلا تاياور ضع ىف

 . (هبَر لع هباصا ام َناَك"ةَماَع هنتباصآ ة
 مك ۔ د 4 ر ۔۔» , ۔ ر٥۔۔ 2 ۔ ےم۔ إ ۔ م . 1

 نأ كل لحي الف ةماع هتباصاف ارمت كيخأ نم تكب ول) :: ملسمل هياور ىفو

 . (قَحع مب كيخا لام ذخات هم اتينَم هئم دخات

 ودب دعب ىرتشي رمتلا ىف حئاوجلا عضو ىلع اذهب لدتساو : رجح نبا لاق

 .. ةحئاج هبيصت مث هحالص

 ٠ ثلثلا هنع عضي : كلام لاقن

 . عيمجلا عضي :: ديبع وباو دمحا لاقو

 درو امنا اولاقو . ءىشب عئابلا ىلع عجرب ال نويفوكلاو ثيللاو ىعفاشلا لاقو

 لاق نأ ىلا . عطقلا طرش ريغب اهحالص ودب لبق ةرمتلا تعيب اذا اميف ةحئاجلا عضو

 هتلباقم ىف ىقبي ال رمتلا فلت ول ىأ (هيخا لام مكدحا لحتسي مب) : هلوق ىف

 . ضوع ريغب هلكاي فيكف ضوعلا

 , نكمم هحالص ادب ام ىلا .فلتلا قرطت نال بلاغلا ىلع مكحلا ءارجا هيفو
 . ىهتنا . نيلاحلا ىف بلاغلاب مكحلا طبنتساف نكمم دبي مل ام ىلا هقرطت مدعو

 . لاق مث . ةريثك الاوقا وهزلا دعب اهعيب ىف حاضيالا ىف ركذو
 . خلا . اهداسنف نم نماو تكردا اذا زئاج اهعيب نا حيحصلاو

 7 عئابلا نامض نم اهحالص ودب دعب ةهاعلا نا هللا همحر همالك رهاظف

 . ملعا هللاو (هيخا لام مكدحا ذخاي مبف) : مالسلا هيلع هلوق نم ردابتملا

 باب ىف هيلع مالكلا مدقت (هيخا موس ىلع مكدحا مواسي ال) : هلوق - 9
 ضعب نود خسنلا ضعب ىف دجوي ثيدحلا اذهو (1) زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام

٠ دنسملا نم 516 مقر رظنا (1)
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 ودبي ىتح ةرمثلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن) : هلوق - 0

 رامثلا ىلع مالكلا نوكيل . هلبق ىذلا ىلع ثيدحلا اذه ميدقت بسانملا (اهحالص

 عيمج ىنف اماع اذهو لخنل ١ رمشب اصاخ مدقت ام ناك ناو ضعبب هضعب الصتم

 . ملعا هللاو . رامثلا

 سانلا ناك : لاق دانسالا ركذ دعب ىراخبلا تاياور ضعب ىف ثيدحلا ظفلو

 رضحو سانلا ذح اذاف رامثلا نوعيابتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف

 . ماىشق هباصأ . ضارم هباصا . نامدلا رمتلا باصا هنا : عاتبملا لاق مهيضاقت

 ةموصخلا هدنع ترثك 1 ملسمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهب نوحتحي تاهاع

 مهتاموصخ ةرثكل اهب ريشي ةروشملاك ( تلا الص وُدْبَي ىتَع اوعيابنالالاماف ر
 . ىهتنا

 : ليقو هداوسو هنفمتو علطلا داسف ليق اهحتفو ةلمهملا لادلا مضب :: نامّدلاو

 . هكاردا لبق ليخنلا داسف

 عادصلا ثروي ضارمالا عيمجل مسا اهمض ليقو ميملا ركس : ضارملاو

 . ةهاع هلام ىف عقو اذا ضرما لاقي . كلهتف ةرمتلا ىف عقي ءاد وهو.(1)لاعسلاو

 . بطري ال ىتح هبيصي ءىش فاقلا مضب ماىشقلاو

 . رمتلا ىف عقي لاكأ وه ليقو

 . رجح نبا نم اصخلم :ىهتنا . ةفآلاو بيملا ةماعلاو

 . ...سإ : ,2 ۔ - ۔ . . ِ ١٠.
 هظفلب ىفتكاف (نيرت اماف) : هلوق لثم ةدئاز امو ةيطرش نا (ال اماف) : هلوقو

 (همركا مل ينمركي مل نم يا) آل نَمَو هتمركأ ىمرا نم مهلوق ريظن وهو لعفلا نع
 . اذك لعفاف اذك لعفت مل نا ىنعملاو

 . اطخ وهو اهتلاما عبشت ةمامعلاو ةفيفخ ةلاما (ال) ةلاماب برعلا تقطن دقو

 حننفو اهنوكسو واولا نوكسو نيشلا مض ناتغل هيف (ةروسملاك) :هلوقو

 . رجح نبا نم رصتخم ةلعفم وا ةلوعف ىهف واولا

 روهشم نزولا اذه نال كلذو لاعسلاو عادصلاك باوصلا لعلو اهاندمتعا ىتلا خسنلا ىف اذك (1)

 ٠ ضرملاو ءادلا ىلع لدي امل

3/
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 الثلف عئابلا امأ : رجح نبا لاق (ىرتىشملاو عئابلا ىلع عقاو ىمهنلاو) : هلوق

 ىلع عئابلا دعاسيو هلام عيضي الئلف ىرتشملا امأو . لطابلاب هيخا لام لكاي

 . لطابلا

 . مصاختلاو عازنلا عطق اضيا هينو

 طرشي مل وآ ءاقبالا طرشا ءا وس اقلطم حالصلا ودب دعب اهميب زاوح هاضتقمو

 . حالصلا ودب ةيامن ىلا ادتمم ىمنلا لعج دقو . اهلبق ال فلاخم ةياغلا دمب ام نال

 . لاق نأ ىلا . ررغلا ددصب هناف حالصلا ودب لبق ام فالخب

 . هتهاع بهذت : لاق . هحالص ام :: رمع نبال ليقف

 . لاق نأ لا , روهمجلا بهذ هدعبو حالصلا روهظ لبق ام نيب ام قرفلا ىلاو

 ىتح رامثلا سنج هب دارملا له . اهحالص ودبي ىتح هلوق ىف فلسلا فلتخاو

 دبي مل ناو نيتاسبلا عيمج رمث عيب زاج الثم دلبلا نم ناتسب ىف حالصلا ادب ول
 ةرجش لك ىف وأ ةدح ىلع ناتسب لك ىف حالصلا ودب نم دبال وا . اهيف حالصلا

 : لاوقا ىلع ةدح ىلع

 . اقحالتم حالصلا نوكي نأ طرشب ةيكلاملا دنع وهو . ثيللا لوق لوالاو

 0 عبارلاك ةياور هنعو دمحأ لوق ىناثلاو

 لاد هنال حالصلا ودبب ريبعتلا نم كلذ ذخؤي نأ نكميو ةيمفاشلا لوق ثلاثلاو

 ومهزب ءافتكالا هنم ذخؤيف . هلماكت طارتشا ريغ نم ءاهزالا ىمسمب ءافتكالا ىلع ا

 الولو . ةيصاعلا نم نمالا وهو ىنعملا لوصح عم ةرجشلا ضعب وهزب و ةرمثلا ضعب

 .ةقيقحلا فالخ ىلع هنوكل هب ىفنكي ال دق اهضمب ؛:اهزاب اهتيمست ناكل ىنعملا لوصح

 هللا نم دقو . هرثكأ وأ طئاحلا داسف ىلا ىدال عيمجل ا ءاهزاب ليق ولف اضياو

 . ىهتن ١ . اهب هكفنلا نمز لميطيل ةدحاو ةعفد بطت ال رامثلا لمجب

 حيحصلا وه ام ركذو لاوقالا هذه هللا همحر حاضيالا بحاص ركذ دقو

 . مدقت امك

 ةغللا ىف وهو ميجلا نوكسو نونلا حتفب وه (شججتلا نع ىهن) ::هلوق - 1
 . اشجن مضلاب هسشجنا ديصلا تشجحن لاقي . داصيل هناكم نم هتراثاو ديصلا رفنت

٠ عيبرلا ةياورك ىا عيبرلاك هلعل خسنلا ىف اذك (1)
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 . اهيف هريغ عقيل اهءارش ديري ال نمم ةعلسلا نمث ىف ةدايزلا عرشلا ىفو

 . ةبسانملا تلصحف ةعلسلا ىف ةبغرلا ريثي شجانلا نال كلذب ىمس

 علنابلا ملع ريغب كلذ عقيو . مثالا ىف ناكرتشيف عئابلا ةاطاومب كلذ عقيو

 . شجانلا كلذب صتخيف

 هب اهارتشا امم رثكاب هتملس ىرتشا هناب ربخي نمك عئابلا هب صتخي دقو
 . كلذب هيغ رفيل

 لتخي هنال شجان دايصلل ليق هنمو ةعيدخلاو لتخلا شجنلا ةبيتق نبا لاقو
 . رجح نبا هلاق هل لاتحيو ديصلا

 ءادتبا عفد ول هنأ هموهفم (اهيرتسي ال وهو ةعلسلا ىف دئازلا سجانلا) : هلوق

 هناف ءارشلل اديرم سيلو . اهبحاص عفنيل اهلثم وأ اهتميق نم رثكا ةعلسلا ىف

 . مارح هنا رعاظلا ن] عم هب ساب ال

 . ملعا هللاو . ءارشلا ةين رغ ىلع عفدلا قلطم ةدايزلاب دارملا لملو

 . كلذ هل لحي الف هريغل وأ هسفنل عابملا ؤىننلا ناك ءاوس : حاضيالا ىف لاق

 هيلعو ةعابت هيلع كلذ ناك لاحلا اذه ىلع ءىشلا عيبو هيف دازو كلذ لعف ناو

 ىرتىشملاف شجانلا وه ءىشلا بحاص ناك نانف . كلذب هرمخي و ىرتشملا كردي نأ

 . لاصتنالاو كلذ نم ةبوتلا هيلعو ةحح هبلع نوكي الف هرمغ ناك ناو رايخلاب

 نوكي نا بحاو صاع شجانلاو تباث عيبلا : انباحصأ لاق رثالا ىفو

 . عجاريلف . اهمدعو ةاطاوملا نيبو . همدعو ملعلا نيب لصفف . خلا رايخلا ىرتسشملل

 نوكت ناب ميرحتلا مزح نباو ىبرعلا نباو ربلا دبع نبا ديقو : رجح نبا لاق
 لجر ةعلس ىار الجر نا ولف :: ىبرعلا نبا لاق . لثملا نمث قوف ةروكذملا ةدايزلا
 ىلع رجؤي لب ايصاع اشجان نكي مل اهتميق ىلا ىهتنتل اهيف دازف اهتميق نودب عابت
 . هشينب كلذ

 . ةيعفاشلا نم نيرخاتملا ضعب كلذ ىلع هقفاو دقو

 نم سيلو . ءارشلا ديري هنأ مهوي نأ ىف ةحيصنلا نيعتت مل اذا : رظن هيفو
 ىذللف هب ىرتشي نأ ديري امم رثكا ءارشلا ديري نم ديزي نا هضرغ لب هضرغ

 كلذ نم رثكأ كتملس ةميق ناب عن ابلا ملعي ناب كلذ نع ةحودنم ةحيصنلا دي رب

. كلذ دعب هرايتخاب وه مث
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 ١ وعَد ) : ىتآلا ثيدحلل هلاسي ىتح كلذب همالعا هيلع نيعتي ال نأ لمتحيو

 هللاو «هحَسئينَك اغا مدعا عصئنتشا اذإق ضعب نم مهضعب هللا قري سالا
 . ىمتنا . ملعا

 . شجنلا ىلع مالكلا مدقت (اوشجانت ال) : هلوق - 2

 (علاوسلا اوقلتت ال) : هلوق دنع هيلع مالكلا مدقت (نابكرلا اوقلتت الو) :_هلوق
 ماعطلا بلجي نم نآ ىف بلاغلا جرخم جرخ : رجح نبا لاق (نابكرلا) : هلوقو
 ابكار ادحاو وا ةاسم اددع بلاجلا ناك ول لب هل موهفم الو انابكر اددع نوكي

 . مكحلا فلتخي مل ايشام وأ

 . خلا . مهنم عيبلاو مهل عيبلا لوانتي (عيبلل):_هلوقو

 ىلع ىودب ناعي نأ ىهن ثيداحالا ضعب ىف ( دابل رضاح عبي الو ) : هلوق

 عيبلاب ىهنلا صخ نمل افالخ ءارشلاو عيبلا هلومشل لوالا نم معا اذهو . ىرضح
 : ثيدحلا رهاظب المع

 امب كلذل لدتساو . ءارشلاو عيبلا ىف عيبلا ظفل لمعتسا : لاق ممع نمو .

 (دابل رضاح عيبي ال) : تلقف كلام نبا سنا تيقل لاق هنا نيريس نبا نع ىور
 ةملك اهنا قدصو : دمحم لاق . معن : لاق.؟ مهل اوعاتبت وأ اوعيبت نأ متيهنا .

 . ملعا هللاو . ائيش هل عاتبي الو اثيش هل عيبي ال ىا ةعماج

 . ال مأ رجاب ناك ءاوس ىا قالطالا نيثيدحلا ىف ىهنلا رهاظو

 ليلدب . الف رجا ريغب ناك اذا اماو رجأب ناك اذا مرحي امنا هنأ ىراخبلا ىفو

 ثيدحلا اذه نال قالطالا رهاظلاو (ةَحيىيتلا نيولا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق
 ملسو هبلع هللا ىلص هلوقلو . ماعلا ىلع ىضق صاخلاو . صاخ بابلا ثيدحو . ماع

 . «ىضعب نم مهضعب عت سانلا اورد
 . هب صب رتيو هريغ لامب سانلا ىلع مكحتي يرضحلا نال : حاضيالا ىف لاق

 وم ليواتلا ىلع ىهنلا اذهب دوصقملاف . رمسلا نم نوقزري امب نوعيبي ةادبلاو
 . رضحلا لهأب قافرا

 . خلا . سأب الف ىرضح ىلع ىرضح وا ىودب ىلع ىودب ناعي نأ امأو

. زاوجلا رهاظلاو يودب ىلع ىرضح ناعي نا وهو رخآ مسق ىقب : لوقا
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 اهيف ءارشلاو عيبلا ديري دلب ىلا ةعلسب مدق اذا رارقلا لهأ نم بيرغلا رظناو

 مرحت الف رارقلا لها نم هنوك ىلا ارظن ىرضح وا هتناعا مرحتف ىودبلا لثم وه له
 . حاضيالا بحاص لوق نم ردابنملا وهو ؟ هتناعا

 . رهاظلا وهو ةيفنحلاو كلام بهذم وهو سأب الف ىرضح ىلع ىرضح وأ

 . ملعا هللاو

 ةراشالا لعج نمف ؟ همدع وا عيبلاب ىودبلا ىلا ةراشالا زوجن له اوفلتخاو

 . اهزاجا عيبلا ظفل رهاظب كسمت نمو . اهعنم عيبلا ةلزنمب

 .ملعا هللاو . مدقت امك رضحلا لهاب قفرلا ىهنلا نم دوصقملا نال عنملا رهاظلاو

 نزوب هيناث حتفو هلوا مضب :: رجح نبا لاق (منغلاو لبالا اورصت الو) : هلوق

 ىلع بصنلاب لبالاو . ةيكزت ىكزي ىكزك ةيرصت ىرصي ىرص لاقي . اوكزت
 نبللا تيرص نم هنال حصا لوالاو . هيناث مضو هلوأ حتفب مهضعب هديقو . ةيلوعفملا

 ليقل هنم ناك ول ذا . هتطبز اذا ءىشلا تررص نم سيلو هتعمج اذا عرضلا ىف

 . برعلا مالك ىف نارمالا عمس دق هنا ىلع . ةارصم لقي ملو . ةررصم وأ ارورصم

 . لاق نأ ىلا

 لوالا روهشملاو لوهجملا ءانبلا ىلع واو ريغب نكل هيناث حتفو هلوا مضب هطبضو

 . لاق نا ىلا . ال ما سيلدتلا دصق ءاوس ةيرصتلا ميرحت ىهنلا رهاظو : لاق مث

 ىناسنلا جرخا نكل ناويحلا ءاذيا نم هيف امب هللعو ةيعفاشلا ضعب مزج اذهبو

 لبإلا اورصَت ال) : ظفلب جرعالا نع دانزلا ىبأ نع نايفس قيرط نم بابلا ثيدح
 . لاق نأ ىلا (عيبلل عنفلاو

 . سيلدتلاب رثكالا ليلمت لدي هيلعو حجارلا وه اذهو

 ليصحتل رفتفيف رمتسي ال . ريسي ررض هناف ءاذيالاب ليلعتلا نع باجيو

 . ىهتنا . ةعفنملا

 نظيف مظعي ىتح) هللا همحر فنصملا لوق هيلع لدي ىذلا وه لوقلا اذهو

 . (ىع كلذك ىرتشملا

 ةارضم َمَتَمْلاَو يإلا اوكيبَت ال) ىرخا ةياور ىف حاضيالا ىف ثيدحلا ظفلو
. رشت ن اًعاَص اهبحاص قمع ةرو . اممَدَر اهرمو ةارصم اَعاَرَتشا نم هناف
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 دمب اهعاتبا نمف منغلاو لبالا اورصت ال) ىرخا ةياور ىف ىراخبلا ىف هظفلو

 خلا.رمت عاصو اهدر ءاش ناو كسما ءاش نا اهبلتحي نأ دعب نم نيرظنلا ريخي هناف

 . (مايا ةثالث ىلا رظنلاو رايخلاب اهيف وهف) تاياورلا ضعب ىفو
 ۔ بويعلا رئاسك روفلا ىلع درلا نآ ىلوالا ةياورلا رهاظف

 اذه ىلع ةمدقم مايآ ةثالث رايخلا نأ اهيف ىتلا ةياورلا نكل :: رجح نبا لاق

 . قالطالا

 ةقانلا نيب الو ديزي نا بسانملا (اهدلوو ةاشلا نيب اولوحت ال ىا) :: هلوق

 . سبحلا اهانعم ةيرصتلاف الاو دارم ريسفت اذهو . خلا اهدلوو

 .امايأ بلحت ملف عمجو هيف نقحو اهنبل ىرص ىتلا ةةارصملاو : ىراخبلا ىف لاق

 . ىهتنا . ءاملا تيرص هنم لاقي ءاملا سبح ةيرصتلا لصاو

 . ةغللا لما رثكاو ديبع ىبا لوق ريسفتلا اذه حراشلا لاق

 عمتجي ىتح اهبلح كرتو ةاشلا وأ ةقانلا فالخا طبر وه : ىعفاشلا لاقو

 اهنبل ةرثك نم ىري امل اهنمث ىف ديزيف اهتداع كلذ نأب ىرتشملا نظيف رثكيف اهنبل
 . ىمتنا

 ىمانملا هذه دشأ وهو : حاضيالا ىف لاق (,راكتحالا نع ىهن) :_هلوق _- 3

 . خلا ةنملا ُدظَت ركتمحملا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 هللا ىلص هلوق اهنم ركذ ثيداحا راكتحالا مذ ىف درو دقو : رجح نبا لاق

 . (ثىطاَع آلا تي ال) :: ملسو هيلع

 . (ںيألفإلاو مادُملاب هللا هبرت ُهَماَمَط يلسلا لع ركنأ نم) : هلوق اهنمو

 . (نوُعلَم دكَتملاَر قوززم بلاَجْلا) : هلوق اهنمو
 .(نم هللا ةئر هلا نم ىرت دق ةليل نييبزآ اماك َركَتحَأ نم) : هلوق اهنمو

 . ؛ىلياع رمت يمما ق امي ةلم نآ ديري ةزكح كتحا نت:هلوق اهنمو
 ىف ةراجتلل ماعطلا لجرلا ىرتشي نأ : راكتحالا ىنعمو : حاضيالا ىف لاق

. اهيف هارتشا ىتلا ةدلبلا ىف هئالغ تقو ىلا هعفريف هصخر تقو



 167 عويبلا نم هنع ىهني ام (32) بابلا

 عفنو ةراحت هنم كلذ امنا رفاسملا نال نيرفاسملا نود نيميقملا ىلع عقاو ىمنلاو

 . خلا . ةدلب ىلا ةدلب نم هعفرب

 ركتحم هناف ةدلبلا كلت ىف ءالغلا تقو عيبلل ارظتنم رفاسملا ىرتشا ولف ىنعي

 ءالغلا راظتناو هراخدا مرحي مل هنعض نم ناك ول هنأ (ى رتشي نأ) : هلوق موهفمف

 . كلذك وهو هب

 ورمهو علسلا عيمج ىف ماعطلا ريغ ىف راكتحا ال هنأ (مامطلا) : هلوق موهفمو

 . كلذك

 . راكتحالا هيف ىرجي ىذلا ماعطلا ىف اوفلتخا مث

 نامدالا نم اهريغ نود ةاكزلا اهنم جرخت ىتلا ةتسلا بوبحلا وه : ليقف

 . اهريغو ىناطقلاو

 . خلا , ريعشلاو ربلا وه : ليقو

 . سانلا توق لج هيف ام ىلا اوبهذ ءالؤهو : حاضيالا ىف لاق

 دمب ىقبو ماعطلا نم مهتجاح اوذخا اذا سانلا نأ مهضعب نع ركذو ٠: لاق

 ءالؤهو . اركتحم نوكي الو ءالفلا ىلا هعفريو هي رتسي نم ىلع ساب الف مهتجاح

 . مهدنع راكتحا هيف سيلو حب رلل اهناوأ ىق ةلفلا ءارش اوز وح

 اذه راتخملاو هبشالاو ملعا هللاو ىنعي (خلا . لوقلا اذه هبشي ىذلاو) :_ هلوق

 ناك ناو اندلبب هناوأ ىف بيبزلا ءارش زوجي هلبق ىذلاو لوقلا اذه ىلمف . لوقلا

 . ملعأ هللاو . هسفن دلبلا ىف ءالغلا هب ارظتنم

 لضف ناف كلذك وهو بسكلل هئارشب سأب ال هنأ (ةراجتلل) : هلوق موهفمو

 . هعيب هل زاج كلذ دعب هتحاح نع ءىش .

 هب دري مل اذا هؤارش هل زوجي هنآ (هئالغ تقو ىلا هعفريف) : هلوق موهفمو

 . ملعا هللاو . ءالفلا هب رظتني ملو تقولا كلذ ىف هعسب دارأ لب راخدالا

رفاسيل هيرتشي نأ هل زوجي هنا (هيف هارتشا ىذلا دلبلا ىف) : هلوق موهفمو
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 هعيب ىلع ربجيو ذخؤي هناف راكتحالل امااعط ىرتشا نمو : حاضيالا ىف لاق

 ريغت نا كلذكو . ربجي ال هناف هارتشا امم صخرا رعسلا ناك نا الا هارتشا امك

 . خلا . هتقفن ىلا هدروا كالمالا هوجو نم هجوب هكلم نم جرخ وا هلاح نع

 ىلع ربجي هنا هانعم لم هيف لمأتي (هارتشا امك هعيب ىلع ربجي) : هلوق نكل
 ؟ كلذ نم ديزأ هريغ دنع رمسلا ناك ولو هرعس ىلع ديزي الو هب هارتشا ام لثمب هعيب

 رضاحل ١ رعسلاب عيبيو ءارشلا ىطامت هنا امك عيبلا ىطاعت ىلع رمحي هنا هانعم وأ

 ؟ صخرا نكي مل اذا

 ركذ امك دنازلا دري ركتحملا نا ركذي مل هنا هيلع لديو رهاظلا وه .اذهو

 . ضشضجانلا ىف كلذ

 ىنعملا ىلع ءانثتسالا نالو (هارتشا ام لثمب) لاقل لوالا ىنعملا دارا ول هنالو

 . ملعأ هللاو . رهظأ ىناثلا

 لجال كلذ وحنو ةجاح ءاضقو ةمدخو لكاأك (ةعفنم رج فلس نعو) : هلرق

 . ملعا هللاو . زاج هلجال نكي ملو هلبق امهنيب كلذ ىرج ولف . فلسلا

 مل ام عيب نع ىهن) : ثيداحالا ضعب ىفو (كدنع سيل ام عيب نعو) :: هلوق
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم معأ ناثيدحلا ناذهو (نمضت مل ام حبرو . ضبقت

 . هضبق ىتح همعب الف ًاَماَمط ىرتشأ نمت)

 . نوفلتخم ءاملعلاو : حاضيالا ىف لاق

 نيثيدحلا مومعب المع ىنعي ءايشالا عيمج ىف ضبقي مل ام عيب عنم نم مهنم
 . رمهاظلا وهو

 . هيلع ماعلل المح و . صاخلاب المع ىنعي هريغ نود ماعطلا ىف هعنم نم : مهنمو

 . ضعب لوق ىلع نوزوملاو ليكملا ىف وأ

 ىتح ىرتشا اذا نزوي وا لاكي امم ءىش عابي ال هنأ اوعمجاو : رثالا ىفو
 . لاق نأ ىلا \ ضبقي

 ىذلا نمثلا نم رثكاب هعاب ناو . ىهنلا ىف لخاد وهف ضبقلا لبق عاب نم لكو .
. لاق نأ ىلا . نمضت مل ام حبر وهف هب ىرتشا
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 قادصو ةراجاو ضرقو ملسو نيد نم ريغلا ةمذ ىف ناك ام لك ىدنع كلذكو

 عيب نم هنال هضبقي ىتح هعيب زوجي الف ريغملا ةمذ ىف انومضم ناك ام عيمجو
 . خلا . نمضي مل ام حبرو ضبقي مل ام

 عيب نع ىهنو) : رثالا ىفو : لاق ثيح رخآ اريسفت ىهنلل مهضعب نع ركذف

 مث ثىش ءارش ىلع لجر عم لجر قفتي نا كلذو . نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام
 نم هارتشا نا امأو . زئاج ريغ كلذف لوالا نم هضبقي نأ لبق هل هعميبيف رخآ ىتاي

 . (زئاج كلذف هضبقي نا لبق هعابف لوالا

 هارتشا نا اماو) :: هدعب هلوقل بسانملا (لوالا نم هضبقي نا لبق) : هلوق نكل

 . ملعا هللاو . لوالا نم هيرتشي نأ لبق لوقي نأ (لوالا نم

 ثيدحلا ىف ضبقلاب دارملا نوكي نا لوقلا اذه بحاص مالك ىلع مزلي نكل

 لسسعلاف كلذ ىلع ةنيرقلا ىف لماتي نكل بيسملا مساب ببسلل ةيمست ءارشلا
 . ملعا هللاو . ىلوأ رهاظلاب

 : نيينعم لمتحي كدنع سيل ام عيبو : رذنملا نبا لاق : رحح نبا لاق

 ررغلا عيب هبشيف ةبئان ىهو ةنيعم اراد وا ادبع كعيبأ : لوقي نا : امهدحا

 . اهاضرب ال وأ فلتت نا لامتحال

 ىلع وا اهبحاص نم كل اهيرتشأ نأ ىلع اذكب رادلا هذه : لوقي نا : امهيناث

 ۔ ىهتنا . ىناثلل ةقفاوم ميكح ةصقو . ىهتنا . اهبحاص كل اهملسي نأ

 ىرتشي نا ىلع لجر نم فلستي نا وهو فلسو عيب نع ىهن) : هلوق _ 84

 هذه عيبا هبحاصل لجرلا لوقي نا وهف فلسو عيب امأو : حاضيالا ىف لاق (هنم

 هعاب نوكي نا نمؤي ال هنال اذكو اذك ىنفلست نأ ىلع امهرد اذكو اذكب ةعلسلا

 ىلع اذكو اذك كفلسا] : هل لاق نا كلذكو . ضرقلا لجال اهنمث نم لقاب ةعلسلا

 نأ هجولا اذه ىف نمؤي ال هنال زوجي ال ءاوس اهلكف ةعلسلا هذه هب هنم ىرتشت نأ

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . ضرقلا لجال اهنمث نم رثكاب ةعلسلا هعاب نوكي

 مدع ناف رهاظ ريغ (هب) : هلوقب دييقتلا (هب ىنم ىرتشت نأ ىلع) :هلوق نكل

 موهفملا فلسلا ىلا امجار ريمضلا نوكي نآ الا مهللا هب نكي مل ولو . دوجوم نمالا
. فلسلا ببسب هنم ىرتشت نا ىلع ىأ ةيببسلل ءابلاو فلسا نم
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 (الثم ىبحاص نم ىرتشت نأ ىلع) : هل لاق ول هنأ رهاظ (ىنم) : هلوق مث

 . هيف ررض ال

 ريفلل تناك ناو ةعفنم رج فلسو عيب هنأ هيلع قدصي هنال : لمات هيفو

 . ملعا هللاو . هبحاص ةهج نم هيلا عجرت امبرو

 عنم ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا (ضرالا ءارك نع ىهن) :_هلوق (10) - 5

 . اقلطم ضرالا ءارك

 ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دقف هايملاو ضرالا ءارك امأو : حاضيالا ىف لاق

 : لاوقا ةثالث

 . اهنم جرخي امم ءزجب الا ةعرازملا زوجت ال : ضعب لاق

 . ةضف وأ بهذ نم رجأب إلا زوحت ال : نورخآ لاقو

 . خلا ‘ زوحت ٧ : نورخآ لاقو

 . لاق نأ ىلا . نيلوالا نيلوقلا ةجح ركذف

 م ( : لاق ملس و هملع هللا ىلص هنأ ىور ام لاحب ةعرازملا رب مل نم ةححو

 . “ىزجي الو رجاب زوجت ال اولاق اذهلف (ًماَعَآ اهحنمي وآ اَهمئَرْزَلَك ضزآ هل ثتاك
 نع يور امو . ةعرازملا ىهو ةلقاحملا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىور امو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اَنَعَلب ىتح ساب هب رت ملو هب اّخن انك) : لاق هنأ رمع

 ضرالا ٠ارك نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هنا يور امو (اَهاَنكَرَتَك اهنم ىهن ملسو
 . ملعأ هللاو

 دري مل كلذ نال اهناصقن ذخا هل زناجف هنذا رفب لجر ضرأ لجر ثرح ناو

 . خلا . ىهنلا هيف

 ةلعافم نونلاو ةدحوملاو ىازلاب : رجح نبا لاق (ةنبازملا نع) :_هلوق - 6

 بورحلا تيمس هنمو . ديدشلا عفدلا وهو ةدحوملا نوكسو يازلا حتفب نبزلا نم

 . اهيف عفدلا ةدشل نوبزلا

٠ هانعم قفاوي امب ىراغبلاو اضيا ملسم هاور ثيدحلا (10)
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 نع هبحاص عفدي نيعيابتملا نم دحاو لك نال ةنبازملا صوصخملا عيبلل ليقو
 . دارأو هخسنب عيبلا عفد دارأ نبفلا نم هيف ام ىلع فقتو اذا امهدحأ نال وأ هقح

 . ىهتن ١ . عيبلا ءاضماب ةدارالا هذه نع هعفد رخآلا

 عيب) : هلوق ىف : رحح نبا لاق (لخنلا سوءر ىلع رمثلاب رمتلا عيب) : هل وق

 . خلا ى ةصاخ ةبطرلا هب دارملاو ميملا حتفو ةثلثملاب رمثلاب نوكسلاو ةانثملاب (رمنلا

 ناك امف (لبخنلا سور ىلع رمنلاب ( : هللا همح ر فنصملا لوق هل لديو : لوقا

 . فيحصت ىناثلا ىف ءاتلاب خسنلا ىف

 رشنلا ت ىهو : لاق ثيح ةنبازملا ريسفت ىف ىراخبلا تاياور ضعب ىف داز

 : . ىهتنا . ايارَعْلا عيبو مرگلاب بييّرلا عبرت رمتلاب

 . مولعم وه امك ايارعلا عيب ىف كلذ دعب ةصخرلا تءاجو بنعلا مركلاب دارملاو

 ضرالا ءارك عنمل بسانملا وه قالطالا اذه (ضرالا ءارك ةلقاحملا) : هلوق

 . ملعا هللاو . اقلطم

 اهنم جرخي امم ء زحم ىنمي ةعرازملاب نتاراحالا باتك ىف حاضيالا ىف اهرسف و

 . اهنم ر وهشمل ١ وه اذهو ريسافت اهيف و

 نم اهنم ذوخام . ربلاب هلبنس ىف ماعطلا عيب وه ديبع وب أ لات : رحح نا لاق

 . لقحلا

 هنع ىهنملاو هقوس ظلفي نأ لبق نم بعشت اذا عرزلا : لقحلا : ثيللا لاق

 ىف ام عيب لقو . اهحالص ودب لبق ةرمنلا عيب ليقو . هكاردا لمق عرزلا عيب

 . رمتلاب لخنلا سوءر

 . مادا وأ ماعط ليكب وأ ةطنحلاب ضرالا ءارك ىه كلام نعو

 عيبب حاحصلا ىف اهرسف و تبنت ام ضعبب ضرالا ءارك ةلقاحملا نا روهشملاو

 . ربلاب هلبنس ىف وهو عرزلا

 لبنس لجرلا عيبي نأ : لاق ثيح كلذ لبق حاضيالا بحاص اهرسف كلذكو

 . (1) لمات (لجا ىلا) : هلوقب دييقتلا ىف نكل . لجا ىلا هليك مولعم بحب هعرز

 بهذلاب ضرالا ءارك زاوج ىلع اوعمجا ةباحصلا نا رذنملا نبا-نع هحرش ىف ىملاسلا خيشلا لقن (1)
٠ هيلع ديزم ال امب اهررح دقف حرشلا ىف ةلاسملا رظنا . راصمالا ءاملع هيلع قفتاو ةضفلاو
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 نعو حاضيالا ىف داز (لاملا عييضت نعو لاقو ليق نع ىهن) :هلوق - 7
 . لاؤسلا ةرثك

 داوو تاهمألا قوقح مكَكَع مّرَع ةللا َنا) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفلو
 1}, 2۔-. س 2)١¡2 .ح , “ ١2 -. .ؤ [۔ ح 2 >ر¡۔۔ ۔ث۔۔ _ ؟
 . (لاملا همعاضإو لاوسلا ةرثكو لاقو ليف مكل هركو َتاَمَو عنمو تانبلا

 . شحفلا رصقلاب انخلا (لوقلا نم انخلاو حازملا وه لاقو ليق) : هلوق

 . ىنعي ال اميف مالكلا ةرثك لاقو ليق حاضيالا ىف لاقو

 : حاضيالا ىف لاق (خلا ءارشلاو عيبلا ىف هسفن ىلع لجرلا فقي ال نآ) : هلوق

 كلذ ىف ىفتبا نا الا نبفي الئل ءارشلاو عيبلا ىف هسفن ىلع موقي نا لجرلل ىغبني و
 اذاو حمس نيثؤملا) : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع رثالا نم هيف ءاج امل لضفلا

 . ةقدصلاو ةبهلا ةلزنمب نيعيابتملا نيب ةحامسلا نوكتف (ىَرتشأ اَداي عس غاب

 نمثل ١ ضعبب هيلع قدصتيو عيبلا دعب هحماسي نأ : اذه ىنف ةياورلا ىنعم ليقو

 ءىشلا ناك ءاوس عئابلا ىلعو ىرتسشملل زئاج هناف سانلا هيف نباغتي ام لكو

 . ىهتنا 0 عيبلل هدي ىف ناك اذا نكي مل وا هل

 نب افتي ام ردق ناك ولو هب ىب اح ام نمضي هناف ىباحو هريغل ناك اذا هنأ رهاظلاو

 . ررحيلف . ملعا هللاو . سانلا هيف

 . كلذ ىف اوفلتخا مهناف سانلا هيف نبافتي ال ام اماو : حاضيالا ىف لاق

 ۔ هريغ لام ىف الو هلام ىف نبغلا عيب زوجي ال :: مهضعب لاق

 مل اذا هريغ لام ىفو هلام ىف هئارشو هعيب ىف هسفن ىلع زئاج : مهضعب لاقو

 . باحي

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا هبحاصل نبغ ام نمضيو ىباح ولو زئاج لوقي نم مهنمو

 ىف رثؤيو عيبلا ىف رثؤي ال نبغلا نا ةمسقلا باب ىف هللا همحر همالك حيرصو
 . مهضعب دنع ري اخنلا ةمسقو ةعرقل ١ ةمسق

 ىف رثؤي هقوف امف ثلثلاب نبغلا نا ةريزجلاب انخئاشم دنع لمعلا هيلع ىذلاو

 . هللا امهمحر راطملا قباس عم ةديبع ىبا ةيضقب المع عيبلا

. هررض ىفنت هتربخ نال رياختلا ةمسق ىف مهدنع نبفلا رثؤي الو
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 . اهوحن وا ةمدخب ريغت عيبملا ىف لصحي ال نأ نبفلاب مايقلل طرتشيو

 مظنلا ىف اهيلا راشا طورش ةثالث نبفلاب مايقلل نوطرتشي انموق ضعب دنعو
 : هلوقب مهضعب

 اماملا زوجي ال نأ هطرشف اماق عيبم ىف نبفب نمو

 عقو قوف امف ثلثلاب نبفلاو عنص امب الهاج نوكي ناو

 . ملعأ هللاو . هجنم مالك وهو

 لاق : حاضيالا ىف لاقو (هلهأ ريغ ىف هعضي نأ هعييضت هريغ لاقو) : هلوق

 . هظفحي الو هطوحي الو هعيضي نأ مهضعب

 . هقافنا ىف فرسلا هب دارملا نا روهمجلا لاق دقو : رجح نبا لاقو

. ىهتنا . مارحلا ىف هقافنا ريبج نب ديعس دنعو
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 نوثالثلا و ثلاثلا بابلا

 طرشلا عيبو رايخلا عيب ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 لاق . « قرتفي مل امت رجلاب ناكّتَتلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 يرتشيو اذه عيبي يأ ةقفصلاب قارتفالا ةديبع وبأ لاق عيب رلا

 اقرتفي مل نإ تيأ رأ٬ نادبألا قارتفاب انفلاخ نم لاق امك سيلو ءاذه

 . دحأل عيب لاحلا اذه ىلع ميقتسي الف رثكا وأ ماي ةثالث وأ نيموي

 ىبنلا ىتهت » : لاق سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ _ 9
 1 ٥ه۔ د .“,- .؟ ؟ ۔ 4 ]إذ۔ ,.؟ ط 7
 لج رلا عيبي نأ وه و «عيب ىث نيطرش نع ملسو هيلغ هلللا ىلص

 نمثب امالغ رخآلا هل عيبي نأ ىلع مولعم نمثب لجرل مالفلا

 . هيلع ناقفتي نمشب وأ (1) مولعم

 هللا لوُسَر ىَرَمشأ : لاق سابع نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 رباج طرتشاو ارب هللا دبَع نب رباج نم ملَسَو هئلَع هللا ىلص ٥ م ر ر ه ِ ٤8 ح ّ ؟۔ ه ك ى ۔
 7 % ر يأ 2( اا ۔ :: ۔إ'۔٥ ةع . .ح
 نبلا ملسو هيلع هلا ىلص ءىبتلا ًزاَجاف ةئيذملا ىلاي ةكم نم هرهظ
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا زاجأ امناو سابع نبا لاق . طرشلاو
 لاق . ملعأ هللاو . عيبلا ةدقع ىف نكي مل طرشلا نأل كلذ

 اهانكس طرتشاو اراد عاب يرادلا ميمت ناك و سابع نبا
 ناك طرشلا نأل طرشلاو يبلا ملَسَو هيَلَع هللا لَص ىبنلا َلَطْبأَف

 .ىنكسلا ةدم لهجل كلذ لطبأ امنا نوكي نأ لمتحي و عيبلا ةدقع ىف

 هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبآ - 1
 & . 42 . -ه ھ ؟ .,۔٠؛؟, -۔م۔“4 ,“ . .

 الاو مسي فيك ١ وغيبف ناتسنجل ١ فلتخ ١ ١ د او ( : ل اق ملس و ,يلع

 اًريعب عاتيا هنأ » : ملسو هيلع هللا ىلص اضيآ هنع و « هنع مكتيهن ام
 . نيب دي اذه نآ ال إ ني دبعب دبع عيب زاجأ و . « نيرع

٠ ةصاخ اهنيب اميف ىا هيلع نوقفتي نمثب وا هلوقو لكلا دنع يإ مولعم نمثب هلوق (1)
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 لاق : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع رباج نع ةديبع وبآ - 2

 اهترتتتَق تربأ دق لغت جاب نمم » : ملسو هيلع هللا ىلص مهللا لوسر
 . « غاتبما اهكرتشي نأ لإ عئابلل

 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع ويأ - 3

 . (2) ثيدحلا ء ننس تالت ةريب ىف تناك

 دج دج دج

 بلط وهو رييختلا وا رايتخالا نم مسا ءاخلا رسكب رايخلا : رجح نبا لاق
 . هخسنف وا عيبلا ءاضما نم نيرمالا ريخ

 وهو ةصيقنلا رايخ مهضعب دازو طرشلا رايخو سلجملا رايخ : نارايخ وهو

 . خلا . دازي الف طرشلا ىف جردنم

 . عقوتي ءاضما ىلع الوأ هنب فقو عيب وه :: ليقو

 امهنم اضرلاب دقعلا تقو نوكي ىذلا وهو ىورتلا رايخ انه رايخلا نم دارملاو

 وعو بيعلا روهظب دقملا دعب نوكي ىذلا وهو ةصيقنلا رايخو . امهنم لكل تبثيو

 . رجح نبا نع مدقت ام ىلع طرشلا رايخ امهلمشيو مولعم وه امك ىرتسملاب صاخ

 . ملعأ هللاو . ىتأيس امك اندنع حيحصب سيلف سلجملا رايخ امأو

 : لاوقا ةثالث رايخلا عيب ىف حاضيالا ىف ركذو

 . قارصملا ثيدحبو ثيدحلا اذهب هل لدتساو زئاج هنأ : اهدحا

 . طرشو عيب هنال زوجي ال هنأ : ىناثلاو

 . لطاب طرشلاو زئاج عيبلا نا : ثلاثلاو

 نيذلا ناو طرشلاو عيبلا ىف مهفالتخا لصا وه مهفالتخا لصأ نأ ركذو

 . هتدم ىف .اوفلتخا رايخلا عيب اوزاجا

 . لقا الو اهنم رثكا زوجي ال مايا ةثالث : مهضعب لاقف

 . . عىشلا كلذ داسف ىلا هرثكاو مايأ ةثالث هلقا : مهضعب لاقو

٠ 535 مقر . قالطلا رخآ همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق )
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 نوكت نأ الا ترصق وا تلاط ةدملا نم هيلع اقفتا ام ىلع زناج : مهضمب لاقو

 رخآ ىلا دسف الا عيبملا ءىشلا اهكردي ال وا ىرتسشملاو عئابلا هيف شيعي امم رثكأ

 ! . هيف لاطأ ام

 . رهاظ ريغ طرشلا رايخ ىلع ةارصملا ثيدح و بابلا ثيدحب لالدتسالا نكل

 . ررحيلف . ملعأ هللاو

 يراخبلا تاياور ضعب ىف هظفل (اقرتفي مل ام رايخلاب ناعئابلا) :_ هلوق - 8
 ابذك نإ امهييب ىف امل روب انبو اقدص نإف اَقرَتم مك ام رايخلاب نامعَتبلا)

 . (امهعيب ةكرب تقحُم متو

 قيضك عنابلا ىنعمب عيبلاو . ةيناتحتلا ديدشتب ناعيبلا : رجح نبا لاق
 . لاق نأ لا . نناصو نبمصو قناضو

 .عئابامهنم الك نال وأ بيلغتلا ليبس ىلع اما ىرتشملا ىف عيبلا لامعتساو

 . يهتنا

 لاق امك سيلو . اذه ىرتشي و اذه عيبي نأ ةفصلاب قارتفا (قارتفالا) : هلوق

 . اندنع هب لومعم ريغ وهو سلجملا رايخ اوتبثاف ىنعي (نادبالا قارتفاب) انفلاخ نم
 رحح نبا لاق . ةفينح وبأو كلامو ىعخنلا ميهاربا مهنم ةعامح كلذ ىلع انقفاوو

 ةبيش ىبأ نب ١ ىررف ىعخنلا ميهاربا كلذ ىف فلاخ و : سلحملا رامخ ىلع مالك دعب

 . (اَقَرَفني م نإو زاج عئبلا) : لاق هنع حيحص دانساب

 لاق كلذبو (راَيِخ ًالَق ةقفصلا ِتَبَجَو ًاذإ) ظفلب هنع روصنم نب ديعس هاورو
 . لاق نأ ىلا . مهلك ةيفنحلاو بيبح نبا الا ةيكلاملا

 . اقرف بابلا ىثيدح نع باوجلا ىف اوبهذو

 . هنم ىوقا وه ال اضراعم هن وكل هدر نم مهنمف

 . هرعاظ ريغ ىلع هلوا نكلو هححص نم مهنمو

 دعب رايخلاو(منهطوُرُش ىلع توُملئْسملاا ثيدحل خوسنم وه : مهنم ةفئاط تلاقف
 هنال (ّبيياَبئلا يالتخا ئ فلاَحَتلا) تيدحبو . .طرشلا دسفي دقعلا موزل
 ايفاك ناكل رايخلا تبث ولو . دقعلا موزل مزلتسي كلذو . نميلا لا ةحاحل ١ ىضتقي

 . (1ر. هنن اَبَت 5 ١ وده شاو « : ىلاعت هلوقبو . دقعلا عفر ىذ

٠ 2 ةيآلا ٠ ةرقبلا ةروس )1(
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 مل قرفتلا لبق عقو ناو ٠ رمالا قباطي مل قرفتلا دعب عقو نا داهشالاو
 . لاق نأ ىلا س ةلدالا ضعب ضراعف . خلا . الحم فداصي

 . لاق نأ ىلا . ىولبلا هب معت اميف هب لمعي ال دحاو ربخ وه : ةفئاط تلاقو

 . هدعب امب قرفتلا لبق ام قاحلا ىف ىلجلا سايقلل فلاخم وه :: نورخآ لاقو
 . لاق نأ ىلا

 عم ةلماعملل انيسحت بابحتسالا ىلع لومحم نادبالاب قرفتلا : نورخآ لاقو

 ١ . بوجولا ىلع ال ملسملا

 . لاق نا ىلا . فالخلا نم جورخلل طايتحالا ىلع لومحم وه :: نورخآ لاقو

 دقع ىف امك مالكلاب قرفتلا ثيدحلا ىف قوفتلاب دارملا : ةفئاط تلاقو

 . لاق نا ىلا . قتعلاو تاراجالاو حاكنلا

 امو ةقيقحلا ىلع لمحلاو زاجم هنأ هدرو نامواستملا نيعيابتملاب دارملا : ليقو

 . ىلوا اهنم برقي

 لامعتسا ركنأ نم : لاقو زاجملا اهيف لمعتسا ثيداحاو تايآب ىواحطلا جتحاو
 . لاق نا ىلا . ةغللا لامعتسا نع لفغ دقف مئاسلا ىف عئابلا ظفل

 اذم كتعب عئابلا لوق نيب ام وه : ثيدحلا ىف قرفتلا تقو : اضيا اولاقو
 . تكرت وا تيرتشا هلوق ىف رايخلاب ىرتسشملاف اولاق . تيرتشا ىرتشملا لوق نيبو
 . لاق نأ ىلا . ىرتشملا بجوي نأ ىلا رايخلاب عئابلاو

 . اضيأ زاجم دقعلا مامت لبق نيعيابتم امهتيمست نآب بقعتو

 لعافلا مسا نال اضيا زاجم دقعلا مامت دعب نيميابتم امهتيمست نأب بيجاو
 ريفل ناكل عيبلا داقعنا دعب رايخلا ناك ولف زاجم هادع اميفو ةقيقح لاحلا ىف
 نم هيف لاطا ام رخآ ىلا ملكلا ىلع قرفتلا لمح نيعتف هدري ثيدحلاو . نيعيبلا

 . عازنلا

 لصفملا نع بلعث لقنل مالكلاب قارتفالا نأ ىلع لدت هللا همحر فنصملا ةياورو

 . ناتياور ىراخبلا ىفو . نادبالاب اقرفتو مالكلاب اقرتفا

 ىلع لضفملا مالك لمح قحلاو :: لاق مث كلذ ىف عازنلا رجح نبا ركذو

. ىهتنا . اعاستا رخآلا عضوم ىف امهدحأ لمعتسا امناو ةقيقحلاب لامعتسالا
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 نمو :لاق ثيح ىواضيبلا امهركذ نيذللا نيزاحملا دحا نم ةملاس فنصملا ةياورو

 ىلع نيمعيابنملا هلمحو لاوقالا ىلع قرفتلا هلمحا نيزاجم بكترا سلجملا رايخ ىفن

 . نيمواستملا

 نأ هربدقت رصي هنال هبلع لمحلا نع ناصم عراشلا مالكف اضياو : لاق

 لك نال لصاحلا ليصحت وهو هادقعي مل اءاش ناو عيبلا ادقع اءاش نا نيمواستملا

 . خلا . كلذ فرعي دحأ

 لجرل مالغلا لجرلا عيبي نأ وهو (عيب ىف نيطرش نع) : هلوق _- (3) 9
 الثم مالغلا لجرلا عيبي نأ دارملا . خلا امالغ رخآلا هل عيبي نأ ىلع مولعم نمثب

 ناكل عيبملا ىف ممع ولف . نيمالغ ىف كلذ نوكل ةيصوصخ ال نآ مولعملا نم هنال

 : لاق ثيح . رثالا نع حاضيالا ىف هلقن امك رهظا

 هلام نم ائيش لجرلا عيبي نا عيب ىف نيطرش ىنمم نا ليقو : رثالا ىفو
 . زوجي ال كلذو كلذ لثم رخآلا هل عيبي نأ ىلع رخآلل

 . ةممانملا ىلع زئاج كلذ : لوقي نم مهنمو

 . ىهتنا , طرشلا لطبيو هزوحي نم مهنمو

 عيبلا مت هيلع طرش ام هبحاص هل ىفو نا هنأ (ةمماتملا ىلع) : هلوق ىنعمو

 . دسف الاو امهنيب

 امهنم دحاو لك ناك امل لاقي نأ الا مهللا . لمات ناطرش هيف اعيب اذه نوك ىفو
 . ملعأ هللاو . اطراش لعج رخآلا ةعلسل ابلاط

 : لاق ثيح اذه ريفب ناطرش هيف ىذلا عيبلل كلذ لبق حاضيالا ىف لثمو

 اذكو اذك وا ادقن اذكو اذكب لاقو ةعلس عاب نمو : نسحلا وبأ لاق رثالا ىفو

 دحأو نيعيبلا دحاب هيلع ادهشاو . انمث كلذل اعطقي ملو رمو ةعلسلا ذخآو ةئيسن

 ىهنو ٠ ناطرش هيفو امولعم اعيب امطقي مل امهنال . تبثي ال اندنع كلذ ناف نيلجالا

٠ هجام نبا الا اضيا ةعامجلا هاور (3)
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 . خلا , هيف ةداهشلا ىف اوفلتخاو كلذ ةزاجا انباحصا نع ىور دقو

 ىف هيلع فوقولاب كلذ ملعي امك (هوتبثو) هيف دازو رثالا مالك رخآ .اذهو
 . ملعأ هللاو.. فاصو نبا

 خسنلا بلاغ ىفو (كلذ) : هلوق ىلع دئاع رورجملا ريمضلا (هيلع دهشاو) :هلوق

 نم مولعم هنال ىرتسملا ىلا اعجار ذئنيح ريمضلا نوكيف دارفالاب (هيلع دهشاو)
 . نينمثلا دحأ هب دارملا نيعيبلا دحاب هلوقو ماقملا

 دحاولا لجالاو دقنلا نيب ددرتلا الو] روكذملا نأ هيف (نيلجالا دحأ و) : هلوقو

 عفدي مل ثيح ريخاتلا قلطم ةداراب دقنلا ىلع لجالا الو] بلغ لاقي نا الا مهللا

 مل هنال دارملل انييعت نيتقولا دحأو نينمثلا دحأب داهشالا لعجي مل امناو . نمثلا

 ۔ دقعلا لاح كلذ للع تافتالا لصحي

 رمهاظ ىف كلذب ناذخؤي امهنا رهاظلا نكلو س عيبلا رخ عيبلا .ع داهشالاو

 . ميع دك.لنأو . مكحلا

 كلذ دعب حاضيالا ىف هنيب ام ىلع امهب دارملا (ناطرش هيف عد !ذه ) : هلوقو

 . لجالا ,رمثل! ىف ةدايزلا

 هيهن امأو : لاق ثح الوأ هب ردص امك ةعس ىف نيتميب نم اذه .زأ رعاظلاو

 راني دب هذه هتعلس لجرل ١ عيبي نأ وهف ةعيب ىف ينبتعيب نع ملس و هيلع هللا ىلص

 نامطقي الو ايضارتف ةمولعم مهاردب رهشا ىلا وأ فصن و رانيدب نب رهش ىلا وأ ادقن

 ةهح ننم زوحي ال اذهف ةئيسسن الو ادقن الو م ولعم لحا ىلع ناتفنتبي ال و ام ولعم انمث

 . ىهتنا . لجالاو نمثلاب لهجلا

 ةب سأب الف مولعم لجأ ىلا اهطرتشا اذا ةميقلا ىلع نمثلا ىف ةدايزلا امأو

 . مولعم وع امك ناطرشو عيب هنا لاق الو . اعامحا

 : هلوق ليلدب مهضعب هب دارملا لعل (كلذ ةزاحا انباحصا نع ىورو) : هلوقو

 . ملع] هللاو . تبثي ال اندنع كلذ ناف (الوأ)

 . الاوقا زاوجلاب لوقلا ىلع حاضيالا ىف ركذو

 . نمشمتلا ىلعاو نيلجالا ىندا اذه ىف : لوقب هن أ ةدنع ىبأ نع ركذو

ملعا هللاو
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 قفتملا لاقي الف كلذ دعب ىنعي (هيلع ناقفتي نمثب وأ مولعم نمثب) ::: هلوق

 ٠ مولعم هبلع

 هللا دبع نب رباج نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرتشا) : هلوق - 0

 ةنيدملاب هل هعفد امدعب رباجل ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا هبهو ريعبلا اذه (خلا اربعب

 ىضر رباج ىنثدح دانسالا ركذ دعب لاق ثيح ىراخبلا ىف هركذ امك هنمث هدقنو
 ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنل ١ رمف ىمعا دق هل لمج ىلع رمس ناك هنأ هنع هللا

 مث .ال تلق ةيِقؤاب هينعي : لاق مث هلم يسني شل ًةربَس راسم هل اعدف هبرضف
 لمجلاب هتيتأ انمدق املف 0 ىلهأ ىلاب هنالئَح تينثتساف هتعبف ةيقوأب هينب : لاق

 َكََمَح ذْخَف كنَمَح دح نك ام لاقف يرثا ىلع لسرأف تفرصنا مث هنمث ىندقن و

 . خلا . كلامم وهف كلذ

 ةمج ذخ كلَمج ةُخآل كتساَم امن ىن ارتأ) ظفلب تاياورلا ضعب ىفو

 . (َلاَمَه كمممارَدَو

 بجعي لمجف هتربخأف دوهيلا نم رلُجَرب ترَرَمَف) ةدايز تاياورلا ضعب ىفو
 . معن : ثلق كل ُهبَعَو مث نمتلا كيلإ عفدو ريعبلا كنم ىرتشا لوقيو

 وهف ائيش عاب نم نأل مركتلا نسحا نم اذه يزوجلا نبا لاق : رجح نبا لاق
 ىلع فسا عيبملا نم هبلق ىف ىقب نمثلا ضوعت اذاف هنمثل جاتحم بلاغلا ىف وهف

 : ليق امك هقارف

 نييَص ةييرتَد نم سناف كيام ما امي تاجاحلا جرعت دفو
 عم فيكف هتجاح تيضقو هحرف تبثو مهلا بهذ هنمث عم عيبملا هيلع در اذاف

 . ىهتنا . نمثلا ىف ةدايزلا نم كلذ ىلا مضنا ام

 ةيقرأ هطعا لالبل لاق ةنيدملا تمدق املف : تاياورلا ضعب ىف درو هنال كلذو
 ةدايز ىنقرافت ال : تلق .. اطاريق يندازو ةيقوأ يناطعاف :: لاق . هذزو بهذلا نم
 . ك . . ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر

 تفخف ىناعد تربدا املف ُهَنَمَت هلا للبي اي : لاقف .. تاياورلا ضعب ىفو

 . كن وح : لاقف ىلع هدرب نأ

. ةبراقتم اهلكو ةريثك قرط ثيدحلا اذه ىف ه
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 ارباج نأ ىف حيرص مالكلا اذه (ةنيدملا للا ةكم نم هرهظ رب اح طرتشاف) : هل وق

 ىف ىراخبلا هب مزج ىذلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىلع كلذ طرتشا

 . (زاج ىمسم ناكم ىلا ةبادلا رهظ عئابلا طرتشا اذا) باب : لاق ثيح ةمجرتلا

 هيف فلشخخا امم وهو هدنع هليلد ةحصل مكحلا اذهب مزح .اذكه حراشلا لاق

 . دبعلا ةمدخ وأ رادلا ىنكس طارتشاك ههبشي اميفو

 ` .. دقعلا ىضتقم ىفاني روكذملا طرشلا نال عيبلا نالطب ىلا روهمحلا بهذف

 غيبلا حصي : ةفئاطو روث وباو قاحساو دمحاو ةمربش نباو ىعازوالا لاقو

 هعاب ول امك راص امولعم هردق ناك اذا طورشملا نال ءانثتسالا ةلزنم طرشلا لزنيو

 . الثم نيسمخ الا فلاب

 . ريثكلا نود ريسيلا نمزلا ىف : كلام مهقفاو و

 . بابلا ثيدح مهتجح و . مايا ةثالث مهدنع هدح : ليقو

 : . لاق نا ىلا . طارتشالا هيف ىراخبلا حجر دقو

 ىضتقمل فلاخملا طرسلا نالطب هيفف ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيدح هضراع دقو

 . دقعلا

 نأ ةيراجلا عيب ىف الثم طرتشا اذا ام عيبلا د وصقم ىفاني ىذلا نأب بيجاو

 ال نا ةبادلا ىفو .0 همدختسي ال نأ دبعلا ىفو . اهنكسي الا رادلا ىفو اهاطي ال

 نأ دارملا نا ملعف املعي نأ الا ثيدحلا سفن ىفف اينثلا نع ىهنلا ثيدح امأو

 . الوهجم ناك امع عمقو امنا ىهنلا

 . خلا ليوانلل لباق وهو لاقم هدانسسا ىفف طرشو عيب نع ىهنلا ثدح امأو

 لدي ىذلا وه ليصفتلا اذهو اقلطم طرشلا نع ىمهنلاب دارملا سيل لاقي ناب كلذو

 نيعلاب قلعتو هكلمت لحيو عئابلل هعفنم هيف ناك اذا طرشلا نأ هلصحم ناف

 . زاج امولعم ناكو ةمعيبملا

 بهذم ىلع امأ (خلا طرشلاو عيبلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا زاحأف) : هل وق

عببلل دسفملا طرشلا نالف : رجح نبا هلاق ام ىلع روهمجلا بهذم وهو سابع نبا
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 هللا همحر فنصملا هركذ ام ىلع كلذك سيل اذه و عيبلا دقع ىف عقاولا وه مهدنع

 . سابع نبا نع

 نم ةحابا هعيب دعب لمجلا بوكر نا ىلع لدت تاياورب كنذ ىلع اولدتساو

 . ةيراعلا قيرط ىلع هئارش دعب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 ىنلمح ىأ (ةنيدملا ىلا هرهظ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنرقفأ) : اهنم

 . (ةنيدملا ىلا هرهظ كلو) اهنمو رهظلا ماظع راقفلاو هراقف ىلع

 . (غلْبَت تح هرهظ َكَلَو) اهنمو

 . ةئيل لإ ُهَرَمَظ َكاَتْرَقفَا ) اهنمو

 . (تيَمَا إ هينع َلبت) اهنمو
 . ىدنع حصأو رثكأ طارتشالا ةياورلا هذه ركذ دعب يراخبلا ىف لاق

 هركذ نم ةياورل ةيفانم طارتشالا ركذي مل نم ةياور تسيلو رجح نبا لاق
 طارتشالا عوقو عنمي ال (هيلع غلبتو - هرهظ كان رقفاو _ هرهظ كل) هلوق نال

 , . خلا . كلذ لبق

 سفن ىف طرشلاب ناك امنا لمجلا بوكر ناب نيلئاقلا مهريغ بحذم ىلع امأو

 . ملعا هللاو . هنايب مدقت امك اقلطم عيبلل ادسنفم سيل طرشلا نالف دقنلا

 ىلا ةراشا (هيف ىنكسلا ةدم لهجل كلذ لطبأ امنا نوكي نأ لمتحي ) : هلوق

 . داهتجا نود هتياور لوبق بجي ىباحصلا نأ

 عيبلا ةدقع ىف عقو اذا طرشلا نا ىري هنع هللا ىضر سابع نبا نأ لصاحلاو
 ةراشا هيف نوكي نأ لمتحيو هلوق ىفو . هليلعت نم ذخؤي امك . ادساف عيبلا ناك

 بسانملا وهو طرشلا ىف ليصفتلا نم هللا همحر حاضيالا بحاص هراتخي ام ىلا

 ؤآ ًًماَرَح َرَحَا ًاطزَش ًالر مهليورش ىلع َنونينؤلا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
 .(الح َمًوَح

 عيبلا ضقن امناو ةنس ةدم ىنكسلا تناك : نورخآ لاقو : حاضيالا ىف لاق

 . هكلم ىف فرصتلا نم ىرتشملا عنم

 عافتنالا نم هعنم امناو اقلطم فرصتلا نم هعنمي ال هنال رهاظ رمغ ليلعتلا اذهو

عنمك وهف هدنع ةمولعم ىنكسلا ةدم نأ هدنع ةلأسملا ضرف نال طقف ةنس ىنكسلاب
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 طبضأ ةدملا هذه نا لاقي امبر لب . رباج ثيدح ىف ةنيدملا ىلا بوكرلاب عافتنالا

 . الثم ءطبلاو عارسالابو قرطلا فالتخاب اهفالتخال بوكرلا ةدم نم

 هركذ ام روصلا ضعب ىف طرشلاو عيبلا زيجي نم بهذم ىلع ليلعتلل بسانملاف
 . ىنكسلا ةدمب لهجلا نم فنصملا

 ةدقع ىف اعقاو طرشلا نوك نم هركذ ام هقفاو نمو سابع نبا بحذم ىلعو
 . ملعأ هللاو . عيبلا

 : حاضيالا ىف لاق ( متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذا ) : هلوق _ 1

 ىنعي . ةئيسن ضعبب هضعب عيب زوجي الف دح!و سنج نم ناك امم قفتا ام لكف

 الضافتم ىنعي ةئيسنو ادقن زئاج وهف فلتخا ام لكو دقنلاب زوجي و لضافتلا عم

 . )اضافتم رمغ وأ

 ۔ كلذ ىف فلتخملاو قفتملا نم اوفلتخا ءاملعلا نا : هريغ لاقو

 .خلا سنج مهدنع هنال ةئيسنلا هيف زوجت ال رخديو تاتقي ام لك : مهضعب لاقو

 . قرولاب بعذلاك كلذو (هنع مكتيهن ام الا) :_هلوق

 اذه نأ الا نيدبعب دبع عيب زاجأو نيريعبب اريمعب عاتبا) : هلوق _- 1

 ةئيسن ىف الا ابر ال هنآ نم انباحصا هيلا بهذ امل حاضيالا ىف هب لدتسا (ديب ادي

 . ٠ جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج امإ ه : ىلاعت هلوقب لالدتسالا دعب

 اذا نوكب امنا اب رلا نأ هللا مهمحر مهبهذم ىلعف : ثيدحلا ركذ دعب لاق

 . خلا . سنجلاو نزجالاو ةدايزلا طورش ةثالث تعمتجا

 (ةئيسنلا ىف ابرلا امنا) ثيدحلا هيلع لدي امك ريخأتلا قلطم لجالاب دارأو

 . ملعأ هللاو

 سنج مسا لخنلاو : رجح نبا لاق ( تربأ دق الخن عاب نم ) : هلوق - 32

 . ليخن عمجلاو ثنؤيو ركذيو

 ءارلاو اددىشمو روهشملا ىلع اففخم ةدحوملا رسكو ةزمهلا مضب (ترب١) : هلوق و

. الكأ هلكآ ىشلا تلكأ نزوب ارب أ هربآ اخ لا تربأ لاق٫ ةحوتفم
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 . اميلعت هملعأ هتملع نزوب هربؤا ديدشتلاب تربا لاقيو

 نم ائيش هيف رذيل ىثنالا ةلخنلا علط قش هانعمو حيقلتلاو قيقشتلا ريباتلاو

 . ائيش هيف عضي مل ولو قبقشنلا درجمب رمتسم مكحلاو ركذلا ةلخنلا علط
 . لاق نأ ىلا

 ةرمثلا لخدت مل ةربؤم ةرمث اهيلعو الخن عاب نم نأ ىلع هقوطنمب لدتسا دق »
 . عئابلا كلم ىلع رمتست لب عيبملا ىف

 ىرتشملل نوكتو عيبملا ىف لخدت اهنأ ةربؤم ريغ تناك اذا اهنا ىلع هموهفمب و
 . ءاملعلا روهمج لاق كلذبو

 . هدعبو ريباتلا لبق عئابلل نوكت : الاقف ةفينح وباو ىعازوالا مهفلاخو

 عيبلا قالطا دنع هلك اذهو !اقلطم ىرتشملل نوكت : لاقف ىليل ىبأ نبا سكعو

 . ةرمثلل ضرمت ريغ نم لخنلل

 ناو . ىرتشملل تناك اهرمثب لخنلا تيرتشا لاق ناب ىرتشملا اهطرش ناف
 . هل تناك ريباتلا لبق هسفنل عئابلا اهطرش

 . لاق نأ ىلا . عئابلل اهطرش زوجي ال لاقف كلام فلاخو

 مكحلا فلتخي مل هسفنب ربات ول لب دحا هرب ؤي نا ريباتلا ىف طرتشي ال :هيبنت
 . ىهتنا . هب نيلئاقلا عيمج دنع

 ناو اهعيب زاج ةرمثلا ترب] اذا : لاق نمل ثيدحلا اذهب حاضيالا ىف لدتبساو

 . خلا . ةدرفم اهعيب زاج عاتبملا اهطرتشي نا زاج امل :: اولاق

 . ملعا هللاو . الالقتسا هزاوج اعبت ءىشلا زاوج نم مزلي ال : لوقي نا لئاقلو

 ةرمث ىف زيزعلا دبع نباو عيبرلا نيب فالخلا رخآ لحم ىف هللا همحر ركذو
 : لاق ثيح . ةرجشلا

 ائيش طرتشي ملو رمث اهيفو لخن اهيف اضرأ لجرلا ىرتشا اذاو : رثالا ىفو

 كلذكو . ىرتشملا كلذ طرتشي نأ الا عئابلل ةرمثلا لوقي ناك زيزعلا دبع نبا ناف

. ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع انغلب
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 لخنلا نم لخنلا ةرمث نال ىرتشملل ةرمثلا لوقي هللا همحر عيبرلا ناكو

 . ىهتنا . اعيمج عيبلا زاوج ىلع اقفتا دقف

 الاوقا ةرجشلا ةرمث ىف عيبملا ءىشلا عبتي ام باب ىف ىنعا رخآ لحم ىف ركذو
 . ىنعملا اذه ىلع راحشالا ةلغ اضيأ كلذكو : لاق ثح

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ركذت مل ام ىرتشملل ةلفلا : لوقي نم مهنم

 ٥!. < ... ح ك ۔ ٥٤ ح 4 إ إ ,4 ه 2 ك ح ۔ س ه ۔
 . (يرتشملا اهطرتسضي[ نأ الإ عئابلل اهت رمثف تربا دق الخن عاب نم)

 . ىرتسشملل ىهف بطت مل ام : لوقي نم مهنمو

 ءالؤه دنع ىهف ةرجشلا نم ةرجشلا .ةرمث نال تباط ولو هل ىه : ضعب لاقو

 : . ىهتن .١ ملعا هللاو . عطقت مل ام همأ نطب ىف نينحلا ةلزنمب

 ىف هبسن ىذلاو . الوا هركذ ام ىلع عيب رلا بهذم وه ريخالا لوقلا اذهو

 . ركذ ام ريغ عيبرلل ايتفلا فالتخا

 آلإ مئزتمل اَهئَرَمَكَق ارمت الُعَت عاب نم) هترابعو ظفللا اذه ريغب ثيدحلا ىورو
 لاتقو . عيبرلاو زيزعلا دبع نبا لوق وهو ذخان هبو (يِرَتَمَملا اَمَينْتَنْسَي نا

 . ىهتنا . ىرتسشملل رمثلا دابع نبا

 هاور ىذلا ثيدحلا هب دهشي ىذلا وع عيبرلاو زيزملا دبع نبا نع لقنلا اذهو

 . . هللا همحر فنمملا

 هانكردا اميف ةريزجلا ىف هب نومكحي ىذلا نأ : انخئاىشم ضعب نع تممسو

 . بطت مل ام ىرتشملل ةرمثلا نأ وهو طسوالا لوق وه امنا

 . ملعأ هللاو . ثيدحلا رماظل ذبانم هناف كلذ ىف مهتجح ام رظناو

 لجال لخنلا ىف زيزعلا دبع نبا لوقب مكحلا : ملعا هللاو ىل رهظي ىذلاو
 . ملعأ هللاو . ليلعتلا لحال اهرغ ىف عيب رلا لوقبو . ثيدحلا

 (عاتبملا طرتشي نأ الا) ىراخبلا ىف ةياورلا (عاتبملا اهطرتشي نأ الا) :_هلوق.
 ٠ لوعفملا فذحب

 ةرمثلا ضمب طارتشا حصي هنآ ىلع قالطالا اذهب لدتسا دقو رجح نبا لاق

هذهو كلذ نم ائيش عاتبملا طرتشي نا الا : لاق هناكو اهعيمج طارتشا حصي امك
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 رب ؤلا نأ ىلع هب لدتساو . اهضعب طرش زوجي ال :: لاقو مساقلا نبا درفناو

 . ربؤملا ريغ مكحلا ىف فلاخي

 . عئابلل عيمجلاف ربؤم ريغ اهضعبو ربؤم اهضعب ةلخن عاب ول : ةيعفاشلا لاقو
 . ةقفصلا داحتا طرشب كلذكف نيتلخن عاب ناف

 . همكح لكلف درفنا ناف

 . همكح لكلف ددعت ناف دحاو ناتسب ىف امهنوك طرتشيو

 . ىرتشملل ربؤي ال ىذلاو عئابلل ربؤي ىذلا نأ ىلع دمحأ صنو

 . بلغغالل مكحلا ةيكلاملا لعجو

 . ريباتلا زاوج ثيدحلا ىفو

 عنابللف هروكذ اماو . هروكذ نود لخنلا ثاناب صتخم روكذملا مكحلا ناو

 . ىنعملا ىلا ارظن

 . ركذو ىثنا دعب قرفي ملف ريبأتلا رهاظب ذخأ نم ةيعفاشلا نمو

 .ةلخنلا كلت نم رخآ علط جرخ مث هل اهترمث تيقبو ةلخن عاب ول اميف اوفلتخاو
 دجوي مل ام نود دجو ام الا عئابلل سيل هنال ىرتشملل وه ةريرم ىبأ نبا لاقف

 . خلا . اهربغ نود ةربؤملا ةرمن نم هنوكل عئابلل وه روهمجلا لاقو

 . ركذ امم ءىش ىف اصن انباحصال رأ ملو

 . هب مكحيف لاوقالا هذه نم الوق ىرحتي نا ناسنالل زوجي هنا رهاظلا و

 ارثك انباحصا نال بلغالل مكحلا ناب لوقلا ىلوالا ةلاسملا ىف رهاظلاو

 . ملعأ هللاو . بلغالل مكحلا نولمجي ام

 دقعلا ىضتقم ىفاني ال ىذلا طرشلا نأ ثيدحلا نم دافتسيو : رجح نبا لاق
 . طرشو عيب نع ىهنلا ىف لخدي الف عيبلا دسفي ال

 . خلا اهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب زاوج ىلع بابلا ثيدحب ىواحطلا لدتساو

. حاضيالا ىف هريظن مدقتو
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 ىفع هتبتك امك لوقلا اذه بحاص ىلع درلا ىف ىل رهظ ام لثمب هيلع درو

 :ىهنلا ثيدح ىفو . لخنلل ةعبات لخنلا عيب ىف ةرمثلا نأب لهس حالصلا ودب لبق
 . ىمتنا . با وصلاب ملعأ هللاو . ادح حضاو اذهو . ةلقتسم

 ىف وتسم هيلع مالكلا مدقت ثيدحل ١ (ننس ثالث ةرب رب ىف تناك) : هل وق _ 513
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 شفلاو خافتنالاو ابرلا ىف
 لاق ; لاق سابع نب ار نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « رليب (ه) اني نماي غناو ريمشلاي ؛يمشلا ربلاب باو
 لاق : لاق يردخلا ديعس ىبأ نع رباج نع ةديبع وبأ - 5

 الو بهذلاي بمكذلا اوعيبت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ۔ 4 ٠ ه ى .؟ ., ى - . 4 7 . .%, ۔۔۔ . .٠. ٤ ے٤ىّ. .

 اهضعب اوعيبت الَو لثمب كشم الإ ربلاب زبلا الو ةضفلاب ةضفلا
 1 1 . 2 - 71 2ً َ .ه

 . (2) « رخأتلا ىلع ضغبي
 هللا ديبع نب ةحلط نع ينغلب لاق رباج نع ةديبع وبأ - 6

 ىتح لاقف هبلقي هديب بهذلا ةحلط ذخأف افرع لجر نم سمتلا هنأ

 رضاح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع و«ةبافلا نم ين زاخ ءىجي

 ين ف امكنيب رمالا تي ىتح امكقرافآ ال هللاو : لاقف امهمالك عمسي

 ابر قرلاب بهذلا » : لاق ملسو ميلَع هللا ىلض هللا لوسر ثعمش

 ءاه آلإ ابر رمتلاب رمتلاو ءاَهَو ءام الارابر زبلا ربلاو َءاَهَو ءاه آلي
 . « َءاَهَو ءاه آلا ابر رعشلاب شلاو َءاَقَو

 ةوزغ ىف انجرخ : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا - 7
 سانلل اَهييِبب الجر ةيواعم رمأف ةضفو ابهذ انبصاف ةيواعم انيلعو
 ىتأف امم درق ؛مهاَهنَك ةدابع ماقف اهيف سانلا عراسف مهتايطعأ ىف

 لاجر لاب ام:لاقف ابيطخ ةيواعم ماقف ديلا ىكشف ةيواعم لجزلا
 ف ٥ م : 1 7 > 24 7

 اهيف َنؤب ذكي ثيداحا ملَسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نع نوثرنحي
 :لاقف ةدابع اقفءهنم اهغمسن مل ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر َلع

 ٠ ادي خ )1(

. ريخاتلا ىف ضعب ىلع خ (2)
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لابق : لاقف.ةيواعم ةرك

 كو زئلاب وبلا لو ةضفلا ةضهنلا لو بهذلاب بهدلا اوحييت ك »
 اوت ءاوس ديب آدي رثمب الثم الإ حلملاب عتملا الو رهشلاب رمشلا
 .. « ناقب انيع

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 هه ۔ ے۔ <¡;۔<٤۔ ٥. ۔ ۔ ۔ ٨4, ه

 بم عئيت َراَجَو نيَرِعَبب اريب عاتبا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 . يب ادي اذه نآ الاي (3) نكيذبقب

 نأ يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 رمتب هءاجف الجر ربيخ ىلع لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رمت لكأ » : ملسو هيلع :هللا .ىلص هللا لوسر هل لاقف بينج

 نيعاص اذه ني عاصلا ةخانل انإ هللاو ال لاقف « ؟ اًدَكَم رَبِيَح
 لعفت ال » : ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر لاقفاقثالئب عاصلا و
 . « اًبينَج مهررذلاب عتنباو مهاردلاب عمجملا عب

 ىلص هللا لوسر نأ ديعس يب آ نع رب اج نع ةديبع وب أ _ 0

 .ارمت اهمؤَعي اهيبي نأ اياَرَعْلا ربحاصل َصخَر ملسو هيلع هللا
 ىلا هعفر تباث نب ديز نع اضيأ كلذ انغلب رباج لاق عيب رلا لاقو
 يطعي لخن ايارملا : عيب رلا لاق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر

 . يلع كل قيرط ال كلذ دعب هل لوقي مث س نيرخآلل اهرمث لج رلا
 .ارمت اهص رخب اهعيبي نآ ملسو هيلع هللا ىلص ] لوسر هل صخ رف

 ىلوم عفار ىبآ نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبآ - 1
 هللا ىلص هللا لوسر تّلَستسا : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هَرْكب لجرلا يضقأ نا :ىن رمأف ةقدصلا لبايهتءاَجَف اركب ملسو هيلع

٠ نيدبعي ادبع زاجاو خ (3)
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 هايإ هضقا » : لاقف ارايخ ايعابر المج الا لبالا يف دجأ مل تلقف
 . « َءاَضق مهنسحأ سانلا هرتَح ناق

 هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبآ - 2
 انرغيَص مَحرَي مل نَممَو اتم سيلف انشع نَمَو الأ » : لاق ملسو هيلع

 . انل يلوب سيل ىنعي « انم سيلف انربك زقؤي' ملو

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع )4( هقيرط نمو _- 3

 ' . (5) ثيدحلا « نانسّنجلا فلتخأ اذإ »

 هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا لاقو _ 84

 . » مت تيك ١ وغيبق ن اننشجلا فلتخأ ذإ « : ملنس و هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ - 5
 _ اهئ الغ ةدشل ةنس ماع ىمس امن او _ ةنس ماع لئس هن أ ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ١ ىلص هللا لوس ر لاقف عنتماف ق اوسأل ١ مهيلع رعسي نأ

 . « هللا اولَس نكَلَو زيملا وه طسابلا ضباقلا »

 لوسر نع ةريره ىبأ نع ديز ني رباج نع ةديبع وبآ - 6
 هلام لَجَرلا كردأف سلفأ يلْجَر اَمَنَا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . « ووَع نم هب قَحأ وهَق هتعب
 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبآ - 7

 ضَْقب الا َنَُر الَو كيرشل آلا ةعفش ال » : ملسو هيلع هللا ىلص
 . نتعب الا,ضاَرق الو

 ج دت دج
 بتكيف وبري ابر نم وهو ذاش وهو هدم ىكحو روصقم ابرلاو رجح نبا لاق

 . واولاب فحصملا طخ ىف مقو نكلو . فلالاب

 ٠ بطقلا ةغسن ىف هركذو مدقتملا دنسلاب سابع نبا ىأ هقيرط نمو كوق (4)
٠ 571 مقر . طرشلاو رايغلا عيب باب' ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (5)
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 (1) « تبرو تزتماو « : ىلاعت هلوقك ءىشلا سفن ىنف اما ةدايزلا اب رلا لصاو

 . نيمههردب مه ردك هلباقم ىف اماو

 . امهيف ةقيقح وه : ليقن
 . ىناثلا ىف زاجم لوالا ىف ةقيقح : ليقو

 . ةمعرش ةقيقح ىناثلا ىف هنأ جيرس نبا داز

 . ىهتنا . مرحم عيب لك ىلع ابرلا قلطيو

 محع بجوت هعيب دنع هعيب لحي ىذلا ءىشلا ىف ثدحت ةفص خاسفنالاو

 : لاق ثمح حاضيالا نم ذخؤي امك هطورش ضعبب لالخالا ببسب دقعلاب دادعالا

 كلذ ناك ناو رتشمو ةغللا ىف عئاب مسا قحتسا دق هيرتسشمو خاسفنالا عئاب و

 . زوجي ال لصالا ىف

 اوصقن وأ هيف اوداز مهنا الا هعيب لحي اميف خاسفنالا عيب مسا زاحتسا امناو

 . كلذ هبشأ ام وأ لجالا وآ ع ونلا وآ نمثلا ىف لهجلا لثم عيبلا هب خسفني ام هنم

 . خلا » ملعا هللاو . رتشمو عئاب مسا هيف قحتسي الف امرحم ناك ام عيب امأو

 ثمح . ررغلا عيبل فدارم هنأ كلذ لبق ركذو ددارتلا هيف مكحلا نأ ركذف

 مهي زجي ال هنآ مهضعب نع ركذ دق هناف خاسفنالا عيب وهو ررفلا عيب اماو : لاق

 . خلا . ىضاقتلا الو ةئربتلا الو لحلا

 .اهحمق ءافخاو ةعلسلا نسح راهظا عيبلا دنع وهو حصنلا دض رسكلاب سفلاو

 هحصني مل : رسكلاب سم مسالاو لتق باب نم اشغ هشغ حابصملا ىف لاقو

 . ةحلصملا ريغ هل نيزو

 ىف كلذ لثمو . اهلاح نع ةروصلا يميفت هنأب ال وا حاضيالا ىف هفرعو

 ىريل ءاسكلا طشمي وا ءاملا اهيقسي مث اهسشطعيف اهعيبي نا دارأ اذا تاناويحلا

 ٠ خلا . حلملاو ربجلاب ناتكلا بايث شريو ةديدج اهنأ

٠ 9 ةيآلا . تلصف ةروس )1(
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 نم ةعلسلا عئ اب هرهظي ام وع سشنفلا نأ ةلمحلاب و : لاق ثيح رخآ هفرعو

 كلذ دعب رهظي امبرو عيبلا تقو ىف هرهظي الو اهيف ام حيبق متكيو اهيف ام نسحأ

 ۔ خلا . زوجي ال شغو مؤش اذهف

 . ملعأ هللاو . لوالا نم نسحأ فيرعتلا اذهو

 (ةيتآلا ثيداحالا رخآ ىلا ةضفلاب ةضفلاو بعذلاب بهذلا) : هلوق _ () 4

 رضاحب ارضاح ناك ولو دحاولا سنجلا ىف لضافتلا عنم ىف حيرص اذه لثم ىف

 تماصلا نب ةدابع ثيدح ةياور دمب لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص هركذ امك

 بَعذلاب بَعَدلا) هظفلو فنصملا هركذي مل ةدايز هيف رخآ ثيدحو : هللا همحر
 اوس حئملاب غلاو رمتلاب زُمّنلاَو ,يمشلا مشلاو ولاب بْلاَو ةَّضَلاب ةَّضيلاَو
 مالسلاوة الصلا هيلع هديقف .هصن ىمتنا (ىبرأ دقف داَرَتسا ؤأ دار نمف ءاوسب

 . ديلاب ديلاو ىواستلاب

 ديب ادي ناك ءاوس دحاولا فنصلا ىف لضافتلا عنم نمضتت ثيداحالا هذهف

 . ةلئيسن وأ

 فنصلا ىف لضافتلا ةحابا هللا ر انؤاملع هيلع ىذلاو : هللا همحر لاق

 امن.ا) : هللا همحر سابع نبا ثيدح كلذ ىف مهتجح و ديب ادي ناك اذا دحاولا

 . .(ةئيسنلا ىف ابرلا

 امهيلع باعف ىرقلا ىداو نايتأي اناك مقرأ نب ديزو ديز نب ةماسأ نا ىورو

 لوسر ىلا ديز نن ةماسا ىتاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا نم سان
 : لاقف ؟ سيب ادن ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . اب مالسلاو ةالصلا هيلع هب رت ملو ممع
 مهنع هللا ىضر ديز نب ةماساو قيدصلا ركب ىباو سابع نبا نع يورو

 : رثالا ىفو (ةئييَت ىف آلا ابر ال) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص عىبنلا نع

 . هللا مهمحر انؤاملع لوقي اذهب (ةئيسيت ىف آلإ ابر ل

 ىلا (2) ،جَرَح ني نيلا ىف هكيلع لعج اَمَو» : ىلاعت لاق مهلوق ديؤي باتكلاو
 ٤ َ . لاق نأ

 ٠ دنفللا ىف فالتخا عم دواد وباو ةجام نباو ملسمو ىراغبلاو دمحا هاور ()
٠ 78 ةيالا . جحلا ةروس ()
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 . نيدبعب دبع عيب اضيا زاجاو . نيريعبب اريعب غاتبا هنا ىور ام كلذ ديؤيو
 . ديب ادي هنا كلذو

 ةدايزلا طورش ةثالث تعمتجا اذا نوكي امنا ابرلا نا هللا مهمحر مهبهذم ىلعف

 ةمدقتملا ثيداحالا نم انمدق امل زئاج لجأ الب سنجلاو ةدايزلا نال سنجلاو زجالاو

 ريسمغ نم لجالاو ةدايزلاو . فلس ةدايز ريغب عيب سنجلاو ريخاتلا لجااو

 فْيَع اوُحيِبَق ناسنجلا فَلَتْخأ اِإ) : ملسو هبلع هللا ىلص هلوقل عيب سنج
 . خلا (عتنش

 كلذ ىف لاطاف سنجب سيل امم اسنج ناك اميف ءاملعلا نيب فالتخالا ركذف
 . لاق نأ ىلأ . اهبسنو لاوقالا نيبو

 اذهو ةئيسن هعيب زوجي هنأ هفالخ نيبت امم انركذ ام عيمج ىف مهضعب لاقو

 . لمملا هيلع ريخالا لوقلا

 رمَشلاب رلاو ربلاب ًمَبَلا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل حصا ىدنع وهو
 ليلد فانصالا هذ ملسو هيلع هللا ىلص هركذ نال (جنئاب نياو رلاب رملاو
 اهيبنت فانصالا هذهل هركذ نوكيف ةفلتخم اهناو رخآلا ريغ اهنم دحاو لك نا ىلع
 هنم برقا وهو ةئيسن فنصب فنص لك زوجي ال هنأ فانصالا نم اهريغ ىلع

 ث ت ب ١ ملعتي نا دوصقملا سيل ث ت ب أ ملعت لئاقلا لوقل . ماهفالا ىلا ةسيقالا

 اميمج فورحلل هركذ لاط امل هنكلو فورحلا رئاس ملعتي نأ دوصقملا امنا طقف

 نع هنم ازتجا فانصالا هذهل ملسو هيلع هللا ىلص هركذ كلذكو اهضعبب ثىزتجا

 ةرذلاو صمحلاب صمحلاو لوفلاب لوفلاو نيتلاب نيتلاو بيبزلاب بيبزلا نم اهريغ

 ةوفلاو نارفعزلاب نارفعزلاو كدولاب كدولاو نبللاب نبللاو تيزلاب تيزلاو ةرذلاب
 . خلا . ءايشالا رئاس نم كلذ هبشا امو ةوفلاب

 ديمحلا دبع هذيملتو ىرويسلا كلام باحصا نم ركذ ام ىلع انباحصا قفاوو

 :هل وق.ثيدحلا (ًابر ربلاب بلا) ربخل حيحصلا وهو : مالسلا دبع نبا لاق غئاصلا

 فذنحف بهذلاب بعذلا عيب ىأ عفرلا بهذلا ىف زوجي (بَعذلاب بَحَلا)

 .بهذلا اوعيب ىأ بصنلا زوجيو . بعذلاب عابي بهذلا ىنعملا وا . هب ملعلل فاضملا

 حيحصو ءىدرو ديجو شوقنمو بورضم نم هفانصا عيمج بهذلا ىف لخديو

 . شوسثفمو صلاخو ربتو ىلحو رسكمو

٠ بهذلا نع ضوع اهنال اهفانصا لكب ةيلاملا قاروالا كلذكو (1) /
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.../ .- _-_-_ 

 بهذلا نا : ركذو رجح نبا هلاق . عامجالا كلذ ىف هريغل اعبت ىوونلا لقنو

 . ةبهذو بهذ لاقيف ثنؤيو ركذي

 . ةطنحلا ءامسا نم ءار مث ةدحوملا مضب 8 رحح نبا لاق (ربلاب رملا) : هل وق

 . هرسك زا وح ىكحو . فورعم هلوأ حتفب ريعشلاو

 . روهمحلا لوق وهو . نافنص ريعشلاو رملا نأ ىلع هب لدتساو

 . خلا . دحاو فنص امه اولاقف ىعازوالاو ثيللاو كلام كلذ ىف فلاخو

 . نيلثامتم ىأ لاحلا ىلع بصن عضوم ىف (لثمب الثم) :هلوق - 5

 الؤ) : ىراخبلا ةياور ىف (ريخأتلا ىف ضعب ىلع اهضعب اوعيبت الو) : هلرق

 . (زجاتب ابئاغ اهنم اوئيبت

 ىلع هل ناك نم : هلوق ىف ىعفاشلل ةجح هيف لاطب نبا لاق : رجح نبا لاق
 لخدي هنال هل امب رخآلا امهدحا صاقي نا زجي مل ريناند هيلع رخآلاو مهارد لجر

 زوجي ال نا ىرجحاف زجانب بئان زجي مل اذا هنال انيد قرولاب بذلا عيب ىنعم ىف

 . نويدلا ىضاقت باب ىف حاضيالا ىف الوا هب مزج ىذلا وهو . خلا بئاغب بئاغ

 فرصلا ىنف اهلثم تناك اذا مهاردلا و ريناندلا ىف صخري نم مهنمو : لاق مث

 . خلا . ايضاقت كلذ نوكي نأ ىلع

 هاور ام ىلع سوأ نب كلام لجرلا مسا (افرص لجر نم سمنلا) هلوق . 6

 هربخأ سوأ نبا نع كلام نع باهش نبا نع دانسالا ركذ دعب لاق ثيح ىراغبلا

 فرطصا ىتح انضوارتف هللا ديبع نب ةحلط ىناعدف رانيد ةئامب افرص سمتلا هنا

 عمسي رمعو ةبافلا نم ىنزاخ ىتأي ىتح لاق مث هدي ىف اهبلقي بهذلا ذخاف ىنم

 : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هنم ذخات ىتح هقرافن ال هللاو : لاقف كلذ

 فرصلل سمنلملا نأ هللا همحر فنصملا ةياور رهاظف (ثيدحلا قرولاب بهذلا)

 - ٠ ةحلط وه

 وهو سوا نب كلام ىنعأ لجرلا وه فرصلل سمتلملا نآ ىراخبلا ةياور رهاظو

 . . ثيدحلا قايس هيلع لدي ىذلا

 ننم ىأ ةلمهملا داصلا حتفب افرص سمنلا : لاق ثبح رحح نبا هب حرصو

. هعم ناك بعذب معاردلا



 195 شغلاو خاسفنالاو ابرلا ىف (34) بابلا

 ناثدحلا نب سوا نب كلام نع هظفلو باهش نب ١ نع هتياور ىف ثيللا كلذ نبو

 . (ىهتنا ؟ مهاردلا فرطصي نم لوقا تلبقا) : لاق

 دارملا نا افرص لجر نم سمنلا هنأ ةحلط ىف هللا همحر فنصملا لوقف .اذه ىلعف

 ليلدب . مه اردلا فرطصي نم لاق نأ دمب لجرلا هؤاعد وه ةحلط سامتلا نم هيف

 نزاخلا ىتاي ىتمف مهاردلا اماو ىنعي (خلا هبلقي هديب بهذلا ةحلط ذخاف) : هلوق

 . ملعا هللاو

 ىأ ةمحعم داضب : رحح نب ا لاق (انضوارتف) : ىراخبلا ةياور ىف هلوقو

 ضوري ناك امهنم الك ناك صقنلاو ةدايزلاب ضوعلا ردق ىف مالكلا انبواجت
 . هقلخ لهسي و هبحاص

 هتعلس امهنم دحاو لك فصي نأ وهو ةعلسلاب ةفصاوملا انه ةضوارملا ليقو

 . ىهتنا . هقيفرل

 انُمداَح ءاح اذا ةحلط َلاَقَف) : تاياورلا ضعب ىف (ىنزاخ ء ىحي ىتح) : هل وق

 . (َكَفَرَو كيطعت
 . ةحلط هبلا راشأ ىذلا نزاخلا ةيمست ىلع فقأ ملو رحح نب ١ لاق

 . ةزمهلا حتفو امهيف دملاب : رجح نبا لاق ( ءاهو ءاه الا ) : هل وق

 ىباطخلا اماكحو زمه ريغب رصقلاب ىكحو . نوكسلاب : ليقو . رسكلاب : ليقو

 . ةليلق نكل ةحيحص ىم : لاقو ى وونلا هبلع درو

 . تاهو ذخ ىنعملاو

 تاه ىنعمل ةزمهلا رسكب ءاه لاقيو . ةروسكم فاك ةدايزب كاه : ىكحو

 . ذخ ىنعمب اهحتفبو

 هيطعيف اه نيميبلا نم دحاو لك لوقي نا وه (ءاهو ءاه) : رثالا نبا لاقو

 . سلحملا ىف ةضباقم ىنعي ديب ادي الا ىتآلا ثيدحلاك هدي ىف ام

 . لاق نأ ىلا . طعأو ذخ هانعم :: ليقو

 ناو (ذخ) اهدعب مقي ال نأ هقحف ذخ ىنممب لعف مسا اه : كلام نبا لاقو

 بعذلا الو) : ليق هناكف ايكحم هب نوكي هلبق لوق ريدقت بجيف الا دعب تعقو

. (اه و اه نيميابنملا نم هدنع ال وقم إلا بهذلاب
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 (اه و اه) : هلوق نم دوصقملاو ةلوانملا دنع لمعتست ةملك (اه) : ليلخلا لاقو

 كلام نبا لاق 4 سلجملا ىف ناضباقتيف اه هبحاصل نيدقاعتملا نم لك لوقي نا
 نيب الوقم الا قرولاب بعذلا اوعيبت ال) : ريدقتلاف لاق . ذخ اهدعب عقي ال نأ اهقح

 . (اه و اه نيدقاعتملا

 . لاق نا ىلا . سلجملا ىف ضباقتلا طارتشا ىلع هب لدتساو

 . روهشملا ىلع اهناكساب و ءارلا رسكو واولا حتفب وهو ةضفلا قرولاو

 . امهحتف زوجيو

 . لاملا اهحتفبو ةبورضملا واولا رسكب ليقو

 . لاق نآ ىلا . ةبورضم ريغ وأ ةبورضم ةضفلا عاونأ عيمج انه دارملاو

 ناو هسفنل ءارشلاو عيبلا ىلي ريبكلا نا . ثيدحلا اذه ىف : ربلا دبع نبا لاق
 . هن وفكي ناوعأو ءالكو هل ناك

 . نيفلا :نم نمالا هتدئافو ةعلسلا بيلقتو ةضوارملاو ةسكامملا هيفو

 . هريغ هركذي ىتح ردقلا ريبكلا لجرلا ىلع ىفخي ام ملعلا نم ناو

 . قحلا ىلا دشريو هنع ىهني زوجي ال انيش ىأر وأ عمس اذا مامالا ناو

 متهيو هتيعر لاوحا دقفتي نأو . هليلد ركذي نأ نسح مكحب ىتفا نم ناو
 . ممحلاصمب

 . ربخلا ديكأتل نيميلا هيفو

 . دحاولا ربخب ةجحلا هيفو

 . هلوسر ثيدح وأ هللا باتك ماكحالا نم مكح ىف فلاخ نم ىلع ةجحلا ناو

 عم امهيف زجي مل اذاو قرولاب بهذلا عيب ىف زوجت ال ةثيسنلا نأ هيفو
 دحاو سنج وهو بعذلاب بهذلا ىف زوجي ال نا ىرحاف ةئيسنلاب امهلضافت

 . خلا . قرولاب قرولا اذكو

 . هللا همحر فنصملا هحرش نع لفغ ثيدحلا _ 77

 . ( بابلا اذه رخآ درظناو )

. كانه هب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت (نيريعبب اريمب عاتبا) : هلوق - 8
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 ىنب اخأ ثعب) : تاياورلا ضعب ىف (الجر ربيخ ىلع لمعتسا) : هلوق _- 9

 . (اهيلع هرماف ربيخ ىلا راصنالا نم ىدع

 . واولا فيفختو ةلمهملا نيسلا حتفب ةيزن نب داوس همسا نا مهضعب ركذو

 نم ىهتنا ةيطع نزوب ةليقث ةيناتحتو ىازو ةمجعم ننيغب ةيزنو ةلمهم لاد هرخآ ىفو
 . رحح نبا

 ۔ ميظع نزوب ةدح ومو نونو ميجب رجح نبا لاق (بينج رمتب) :_هلوق

 . سيبكلا وه : كلام لاق

 . بلصلا : ليقو بيطلا وه : ىواحطلا لاقو

 . هيدرو هفشح هنم جرخأ ىذلا ليقو

 . ىهتنا . عمجلا فالخب هريغب طلخي ال ىذلا وه : مهريغ لاقو

 نوكسو ميجلا حتفب وهو (عمجلا نم) تاياورلا ضعب ىف (نيعاصلاب) : هلوق
 ۔ طلتخملا رمتلا ميملا

 امهالكو : رجح نبا لاق (ثالثلاب) :: تاياورلا ضعب ىف (ةثالثلاب) : هلوق

 . ثنؤيو ركذي عاصلا نال زئاج

 دعب رجح نبا لاق (ابينج مهاردلاب عتباو مهاردلاب عمجلا عب لعفت ال) :_هلوق
 . هملعي ىتح ميرحتلا ملعي ال نم رذع مايق ثيدحلا ىفو : مالك

 مسي هنا نم انباحصأ هركذ آ ىح ولا لوزن نامزب صاخ اذه لعلو : لوفا]

 . ملعأ هللاو . رذعي مل فراق اذاف ةفراقملا لصحت مل ام مي رحتلا لهج

 بيطلا لكا رايتخال سفنلا ىلع لمحلا كرتو سفنلاب قفرلا زاوج هيفو : لاق
 . نيدهزنتملا نم كلذ عنم نمل افالخ . ءىدرلا ىلع

 مث دقنب لجر نم ةعلسلا عيبي نأ وهو (ةنيملا عيب) زاوج ىلع هب لدتساو

 ريغ (ابينج مهاردلاب رتشا مث) : هلوقب صخي مل هنال نمثلا نم لقأب هنمااهيرتسشي
 . لاق نا ىلا . عمجلا هل عاب ىذلا

 . هريغو عيبلا ىف ةلاكولا زاوجو ماعطلا بيط رايتخا زاوج ثيدحلا ىفو

. درت ةدسافلا عويبلا نأ هيفو
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 عونمم عيب هنا ثيح نم هلصاب زئاج ابرلا عيب نا لاق نم ىلع ةجح هيفو
 .ىبطرقلا هلاق عيبلا حصيو ابرلا طقسي اذه ىلمف ابر هنأ ثيح نم هفصوب

 ةقفصلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا در ال كلذك ناك ول هنا درلا هجوو

 . ىهتنا . عاصلا ىلع ةدايزلا درب هرمأ الو

 ىمو ةيرع عمج ىم :: رجح نبا لاق (ايارعلا بحاصل صخر) : هلوق - 0

 . ةبقرلا نود لخنلا رمث ةيطع

 عوطتي امك هل رمث ال نم ىلع كلذب لخنلا لها عوطتي بدجلا ىف برملا ناك

 . لاق نآ ىلا . ةبقرلا نود نبللا ةيطع ىهو ةحينملاب لبالا وأ ءاسلا بحاص

 ءارلاو نيعلا حتفب لخنلا ىرع لاقي ةلعاف وأ ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةيرعلاو
 لكايل ةحنملا ليبس ىلع رخآلا اهاطعا نأب اهريغ نع اهدرفا اذا اهورعي ةيدعتلاب

 . خلا . اهيطعمل اهتبقر ىقبتو اهرمث

 . لاق ثيح الاوقا ايارعلا ريسفت ىف ىراخبلا ىف ركذو

 هل صخرف هيلع هلوخدب ىذاتي مث ةلخنلا لجرلا ىرعي نا ةيرعلا : كلام لاقو
 . رمتب هنم اهيرتشي نأ

 نم ليكلاب الا نوكت ال ةيرعلا حجارلا ىلع : ىعفاشلا ىنعي سيردا نبا لاقو

 قسوالاب ةمثح ىبأ نبا لهس لوق هيوقي اممو . فازجلاب نوكت ال ديب ادي رمتلا
 . ةقسوبلا

 تناك : امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع هثيدح ىن قاحسا نبا لاقو

 . نيتلخنلاو ةلخنلا هلام ىف لجرلا ىرعي نأ ايارملا

 الف نيكاسملل بموت تناك لخن ايارعلا : نيسح نب نايفس نب ديز لاقو

 . لاق نا ىلا رمتلا نم اوءاش امب اهوعيبي نأ مهل صخر اهب اورظتني نا نوعيطتسي
 . اليك اهصرخب عابت نا ايارعلا ىف صخر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 . ىهتنا . اهيرتشتف اهيتأت تامولمم تالخن ايارملا » : ةبقع نب ىسوم لاق ا
 بهي وا هل اهبهي ىا ةلخنلا لجرلا ىرعي نأ ةيرعلا كلام لوق ىف حراشلا لاق

 ىرتشي ىأ . اهيرتشي نا بماولل ىا هل صخرف هيلع هلوخدب ىذاني مث اهرمث هل
. لاق نا ىلا . سباي رمتب هل ةبوهوملا نم ىا هنم اهبطر
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 بحاص هركيف نيتاسبلا ىلا رامثلا تقو ىف مهلاب نوج رخي مهنأ ةداعلا تناكو

 صخرف ارمت كتلخن صرخب كيطعا انا لوقيف هيلع رخآلا لوخد ةريثكلا لخنلا
 . كلذ ىف هل

 ةصاخ ىرعملا عم الا ةلماعملا هذهب نوكت ال اهنا كلام دنع ةيرملا طرش نمو

 بحاص مايقب رخآلا نع ررضلا عفدل وأ هطناح لوخدب ررضلا نم كلاملا ىلع لخدي امل
 . فلكلاو ىقسلاب لخنلا

 . لجؤم رمتب نوكي نأو حالصلا ودب دعب عيبلا نوكي نا اهطرش نمو

 . ىهتنا . ضباقتلا طرشب لاقف ريخالا طرشلا ىف ىعفاشلا هفلاخو

 رثكاو ةلخنلا رمث لجرلا ىرتشي نأ ايارعلا نا : مالا ىف ىعفاشلا صن ركذ مث

 ىرتشي مث سبي اذا صقني مك ردقي مث بطرلا صرخي ناب رمتلا نم هصرخب
 . لاق نأ ىلا ٠ ىهتنا . عيبلا دسف اضباقتي نأ لبق اقرفت ناف ارمت هصرخب

 قاسروالاب لخنلا سوءر ىف رمتلا عابي ال : هظفلو ةمثح ىبا نب لهس لوق ىف

 . لاق نأ ىلا . سانلا اهلكأي ةيسمخ وأ ةعبر] وأ ةثالث اقسوا الا ةقسوملا

 هصرخ نوكي لخن ىف بطر عيب اهنا ةيعفاشلا دنع ىنعي مهدنع ةيرملا طباظو

 ىف ضباقتلا عم رمتلا نم ليكلا ىف هريظنب قسوأ ةسمخ نم لقأ ارمت راص اذا
 . لاق نا ىلا . سلجملا

 ۔ ةريثك ةيرمعلا روص مث

 نم اهصرخب اهنايعاب تالخن رمث ىنعب طئاح بحاصل لجر لوقي نأ : اهنم
 . اهبطرب عفنتيف تالخنلا هل ملسيو رمتلا هنم ضبقيو اهعيبيو اهصرخيف رمنلا

 هطناح نم ةمولعم تالخن رمت وا تالخن لجرل طئاحلا بحاص بهي نا : اهنمو

 . هل هلجعي رمتب هصرخ ردقب اهبطر هنم ىرتشيو اهصرخيف هيلع هلوخدب ررضتي مث

 الو ارمت بطرلا ةروريص راظتناب هل بوهوملا ررضتيف اهايا هبهي نا : اهنمو

 نم وا بهاولا نم هصرخب بطرلا كلذ عيبيف رمتلا ىلا هجايتحال ابطر اهلكأ بحي

 . الجعم هذخاي رمتب هريغ

 ةمولعم تالخن هنم ىنثتسي و هحالص ودب دعب هطناح رمت لجرلا عيبي نأ اهنمو

۔ ةقدصلا ىف اهصرخ نع هل ىفع ىتلا ىم د هلايمل وا هسفنل اهيقبي
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 ةجاحلا لمال صخرف ةقدصلا ىف صرخت نا نم تنرعا اهنال ايارع تيمسو

 فرصتلاو اهلكأ هل حيبي تالخن رمن لجر ىرعي نأ ةيرع مسا هيلع قلطي اممو
 . ةضحم ةبه هذهو اهيف

 ةم ولمم تالخن هطئاح نم طئاحلا بحاصب ةقدصلا لماع ىرعي نا اهنمو

 . ةقدصلا ىف اهصرخي ٧

 . امهيف عيب ال ايارعلا نم نات روصلا ناتاهو

 . ر وهمحل او ىعفاشلا دنع ةحيحص - روصلا هذه عيمجو

 . ةيناثلا ةروصلا ىلع عيبلا ىف ةيرعلا كلام رصقو

 . عيبلا روص نم ةريخالا ةروصلا ىلع ةديبع وبأ اهرصق » .

 . راخدا الو ةراجتل هورتشي الو بطرلا اولكأي نا مهل صخر هنا دازو

 لجرلا ىرمي نأ ىلعو ةبهلا ىلع ةيرعلا رصقو اهلك عيبلا روص ةفينح وبأ عنمو
 ةسمهلا كلت عاجترا ىن هل ودب مث هل كلذ ملسي الو هلخن نم ةلخن رمت لج رلا

 . ارمت هصرخب بطرلا نم هل هبهو ام ردقب هيطعيو كلذ سبحي نا هل صخرف
 . رمتلاب رمنلا عيب نع ىمنلا م رمعب هذخأ كلذ ىلع هلمحو

 ىفو . مدقت امك . رمع نبا ثيدح يف اي ارعلا ءانثتساب حيرصتلاب بقعت و

 . لاق نا ىلا . هيلع درف . خلا هريغ ثيدح

 ىف رمتلاب رمتلا عيب نع ىهن ىذلا وه ةيرعلا ىف صخر ىذلا : رذنملا نب١ لاق

 . ةباحصلا نم ةعامج ةياور نم دحاو ظفل

 عبت ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق عم ملسلا ىف نذالا كلذ ريظن و : لاق
 عنمو كدنع سيل ام عيب نم ىنثتسم هنوك عم ملسلا زاجا نمف لاق (كدنع سيل ام

 ىف لاطا ام رخآ ىلا ضقانت دقف رمتلاب رمتلا عيب نم ىنثتسم اهنوك عم ةيرملا
 . ملعأ هللاو . هيلع درلا

 دعب :هل لوقب مث رخآلل اهترمث لجرلا ىطعي لخن ايارعلا عيبرلا لاق) :_هلوق
. (خلا ىلع كل قيرط ال كلذ
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 . كلام هيلا بهذ امك ةدحاو ةروصب ةيرعلا صيصخت ىضتقي ريسفتلا اذه

 بوهوملا وهو ةيرعلا بحاصل ىا (خلا هل صخرف) :: هلوق ىنعم نوكي اذه ىلعف
 هلع لوخدلاب ررضلا نم هل لصح ه به اولا وهو ىرعملل ىأ اهميمي نأ هل

 . كلام هيلا بهذ ام ىلع الجؤم اسباي ىا ارمت اهصرخي

 نأ طرتشي لمو . ىعفاشلا هيلا بعذ امك سلجملا ىف ضباقتلا نسحالاو

 عفد نم ردابنملا وهو اضيأ هيلا بهذ امك فازحجلاب ال ليكلاب رمنلا كلذ نوكي

 . ملعا هللاو . بطرلا نم صرخي ام ريظن ىف رمنلا
 ةياور هذه (خلا ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر فلستسا) : هلوق _ 01

 ىلص هللا لوسر ىضاقت الجر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع ىراخبلا ةياورو
 الاقم ّقَحْلا بحاصل ًنإَق هوعد : لاقف هباحصا هب مهف هل ظلغاف ملسو هيلع هللا
 : لاقف . هنس نم لضفا الا دجن ال : اولاقو . ايار أ وطْعأَف آريعت هل اونرتشاَو

 . ىهتنا “اًّضَق مكتخا هكتخ نإف ايار هوطعأ هوررتشا)

 نمبو هنيب عمجي و : فنصملا ةياور ىه ىنلا ملسم ةياور دعب رحح نبا لاق

 لبا تمدق مث ال وا ءارشلاب رمأ هناب (هل اوُرَتشا) : اهيف لاق ثيح بابلا ةياور

 . ائيش اهنم قحتسي نمم ةقدصلا لبا نم ءارشلاب رمأ هنأ وا اهنم هاطعأف ةقدصلا

 . ىمتنا (َلاَتُبَضَق ةّقَدَصلا لبا تناج اذا ةروكذملا ةميزخ نبا ةياور هدي ؤي و

 ريفصلا فاكلا نوكسو ةدحوملا حتفب ركبلاو رجح نبا لاق (اركب) : هلوق

 ىلع قلطي ديجلا رايخلاو : رجح نبا لاق . (ارايخ ايعابر المج الا) :: هلوق

 . خلا , عمجلا و ةدحاولا

 هنتيعابر ىقلي ىذلل لاقي و . حاحصلا ىنف ءابلا فيقختو ءارلا حتفب ىعابرلا و

 . لاق نأ ىلا 4 ايعابر انوذرب تبكر تلق تممتا تبصن ناف نامث لثم عابر

 فخللو ةسماخلا ةنسلا ىف رفاحلاو رقبللو ةعبارلا ةنسلا ىف منغلل هنم لوقت
. خلا . ةعباسلا ةنسلا ىف
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 مهريخ هنأ دارملاو : رحح نبا لاق . (ءاضق مهنسحأ سانلا ريخ نانف) : هل وق

 . لاق نأ ىلا . ةردقم (نم) نوكت وا ةلماعملا ىف

 . هلجأ لح اذا نيدلاب ةبلاطملا زاوج ثيدحلا ىفو

 . هفاصناو هعضاوتو هملح مظعو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا قلخ نسح هيفو

 . قحلا بحاص ةافاجم هل ىغبني ال نيد هيلع نم نأو

 ٠ قحلا بحاص

 وهو تاناويحلا عيمج اهب قحليو لبالا ضارقتسا وهو هل مجرت ام زاوج هيفو
 . ملعلا لهأ رثكا لوق

 . لاق نأ :ىلا . ةيفنحلاو ىروتلا كلذ عنمو

 ةقيقح ىلع فقوي ال ىتح انيابتم انفالتخا فلتخي ناويحلا ناب عنم نم لتعاو

 . هيف ةبللملا

 . لاتق نأ لا . ريافتلا عفدي امب فص رلاب هب ةطاحالا نم عنام :ال هنأب بيجاو

 ىف كلذ ةيطرش عقت مل اذا ضرتقملا لثملا نم لضفأ وه ام ءافو زاوج هيف و

 . روهمحلا لاق هبو اقافتا ذئنمح مرحتف دقعلا

 فصولاب تناك ناو تعنم ددعلاب تناك نا ةدايزلا ىف ليصفت ةيكلاملا نعو

 ىف كلذ ىفويل نيجاتحملا ضعب ةجاحل لاملا تيب ىلع ضرتقي نا مامالل ناو
 . تاقدصلا لام

 ملو . ربلا دبع نبا هاكح اذكه ةاكزلا ليجعت زاوج ىلع ىعفاشلا هب لدتساو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هضارتقا ببس ىف ليق ام دارملا نوكي نا الا ههيجوت ىل رهظي

 ىفوأ ةقدصلا تءاج املف ةقدصلا لهأ نم نيجاتحملا ضعبل هضارتقا ناك هنأو

. اهنم اهبحاص
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 نوكي نأ لامتحال ةقدصلا لام نم هقح نم ديزا هافواأ هنأ هيلع ركعي الو

 ريمغ وا فيلأتلا وأ رقفلا ةهج نم اما ةقدصلا لهأ نم اضيأ ناك هنم ضرقتسللا

 . ةدايزلا ىف قاقحتسالا ةهجو لصالا ىف ءافولا ةهج نيتهجب هاطعاف كلذ

 زاجف امراغ راص ءافولا دجي ملو لجالا لح املف هتمذ ىف هضرتقا ناك ليقو

 . ةقدصلا نم ءافولا هل

 ارممعب ةقدصلا لبا نم ىرتشا لجالا لح املف هسفنل هضرتقا ناك : ليقو

 : . كلذ دعب هيفويل ةقدصلا لام نم وا رخآ نم هضرتقا وا هقحتسا

 . ىهتنا . ملعا هللاو . عفار ىبأ تيدح قايس هديؤيو ىوقأ لوالا لامتحالاو

 نمل (نمثلا نم عيبلا هب زوجي ام) باب ىف حاضيالا ىف ثيدحلا اذهب لدتساو

 : لاق تيح ةفصلاب نيبتي ام عيمجب عيبلا زوجي لاق

 ةمولعم ةفصب ةاش وا المج وا اروث اذك و اذكب ضعب دنع اضيأ عيبلا زوجيو

 ريغ وا ناك اناويح هريغ نم ةفصلاب نيبتي ام عيمج كلذكو . ةمولعم نانسأو

 ىلوم عفار ىبا ثيدحل ضرقلا ىف حصي امك ةمذلا ىف حصي هلك اذه نال ناويح
 ,_ .ث

 . (تد.دحلا فلُشَحَسا) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : لاق ثيح ناويحلا ىف ملسلا زاجا نمل ملسلا عيب باب ىف هب لدتساو

 . خلا . روهشملا عفار ىبأ ثيدح ةمذلا هيف تبثت ناويحلا نا ىلع ليلدلاو

 . هيلع فوقولاب ملعي امك ناويحلا ىف ملسلا زوجي ال هنأ هدنع راتخملا نكل

 لوا ىف سشفلا ىنعم ىلع مالكلا مدقت (انم سيلف انش نمو الأ) : هلوق - 2

 . ملعا هللاو . ىرتسشملل رايخلا بجوي بيع وهو بابلا

 نيملسملا نم ريغصلا ىنعي : ىمقلملا لاق (خلا انريغص محري مل نمو) :_ هلوق
 . هتبعادمو هيلا ناسحالاو هيلع ةقفسشلاب

 انًريفَص محري مل نَم) عماجلا ىف تاياورلا ضعب ىف (انريبك رقوي ملو) : هلوق
 هحض ويو ليجبتلاو ميظعتلا نم هقحتسي امب : ىمقلعلا لاق . (ات ريبك قح فعت لو

 (انريبك فَرَك فرصيو ىذمرنللو (انَريبَع لجي مل نم ىنمأ نم سيَل) دمحا ةياور
 مَحَرَيَو انيك ووي مل نم اتم ََل) هحيحص ىف نايح نباو ىذمرتلاو دمحأالو
. ىهتنا (ركَنملا نع ىهنيو فوزملاب رماو انديع
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 ىف هيلع مالكلا مدقت متئش افيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذا) : هلوق - 3

 . لوالا ثيدحلا دنع حاضيالا مالك

 ماكحالا باتك ىف لاق ( رعسملا وه طسابلا ضباقلا ) ::هلوق _ (؟) 5

 دراولا ربخلل مهلاوم] سانلا ىلع رعسي نا مكاحلل سيلو : هللا هنحر ايركز ىبال

 . ثيدحلا . ةنس ماع لئس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع

 اودري نا اهلمالف لزانملا نم هبراق اميف فورعملا مئاقلا قوسلا اماو لاق مث

 . خلا . هرعس ىلا مهلزانم راعسا

 ديزت نم :: اعرش سلفملا : رجح نبا لاق (خلا سلفأ لجر اميآ) :هلوق - 6
 . هدوجوم ىلع هنويد

 هنأ ىلا ةراشا ريناندو مهارد اذ ناك نا دعب سولف اذ راص هنال اسلفم ىمس

 . سولفلا ىهو لاومالا ىندا الا كلمي ال راص

 اوناك ام مهنال س ولفلاك هفاتلا ءىشلا ىف الا فرصتلا عنمي هنال كلذب ىمس وأ

 . ةريطخلا ءايشالا ىف الا نولماعتي

 . بلسلل سلفآ ىف ةزمهلاف اذه ىلعف اسلف اهيف كلمي ال ةلاح ىلا راص هنال وأ

 اذه ىف ركذي مل (هريغ نم هب قحا وهف هنيعب هلام لجرلا كرداف) : هلوق
 . هدي نم هلام هب جرخ ىذلا هجولا ثيدحلا

 عاص لُجَر يأر هظفلو عيبلا هنا انموق دنع ثيدحلا قرط ضعب ىف نيب دقو

 هيم ٌةَدَجَوَق تسم ميمت ني نابلا ىغبقي مكو هغاتم عانبا ىزلا سناف عات
 هلام دجو اذا باب : لاق ثيح . ءايشا ةثالث ىراخبلا ىف بوبو . ( هب قحأ وهف
 . هب قحا رهف ةميدولاو ضرقلاو عيبلا ىف سلفم دنع

 ىورف .. خلا هؤارش الو هعيب الو هقتع زجي مل نيبتو سلفا اذا : نسحلا لاقو

 . هللا همحر فنصملا هاور ىذلا ثيدحلا

 . اصن هقرط ضعب ىف درو ام ىلا ةراشا (عيبلا ىف) : هلوقو : هحراش لاق

 لوق وهو ربخلا مومع ىف هلوخدل وا هيلع سايقلاب وه (ضرقلاو) :هلوقو
 . نيرخآ ىف ىعفاشلا

٠ كلام نب سنا نع ىذمرتلا هعحصو ىئاسنلا الا ةسمخلا هجرخا )
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 . عيبلاو ضرقلا نيب ةقرفتلا ةيكلاملا دنع روهشملاو

 . عامجالاب وه (ةعيدولاو) :_هلوقو

 ىف دراو هنا اماو . قلطم ثيدحلا نال اما ةثالثلا هذه لخدا : رينملا نبا لاقو

 منطصا نم ءافو ىلع ةظفاحملاو . لقتني مل ةعيدولا كلم نال ىلوأ نارخآلاو عيبلا

 . ىهتنا . بولطم افورعم ضرقلاب

 . ملعا هللاو . اندنع كلذك مكحلا نا ىلع لدي ةياورلا ىف قالطالا رهاظو لوقأ

 قاقحتسا طرش نأ (هنيمب هكرداف) : هلوقب لدتسا هنا : رجح نبا ركذو

 نيعلا تريغت ناف الاو لدبتي ملو ريغتي مل هنيعب هلام دجي نأ هريغ نود لالا بحاص
 . . خلا . ءام رفلا ةوسا وهف اهتافص نم ةفص ىيف وأ الثم صقنلاب اهتاذ ىف

 : لاق مث (ائيش هنمث نم عئابلا ضقي ملور هيف ىذلا مدقتملا ثيدحلا ركذف
 . باهش نبا حرص هب و . ءامرفلا ةوسا ناك ائيش هنمث نم ضبق اذا هنا هموهفمف

 . لاق نا ىلا

 نوكي نا الا ءامرغلا نم هب قحا هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق

 . لاق نأ ىلا . ءامرفلا ةوسا وهف ائيش هلام نم ىضتقا

 . بابلا ثيدح مومعب ذخا نم روهمج لاق كلذبو

 وأ ةعلسلا هرييفت نيب قرف ال نا هبهذم نم حجارلا وه الوق ىعفاشلل نا الا

 . لاق نا ىلا . هنم ءىش ضبق مدع وا اهنمث ضعب ضبق نيب الو اهئاقب

 . غاملعلا روهمج لاق اذهبو هصن ام (هريغ نم هب قحا وهف) : هلوق ىف

 تراص ةعلسلا نال لوصالا فلاخ دحاو ربخ هنوكل هولواتو ةيفنحلا فلاخو

 . هكلمل ضقن هنم اهذخا علنابلا قاقحتساو هنامض نمو ىرتشملل اكلم عيبلاب

 . ةطقل وا ةيراع وا ةعيدو عاتملا ناك اذا ام ىهو ةروص ىلع ثيدحلا اولمحر

 ةغيص هيضنقت امل اهب قحا لعج الو . سلفلاب ديقي مل كلذك ناك ول هنال بقمت ه
 . لاق نا ىلا . كارتشالا نم لمفأ

 كلذو . عيبلا ةروص ىف هنأ ىلع بابلا ثيدح ىف صيصنتلا درو دقف اضيأو

 يمحو سلفأ مث ةمس لُجَرلا عاتب اذإ) ظفلب هعماج ىف ىروثلا نايفس ءاور امم
. لاق نا ىلا ( ءارشلا نمي اهب قحأ رهك اهنيب ةني
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 رخآ ىلا (هتعلس عنابلا دجوف لجرلا سلفأ اذا) ظفلب ةريرم ىبأ نع

 . هيف لاطا ام

 رئاسو ضرقلا هب قحتليو عيبلا ةروص ىف دراو ثيدحلا نا رهظف : لاق مث

 . لاق نا ىلا . ىلوالا باب نم ركذ ام

 . ةعلسلا تدجوو تام اذا ام ىهو ةروص ىف هب نولئاقلا فلتخاو

 . هريغ نم اهب قحا ةعلسلا بحاصو كلذك مكحلا : ىعفاشلا لاقف

 تام ناو) كلام لسرم ىف امب اجتحاو ءامرفلا ةوسا وه : دمحاو كلام لاقو

 هنأب توملاو سلفلا نيب اوقرفو ( ءامرغلا ةوسأ هيف عاتبملا بحاصف هعاتبا ىذلا

 فالخب كلذ ىف اووتساف هيلا نوعجري لحم ءامرفلل سيلف هتمذ تبرخ توملاب

 . لاق نأ ىلا . كلذ ىف لاطاو ىعفاسسثلا ةجح ركذف . خلا سلفملا

 .نمثلا ةعلسلا بحاص ءاطعا ةثرولا وأ ءامرغلا دارا اذا ام : ةلأسملا عورف نمو

 . لوبقلا همزلي : كلام لاقف

 . لاق نأ ىلا . كلذ همزلي ال : دمحاو ىعفاشلا لاقو

 وحن و هرادو هتباد نيع ىلا رادلا وا ةبادلا ىرتكم عجريف رجؤملا عيبملاب قحتلي و
 . لاق نا ىلا . ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع حيحصلا وه اذه ه كلذ

 كردا نيدلا بحاص نأ ثيح نم سلفلاب لجؤملا نيدلا لولح ىلع هب لدتساو

 : لاق مث كلذ ىف فالخلا ركذف . خلا هب قحأ نوكيف هنيعب هعاتم

 . ءاملعلا ىلوق نم حصالا وهو هذخاي نأ عانملا بحاصل نأ ىلع هب لدتساو

 . سلفلا توبث فقوت امك مكاحلا مكح ىلع فقوتي رخآلا لوقلاو
 لطمب هتردق عم نمتلا ءادا نم ىرتشملا عنتما اذا عيبلا خسف ىلع هب لدتضناو

 . الاح هيلا لوصولا' رذعت عماجب سلفلا ىلع اسايق بره وا

 . خسفني ال نأ ءاململا ىلوق نم حصالاو

 اهنال ةلصفنملا هدئاوز نود غاتملا نيع ىف عقي امنا عوجرلا نا ىلع هب لدتساو
 . ىهتنا . ملعا هللاو . عئابلا عاتمب سيلو ىرتشملا كلم ىلع تثدح

. ملعا هللاو . انباحصا دنع اهيف مكحلا ملعن مل لئاسملا هذه نم رثكو
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 مكحلا ىلع قباس عاتملا عيب نأ قباسلا مالكلاو ةمدقنملا ثيداحالا رهاظو

 . انموق دنع كلذك وهو سنلفلاب

 هعاب اذا الا هعاتمب قحأ نوكي ال عئابلا نا ىف حيرص اهحرشو مئاعدلا مالكو

 : لاق ثيح كلذب الهاج ناكو سلفلاب هيلع مكحلا دمب

 2 ۔ غ . هم۔ م وم ۔۔, ۔۔ ه ے ه ه ر ۔۔ ه ّ

 بغش هفك ارفص حتبضاق الام ٠مهَعياَبَو مؤت ني نيدن نعو
 مس رر ه ۔٥ 4 إ 4 ۔ ٠ ؟۔ > و ۔٥ ۔ و - و ه 4٠ ر د ۔ ٠

 بختناو لاملا بَر جص ؛ولَر امسق هتيب نايدلا هضبقي لاملاف

 (بذمم امع هنم هلام ىوتَح الهج ث هكياب نامع نإ هييالُفإ ةُسبَو

 . تايبالا هذه ىف عماجلا نم ةلاسملا : هللا همحر حراشلا لاق

 ملو سلفأ نا دمب ذخأ نا و ءام رفلا نب وهف سلفأ مث الام م وق نرم ذخا نم »

 . هنيعب هكردأ اذا هب قحأ لاملا بحاصو ةنايخ كلنف اوملعي

 ءامرغلا نيب وهف سلفا مث موق لام ذخأ نمو : هللا همحر نسحلا وبا لاقو

 لاملاو ةنايخ كلت لوق ىلعف سلفأ نأ دمب هذخا ناو . هيلع ةصحلاب لاملا بر نهدو

 . (8) ىهتنا . هنيعب هكردأ اذا هب قحا برل

 اديعب ناك ناو سالفالا دعب عيبلا ناك اذا ام ىلع الومحم تيدحلا نوكي اذه ىلعف

 . ملعأ هللاو . هرهاظ نم

 باقرلا ىف كيرشلا ىلع اندنع لومحم (كيرشل الا ةعفش ال) :: هلوق _ (9) 7

 . هلحم ىف نيب امك عفانملا وأ

 هسفنل عفتناو نهرلا ىف نهارلا دي تلاج ناف (ضبقب الا نهر الو) : هلوق

 . هلحم ىف نيب امك نهرلا لطب نهترملا اضرب

 رماظ ال ول . قيقحتلا نم ةياغ ىف لوقلا اذهو : الناق لوقلا اذه ىلع ىملاسلا خيشلا قلع (8)

 نيع هل تبثيف . الطاب سالفالا دعب عيبلا نوكيف هدعب ال سالفالا لبق دقعني عيبلا نال ثيدعلا
 هنا بابلا ثيدح ىف صنلا عقو هنا ىلع ىلوا ثيدعلا رهاظب ذخالا نكل . كلذ لبق هفالغب هلام
 ٠ مهريغو رقصلا نب نازعو ةكرب نباو ةيفنحلا هلاق امب هصيصغتل هجو الف . عيبلا ةروص ىف

٠ هللا همحر فنصملا هب درفت امم ثيدعلا نا ىماسلا ركذ (9)
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 ةراشالل اب رلا باب ىف ثيدحلا اذه ركذ امنا هلعل . نيعب الا ضارق الو : هلوق

 بسك ىللا هتعلسب غ رذنو عرشلا رمأ فلاخ دقف ةملس ضارقلا ىن عفد نم نآ ىا

 ؟ اب رلا هشاف امهنبب كلذ امنأ اذا هلح رعمغ نم هر ىلا هعفدو . هلح ريغ نم لاملا

 . ملعا هللاو

 نآ حيحصلا ىلع معاردلاو ريناندلا رخغب ناك اذا ضارقلا ىن مكحلا نكلو

 . اهبحاصل وهف اهيف لصحت امو . اهيف نيمأ ضراقملاو اهبحاص ةمذ ىلع ةعلسلا

 . عجاريلف . ملعأ هللاو , هلحم ىن نيب امك هنانع رجأ اهيف ضراقمللو

: 
: 

 © ٣ - . ع مف ؛ +

 ٨. م . 3 8 ه ٩

7٧7٨: . : 2 : ٢ ٢!
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 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ماكحألا باتك

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 41 نوُمِصَتخت تخت مكلنم ذم شب انأ امنإ « : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ".و ٥٠٤4٩. ٠4. لےهد د ] ٨٨ .2 < ه۔ ٥4 ه إ ه۔, .ح

 ىلع هل ىضقف ضعب نم هجحب نعلا مكضغبب لعلو . مكنيب مكخاف
 هنم ذخاي الف هيخأ قح نم ءيشب هل تيضق نمف ،‘هلم عم ام وع
 عطقأ : نحلاآ : عيب رل ١ لاق » ران نم ةعطق هل عطقأ امناق ك انيت

 ٠ قحأو غلبأو

 ىبص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 9
 ذأ امإ نيلا واب ؤ ىفالا ىناب ٠ : ملسو ريلم ا 2 ٠. .؟ ۔ ه : م .مم .؟ 7 ٠. ٤ ٠ ۔ .

 . « رانلا ىف هزوج هب ىوهي وا هلدع هنع كمقن

 لاق : نولوقي ةباحصلا نم اسان تممس لاق ةديبع وبأ _ 0

 حبذ امنآكق نينثا نبب مكَح نمم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . رنيكس رغي ةسفن
 لاق لوقي دوعسم نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 1

 20% , ر ِ ,٥<4. و رد

 يدملا ؤ هاَرَح )1( رقفلا .موزل » : ملسو هيلع هلللا ىلص ءىبنلا

 . « نا رفاك هئلَع )2( 3 “كنملا وهل سيل اَم

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 نبمتلاو ىعدا نمم لع ةنتبلا « : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . . » ]كنأ نَم لَك

 ءافولا دجي ال هنأ عم كلذ ىف همزل نم ناف نيدلا بلط ىف هيلع قييضتلا ىأ رقفلا موزل هلوق (1)
 ٠ مارح رسعملا ىف كلذ لمفو هلذأو هيلع قيضو هاذا دقف
٠ ام غ (2)
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 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع اضيأ هقيرط نمو - 3

 . «'نيمي نتَلاَح لك نب »

 ةالصلا هيلع هنع اهنع هللا ىضر ةشئاع قيرط نمو - 4
 لوسر اي ىلب : اولاق ؟ ءادهشلا خب مكزبخأ آلأ » : لاق مالسلاو
 . « اهنمت لاسي نأ لبق هتداهشب ىتاي ىذلا : لاق ‘ هللا

 ىمسي الجر نأ ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص مهللا لوسر ىلا نامعنلا هنباب ىتآ اربشب
 هللا لوسر لاقف ٠ يل ناك امالغ اَذَه ينبا لحن ىنا هللا لوسر اي
 لاقف : ال لاقف ؟ اذهك رثم هتلت َكرَلَو ثكا » : ملسو هيلع هللا ىلص

 . »« قحلا لَع آلارانذهشت ل . ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنفلب لاق ةديبع وبأ - 6

 وه و « ماكحألا ينمت » : لاق .وأ « ماكحألا رخ حلصلا » .: لاق ملسو
 هرخأ وُهَو الالح مَرَح وأ ًاماَرَح ًلَحأ احلص آلا سيانلا نإب زئاج
 . روُجلاَو مثإلا نم مكاحلل

 مصتخا : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 ضقا : امهدحأ لاقف ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نالجر
 باتكب اننيب ضقا هللا لوسر اي لمجأ رخآلا لاقو . وللا باتكب امتَيَ
 اميم ناك ىنا ناي : لاقق 3 هملكت لاقف هلكتأ نآ ىيل ةذلورمللا
 هيدَتفاَق مجلا ىنبا ىل أ ثؤبخاق هتآوشاي نرف لجرلا (3) ادهل
 نع انثا ىنوك مليلا لهأ تلاس ىنا مث ةيراج تامث رةئايب هنم
 لوسر لاق (4) ألا ىمع مجرلا امتإَو ماع بيضتَو ةلجم ةئاي ىنبا
 ةهبَرَعَو دلج هئامتنا دلجو « كيلع هرق كئياجَو كمع امأ ء هللا رباتكي مكنيب ضفل هديب ييف ىذلاو ر : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ٠ ىنعمو انزو ريجاك افيسع هلوق (3)

٠ هتارما خ (4)
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 تفّرَتُعا نإف رخآلا ةأرما ئتاَي نأ ىملشسألا اادينآ رمأو ء اماع 2٥ 27 4 ۔!, 2 ٥, ۔ < ,. , ب . -.

 . اهمَجَرف تفرتعاف اهَمَجَر
 هللا ىلص ءىبنلا نآ سابع نبإ نع رباج نع ةديبع وبأ - 8

 . « ملظ ىنفلا رطم » : لاق )(5) ملسو هيلع

 ىبنلا نع سابع نب ا نع دي ز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 9

 اهَجْوَر هئلار, تكش دقو ةبتمت تنب نهل نذأ هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 'نأ ةوسكلاو ةتفلا اهيلو ًنَعَو اهنع عطق ةنآربزح نب نايفس اب
 . نذا زعب هلام نم ذخات

 : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 » ابج ءاَمَحَقْلا حرَج » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . « ٌنمشمحلا زاملا ىفو » : لاق ىتح (6) ثيدحلا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 نيس َرشَع امم َرَمِعَو اضرأ و اَح ص » : لاق ملس و هيلع هللا ىلص

 ةيح الو اهَرَمحَو اهراَح ىلي يهف ركني الو رغي ال رضاح ملصخلاو
 . « اهيف مضخلل

 هللا دبع نب رباج نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ 2
 هك ىرمع َرَمَع لجر اميأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 2 { ,ے . ۔ ۔ے هرم . 4 م مو س

 . « ادبأ اهاطعي ىلل ىهف هبقلو
« ٦٧٣ ٧ 

 بادآ نايب دارملاو مكح عمج ماكحالا) ةمجرتلا هذه لضم ىف رجح نبا لاق

 ركذف (ىضاقلا و ةفيلخلا مكاحلا ظفل لوانتيو . مكاحلا اذكو هماكحأو هطورش

 . امهنم لكب قلعتي ام

 ٠ مالسلا هيلع خ (ة)
٠ ةاكزلا باتك لوا ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوف (6)
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 ىييفلكملا لاعفأب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ : نييلوصالا دنع ىعرشلا مكحلاو

 نم هعنمو ثىشلل ناقتالا ومو ماكحإلا نم مكحلا ةدامو . ريختلاو ءاضتقالاب

 ها . بيعلا

 يضق نم) باب لاقف ىراخبلا ىف هل بوب (مكلثم رشب انأ امنا) : هلوق _- 8

 ىورف ةلع مزعي الو مارع حب ل مكاحلا ءاضت نإف دحأ الك هيخآ قحب هل

 رم ةطق ئه امنإف مليئس قحي تضق رَمَق) هرخآ ىف لاق نا ىلا _ تيدحلا
 َ . «اهحزنيل ؤ اَمَذُخأَيَلَك رات

 دحاولاو ةعامجلا ىلع قلطي قلخلا : رشبلا (رشب انا امنا) لوق ىف رجح نبا لاق

 ايازملاب مهيلع داز ولو ةقلخلا لصأ ىف رشبلل كراشم هنآ دارملاو س مهنم هنأ ىنعمب

 . نطابلا ملعلاب صتخي هنال ىزاجم انه رصحلاو . هتافصو هتاذ ىف اهب صتخا ىتلا
 لك ملعي هناف الوسر ناك نم نأ معز نم ىلع ادر هب ىتا هنال (بلق رصق) : ىمسيو
 . مولظملا هيلع ىفخي ال ىتح بيغ

 مدع ىف رشبلا نم دحاوك ىا (مكلثم رشب انأ) ىنعم نأ رخآ تيدح ىف ركذو
 . (ىسع) ىنعي انه (لعل) و : لاق بيفلا ملع

 نحل نم هنال هانممب وهو (غلبأ) ظفلب ملاظملا ىف مدقت : لاق (َنَحَْأ : هلوقو
 ىف غلبأ نوكي نا ىلع ارداق ناك نطفا ناك اذا هنا دارملاو . هانعمو هنزو نطف ىا

 . رخآلا نم هتجح

 .. يضقأ تإ تاياورلا ضعب ىف (هنم عمسا ام وحن ىلع هل ىضقاف) : هلوق

 . هيف َيَنَع لزني مل اكيف ىيأري
 هيلع مارح اهنأ هملع عم اهذخا نا ىا (ران نم ةعطق هل عطقأ امناف) : هلوق

 . رانلا لخد

 نم وهف . هاطاعتي ام ىلع بيذعتلا ةدش هنم مهفي ليثمت (ران نم ةعطق) : هلوقف

 نم اصخلم ىهتنا . ارات مهنوطب ىف نولكأي ايتا ٠ : ىلاعت هلوقك هيبشتلا زاجم
 : لاق مث . رجح نبا

 َم رهاظلا ىف ًقَحَتسا ىتح لطاب ىف مصاخ نم مثا : دئاوف ثيدحلا ىفو
. هِتَلَع ماَرَح نطابلا ىف
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 ة٬اربب مكاحلا مكحو هيلع ىعدملا فلحف ةنيب هل نكي ملو الام ىعدأ نم هيفو
 هاوعد ىفانت كلذ دعب ةنيب ماقأ ول ىعدملا نأو نطابلا ىف اربي ال هناف فلاحلا

 . هللا مهمحر انباحصأ نيب فالخ ةلاسملا ىفو لوقا . مكحلا َلَطبَر تعمس

 رهاظلا ىف اقح ريصي ىنح ليحلا هوجو نم هجوب لطاب رمال لاتحا نم : هيفو
 . مكحلاب مثالا هنع عفتري الو نطابلا ىف هلوانت هل لحي ال هناف هب هل مكحيو

 . بيصم دهتجم لك نا معزي نم ىلع هب ًةَرْيَف "يطخي دق دهتجملا نأ : هيفو
 . ىتأيس امك رجؤي لب مثا هقحلي ال اطخا اذا دهتجملا نأ : هيفو

 هيف هيلع لزني مل ام ىف داهتجالاب ىضقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : هيفو
 ۔ مهيلع هب جتحي ام حرصا نم ثيدحلا اذهو موق كلذ ىف فلاخ و . ءىش

 . كلذ فالخب نطابلا ىف نوكيو هب مكحيف رما ىلا هداهتجا هادأ امبر هنا : هيفو

 .. هتمصع توبثل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع (7) قث مل عقو ول كلذ لثم نكل

 نطابلا ىف رمالا نوكيو رهاظلا ىف ،ىشلاب مكحي هنأ تبثأ نمل ةجح ثيدحلاو
 نأب عنم نم باجاو القن الو القع لاحم هنم مزلي ال ذا كلذ نم عنام الو هفالخب

 ها رارقالا ىلع ةينبملا تاموصخلا لصف ىف ةعقاولا تاموكحلاب قلعتي ثيدحلا

 عقي نأ عنتمملا امناو أطخلا ىلع رقي الف كلذ عمو اهيف كلذ عوقو نم عنام الو ةنيبلا

 نمع ائشان كلذ نوكي و اذك هيف ىعرشلا مكحلا نأب رهمأ نع ربخي نا أطخلا هيف

 . (8) ةيآلا ، ىوهلا نمع قطني اًمَر ه : ىلامت هلوقل اقح الا نوكي ال هناف هداهتجا
 زاجا نم ججح نمو . لاكشالا دوعيف ىعرشلا مكحلا مزاتسي كلذ ناب بيجاو
 ُهَللا الإ هنإ آ اولوقي ىتَح سانلا َتاَقأ نأ ثْومأ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ

 ىف ناك ولو نيتداهشلاب ظفلت نم مالسإب مكحيف (ممءاَمد ىتيمراوُمصَع اهلاق اد
 . كلذ فالخ دقتعب رمالا سفن

 ناك امل هنا ةموكح لك ىلع يحولاب هعالطا نكمي ناك هنا عم كلذ ىف ةمكحلاو
 نأ اَمَئِإ) : لاق مث نمو . هدعب مكاحلا ُهديَتَمَبَر نيفلكملل عرش امب مكحي ناك اعّرشم

 : هلوق ىف رسلا لملو . لاق نا ىلا . هب اوفلك ام لثمب مكحلا ىف يا (ْمُكلْت نكب

 ٠ ىلوملا فرط نم ىا (7)
٠ 2 ةيلا ث مجنلا ةروس (8)
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 ءارجا ىف ىا (9) (ْمكَْئم رمب انا ينإ لمر : هلوقل لانتما كلتم ركب انا امنإ
 اورمأ ام لثمب مكحي نا رماف نيفلكملا عيمج هيف ىوتسي ىذلا رهاظلا ىلع ماكحالا

 ةرهاظلا ماكحالا ىلا دايقنالاب دابعلا سوفن بيطتو هب ءادتقالا متيل هب اومكحي نأ

 . نطابلا ىلا رظن ريغ نم

 دهتجملا فلك ىذلا وهو مكحلا قيرط امهدحأ نيماقم انه نا لصاحلاو

 . ثحبلا هيفو باوصلاو اطخلا قلعتي هبو . هيف رصبنتلاب

 ىهتنا . هب فيلكتلا عقي ملو هللا الا هيلع علطي الو موصخلا هنطبي ام رخآلاو

 أطخلا هنع اومنم ةيفنحلا ناف ةيفنحلا نيبو مهنيب عازنلا نم هيف لاطأ ام . رخآ ىلا

 (هل تيضق نمف) : هلوق ىف (نم) اولاقو . رهاظلا ىلا رظن ناك ولو مكحلا ىف

 قلعتي اميف زئاج وهو . عقي مل ام ضرف نم نوكيف عوقولا مزلتست ىهو ةيطرش
 لاوما ذخأ ىلع مادقالا نع رجزلاو ديدهتلل نوكي نال لمتحم انه اه وهو ضرغ هب

 هنأ مزلتسي هب جاجتحالا نابو . لاق نآ ىلا . .ةموصخلا ىف غالبالاو نسللاب سانلا
 رمتسا اذا الا رانلا نم ةعطق هب ىضق اميف نوكي ال هنال أطخلا ىلع رقي مالسلا هيلع

 قحلا دريو مكحلا كلذ لطبي نأ بجي هناف هيلع علطي نأ ضرف ىتمف الاو أطخلا

 مهيلع .اودروأ امع باوجلا ىف لاق نا ىلا . كلذ فلاخي ثيدحلا رهاظو هقحتسلم

 هداهتجا نع ردص ىذلا مكحلا وه هيلع رقي ال ىذلا اطخلا نأ ثلاثلا نع باوجلاو

 ىلص هنم رداصلا مكحلا ىف عازنلا امناو هيف عازنلا سيلو . هيف هيلا حوي مل اميف

 بوجو ىلع قافتالل اطخ ىمسي الف ةرجاف نيمي وا روز ةداهش ىلع ملسو هيلع هللا

 كلذك سيلو . اطخ ىمسي ماكحالا نم ريثكلا ناكل الاو ناميالاو ةداهشلاب لمعلا
 ةلا ال اولوقي ىتح سانلا لتقأ نأ ثزيا) ثيدح ىف هيلا ةراشالا تمدقت امك

 نم ةجحلاف اذه ىلعو (يياَنلا بزق نَع بيقنتلاب رع وأ مل ىنإ ) ثيدحو . هللا ًالار

 رخآ ىلا ملعا هللاو ة خوسفلاو دوقعلاو لاومالا ربخلا لومش ىف ةرهاظ ثيدحلا

 : لاق مث لاطا ام

 ذخا هل لحي لم مكاحلا هب هل مكح ام فالخ دقتعي هل موكحملا ناك ول : عرفا
 يار ىري ضاقل هعفرف اقيقش اخا كرتو هنبا نبا تام نمك ؟ ال وا هب هل مكح ام

٠ 6 ةيالا . تلصف ةروس )
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 ىري روكذملا دجلا ناكو قيقشلا خالا نود ثرالا عيمجب هل مكحف قيدصلا ركب ىبا
 . روهمجلا ىأر

 المع قيقشلا خالا كراشي نا دجلا ىلع بجي هنا رثكالا نع رذنملا نبا لقنو

 . روهشم ةلأسملا ىف فالخلاو هدقتمي امب

 هلوق ىف رصحلا ليلدب هلمعب مكحي ال مكاحلا نا لاق نمل ثيدحلاب لدتساو
 . لبق هيف ثحبلا مدقت دقو (عَمسا م ه ىضق مَت)) تاياورلا ضعب ىف ىنعي

 : ادهاش نوكي نكلو مكحي ال هنأ انريفك اندنع حيحصلاو لوقأ

 نييزت ىلع اهبحاص رادتقا لصحي ثيحب ةغالبلا ىف قمعتلا نا هيفو : لاق

 ناك ولو ةغالب رثكآ (غلبأ) هلوقب دارملا ناف مومذم هسكع ه قحلا ةروص ىف لطابلا

 ىف لطابلا ىلا هب لصت ام كلذ نسم مذي امناو . مذي مل قحلا ىلا لصوتلا ىف
 حدمي دق ىذلا قلعتملا بسحب :مذت امناو اهتاذل مذن ال نذا ةغالبلاف . قحلا ةروص

 ىلا اهببسب رطضا اذا اهبحاص مذي امك اذهو . ةحودمم اهتاذ دح ىف ىهو . هببسب
 لمهأ نم ريغلا ناك نا اميس الو هتجرد ىلا لصي مل نمم هريغ ريقحت و باجعالا

 رومالا نم اهنع اشني ام بسحب ةيثيحلا هذه نم مذت امنا ةغالبلا ناف حالصلا

 . اهنع ةجراخلا

 ةدومحم بولطملا ىلا لصوت ةنطف لك لب اهريغو ةغالبلا نيب كلذ ىف قرف الو

 . اهقلعتم بسحب حدمتو مذت دقو اهتاذ دح ىف

 . هبلق ىف ام هنك هناسل ةرابعب غلبي نأ : ليقف ةغالبلا فيرعت ىف فلتخاو

 فرصتلاو ماهفالا عم زاجيالا : ليقو . ظفل نسحأب ريغلا ىلا ىنعملا لاصيا ة ليقو

 عاستاو ظفللا لامجا : ليقو . مأسي ال ريثكو مهبي ال ليلق : ليقو . رامضا ريغ نم

 ىنعملا ةباصا عم زاجيإلا نسح : ليقو . ىنعملا ريثكتو ظفللا ليلقت : ليقو . ىنعملا
 . ةَيْضُبْلا نع فشكن ةملكو ةلاد ةحمل :: ليقو . ةهيدبلا عم ظفللا ةلوهس : ليقو
 هعضوم ىف قطنلا : ليقو . اطخ ريغ نم بانطالاو زجع ريغ نم زاجيالا : ليقو

 لادلا مالكلا : ليقو . لصولاو لصفلا ةفرعم : ليقو . هعضوم ىف توكسلاو

 . نيمدقتملا نع هلك اذهو هسكعو هرخآ ىلع هلوا

 عم لاحلا ىضتقمل مالكلا ةقباطم اهناب ةغالبلا . نايبلاو ىناعملا لعا فرعو

. لاق نآ ىلا . ةحاصفلا
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 نم ىجراخ رما ىلا دانتسا ريغ نم هرطاخ ىف عقي امب مكح نم ىلع درلا هيفو

 هيلع درلا هجوف هنع لصفنملا نم ىوقأ هب لصتملا دهاشلا ناب جتحاو اهوحنو ةنيب
 اذه هثيدح لد كلذ عمو . اقلطم هريغ نم كلذ ىف ىلعأ ملسو هيلع هللا ىلص هنوك

 لوسرلا ناكل احيحص ىعدملا ناك ولف ةماعلا رومالا ىف رهاظلاب مكحي امنا هنا ىلع

 هعلطي هللا نأ نكمي ناك ولو اهرماظ ىلع ماكحالا يرشي هنا ملعأ هناف كلذب قحا

 . ةيضق لك بيغ ىلع
 ماكحلا نم هريغ ميلعت دارا هناكف هدي ىلع عقاو ماكحالا عيرشت نأ كلذ ببسو

 . كلذ اودمتعي نأ

 عامس وا ةدهاشمب ايسح املع هملعي ام فالخب الثم ةنيبلا تدهش ول معن

 مهضعب لقنو . ةنيبلا هب تماق امب مكحي نا هل زجي مل 0 احجار اينظ وأ . اينيقب
 . لاق نآ ىلا . ملعلاب ءاضقلا ىف فالتخالا عقو ناو قافتالا

 نظلاب لمعلاو قحلا ىلع اودمتعيل موصخلا مامإلا ةظعوم اضيا ثيدحلا ىفو
 هناحبس هللاو . ىتفملاو مكاحلل ىعامجا رمأ وهو . هيلع مكحلا ءانب و حجارلا

 . ملعا ىلاعتو

 هنع كفي نا اما نيديلا لولغم ةمايقلا موي ىضاقلا ىناي) : هلوق _ (10) 9

 رطانقلا بحاص هركذ ام ثيدحلا اذه لثمو (رانلا ىللا هروج هب ىوهي وأ هلدع

 . اهتلمج نم ةليوط ىهو روصنملا رفعج ىبال ىعازوالا ةظعوم ىف هللا همحر

 يضر باطخلا نب رمع نا ىراصنالا رمع نب نمحرلا دبع نع رباج نب ديزي ىنثدح
 : هل لاقف ًاميقُم مايا دعب هآرف ةقدصلا ىلع راصنالا نم الجر لمعتسا هنع هللا
 ليبس ىف نيداجلا رجآ م كل نا تشيع امأ ؛ كلَمَع اي جورخلا نم َكمتَم ام
 هللا نص هلا لوسر نا ىتنب هنأل : لاق ؟ كلد يكو : لاق ؟ ال : لاق ؟ هللا

 ةنايل موي هب يتوأ ار نينتا رؤمأ نم ًاتبَْم يلي ىلاو نم ام) : لاق ملسو هيلع
 ةّضاقينا رتئجلا ةلذ هب ٌضيتنيف يان ني ينج لع تقوف هينمت لايد ”ةلوم
 هناتسخإب ىجت انيشم ناك نإق بساك ةمي ث هييضؤم نع هنم وضع لك ليث
 : رمع لاق (اَقيرَخ نييبت رانلا ىف رعب ىوهيَق مسجلا ةليلذ هب َقَرَخْنا اًتيسيَم ناك نإو

٠ دوعسم نبا هللا دبع دنع ىقهيبلاو هجام نباو دمحا هاور دفو فنصملا دنع لسرم ثيدحلا (10)
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 : الاقف امهلأسف رمع امهيلا لسراف . ناَمْنَسو رَد ىبأ نم : لاق ؟ ادم تْممَس نَتِ
 (ًباَهنْلا رانلا ىف بهتلي او اقيرح نيمس عمو لاو يآ) : رخآ ظفل ىفو . إ
 انإو هل ان . ُةاَرَتماَد : رمع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هانممس
 َقِلأَو هتنأ هللا بلس ؟نم : رذ وبأ لاقف ! اهيف اب اماو نم . نوعجار هيلإ

 هعضوف ليدنملا روصنملا رفعج ابأ ىنعي ذخاف : يعازوالا ىنمب لاق . ُدَح ىضرلاب

 . هرخآ ىلا ىناكبا ىتح بحتناو ىكب مث ههجو ىلع

 تيدحلا ظفل (نيكس ريغب هسفن حبذ امنأكف نينتا .نيب مكح نم) :_هلوق _- 0

 : ىمقلعلا لاق (نيس رع حبذ دم ينلا ب يضاق ليج نم) ريفصلا عماجلا ىف
 صرحلاو ءاضقلا بلط نم ريذحتلا هانعم : ريثالا نباو ىباطخلا لاق : انخيش لاق

 حبذلاو . هقوتيلو هرذحيلف حبذلل ضرعت دقف هالوتو ءاضقلل ىدصت نم لوقي . هيلع

 . هبابسأ عرسأ نم هناف الالهلا نع زاجم انه

 : نيهجو لمتحي (نيكس ريغب) : هلوقو

 نا ملعيل هنع لسع دقف نيكسلاب نوكي امنا فرعلا ىف حبذلا نأ : امهدحأ
 هنيد كاله نم هيلع فاخي ام وه امنا لوقلا اذهب ملسو هيلع هللا ىلص هدارأ ىذلا

 . هندب لاله نود

 اهصالخ و ةحيبذلا" ةحاراو سفنلا قاهزا هب عقي ىذلا هيجولا حبذلا نأ : ىناثلاو

 ىضميو حوبذملا قلح ىف رمي هنال نيكسلاب نوكي امنا باذعلا ةدشو ملالا لوط نم

 هب برضف ابيذمتو اقنخ هحبذ ناك نيكس ريغب حبذ اذاو هيلع زهجيف هحباذم ىف
 . ها . هنم ىقوتلا ىف دشاو . هيف عوقولا نم رذحلا ىف غلبآ نوكيل لثملا

 رطخلا نم هيف ال هنع بيغرتلاو مذلا ىلع روهمجلا هلمح : رخآ لحم ىف لاق مث

 . ها . ةدهاجملا نم هيف امل هيف بيغرتلا ىلع ىضاقلا نبا هلمحو

 "ّتَلاُسَمَو) هدعب حاضيالا ىف داذ (مارح ريقفلا موزل) : هلوق _ (11) 1

 ناك نإَو) : هلوقل رسعم هنأب ملعلا دمب اذهو . اضيا مارح هبلط نا دارا هناكو
 . (12) يقَرَسيَم َلارةَرظَتق ةرسع وذ

 ٠ هانعم نم برقي ام دمحاو ناغيشلا ىود (1:)
٠ 280 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (12)



 ماكحالا ىف (35) بابلا 218

 ىف هللا هلظأ هبلط نسحا وا ارسمم ضرقأ نم :: ليقو : حاضيالا ىف لاق

 . هلظ الا لظ ال موي هلظ

 هيلع ناك نم ملع ولو . هذخاي الف رجالا نم هل ام نيدلا بحاص ملع ول ليقو

 دقف ريقفلا مزل نم كلذكو _ لاق نأ ىلا ۔ هكسمي ال ارسوم ناك اذا هيلع امم نيدلا

 . هرخآ ىلا هبر ىصع

 ريغصلا عماجلا ىف ةياورلا نا (ن!رذاك هيلع امل ركنملاو هل سيل ام ىعدملاو) : هلوق

 . ونلا ىف ُهدَعَم وتيلَو انم سيق هل سيل ام يا نم

 نا : اهنم تاياور هيف (ركنا نم ىلع نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا) :هلوق - 2
 ىق ةنبا : اهنمو .هيلع ىذا نم ىلع نيميلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لع نيميلا بلاطلا ق ةتبلا نكمو : اهنمو . هبَنَع ىعدملا قمع ُنيميْلاَد ىمتن

 . محةامدو موق لاومأ نابر ىعدال مماَوُعَدِب سانلا ىطعي ول :: اهنمو . بولا
 . ركنأ نم ىلم نيمجلاو ىمتذملا ىق ةننلا نكن

 هيف تاياورلا فالتخال اظفل ال ىنعم رتاوتم ثيدحلا اذه نأ اميدق تعمسو

 . ملعأ هللاو . دحاو ىدؤملاو

 ىعدملا ىلع ةنيبلا نوك ىف ةمكحلا ملسو هيلع هللا ىلص نيب دق : رجح نبا لاق

 ىعَدال مُهاَوُعَدِ سانلا ىم ول : ملسو هبلع هللا ىلص هلوقب ىعدملا ىلع نيميلاو
 . (ٌمُمَلاَوما و لاجر ءامد ست

 فالخ لوقي هنال فيعض ىعدملا بناج نال كلذ ىف ةمكحلا : ءاملعلا تلاقو

 اهنع عفدت الو اعفن اهسفنل بلجت ال اهنال ةنيبلا ىهو ةيوقلا ةجحلا فلكف رهاظلا

 هنمذ غارف لصالا نال ىوق هيلع ىعدملا بناجو . ىعدملا فعض اهب ىوقيف اررض
 عفديو . عفنلا هسفنل بلجي فلاحلا نال ةفيعض ةجح ىمهو نيميلاب هنم ىفنكاف

 ىعدملا فيرعت ىف ءاهقفلا فلتخاو . ةمكحلا ةياغ ىف كلذ ناكو . ررضلا اهنع

 ىعدملاو رهاظلا هلوق فلاخي نم ىعدملا لوالا . نافيرمت هيف روهسثملاو هيلع ىعدملاو
 . هفالخب هيلع

 لرالاو .تكس اذا ىلخي ال نم هيلع ىعدملاو 7 كرت تكس اذا نم ىناثلاو

. ملسا ىناثلاو رهشا
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 فلاخت هاوعد ناف فلتلا وأ درلا ىعدا اذا ىعدملا نأب لوالا ىلع دروأ دقو

 . كلذ ريغ امهفيرعت ىف ليقو . هلوق لوقلاف كلذ عمو رهاظلا

 قح ىف همومع ىلع هلمحب روهمجلل (هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو) ::: هلوقب لدتساو

 . ال ما طالتخا هيلع ىعدملاو ىعدملا نيب ناك ءاوس دحأ لك

 رلذتبي الثل طالتخا ىعدملا نيبو هنيب نم ىلع الا نيميلا هجوتت ال : كلام نعو
 ىرخطصالا لوق كلام بهذم نم بيرقو . ارارم مهفيلحتب لضفلا لهآ هفسلا لمعأ

 هاوعد ىلا تفتلي مل ىعدملا بنكب تدهش اذا لاحلا نئارق نا : ةيعفاشلا نم

 (هنيمي وا كادهاش) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق وهو رخآ اثيدخ ركذف . هرخآ ىلا

 هجرخا (كلذ الا كل سيل اهيف) دازو رجح نب لئاو ةصقلا هذه ىور دقو : لاق

 دماسشلاو نيميلاب ءاضقلا در ىلع رصحلا اذهب لدتساو . ننسلا باحصاو ملسم

 كتنيب كادهاشب دارملا نا ركذ هناف ظفللا رهاظ نم ديعب باوجب باجاف . هرخآ ىلا

 . بلاطلا نيميو الجر لمشتف

 نيب هلملو ثيدحلا .اذه ىنعم ام لماتي (نيمي نيفلاح لك نيب) : هلوق - 3
 نوكيف . كلذ وحن وأ . نيمي ةعرق ىا فاضم فذح ىلع وا . ةعرق انيمي نيفلاح لك

 عرقي هناف نيميلاب ادبي نميف اعزانتف نيفلاح ىلا تهجوت اذا نيميلا نا دارملا

 نيميلا ىف موق عزانت اذا باب : لاق ثيح ىراخبلا ىف كلذ ىلا راشأ امك امهنيب

 . )دبي مهياب اعيمج مهيلع بجت ثيح ىأ

 نا رماف اوعرساف نيميلا موق ىلع ضرع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا ركذو
 . لاق نا ىلا . حراصسلا هررقو . رخآلا لبق ىأ فلحب مهيأ نيميلا ىف مهنيب مهسي

 امهنم دحاو دي ىف تسيل انيع نانثا عزانتي نا نيميلا ىف كارتشالا ةروص : ليقو

 ديؤيو اهقحتساو فلح ةعرقلا هل تجرخ نمف امهنيب عرقيف امهنم دحاول ةنيب الو
 نا ةريرم ىبا نع عفاد ىبا قيرط نم امهريغو ىئاسنلاو دواد وبأ ىور ام كلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف ةنيب امهنم دحاول سيل عاتم ىف امصتخا نيلجر
 . هرخآ ىلا (اهرگ وا كلذ اَّبَحأ . نيملا لع ًايهتشا)

 وأ امهنم دحاو لك ةنيب تمدع اذا ةلاسملا هذه لثم ىف اندنع مكحلاو ٠: لوقأ

لكتن نمف امهنيب مسقيف هلك كلذ زع امهنم دحا لك فلحي نا تانيبلا تافاكت
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 ثيدحب دارملا ام ملعا هللاو . هلحم ىف نيب امك ءىش هل سيلف نيميلا نع .امهنم

 : ىوونلا لاق : ىمقلعلا لاق (هرخآ ىلا ءادهشلا ريخب مكربخأ الا) : هلوق _- 4

 ىعفاستلا باحصاو كلام ليوات امهرهشأو امهحصا ناليوات ثيدحلا اذهب دارملا ىف

 . داش هنآ ناسنالا كلذ ملعي الو قحب ناسنإل ةداهش هدنع نم ىلع لومحم هنا

 . هل دهاش هنأب هربخيف هيلا ىتأيف

 اياصولاو فقولاو قتعلاو قالطلاك ةبسحلا ةداهش ىلع لومحم هنأ : ىناثلاو .

 ىضاقلا ىلا هعفر هيلع بجو ع ونلا اذه نم ائيش ملع نمف كلذ وحنو دودحلاو ةمامعلا

 ىف اذكو . (13) سوهَلل َةَداَهَملا اوُميِقآو ه : ىلاعت هللا لاق . ةداهشلاو هب همالعاو

 ةنامأ اهنال امايا هملمي نأ اهملعي ال ناسنال ةداهش هدنع نم مزلي لوالا عونلا

 . هدنع هل

 اهبلط دعب ةداهسلا ءادا ىف ةفلابملاو زاجملا ىلع لومحم ثلاث ليوات يكحو

 لاؤسملا بقع اعيرس ىطعي ىا (لاؤسلا لبق ىطعي داوجلا) لاقي امك هلبق ال
 . فقوت ريغ نم

 ىتأي نم مذ ىف رخآلا ثيدحلل ةضقانم ثيدحلا اذه ىف سيلو : ءاملعلا لاق

 الف َنوُدَمشَي) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف دهشتسي نا لبق ةاهشلاب
 لومحم هنأ انباحصأ تاليوأت اهحصأ تالي وات اذهل ءاملعلا لوات دقو (َنودَهضَتسسي

 ىناثلاو . هنم بلطت نا لبق اهب دهشيف ىنأيف اهب ملاع ىمدآل ةداهش هعم نم ىلع
 نم ىلع لومحم هنأ :: ثلاثلاو . هل لصا ال امب دهشيف روزلا دعاش ىلع لومحم هنا

 دهسي نم ىلع لومحم هنأ : عبارلاو . ةداهشلا لهأ نم وه سيلو ادهاش بصتني

 . ىهتنا . ملعا هللاو . فيعض اذهو فقوت ريغ نم رانلاب وآ ةنجلاب موقل

 ثيح بابلا ثيدح ىف لوالا ليوأتلاب ناويدلا نم ماكحالا باتك ىف ردصو
 اذك و اذك نالف نبا نالفل نأ رقأ وأ هل هبعو وأ ائيش رخآل عاب الجر عمس نمو : لاق

 بحاص ربخي ةداهسلا هيف تناك نم ناف كلذ دعب كلذ ركناف هدهسشتسي ملو هيلع

 . كلذ نم عمس امب هل دهشيو . كلذ يلع الوا هدهشتسي مل ولو هدنع امب قحلا

٠ 2 ةيآلا . قالطلا ةروس (13)
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 ىنأي نمم دوهشلا ًريَح) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ليق
 دهشتسا نا الا ةداهشب سيل عمسلا : مهضعب لاقو (اَهَن َلأَسب نآ زْبَق هتداهشب

 ُرَك) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رماظ هلعلو اليلد هل ركذي ملو . ىهتنا كلذ ىلع
 . ملعا هللاو (َدَهتََسي نآ لبت دهش نم دوهشلا

 ىف ركذ (خلا . نامعنلا هنباب ىتا اريىشب ىمسي الجر نأ ىنفلب) : هلوق - 5

 ضعبل ةبهلا نا ىلع هب لالدتسالا :: امهدحا : نيثيدح ريشب نب نامعنلا نع ىراخبلا

 نامعنلا نع دانسالا ركذ دعب هظفلو . لدمي ىتح زوجت ال ضعب نود دالوالا

 لحن ىتنإ : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رهب ىتأ ابأ ثأ) ريشب نبا
 . ها (همزأَق : لاق ل : لاق“ئي هتلحت دلو لكآ : لاقف امالغ اذه ىنبا

 تممس دانسالا ركذ دعب هظفلو ةيطعملا ىف ةداهشلا ىلع لالدتسالا : ىناثلاو

 تلاقف ةيطع ىبا يناطعا لوقي ربنملا ىلع وهو امهنع هللا ىضر ريسثب نب نامعنلا

 ىتاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهّصَت ىتح ىعرأ ال : ةحاور تنب ةرمع

 ةحاور تنب ةرمع نه ىنبا تيطعأ ىتا :: لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟ ادم لمم ًكيَكَر حيمجج َتْيَطَعَأ : لاقف هللا لوسر اي كدهنَمأ نا ىنرماف ةيطع
 . ىهتنا . هتيطع درف عجرف : لاق كدالوأ نيبب اولدمئاو ةللا اوْقَتاَت : لاق . ال : لاق

 مضب سالجلا نب ةبلعث نب دمس نبا وه نامعنلا دلاو ريسب و : رجح نبا لاق

 تامو . اهريغ دهشو . ردب لهأ نم ريهش ىباحص ىجرزخلا ماللا فيفختو ميجلا

 راصنالا نم ركب ابا خياب نم لوا هنا : لاقيو . ةرشع ثالث ةنس ركب ىبأ ةفالخ ىف

 نم ريثك ددع نامعنلا نع ثيدحلا اذه ىور دقو . رمع ةفالخ ىلا شاع : ليقو

 ىف ىنمي امالغ تناك ةيطعلا نأ بابلا ةياور نم نيبت دقو . لاق نا ىلا . نيعباتلا

 نا :: لاقف ةفوكلاب بطخ نامعنلا نأ ىبمشلا نع ةيطع لاق ثيح ىناثلا ثيدحلا

 ةحاور تنب ةرمع نا : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىتأ دعس نب ريشب ىدلاو

 نم ةقيدح هل تلعج ىتح هيبرت نأ تبأ اهنأو نامعنلا هتيمس ىناو مالغب تسفن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ ىلع دهشا : تلاق اهنأو ىل وه لام لضفا

 نيتياورلا نيب نابح نبا عمجو (رؤج لت ُدَهْشآ آل) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هيفو
 . ةقيدح ةيطعلا تناكو نامعنلا ةدالو دنع : امهادحا : نيتعقاو ىلع لمحلاب

هنا الا هب ساب ال عمج وهو ادبع ةيطعلا تناكو نامعنلا ربك نأ دعب : ىرخالاو
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 ىتح ةلاسملا ىف مكحلا هردق ةلالج عم دعس نب ريسب ىسني نا ديعب هنأ هيلع ركمي

 هل لاق نأ دعب ةيناثلا ةيطعلا ىنع هدهشتسيف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا دوعي

 . (روج ىلع دهشا ال) ىلوالا ىف

 . مكحلا خسن نظ ريشب نوكي نأ نابح نبا مزجو

 نظ وا . هيزنتلا ةهارك ىلع لوالا رمالا لمح نوكي نأ لمتحي : هريغ لاقو

 بلغالا ىف ةقيدحلا نمث نال دبعلا ىف عانتما ةقيدحلا ىف عانتمالا نم مزلي ال هنا

 . دبعلا نمث نم رثكا

 . هباوج ىلا جاتحي الو شدخلا اذه نم ملسي عمجلا نم رخآ هجو ىل رهظ مث

 هبهو هب هصخي ىا ائيش هل بهي نأ الا هتيبرت نم تعنتما امل ةرمع نا ::: وهو
 هريغ دحا هنم اهضبقي مل هنال اهمحتراف هل ادب مث اه رطاخل ابيطت ةروكذملا ةقيدحلا

 _ تاياورلا ضعب ىف امك ىنعي _ نيتنس وأ ةنس اهلطامف كلذ ىف ةرمع هتدواعف

 تيمعخ اهنا الا كلذب ةرمع تيضرو امالغ ةقيدحلا لدب هل بهي نأ هسفن تباط مث

 ديرت . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ ىلع دهشأ : هل تلاقف اضيا اهعجري نأ

 هيلع هللا ىلص ءىبنلل هئيجم نوكيو اهيف هعوجر نم نمأت ناو ةيطملا تيبثت كلذب

 . ةريخالا ىعو ةدحاو ةرم داهشالل ملسو

 صقي نامعنلا ناك وا . ضعب هظفحي مل ام ظفح ةاورلا ضعب نآ هيف ام ةياغو

 . ملعأ هللاو هيلع رصتقاف هاور ام لك عمسف ىرخا اهضمب صقيو ةرات ةصقلا ضعب

 ةحاور نب هللا دبع تخا ىجرزخلا ةبلعث نب ةحاور تنب ىه ةروكذملا ةرمعو

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا عياب نمم تناك : اولاقو _ لاق نأ ىلا _ روهشملا ىباحصلا

 ٠ هرخآ لا ٠ ءاسنلا نم ملسو

 نونلا رسكب ةلحنلاو ةلمهملاو نونلا حتفب : رجح نبا لاق (تْلَحَن ىنا) :_هلوق

 . ضوع ريغب ةيطعلا ةلمهملا نوكسو

 : لاقف : نابح نبا ةياور ىف داز : رجح نبا لاق (تلحن كدلو لكا) :هلوق

 . هرخآ ىلا . معن : لاق ؟ ةاوس نو كلا

 : اهنم انموق دنع ةددعتم تاياور اهيف (قحلا ىلع الا اندهشت ال) :_هلوق

. ىرمع اذه ىلع ثهشيل روج قَع ةش ال ىناف : اهنمو . روج لَع ىنذهشت آل
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 قَحْ ز لع الاي دهشأ آل : اهنمو . قح لَع ل ١ دهشأ ل ىنإ َو اَدَح حض صل سيلف ق : اهنمؤ

 زَحنل 4 ىف مكدآل أ ََت ١ لدعأ : اهنمو .هن دهشن ك نأ ةركق : اهنمو . هذهب دهشا 9

 لمت نآ رَقَحْلا نم كيتع كينبلًناب : اهنمو . ربلا ىف مكنيب اوليمت نآ نوبت اك
 . لم : لاق ؟ًناَوَس بلا ىف كيلا راون وكي نأ رسيأ . روج قَع ىنذدهششت لق ممتي

 ةهنلع كل نآ امك مهتيب لدعت نأ قحلا نم كْيَكَع مهل نآ : اهنمو . نذإ لك : لاق

 .ههذدزاق اهنمو .هعجرأ : اهنمو . مهتيب وَس : اهنمو . كورب نآ قحلا نم
 . ةَقَدَصل ١ كلت َدَرَق اهنمو . هَتنطَع 7 ر . عجراف : اهنمو

 دحاو ىنعم ىلا حجرت ةدحاولا ةصقلا هذه ىف ظافلالا فالتخا : رجح نبا لاق
 ومو . ىراخبلا حرص هبو . دالوالا ةيطع ىف ةيوستلا بجوا نم هب كسمن دقو

 نع روهملا مث . ةيكلاملا ضعب هب لاقو » قاحساو دمحأو ىروثلاو سوواط لوق

 . ةلطاب اهنأ ءالؤه

 ببس هل ناك نا ليضفتل ١ زوحي هنعو . عجري نآ بجيو حصت : دمحأ نعو

 . نيقابلا نود كلذ وحن وأ هتيد وا هتنامزل دلولا جاتحي ناك

 . رارضالا ليضفنلاب دصق نا ةيوستلا بحت : فسوي وبأ لاقو

 . هركو حص اضعب لضف ناف ةبحتسم ةي وستل ا نأ ل ١ روهمحل ١ بهذو

 ىهنلاو . بدنلا ىلع رمالا اولمحف ع وجزلا وآ ةيوستلا ىلا .ةردابملا تبحتساو

 . هيزننتلا ىلع

 امف نامرحم قوقعلاو محرلا عطق نال بجاولا ةمدقم هنآ هبجوأ نم ةجح نمو

 . امهلا ىدؤي امم ليضفنلاو . ام رحم نوكي امهيلا ىدؤي

 ضعبو قاحساو دمحاو نسحلا نب دمحم لاق : ةيوستلا ةفص ىف اوفلتخا مث

 امظح هناب اوجتحاو . تاريملاك نيظح ركذلا ىطعي نأ لدعلا ::: ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 ركذللا نيب قرف ال : مهريغ لاقو . تام ىتح هدي ىف بهاولا هاقبأ ول لاملا كلذ نم
 . ىثنالاو

ُ ُ . 

 اووَس) هعفر سابع نبا ثيدحب اوسناتساو هل دهشي ةيوستلاب رمالا رهاظو
 . لاق نأ ىلا (ةاستلا َتْئَضَقَل ادحأ لّضقما تنك وق ةيطلا ىف مكدالوأ نب

 " - هب وجاب نامعنلا ثيدح نع بدنلا ىلع ةيوشتلاب رمالا لمح نم باجاو

امناو . كلذ ىلع داهشالاب نذا (يِؤَت ادَم قغ دهش) : هلوق نا اهسماخ - لاق نا
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 نأ هناش نم سئبل مامإلا نأل دهشأ ال) : لاق هناكو مامالا هنوكل كلذ نم عنتما
 بقعتو راصقلا نبا هاضنراو اضيأ ىواحطلا هاكح (مكحخنيإ نأ هناش نم امناو دهشي

 . لاق نأ ىلا

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل ا دعب رمعو ركب 7 ١ نبتفيلخل ١ لمع : اهعسات

 دانساب أطوملا هاورف ركب وب ] امأف : بدنلل رمال ١ نأ ىف ةرهاظ ةنيرق ةي وستلا مدع

 لخت كتلحن تنك ىنإ) : هتوم ضرم ىف اهل لاق ركب ابا نأ ةشناع نع حيحص

 ىواحطلا هركذف رمع اماو . ( راول مويلا و امئرَو كك َناَكَت تزتخأ تع و
 ةشئاع ةصق نع ةورع باجا دقو . هدو رئاس نود ًامسِماَع هتبا َلَحَت هنأ هريغو

 . رمع ةصق نع كلذ لثمب باجيو . كلذب نيضار اوناك اهتوخا نأب

 اذاف . هدلو ريغل هل ام لجرلا ةيطع زاوج ىلع دقعنا عامجالا نآ : ةبوجالا رشاع

 هركذ . مهضعبل كلذ رع جرخي نأ هل زاج هلام نم هدلو عيمج جرخي نأ هل زاح

 . لاق نأ ىلا ى صنلا دوجو عم سايق هنال هفعض ىفخي الو . ربلا دبع نبا

 فالخ ىلع عامجالاب جتحا ةيكلاملا ضعب نا : ىدوادلا نع نيتلا نبا ىكحو

 اميف حجري نأ بالل نأ ىلع اضيا] هب لدتساو , هبلع هدر مث نامعنلا ثيدح رهاظ

 مالاو بالا نيب اوقرف ةيكلاملا نأ الا ءاهقفلا رثكأ لوق وهو مالا كلذك و . هنبال بهو

 امب بالا ع وجر اوديقو . تام اذا ام نود ايح بالا ناك نا عمج رت نأ مالل اولاقف

 . قاحسا لاق كلذب و . حكني وأ انيد ثدحتسي مل هل بوهوملا نبالا ناك اذا

 عجري نا بهاول لجي ال : دمحا لاقو . اقلطم عوجرلا بالل : ىعفاشلا لاقو

 عوجرلا بالل نكي مل اريغض هل بوهوملا ناك نا : نويفوكلا لاقو . اقلطم هتبه ىف
 . لاق نأ ىلا . اهضبتقو اريبك ناك نا اذكو

 ةقيقحلا ىف سيلف يبآ هلامو دلولا 1 ( بالا ءانثتسا ىنف روهمحلا ةححو

 . كلذ وحن و بيدأتلا ةحلصم هتضتقا امب رف اعوجر هن وك ريدقت ىلعو . عوجر

 . لاق نأ ىلا

 مهنيب عقوي ام كرتو . ةوخالا نيب فيلأتلا ىلا : بدنلا اضيا ثيدحلا ىفو

 جاتحت ال هرحح ىف ريغصلا هنبال بالا ةيطع نأو . بالل قوقعلا ثرو وأ ءانحشلا

. لاق نا ىلا ة ضبقلا نع ىنفي اهيف داهشالا ناد . ضبق ىلا
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 عورشم ةبهلا ىف داهشالا ناو .. حابمب سيل .اميف ةداهشلا لمحت ةهارك : هيفزؤ

 . بجاوب سيلو

 ةيوستلا تبجو ناو ضعب نود تاجوزلاو دالوالا ضعب ىلا ليملا زاوج : هيفو

 ىف مكحيل اما اهتدئاف رهظتو . ةداهشلا لمحتي نأ مظعالا مامالل نا : هيفو

 . لاق نأ ىلا . هباون ضعب دنع اهيدؤي وأ هزيجي نم دنع هملعب كلذ

 . دللولا ةحلصم ىف امالك مامالل نأو . ةقدص ةبملا ةيمست زاوح :ا هيفو

 . لاح لك ىف هللا ىوقتب ىتفملاو مكاحلا رمآو ٠. قحلا لوق لوبق ىلا ةردايملاو

 بعرو امب تيضر ول ةرمع نال عطنتلاو صرحلا ةبمتاع ءوس ىلا ةراشا هيفو
 . هنالطب ىللا ىضفأ كلذ تسيثت ىف اهصرح دتشا املف هيف عجر ه هدلول اهجوز

 ابوره هنم فرعي نمم ةيصولاو ةبهلا درب نأ مامالل نأ : هيفو : بلهملا لاقو

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . ةثرولا ضعب نع

 . فالخ ضعب نود . هدالوا ضعبل دلاولا ةبه ىف انباحصأ دنع كلذكو

 ثيح تاياور ثيدحلا ىف ركذو . ىصعيو ةزئاج اهنأ حاضيالا بحاص دنع راتخملاو

 دقو . ضمب نود هدالوا ضعب لجرلا ةبه لثمف اهيف فلتخملا ةبهلا امأو) :: لاق

 ىف هدهسشتسي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا لصو اربشب ىمسي الجر نأ ىور
 م ه إ ۔ ۔ .{| ۔

 لاقف . ال ؟ لاقف ؟ تلَحن كدالوأ لكا : هل لاقف ريشب نب نامعنلا هنبا هلحني لخن

 . %ددزاق : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هل

 سملا : ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنأ يورو . يريغ اودهشا : لاق هنأ يورو

 ليلدلاو صاع وهو زئاج مكحلا : مهضعب لاق ؟ ًءاَوَس دبلا ىف َكَل اؤن و نآ ست

 . (ىريغ اودهشا) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مهل

 ىهنلا نالو (هددرا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل زوحي ال : لوقي نم مهنمو

 هبجوي ىذلاو . دصلا ىنعم ىلع (ىريغ اودهشآ) مهدنع هلوق ىنعمو مكحلا در بجوي

 ءىبنلا نم ابيدات درو امنا ىهنلا نال كلذ . صاع دلاولاو تباث لعفلا نا رظنلا
 ليلدلاو . هرب نم همنمي ام عونمملا هدلو بلق ىف ضرعي الثل ملسو هيلع هللا ىلص
 ؛ءاوَس ربلا ىف كل اؤن وكي نأ كرسي سميلا) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ىلع

3/8
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 اروكذ مهنيب ةلادعلا هيلع بجاولا ناك ءاوس ربلا ىف هل اون وكي نا هرسي ناك اذاف
 . هنم مهثاريم ردق ىلع : لاق نا ىلا . اثانا وا

 نع هانركذ امل عاطتسا ام مهنيب لدعميلو . ضعب نود هدالوأ ضعب ىلا فحي الو

 بجت لم . هدالوا دالوأ ىف فالخلا ركذف . هرخآ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 . عجاريلف ؟ال وا مهنيب ةلادعلا هيلع

 . ىهتنا . حكني مل ام هدلول هتبح ىف ء وجرلا بالل زوجي : اندنع كلذكو

 بم نآ يحل لحي ال : لاق هنا سابع نب هللا دبع ىورو : حاضيالا ىف لاق
 هدالؤأ نم ريجاول۔ىطُمآ نإ : رخآ لحم ىف لاقو . هول دلولا لاراهيف دعيف ةب

 مك نيزلا نيرعآلل ىطغي .هت عزني هنإف هاطعأ ىزلا لد هيع نام هل سنو
 َ . عتمت ًطئُب

 ملعاف حاكنلا ةيطع الا ىنبال تيطعا ام بالا لاق اذا اماو : رخآ لحم ىف لاقو
 . اهيف عجري نأ اهاطعأ نم ىلع مارحو . هل تيطعا نمل لالح حاكنلا ةيطع نا

 . ملعأ هللاو

 دلاولا هاطعأ امو : رثالا ىفو : لاق ثيح ءايشأ ىف ةلادعلا مدع ىف صخرو

 فورمملا نم كلذ لثم وا هل لمعي دبع ةنوعم وأ لمعلا ةادأ لثم هدالوأ نم دحاول
 دحاو ىلع لايعلا رثك اذا كلذكو . ءيش كلذ نم هيلع سيلف سانلا نيب نوكي ىذلا

 ىف هيلع :سأب الف ائيش هنبا لايعل ىطمي لعجو ةفارلا مهيف هتكردأف هدالوأ نم

 . ملعأ هللاو . كلذ

 ريغصلا عماجلا ىف تيدحلا ظفل (خلا ماكحالا ريخ حلصلا) : هلوق - 86
 .. ةلح مرح وآ امارح لحا احلص لو نيمثتلا ننب زئاج حلصلا)

 لهو . كلذ هب لصحي دقع اعرشو . ةعزانملا عطق : ةغل حلصلا : ىمقلعلا لاق

 خيشلاو ةريره ىبا نباو قاحسا وبا خيشلا لاق ؟ هسفنب لصا وا ةصخر وع
 ` . تاروظحملا نم ىنثتسم ةصخر هنا : نورخآو دماح وبا

 '. هيلا بودنم هسفنب لصأ :: دماح وبأ ىضاقلاو ةملس ىبا نبا لاقو

 رهظت و . ماع هنا : لاق ىناثلاب لاق نمو . لمجم ثيدحلا : لاق لوالاب لاق نمف

حي مل أالمجم هانلعج ناف : حلصلا نم عون ىف انددرت اذا اميف فالخلا ةدناف
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 . هصيصخت ىلع ليلد موقي نا الا زوجي ىناثلا ىلعو . هزاوج ىلع ربخلاب لالدتسالا
 . ىريمدلا نم اصخلم . ها

 ها . هقفلا بتك اهلحم عغرورف هيف (ارارقا وأ راكنا ىلع) هن وكو

 باتك ةقفاوم : ىهو لاصخ رشع حلصلا ىف هللا همحر ءايركز وأ خيشلا ركذ

 ةاجن هيفو . نيقيرفلا ىضريو حلصيو . ةكنالملا هبحتو . ةنسلا ةقفاومو . هللا

 نيكزملاو . روزلا نم نيدماسشلاو . ايثفلا ىف ليملا نم ملاعلاو 1 روحلا نم مكاحلا

 . ةنسح ةملك لكب ءاحلصلل ريثكلا لضفلا نم هيف ام عم . ةيكزتلا مثا نم

 اناودع و املظ لجر ىلع عقو لجر : امهدحأ : نيهجو ىلع زئاجلا حلصلا و : لاق

 كنع عفدن نا ىف انل نذئا مولظملل كلذ ىف نولوقي ءاحلصلا ناف هلام ىلع ىدتعاف

 كيبحمب نحن ام ملاظلل نول وقب مث . كلام نم كنع هعفد اندحو امب ملاظلا .اذه ملظ

 ۔ هنع هملظ عفد نع مهزجع دنع اذهو . ءىشلا اذه

 لطملا نم امهنم قحللا رذب ملو ءىش ىف امصاخت نالح ر : ىناثلا هجولاو

 نوت ربتسي و ءىشلا كلذ امهل ابهي نأ دعب مهيار دهحب امهنيب اوحلصي نأ ءاحلصللف

 . لاق نا ىلا . ىواعدلا نم هيلا هيعدي ام لك هبحاص ىلا نبمصخلا نم دحاو لك

 فلختسا ام الو نونجملاو بئاغلاو ميتيلا لام ىف ةفيلخلل حلصلا زوجب الو

 سانلا لاومأ نم مهيديأ ىف ناك اميف حلصلا سانلل زوجي الو . اياصولا نم هيلع

 . هل رضحي الو انركذ اميف حلصلا زوحي الو . ةيراعلاو تانامالاو عئادولا نم

 ها . ملعأ هللاو

 ناك امارح لحا : ىمقلملا لاق (الالح مرح وأ امارح لحا احلص الا) : هل ق

 : ىمقلعلا لاق . الالح مرح وأ ابرلل لحي ال هناف اهنم رثكا ىلع مهارد نما حلاصي
 . هني راح اطب ال نأ ىلع هتارما حلاصي ناك

 هظفل :(خلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نالجر مصتخا) : هلوق - 7
 ديزو ةريره ابأ عمس هنا هللا ديبع ىنربخا : لاق دانسالا ركذ دمب ىراخبلا ىف

 آاهىلا الدشنالاقف لجر ماقف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع انك : الاق دلاخ نبا

 هللا باتكب اننيب ضقا : لاق هنم هقفأ ناكو همحصخ ماقف . هللا باتكب اننيب تيضق

هنآرُماب رك لجرلا اذه ىلع افيسع ناك ىنبا نأ : لاق . لق :: لاق . ىل نذُئاو
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 ينب ١ ىلع نأ ىنوربخأف ملعلا لها نم الاجر تلأضو مداخو ةاش ةنامب هنم تيدتفاف

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف . مجرلا هتأرما ىلعو ماع بيرفتو ةئام دلج

 & ۔ و ۔۔ ؟, ۔ غ حم ِ ۔هر<4 ر ,.. . م ّ
 در مدخلاو ةاش هنلا : لجو زع هللا باتكب كنيب نيضتقال هديب ىسفن ىزلاو)

 ثتقَرتعا ناق ادع ةأرما قمع سينا اي دغاو٬ماع بيصتو رةَنام هلج كيبا قو تيلع

 . ىهتنا . اَهَمَجَرَف تَقَرَتَعاَق اَهْيَلَع ادَعَق اهمُجَزاَك

 هب مكح ام هللا باتكب دارملاو : رجح نبا لاق (هللا باتكب اننيب ضقا) : هلوق

 لوالا ديعلا قيقد نبا لاقو . ردابتملا وهو نآرقلا دارملا : ليقو . هدابع ىلع بتكو

 عابتاب هللا رمآ ةطساوب الا نآرقلا ىف نيروكذم اسيل بيرغتلاو مجرلا نال ىلوأ

 . هلوسر

 ً“هَل هللا لعجي ؤآ) هلوق هنمضت ام دارملا نوكي نا لامتحال رظن لاق ام ىفو

 بيثلا مجرو هيفن و ركبلا دلج ليبسلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نيبف (اليِيَس
 . نييبتلا ةطسا روب اضيأ اذهو : تلق : رحح نب ١ لاق

 ُهَحيَضلاَو ْميَشلا) ىهو اهتوالت تخسن ىتلا ةيآلا هللا باتكب داري نا لمتحيو
 ىواضيبلا باجا اذهبو . هيلي ىذلا ثيدحلا ىف هنايب ىتايسو (امُمْوَمجاَق اَيَنَر اذاي

 . بي رفتلا هيلع ىقب و

 همصخ نال لطابلاب لاملا لكا نع ىهنلا نم هيف ام هللا باتكب دارملا : ليقو
 . كيلع در ةديلولاو منفل! لاق كلذلف قح ريغب ةديلولاو منغلا هنم ذخا ناك

 عقو امم ةصقلا دارفا عيمجب قلعتي ام هللا باتكب دارملا نأ :: حجرتي ىذلاو

 . ىلاعت هللا دنع ملعلاو هركذ ىتآلا باوجلا هب

 انزو ريجالا نيتلمهمب (فيسصعلا) : رجح نبا لاق (افيسع ناك ىنبا نا) : هلوق

 . لئاسلا ىلعو دبعلاو مداخلا ىلع اضيا قلطيو ٠ ءارجاك ءافسع عمجلاو انعمو

 . لاق نا ىلا . هب ناعتسملا ىلع قلطي : ليقو

 وهو روجلا فسعلاو . لمعل ١ ىن هفسمعي رجاتسملا نال افيسع ريجالا ىمسو

 رثكا اذا افسع ليللا فسع لاقي . اهيف ددرتلاب ضرالا فسعي هن وكل لعافلا ىنعمب

 ىذلا رمالا رجاتسملا ىفكي ريجالاو , ىناكلا ىلع اضر١ فيسلا قلطيو . هيف ريسلا

. ىهننا . هيف هماقأ
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 نمض : رجح نبا لاق (اذه ىلع) ىراخبلا ىف ةياورلا (لجرلا اذهل) : هلوق

 فسوي نبا دمحم ةياور ىفو . بيعش نب رمع ةياور ليلدب (دنع) ىنعم (ىلع)
 رومالا نم هتارما هيلا جاتحت اميف همدختسا لجرلا ناكو (اذه لهآ ىف انيسع)

 . . اهعم هل عقو امل اببس .كلذ ناكف
 م

 : تاياورلا ضعب ىفو 0 لوهجملل ءانبلا ىلع ةزمهلا مضب (تربخاف) :_هلوق
 . خلا . ىنوربخاف ملمي ال نم تلأسف

 رم الاجر تلاس مث) : ىراخبلا ىف ةياورلا (ملعلا لها تلاس ىنا مث) :: هلوت
 ىلع الو مهددع ىلع الو مهئامسا ىلع فقا مل : رجح نبا لاق (هرخآ ىلا ملعلا لمأ

 . خلا . ةارملا الو نبالا الو نيمصخلا مسا

 لوأ حجرت ىهو قحلاب) بيعش ةياور ىف : رجح نبا لاق (هللا باغكب) : هلوق

 . اهركذ ىضاملا تالامتحالا

 بوث مهل وقك لوعفملا مسآ يلع ردصملا قالطا نم ةدودرم ىأ (كيلع درف) : هلوق

 حلاصو كلام ةياور ذه ( اماع هبرغو ةدلج. ةنام هنبا دلحو ) .: هل وق

 ذئنيح ردص ىذلا نأ ىف رهاظ اذهو : لاق . رحح نبا هركذ ام ىلع ناسيك نب ١

 ها . هقفاو نمو نايفس ةياور فالخب ىوتف ال امكح ناك

 لاق . هصن ام (مام بيرّنو ةئام دنج كنبا َلَعَر) : ىراخبلا ةياور ىلع بنكو

 هناو اركب ناك نبالا نأ ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىلع لومحم وع : ىوونلا

 . فرتعا .نا .كنبا ىلعو . ريدقتلاو هفارتعا رمضا هنأ لمتحيو . انزلاب فرتعا

 لاكشا هيف نكي مل ءاتفالا ماقم ىف ناك ولف . مكحلا ماقم ىف ناك هناف قيلا لوالاو

 ىلع هنوكسو هيب ١ عم هروضح هفارتعا ةنيرقو ركب وهو ان ز ناك نا ريدقتلا نال

 . هيبلا بسن ام

 بيعش نب ورمع ةياور ىف هيبا مالك نم احيرص عقوف اركب هنوكب ملعلا اماو

 . ىهتنا (نصحي م ىنا ادمح ةأرمال اًريجأ ىننا َناَكر : هظفلو

 ليقو . ىملسالا كاحضلا نبا وه رفصم ةلمهمف نونب (ًاسنبنا رمأو) : هلوق

. دث رم نبا
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 باتك لا عوجرلا مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : رجح نبا لاق

 ريشب هيف فلحلاو . هديكاتل رمالا ىلع مسقلا زاوجو . اطابنتسا وأ اصن هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا فلح نسحو . فالحتسا

 دمحي كلذ ىف ماكحلا نم هب ىسانت نم ناو هفالخ ىلوالا امب هبطاخي نمع هملحو

 . (قحلاب اننيب مكحا) مصخلا لوقل جعزني ال نمك

 ناملعي امهنأ عم هللا باتكب مكحلا لاؤس ىلع ادراوت امنا : ىواضيبلا لاقو

 قفرالاب ذخالاو ةحلاصملاب ال فرصلا قحلاب امهنيب لصفيل هللا مكحب الا مكحي ال هنأ

 . لاق نا ىلا . نيمصخلا اضرب كلذ لعفي نا مكاحلل نال

 دكأتيو . مالكلا ىف ملاعلاو مكاحلا ىتفتسملاو ىعدملا ناذئتسا بابحتساو

 . ارذع هل نأ نظ اذا كلذ

 هكراش نم فرتعي مل ولو هيلع هتماقا مامالا ىلع بج دحلاب رقأ نم نأ هيفو

 افالخ فوذقملا هبلط نا الا دهحلا هيلع ماقي ال هريغ فذق نم ناو . كلذ ىف
 . فوذقملا بلطي مل ولو بجي : لاق هناف ىليل ىبأ نبال

 ناك اذا فالخلا لحم نال رظن هب لالدتسالا ىفو : تلق ::: رجح نبا لاق

 فاشكتسال ريخاتلا نا رهاظلاف ةصقلا هذهك ابئاغ ناك اذا امأو . ارضاح فوذقملا
 . ةصقلا هنه ىف امك فذاقلا ىلع دح الف فوذقملا قح ىف تبث ناف لاحلا

 اسينأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ثعب ببس نا : هريغل اعبت ىوونلا لاق دقو

 هلوا اذكه .: لاق . تركنا نا اهفذق دحب بلاطتل روكذملا فنقلاب اهملعيل ةارملا ىلا

 انزلا دح ةماقا بلطل ثعب هنأ هرهاظ نال . هنم دبالو . مهريغو انباحصأ نم ءاملعلا

 بحتسي لب هنع شيتفتلاو سيسجنلا: هل طاتحي ال انزلا دح نال . دارم ريغ وهو
 لباقم (تفرتعا ناف) : هلوقل ناكو زع ام ةصق ىف مدقت امك عجرل هب رقملا نيقلت

 تركنا ولف لامتحالا دوجول فذحف فذقلا دح بلط اهل نأ اهملعاف (هتركنأ ناو)

 ١ . لاق نأ ىلا . تبيجال تبلطو

 ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا هدلجف ةارماب انز هناب رقا الجر نا سابع نبا نعو
 : لاق نا ىلا س نينامث ةيرفلا دح هدلجف بذك : تلاقف ةازملا لأس مث ةنام

 لب مكحلا سلجمل روضحلا فلكت ال زوربلا داتعت ال ىتلا ةردخملا نا :: هيفو

. كلذل ىئاسنلا مجرت دقو . اهيلعو اهل مكحي نم اهيلا لسري نا زوجي
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 مكاحلاو ىتفملا مهفي نأ لامتحال ةصقلا ىف َقَو ماح ذ لئاسلا نأ : هيفو

 ناك ىنبا نا لئاسلا لوقل ةلاسملا ىف مكحلا صوصخ ىلع هب لدتسي ام كلذ نم

 نا دارا هنا كلذ ىف رسلاو . انزلا مكح نع لأسي ءاج امنا وهو اذه ىلع افيسع

 الو . الثم ةأرملا ىلع مجهي ملو رهمعلاب اروهشم نكي مل هناو ةرذمم هنبال ميقي

 لالدالاو سيناتلا ديزمل ةيضتقملا ةمزالملا لوطل كلذ هل عتقو امناو . اههركتسا

 دق ةرشعلا نال . نكما امهم ةيبنجالا نم ىبنجالا داعبا ىلع ثحلا هنم دافتسيف

 . داسفالا ىلا ناطيشلا اهب روستيو داسفلا ىلا ىضفت

 نأ ىمب انلا عنم ننم ىلع درلاو لضافلا دوحو مم لوضفغملا ءاتفتسا زاوح : هيفو

 . لاق نآ ىلا . الثم ىباحصلا دوجو عم ىنفي

 ىفو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دهع ىف نوتفي اوناك ةباحصلا نا : هيفو

 فوع نب :نمحرلا دبعو ايلعو نامثعو رمعو ركب ابأ مهنم نا _ لاق نأ ىلا _ هدلب

 . تباث نب ديزو لبج نب ذاعمو بعك نب ىباو
 . . :عطقلا ديفي امب ضقنت نظلا ىلع ينبملا مكحلا نأ : هيفو

 ةبارحلاو ةقرسلاو انزلا ىف هيلع عمجم ومو ءادفلا لبقي ال دحلا نأ : هفو

 . ركسملا برشو

 ندبلا ىف ءادنلا ىزجي امناو هرفك هنا حيحصلاو . فذقلا ىف اوفلتخاو

 داصميو دري عرشلا ريغ ىلع ىنبملا حلصلا نأو . فارطالاو سفنلا ىف صاصقلاك

 . هيف ذوخأملا لاملا

 .ثعب نع ثاهقفلا نم رذتعا نم رذع فعض نبت كلذبو : ديعلا قيقد نبا لاق

 . فرصتلا ىف رخآلل امهنم لك نذأو ايضارت نيضوامتملا نأب ةدسافلا دوقعلا

 . ةحيحصلا دوقعلاب ديقم فرصتلا ىف نذالا نا قحلاو

 راذعالا بوجو ىلع هب لدتساو . دحلا ةماقا ىف ةبانتسالا زاوج .: هيفو

 . لاق نأ ىلا . دحاوب هيف ءافتكالاو

 ىلا _ هيلع ةداهشب هطبض ريغ نم ىناجلا رارقاب مكحلا زاوج ىلع هب لدتساو

 ةفلابم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ملعأ تفرتعا امل اسينأ نا رهظي ىذلاو _ لاق نا

. . اهفارتعا ىلع اهمحر هل قلع ناك هن وك مم تابثتسالا ىف
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 نأ لامتحال رظن هيفو . اطرش سيل مجرلا مامالا روضح نأ ىلع هب لدتسا ر

 . لاق نا ىلا . اهتمجرف هلوقل مجرلا رشاب لب رضح دقو امكاح ناك اسين

 اهفارتعا رركت ةارملا نا لقني مل هنال ةدحاولا ةرملاب فارتعالا ىف ءافنكالا هيفو .

 . لاتق نأ ىلا

 همدختسي نمل ريغصلا هدلو بالا راجئتسا زاوجو رحلا راجئتسا زاوج : هيفو

 . كلذل جاتحا اذا

 ناك دلولا نوكل اغلاب ناك ولو هروجحمل بالا ىوعد ةحص ىلع هب لدتساو

 مل ىعادتلا نال وأ . هليكو نوكي نا لامتحاب بقعتو . هوبا الا ملكتي ملو ارضاح
 ةأرملا جوز ىلع ىعدأ فيسملا دلاو نأكف ءادفلا هب عقو .ىذلا لاملا ببسب الا عقب

 كلذ نا ملعلا لهآ هملعأ نيح كلذ ببسب هتأرمال اماو هسفنل اما هنم ذخأ امب

 . لاق نا ىلا . دساف حلصلا

 . ةأرملا مث فيسعلا فارتعابف دحلا نم ةصقلا ىف عقو ام اماو

 دلج فيسسعلا نال هدح دحاو لك ىلع ميقأ فلتخا اذا نيينازلا لاح نأ : هيفو

 ةيبصب غلاب انز ول .اذكو . ادبع رخآلاو ارح امهدحا ناك ول اذكو . تمجر ةأرملاو

 . هسكع اذكو امهنود لقاعلاو غلابلا دح ةن ونجمب لقاع وا

 هيلع تبثي ملف انز ىنبا نا لاق لجرلا نال هل دحي ال هدلو فنق نم نا : هيفو

 ها . فذقلا دح

 ىلع مكدحأ عبتا اذاف) هدمب ىراخبلا ىف داز (ملظ ىنفلا لطم) : هلوق - 8

 ةديدحلا تلطم سراف نبا لاق . دملا لطملا لصأو : رجح نبا لاق . (عبتيلف لام

 ريخات انه دارملاو ةعفادملا لطملا : ىرهزالا لاقو . ىوطتل اهتددم .اذا الطم اهلطما

 ردق نم انه دارملا نكلو هفيرعت ىف فلتخم ىنفلاو . رذع ريغب هؤادا قحتسا ام
 . هيف ثحبلا ىتايس امك اريقف ناك ولو هرخاف ءادالا ىلع

 هنكل . هدنع ارضاح هيلع قحتسا ىذلا رذعلا سيل نم لطملاب فصتي لحو
 حرصو . بوجولا مدع ةيعفاشلا رثكا قلطا ؟ الثم بسكتلاب هليصحت ىلع رداق

 ببسب بجو نيدلا لصا نوكي نأ نيب نورخآلا لىصفو . اقلطم بوجولاب مهضعب

5 . ...الف الاو . بجيف هب ىمعي



 233 ماكحالا ىف (35) بابلا

 هنأ ىنعملاو . روهمجلا دنع لعافلل ردصملا ةفاضا نم وه (ىنفلا لطم) : هلوقو

 نم : ليقو . زجاعلا فالخب هقاقحتسا دعب نيدلاب لطمي نأ رداقلا ىنفلا ىلع مرحي

 ولو اينغ هقحتسم ناك ولو نيدلا ءافو بجي هنأ ىنعملاو لوعفملل ردصملا ةفاضا

 ريقفلا قح ىف وهف ىنفلا قح ىف كلذك ناك اذاو . هنع هقح رخأتل اببس هانغ ناك

 َ . لاق نأ ىلا . ليوأتلا اذه دعب ىفخي الو . ىلوا

 ليقو : حاضيالا ىف لاق . خلا لحيلف ليحا ىا (عبتيلف عبتا) ١: هلوق ىنعمو

 ناك نيد ىلا مزل نمو . روجف ثلاثلاو . لوطم ىناثلا . موزل لوالا نيدلا موزل ىف
 .خلا .هليكو وا نيدلا بحاص همزل كلذ ىف ءاوسو مثأ دقف رذع ريغ نم لطامف هيلع

 دعب ىراخبلا تاياور ضعب ىف هظفل (خلا هبتع تنب دنهل نذأ) : هلوق - 9
 : :تلاقف ةبتع تنب دنه تءاج : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نا : دانسالا ركذ

 هت ىزلا ني عيطأ نآ جرح يلع لمف كيبي لجر نايفس ابآ نا .هللا گوسر اب
 . يفوتلاب آلإ . ال : لاق ؟ اَنئايِع

 كيفكي امم ىذَح) : دنهل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق ىرخأ ةياور ىفو _
 . (فورتملاب كدلو

 ةبتع تنب دنه تءاج : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ : ىرخأ ةيوار ىفو
 نم ىلا بحا ءابخ لهأ ضرالا رهظ ىلع َناَك ام ث هللا لوسر اي : تلاق ةعيبر نبا
 ىلإ بحا ءابخ لما يضرالا رهظ ىلع ويلا حبصأ اهو . كنابخا لما نم اولذي نا

 جرح نم ىلع لهف كيسم لجر نايفس ابا نا : تلاق مث . كئابخ لما نم اوزعي نا
 . فورعم نم مويمجطنت نآ ِكتَلَع جَرَح ال : اهل لاق ؟ انلايع هل ىذلا نم معطا نأ

 ىدلوو ىنيفكي ام ىنيطعي سيلف حيحش لجر نايفس ابأ نا. : ىرخأ ةياور ىفو

 . ىهتنا (يفوئرنملاب كَدَنَوَو كيفكي ام ىذُح) : لاقف ملعي ال وهو هنم تذخأ ام الا

 ةيواعم ما ىهو فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نبا ىأ (ةبتع تنب) : هلوق
 موي ديلولا اهوخاو ةبيش اهمعو ةبتع اهوبأ لتق امل دنه تناكو ::: رجح نبا لاق
 هنطب ىلا تدمعو كلذب تحرف ةزمح لتقو دحأ موي ناك املف اهيلع قش ردب

 لخد حتفلا موي ناك املف . ىهتنا اَهَتظَقَل مث اهئگالف هدبع تذخاو اهتقش
 ةليللا كلت ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ليخ هترسا نأ دعب يلسم ةكم نايفس وبا
رارقتسا دعب اهنا مث هنيحلب تذخأو همالسإ لجأل دنه تبضغ . سابعلا هَراَجأَو
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 فالخلا ركذف هرخآ ىلا تَسياَبَو تملسأف تءاج ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 صخشو : لاق ؟ كلذ ريغ وأ نامثع ةفالخ وآ رمع ةفالخ ىف ناك لم اهتوم ىف

 . ةسبنعو ةبنع هانبا هعمو نامثع ةفالخ ىف ماشلاب ىنعي ةيواعم ىلا نايفس وبأ

 هليغاو سرف ىلع كابأ لمحاف كاَوَعَأو كوبأ كيلع مدق دق ةيواعم ىلا دنه تبتكف
 ىلع ةسبنع لمحاو . مهرد يقلا هطعاو لغب ىلع ةبتع لمحاو . مهرد فالآ ةعبرأ

 نع اذه نا هللاب دهشا : نايغس وبأ لاقف كلذ لعفف مهرد فلا هطعاو رامح

 . دنه يأر

 تنب ةكتاع هما اهريغ نم ةسبنعو اهنم ةبنع ناك : تلق : رجح نبا لاق

 . ىدزالا رهيزا ىبا

 ةيمأ نب برح نب رخص وه : رجح نبا لاق (برح نب نايفس ابا) :هلوق

 ىف مهب راسو . ردب ةعقو دمب شيرق ىف سأر دق ناكو . اهجوز سمش دبع نبا
 ىف اطوسبم مدقت امك حتفلا ةليل ملسأ مث قدنخلا موي بازحالا قاسو . دحا
 ها . ىزافملا

 مدقت امك فورعملاب اهدلوو اهيفكي ام ىنعي (نذا ريغب هلام نم ذخات نأ) .: هلوق

 دارملاو :: ىبطرقلا نع القن رجح نبا لاق . تاياورلا ضعب ىف كلذب حيرصتلا

 تناك ناو ةحابالا هذهو : لاق . ةيافكلا هنا ةداعلاب فرع ىذلا ردقلا فورعملاب

 نأ لمتحي : هربغ لاقو تركذ ام حص نا : لاق هناك ىنمم ةديقم اهنكل اظفل ةقلطم
 . بضلا نع ىتغتشام ثَرَكَد اميف اهقدص ملع ملسو هيلع هللا ىلص نوكي

 هج و ىلع ناك اذا هبجعي ال امب ناسنالا ركذ زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو

 . :ةبيغلا هيف حابت ىتلا عضاوملا دحا وهو كلذ وحن وآ ءاكتشالا وأ ءاتفتسالا

 . ليق اذك ةينكلاو بقللاك ميظعنتلاب ناسنالا ركذ زاوج : دئاوقلا نم هيفو

 نا اهلوق لدي الف همسا نود .هتينكب اروهشم ناك نايفس ابا نال رظن هيفو
 . ميظعتلا ةدارا ىلع نايفس ابا

 . لاق نا ىلا . رخآلا ةبيغ ىف نبمصخلا دحا مالك عامتسا زاوج : هيفو

 اهتوص نا لوقي نم دنع ءانفالاو مكحلا دنع ةيبنجالا مالك عامتسا زاوج :: هيفو

. ةرورضلل انه زاج ::: لوقيو . ةروع



 235 ماكحالا ىف (35) بابلا

 جوزلا لوق لوقلا ناك ول هنال ةقفنلا ضبق ىف ةجوزلا لوق لوقلا نا : هيفو
 . لاق نأ ىلا ص ةيافكلا مدع تابثا ىلع ةنيبلا دنه تفلكل قفنم هنا

 ىلا - ءاملعلا رثكا لوق وهو ةيافكلاب ةردقم اهناو ةجوزلا ةقفن بوجو : هيفو

 . نادم موي لك رسوملا ىلعف : دادمالاب اهردق هنا ىمفاسشلا نع روهشملاو _ لاق نأ

 . اضيا كلام نع ةياور دادمالاب اهريدقتو . دم رسعملاو . فصن و دم طسونملاو

 سيلو : تلق .. انباحصأ ىلع ةحح ثيدحلا اذهو : ملسم حرش ىف ىوونلا لاق

 ةيافكلا تلمح تبث ناف ليلد لا جاتح, دادمالاب رب دقنلا نكل مهيلع درلا ىن اح٫ رص

 طسوتملا ىطعي ام رس وم وهو اهيطعي هناكف دادمالاب ردقملا ردقلا ىلع بابلا ثبدح ىف

 . خلا . ةلمكتلا ذخا ىف اهل نذأف

 ناف كلذ ىف فالغلا ىلع اضيأ لدي هللا مهمحر انباحصأ مالك رهاظ و : لوقا

 . لج نم اهقفنيو) :: لاق ثيح ةيافكلا اهل نأ ىلع لدي هللا همحر ايركز ىبأ مالك
 . خلا (نيملسىملا نم لدع ىوذ رظن ردق ىلع . دلبلا كلذ ماعط

 ليكلاب ردقت اهنأ ىلع لدي . هللا همحر ىنامعلا ىنايسبلا ىلع ىبأ خيسلا مالكو

 عاص عبر بحلا نم راش ةقفن كلذ نم طسولا اهجوز ىلع ةآرملا ةقفنو :؛ لاق ثيح

 لكأي نمم تناك ناو . ةرذ ةرذلا تقو ىفو . رب ربلا تقو ىفو . رمت نم موي لكل
 اهنهدو . اهمادال ةثالث ىلا نيمهرد نم رهش لكل اهل مادالاو . ربلا اهلف ادب] ربلا

 . خلا . مكاحلا ىرب ام

 نم هلبق نم ىلا هدنسأو هللا همحر ةتس ىبأ نب دمحأ انمع طخب دحو اممو

 نيب ناعاص _ ةبرج ليكب ىنعي _ ةلماكلا ةقفنلا ىف هيلع ضرفي ريقفلا نا : ءاملعلا

 فصن عم . رهش لك ىف ريعش ىقابلاو ةرذ وآ حمق كلذ نم نمثلا . حمقلاو ريعشلا

 حيضرلا جرخ اذاف . نامهرد ةعاضرلا ىفو . اكمس وا امحل مهرد ىثلث عم اتيز عاص

 فصن هل ضرفي نينس عبرأ هيلعن تمت اذاف ةقفنلا ثلث هل ضرفي ةعاضرلا دح نم
 ها . ملعأ هللاو . ةلماك ةقفنلا هل ضرفي زين تس وأ \ . غلب اذاف ةقننلا

 صلا ةقفنو : لاق ثيح هفلاخي ريغصلا ةقفن ىف نسحلا ىبا خيسلا مالك نكل
 متو مطف اذا ةقفن ثلث اضيأ ةجوز وا همأ ةقلطم تناك اذا ةيل وفطلا لاح ىن

 ١ ةح ةقفنلا : .: ىإ . ِ
 ىلا ريصي ىتح ةقفنلا فصن هل نوكي .مث . رابشا ةسمخ غلبي ىنح عاضرلا نم

٠ عوطتم ىدنج ةقفن رادقم ىنعي . ةازغلا مهو ةارشلا نم ىأ (1)
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 هيف لودعلا رظن ىلا لوق كلذ ىفو . غلبي ىتح ةقفن ثلث هل انوكي مث , رابشأ ةتس

 ها . فلتخت مهنيب لاوحالا نال كلذ دنع

 دنع حصالاو . ةجاحلا طرشب دالوالا ةقفن بوجو : هيفو : رجح نبا لاق

 نسحلا وبآ لاق . اندنع بهذملا وهو : لوقأ . ةنامزلا وا رغصلا رابتعا ةيعفاشلا

 لاح ىف ناملغلا ناك ام مهتنوؤمو مهتوسكو مهيبا ىلع دالوالا ةقفنو : هللا همحر

 جوزتت مل ام ةقفنلا بالا ىلعف ةيراجلا الا ائيش بالا مزلي مل اوغلب اذاف رغصلا

 .. هرخآ ىلا

 - لاق نأ ىلا - جوزلا ىلع ةأرملا مداخ ةقفن بوجو :‘ هيفو : رجح نبا لاق

 ذخاي نأ هل زاج هئافيتسا نع زجاع وه قح هريغ دنع هل نم نأ ىلع هب لدتساو

 دنه ثيدح نم ذخؤي : ىباطخلا لاق _ لاق نأ ىلا _ هنذا ريغب هقح ردق هلام نم

 نم هيلا جاتحي ام لك عمجي ال حيحشلا لزنم نال سنجلا ريغو سنجلا ذخا زاوج
 نم ةيافكلا ذخأ ىف نذالا اهل قلطأ دقو . ةمزاللا قفارملا رئاسو ةوسكلاو ةقفنلا
 . لاق نأ ىلا \ هلام

 هنا الا هيلا جاتحي املك هيف ناك هلزنم نأ اضيا ةصقلا قايسا نم رهظي ىذلاو
 كلذ ىلع ةدايز ذخات نأ تنذاتساف هيلا راشأ ىذلا ردقلا نم الا اهنكمي ال ناك

 . لاق نا ىلا . هملع ريخب

 .مهيلع قافنالاو مهتلافكو اهدالوا ىلع مايقلا ىف الخدم ةأرملل نآ ىلع هب لدتساو

 . عراشلا لبق نم اهيف ديدحت ال ىتلا رومالا ىف فرعلا دامتعا : هيفو
 اظفل كلذ ركنأ نمل افالخ تايعرشلا ىف فرعلا رابتعا : هيف : ىبطرقلا لاقو

 اذا فرعلاب لمعلا اوركنأ امنا ةيعفاشلاو . لاق اذكو ةيمفاسلاك ىنعم هب لمعو

 . فرعلا ىلا ىعرشلا صنلا دشري مل وأ ىعرشلا صنلا هضراع

 هيف اندنعو : لوقأ . خلا بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوج ىلع ىباطخلا هب لدتساو

 حصي الو ىوونلا لاق . ةيفنحلا هيلا بهذ امك زاوجلا مدع حيحصلاو . فالخ
 ءاضقلا طرشو . اهب ارضاح نايفس وبأ ناك و ةكمب تناك ةيضقلا هذه نال لالدتسالا

 ارذعتم هروضح وأ هيلع ردقي ال ارتتسم وآ دلبلا نع ابئاع نوكي امنا بئاغلا ىلع

 وه لب بناغلا ىلع ءاضق نوكي الف ادوجوم نايفس ىبأ ىف طرشلا اذه نكي ملو
. ها . خلا . ىتفأ ناك هنأ عضاوم ةدع ىف ىعفارلا مالك ىف عقو دقو . ءاتفا
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 يضقي نا نيدلا بحاصل زوجي هنا ىلع ثيدحلا اذهب حاضيالا يف لدتساو ا
 هل زوجي نيح هنا ليلد اذه ىفف : لاق ثيح ةمذلا ىف قبس دق امم هنيد ردقب

 ردقب ىضقي نا هل زاج نيعملا هلام نم قحلا هيلع ىذلا نذا الب هقح رادقم ذخأي نأ

 . خلا انركذ امك نويدلا تفلتخا اذا اذهو هلك هلام هنال ةمذلا ىف قبنس امم هنيد

 . (1) ةاكزلا

 لمأ لوق اذه (هرخآ ىلا نيبنس رشع اهرمعو اضرأ زاح نم) :: هلوق - 1

 هيلع انكردأ ام ىلع اننامز ىف ةريزجلاب لمملا هملعو . مهل دهشي ثيدحل او زاححلا

 . هللا مهمحر انخئاسشم

 : لاق تمح اذه رعم هللا همحر ءام ركز ىب آ خيشلل .ش ماكحالا باتك ىف هب حرحملاو

 ةنسم ةرشع سمخ ةنيدملا لهأ لوق ىفو . نينس رشع زاجحلا لهأ لوق ىف ةزايحلا

 ذوخاملا وهو ةنس نورشع هنع هللا ىضر ةميرك ىبا نب ملسم ةديبع ىبأ لوق ىفو
 لاقو . ةنس نوثالث مهضعب لاقو . ةنس نورشعو سمخ مهضعب لاقو . اندنع هب

 سمخ مهضعب لاتقو . ةنس نوعبرأ مهضعب لاقو . ةنس نوثالث و سمخ مهضعب

 . خلا . ةنس ن وسمح مهضعب , لاقو . ةنس نوعب راو

 مل هنأ عم هاور ىذلا ثيدحلا نع لدع فيك هللا همحر ةديبع ىبال بجعلاو

 . ملعا هللاو . ثيدحلا هب درو امب لمملا بسانملاف اضرامم هل ركذي

 . بئامغ ىلع ةزايح ال هنال هب ديق امنا (ركني الو ريغي ال رضاح مصخلاو ) : هلوق

 . لفط الو نونجم الو بئان ىلع ةزايحلا زوجت الو : هللا همحر ءايركز وبأ انمع لاق

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . هدلاو تحت دلولا الو ءاكرشلا نيب ةزايحلا زوجت الو

 اميف ىه له ةزايحلا ىف اوفلتخا مهنا مث . نيجوزلا نيب ةزايح ال اذكو لوقأ

 لوالا وه هللا همحر ءايركز ىبأ خيشلا دنع هب ردصملاو ؟ لهج اميف وأ هلصأ ملع

 هب تبثب ام روهشملاب دارأو . لصالا ىنف ةزايحلاو . روهشملا ىف : لاق ثيح

 : هصن ام دوعقلا

 نمنس ثالث رخآ لحر كلذ دعب هيف فرع مث لجر دي ىنف نادفلا فرع اذاو ..

 كلذ نم ريغي مل رضاح لوالا هبحاصو عنميو 7 دصحي و ثرحب تايلاوتم

. 334 مقر رظنا (1)
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 نع نالتسراو دمحم ىب أ خيشل ١ نع هيف ركذف هيف هضراع كلذ دعب مث ائيش

 هريغل لصالا اوفرع اذا هل نودهشي : لاق هنا هيلع هللا ةمحر ىاطسرفلا ىيحي ىبأ

 . هرخآ ىلا ةزايحلا ىف مهفالتخا كلذكو

 الو ةنيبلاب هدي نم ءىشلا جرخي ال زئاحلا نا دوعقلاو ةزايحلا نيب قرفلاو

 . ملعأ هللاو (1) تمدع اذا نيميلا هيف هيلع كردي

 .2 اهورمع امم رثكا اهورمعو ه : ىلاعت هللا لاق ميملا فيفختب (اهرمعو) :: هلوق

 ىلع انيمي كردي الو ةنيب هل لبقت الف ىنعي (اهيف مصخلل ةجح الو) : هلوق
 . ملعأ هللاو . زئاحلا

 ْنَم) ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (هبقعلو هل ىرمع رمع لجر اميآ) : هلوق - 2

 . هب ملعلل قحا قلعتم فذحو هع ن اهب قحا رهك حال تسيل اضرأ رمعا

 دارملا ناكو هرسغغ هرمعأ ىأ ةزمهلا مضب (رمعأ نم) رذ ىبأ ةي اور ىف عقوو

 نمم : لاق هنا هنع هللا ىضر رمع نع اضيأ يراخبلا ركذو . هرخآ ىلا مامالا ريفلاب

 . خلا .ل هق ةنيم اضرأ ايحا

 ىلع ضرالا ىنعي نورجتحي سانلا ناك : لاق قرطلا ضعب ىف حراشلا ركذو
 د رحمب هل اهلعح٫ مل هناك : ىيحي لاق (هل ىهف اضرأ ايحا نم) : لاقف رمع دهع

 صا . اهييحي ىتح ريجحتلا

 نم ًاناوَم يخآ نم : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع بتك هنا كلذ دعب اضيا ركذو

 تالت اضزأ َرَطَع نم) :: لاق رمع نأ ىرخا ةياور ركذف . خلا هب قحا وُهَت ِضاالا

 اهرجحي نا ليطتتلاب هدارم ناكو (ةَل ىه امكرَمَعَق هيت ءاجف اَهرَمَعَي مل يني

 . خلا . هريغ الو ءانبب اهطوحي الو

 لاق . ةفيفخلا واولاو ميملا حتفب : رجح نبا لاق . تاوملا ءايحا هلك اذهب دارملاو

 دقفب اهليطمتو ةايحلاب ةرامعلا تهبش رمعت مل ىتلا ضرالا : تاوملا . زازقلا

 دحال اهيلع كلم مدقت ملعي ال ضرال صخشلا دمعي نأ تاوملا ءايحاو . ةايحلا

 اميف تناك ءاوس . هكلم كلذب ريصتف ءانبلا وأ سرفلا وا عرزلا و] ىقسلاب هييحيف

تمدع اذا نيميلا هيلع كردي الو ةنيبلاب هدي نم ءىشلا جرخي دعاقلاو : اذكه ةدايز ىرخا ةغسن ىف (1)
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 لوق اذهو نذأي مل وأ كلذ ىف هل مامألا نذأ ءاوس . دعبا مأ نارمعلا نم برق

 . برق دق اميف كلام نعو . اقلطم ماهالا نذا نم دبال ةفينح ىبأ نعو روهمحلا

 ىواحطلا جتحاو . هوحن وا ىعر نم ةجاح هيلا نارمعلا لعأب ام برقلا طباضو

 ناويحو ريط نم داصي امو رهنلاو رحبلا ءام ىلع سايقلاب بابلا ثيدح عم روهمجلل
 مامالا نذأ ءاوسو . دعب وأ برق ءاوس هكلمب هداصو هذخآ نم نأ ىلع اوقفتا مهناف

 . ها . نذاي مل وأ

 ءايحا نم بيرق وم ام عاشماب قلعتي اميف ةمسقلا باب ىف حاضيالا يف ركذو
 ىتح تبرخو دالبلا تسردنا نا اماو . .اذه ىلع لدي ام رثالا ىفو : لاق ثيح تاوملا

 لاجرلا اهيف نوعيارتي ليبقلا نيب اعاسشم ريصت اهناف اهنم هلام ىلع دحأ اهل فقي ال

 نكسيو لزنيو ىنبيو ثرحيو سرغيو رمعي نمل نذأ اذاف ثانالا نود روكذلا

 ىنعأ هكلمتي نأ لخادللف نيعلا مئاق ناك امو هثدحأ ىذلل وهف اهيف ثدح امف

 امهرمميو نامثالا ذخاي نا هلو . هلهال لصالاو . (1) الي ىرتشيو عيبيو عفانملا

 . ىهتنا . هلهال لصالاو هل عفانملاف عيبلا ننس ىلع ىرتشملا

 فرعي ال نا هطرش نم توملا ءايحا نال تاوملا ءايحا نم سيل اذه نأ رهاظلاو
 مهف ام ىلع كلذك تسيل هذهو مالسالا ىف ةرامع اهيلع ىرحت ال نأرو . لصأ اهل

 : لاق كلذلو لها اهلو . مالسالا ىف ةرامع اهيلع ترج اهناف هللا همحر همالك نم

 ءايحا ىمسي ٧ نكل نذالا زاح كلذلف نيفورعم ريغ لاقي نأ ٧لا مهللا هلهال لصالاو

 . ررحبلف . ملعأ هللاو . ةرامعلا نايرح مدع وهو هطرش لالتخال

 (هرخآ ىلا ارمع رمع لجر اميآ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب دارملا نأ رهظ مث

 هرمعا .اذا امبو تاوملا ريمعت ىف مامالا هل نذآ اذا امب هقدصل تاوملا ءايحا نم معأ

 تلقو اهايا هتيطعا اذا البا وأ اضرأ وا اراد هت رمعأو : حاحصلا ىف لاق . اهبحاص

 : ديبل لاق ىلا تعح ر نتم اذا كرمع وأ . يرمع كل ىه

 منادو تارمم الا لاملا امو ىقنلا نم تارمضُم 1 ربلا امو

 . ملعا هللاو . ميملا نوكسو نيعلا مضب ىنعي . يرفثُلا مسالاو

٠ حتفف رسكب ٠ رهدلا ىدم ىأ (1)
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 ىمسي ىذلا وهو ىناثلا مسقلاب صاخ ثيدحلا نا حاضيالا مالك رهاظو
 لصاحلاو ؟ هدعب نم هتثرولو هل وأ ةصاخ هل نوكت له اهيف فالخلا ركذو . ىرمع

 نم هنثرولو هل نوكتو ىرمع ىهف (كتايح رادلا هذه كترمعأ) الثم هل لاق اذا هنا

 امهنع هاور ام ىلع مهنع هللا ىضر سابع نباو دبز نب رباجو ةديبع ىبأ دنع . هدعب

 ١ . هللا همحر ةديبع وبا

 كل ىه) لوقي نأ الا هدعب نم هتئرول نوكت ال اهنا ىلا زيزعلا دبع نبا بهذو
 لوق كلذ نأ ركذو . اهرمعا ىذلا تام اذا ةعجار ىهف كلذ لقي مل اذاو (كبقعلو

 . ةيراع اهناو ءاهقفلا نم ةديبع ىبأ ريغ

 هتايح لجرلل اهتيطعأ امنا : لوقي نأ ،ىشلا بحاصل نأب كلذ ىلع لدتساو

 امناو ءاطعب اليبس هيلا مهل لمجا مل ام مهل نوكي فيكف هدعب نم هبقعل اهلعجا ملو

 . ةيراعلا ةهج ىلع هتيطعا

 دمب هل اهلعجا ملو كتايح كل اهنا ىأ ءاننتسا ةيراع اهنا ىلوق ىلع ليلدلاو
 هتايح هل وْهَت اَكيَص ريع نم) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هيلع دروأو . خلا هتامم
 دحأ هزواجب مل ثيدحلا اذه ىلع سانلا قفتا ول زجاع اي : دروملل لاقف (هنامممم دمب

 دحال ىغبني الف هللا لوسر نم ناك ام نال هنع ةبغرلا الو هيف سايقلاب ءاهقفلا نم
 بساني وهو بابلا ثيدح هللا همحر حاضيالا بحاص ركذ مث . خلا هيف فلاخي نأ

. ملعأ هللاو . هبقعبو هب اهديقف هبقعلو هل ىرمع لاق ثيح زيزملا دبع نبا هركذ ام
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 دودحلاو مجرلا ىف

 هللا ىلص هللا لوسر نع ىتفلب لاق رباج نع ةديبع وبآ - 3
 دإ ۔,٢؟د ء [. ؟ ۔24 .

 . « هل كلم و ١ كلم نم نصح أ » : لاق ملس و هيلع

 ءاجنتسالاو ناتتخالاو مجرلا : لاق رباج نع ةديبع وبأ _- 4

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف رتولا اماف )1( ةبجاو ننس رتولاو

 . « زتولا ىه ةالص هللا مكار » : هباحصأل

 هلل ا لوسر ةدابع نب دعس لأس : لاق رب اج نع ةديبع وبآ _ 5

 هلهأ الجر يتأرما عم تدجو ؤل تيأرأ : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 : ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر هل لاقف (2)رةمبرأب ىتآ ىتح
 . « معت »

 ىلص هللا لوسر ىلإ جر ىتأ : لاق رب اج نع ةديبع وب أ _ 606

 لوسر اي : لاقف يراصنالا يدع نب مصاع هل لاقي ملس و هيلع هللا

 تيك مأ هن ولَعَمَعَف هلتقي الجر هتآرمأ عم تجَو الجَر تيأرأ هثللا
 غلبتو اهباَع ىتح ةلأسملا ملسو هيلع هللا ىلص ٌءىبنلا هركف ؟ عنصي

 زيئَوُع هل ناقيي لجر كلذ دعب هاتأ مث اميظع ًَمَلْبَم لُجَولاي كلذ
 لاقف اهنيعب ةلأسملا نع ملسو هيلع هللا ىلص َءىبنلا لأسف ينالجملا
 ىفو (3) كيف تلزنأ دق » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل
 ىلص هللا لوسر قرفف انالتق اهب ىتاف « اهب تاف ًبهذاق كتبحاص
 ادبأ هل لحت ال : ةديبع وبأ لاق عيب رلا لاق .امهنيب ملسو هيلع هللا

 . اهقلط وأ اهنع تامف هررغ اجوَر تَعَكن ناو

 ٠ تابجاو (1)
 ٠ ءادهش خ (2)

. تلزن خ ()



 دودعلاو مجرلا ىف (36) بابلا 242

 اوءاج دوهيلا نا : لاق رمع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ - 7
 مهنم الجر نأ هل اوركف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا
 « ؟مُجَرلا نات ىف ةاروتلا ىف نودجت اًم » : مهل لاقف ايتَر ةأرماو
 نا٬متبذك : مالس نب هللا دبع مهل لاقفنادلجيو امهحضفن اولاقف

 اهورشَت و اهب اوتأف : لاق٬اهولتاف ةاروتلاب اوتأ ةيآ مجرلل اهيف
 هل لاقف . اهتعب امو اهتبق ام رقف مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحا عضوت
 اولاقف (4) الالتت مجرلا ةيآ اذإف هدي عفرف . كدي عفرإ : مالس نبا

 هيملع هللا ىلص هللا لوسر امهب رمأف 4 مجرل ا ةيآ اهيف دمحم اي قدص

 ةأ رملا (5) ىلع يفاجي لجرلا تيأرف : رمع نبا لاق . اجرف ملسو
 . ةراجحلا اهيقي

 نامز ىف هتأرما َنَعَال الجر نأ ديعس ىبأ نع ةديبع وبأ _- 8

 نص دللا لوسر قََقق دولا نم ىَّمتْناَك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 . ةأرماب دنولا قحلاو امهنيب ملَسَو هيلعهَللا

 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبآ - 9

 لاقف صاقو ىبأ نبا دعس هيخأ ىلا, دهع صاقو ىبأ نب ةبتع ناك

 هذخأ حتفلا ماع ناك املفء٬كيلا هضبقاف ينب ا وه ةعمز ةديلو نبا نا,

 ماقف اهيف ىإ دهع ناك دقو ىخأ )6( نبا لاقو صاقو يبأ نب دعس

 هشارف ىلع دلو دقو ىبأ ةديلو نبا ىخأ لاقف ةعمز نب دبع هيلا

 هتجحب دعس ملكتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هاقواستف
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هتجحب ةعمز نب دبع ملكت و
 » دحلا رهاَعْلِلَ 7 شارفلل دلولا ء ةعمز نب دبع ي َكَل ره «

 : ةعمز تنب ةدوس هتجوزل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 امف ةشئاع تلاق . ةبتع )7( ههابشأ ىأر امل « ةَدوَس ن هنم ىبجتحخا «

 ٠ ارون (4)
 . نم خ ()

 ٠ نباو خ (6)
. ههبش خ (7)



 243 دودعلاو مجرلا ىف (36) بابلا

 رجحلا هل ىنعمو ينازلا رهاملا : عيب رلا لاق . هللا ىق ىتح اممآز
 . مجرلا

 مصتخا : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 ضقا : امهدحأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نالجر
 . (8) ثيدحلا وللا باتكب اتنيب

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبآ - 1

 رعب ىف عطقلا » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 . « ادعاصف رانيد

 ىلص هللا لوسر نآ ديعس ىبأ نع رباج نع ةديبع وبآ . 32

 . مهارد ةعبزأ ةتميق نتم ىف قراس تي عطق ملسو هيلع هللا
 ٤ . سرتلا نجملا : عيب رلا لاق

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 : لاقف ْنَصْحُت ملو ثّتز اذا ةمألا نع لئس هنآ ملسو هيلع هللا ىلص

 من اهودلَجاق تنر نإ مث امودلجاَق تنر نامث اهودلُجاف تت نإ »
 . لبحب ىنعي « ريقضب ؤلَو اوعيب مث اَوُدلَجاف ثنَز نا,

 م دن دج

 خيشلا اهركذ اهنم دبال طورشب مولعم وه امك نصحملل ىا مجرلا ىف باب
 : لاصخ عست اهنأ هللا همحر قاحسا وبأ

 . نيملسملا نم نيلقاع نيغلاب ارارحأ لاجر ةعبرأ هيلع دهشي نا : اهادحا

 . كلذ وحنو ةلحكملا ىف ليملاك اهجرف ىف هجرف انيأر اولوقي نا : ةيناثلا
 . تقولاو ناكملا ىف ةقفتم اعيمج مهتداهش نوكت نأ : ةثلاثلا

 . هنم رارقاب كلذ ناك نا دحلا لوا هيلع ماقي ىتح هرارقا ىلع ميقي نأ : ةعبارلا

 . ادحوم القاع اغلاب نوكي نا : ةسماخلا

. ماكحالا باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق ()
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 . ةهبش اهيف هيلع نوكي ىوعد هيلع دوهشملل ىعدي ال نأ : ةسداسلا

 . ةجوزلا ىلع لخدو احيحص اجي وزت جوزت دق هيلع دوهشملا نوكي نأ : ةعباسلا

 . ةدح وم ةرح اهجوزت ىتلا هتحوز نوكت نأ : ةنماثلا

 ها . اهل اقرافم وأ كلت هتجوز هعم ناك ءاوسو ادحوم ارح نوكي نأ : ةعساتلا

 كلمي ال اقالط اهقلط وأ هتجوز تنام ىذلا ىف هللا همحر ىيحي انمع ركذو

 ؟ الوأ نصحم وه له افالخ ةعجرلا هف

 همحر هريغل ثيدحلا اذهب رفظأ مل (هل كلم وأ كلم نم نصحا) : هلوق _- 3

 هناذ . كلذب ىضرو هريغ هل دقع وأ هسفنل حاكنلا دقع نم هب دارملا نأ رهاظلاو هللا

 : لاق ثيح هللا همحر ىمحب انمع هب ردص ىذلا وهو . لخدي مل ناو انصحم نوكي

 . ال ؤا ًاَهَتَص هتنصحاو اهنصحأ دقف ةرحلا ةأرملا رحلا جوزت اذاو

 خيشل ١ هب مزح ىذل ١ وهو اهسمي ىتح هنصحنت الو اهنصحب ٧ : لوقي نم مهنمو

 مهضعب لقنو . ةجوزلا ىلع لخدو : لاق ثيح مدقت امك هللا همحر قاحسا وبأ

 . كلذ ىلع عامجالا

 نصحلاب دارملا نأو : هيلع قلطي ام ىلعو ناصحالا ىنف مالك دعب : رحح نب ١ لاق

 اوعمحأو : رذنملا نبا لاق : هصن ام اهباصأو اهب لخد وأ اهيلع دقع ةحوز هل نم انه

 نوكي لاقف روث وبأ مهفلاخو ةهبشلا الو دسافلا حاكنلاب ناصحالا نوكي ال هنأ ىلع

 بوجوو رهملا ري رقت ىف حيحصلا ماكحا ىطعي دسافلا حاكنلا ناب جتحاو انصحم

 . «تاهبشلاب ةوُدُحْلا اوؤَرَدإ) مومعب بيجاو ةبيبرلا ميرحتو دلولا قوحلو ةدعلا

 اهب لخد اذا اوفلتخاو . انصحم دقعلا درجمب نوكي ال هنأ ىلع اوعمجا : لاقو

 اهنم هل ملعي و . رارقا هنم دحويو ةنيبلا موقن ىتح : لاقو . اهبصي مل هنأ ىعدا و

 . امهب ةولخلا تلصح ثيح بهذملا دعاوق ىلع ىتاني ال اذهو لوقا . خلا دلو

 . ملعا هللاو

 مدقت ) تابحاو نتمس رتولاو ءاحنتسالاو ناتتخالاو مجرلا ( : هل وق . 04

 . (1) ةالصلا ضرف ىف هحرش

 هظفل (خلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدابع نب دعس لاس) : هلوق _ 5

 ىنآَرُما عَم ةجر تيار ول ةدابع نب دعس لاق : دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف ,

٠ 192 مقر رظنا )1(
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 ةَيغ ني َنْوبَجَصَتأ) : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف حفصم ريغ فيسلاب هتبرض
 ىف اهيف داز فنصملا ةياور ىه ملسم ةياورو (ىتم رتغا هللاو هنم ريعا نأك مس

 يفنلاب هلجأمأل تنع نا قحلاب كتَعَب ىذيلار ال معن هلوق دعب ىرخا ةياور
 . (قلك رق

 . ناتَّصحملا نومري نيذلاو ه : ةيآلا هذه تلزن امل : ثيداحالا ضعب ىفو
 مل لجر اهذخفتم عاكل تدجو ولف ! تلزنأ اذكهأ ةدابع نب دعس لاق . (9) ةيآلا

 ضقي ىتح مهب ىتآ ال هللاوف ؟ ءادهش ةعبراب ىتآ ىتح هجيهأ الو هكرحا نا ىل نكي

 ّنوُعَْسَت الآ راتسنألا رقم اير : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . هتجاح
 عًوَرَت اَم متلا رويغ لجر هناف هملأ ل هللا لوسر اي : اولاق ؟هگ ديت لوقيام
 لاقن هتريغ ة نم اهجور نأ لير ارتجاف ةارما َحَتلت لوت . ءارذع الاي طق ةارما
 ها تُبجَع نكمو هللا دنع ني اهناو قحلا هتا هللا لوسر اي ملعل ىنا هللاو : دعس

 َ . مهئابقن دحاو جرزخلا ديس وه ةدابع نب دمسو

 مصاع هل لاقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لحر ىتأ) : هلوق _ 86

 ينالجعلا رَميَوُع نأ : دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفل (خلا ىراصنلا ىدع نبا

 هتارما عم َدَجَو الجر تيارا مصامم اي : هل لاقف ىراصنالا ىدع نب مصاع ىلا ءاَج

 َلوسر مصاع لاسفكلذ نع مصاع اي ىلإ لس ؛ لمفي فيك مآ هن ؤلنفيفهلَتقيأ الجر
 ةلاسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور هركف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ءاج هلحا ىلا مصاع عجر املف . هللا لوسر نم عمس ام مصاع ىلع ربك ىتح اَّهَباَعو

 مصاع لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر كل لاق اذام مصاع اي : لاقف رميوع .
 ىتلا ةلاسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرك دك . ريخب ىنێآت مل : رميوعل
 ءاج ىتح رميوع لبقأف . اهنع هلأسا ىنح ىهتنا ال هللاو : رميوع لاقف اهنع هتلاس

 الجر تيأرأ هللا لوسر اي : لاقف سانلا طسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ لعفي فيك ما هن ولتقتف هلتقيا الجر هتارما عم دجو

 َعاَلَتَك :: لهس لاقام تأ ثَعذاف كتبحاص ىنَر كيف“هَللا لأ دق : ملسو هيلع

 لات امهنتَالت نم اَعَرَف املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع يانلا مم انأو

& ةيآلا . رونلا ةروس (9)
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 لوسر هرمأي نآ لبق امالث اهقلطف . اهتكسما نا هللا 7 اي اهيلَع 1 : رمي وع

 ٠ ىمتن ٠ ١ ينينعالنملا ةنس تناكف باهش س ١ لاق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىنالجعلا نالجملا نبا دجلا نبا ىا : رجح نبا لاق (يدع نب مصاع) : هل وق

 حتفب دجلاو . نالجع ىنب ديس مصاع ناكو _ لاق نأ ىلا _ رميوع دلاو مع نبا وهو
 ناكو _ لاق نأ ىلا ميحلا نوكسو ةلمهملا حتفب نالحملاو لادلا ديدشتو ميجلا

 ةيلهاجلا ىف راصنالا نم سوالا نب كلام نب فوع نب ورمع ىنب فلاح نالجعلا
 . راصنالا ىف اولخدف ةنيدملا نكسو

 ةلوخ اهمسا ناو روكذملا مصاع تنب ىه رمي وع ةارما نأ ىبلكلا نبا ركذ دقو

 نعالف اهجرز اهفذق ىتلا مضاع تنب ةلوخ : ةباحصلا باتك ىف ةدنم نبا لاقو

 ركذو _ لاق نأ لا _ ةياور اهل فرعت اإل و ركذ آ امهنيب ملس و هيلع هللا ىلص ءىمبنلا

 . لاق نأ ىلا . مصاع ىخا تنب اهنأ هيودرم نبا

 , هللا لوسر اي : لاق (ِتاتَصمملا نومهري َنيذلاو) تلزن امل ىدع نب مصاع نا

 لتاقم نع لاق نا ىلا - هيخا تيب ىف هب يلتباف ! َءاَدَهُش ةمزا اندَحأل نا

 هتحت همع نبا هانأف هنيب لهأ ىف هب ىلتبا كلذ نع مصاع لاس امل لاق بابح نبا

 . خلا . مصاع مع ونب مهتلالث لبلخلاو جوزلاو ةأرملا ةمع نباب اهامر همع ةنبا

 . لجر مكح نع ىن ربخا :' رحح نبا لاق (الحر تبارا) : هل وق

 . عم : هل وف ىلع رصتقا اذك : رجح نمب ا لاق (الح ر هتأرما م دحو) : هل وت

 . ةيؤرلا دنع هدحو نوكي نأ هدارمو . ةيصاخ ةيعم هدارم نانف ةيانكلا لمعتساف

 : هلوق مومعل صاصقلا مكحب هملع مدقنل اصاصق ىأ (هنولتقتف هلتقيا) : هلوق
 ىذلا ببسلاب عقي ام كلذ نم صخي ناآ لامتحالا هقرط نكل (ىيقّنلاب َضتلا)

 مأ : لاق اذهلو . رشبلا اهيلع عبط ىتلا ةريغلا نم ابلاغ هيلع .بصلا ىلع ردقي ال

 . لاق نآ ىلا ؟ لعفي فيك

 ؟هب لتقي له هلتقف رمالا ققحتف الجر هتارما عم دجو نميف ءاململا فلتخا دق و

 لوتقملا ىلغ وأ انزلا ةنيبب ىناي نأ الا هنم صنتقي : اولاقو . مادقالا روهمجلا عنمف

 انصحم لوتقملا نوكي نأ طرشب هب لتاقلا لتقي الف هنثرو هب فرتمت وأ . فارتعالاب

: فلسلا ضعب لاقو . مامالا نذا ريغب دحلا ميقي نأ هل سيل هنال هب لتقي .لب : ليقو



 247 دودعلاو مجرلا ىف (36) بابلا

 قاحساو دمحا طرشو . هقدص ةراما ترهظ اذا هلعف اميف رذعيو الصا لنقي ال لب

 مساقلا نبا مهقفاوو . كلذ ببسب هلتق هنأ نيدهاسب ىتاي نا امهعبت نمو

 : ىبطرقلا لاق . نصحا دق لوتقملا نوكي نأ : داز نكل ةيكلاملا نم بيبح نباو

 . ملعا هللاو . لاق اذك . مهلوق ديؤي لاق ام ىلع رمي وع ريرقت رهاظ

 ىلع ربصي مأ ريدقتلاو ةلصتم (ما) نوكت نأ لمتحي (لعفي فيك ما) : هلوق

 مكح كانه لب يأ بارضالا ىنعمب ةعطقنم نوكت نا لمتحيو . ضضملا نم هب ام

 مصاع صخ ام ناو . مصاع اي لس : لاق كلذلف هيلع علطن نأ ديرنو هفرعن ال رخآ

 ناك هلملو هيخا ةنبا وا هتنبا ىلع هرهصو هموق ريبك ناك هنأ نم مدقت امل كلذب

 نكل ةقيقح علطا وا . هب حصفي مل كلذلف هققحني مل نكل هنع لأس ام ىلع علطا

 ىلا راشأ . ةنيب ريغب ةنصحملا ىمر نم اهنمضت ىتلا ةبوقعلا نم هب حرص اذا ىشخ
 . ىبرملا نبا كلذ

 هسفن ىف عقو هنا قفناا نكل كلذ نم ءىش هل عقي مل نوكي نأ لمتحي : لاق

 : لاق مث نمو (قطنملاب لكوم ىالبلا) لاقي امك هب ىلتباف مكحلا ىلع عالطالا ةدارا

 ةصق ىف ملسم دنع رمع نبا ثيدح ىف عقوو . هب تيلتبا دق هنع كتلاس ىذلا نا

 ميظع رماب ملكت هب ملكت ناف الجر هتارما عم لجر دجو نا تيارأ : لاقف ىنالجملا

 . كلذ نشم ىلع تكس تكس ناو

 . هسل ََتَق نِإَو . وُمتدَج متك نإ : اضيا هدنع دوعسم نبا ثيدح ىفد
 با . ىنعملا اذه ىف تاياورلا متا هذهد .ميظع ىلَع َتَكَس َتكَس نإو

 كلذ غلبو اهباع ىتح ةلاسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركف) : هلوقو

 نا هببسو رجح نبا لاق . ىدع نب مصاع لجرلاب دارأ (اميظع اغلبم لجرلاب
 ال رميوعل لاق اذهلف هيلع راكنالاب وه صتخاف هريغ لاؤسلا ىلع مصاعل لماحلا

 . لاق نأ ىلا ( ريخب ينتات مل) با وحلا ىلع همهفتسانف عجر

 مككح هيف لزني مل اميف لئاسملا تناك : ىمفاسشلا لاق ام كلذ ةهارك ببسو

 امرحم كلذ لبق نكي مل اميف ميرحتلاب ىحولا لزني الئل ةعونمم ىحولا لوزن نمز

 ٌنَع لأس نم اماج يانلا مظغأ) حيحصلا ىف جرخملا ثيدحلا هل دهشيو مرحيف

. ( رميناشم لجأ مر مرحم مَّرَحُت م رئ
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 هيف ناك ام اميس ال اهيلا جاتحي ال ىتلا لئاسملا ةيهارك دارملا : ىوونلا لاقو
 جاتحملا لئاسلا دارملا سيلو . هيلع ةعانش وآ ةشحاق ةعانق وا ملسم رتس كته
 ىلص هللا لوسر مهبيجيق لزاونلا نع نولأسي نوملسملا ناك دقف . تعقو اذا اهيلا
 هيلع بترتيو . ةعاشا مصاع لاؤس ىف ناك املف . ةهارك ريفب ملسو هيلع هللا

 ةلأسملا ىف ناك امبرو . ةلأسملا هرك ملسملا ضرع ىلع نيقفانملاو دوهيلا طيلست

 ىف كلذ دهاوشو . ,هنمأ ّلَع َيييَتلا بحي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو قييضت
 . خلا . لاؤسلا ةرثكل الا ناعللا ةيآ تلزن ام رباج ثيدح ىفو . ةريثك ثيداحالا

 دجلا نب ديز نب ثراحلا نب رميوع هنا رجح نبا لقن (ىنالجعلا رميوع) :هلوق
 وأ هبخأ تنب وا مصاع تنب هتجوز نأو . مصاع مع نبا هنا مدقتو . نالجع نبا

 نم مدقت امل كلذو اهنيعب ةلاسملا نع ملسو هليع هللا ىلص ءىبنلا لاسف همع تنب

 هءاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلاؤس دعب ىنعي هلعا ىلا مصاع عجر امل هنا
 . خلا . اهنع هلأسا ىتح ىهتنا ال هللاو _ لاق نا ىلا _ رميوع

 ىنَو كيف هللا لزا دَق) ىراخبلا ةياور (كتبحاص ىفو كيف تلزنا دق) : هلوقا

 لا ةراشا هنم مدقت دق ناك هنأ قايسلا اذه رهاظ : رجح نبا لاق ( َكتَبحاَص
 ىبرعلا نبا اهيلا راشا ىتلا تالامتحالا دحأ حجرتيف هتارما عم هل عقو ام صوصخ

 ىف عقو ام كلذ حضويو . اراصتخا قايسلا ىف نا قرطلا ةيقب نم ىل رهظ نكل

 تكس ناو ميظع رماب ملكت ملكت نا : هلوق دعب ىنالجملا ةصق ىف رمع نبا ثيدح
 كلذ دعب ناك املف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا هنع تكسف كلذ لثم ىلع تكس

 دعب الا هتأرما ركذي مل هنأ ىلع لدف هب تيلتبا دق هنع كتلاس ىذلا نا : لاقف هاتا

 . داع مث فرصنا نا

 لاق (ظيمن ىلع تكس تكس ناو) لاق ال لجرلا نأ .دوعسم نا ثيدح ىف عقو

 اذهو . ناعللا ةيآ تلزنف وعدي لعجف (عَتْفأ ًمُهَلا) : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 نمز لوزنلاو ءاعدلا نيب للختي نا لمتحي نكل لاؤسلا بقع تلزن ةيآلا نا هرهاظ
 ببسب تلزن ةصقلا نا ادج رهاظ هلك اذهو . رميوع دوعيو مصاع بهذي ثيحب

 ةيمأ نب لاله نأ : سابع نبا ثيدح نم رونلا ةروس ىف مدقت ام هضراعي و . رمي وع
 هع وأ ةَتّتَبلا) : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف ءامحس نب كيرشب هتارما فذق
:ىربي ام هللا نلزنيلو قداصل ىنا قحلاب كثمب ىذلاو : لاله لاقف (لرََظ ىف
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 . ةيآلا « مُهَجاَوزَا توصي نيذلاو ه هيلع لزناف ليربج لزنف دحلا نم ىرهظ
 . لاتق نأ ىلا

 لوسر امنيبف ًاجَرَف ىل هللا لمجي نآ وجرال ىناو لاله لاق : ىرخا ةياور ىف
 ملسم دنع سنأ ثيدح ىفو . يحولا هيلع لزن ذا كلذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لجر لوأ ناكو _ لاق نا ىلا _ ءامحس نب كيرشب هتارما فذق ةيمأ نب لاله نا
 . لاله ببسب تلزن ةيآلا نأ ىلع لدي اذهف مالسالا ىف نعال

 امهنيب عمجلا ةيفيك تنيبو كلذ نم حجارلا ىف ملعلا لحأ فالتخا مدقت دقو

 امهناش ىف تلزنف رمي وع لأس مث الوأ لأس لاله نوكي ناب رونلا ةروس ريسفت ىف

 هدمب لاله ءاج مث لوزنلا لبق لأس مصاع نوكي نأ لامتحا نآلا ىل رهظو . اعم

 كتلأس ىذلا نا : اهيف لاق ىتلا ةيناثلا ةرملا ىف رميوع ءاجف هلاؤس دنع تلزنف

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا هملعاف لاله نأش ىف تلزن ةيآلا دجوف . هب تيلتبا دق هنع

 لالهب صتخي ال كلذ نال كلذ هل عقو نم لك ىف تلزن اهنا ىنعي تلزن اهناب ملسو
 هتصق ركذف لاله ءاج ىنالجملا هجوت دعب وعدي عرش امل هنا لمتحيو _ لاق نا ىلا

 . ىهتنا . كتبحاص ىفو كيف تلزن دك : لاقف رميوع ءاجف تلزنف

 هب لدتساو اهب ىتأف بهذف ىنمي : رجح نبا لاق (اهب تأف بهذاف) : هلوق

 مل نعالف امهنيب نعالي نميف ايضارت ولف هرمابو مكاحلا دنع نوكي ناعللا نآ ىلع
 .. مكاحلا هب صتخي نأ ىضتقي ام ظيلفتلا نم ناعللا ىف نال حصي

 هظعوو رونلا ةروس ىف ىتلا تايآلا يأ هيَلَع ًرُهَالََ : رمع نبا ثيدح ىفو
 قحلاب كثعب ىذلاو ال : لاق ةرخآلا باذع نم نوها ايندلا باذع نأ هربخأو هركذو

 باذع نم نوهأ ايندلا باذع نا اهربخأو اهركذو اهظعوف اهاعدو اهيلع تبذك ام

 . ىهتنا . باذكل هنا قحلاب كثعب ىذلاو تلاق . ةرخآلا

 اهلاسف اهب ىناف بهذف : هريدقت فذح هيف رجح نبا لاق (انعالتف) ::: هلوق

 ىف) هدمب تاياورلا ضعب ىف داز . هرخآ ىلا انعالتف ناعللاب امهرمأف تركناف

 (ربنملا دنع رصعلا دعب) اهضعب ىفو . اضيا (رصعلا دعب) ةدايز اهضعب ىفو (دجسمملا

 ماكحلا ةرضحب نوكي ناعللا نا ىلع كلذ ع ومجمب لدتساو : رجح نبا لاق

.اذهو ناكملا : اهثلاث . نامزلا :: اهيناث . ظيلفتلا عاونأ دحا وهو سانلا نم عمجب و
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 لج رلاب أدبيف _ ةنعالملا ةفص ىف _ لاق نأ ىلا - بجاو : ليقو . بحتسم ظيلفتلا

 هبلع هللا ىلص ثىبنلا هاعدف _ ىرخا ةياور ىف لاق نأ ىلا _ تاداهش عبرا دهشيف
 كلذب دهشف . انزلا سي رهب اهتْيَمَر اميف َنيِقداَصلا َنَخ كنإ رللاب دهش : لاقف ملسو
 اهاعد مث . لمفف باكلا نم كنك ناي َكْيَكَع هللا ةَنَمَلَو ةسماخلا ىف هل لاق مث امبرا
 تلاق مث فرَتُمََس اهنا اننظ ىتح ةنكس تتكس ةسماخلا ىف ناك املف هوحن ركذف
 . خلا . لوقلا ىلع تضمف مويلا رئاس يموق حضفا ال

 نأ هحيرص لب هرهاظ (امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرفف) :هلوق
 انموق دنعو . اندنع كلذك وهو لجرلا قيلطت ىلع فقوتت ال نينعالتملا نيب ةقرفلا

 , اثالث اهقلطف ثيدحلا اذه رخآ ىف درو امب فقوتلاب لاق نم لدتساف فالخ هيف

 ملسو هيلع هللا ىلص ،ىبنلا قرف) رمع نبا ثيدح ىف هلوقب بيجاو : رجح نبا لاق
 قيرفتب تعقو ةقرفلا نا رمع نبا ثيدح رهاظو _ لاق نأ ىلا _ (نينعالتملا نيب
 . خلا , ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا

 اوركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوءاج دوهيلا نا) : هلوق _ 17
 مسا نا ىبرعلا نبا نع ىليهسللا ركذ : رجح نبا لاق (اينز ةارماو مهنم الجر نأ هل
 ببسلا دواد وبا ركذو . لجرلا مسي ملو ةلمهملا نوكسو ةدحوملا مضب ةرسب ةأرملا

 . لاق نأ ىلا _ كلذ ىف

 انب اوبهذا ضعبل مهضعب لاقف ةارماب دوهيلا نم لجر انز : لاق ةريره ىبأ نع

 اتُجَجَتحاَو اهاَمْلبَكمجمَولا َنوُد ىنف نآنفآ نإَق فيفختلاب ثعب هناف ،ىبنلا اذه ىلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا اوتأف : لاق َكئاَيبنَا نه“ىبت ىتمأ الو . هللا دنع اهب
 ارما لُجَر ىف ىرت ام مساقلا ابا اي : ١ولاقف هباحصا ىف دجسملا ىف سلاج وهو
 ؟ ايت َر مهنم

 ريظنلاو ةظيرق نم موق قلطنا : اولاق نيرسفملا نع ىبلعثلاو ىبرعلا نبا لقن و
 ةنانك و فيضلا نب كلامو رمع نب ديعسو دسا نب بعكو فرشالا نب بعك مهنم

 هيلع هللا ىلص ثىبنلا اولاسف اروزاع نب فسويو سيق نب سامشو قيقعلا نبا
 تناكو . ةرسي ةأرملا مساو اينز ربيخ لها فرشا نم ةارماو لجر ناكو مدسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىلع ليربج لزنف هولاسا اولاقف ابرح ذئنيح ربيخ
. خلا . ةلوطم ةصقلا ركذف ايروص نبا هتيبو كنيب لَمجا : لاقف
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 : ىجابلا لاق :: رجح نبا لاق (مجرلا نأش ىف ةاروتلا ىف نودجت ام) :هلوق

 .ليدبت هقحلي مل عرش ام ىلع تباث اهيف مجرلا مكح نا يح ولاب ملع نوكي نأ لمتحي
 ىلع مهنم ملسأ نمم هريغو مالس نب هللا دبع رابخاب كلذ ملع نوكي نا لمتحي و

 ملعيل كلذ نع مهلأس امنا نوكي نا لمتحيو . مهلقن ةحصب ملعلا هب هل لصح هجو
 ها . ىلاعت هللا لبق نم كلذ ةحص ملمي مث هيف مهدنع ام

 ىلا _ ةحيضفلا نم هثلاث و هلوا حتفب : رجح نبا لاق (امهحضفن اولاق) :_هلوق

 ظفلب ديحوتلا ىف ةينآلا عفان نع بويأ ةياور نم ةحيضفلا نايب عقو ۔ لاق نأ
 .لاق نا ىلا (امهب فاطيو امهعوجو نيب فلاخنو امهممحنو امههوجو مخسن اولاق)

 ىفو (ةيبجتلاو هجولا ميمحت اوثدحا انرابحا نا رانيد نب هللا دبع ةياور ىفو

 لباقيو رامح ىلع ناينازلا لمحي نا ةيبجتلاو دلجي و هبجيو ممح ةريره ىبأ ثيدح
 . امهب فاطيو امهتيفقا

 بنكلاو ةاروتلا مكح في رحت مهباوج ىف اودصق مهنا رمالا رهاظ : ىجابلا لاقو

 اماو . هللا لزنا ام ريغب مهنيب مكحي نآ ءاجر اما ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلع

 بجو امع مهجرخي كلذ نآ اودقتعاو نيينازلا ىلع فيفختلا هميكحتب اودصق مهنال

 رهظف لطاب ىلع رقي ال ايبن ناك نا ررقملا نم هنال هرما رابتخا اودصق وا . مهيلع
 ها . دمحلا هللو هقدصو مهبذك هللا قيفوتب

 اهب ىتاف : ملسا نب ديز ةياور : رجح نبا لاق (اهورشنو اهب اوتاف) :هلوق
 . كلزنأ نمبو كب تنمآ ::: لاق مث اهيلع ةاروتلا عضوف هتحت نم ةداسولا عزنو

 . هللاب كدشنا : لاقف مهئاملع نم الجر اعدف ملسم دنع ءاربلا ثيدح ىف

 نباب اوناف مكنم نيلجر ملعأب ىنوتئا : لاقف دواد ىبأ دنع رباج ثيدح ىفو

 ىنب ءاملع نم نيلجرب ىنوتنا : سابع نبا ثيدح ىف ىناربطلا داز . ايروص

 هينيع ىلع هابجاح طقس دق خيش رخآلاو باش امهدحا نيلجرب هوتاف ليئارسا

 . ربكلا نم

 هللا ىلص هللا لوسر اوتفتسا دوهيلا نا : دهاجم قيرط نم متاح ىبأ نبالو

 مهرابحاب اوتأي نا مهرماف هوركناف مجرلاب مهاتفاف نيينازلا ىف ملسو هيلع
 ىف هنا هللا لوسر اي كوبذك : لاقف روعأ مهرغاصا نم الجر الا هومنكف مهدشانف
. ابروص نبا هب دارملاو . فا ةاروتلا
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 بويأ ةياور ىفو : رجح نبا لاق (مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحا عضوف) :هلوق

 عضوف اهنم عضوم ىلا ىهتنا ىتح ارقف . ارقا روعا اي نوضري نمم لجرلا لاقف
 شاقنلا دنع مقو دقو . مدقت امك ايروص نب هللا دبع لجرلا اذه مساو (هيلع هدي

 . لاق نأ ىلا . ملس] نأ دعب دترا هنأ هريسفت ىف

 لوسر اي : لاق هدشان امنا ملس و هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىرخا ةياور ىئر

 :: ثيدحلا رخآ ىن لاقو , كنودسحي مهنكلو لسرم ءىبن كنا نوملعيل مهنا هللا

 نيذلا ًكنرْعَي ال لوُسَرلا اهيأ اكي ه هيف تلزنو ايروص نبا كلذ دعب رفك من
 عا . (10) ةيآلا « رمكلا ىف نوعراسي

 ٌدجَت) ءاربلا ثيدح ىف عقوو : رجح نبا لاق (خلا مالس نب هللا دبع لاقف) : هلوق

 فيضلا اَنذَحآ اذإو أانمرت تبرمقلا انذَعأ ذا نكم اتفارشأ ىف "رثك هنكل مجرلا
 ميض لاو فيرشلا ىلع همميقن ة ىش ىلع عمتُحتلف ا ولاعت انلقف . دحلا هنع انمأ

 . «محَرلا ناكم هلَجْلاَر ميخشتلا نَمَجَت

 نضحلا ة ري ره ىبأ ةياور ىنف مجرلا ةيآ نم ةارونلا ىف ام نايب عقوو

 ىف امم عَصَت نَح لبح ةآزملا تناك نإو امج ةنيبلا مهْيَلَع تماق اَيَنَر ادا ةنصحا
 اؤَأَد مهتأ ةعبرأ دهع اذا ةاروتلا ىف ةجت) دواد ىبا نع رباج ثيدح ىفو (اَمنطَت
 اوجو ًنإَق ) هجولا اذه نم زازبلا داز (اكجر ةلحكملا ىف ليملا َلكي اهجرف ىف هرگذ

 : - ٠ ۔ ., 2 م ., ٥۔ ے۔ 7 - ه . .؟ ه۔ . .؟ث :إ ۔۔ <<

 : لاق ."ةبوقع اهيفو ةينار يهق اهنطب ىلم ؤ اهبؤث ىف ؤا ن ىف ةارملا عم َلَجَرلا
 . (َلْتَقْلا اتهرگم اناطلس بد : الاق ؟ اهن ومجرمت نأ مكحتم ام

 اتَر : ةدايز) لاق ؟هللا رما ؛نُضصَعَتَرا ام لوآ اَمَق) ةريره ىبأ ثيدح ىفو
 . هنود هموق َلاَحَق همجَر دارأف يرق ةرُجَر نرت . مجرلا هنع رخاف كلملا بحاص
 ھ و,؟ .. ۔۔ هم 7 ث ٥ ,م -{ ر “٥,۔٥ 4 . ۔ ۔

 . خلا . ةببوقمتلا هذمت ع .اوحلطصاف (كبجاصب ادبا) اولاق و

 : رجح نبا لاق (امج رف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهب رماف) : هل وق

 . (ةاَرؤَنلا ىف امن هكح ىنا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف) ةريره ىبأ ثيدح ىف داز

 رباج تيدح ىف عقوو (ةؤنامآ ذإ لَّرُما ايحلا نمك لوا ىئا ةهَللا) ءاربلا ثيدح ىفو

٠ 1 ةيالا . ةدنثئاملا ةروس (1٥0)
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 ةمئأ هاجف روهشلاب عسو هئكَع هللا َقَص للا نوُسَر امدق اضيا ةدايزلا نم
 ها . (امجرَت امهب رمأك ةلحكملا ىف ليملا ننم اهجرك ىف هرد اوأر مهنأ اوئهستَ

 دنع تاياورلا ضعب ىف (ةراجحلا اهيقي ةارملا ىلع ىفاجي لجرلا تيارف) : هلوق
 انُجَي اهضعب ىفو . ةنكاس ةينانحت مث ةروسكم نون اهدمب ةلمهملا ءاحلاب ىنحي انموق
 لاق زومهم ميجو هلوا مضب ثىناجي اهضعب ىفو . ةزمع مث ةحوتفم نونو ميجب

 . ليمي ىأ . ىنحي : باوصلاو ربلا دبع نبا نع القن : رجح نبا

 ةرشع ةظفللا هذه طبض ىف فالتخالا نم انل لصح ام ةلمجو رجح نبا لاق
 لوالاك : عبارلا . ةزمهلابو نونلا رسكو ميجلاو هلوا مضب ثلاثلاو نالوالا : هجوا

 . ةيناتحنلا لدب واوب هنأ الا ىناثلاك : سماخلا . نونلا لدب ةدح وملاب هنا الا

 ؛نونلا ديدشتو ةلمهملا حتفو هلوأ مضب : عباسلا . ميجب هنا الا لوالاك : سداسلاو

 لدب ءافلاب نكل هلثم : رشاعلا . ءاحلاب نكل هلثم : عساتلا . نون'اب ىننا دي : نماثلا
 . ىهتنا . خلا اضيا م جلابو نونلا

 ىفو . ىنحي هلوق ريسفت فاق مث هلوا حتفب : رجح نبا لاق (اهيقي) :هلوق

 اذه نم هجام نبالو . هسفنب ةراجحلا نم اهيقي هتيار دقلف رمع نب هللا ديبع ةياور
 ماق ةراجحلا سم دجو املف ىناربطلا دنع سابع نبا ثيدح ىفو . اهرتسي هجولا

 هلوسرل عنص امم كلذ ناكف اعيمج التق ىتح ةراجحلا اهيقي اهيلع ىنحي هتبحاص ىلع

 . امهنم انزلا قيقحت ىف

 لوق وهو انز اذا رفاكلا ىلع دحلا بوجو دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : لاق

 نأ ىلع قافتالا لقنف ربلا دبع نبا لهذ دقو . ىعفاسثلا دنع فالخ هيفو . روهمجلا

 ناطرتشي ال دمحاو يعفاشلا ناب هيلع درو . مالسالا مجرلل بجوملا ناصحالا طرش

 انصحأ دق اناك امجر نيذللا نيبدوهيلا نأب حيرصتلا عوقو امهبهذم ديؤيو . كلذ
 . هلقن مدقت امك

 . مالسالا ناصحالا طرش : كلام خيش ةعيبرو ةيفنحلا مظعمو ةيكلاملا لاقو
 ةاروتلا مكحب امهمجر امنا ملسو هيلع هللا ىلص هناب بابلا ثيدح نع اوباجاو .

 ىف امب مهيلع مكحلا ذيفنت اباب نم وه امناو ءىش ىف مالسالا مكح نم وه سيلو
 لو] كلذ ناكو : اولاق نصحملا ريغو نصحملا ىلع مجرلا ةاروتلا ىف ناف مهباتك
لمملاو ةاروتلا مكح عابتاب ارومأم ناكو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لوخد
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 هلوقب كلذ خسن مث مكحلا كلذ ىلع نييدوهيلا مجرف هعرش ىف كلذ خسني ىتح اهب
 عسن مث (11) ى اليب نهل هللا لمي وآ هلوق ىلا ةتحافلا يتأي ىناملا ه :: ىلامت

 . خلا . نصحي مل نمو نصحأ نم نيب ةقرفتلاب كلذ

 . هرغغنو ناصحالاو . اهمدعو ةمذلا طارتشا ىف هريغو كلام نيب عرازنلا لاطانف

 نيدومبلا ملسو هيلع هلل ١ ىلص همحر ىن مدقتملا باوجلاو : لوقأ همدعو مالسالاو

 . ادحوم القاع اغلاب نوكي ناب مجرلا طورش ىف قاحسا ىبأ لوقل نيمتم

 معزف . ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لها ةداهش لوبق : هيفو :: رجح نبا لاق

 ىلع مالسالا دوهش ىأ (دوهشلاب اعدف) رباج ثيدح ىف هلوق ىنمم نأ ىبرعلا نبا

 اذه درو . امهفارتعا ىلع ةنيبلا ىأ دوهشلا ةداهشب (امهمجرف) هلوقو امهفارتعا

 . (ةلحكملا ىف ليملاك اهجرف ىف هركذ اوار مهنا) ثيدحلا سفن ىف هلوقب لي واتلا

 . فارتعالاب ٧ ةدعاشملاب ةداهشلا نا ىف حيرص رهو

 رفاك ىلع الو ملسم ىلع هتداهش لبقت ال رفاكلا نأ ىلع روهمجلا : ىبطرقلا لاقو

 ةعامج مهتداهش لبقو . كلذ ىف رضحلاو رفسلا نيب قرف الو هريغ ىف الو دح ىف ال

 . خلا . ملسم دحوي مل اذا ءاهقفلا ضعبو نيعباتلا ضعب و

 امك ةدحاو ةلم لما نم اوناك اذا ضعب اع مهضعب ةداهش زاوج اندنع بهذلاو

 . عجاريلف . هللا همحر ايركز وبا خيشلا هيلع صقت

 عرف ناصحالا توبث نال ةحرحص رافكلا ةحكنا ناآ : هيفو : رجح نبا لاق

 مل ولو اهيف سيل ام ةاروتلا لا نوبسني ١ وناك دوهيلا نأ هيفف حاكنل ا ةحص تومث

 . لاق نأ ىلا . هليدبت ىلع اومدق] امم نكي

 . لاق نآ ىلا ة قوثوم دحاو نامجرتب مكاحلا ءافتكا : هيفو

 وأ ىنآرق ليلدب انل كلذ تبث .اذا انل عرش انلبق نم عرش نا ىلع هب لدتساو

 هذه ىف عمقو ام لمحيف اذح ىلعو _ لاق نأ للا _ هخسن تمخثي مل ام حيحص ثيدح

 ةاروتلا نم خسني مل مكحلا اذه نا ملع ملسو هيلغ هللا ىلص .ىبنلا نآ ىلع ةصقلا

 ىها .الصأ

٠ .5 ةيالا . ءامنلا ةروس )11)
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 (خلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نامز ىف هتارما نعال الجر نا) : هلوق - 8

 رتآرماد لُجَر ينب َنَعَل مَتَسَو ريع هللا قَص ةىبتلا ٌنا) ىراخبلا ىف هظنل
 1 . (خلا ىفتناَف

 دارأ ناق ءافتنالا ببس ةنعالملا ىا ةيببس ءافلا : ىبطرقلا لاق : رجح نبا لاق
 ءاقتنالا دوجو ببس ةنعالملا نأ دارا ناو . ديجف ءافتنالا توبث ببس ةنمالملا نا

 . لاق نأ ىلا . فتني مل ةنعالملا ىف دلولا ىفنل ضرعتي مل نا هناف كلذك سيلف

 دلولا ىفتني دمحا نعو . دلولا ىفنل ناعللا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو

 هقحلتسا ول هنال رظن هيفو .ناعللا ىف هركذل لجرلا ضرعتي مل ولو ناعللا درجمب
 عفتري مث ةأرملا انز توبثو هنع فذقلا دح عفد لجرلا ناعمل رثؤي امناو . هقحل

 . اهناعتلاب دحلا اهنع

 هلف هيفنل ضرعتي مل ناو . ىفتنا ةنعالملا ىف دلولا ىفن نا :: يعفاشلا لاقو

 ريغب رخاف مكاحلا ىلا عفرلا هنكمأ ناو . ةأرملا ىلع ةداعا الو هئافتنال نامللا ديعي نا

 . ةعفستلا ىف امك هيفني نا هل نكي مل تدلو ىتح رذع

 نم تدلو اهناب لجرلا حيرصت لمحلا ىفن ىف طرتشي ال هنا ىلع هب لدتساو
 جتحاو _ لاق نا ىلا _ كلذ طرتشي ةيكلاملا نعو . ةضيحب اهاربتسا هنا الو . انز

 . خلا . ءاربتسالا طارتشال ىنمم الف (12) ضيحت دق لماحلا ناب ةيعفاشلا

 قحلا) هلوق ىنعمو : رجح نبا لاق ةارماب دلولا قحلاو امهنيب قرفف) : هلوق
 ثرتنف همأ اماو . امهنيب ثراوت الف جوزلا نع هافن و اهدحو اهل هريص ىأ (هماب دلولا

 ىعدي اهنبا ناكو _ لاق نأ ىلا - ثيدح ىف احيرص عقو امك اهل هللا ضرف ام هنم
 . امهل هللا ضرف ام اهنم ثريو هثرت اهنأ اهثاريم ىف ةنسلا ترج مث همال

 نكي مل اذا هلام عيمج ثرنف اماو ابأ هل اهريص هنا همأب هقاحلا ىنمم : ليقو

 نع ةياورو ةفئاطو ةلثاوو دوعسم نبا لوق وهو . هوحنو دلو نم رخآ ثراو هل

 ١ . مساقلا نبا نع ىورو همحأ

 روهشملاو رمع نباو يلع لوق ومو هل ةبصع ريصت همآ ةبصع نآ هانعم : هنعو

 . . دمحأ نع

٠ لمات ضيعت دق نم لدب (ضيعت ال لماعلا ناب) باوصلا لعل خسنلا ىف اذك (12)
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 دمحمو ديبع ىبا لوق وهو . درلاو ضوفلاب اهنم هتوخاو هما هثرت : ليقو
 خلا .هما ةبصعف لاحب ضرف وذ هثري مل ناف : لاق دمحا نع ةياورو نسحلا نبا

 .(همأ ةبصعل ىقابلاو اهل هللا ضرف ام ثرت انذنعو)

 نعالملا جوزلا نيب اضيأ ثراوتلا عطقنيو : هللا همحر ليعامسا خيشلا لاق

 ثللنلا هنم ثرتف همآ نيبو هنيب ثراوتنلا ىقبي و هيلع همآ نعال ىذلا دولوملا نيبو

 نيوخأ اوناك نا ثلثلا وأ سدسلا همال هيخالو اهبجحي ام ناك نا سدسلا وا

 . خلا . ةذيبع ىبأ لوق وهو هما ةبصعلف ىقب امو ادعاصف

 ىفتني هنأ دلولا نم ىفتناو هتجوز نعال اذا لجرلا نأ ثيدحلا اذه رهاظو
 مالك رهاظو هللا همحر ليعامسا خيشل ١ مالك رهاظ وهو . اقلطم همأب قحليو هنع

 . ناعللا دعب اهدلو دلولا نا ركذ هناف اضيا رفعج نبا

 ناحيرص امهناف هنا امهحر قاحسا ىبا خيسلا مالكو ايركز ىبا خيسشلا مالك اماو
 ىمهو هتارما لجرلا نعال اذاو :: لاقف ايركز وبا اماف . اقلطم اهب قحلي ال هنا ىنف

 خالسنا لبق نم هب تتا ناو . رهشأ ةتس دعب نم هب تنأ اذا هل دلولا مزلا لماح

 ها . همزلي الف رهشأ ةتس

 ىذلا وهو ةفينح ىبأو دابع نبا بمذم ىلع دقملا تقو نم دارملا نأ رهاظلاو

 هرماظف . روهمجلا بحذم ىلع لوخدلا تقو نم وا . ارارم هللا همحر هيلع ىشم
 هللا ىلص هلوق رماظب المع اقلطم هنع ىفنني ال عباسلا ىف لوخدلا دمب دلو اذا هنأ
 عباسلا ىف لوخدلا لبق دلو اذا اماو (رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا) : ملسو هيلع
 . اهب لوخدلا لبق و اهيلع دقعلا لبق هما نطب .ىف ناك هنا بيفلا فشك دقف

 ءافتنا نا : امهدحأ : نيهجو نم لمات مالكلا اذه ىف : لوقي نأ لئاقل نكلو

 عباسلا رهمشلا لوخد لبق دلو ثيح ناعللا ىلع فقوتي ال ةروصلا هذه ىف دلولا

 جوزلا نع دلولا ءافتناب حرصملا ثيدحلا اذهل ذبانم هنا : ىناثلاو . رها وه امك
 امناو . هنم نوكي نا نكمي ىذلا دلولا ىف ىتاي امنا اذهو . هيلع همأ نعال اذا

 . ملعا هللاو . رهشا ةتس خالسنا دعب هب تتا اذا كلذك نوكي

 ةتس خالسنا لبق هب تنا اذا دلولا مزلا : اذكه ةخسنلا نوكت نا بسانملاو
. نم ىنعي رهشا ةتس خالسنا دعب نم هب تت] ناو . ةنعالملا تقو نم ىنعي رهشأ
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 ىف قلطأ ثيح هل .ادييقت نوكي لب ثيدحلا ذثنيح ىفاني الف همزلي الف ةنعالملا تقو
 نم رهشا ةتس دعب هب تنا اذا امب ديقي هنا عم ةنعالملا دعب جوزلا نع دلولا ءافتنا

 عمجارتلف . ملعا هللاو . دلولا ىفن ىلا رظنلاب ةدئاف ناعلل رهظتو . ةنعالملا تقو

 الا هب قح ال وهف هشارف ىلع دلو نم لكو : لاقف هللا همحر قاحسا وبا اماو
 . لئاسم سمخ ىف

 . لاق نا ىلا . حاكنلا دقع موي نم رهشا ةتس نم لقال دلوي نا ::: اهدحا

 ةارملا رقت وا لمحلا جوزلا دحجيف اهب لخد دقو لمح اهب رهظي نأ : عبارلا

 ىفني ال : ليق دقو ; هنع دلولا ىفنيو انزلا ىف دحت اهناف هاركتسا وأ انز نم هنا

 ١ . اهب لخد ذا هنع

 اهنعالي هناف جوزلا دحجيف لمح اهب رهظيف اهب لوخدم ريغ نوكت نأ : سماخلا
 بجوو دلولا هب قحل ةنعالملا مامت لبق تام وأ هسفن بذك ناف دلولا هنع ىفنيو

 دلولا ىفني ال اهب لوخدملا نا قاحسا ىبأ مالك رهاظف ..ها ثاريملاو قادصلا هيلع
 هنأ .اضيا هرماظؤز . ءاركتسالا وأ انزلاب ةآرملا ترقأ اذا الا هركنأ اذا هدلاو نع

 ال ىتلا ةقرفتلل ىمه امناف تعقو ناف ىنعي هل امزال ناك ثيح هيلع ةنعالملا عقت ال

 . اهعم عامتجا

 ناك ام ءاركتسالاو انزلاب ةأرملا رقت مل اذا لوخدلا دمب مزاللا دلولاب دارملاو

 دعب امزال دلوملا المح ثيح بابلا ثدح رعاظل اذبانم هللا امهمحر امهنم لك مالك

 نيب و امهنيب عمجي فيك رظنيلف . ملعأ هللاو . رهشأ ةتس ىضم دمب و ىنمي لوخدلا

 . ءافخلا ةياغ ىف هناف ثيدحلا

 شارفلل دلولا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نيبو ثيدحلا اذه نيب عمجلا امأو

 . هيلع هما نعالي مل اذا ام ىلع ىناثلا ثيدحلا لمحي نأبف (رجحلا رهاعللو

 . ملعا هللاو

 ىخأ ىناصوأ تاياورلا ضعب ىف (حخلا صاقو ىبآ نبا ةبتع ناك) : هلوق - 9

 . (ىنبا هناف ةعمز ةمأ نبا كيلا ضبقأ نا) ةكم تمدق اذا

 . ةدولوملا لصالا ىف ةديلولا : رحح نبا لاق (ةعمز ةديلو ن ١ نا) : هلوق

 ةما تناك اهنا _ لاق نا ىلا - اهمسا ىلع فقأ مل ةديلولا هذهو . ةمالا ىلع قلطتو
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 . ةيبصلا ىه : ىرهوجلا لاق . ةلوعفم ىنعمب ةدالولا نم ةليعف ةديلولاو . ةينامي
 نوكسو ىازلا حتفب ةعمزو . دلولا ما ريغل مسا اهنا : ليقو . دنالو عمجلاو . ةمالاو

 كيرحتلا ىشقولا ديلولا وبأ لاقو . رهشأ نيكستلا ىوونلا لاق كرحت دقو . ميملا

 كيرحتلاو مسالا ىف نيكستلا نيثدحملا ةنسلا ىلع ىراجلاو : تلق . باوصلا وه

 ءىبنلا جوز ةدوس دلاو ىرماعلا ىشرقلا سمش دبع نب سيق نبا وهو . بسنلا ىف
 . خلا . ملسو هيلع هللا ىلص

 مدق املف) ةياور ىف (ىخا نبا لاق دعس هذخأ حتفلا ماع ناك املف) :هلوق

 حنملا مؤي اك ًيَلَف) ةياور ىفو (حتفلا ماع ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هللآ لوسر
 ىفو . (ةَبْعَعْلا بَرَد ىخآ با َلاَقَو ميلا هَضَتحاَق ةهكّشلاب هرعت مالملا دعس ىآ
 هنا . يلار دَهَع صاق» ىبأ نب ةبنم ىخآ نبا ادَم عللا لوسر اي دم ار ةياور
 . رجح نبا نم صخلم ىهتنا . هنبا

 ريفب ةعمز نب دبع ىراخبلا ةياور ىف (ةعمز نب هللا دبع هيلا ماقف) : هلوق
 معن . طلغ وهو هللا دبع .بجاحلا نبا رصتخم ىف عقوو : رجح نبا لاق . ةفاضا

 اذه ىف ىواحطلا دنع ةشئاع ةياور نم قرطلا ضعب ىفو . رخآ ةعمز نب هللا دبع

 دوسالا نبا وه ةعمز نب هللا دبع نأ و طلغ هنأ ىلع هبنو.. ةعمز نب هللا دبع ثيدحلا

 . لاق نا ىلا . ىزملا دبع نب دسا نب بلطملا نبا

 دقو هريغو ةباحصلا ىف ربلا دبع نبا هركذ . نمحرلا دبع همسا روكذملا نبالاو .
 . ةنيدملاب بقعأ

 ةباحصلا ىف هركذف : هتبحص ىف فلتخم دمس وخا صاقو ىبا نبا ةبتعو

 هللا لوسر هجو جش هنا ركذو كلذ ميعن وبأ ركنتساو . لاق نا ىلا ى ىركسصلا

 ىلص ءىبنلا نأ _ لاق نا ىلا _ امالسا هل تملع امو لاق دحأب ملسو هيلع هللا ىلص

 ارفاك تامف (اًَرفاك توُسَي ىّمَح لومحلا ةبتع ىنع لوحي ال) ناب اعد ملسو هيلع هللا
 ءيبنلاب لعف امل ةبتع نا : لوقي ةعتلب ىبأ نب بطاح عمس هنا سنا نع . لاق نأ ىلا
 ىطايمدلاو نيتلا نبا مزجو . لاق اذك هتلتقف هتعبت لعف ام ملسو هيلع هللا ىلص

 ماو ةرهز نب ثرحلا نب بهو تنب دنه ةبتع ماو رجح نبا لاق . ارفاك تام هناب
. ىهتنا . ةيمآ نب نايفس تنب ةنمح دمس هيخأ
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 لاق) ةياور هيف (هشارف ىلع دلو ناك دقو ىبا ةديلو نباو ىخا لاق) : هلوق

 (ةعمز نبا اذه . ىخا اذه) ةياور ىفو (هنيراج نم ىبا شارف ىلع دلو ىخا وهأ لب
 . (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي ههبش ىلا رظنا) ةدايز تاياورلا ضعب ىفو
 ةبتمب سانلا هبشا وه اذاف ملسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنف ةياور ىفو

 . ت اهبش ىارف :ا ةياور ىفو صاقو ىبأ نبا

 لما ناك : امهريغو ىبطرقلاو ةعامج هعبتو ىباطخلا لاق : رجح نبا لاق

 اوناكو روجفلاب نبستكيف بئارضلا نهيلع نوررقي و دئالولا نونتقي ةيلهاجلا
 ملي ناكو ةما ةعمزل تناكو . حاكنلا ىف امك دلولا اوعدا .اذا ةان زلاب بسنلا نوقحلي

 نا دعس هيخا ىلا دهعو . هنم هنأ صاقو يبأ نبا ةبنع معز لمح اهب رهظف اهب
 ىف رمالا هيلع ناك ام ىلع ىخا نبا وه دعس لاقن ةعمز نب دبع مصاخف هقحلتسي

 ءىبنلا لطباف مالسالا ىف مكحلا هيلع رقتسا ام ىلع يخأ وه دبع لاقو . ةيلهاجلا
 . لاق نا ىلا . ةعمزب هقحلأو ةيلهاجلا مكح ملسو هيلع هللا ىلص

 نوربتعي اوناك مهنا ذيؤي ام ةشئاع ثيدح نم حاكنلا ىف ىضم دقو : تلق ناف
 ىف حاكنلا نا : اهظفلو ةروص ىف فئاقلا قاحلتساو ةروص ىف مالا قاحلتسا
 . . ثيدحلا . ءاحنأ ةعبرا ىلع ناك ةيلهاجلا

 اذاف . اهبيصي مهلك ةأرملا ىلع نولخديف ةرشعلا نود ام طهرلا عمتجي هيفو

 انهف تدلو دق تلاقف اهدنع اوعمتجاف مهيلا تلسرا لايل دعب تعضوو تلمح
 اياغبلا حاكنو . لاق نأ ىلا . عنتمي نأ عيطتسي الو اهدلو هب قحليف . نالف اي كنبا

 نهادحا تلمح اذاف نهيلع لخد نمدارا نمف تايار نهباوبآ ىلع نبصني نك

 . كلذ نم عنتمي الو فئاقلا ىأر ىذلاب اهدلو اوقحلا مث ةفاقلا اهل اوممج تعضوو

 دلولا اذهل ةفاقلا عمج لملف . ريخالا ةعمز ةمأ ةصقب قئاللاو : رجح نبا لاق

 انز نم ارس ةبتع اهباصا لب اياغبلا ةفصب نكت مل اهنآ وآ هوجولا نم هجوب رذمت
 لبق توملا هنمنابف هنم هنا هنظ ىلع بلغف ههبشي ادلو تدلوو تلمحف نارفاك امهو

 . ةيلصالا ةءاربلاب اكسمت كلذب دمس لمعف هقحلتسي نأ هاخا ىصواف هقاحلتسا

 ىلا شارفلل دلولا نأب درو عرشلا نأ عمس ةعمز نب دبع ناكو : ىبطرقلا لاق

ترعاع . ىنبا انالف نا هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف :: رخآ ثيدح ىف : لاق نأ
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 مالسإلا ىف ةَوممَد ال . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ةيلهاجلا ىف هما

 ...... لاق نا ىلا . رجحلا رماعلِلر ارتل دلولا . ةماجلا رما بد
 قحلتسي نا جخالل لب ءابآلاب صتخي ال قاحلتسالا نأ ىلع ةصقلا هذهب لدتساو

 . ةثرولا ىقاب هقفاويو ازناج خالا نوكي نأ طرشب ةعامجو ةيعفاشلا لوق وهو

 ال ناو القاع اغلاب ناك نا كلذ ىلع قفاوي نوكي ناو . روكذملا نم هنوك ناكماو

 . لاق نآ ىلا . بالا فورمم نوكي

 . لاق نأ ىلا . بالاب قاحلتسالا ةفئاطو كلام صخو

 هيلا ىصوا اذا هيصوم دلو قحلتسي نأ هل زوجي ىصولا نا ىلع هب لدتساو

 . لاق نا ىلا . كلذ ىف هنع ليك ولاك نوكيو هقحلتسي نأ

 كلذ تبث وأ هتمأ ءطوب ديسلا فرتعا اذاف ءطولاب اشارف ريصت ةمالا ىلعو

 امك قاحلتسا ريغ نم هقحل ءطولا دعب ناكمالا ةدمب دلوب تتا مث ناك قيرط ياب

 الا قاحلتسالا ىف طرتشي الف دقعلا درجمب اشارف ريصت ةجوزلا نكل ةجوزلا ىف

 عفانمل دارت اهناف ةمالا فالخب ءطولاك اهيلع دقعلا لعجف ءطولل دارت اهنال ناكمالا

 ءطولا نود كلملاب نيتخالا نيب عمجلا زوجي هنت نمو ءطولا اهقح ىف طرتشاف ىرخا

 َ . روهمجلا لوق اذهو

 هب قحلو ادلو ديسلا نم تدلو اذا الا اشارف ةمالا ريصت ال ةيفنحلا نعو .

 . هيفني نا الا هقحل كلذ دعب تدلو امهمف

 هنم تدلو ناو هقحل ناكمالا ةدمل هب تناف ءىطولاب فرتعا نم ةلبانحلا نعو

 حيجرتو . مهدنع حجارلا ىلع فناتسم رارقاب الا هدعب ام هقحلي مل هقحلتساف الوأ
 لكلاو . رخآ دلو ةمالا هذه نم ةممزل ناك هنا لقني مل هنال رهاظ لوالا بعذملا

 عقو مث ثيدحلا اذه ىف . لاق نا ىلا . "طولاب الا اشارف ريصت ال اهنا ىلع نوقفتم
 اناكمو انامز ناكمالا روهمجلاو ةيعفاشلا طرش نكل تاجوزلا ىف هميمعت ىلع قافتالا

 مومع مهتجحو دلولا جوزلا قحليو اشارف ريصتف دقعلا درجمب ىفتكي ةيفنحلا نعو
 . (هرخآ ىلا شارفلل دلولا) : هلوق

خيشلا هدمتعاو هللا مهمحر انباحصا نم دابع نبا بهذم اذهو : لوقا
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 بمحنمك ىرستلا ىف دلولا قوحل ىف انباحصا بهذم نا همالك نم اضيأ ذخؤي و

 . ملعا هللاو . روهمجلا

 هضراعي مل اذا هبسشلا ىف دمتعي امنا فناقلا نأ ىلع هب لدتساو : رجح نبا لاق

 مكحي مل .اذكو _ لاق نأ ىلا _- هبشلا ىلا انه تفنلي مل عراستلا نال هنم ىوقا وه ام

 . ناعللا ةيعورشم وهو هنم ىوقأ رمأ هضراع هنأل ةنعالملا ةصق ىف هبشلاب

 ضعبو ىبعشلا مومعلاب كسمت دقو . شارفلل دلولا مومع صيصخت هيفو
 . ذاش وهو ةيكلاملا

 مل ام وه : امهدحأ ناينعم (شارفلل دلولا) هلوقل : لاق هنا ىعفاشلا نع لقنو

 شارفلا بر عزانت اذا : ىناثلاو . هنع ىفتنا ناعللاك هل عرش امب هافن اذاف هفني

 . خلا . شارفلا برل دلولاف رعامعلاو

 امزالت يا : رجح نبا لاق (اَقَواَسَتَ) ىراخبلا ىف ةياورلا (هاقواستف) :: هلوق

 . رخآلا قوسي ىذلاك ناك امهنم الك نا ثيحب باهذلا ىف

 . ءانبلا ىلع مضلا دبع ىف زوجي هنا ملعا (ةصعمز نب دبع اي كل وه) : هلوق

 ةياور ىفو . مولعم وه امك لاح لك ىلع بوصنم وهف نبا اماو . عابتالا ىلع حتفلاو
 . (دْنَع اي لوخ َوُه) اهضعب ىفو (هبَع اي لوحا وه . َكَل و)

 نا زاجحلا لمهأ دنع اشارف ةمالا تبثت :. ربلا دبع نبا لاق : رجح نبا لاق

 . دلولاب اهديس رقأ نا قارعلا لحا دنعو . اهب ملي ناك هنا اهديس رقأ

 دنع حيحص ومو هيخال خالا قاحخلتسا ثيدحلا اذهب قلعتي : ىنزاملا لاقو
 دري مل هنال ثيدحلا اذهب هباحصا قلعت دقو هاوس ثراو هل نكي مل اذا ىعفاشلا

 قاحلتسا ىلع ةصقلا هذه ىف لومعملا ناكو . همأ ءطوب فرتعا الو هاعدا ةعمز نأ

 . ةعمز نب دبع

 نوكي نا نكمي هنال ثيدحلا اذه ىف ةجح الو . خالا قاحلتسا حصي ال : اندنعو

 نال هب دلولا قحلاف هتمأ أطي ناك ةعمز نأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع تبث

 رسعيو نييقارعلا ىلع .اذه بعصي امناو ءطولاب هفارتعا ىلا جاتحي ال هؤطو تبث نم
 ةروكذملا ةمالا نم دلو ةممزل نكي مل هنا هانررق امل ىعفاسشلا هلاق امع لاصفنالا مهيلع
. خلا . ىعفاشلا هلاق ام ميلسن مهمزليف مهدنع هب ةربع ال ءطولا درجمو . اقباس
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 مماب اىئا رف تبثت لس اندنع بهذملا وه ةمالا ف عفاشلا هلاق اهو : لوقأ

 نوكت ىتم ةمالا ىف هللا همحر يداربلا مساق ىبا انمع ةلاسر عجارتلف كلذ نم

 .اشارف

 ةياور ىفو (هللا ىقل ىتح اهآر امف هلوق ىلا ةدوس اي هنم ىبجتحا) : هلوق

 ةدملا ىف طق ةَدَوَس هرت ْمكف) ةياور ىفو . (تتاَمم ىتح اهآر ام هَللاَوَق) ةشئاع تلاق

 . دعب ةَدْوَس ُهَرَت ْملَق) ةياور ىفو (امهيَحا تومت نينب لوقلا اذم ب ىتلا
 ىف تفلاب و رمالا تلثتما اهنا تاياورلا هذه نم ديفتسا هنأ رحح نبا ركذو

 روكذملا رمالا ىف سبل هنال. اهاري نأ نع الضف هرت مل اهنأ ىتح هنم باجتحالا

 . هتيؤر نم اهعنم ىلع ةلالد

 اخا ناكل هب هقحلا ول هنال ةعمزب هقحلي مل هنا ىلع ةيفنحلا هب لدتسا دقو
 ناك كلذب رمالا نأب روهمجلا باجاو . هنم باجتحالاب رمؤي ال خالاو ةدوسل

 (دبع اي كوخا وه) ةحيحصلا قرطلا ىف هلوقل اهوخأ هنأ مكح ناو هنال طايتحالل

 ةبتعب انيب هبسثلا ىار امل نكل . اهيبال ةدوس وخا وهف هيبال دبع وخا هنا تبث اذاو
 نأل نينمؤملا تاهمأل ةيزم كلذ ىف نأ ىلا ىباطخلا راشاو . اطايتحا باجتحالاب اهرما

 . لاق نا ىلا . نهريفل سيل ام كلذ ىف نهل

 ىقوتو طاشتحالل باحتحالاب ةدوس رما نأ ررق نأ دمب :: ىبطرقلا لاقو

 . نينمؤملا تاهمأ قح ىف باجحلا رما ظيلغتل كلذ نوكي نأ لمتحي د . تاهبشلا
 . لاتق نا ىلا

 زاربا نهيلع مرحي ناك هنا : لاق نم لوق . باجحلا ريسفت ىف مدقت دقو
 نالف اضيأو س طرتشي الف نعريغ فالخب ةرورضل الا تارتتسم نك ولو نهصاخشأ

 مدع باجتحالاب رمالاب دارملا لعلف اهمراحمب عامتجالا نم هتجوز عنمي نا جوزلل

 . ةولخلا ىف هب عامتجالا

 ةلص اهيلع بجاولا لب اهوخا اهاري نا ةارملا ىلع بجي ال : مزح نبا لاقو

 ٠ لاتق نأ لا . همحر

 ىف شارفلا ىعورف (1) نيمكح نيب مكحلا ةيعورشم ىلع ةيكلاملا ضمب هب لدتساو

 دعب اماكحا ىطعيف 0 لصا نم رثكا نم اهبش عرفلا ذخاي نا وهو : اهصن نايب ةدايز ةغسن ىف (1)
 عرفلا ىطعاف ةبتمب هقاحلا ىضتقي هبشلاو ٠ ةعمزب هقاحلا ىضتقي شارفلا نا كلذو ٠. كلذ
٠ نيمكح نبب امكح
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 ءاغلا نم ىلوا هح و نم ولو امهب هتاحلاو . باجتحالا ىف 1 هبشلاو بسنلا

 . لاق نا ىلا . هجو لك نم امهدحأ

 ةداهشب مكح ول امك نطابلا ىف رمالا لحي ال مكاحلا مكح نأ ىلع هب لدتساو

 ةبتعب هبشلا ببسب باجتحالاب ةدوس رماو . دبع وخا هنا مكح هنال روز اهنأ رهظف
 . باجتحالاب اهرما امل نطابلا ىف رمالا لحي مكحلا ناك ولف

 وهو ةرهاصملا ةمرخ ىف لالحلا ىطو . مكح انزلا "طول نأ ىلع هب لدتساو

 لحال اهوخا هناب مكحلا دعب باجحتحالاب ةدوس رمأ ةلالدلا هحوو . روهمجلا لوق

 . ىنازلاب هبشلا

 جوزتي نأ ىنازلل لب انزلا ءطول رثا ال : ىعفاشلاو هنع روهشملا ىف كلام لاق
 اهدلت ىتلا تنبلاو نوسحاملا نبا هقفاوو ىعفاشلا دازو . اهتنبو اهب انز ىتلا مأ

 بمذم وهو روهمجلا هيلا بهذ ام قحلاو . خلا هنم اهنا تفرع ولو اهب ىنزملا
 . انباحصآ

 ناو ةرفاكلا ةمالا ىنث ولا رفاكلا كلم ةحص ىلع هب لدتساو : رجح نبا لاق

 ةدييلوو ةما اهيلع اقلطا ادعسو ادبع نال نقلا مكح اهديس نم دلت نأ دعب اهمكح

 مأ قتع نأب بيجاو ۔۔ لاق نا ىلا ن ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا كلذ ركني ملو

 . خلا . ىرخا ةلداب تبث ديسلا تومب دلولا

 لاق . ليوأتلا اذه مهضعب فعض (مجرلا ىأ رجحلا هل ىنممو) : هلوق

 رمعناو . نام ,حلاو ةبيخلا ىنازلل ىا (رجحلا رهامللو) هلوق ىن : رجح نبا

 هيعدي ىذلا دلولا نامرح انه ةبيخلا ىنعمو . ليللاب صتخي ليقو . انزلا نيتحتفب
 وحنو بارتلاو .رححلا هفبو . رححلا هل) باخ نمل لوفت نأ برملا ةداع ترحو

 . (كلذ

 مجرلا نال فيعض وهو :: ىوونلا لاق . مجرب هنا انه رجحلاب دارملا ليقو
 هلولا ىفنل قيس امنا ربخلاو دلولا يفن همجر نم مزلي ال هنالو ‘ نصحملاب صتخم
 . خلا

 شارفلل دلولا : امهدحأ : نتياورب ىلوأ لوالا ليوأتلا ةدئاف : رجح نبا لاق

 ليقو بلثالا رهاملا ىفبو شارفلل دلولا : ىرخالاو . رجحلا رماعلا مف ىفو

. هقاقد ليقو . رجحلا هنا ركذو بارتلا
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 ءىبنلا اةف ىنبا انالف نا : ةكم تحتف امل لاقف لحر ماق تاياورلا ضعب ىفنو

 شارفلل ةلؤلا . ةيلهاجلا رمأ تَعذ .مالسإلا ىف ةَوْغَد ال) : ملسو هيلع هللا ىلص

 . رجحلا يا (بَلثَآْلا رماَنلَو
 : ربلا دبع نبا لاق . شارفلل دلولا ثيدح ةلمكت لاق : رجح نبا لاق

 اسفن نيرشعو ةعضب نع ءاج ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىوري ام حصأ نم وه

 رظن عم ىرخا ةصق ةي واعم ثيدح ىفو لاتق نأ ىلا _- مهركذف ةباحصلا نم

 هللا لوسر ءاضق نانف : رظنا هل لاقف ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبعو جاجح نبا

 . خل ١ . ةي واعم ءاضق نم رخ ملسو هبلع هللا ىلص

 هلبق ىذلا بابلا ىف هيلع مالكلا مدقت (خلا نالجر مصتخا) : هلوق - 0

 مجرلا عوقو لجال انه هركذ و . نيمصخلا نيب هللا باتكب مكحلا لجال كانه هركذو

 . ملعأ هللاو . انزلاب ترقأ ىتلا ةارملل هيف

 بي ْمَطقَت) تاياورلا ضعب ىفو (ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا) : هلوق _ 11

 : رجح نبا لاق راتيد عبر ىف آل قراسلا دي عطقت ال اهضعب ىفو (يراسلا
 نوكسو هلوأ رسك زوحيو . اهناكسا زوحيو حارلا رسكو نيسلا حتفب ةقرسلاو

 طرتشا نمو . هذخأ ذخآلا سبل ءىش ذخأب عرشلا ىف تفرعو . ةيفخ ذخالا هيناث

 نم دافتسم زرحلا : لاطب نبا لاقو . (هلنم زرح نم) داز روهمحلا ممو زرحلا

 . ةغللا ىف ىنعي ةقرسلا ىنعم

 . فضفطم ليكلا ىف قراسلاو . ةمحعم ءاخب براخلا لبالا قراسل لاقيو

 ىنزاملا لاق . هباتك ىف ةيولاخ نبا اهركذ ءايشأ ىف . رسخم نازيملا ىف قراسلاو

 اهادع ام ةلقل ةقرسلا صخو . اهقراس عطق باجياب لاومالا هللا ناص : هعبت نمو

 ةقرسلا ادع ام ىلع ةنيبلا ةماقا ةلوهسلو . بصنلاو باهتنالا نم اهيلا ةسنلاب

 ىلع ةيانجلا ةيد لمجي ملو . رجزلا ىف غلبا نوكيل اهيف ةبوقعلا ددشو . اهفالخب
 ةراشا كلذ ىفو . تناه تناخ امل مث . ةيامح هيف عطقي ام ردقب اهنم ع وطقملا وضعلا

 ٠: هلوق ىف ىرعملا ءالعلا ىبأ ىلا تبسن ىنلا ةهبشلا ىلا

 ؟ رانيد عبر ىف تعطق اهلاب ام 7 دحسع نبئام سمخب دي

 : هلوقب ىكلاملا باه ولا دبع ىضاقلا هباجاف

يرابلا ةمكح مهفاف . ةنايخلا لذ اهصخراو 0 امهالغا ةنامالا زع
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 تايانجلا ترثككل رانيد عبر تناك ول ةيدلا نأ : كلذ حرشو : رجح نب ا لاق

 ترهظف لاومالا ىلع تايانجلا ترثكل ةئام سمخ عطقلا باصن ناك ولو . ىديبالا ىلع

 . خلا , نيفرطلا نم ةنايص كلذ ناكو ىنيتيانجلا ىف ةمكحلا

 ع وكلا نم مامالا داز ناف ع وك نم عطفت امنا اهمطقب رومأملا ديلا نأ ملعا و

 . اقافتا نمض

 لاقو . عوطقملا رادقم ىلع افالتخا هباتك ىف ىعفاشلا ركذو : رجح نبا لاق

 ةصاخ ىطسزؤلاو رصنبلاو رصنخلا قراسلا دي نم عطقي ناك ايلع نا : دوعسم .نبا

 . خلا . لمع الب هكرتا نأ هللا نم ىحتسا : لوقيو

 ىمسي ال هناب درو . عباصالا لوصآ نم قلطت ديلا نآ : ىلع نع ىور هنأ كلذو

 .ع وكلا نم اهلوا ديلا نأ ىلع روهمجلاو . عباصالا عوطقم لب افرع الو ةغل ديلا عوطقم

 ىنعي لاق مميتلا ةيآ هنم نا ركذو . عامجالا هينف مهضعب لقنو :: رجح نبا لاق
 هيلع هنأ هباب ىف مدقت امك. ةنسلا نسيو « مكيديأ ْمُكِموُجْؤي اوحَسُماَق » نآرقلا
 حاضيالا ىف امك ديل ١ ىف فالخلا ركذو » خلا طقق هنك ىلع حسم مالسلاو ةالصلا

 نم : ليقو . بكنملا نم اهلوا : ليقف دبلا ةقيقح ىف فلتخا دقو : لاقف هريغو

 برصملا نأ لوالا ةحح . عباصالا لوصأ نم : ليقو . ع وكلا نم : ليقو . قفرملا

 نمو . (قفاَرملا لإ مكيدبأؤ) اهيفف ءوضولا ةيآ ىناثلا نمو . كلذ ىلع ديلا قلطت
 . . هكيدئأو هكمهوجؤب اوُحسساَت ه : نآرقلا ىفف مميتلا ةيآ ثلاثلا

 ليصفتو فالخ هيفف لامشلا تعطق ناف نيميلا الوا عطقلا .ىف بجاولا نا ملعاو
 سيل اهلامش عطقو تقرس ةأرما ىف ةداتق لاقو : ىراخبلا ىف لاق . انموق دنع

 . كلذ الا

 لوآ ىف لصالا نا ىلا كلذب ىراخبلا ىنعي فنصملا راشاو . كلذ ىلع دازي ال لاقف

 .دوعسم نبا ارق دقو . روهمجلا لوق وهو نيميلا ديلا قراسلا نم عطقي ءىش
 . لاق نا ىلا (اَمْعَناَسئا اوُمطقاَق)

 تازحا لامشلا عطق اذا لاق نم ذش دق معن بقعتو . عامجالا ضايع هيف لقنو

. ةداتق نع لقنلا رهاظ ره امك اقلطم
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 ناو نيميلا عطق بجوو عطاقلا ىلع صاصقلا بجو ادمع ناك نا : كلام لاقو
 ىعفاشلا نعو . ةفينح وبأ لاق اذكو . قراسلا نع ءىزجت و ةيدلا تبجو أطخ ناك

 . نالوق دمحاو

 ىرسيلا هلجر عطقت : روهمجلا لاقف ايناث قرس مث عطقف قرس نميف فلتخاو

 ةب راحملا ةيآب مهل جتحاو . نيميلا لجرلاف قرس نا مث . لامشلا ديلاف قرس نا مث
 قراسلا داع اذاف ةدحاولا ةرملا ىف اهنأ ةيآلا نم اومهف مهنأبو ةباحصلا لعفبو

 : ليقو . نجسو رزع قرس نا مث عطقي ام هل يقبي ال نا ىلا ايناث عطقلا هيلع بجو
 . هتجح ركذف كلام بحاص ىندملا ىرهزلا بعصم وبا هلاق . ةسماخلا ىف لتقي

 . لاتق نأ ىلا

 ركب ىبا نع لقن . لجرلا دعب لجرلا مث ديلا دعب ديلا عطقت : ثلاث لوق هيفو

 . لاق نأ ىلا . حصي الو رمعو

 هجرخا . عظطق ال مث نيميلا دعب ىرسيلا لجرلا عطقت : عبار لوق هيفو

 : نولوقي ناك ىعخنلا ميهاربا نع حيحص دنسبو - لاق نا ىلا - قازرلا دبع

 نع حيحص دنسبو . ىجنتسي و اهب لكاي دي هل سيل ةميهبلا لثم مدآ نبا كرتي ال
 هبرضا :: ىلع هل لاقف ةثلاثلا ىف عطقي نأ دارا رمع نأ : دئاع نبا نمحرلا دبع

 . ةفينح ىباو ىروثلاو ىعازوالاو ىبعشلاو ىعخنلا لوق اذهو . لعفف هسبحاو

 ةيآلا رهاظ ىلع الصأ نيلجرلا نم :ىش عطقي ال : ءاطع لاق : سماخ لوق هيفو

 تبث دقو ركنم ةسماخلا ىف لتقلا ثيدح ربلا دبع نبا لاق . ةيرهاظلا لوق وهو

 . ةبوقم اهيفو ةشحاف ةقرسلا نا تبثو . ثالث ىدحاب الا ملسم ءىرما مد لحي ال

 اوعَصَقاَق ةقراَسلاَو قراَسلاو) نوءرقي مهو ديلا دعب لجرلا عطق ةباحصلا نع تبثو

 ُهَكتَق نَمَو) نوءرقي مهو اطخ لتق ناو ديصلا ىف ءازجلا ىلع اوقفتا امك (اميديَآ
 ممو نيفخلا ىلع نوحسميو . (13) (مَمَنلا ني َلَعَق ام لثم “اَرَجَف ادمعتم مكنم
 . ها . ةنسلاب كلذ عيمج اولاق امناو . نيلجرلا لسغ نوءرقي

 اندنع بهذملا وه ام عجاريلو مولعم وه امك ريخالا اذه الا رهاظ ركذ ام عيمجو
 . ملعأ هللاو . روهمجلا لوق هلعلو لاوقالا هذه نم

٠.95 ةيؤلا . ةدناملا ةروس ()
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 زوجيو ءافلاب اذه صتخي مكحملا بحاص لاق : رجح نبا لاق (ادعاصف) : هلوق

 نمو ىأ ةدكؤملا لاحلا ىلع بوصنم وه ىنج نبا لاقو . واولا زوجتو اهلدب مث

 . خلا . ادعاص الا نكي مل داز اذا هنأ مولعملا

 : رجح نبا لاق (مهارد ةمبرا هتميق نجم ىف قراسلا دي عطق) : هلوق - 32
 ىف مدقت دقو . هسقنب عطقل ١ رش ابي نكي مل ملسو هبلع هللا ىلص هنال رمأ هانعم

 ىذلا وه نوكي نا لمتحيف ةيموزخملا دي عطق رشاب ىذلا وه الالب نا هلبق بابلا
 . هرعغ لمتحي و . كلذب الك وم ناك

 تلدباف ةموق اهلصاو هيف ةبحرلا هيلا ىهتنت ام ءىشلا ةميق (هتميق) :هلوقو
 كلذو . خلا . عيبلا دنع عيبملا هب لباقي ام نمثلاو . ةرسك دعب اهعوقول ءاي واولا

 َوَص هللا روسَر دهنت ََع عطقت مل قراسلا دي نا) ىراخبلا تاياور ضعب ىف هنا
 .. «صرت وآ ةمجح نجم نمك ىفرآلإ ملسو ميلع هللا

 امب راتتسالا وهو نانتجالا نم لعفم ميجلا حتفو ميملا رسكب نجملا هحراش لاق

 3 . كلذ ىف ةلآ هنال هميم ترسكو رتتسملا هرذاحي ال

 مظعو بصخ نم نوكت دقو ةقردلا ىه ءاف مث ميجلاو ةلمهملا حتفب ةفححلاو

 امه ليقو . نيدلج نيب هيف قباطي نكل هلثم سرتلاو . هريغ وأ دلجلاب فلفتو

 . دحاو ىنعمب

 ىن فالخلا ركذ دعب . لاق نا ىلا . دمتعملا وهو كشلل ربخلا ىن وأ لوالا ىلعو

 . هصن ام ديلا هيف عطقت ىذلا ردقلا

 . رانيد حبر ر رابتعا ىف اعوفرم احيرص صناا هب درو ام ربتعملاف ذئنيحو
 . لاق نا ىلا

 حصي ملف . لقالا ىف درو ام حصأب ذخأ باصنلا ىن تاياورلا تفلتخا اذاو

 امهدحا : نيهجو نم ىوقا رانيد عبر رابتعا ناكف مهارد ةثالث وأ رانيد عبر نم لقا

 . لاق نا ىلا (ادعاَصَق راتيد مب ىف )) ظفلب درو ثيج رصحلا ىف حيرص هنا

 . ابحذم نيرشع نم برقي قراسلا علمقي ىذلا ردقلا ىف بماذملا لصاحو

. هرخآ ىلا اهركذف . ريثكلاو ليلقلا ىف عطقي : لوالا



 دودحلاو مجرلا ىف (36) بابلا 268

 ةياور نيبو مهارد ةعبرا اهنأ نجملا ةميق ىف فنصملا ةياور نيب مالكلا ىقب

 فرص نوكي ىلاعت هللا همحر فنصملا مالك ىلعف . مهارد ةثالث نحملا نم: نأ هريغ

 ركذ نم رآ ملف امه رد رشع ىنث ١ نوكب هريغ مالك ىلعو . امهرد رشع ةتس رانيدلا

 ىف امك مهارد ةرشع هفرص نآ روكذملا لب امهرد رشع ةتس رانيدلا فرص نأ

 نحملا ىف مهارد ةثالث ةياورف . ةيدلاو ةيزحلا ىنف امك امهرد رشع ىنثا وأ . ةاكزلا

 .. رانيدلا عبرب قفوأ

 صنلل ةقفاوم ىهو مهارد ةثالث نجملا نمث ىف درو ام لقاو : رجح نبا لاق
 هلقن مهارد ةمب رأ ىف عطقلا نأب لوقلاو . خلا رانيد حبد ىنف عطقلا ىف حيرصلا

 . ديعس ىبأو ةريره ىبا نع ىرذنملا نبا هلقنو ةباحصلا ضعب نع ضايع

 . زرح نم قرسي مل ولو قراسلا عطق بوجو ىلع هب لدتساو : رجح نبا لاق

 . زوهمجلا مهفلاخو ةلزتعملا نم ىرصبلا هللا دبع ىباو ةيرهاظلا لوق وهو
 ` . لاق نا لا

 لاق ام حص ناف ةقرسلا ىنعم نم ذوخأم زرحلا طرش نأ لاطب نبا معز معن
 صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ ىلع هب لدتساو . الصأ ىرصبلا ةحح تطقس

 اهب لمعو نحملا قراس وا ناوفص ءادر قراس ىف تلزن ةقرسلا ةيآ نال ببسلا

 . نيقراسلا نه امه ريغ ىف ةباحصلا

 بهذلا نم كلذ هيلع قدص امب بجي عطقلا نا ىلع رانيد عبر قالطاب لدتساو

 . لاق نأ ىلا . ائيدر وا اديج بورضم ريغ وأ ابورضم ناك ءاوس

 ىنثتساو . اسايق لومتي ام لك ىف عطقلا ةيعورشم ىلع نجملا ىف عطقلاب لدتساو
 حلملاو بمشخلاو نبللاو ةراححلاك ةحابالا هلصا امو داسفلا هيلا ع رسي ام ةيفنحلا

 لتم ىف مهدنع حجارلاو , ةلبانحلا دنع ةياور هيفو . ريطلاو الكلاو بارتلاو

 . خلا . هعيب زاوج ىلع اعيرفت عطقلا نيجرسلا

 . مدقت امك ةقردلا ىنعي (سرتلا نجملا) : هلوق

 هللا ىلص ىبنلا لجر ىتأ) تاياورلا ضعب ىف (ةمالا نع لئس ) : هلوق _- 3

 ىلع فقأ ملو : رجح نبا لاق (اَعدِلَجا لاق اهانز ننب تنز ىتيراج لاق ملسو هيلع

. لجرلا اذه مسا
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 . جيوزتلا انه ناصحالاب دارملاو كلام ةياور هذه (نصحت ملو تنز اذا) : هلوق

 مل هنأب جيوزتلا لبق اهيلع دلج ال لاق نم معز : لاطب نبا لاق : رجح نب" لاق
 ىيحي نع ىرر دقف اومعز امك سيلو . كلام ريغ نصحت ملو ثيدحلا اذه ىف لقي

 نم ةفئاط هاور اذكو . كلام لاق امك باهش نبا نع ىراصنالا ديعس نبا

 . خلا . هنع ةينيع نبا

 . رخأ اَدِإَت ه : ىلاعت هلوق موهفمل جوزن مل اذا ةمالا ىلع دحال لاق نم لدتساو
 اصلا حكني نآ لو مكنم غطتشسي مك نَمَر ه :: ىلاصت هلوق ىف رجح نبا لاق

 ناصحا ىف فلتخا : هريغ لاقو : هصن ام يدحاولا مالك دعب (14) « ةيآلا ٍِتاميؤملا

 اهناصحا ةفئاطو سابع نبا نعو . قتعلا ليقو ؛ جيوزتلا اهناصحا رثكالا لاقف ةمالا
 ةيآلا ىف مدقت هناب هل جتحاو . ىضاقلا ليعامساو ديبع وبا هرصن و . جيوزتلا

 . نملسا اذاف هدعب لوقي نآ دمبيف (تاتيؤملا هكنايتَف نو)

 اهيلع بجي ال جوزتت نا لبق اهنأ هموهفم ناك جيوزتلا دارملا ناك اذاف : لاق

 نا لبق تنز اذا ةمالا ىلع دح ال : لاقف سابع نبا هب ذخأ ذقو تنز اذا دحلا

 وهو . مالس نب مساقلا ةديبع ىبا لوق وهو نيعباتلا نم ةعامج لاق هبو . جوزتت

 ةمألا ىقت سْيَل) سابع نبا ثيدح نم ىناربطلا هجرخا امب جتحاو . ىمفاسلل هجو
 كلذبو . هفقو حصالاو هفقوو هعفر ىف فلتخا نكل نسح هدنسو (َنصحَت ىّمَح دح

 . هريغو ةميزخ نبا مزج

 بقمت و . بأبلا ثيدحب خوسنم هنأ خوسنملاو خسانلا ىف نيهاش نبا ىعداو

 دحلا اوُميِأ) ىلع ثيدح هضراع دقو ملعي مل وهو خيراتلا ىلا جاتحي خسنلا ناب

 . لاق نا ىلا (ْنصْحَي مل نمَو مهنم نصحأ َنَم مكناقرأ لع
 لصح مالسالا ىلع ةيآلا ىفو جيوزتلا ىلع ثيدحلا ىف ناصحالا لمح اذاو

 . دلجت ناصحالا لبق تنز اذا اهنأ ةنسلا تنيب دقو . عمجلا

 ذخاف مجرلا ال دلجلا اهقح ىف مكحلا نا ديفي ناصحالاب دييقتلا : هريغ لاقو

 . ةنسلا نم ناصحالا لبق اهانز مكحو باتكلا نم ناصحالا دعب اهانز مكح

 . (1) اهقح ىف دلجلا مكح الا مث سيلف فصتني ال مجرلا نأ هيف ةمكحلاو

 ٠ 25 ةيالا . ءاسنلا ةروس (14)

٠ اهقح ىف دلجلا مكح ًريتسيلف ةغسن ىف (1)



 دونعلاو مجرلا ىف (36) بابلا 270

 هب لدتسيل اهلاح لمكا ىف دلجلا ىلع صن نوكي نا لمتحيو : ىقهيبلا لاق

 تنيب دقو : جوزتت مل اذا اهنع دلجلا طاقسا ةدارا ىلع الا اهنع مجرلا طوقس ىلع

 ها . نصحت مل ناو دلجلا اهيلع نأ ةنسلا

 ديقم ريغ باوجلا ىف انزلا داعا :: رجح نبا لاق (اهودلجاف تنز نا) : هلوق

 ىنعمو . انزلا قلطم ةمالا ىف دحلا بجوم ناو . هل رثا ال نا ىلع هيبنتلل ناصحالاب

 . لاق نأ ىلا . ةرحلا ىلع ام فصن ومو ةيآلا ىف نيبملا اهب قئاللا دحلا (اهودلجا)

 ميقي نا ديسلل نأ ىلع هب لدتساف ةمالا كلمي نمل (اهودنجاف) ىف باطخلاو ب

 .قاحلالابف دبعلا امأو . صنلابف ةيراجلا اما . دبع وا ةيراج نم هكلمي نم ىلع دحلا
 الا ميقي ال : ةفناط تلاقف ءاقرالا ىلع دودحلا ميقي نميف فلسلا فلتخا دقو

 . ةيفنحلا لوق وهو . هل نذأي نمو مامالا

 . ان زلا دح الا ديسلا ميقي ٦ : ىرونلاو ىعاز دالا نع »

 هللا دبع وبا ناك : لاق راسي نب ملسم قيرط نم درو امب ىواحطلا جتحاو

 لاق . ناطلسلا ىلا ةعمجلاو ثنفلاو دودحلاو ةاكزلا : لوقي ةباحصلا نم الجر

 هفلاخ لب : لاقف مزح نبا بقعتو .. ةباحصلا نم افلاخم هل ملعن ال : ىراحطلا

 . ةباحصلا نم اسفن رشع انثا

 نا ىلا _ ىعفاشلا لوق وهو . مامالا نذأي مل ولو ديسلا هميقي : نورخآ لاقو

 تاذ تناك ناف . ديسلا اهدحي اهل جوز الو تنز اذا ةمالا ىف رمع نبا نع - لاق

 ىلا اهرمأف اهديسل ادبع اهجوز ناك نا الا كلام لاف هب و . مامالا ىلا اهرمأف جوز

 ىنثتسي رخآ ىفو . ىعفاشلل هحو وو ةقرسلا ىف عطقلا كلام ىنئتساو , ديمسلا

 . لاق نأ لا . برشلا دح

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعي . لبق هيلا راشملا ىلع ثيدح روهمجلا ةجحو

 . (لا نصحب عل نمو منم صخأ نَم مكنافرآ ىلم دودحلا ارميآ)

 ةلاسملا ريغ ةمجعملا داضلا حنفب : رجح نبا لاق (ريفضب ولو اهوعيب مث) : هلوق

 ةياور ىف عقوو : لاق مث لبحلا ريفضلاد . لوعفم ىنعمب ليمن روفضملا ىآ ،اف مث
. (رَعَش نمي لح ولور ىرقلا
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 سأرلا رعش رافض هنمو ضعب ىف هضعب لاخداو رعشلا جسن ريغضلا لصاو

 نآ هطرش : ليقو . ثالث نم ناك نا الا اروغضم نوكي ال : ليقو . لجرلاو ةارملل

 ها . رظن هيفو اضيرع نوكي

 قوقرملا ةميق نم ظحلاب رمألل(قيقّزلا هب ٌةَري اتّزلا ًتا): ثيدحلا ىفو : لاق
 . لاق نا ىلا . انزلا هنم دجو اذا

 هناف ارارم ىنز نم :فالخب هيلع ديعا داع مث دحلا هيلع ميقأف انز نم نا ::: هيفو ..

 . اندنع بعذملا وهو لوقا . حجارلا ىلع ةدحاو ةرم هيلع دحلا ةماقاب ىفتكي

 رركت اذا مازلالا نم اوناك ولو مهت رشاعمو قاسفلا ةطلاخم نع رجزلا : هيفو

 . هيف دح ال اميف

 دلجلاب رمالا نال بوج ولل ىضفملا رمالا ىلع بدنلل ىضفملا رمالا فطع زاوج هيفو
 . خلا . رهاظلا لماو روث ىبال افالخ روهمجلا دنع بودنم عيبلاب رمالاو بحاو

 تَرَضَع اذل) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف حاضيالا بحاص بهذ دقو : لوقأ

 بوجولا ىلع ثيدحلا ضعب لمحي ال هنا (امكْضْنأ امكموَلَو اتيبو انق ةلصلا
 . بدنلا ىلع همدعو

 امنا اهتميق نال ةعلسلا بيعب ىرتشملا ملعي نأ عئابلا ىلع بجي هنا : هيف لاق

 . لاق نأ ىلا . بيملاب ململا عم صقنت

 هيخال ىرب نا روهام نمؤم لك نا عم انز اذا قيقرلا عيبب رمالا لكمشتساو

 نم جارخالا ناف جرخا داع ىتم هنآ ملع اذا قيقرلا عدتري نأ زاوحل ىرتشملا

 . هريغب وا هسفنب ىرتشملا دنع فافعالا عقي نا زوجيو . قاش فولاملا نطولا

 نا مولعملا نهو . لاحلا ليدبت لحملا ليدبت دنع ىجري : ىبرعلا نبا لاقو

 . ةيصعملاو ةعاطلا 7 اريثات ةرواحملل

 . ادبا كلذك مث رخآ َح همزل اتَر مث ةح اذا ىنازلا نأ : هيفو : ىوونلا لاق

. اندنع كلذك وهو لوقا . هحاو تع الإ همزلي الف دحب ملف تارم ىتز اذاف
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 رجزلا نم اهدوصقم دفت مل اذا تاريزعتلا ىف ةبوقعلا نا ىلا ةراشا هيف :: لاق
 هتماقا طرش كرت ىلا لدع . دفي ملو كلذ رركت املف ةبجاو دحلا ةماقا نال لمفت ال

 لاق نا ىلا . تنز املك اهودلجا لقي ملو اهوعيب لاق كلذلو كلاملا وهو ديسلا ىلع

 :. : نيمرحلا ماما نع القن

 حربملا نال هگرتيلف حربملا برضلاب الا لصحي إل بيدأتلا نا رزعملا ملع اذا)
 مامالا نأ ىلع ينبم وهو : ىعفارلا لاق (ديفي ال حربملا ريغو كالمالا هل سيلو كلهي

 ريغب هرزعيلف دحلاب قحتلا بجي انلق ناف ريزعتلا قحتسا نم ريزعت هيلع بجي ال

 . خلا . ناطلسلا نذاتسي مل ناو دحلا ميقي ديسلا نا : هيفو

 حا 2 7- للا
 ١٦7 . 74 : لمج

 ِ 2 ح دجب × دذذگ 3

 77 ن ٦تتت - ٦
: ۔ ٦×ت::تتتبختت '
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 نونالثلاو عباسلا بابلا

 نونالتلاو نماثلاو

 ةسطقللاو ةلاضلا ىف

 ءىبنلا نآ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 4
 : لاقو « لاض الإ ةلاضلا ىوؤُي ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « رانلا قزرَح نمؤملا ةلاش »

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع (1) سابع نبا قيرط نمو - 35
 وأ كيخأل وأ تت ىهقم اهذخ » : لاقف منغلا ةلاض نع لئس هنأ
 بضغو ههجو رمحاف ؟ لبإلا ةلاض ىف لوقت ام هل ليق مث « بئذلل
 ه د؛ے۔ , و ع ,۔2 ,2 ۔ ,۔ 2 ,ح ,۔۔۔ رم ۔ ح , ذ < 3¡{
 لكاتو ءاملا ذرت اَمؤاَقسَو اهؤاَذح اَهََم ! اهلو كل ام » : لاقو
 اهؤاقسو . اهفافخآ اهؤاذح : عيب رلا لاق « اهثَر اهدجي ىَّتَح َرَجَشلا
 . انامز هكسمت اهشورك نآ لجآ نم ءاملا نع ربصت اهنأ ىنعي

 هلأس ملس و هيلع هللا ىلص هنا (2) سابع نبا قيرط نمو - 6 ١

 اَهيعتمم ءاج نإف ةتَس اهفزمت » : لاقف اهطقتلا ةطقل نع ىبارعأ
 : عيب رلا لاق « اهب غفتناق الإو هت هق اهناكوو اَهماقع فضقب
 . هب دشت ىذلا طيخلا ءاكولاو ءاعولا صافملا

 طقتلا تباث نبا ديز نأ اضيأ سابع نبا قيرط نمو - 17
 : هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا ءاجف رانيد ةئام اهيف ةرص
 ةنسلا مامت دنع هءاجف «ًهَل اهْعَقذاق ةمالعلاب كءاَج نمق ةن اهفزمت »
 « ىرخأ ةنس اهفحت » : هل لاقف ةنس هللا لوسر اي اهتفرع هل لاقف

 سابع نيا نع رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف سابع نبا قيرط نمو هلوق (1)
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لئس لاق

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف سابع نبا قيرط نمو هلوق (2)
٠ ثيدعلا ىبارعا هلاس هنا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا
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 لاقف ىرخأ ةنس اهف رع هنآ هربخأف ةيناثلا ةنسلا ءاضقنا دنع هءاجف

 .دشنم الإ اهتطقل لحت ال ةكم ىفو « ءاشي نَم هيتؤي هللا لام وه »
 . )3( جحلا باتك ىف

 دج دج هج
 ىلع فاقلا حتفو ماللا مضب وهو طقتلي ىذلا ءىشلا ةطقنلاو : رجح نبا لاق

 . هريغ زوحي ال : ضايع لاقو . نيثدحملاو ةغللا لها دنع روهشملا

 مزج دقو . لاق اذك اهنكست ةماعلاو فاقلا حتفب ةطقللا : ىرشخمزلا لاقو

 ىذلا اذه ::: ىرهزالا لاقو . طقاللا وهف حتفلاب اماو : لاق نوكسلاب اهناب ليلخلا

 حتفلا ثيدحلاو ةغللا لمأ هيلع عمجأو برعلا نم عمس ىذلا نكلو سابقلا ره هلاق

 . لاق نأ لا

 هجوو ۔ لاق نأ ىلا _ اهحتفب (ةطقلو) ماللا مضب (ةطاقل) اضيا ناتغل اهيفو

 هب تصتخا اهيف ىنعمل كلذو ةفلابملل هنأ ذوخأملا ىف فاقلا حتف نيرخاتملا ضعب

 ها . كلذل لعافلا مساب تممسف اهذخال ليمي اهاري نم لك نأ وهو

 . هريغ ىف ةطقللاك ناويحلا ىف لاضلاو عئاضلا لاضلاو لبالا ةلاض ىف لاقو

 نأ رهاظلاو . ىوأ نم ىوا ال هلعل (لاض الا ةلاضلا ىروؤد ال) : هل وق _ 4

 نم هدعب ام هيلع لدب امك لبالا ةلاض ىه اهؤاو٫ا زوحي ال ىتلا ةلاضلاب دارملا

 . روهمحلا بهذم وهو ثيداحالا

 ىلا ؟ ال مأ طقتلت له ىا (لبآلا ٍةَّلاَص ًباَب) ىراخبلا لوق ىف : رجح نبا لاق
 مهضعب لمحو . طقتلت ال اهنا ىف ثيدحلا رهاظب لوقلا ىلع روهمجلاو . لاق نأ

 نآ ىلا _ ةيمفاسشلا لوق وهو . هل زوجيف اهظفحيل ال اهكلمتيل اهطقنلا نم ىلع ىهنلا

 . اضيأ ةيكلاملا دنع فالخلاو _ لاق

 ىل ١ برقأ تلض ثح اهءاقب نأ لبالا طاقتلا نع ىهنلا ةمكح : ءاملعلا لاق

 ام لك (لبالا) ىنعم ىف اولاقو . سانلا لاحر ىف هل اهبلطت نأ نم اهكلام دوجو
 . عابسلا رافص نم هتوقب عنتما

 ماع ملسو هيلع هللا ىلص هتبطخ رخآ ىف جحلا باتك ىف كلذ مدقت ىا جعلا باتك ىف هلوق (3)
٠ ةبعكلا باب ىلع حتفلا
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 انيتأ لاق دوراجلا نع هببسو : ىمقلعلا لاق (رانلا قرح نمؤملا ةلاض) : هلوق

 هامس دق عضومب رمن انا انلقف فاحمع لب ١ ىلع نحن و ملس و هبلع هللا ىلص ءىبنلا

 ها . (هركذف«علتسلاةَلاَض) : لاق اهبكرنف البا دجنف

 نم ىنتقي ام لك نم :ةعناضلا ةلاضلا : ةياهنلا ىف لاق : انخيش لاق :: لاق مث
 اهيف عسنا مث ةلعاف لصالا ىف ىمهو عاض اذا ءىشلا لض لاقي , هريغو ناويحلا

 اهب دارملاو . عمجلاو نينثالاو ىثنالاو ركذلا ىلع عقتو . ةبلاغلا تافصلا نم راصف

 بلط ىف داعبالا ىلع ردقيو هسفن ىمحي امم رقبلاو لبالا نم ةلاضلا ثيدحلا ىف

 . منغلا فالخب ىعرملا

 كيرحتلاب رانلا قّرَع : ةياهنلا ىف لاق : ىمقلعلا لاق (رانلا قرح) : هلوق
 . رانلا ىلا هتدا اهكلمنبل ناسنا اهذخأ اذا :لسملا ةلاض ىنعملاو نكسب دقو . اهبهل

 دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفل . خلا (منفلا ةلاض نع) :هلوق _ 5

 فرعا : لاقف ةطقللا نع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاإ زجر ءاجر
 (منفلا ةلاضف) اهب َكئاىَشَق الإو اًهْبُاَص َءاَج نإف ةنس اهفرع مث اهثئاگوو اَهصاَقع

 . هب ملعلل كلذ فذحف ؟ اهمكح اه ىأ :: رجح نبا لاق . خلا

 لاقيو . ةطقل هل لاقي هاوس امو . ناويحلا ىلع الا عقت ال ةلاضلا : ءاملعلا لاق

 ها . لماوهلاو ءافلاو ميملاب ىفاوهلاو : ىماوهلا اضيأ لاوضلل

 ىم : لاق هنأك : رجح نبا لاق (بنذلل وأ كيخال وأ كل ىهف امذخ) : هلوق

 كوخا وأ تنا اهذخأت نا نيب ةددرتم . كالهلل ةضرعم . لالقتسالا مدعل ةفيعض
 لكأي ام سنج بئذلاب دارملاو . رخآ طقنلم نم وأ اهبحاص نم معا وه ام هب دارملاو

 . عابمسلا نم ةاشلا

 كلذ ناك بئذلل تيقب اهذخاي مل اذا هنا ملع اذا هنال اهذخأ ىلع هل ثح هيفو

 . خلا . اهذخا ىلا هل ىعدا

 هذه ىف : رجح نبا لاق . اهذخاب رمالا هللا همحر فنصملا ةياور ىف لب لوقا

 دمحا نع ينيتياورلا ىدحا در ىلع ليلد هيفف ذخالاب رمالا ىف حيرص وع ام ةياورلا

 همزلت الو ذخالاب اهكلمي هنأ ىف كلام هب كسمنو . ةاشلا طاقتلا كرتي هلوق ىف

بئذلاو . طقتللاو بئذلا نيب ةيوستلاب هل جتحاو . اهبحاص ءاح ولو ةمارغ
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 كلمي ال بئذلا نال كيلمتلل تسيل ماللا نأب بيجاو طقتلملا كلذكف هيلع ةمارغ ال

 . اهنامض طرش ىلع طقتلملا اهلكاي امناو

 ىلع لدف امهذخال طقنلملا اهلكاي نا لبق اهبحاص ءاج ول هنا ىلع اوعمجا دقو

 وا كيخال وأ كل ىه) ةاشلا ىف هلوق نيب قرف الو . اهبحاص كلم ىلع ةيقاب اهنأ
 هنال كبلمتلاب هبشآ اذه لب امذخ وأ (اهب كناأش) ةطقللا ىف هلوق نيبو (بئذلل

 اهيف فرصت اذا اهمرغي) ةطقللا ىف اولاقف كلذ عمو . هريغ الو ابئذ هعم كرشي مل

 . (اهبحاص ءاج مث

 غ و ءايش نا اهلكأ فيرعتلا ةدم تضقنا اذاف اهفيرعت بحب : روهمجلا لاقو

 ةيرقلا ىف امأو ةالفلا ىف تدجو اذا اهفي رعت بحي ال : لاق ىعفاشلا نأ الا اهبحاصل

 . حصالا ىف بجيف
 », 22٥ ۔ ٥ ے . . . َ 2 ٠.

 ىفو (ُاَتَنُجَو تَرَمحا ىتَح) تاياورلا ضعب ىف (بضغو ههجو رمحاف) : هلوق
 . ريغت ىا ةليقثلا ةلمهملا نيعلاب (َرَمَمَتَق) اهضعب

 رسكب ءاذحلا : رحح نبا لاق (خلا اهفافخا اهؤاذح : عيب رلا لاق) : هلوق

 راشأو . اهقنع ليقو اهفوج ىا اهؤاقسو . اهفخ ىا دملا عم ةمجعم اهدعب ةلمهملا
 لوانتو سطعلا نع ةدالجلا نم اهعابط ىف بكر امب ظفحلا نع انهئ انفتسا ىلا كلذب

 ها . طقتلم ىلا جاتحت الف اهقنع لوطل بعت ريغب لوكاملا

 اكسمتم اهفي رمت مدعو ةامضلا ذخا رب وحتب كلام درفنا دقو : رخآ لحم ىف لاق

 بنذلاو (بنذلل وأ) لاق هنا امك كيلمتلل تسبل ماللا نأب ببحاو (كل ىمه) هلوقب

 . خلا . قافتاب كلمي ال

 ةيمست ىلع مالك دعب : رحح نبا لاق (ةطقللا نع ىبارعأ لأس) : هل وق _ 6

 ةبقع نع _ لاق نا ىلا _ لئاسلا اذه ةيمستب ترفظ مث : هصن ام ىبارعالا اذه

 ةطقللا نع ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس لاق هيبأ نع ىنمهجلا دي وس نما

 . ىنهحلا دب وس همسا نأ تاياورلا هذهب يببتف ىنعي . خلا

 هنك الي اًهدْشْناا) لاق اهدجن ةطقللا هللا لوسر اي تلق تاياورلا ضعب ىفو
. (ثيدحلا بت ارك
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 اهصافع فرعا مث ةنس اهفرع) تاياورلا ضمب ىف (ةنس اهب فرع) :: هلوق
 مث اهناكوو اهصافع فرعا) اهضعب ىفو (اهددعو) ةدايز اهضعب ىفو (اهئاكوو

 تامالعلا نم ركذ ام ةفرعم دعب فيرعتلا نا ىضتقي وهو : رجح نبا لاق (ةنس اهفرع

 . ةفرعملا قبسي فيرعتلا نأ ىضتقت بابلا قيرط ةياورو

 تامالعلا فرعيف نيتلاح ىف ةفرعملاب ارومام نوكي ناب امهنيب عمجي ىوونلا لاق

 ةنس اهفيرعت دمب مث مدقت امك اهفصو اذا اهفصاو قدص ملعب ىتح طقنلي ام لوأ

 اهتفصو اهردق ملعيل اققحم ايفاو افيرعت ىرخا ةرم اهفرعيف اهكلمتي دارا نا
 . اهبحاص ىلا اهدوف

 اواولا ىنعمب نيتياورلا ىف مث نوكت نا لمتحيو : تلق : رجح نبا لاق

 ادحاو جرخملا نوك هيوقيو . عمجلا ىلا جاتحي افلاخت ىضنتقت الو ابيترت ىضتقت الف
 عم فيرعتلاو فرعتلا عقي نا الا ضرفلا سيلف لاق نأ ىلا _ ةدحاو ةيضقلاو

 . قبسي امهيا نع رظنلا عطق

 رمالا رهاظل بوجولا امهرهظا ءاملعلل نيلوق ىلع ةفرعملا هذه ىف فلتخاو
 طاقتلالا دنع بجت : مهضعب لاقو . بحتسي : ليقو . فرعا ةيار ىف ,رنعي

 . خلا . هدعب بحتسيو

 لحم : ءاملعلا لاق ؟ سانلل اهركذا ىا ءارلا رسكو ديدشتلاب (اهفرع) ::: هلوقو
 (ةقفن هل تعاض نم) لوقي كلذ وحنو قاوسالاو دجاسملا باوبأك لفاحملا كلذ

 . تافصلا نم ائيش ركذي الو . تارابعلا نم كلذ وحنو

 لك ىف اهفرعي نأك فكي 'مل ةقرفتم ةنس اهفرع ولف ةيلاوتم ىأ (ةنس) : هلوقو
 اهفرعي : ءاملعلا لاقو . ةنس ةرشع ىتنثا ىف ةنس اهفرع هنأ قدصيف ارهش ةنس ,

 اهفرمي نا طرتشي الو . رهش لك ىف مث عوبسا لك ىف ةرم مث نيترم موي لك ىف
 . رجح نبا نم فا هريغ ىفو اهطوقس ناكم ىف اهفرعيو هليكوت زوجي لب هسفنب

 ءافلا فيفختو ةلمهملا رسكب صافمعلاو : رجح نبا لاق (ءاعولا صاتيلا) : هلوق
 - لاق نأ ىلا - هريغ وا ناك ادلج ةقفنلا هيف نوكت ىذلا ءاعولا ةلمهم فلالا اهدعبو

 مف ىف لخدي ىذلا اماو . ةروراقلا سار ىلع نوكي ىذلا دلجلا اضيأ صافملاو
. ةلمهملا داصلا رسكب مامشلا وهف هريغ وأ دلج نم ةروراقلا
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 ركذي ثمح٫و . ىناثلا دارملاف ءاع ولا عم صاعلا ركذ "ثح تلق : رحح نبا لاق

 . ةقفنلا ظفحت ىتلا تالآلا ةفرمم ضرفلاو لوالا هب دارملاف ءاكولا عم ضافعلا

 اميف نزولاو لاكي اميف ليكلاو ردقلاو ةفصلاو سنحلا ظفح ركذ امب قحتليو

 . عردي اميف عردلاو نزوي

 . نايسنلا فوخ ةباتكلاب اهدييقت بحتسي : ةيعفاشلا نم ةعامح لاقو

 بوجوب لوقلا ىلع ءانب ضعب نود تافصلا ضعب فرع اذا اميف اوفلتخاو

 نكل غبصا لاق اذك اهعيمج ركذ نم دبال :: مساقلا نبا لاق : ةفصلا فرع نمل عفدلا

 ةياورلا ىف ددعلا ركذ توبثل ىوقا مساقلا نبا لوقو . ددعلا ةفرعم طرتشي : لاق

 . خلا . ةجح ظفاحلا ةدايزو . ىرخالا

 ىراخبلا ىف (خلا رانيد ةئام اهيف ةرص طقتلا تباث نب ديز نا) : هلوق - 17

 هنع هللا ىضر بعك نب يبأ تيَقَل) دانسالا ركذ دعب بمك نب ربأ كلذ طقتلا ىذلا
 اهئرَع) : لاقف متَسو هيلع هللا لص ىبنلا ثيتاف رانيد ةئام َةَرَم تذخا لاقف
 2 ٥ه۔ س ؟. ... ,- _ ه > ه۔ ه إ ه ٥١٠ - ھ .ح . ,-. .۔

 ملف اهتفرعف (الوح اهفّرع) لاقف هتيتأ مث اهفرعب نم دجأ ملف الوح اهتفزعف (الوَح

 لاو اهبحاص ءاح ناف اَعَعاكوو 7 امحماَعو ظفحا :: لاقف اثالث هتيتأ مث دحأ

 . خلا . اهب عنمتس راف

 ىذلا ثيدحلاو . نينس ثالث فرعت ةطقللا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف : لوقأ

 ىتآلا دلاخ نب ديز ثيدحو اذه ىبأ ثيدح نيب مهضعب عمجو : رجح نب ا لاق

 :: لاقف ةدحاو ةنس ىلع راصتقالا ىف هيلع فلتخي مل هناف هيلي ىذلا بابلا ىف

 ىف ةغلابملاو ةطقللا ىف فرصتلا نع عرولا دي زم يلع بعك ند ىبأ ثيدح لمحي

 . ىبأ ءانغتساو ىبارعالا جاتحي ال وا هنم دبال ام ىلع ديز ثيدحو . اهنع بيقنتلا

 الا ما عأ ةثالث فرمت ةطقللا نا ىوتفلا ةمئا نم دحأ لقي مل : ىرذنملا لاق

 . ءاهقفلا نم ذاوش نع ىدررواملا هاكح دقو . ها رمع نع ءاح ءىش

 . ادحاو ماع . لاوحا ةثالث اهفرعي : لاوقأ ةعبرا رمع نع رذنملا نبا ىكحو

. لاق نأ لا , اهنتراقح و ةطقللا مظع ىلع كلذ لمحيو . مايأ ةثالث . رهشا ةثالث
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 اهفيرعت نأ فرع ملسو هيلع هللا ىلص نوكي نآ لمتحي : ىزوجلا نبا لاقو

 ىفخي الو _ لاق نأ ىلا ۔ فيرعتلا ةداعاب ايبا رماف ىغبني ىذلا هجولا ىلع عقي مل
 . مهنالضفو ةباحصلا ءاهقف نم هن وك مم ىب١ لثم ىلع اذه دعب

 فيرعتلا ىف رمالا نأ : مهدنع ةياور ةيفنحلا نم ةيادهلا بحاص ىكح دقو

 اهبلطي ال اهبحاص نا هنظ ىلع بلغي نأ ىلا اهفرعي نأ هيلعف طقتلملا رمال ضوفم
 فا . ملعا هللاو . كلذ دمب

 . عيضت اهعدي الو اهظفحي نم اهذخأي ةطقللا نا ثيدحلا اذهب لدتساو

 دوراجلا تيدح مهتجح نمو : رجح نبا لاق . ةطقللا هرك نم ىلع در : هيفو

 . حيحص دانساب ىئاسنلا هجرخا (رانلا قرح ملسملا ةلاض) اعوفرم

 دلاخ نب ديز ثيدح ىف مهتجحو . اهفرعي ال نم ىلع كلذ روهمجلا لمحو
 اذهب لالدتسالا هجوو (خلا اَهْفرَعب مل ام لاَض َْهَق ةلاضلا ىوأ نم) ملسم دنع
 ىلع ركني مل ملسو هيلع هللا ىلص هنا اهفرمي نمل ةطقللا ذخأ زاوج ىلع ثيدحلا
 . اعرش زئاج هنا ىلع لدف ةرصلا ذخا ,,]

 ةحلصملا كلتو . ريفلا كلم ىف افرصت ناك الاو ةحلصملا ىلع هلامتشا مزلتسيو

 ناك مث نمو ة اهبحاص ىلا لصتل اهفيرعت و ةنوخلا نع اهتنايصو اهظفحب لصحت
 يتمف لاوحالاو صاخشالا فالتخاب فلتخي كلذ نأ ءاملعلا بماذم نم حج رالا

 نم اصخلم ها زئاج وهف الاو هرك وأ مرح اهك رت ىتمو بحتسا وأ اهذخا حجر

 . رجح نبا

 نيب هتقرفت ىف ةفينح ىبال هب لدتساو (رانيد ةئام) : هلوق رخآ لحم ىف لاقو

 ال ام هدنع ليلقلا دحو . امايا ليلقلاو ةنس ريثكلا فرعيف اهريثكو ةطقللا ليلق

 . ك . ةرمشعلا نود ام وهو عطقلا بح وي

 ليلقلا نيب ةطقللا ىف قرف ال هنا ةيعفاشلا دنع حصالاو : رخآ لحم ىف لاقو

 فرعي : ليقو . الصا فيرعتلا بجي ال هجو ىفو . هريغو في رعنلا ىف ريثكلاو

 ىف هلك اذهو . هنع ضرعا هدقاف نا نظي انامز : ليقو . مايأ ةثالث : ليقو . ةرم

. حصالا ىلع هب دادبتسالا هلف ةدحاولا ةبحلاك هل ةميق ال ام امآ . ةميق هل ليلق
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 ةرمتلا ثيدحب ىنعيو . كلذل ةجح ةرمتلا ثيدح ىف هيلي ىذلا بابلا ىفو

 : لاقف يقيرطلا ىن ٍةَرُمَتب رم ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ سنأ نع ىور ام

 . خلا . ًاهننَكَأَل ةص نم نوكت نآ فاخأ ىتنآ الول

 هذخأ زاج ةاونلاك هبلطي ال هبحاص نأ ملعي ءىش لك نأ ةيفنحلا دنعو : لاق

 . هبحاص كلم ىلع ىقبي هنا الا فيرعت ريغ نم هب عافتنالاو
 بجو ةعفنمو ردق هل ناك ناف . هبحاص كلم لوزي هنا الا كلذك ةيكلاملا دنعو

 . هنفيرمت
 الو هلكأ زاج داسفا هيلا عراستي امم ناك ناف فيرعتلا ةدم ىف اوفلتخاو

 ما . حصالا ىلع نمضي

 نأ ىلع نالدي هلبق ىذلاو ثيدحلا اذه (ءاشي نم هيتوي هللا لام وه) :: هلوق
 . اريقف وأ ناك اينم . اهطقنلمل نوكت فيرمتلا ةدم ءاضقنا دعب ةطقللا

 جاج ناق ةنس اهثّرمت) ةطقللا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ى رجح نبا لاق

 ةدم دعب اهكلمي طقاللا نا ىلع هب لدتساو : هصن ام (اهب عنُْمَتَساف الاو اهبحاص

 . لاق نآ ىلا \ فيرعتلا

 ومو ةينلا ىفكت ليقو . كيلمتلاب ظفلتلا طارتشا ةيعفاشلا دنع روهشملاو
 . لاق نا ىلا . طاقتلالا درجمب هكلم ىف لخدت : ليقو . حجارلا

 . اهبحاص ءاج مث ةنس اهفيرعت دعب ةطقللا ىف فرصت اذا اميف ءاملعلا فلتخا و

 لدبلا وأ ةدوجوم نيعلا تناك نا درلا بوجو ىلع روهمجلاف ؟ال ما هل اهنمضي له

 ىلع نب دوادو _ لاق نا ىلا - ىسباركلا كلذ ىف فلاخو . تكلهتسا تناك نا

 ججح ركذف . خلا ةمئاق نيعلا تناك اذا روهمجلا دواد قفاو نكل ةيرهاظلا ماما

 . لاق نأ ىلا . روهمجلا

 اهدأف اهيغاب ءاج ناف) ظفلب هجولا اذه نم دواد ىبأ ةياور كلذ نم حرصاو

 ىف نذالا لبق هيلا امداف اهيغاب ءاج ناف اهلك مث اهءاكوو اهصافع فرعاف الاو هيلا

 ءاج نا : ىوونلا لاق . لاق نا ىلا . روهمجلا ةجح ىوقا ىهو . (هدعب و اهلكا
 دمب امأو . ةلصفنملاو ةلصتملا اهدئاوزب اهذخا طقنلملا اهكلمتي نأ لبق اهبحاص

ءاج ناو . ةرخآلا ىف هيلع ةبلاطم الو اهدجو نمل ىهف اهبحاص ءىجي مل ناف كلمتلا
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 مزل اهنم فلت امهمو ةلصنملا اهدئاوزب اهقحتسا اهنيعب ةدوج وم نتن اك ناف اهبحاص

 وهو همزلي ال : فلسلا ضعب لاقو . روهمجلا لوق وهو . كلاملل هتمارغ طقنلملا

 . خلا » ملعأ هللاو , ىراخبلا رايتخا رهاظ

 لكا زارح صخ هناف ثيدحلا رهاظل فلاخم هللا همحر قاحسا ١ مالكو

 : نيمسق ىلع ةطقللاو : لاق ثيح رقفلل ةطقللا

 كلذكو. .اهنمضي هنا انباحصأ ضعب لاقف اهكرت ناف اهذخأ بجي ام : امهدحا

 ٧ ام وهو ةنس هفرعي ام : امهدحأ : نيب رض ىلع مسقني و لبالا ىرس لاملا عيمج

 نيموي وأ اموي هفرعيف داسفلا هيلع فاخي ام : امهنم ىناثلا . داسفلا هيلع فاخي

 . اجاتحم ناك نا هلكا وأ هب قدصت الاو

 امم ةبشخلاو اصعلاو لعنلاك ةطقللا نم ريسيلا كيلمتب ساب ال : ليق دقو

 وهف اكاوسم ولو هيلا هبحاص عجر ناف . كلذ هبشا امو هيلا هبحاص عجريب ال

 لبالا ةلاض كلذو انماض ناك اهذخا ناف اهذخا زوجي ال ام : ىناثلا مسقلا

 همحر فنصملا اهاور ىنلا ثيداحالا نم ءىش ىن ركذي ملو :: لوقأ . خلا ةصاخ

 نك هينزو هلللا لام َوع) ديزل لاقو . اهب ع افتنالاب هرمأ لب ةطقللاب قدصتلا هللا

 عم هريغ ىلا راصيو حيحصلا ثيدحلاب لمعلا كرتي فيكف رانيد ةئام وهو اشت

 (غتشتتَساق) هلوق ىف رمالا نأ اوركذ معن . رثالا دوجو عم رظنلل ظح ال نولوقي مهنا

 . ملعا هللاو . بدنلل الو بوجولل ال ةحابالل اهب

 اماو فرعم ىأ : رجح نبا لاق (دشنمل الا اهتطقل لحت ال ةكم ىفو) : هلوق

 اهتفرع اذا اهتدسشناو اهتبلط اذا ةلاضلا تدسن- لوقت دشانلا هل لاقيف بلاطلا

 نأ ديري نمل الا اهتطقل لحت ال ىنعملاو توصلا عفر دسشنلاو . داشنالا لصالاو

 اذه ىلع مالكلا مدقت دقو . خلا الف اهكلمشي مث اهفرعي نا دارا نم امأو طقف اهفرعي

 . ملعأ هللاو . جحلا باتك ىف هلوطب

 فالخب مارحلا دحسسملا ىف ةلاضلا هفيرعت زاوج ىلع هب لدتساو : رحح نبا لاق

 بحتسي مرحلا ىف ةطقللا نأ ىف هللا همحر قاحسا وبأ ركذو . خلا دجاسملا نم هريغ

 كلذ ىف قلخلا ممعي نأ ردقي ال طقتلملا نال كلذو . اهكلام اهفرعي نأ ىلا اهكرت

ها . اهدجي الف هتعاس نم اهبحاص اهيلا دوعي نا ملعأ هللاو . اهفيرمتب فقوملا





لابلاب
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 . نوثالثلاو عساتلا بابلا

 (1)) حئابذلا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز ني رباج نع ةديبع وبأ - 8
 رم ص م ۔ م مص نر .< >< > ,٥

 ناتتيملاف : ناَمَدَ ِناَتَتيَم مكل تلحأ » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « لاحطلاو دبكلا : نامذلا رت ى كمسلاو ةاَرجلا

 ثناك : لاق ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 رجح اهتعب ذف ةاش اهنم تبيصاف هل امنع ىعرت كلام نب بعكل ةيراج

 اهب ساب ال » : لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسف

 . )(2) »» اهولكف

 ةباحصلا نم اسان تعمس لاق ديز نب رباج نع ةدبع وبآ - 0
 نع حبذلا ىف ىهن » هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع نووري

 : عيب رلا لاق . «ذادرّتلاَو ء عخنلاو { زخَولاَو ء لزا :راجو ةعبرأ
 : زخولاو ‘ هتلابق حب ذي و محملا و دلجلا تحت ةديدحلا لاخدإ : لزحلا

 رسك : عخنلاو ‘ حب ذلا دعب ةاشلا ةبقر ىف ةديدحلا سآ رب نمطلا

 . محللا ىف ددرتت ىتلا ةليملكلا ةديدحلاب حبذلا : داد رتلاو . ةبقرلا

 فَد تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 1
 ىلص ءىبنلا نامز ىف (4) ىحضألا ةرضح ةنيدملا لهأ نم (3) شان
 اولك « : ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو هيلع هللا

 ليق كلذ دعب ناك املف تلاق «مايأ ةثالث دعبب 1 امب اوقدصت

 مهاياَحَصب َنوُعِفَتَني شانلا ناك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ` ٠ حئابذلا باتك بطقلا ةغسن ىف حئابذلا باب هلوق (1)
 . اهلكف خ ()

 ٠ انيل اريس اوراس ىا سان فد هلوق (ة)
٠ ىحضالا تقو ىأ ىحضالا ةرضح هلوق (4)
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 د۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔>=۔_=>>ے==_=_=_=_=_=>=_=_=>_>_>=ے۔ڵگسحو==>=»==۔سص=س=>»>>====× ==--

 هللا لوسر لاقف ةيقسأل ١ اهنم نوذختي و )5( كدول ١ مج نولعجي و

 نع تيهن عللا:لوسر اي اولاقف « ؟ كلذ اممَو « : ملسو هيلع هللا ىلص
 7 هج ؟ هل2ث۔< ,ى . - ِ ۔۔

 ةفادلا لجأ نم مكتيهن امنا » : لاقف مايآ ةثالث دعب اياحضلا كاسمإ

 ةفادلا : عيب رلا لاق « اورِخَداَو اوقدصت اولكف مُكَيََع تفَد ىتلا
 3 .ه نومداقلا

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع سابع نبا قيرط نمو - 2

 نێىمبكي ىض » لاق ىتح (6) ثيدحلا « ةعمل ةش نه قاَح نمم »
 . ناقلبالا : ناحلمالاو « نتءوجَوَم نتحَلُمأ

 هللا ىلص ءىبنلا لئس لاق ديز نب رب اج نع ةديبع وبأ _ 3

 : لاق مث » قوقعلا بحأ ال » : لاقف )7( ةقيقعلا نع رلسو هيلع

 : عيب رلا لاق « لعفيلف هدكو نَع كيشي نآ بَحَاَو اذلو هل دل ْنَم »
 . ةاش ئثنألا ىلعو ناتاش ركذلا ىلعف كلذ دارأ نم : ةديبع وبأ لاق

 دم هدب دج

 . ةاكذلا وهو حبذلا نم ةقنتسشم ةل وعمفم ىنعمب ةليمف ىمهو ةحيبذ عمج حئابذلا

 ةغللا يف ةاكذلاف ةاكذلا ةفص امأو :: لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص اهفرعو

 دربت ىتح اهعدنو ىَتَستَو نيجدولاو ءىرملاو موقلحلا عطق : عرشلا ىفو قشلا يه
 آلا تاتاّرَيَحْلا نكأ زوجي ال . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور امك
 . لاق نا ىلا . ةيعرشلا ةيكذنلاب

 نم ىح لك نم ماعطلا هنم لخدي ىذلا ءىرملاو . سفنلا عضوم موقلحلا ليقو

 ىف نادودمم ناقرع ناجدولاو . امهنتنابا دعب ةايح الف اناب اذاف . ةميهب وا رشب

 . خلا . موقلحلا ىتحفص

 ٠ ويثكلا كدولا نوعنصي ىا كدولا مج نولمجيو هلوق (5)
 ٠ حاكنلا باتك ىف ةلزعلاو ايابسلا باب رخآ همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (6)

 ملسو هيلع هللا ىلص هناكو دولوملا ةدالو نم عباسلا مويلا حبذت ىتلا ةاشلا ىه ةقيقعلا نع هلوق (7)

 كسنلا ىنعم ىف امل ةكيسن ىمست نا رماف قوقعلا ىنعم نم هيف امل كلذب اهتيمست نع ىهن
٠ دبعتلا نم
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 تلحأ ريغصلا عماجلا ىف ثيدحلا ظفل . (خلا ناتنيم مكل تلحا) : هلوق - 8

 : ىوونلا لاق . ةيعرش ةاكذب ال هتايح تلاز ام ةتيملا : ىمقلملا لاق . ناَتَتيَم انل

 . ىهتنا . ةاكذ ريغب حورلا هقراف ام ةتيملا : ءاهقفلاو ةغللا لما لاق

 لنق وا هفنأ فتح تام ام عرشلا فرع ىف ةنيملاب دارملاو : حابصملا ىف لاق

 مارحالا ىف وا منصلل حبذ امف . لوعفملا وا لعافلا ىف اما . ةعورشم ريغ ةئيه ىلع

 ةراهطلا الو لحلا ديفي ال لكؤي ال ام حبذ اذكو . ةتيم موقلحلا هنم عطقي مل وا
 كلذ نم ىنثتسيو بلكلا ةاكذك ةراهطلا ديفت الف لحلا ديفت ال ةاكذ اهنال اضيا

 . ىهتنا . صن هيف ام لحلل

 توملاو تلق : لاق ديصلا نم ناك اذا مارحالا ىف وأ هلوقب دارملا لعلو لوقا

 نمع ةايحلا مدع :: ديسلا لاقو . لوطملا ىف هلاق ةايحلا هناش نم امع ةايحلا مدع

 ٦ رهاظلا ودو اهب فصتا

 بلكو ءاملا ري زنخك ىظفللا كارتشالا رضي الو هعا ونا عيمت ب يا ف..سلا هل وق

 ۔ رحبلاو ربلا ىف شيعي ام وهو ةاكذلا ىلا جاتحي ام هنم ن! "١٢ .املا ناسناو ءاملا

 لحلاو هؤام روهطلا َوُه) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف : حاضيالا ىف لاق

 . ثيدحلا اذهل هتنيم لالحف ربلا ىف شيعي ال امم رحبلا ىف ناك ام لكو (هتتيم

 وه هماعطو كلذ ىلع لدي اضيأ )1) . هَماَمَو رخلا ُدْنَْص كل كح » : ىلاعت هلوقو

 . خلا . مهضعب دنع ىفاطلا

 قلطي ةدارح ةدحاو سنح مسا ميجلا حتفب ىمقلعلا لاق (دارحلا و) : هلوق

 لاق . اهترمث دارجلا لكا ىا ةدورج. ىهف ضرالا تدرجو . ىثنالاو ركذلا ىلع
 ها . اهيلع ام لكايف ضرالا درح هنال ادارح ىمس : ةرهمحلا ىن دبرد نب ١

 زوحي و ءابلا رسكو فاكلا حتفب ىمهو ةثن ؤم دبكلا ىمقلعلا لاق (دمكلا) : هل وق

 ةمحللا ىه : متاح وبا لاق . اهرئاظن ىف امك اهرسكو فاكلا حتف عم ءابلا ناكسا

 ها . دوبكو ديكاو دابكا عمجلاو . نميالا بناحلا ىف ىشحلا نم ىه ىتلا ءاد وسلا

 لكل وه لاقيو . فورعم ءاعمالا نم ءاطلا رسكب : ىمقلملا لاق (لاحطلا) :: هلوق

 . ةحلساو حالسلا لثم ةلحطاو تالاحط عمجلاو . هل لاحط الف سرفلا الا شرك ىذ

٠ 96 مقر ةدئاملا ةروس ةيآ نم (1)
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 مظع بمت باب نم لحط وهف الحط ناسنالا لحطو . بتكو باتك لثم لحطو
 ها . هلاحط

 ةيراج نأ : هتاياور ضعب ىف (خلا كلام نب بمكل ةيراج تناك :هلوق _ 9

 ةاش تمدطصاف عس وهو يقوّسلاب ىذلا لبجلاب هل منغ ىعرت كلام نب بعكل

 ها . املاب مُهَرَمأَق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل اوركذ هب اهتَحبَدف اًرَجح ترَتَكَق

 هللا ىلص ءىبنلا ننزآ ىتَح اولكا ال : هلهال لاقف اهتحبذف تاياورلا ضعب ىنو
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأف هلاسي نم هيلا لسرا ىّتَح وأ هلآشسأف ملسو هيلع
 ها . اَهلكأب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رماف هيلا تعب دا

 لبج ةلمهم هرخآو اهحتف ىكح و مالل ( نوكسو ةلمهملا بسل ١ حتفب علسو

 . رجح نبا هلاق . ةنيدملاب فورعم

 رجح ورملاو . خلا ورمب اهتحبذف حاضيالا ىف ةياورلا (رجحب اهتكذف) : هلوق
 . رجح نبا هلاق . رانلا هنم حدقي ىذلا وه ليقو ضيبأ

 , حبذلا زاوح ف راجحالا نبب قرف ال هنا : هللا همحر فنصملا ةياور رهاظو

 هظفل رخآ ثيدحو ثيدحلا اذه ةياور دعب لاق تيح حاضيالا ىف نيلوقلا دحا رمو
 حبذلا زاوج ىلع ليلد اذهف ةَاَح ةرق عبذَيلَف عبَد نمف َقفزلا بي هللا نار
 . اهنم دح هل امم ةراجحلاو ديدحلاب

 ءاضيبلا ىهو ورملا ةراجحلإزم حبذي امنإ: هللا دبع وبا لاق : رثالا ىف ركذ دقو
 : دمحم وبأ لاق ': اضيا رثالا ىفنو . ةراححلا نم امهاوس امب حبذي الو . ءارمحلاو

 فيسلاو ءاج وعلا ةيدملاو فرحنملا لثم دح هل ناك اذا حبذلا هب زئاج هلك ديدحلاو

 ىرن نحنو . .اذه ىف فالتخالا انباحصا نبو . كلذ هابشاو ضارقملاو ىسوملاو

 . كلذ زاوح

 الو ةضفلا الو بهذلا الو جاجزلاب الو ماخرلاب حبذي ال : اضيا رثالا ىفو
 ريغ و . ةراححلا نم رغملاب زوحيو راحملا الو فزخلا الو جاعلا ال و رفظلا الو سرلطلا

 . ملعا هللاو ًلا٫بحا ةزاجالاو . زوجي ال رغملا ريغ رجحلا نأ هيفو . زئاج اضيا رغملا

 َ 7 . بمشخلاو ةبصقلاو رجحلاب حبذلا نع عيب رلا ىهن و :: اضيا٠ رثالا ىفو

 اضيا حاضيالا ىف لاقو . سوماقلا ىف امك ةراجحلا نم بلصلا وه : رغملاو
. هتاكذ زوجت نم ةفرعم لصف ىف ثيدحلا اذه ةياور دعب
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 . ةكولمم اهنا ةيناثلاو .. ةارما امدخأ :: دئاوف عبرا اضيا ربخلا اذه ىفو

 فصأ . ورملاب اهحبذ : ةعبارلاو . اهالومل اهباسسشحا : ةثلاثلاو

 رهظي ىتح هيلع نمتؤا اميف نيمألا ريجألا قيدصت ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق

 ةحلصملاب كلاحلا نذا ريغب عدوملاك نمالا فرصت زاوج هيفو .. ةنايخلا لبلد هبلع

 . . لاق نأ ىلا

 اهيلع تيشخ لاقو كلاملا نذا ريغب ةاش ىعارلا حبذ اذا : مساقلا نبا لاقو

 بحاصل ةمأ تناك ةيراجلا نأب بقعتو . ثيدحلا .اذه رهاظ ىلع هنمضي مل توملا

 ثيدحلا ىف لقني ملف هكلم ريغ نوكت نا ريدقت ىلعو . اهنيمضت روصني الف منغلا
 لاق . تكلهف نذا مفب العف ثانالا ىلع ىزنأ ول اذكو . اهنيمضت دارأ هنأ

 ۔ لاق نأ ىلا . لاملا حالص نم هنال نمضي ال : رجح نبا

 سروراط كلذ ىن فلاخو . حب اذلا نمض ولو هكلام نذا رخب حبذ ام زاوح : همفو

 . خلا ةمركعو

 "ح ! ى لس ف٨٣ح ۔-_٠! ى ۔س هم ا وح ىنف اضيأ اوفلتخاو : حاضيالا ىف لاق فالخ كلذ ىف انباحصا دنعو لوقأ

 زاوح مدع هللا همحر همالك هيلا ليمي ىذلا نكل . خلا قراسلاو بصانلا ةاكذ

 متام وأ سرمل حبذت ةفوقوم منغ تناك اذاو : رثالا ىف مالك دعب لاق ثيح اهلكا

 .اذا لثم اذه ىف نيعي هنا اذه لثم ىف ةداعلاو . زئاجف رمؤي ملو لجر حبذف ديع وأ

 . كلذ زحي مل هرغ رمأ اذاو . حبذلاب هنيعب دحأ رم ؤب مل

 ةفقاو ةاسشلاو اهنم اهوملسي نأ ةأرما مهيلا تبلطف ةاش ةعامح ىرتشا اذاو

 مهل حبذ ناو اهلكأ زحي مل ايدعتم ناك ناف . اهحبذف مهنم دحاو اهيلا ماقف مهنيب

 نوكت ءامشالا هذهف . لكؤي مل اعيمج هورمأي مل اذا .. انباحصأ ضمب لاقو ‘ زاح

 نم كلذكو . ىدعنتلاب الا عقي ال مي رحتلاو . هريغ نم ىدعنتملا ىفخي الو لئالد اهل

 . دحاو مهنم باغ

 دحال زحي مل ادح حبذت : نورخآ لاقو مويلا حبذت : مهضعب لاقف اوفلتخا ناو

 ىدنع ناسحتسالاو . اهلكا زوجي ال ةفصلا هذه ىلعو مهدحا عنتما اذا حبذي نا
 ها . ملعأ هللاو . .اذه ريغ

 . ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس ةأرملا هحبذنت ام لكا زاوج : هيفو : رجح نبا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هنال رهاط ريغ وأ رهاط . ةيب انك وأ ةملسم . ةرفص وأ ةريبك

 . خلا روهمجلا لوق وهو يعفاشلا كلذ ىلع صن . رفت مَلَو هتحَبَد ام لكاب رمأ
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 ىف ثيدحلا اذه ركذ (خلا هجوا ةعبرا نع حبذلا ىف ىهن) :لرق ___ 0

 نالوألا ناهجولاف : لاق مث فنصملا بيترت ريغ ىلع عيبرلا ريسفت ركذو حاضيالا

 امهب اومرح نارخالا ناهجولا : لاق ذا دادرتلاو لزخلا امهب ىنعو امهب اومزجي مل

 ىتايس ام ىلع زجي مل كيرشت ةاكذلا ىف ناك ىتمو ةاكذلا ىف اكيرشت كلذ ىف نال

 . خلا . ىلاعت هللا ءاش نا هنايب

 دقف الاو انه دارملا ىلا رظنلاب ىنعي (خلا ةديدحلا سارب نمطلا زخولاو) :: هلوق

 هزخو لاقي . اذفان نوكي الو هوحنو حمرلاب نعطلا زخولا :: حاضيالا ىف لاق
 ّ خلا , : . )اب

 ىف لاق دقف الاو دارملا ىلا رظنلاب اضيا اذه لعل ةبقرلا رسك (عخنلا) : هلوقأ

 مضلاب عاخنلا عوطقم وه نولوقي زاجحلا لمهأ نم سانو : مالك دعب حاحصلا

 قنعلا ينيب ةقهفلا لصفم عخنلاو . راقفلا فوج ىف ىذلا ضيبالا طيخلا وهو

 لاقني . عاخنلا لا حبذلا ىهتنم زواح ىأ امخن همخنف هحبذ لاقي نطاب نم سارلاو

 لوصولاب حبذلا ىف دحلا ةزواجم هانعم عخنلا نوكي اذه ىلعف . خلا ةعوخنم ةباد
 ىنعم عيبرلا هركذ ام لعلو . ةغللا ىف امل اقباطم .اذه ىلع ءىشلا نوكيف عاخنلا ىلا

 . ملعأ هللاو 7 حاحصلا بح اص هركذي مل ةغللا ىف رخآ

 دارملا ىلا رظنلاب اذه . خلا ةديدحلاب حبذلا ءاتلا رسكب ىنعي (دادتلاو) : هلوق

 هددرو لاق ثبح كلذ نم معأ دادرتلا نأ حاحصلا مالك نم رهاظلاف الاو . انه

 . خلا . .ادادرت وا اديدرت

 دعب ىراخبلا تاياور ضعب ىف (خلا ةنيدلا لها نم سان فد) :هلوق - 1

 محل نم اذه اولاقف حل هيلا مقف ابناغ ناك هنا ثدحي ديعس ابا عمس دانسالا ركذ

 . ةدانق يخا ىتا ىتح تجرخف تمق مث لاق . هنوذأ ال ! ےوَعَدا لاقف اناياحض

 . خلا م دادح تدح َْق هنا : لاقف هل كلذ تركذف ايردب ناكو . همأل هاخا ناكو

 : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق اضيا دانسالا ركذ دمب هظفل رخآ اثيدح ركذف

لبقملا ماملا ناك املف (؟ ةني هتيب ىو قئال ةب يحصت لق مكنم ىحص نم)
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 اورخَداَو اومممْطاَو الع .: لاق ؟ ىضاملا ماعلا انلعف امك لعفن .هللا لوسر اي :: اولا
 . ىهتنا . اَهيفراوئيمث نا تذَرَأَك هج ياَنلاب ناك ماَعْلا كلد نإف

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا :ىهت ةشئاعل تلق : لاق سابع نبا نع ىرخأ ةياور ىفو

 عاج سحاد ماع ىف آل هنع ام : تلاق يالك َقْوَق يحاضألا عوحل لمكؤنا نا ملسو
 شخ دغب هلكاتمك جاركلا عكرت انك نإو بقلا ينملا معطي نآ ةدارا هيف سانلا

 هلللا ٌرَص دمحمم نآ عبت ام : لاق . تكحضف . هيلإ مك ّزلضا ام : ليق . ةَرُْشَع ! و - . َ 2 ., َ م ه

 ها . هلل اب قحل ىتح رم 1 ةئالَت م دام رب زُبُح نه مّلَسَو ريَنَع

 وحن نوفدي شيجلا ةفادلاو . ةفاد نالف ىنب نم انيلع تفد لاقي . نيللا ريسلا وهو

 .ىحضالا نامز ىن ن وجاتحم سان مهيلع مدق هنأ انه دارملا و . خلا نوعفدي يأ ودعلا

 هدعب رجح نبا مالك هيلع لدي امك ةيدابلا لهآ نم هلعل (ةنيدملا لهأ نم) : هلوقو

 : ىبطرقلا لاق : رحح نبا لاق (مابي] ةثالث دهب ىقب امب اوقدصت) : هل ق

 نا ىلا _ رحنلا لوأ : ليقف زئاج اهيف راخدالا ناك ىتلا ثالثلا لوأ ىف فلتخا
 كسمي نا هل زاج رحنلا مايأ رخآ ىحض ولف ىحضالا موي اهلوأ : ليقو - لاق

 ,مخل نم كان ال انك : رباج ثيدح ىف هديؤيو تلق : رجح نبا لاق . اهدعب اثالث
 رفنلا لهال رحنلا موي دمب اموي لوانتت ىنم ثالث ناف . ىتم تالت قوق انيدب
 . خلا . ىن اثلا

 . كدولا نم اريثك نوعمحي مهنأ دارملا لمل (كدولا مج نولعحي و) : هل وق

 . الثم زعملا نم ةيحضلا تناك اذا دارملا لمل (ةيقسالا اهنم نوذخنتيو) : هلوق

 . ملعا هللاو

 ناف (نيتلمجلا رخآ ىلا مهاياحضب نوعفتني سانلا نا) : هلوقب دارملا ام رظناو
 اوْقَّمَصَتَو : ىضاملا ماملا ىف هلوق بساني ال مايا ةثالث دمب ةيحضلاب عافتنالا _ 2 ] صح ۔ 2

 برجو خسنب ململ ١ لبق اهب نومقتني فيكو ماتيأ ةَصالئ دُعَن يقب امب

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا رابخا دارملا : لاقي نا الا مهللا . ىقب امب قدصتلا

 نم اومهف مهنأل محللا نولكاي الو ةيقسالاو كدولاب ةيحضلا نم نوعفتني سانلا
 هللاو ثيدحلا ةيقب قايس ذئنيح بسانيف محللا صوصخ ىقب امب قدصتلاب رمألا

 نم ىلع ةجح ظفح نم نكلو ةدايزلا هذه نم غىش يراخبلا نتم ىف سيلو . ملعا
٠ .77 مل
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 هللا ىلص ءىبنلا رابخا دارملا نا ىلع لدي ام رجح نبال يراخبلا حرش ىف تيار مث

 ملسم دنع ثيدحلا لواو : لاق ثيح يهنلا لبق ةيحضلاب عافتنالا نع ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انامز ىف ىحضالا ةرضح ةيدابلا لهأ نم سان فد)

 : هللا لوسر اي ىليق كلذ دعب ناك املف . اهب اقَّصَتَو تلئلا اورخَدا : لاقف ملسو

 تقد ىتلا ةمالا لا ني مُكَتََْت اَمئ : لاقف مهاياحض نم نوعفتني سانلا ناك دقل
 . (اورخَدارر اقدص اولك

 كاسما نع ىهنلا تبث ةفادلا تفد اذاف : هصن ام ىعفاشلا نع رجح نبا لاق

 دوزتلاو لكالاب ةتباث ةصخ لاف ةفاد فدت مل ناو . ثالث دعب اياحضلا موحل
 . ةقدصلاو راخدالاو

 ثالث دمب اياحضلا موحل كاسما نع ىهنلا نوكي نا لمتحيو : ىعفاشلا لاق

 . لاح لك ىف اخ وسنم

 لاقف . ةيمفاسلا نم نورخاتملا نخا ىناثلا اذهبو : تلق : رجح نبا لاق

 بذهملا حرش ىف : لاقف ىوونلا هعبتو لاحب مويلا مرحي ال هنا رهاظلا : ىعفارلا
 . لاحب مويلا راخدالا مرحي ال هنا فورعملا باوصلا

 : لاق ةنسلاب ةنسلا خسن نم هنا ءاملعلا روهمج نع ملسم حرش ىف ىكحو

 راخدالا مويلا حابيف ةهارك الو ميرحت قبي مل هناو اقلطم ىهنلا خسن حيحصلاو

 . لاق نا ىلا . ءاش ىتم ىلا لكالاو ثالث قوف

 ةزاجا ىف نيملسملا ءاهقف نيب فالخ ال : لاقف ىوونلا هلقن ام ربلا دبع نبا لقن و

 سيلو قلطا اذا اذك . خوسنم كلذ نع ىهنلا ناو . ثالث دعب ىحاضالا موحل لكا

 املف ةلعل ناك عنملا نأ ىلع صن ةشئاعو ةملس ثيدح : ىبطرقلا لاق دقف . ديجب

 دلب لما ىلع مدق ولف ةلعلا دوعب مكحلا دوعيو هب ذخالا نيعتف هبجوم عفترا تعفترا

 اهب نودسي ةعس دلبلا كلذ لهأ دنع نكي ملو ىحضالا نامز ىف نوجاتحم سان
 . ثالث قوف اهورخدي ال نأ مهيلع نيعتل ىحاضالا الا مهتقاف

 الا ةلخلا دسن مل ولف الاو لاح ةعقاو ثالثلاب دييقتلاو تلق : رجح نبا لاق

 . ةدحاو ةليل ولو كاسمالا مدع ريرقتلا اذه ىلع مزلل عيمجلا ةقرفتب

 لاز تلاز املف ةلعل ,ناك ميرحتلا نا : ةيمفاشلا ضعب نع ىمعفارلا ىكح دقو
. . ةلعلا دوع دنع مكحلا دوع مزمب ال نكل مكحلا
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 نأ ىلا رظن .دق هبحاص نال ديعبب سيلو هودعمبتساو : تلق : رجح نبا لاق

 ةيحضالا محل ريغب دسنت ةلخلا ناف نآلا امأف . ركذ امب الا ذئموي دسنت مل ةلخلا

 ةباغ ىف اذهو ةيحضالا محلب الا دسنت ال ةلخلا نأ ضرف ول الا مكحلا دوعب الف

 . لاق نأ ىلا . رودنلا

 بحاصب صاخ ثالث قوف لكالا نع ىهنلا نأ ىلع ثيداحالا هذهب لدتساو

 . هل وق للا هتيحضأآ] نم هل وق موهفمل . الف هيلع قدصت وأ هل ىدم]أ نم امأف ةيحضال ١

 نع ىهنلا نال فخالاب لةثالا خسن مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو

 . هنم فخأ راخدالا ىف نذالاو نبحضلملا ىلع لقثي امم ثالث دعب ةيحضالا محل راخدا

 هسكعو فخالل لقتثالاب الا تبثي ال خسنلا نأ لوقي نم ىلع در : هيذو

 ناك راخدالا نأب بقعتو . يمنلاب خسن راخدالا ىف نذالا نا امعاز ىبرعلا نبا

 هيفف اغسن نوكي نأ ريدقت ىلعو . اخسن سيل هنع ىهنلاف ةيلصالا ةءاربلاب احابم

 : ىلامت هلوقل دييقت ريمن نم اهلكاب نذالا باتكلا ىف نال ةنسلاب باتكلا خسن

 خسن ال صيصخت هن ١ لاقي نأ نكميو (9) «. كتملا ر َعناَقل ا ا وُممط ر اهنم ١ ؤلكق «

 . ىهتنا . رهظالا وهو

 اوكف » :: ىلاعت هلوق ىف حاضيالا ىف لاق (اورخداو اوقدصتو اولكف) : هلوق

 : ليقو . اياحضلا عيمج ىلع باطخ اذهو (10) س رقملا اتلا اويآ اهنم
 . ثلتلا هماحرأو ثلثلا اهنم ءارقفلا معطب هنا

 هرمأف ةمقلع عم ةيدهب ثعب : دوعسم نب هللا دبع نع بتكلا ضعب ىف ركذ

 مصطي ناو . اثلث دوعسم نب ةمقلع ىلا ثعبي ناو . اثلث هباحصاو وه لكاي نا
 . اثلث نيكاسملا

 . اهعبر الا اهنم ةندبلا بحاصل سبل : لاق هناا بيسملا نب دبعس نع اوركذ

 اعب ر اهبحاصل . اعب ر ريقفلا سئابللو . اعب ر رتعمللو , اعب ر عناقلل نآ ىلا بهذ هلمعل

 )اومعطأو اهنم اولكف ةرخؤمو ةمدقم هذه : لاق نسحلا نع اوركذ ريسفتل ا ىفو

 . ملعأ هللاو . اهنم لكاي نا لبق اهنم معطي نا ساب ال اولك و اهنم اومعطاو يا

 ٠ 6 ةيالا . جحلا ةروس )9(

٠ 28 ةيآلا . جحلا ةروس (10)
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 همزل نمو ةعنملا لهأ ىلع عقاو وه امنا باطخ اذه :: نيملسملا نم موق لاقو

 . مهيلع كلذ سيلف مهريغ اماو . ةعنم نع ىنمب حبذلا

 رمالا نال لضفلل بدن وه امنا ضرفب سيل ماعطالاب رمالا اذه نا : موق لاقو

 . معطي مل ول اذك . ضرفلل اكرات نكي مل لكاي مل ولو ماعطالابو لكالاب ءاج دق
 ءىش هبلع ناك ولو رحنلا مو ءامدلا ةقارا ةيحضلا ىف ةبرقلاو : رثالا ىفو

 رمأب۔مدابع دممتب ال ميكحلا اإزال هيبن ةنس روأ هب اتك ىف للامت هللا .هنيبل تقؤم

 . اتيقوت .هيف لعجي ملو

 ىلع كلذ انلد هنع تأزجا دقف تقرس مث هتيحض حبذ نم نا اوعمجا ه : لاقو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنا ىور ام كلذ ىلع ليلدلاو . مدلا ةقارا ةبرقلا نأ

 فوصلا نم ةرعش لكب :: لاقف ؟ اهنم انل ام اولاقف (ميهاَرْبار كيبأ ةليمر

 . (عخلا ةنسح

 ىقابل ١ معطب و ائيش ةيحضالا نم لكأي نأ ىحضملل بحتسي و :: رجح نب ا لاق .

 .. ةيدهو ةقدص

 : ربلا دبع نبا لاق _ لاق نا ىلا _ اثالث اهنمسق بحتسي : ىعفاشلا نعو

 . لاق نأ لا . فصنلا معطب و فصنلا لكاي نا بحتسي : لوقي هريغ ناكو

 هيف رمالا امناو ةيحضالا نم لكالا بجي ال هنا روهمجلا بحذم : ىوونلا لاق
 . رمالا رعاظب ذخالا ىلا فلسلا ضعب بهذو . نذالل

 هيلع عقي امب ةيحضالا نم قدصتلا بجي هنا حيحصلاف اهنم ةقدصلا اماو

 مها١ . اهمظعمب قدصتي نا لمكالاو مسالا

 اهيلع تلخد ةمجعملاب رخذ نم هلصأو ةلمهملاب رجح نبا لاق (اورخداو) : هلوق
 نذالا نم ذخؤيو (11) سمأ دسب رگداَو ه : ىلاعت هلوق هنمو تمغدا مث لاعتفالا ءات
 . ههرك نمل افالخ زاوجلا راخدالا ىف

 رخدي ال ناك هكرت ىفو .رقنس توق همأل رخدي ناك :: راخدالا ىف درو دقو

 رخدي ال ناك هنا امهنيب عمجلاو . ملسم ىف ىناثلاو نيحيحصلا ىف لوالاو دغل

٠ 5 ةبإآلا ٠ فسوي ةروص )11)
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 هيلا سانلا ةجاح دنع هكرتيف لاحلا فالتخاب كلذ ناك هنا وأ هلايعل رخديو هسفنل

 ّ . هيلا ةجاحلا مدع دنع هلعفيو

 ايابسلا باب ىف هيلع مالكلا مدقت (خلا ةيعملا ةدش نم فاخ نم) : هلوق _ 2

 ٠ حاكنلا بانك نم ةلزملاو

 ةلمهملا نيعلا حتفب ةقيقعلا :: رجح نبا لاق (خلا ةقيقعلا نع لئس) :هلوق - 3

 ىلع جرخي ىذلا رعشلا نم ىممصالاو دمع وبأ لاقف اهقاقتشا ىف اوفلتخاو .

 كلت ىف هنع حبذت ىتلا ةاشلا تيمسو . هريغو ىرشخمزلا هعبتو دولوملا سار

 . حبذلا دنع رعشلا كلذ هنع لازي ىا حبذي هنال ةقيقع ةلاحلا

 ربلا دبع نبا هحجرو عطقلاو قشلا وهو قمعلا نم ةذوخام اهنا دمحا نعو

 . ةفئاطو

 قعت اهنال كلذب تيمس دلولا نع ةحوبذملا ةاستثلل مسا ةقيقعلا : ىباطخلا لاق
 . قلحب ىذلا رعشلا ىه لبقو . عطقتو قشت 3 اهحباذم

 لاقي . ةقيقع ىمسي امهنم لك رمسلاو حبذت ىتلا ةاسثلا : سراف نبا لاقو

 , .. ةاش نيكاسملل حبذو هتقيقع هنبا نع قلح اذا قعي قع

 ىمسو ةقوقعم ىنعمب ةقيقع اهل ليق اهنأكف قسلا قمعلا لصا : زازقلا لاقو

 لكو . هيف هنع قعي ىذلا ناكملا مسا ليقو . هنع قعي ام مساب ةقيقع دولوملا رعش
 بقعا لاقي . هقع بعذ ريعبلا ربو طقس اذاف .. ةقيقع هرعشف مئاهبلا نم دولوم

 , . اهنطب ىف اهدلو ةقيقع تتبن لماحلا

 نم رازبلا هجرخا ام ةقيقع ةامشلا ةيمست ىف درو اممو : تلق : رحح نب ا لاق

 ملعن .ال 8 لاق , ةقيقع ةيراحللو ناتقيقع مالغلل : هعفر سابع س ١ نع ءاطع قيرط

 : ها . دانسالا اذه الا ظفللا اذهب

 ها . ةاش ةيراحلا نعو نانتاش مالغلا نع : ثيداحأ ةدع ىنو

 ةقيقعلا نأ ىلع لدي اذه عيب رلا ريسفت : ثيدحلا ةياور دعب حاضيالا ىف لاقو

 , كسن اهنال ةقدصلاو لكالا ىف اياحضلا محل مكح اهمحل مكحو . اهيلا بودنم

 هللاو . ةينامثلا جاوزالا نم اياحضلا ىف ىزجي ام اهيف ىزجي اضيا كلذكو
ها . ملعأ
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 .ةاش ةيراجلا نعو نانثفاكتم ناتاش مالغلا نع : انموق دنع تاياورلا ضعب ىفو

 ناتهباشتم لاقف ناتثفاكتم هلوق نع هتلاسو : هريغ نع ةياور رجح نبا لاق
 . ىرخالا نع امهادحا حبذ رخؤي ال ىا اعبمج ناحبذي

 نسلا ىف ىأ : ىباطخلا لاقف ناتبراقتملا ناتثفاكتملا دمحا نع دواد وبأ ىكحو

 نم ىلوأو . ةيحضالا ىفو ةاكزلا ىف ىرجي امل ناتلدامتم هانمم : ىرشخمزلا لاقو

 , نالثم ناتاش ظفلب _ لاق نا ىلا _ روصنم نب دعس ةياور ىف عقو ام هلك كلذ
 . خلا . نالثملا : لاق ناتئفاكتملا ام : لاق رخآ ثبدح ىف ىناربطلا دنع عقوو

 ةيراجلا نع قمعت الو اَشبك مالفلا نع قمعت ةوهيلا هنا : تاياورلا ضعب ىفو
 مالضلا نمع وح ةقيقَعْلا) ةياور ىفو ث اشبك ةيراجلا نعو نيممبَك مالغلا ن اوقعف
 َ ."ةاش ةيراجلا نمو ِناَتَمِفاَكَتَم ِناتاَض

 ةيراجلاو مالغلا نيب ةقرفتلا ىف روهمجلل ةجح ثيداحالا هذهو : رجح نبا لاق

 مث اهدرف هتجح ركذو . خلا ةاش امهنم دحاو لك نع قعيف ءاوس امه : كلام نغو

 دوصقملا نأ ركذلا نم فصنلا ىلع ىثنالا نوك ىف ةمكحلا نا : ىميلحلا ركذو : لاق

 نَم نأ ىف دراوملا ثيدحلا ناب مساقلا نبا هاوقو . ةيدغلا تهبشأف سفنلا ءافيتسا

 امم كلذ ريغ ىلا كللَدَع نثتَبراَج قتعأ نَمَو . هنم وضع رك هللا قمغأ ركد قتع
 . لاق نآ ىلا . درو

 ىف طرتشي ام ةقيقعلا ىف طرتشي ال هنا ىلع نيتاسشلاو ةاشلا قالطاب لدتساو

 . ربخلاب ال سايقلاب ومو طرتشي امهحصا ةيعفاشلل ناهجو هيفو . ةيحضالا
 لبالاو رقبلا ءازجا ىلع روهمجلاو «. ةقيقحلل منغلا نيعتي هنااعرشبكلاو ةاشلا ركذب و

 . خلا . رقبلاو لبالا نم هنع قعي هعفر سنأ نع لاقو . اضيأ

 دقو (ىدألا هنمت اوييآو امد هن اوقيرهق ةعيقَع رملا عمم) ىراخبلا ةياور ىفو
 نع رجح نبا ركذف هتلازا ىهو ىآلا ةّطاما اماو . مدلا ةقارار نع مالكلا مدقت
 نع لاقو . وه ام ىردا الف الإو سارلا قلح ىذألا نكي مل نا : لاق نيريس نبا
 ها . ىذالا ريسفت ىف ىن ربخي نم دجا مل : لاق نيريس نب دمحم

 نع حيحص دنسب دواد وبا هجرخاو . سارلا قلح هنأب ىعمصالا مزج دقو
 امهسوءر نع طامي نأ رماو مكحلا دنع ةشئاع ثيدح ىف عقوو . كلذك نسحلا

. خلا. ىذالا
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 ىف ىورف هكينحتو هنع قعي مل نمل دلوي ةادغ دولوملا ةيمسنل ىراخبلا بوبو
 ءىبنلا هب تبتاف مالغ ىل دلو : لاق ىسوم ىبأ نع ىور ام .:: اهنم ثيداحا كلذ

 .خلا . لا همفدو ةكربلاب هل:اعدو ةرمنب هكنح و ميهاربا هامسف ملسو هبلع هللا ىلص

 راتخملا لصاحو . دولوملا ةبمست تقو ىف افالتخاو تاياور : رحح نبا ركذو

 دلوي 3 هيمسي كلذ د رب مل نمو عباسلا ىلا ةيمسنلا رخ ؤي قمي نأ دارأ نم نأ

 . ىراخبلا ةمجرت كلذب رعشت امك

 هككنح كلذو ىبصلا مف ىف هعضوو ءىشلا غضم كينحتلاو : رحح نبا لاقو

 نا هكينحت دنع ىفغبنيو . هيلع ىرقيو لكالا ىلع نرمتيل ىبصلاب كلذ عنصي . هب

 ءىشف الاو . بطرف رمت رسيتي مل ناف رمتلا هالوو . هفوج لزنب ىتح هاف حتفي

 رظطفي امم هرظن ىف امك ران هىمسمت مل ام مث . هرعغ نم لوآ لحنلا لسعو . ولح

 . هيلع مناصلا

 لاق . بجت ال ةقيقعلا نأ ىلا ةراشالا (هنع قعي مل ناو) هلوق نم دافتسيو

 ةبجاو ىه : لاق رخآلاو . ةعدب ىه : امهدحأ لاق نالجر اهيف طرفا : ىعفاشلا

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا
 ىّمىتِي مبراَّسلا مؤي يبصلا ىف ةنسلا نم ةمبَس) : لاق سابع نبا نع لاق مث 2 . ك . ۔24-,١¡, ث ٨ ۔۔۔ .. ۔ ه

 ه د ؟ م ۔ , م ؟ هر إ ود ٥۔ .وإ و 44 ور ۔ ود إ ۔ح 4 د ٥۔ د رد ۔ م م ص رمث

 هتميقحت نم خطنبو هسار قلحتو هنع قمعبو هنذأ بَقتنَو ىذألا هتمع طاَمبَو نتخ
 ىفو طسوالا ىف ىناربطلا هجرخا ةضف وآ ابد هيأر رعش نوب قدصتيو
 ۔. فعض هدنس

 هئمع اوقي رمأك دول ومنل عباسلا موي ناك اذا . هعفر رمع نبا نع اضيا هيفو

 ها . نسح هدنسو . هومسو ىذألا هنمت اوطبمأو امد

 ةيحضالا ىلع ىمسي امك ةقيقملا ىلع ىمسي ل اق ةداتق نع رخآ عضوم ىف ركذو

 ۔ نالف ةقبقع هللا مسب

 4 ٥ 42 4 . ۔ ۔ح إ ۔٠. .ؤ . -
 هللا ميس نالف هعمبقع كلو كنم مهللا) دازو هوحن ةداتق نع دعس قي رط نمو

 :اهنم خوسنم ةقيقعلا مدب يبصلا سار خطل نأ ىلع لدت ثيداحا ركذو (عبذي مث
 سمي نأ ىَهَنَو) :: اهنمو (اقونَخ مدلا َناكمت اولعجا) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ِ 0 ر ر . . ِ ِ ٠ ٤.

 مالغلا نمع قْعي) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا : اهنمو (مدب دوللا ساد
 بسانملا نيمتملا وه اذهو . ثيداحالا نم كلذ ريغ ىلا مدب هار ني ال
. مالسالا ةم.رشل
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 نومبرالا بابلا

 ذيبنلاو رمختلا نم ةبورشالا ىف

 ىَدُمَا لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _- 484
 : هل لاقف يمَح يَتيَواَر ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر ىلإ الجر
 ص هل لاقف ًاناشنا, راسف . ال لاقف « ؟ اهمَرَح ةللا نأ َتُملَع امأ »

 م م » 2 ھ۔, س 7 7 <

 لاقف . اهعيبت نأ هت رمآ “هل لاقف « ؟ هترزراَس مب « : ملَس و هيلع هللا
 آ ,2- ٨٨ ۔ ح۔ ٠ (٠ ز ه؛۔ ٨ ف .

 مرح اهبرش مرح ىزلا نا « : ملسو هئلَع هللا ىلص هللا لوسر هل

 . امهيف ام بهذ ىتح ناتيوارلا امهو نيتدازملا حتفف » 1

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 اهعابو رمخلا هلللا (1) نل » : ملسو ريلَع هللا ىلص كلا لوسر

 . « اهبراشو )٥( لإ ةلومعملا اهلياَو اقَرِصاَعَو اهيرتشمنو
 َلَص هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا - 6
 س < 42 ۔ه ٠, /ه ع و. 4.4 ے٥۔( ..ذ ۔۔ ,ه,۔ 7

 . «اهب اهنومسي ءامساب رمخلا يمما رحا نلجتشتل» : ملسو هئلَع هللا

 لاق و لاق يردحل ١ ديعس يبا نع رب اج نع ةديبع وبأ _ 7

 مل مث ايندلا ىف رمخلا برق نم » : مَلَسَو مئلَع هللا َنَص هللا لوسر

 . « ةرخآلا ىفراهمرُح اهنم بت
 تنك لاق كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ 28 ,
 رشلا خيضتق ني ابارش ربمك نب يباو ,ةحلط ابأو ةناجد . ١ ىِتُسأ
 مق ستآ اي ةحلط وبآ لاقف . تمرح ثق رمملا نا لاقف ٍتآ مهءاجف
 اهنب َرَصق اتل ںيارهم ىلا تمقف سنا لاق.اَهريكاَف رارجلا هذه ىلاو

 . ثرتگنا ىتح ميلقسأب

 .٠ تنعل خ )1(

-٠ همل خ )2(
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 ليس تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 9
 بارش لك » : لاقف عبلا بارش نَع ملَسَو هيلمع هللا لص هللا لوسر

 1 . ص رقملا عتبلاو «هاَرَح وهف َرَكَسأ

 ىلص هللا لوسر نآ ديعس ىبآ نع رباج نع ةديبع وبأ - 0
 » اعيمَج ثيب ل او رمتل ا ترش نأ ىهن « : ملس و هيلع هللا

 اَرَمَعخا اذا كلذ ةديبع وبأ لاق عيب رلا لاق نيطيلخ لك كلذكو
 . هب سأب الف هجولا كلذ ريغ ىلع امأو . اَدَسَفَو

 نآ يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 4 ,و٥ إ ,ے ة . 4 ۔ث» ٠ ؟ 4 ى _ ۔ ,م. ر,42 ي |] 2

 ِتفزملا ءابدلا ىف ذَبني نأ ىتهن » ملسو يلمع هللا نَص هللا لوسر
 _ ه 2 ّ .7 7

 ىلطي ىذلا تفزملاو عرقلا ءابدلا عيب رلا لاق «متنلاو رقنلاو .

 . رضخلا )3( لالقلا متنحلاو رجح رقنلاو تفزلاب

 هللا ذنبع نع ىو ري ىذلا لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 مدقت زيپنلاب انض وت نأ هل ءىبنلا ةزاجا ىف نجلا ةليل د ومسمه نب ١

 .(م) ءوضولا باب ىف

 ٣ ٣ ٢

 اهحير ريفت اهرامتخاو . ترمتخاف تكرت اهنال ارمخ تيمس امنا رمخلا نأ ملعا

 فاصو نبا اهل ركذو . حاحصلا ىف هلاق . لقملا اهت رماخمل كلذب تيمس : لاقي و
 . هعمجارلف اهتفرعم دارا نمف اهتاقاقتشا ركذو امسا نيثالث و ةمب را هللا همحر

 لاق . هريغو بهاوملا بحاص هركذ امك تارم تالث اهميرحت لزن دقو

 نوكت باتعلاو ليختلا تارمث نم « : هلوق ةكمب لزن هنأ يور : ىواضيبلا

 ةباحصلا نم رفن ىف اذاعمو رمع نا مث . اهنوبرشي نوملسملا ذخاف (4) ى آركَس هنم

 ىنعي ةيآلا هذه تلزنف 6لقغلل ةبهذم اهنإف رمخلا ىف هللا لوسر اي انتفا : اولاق
 ٠ رارجلا فاقلا .رسكب لالقلا هلوق (3)

 ٠ 67 ةيآلا . لحنلا ةروس (4)
٠ 165 مقر ثيدحلا رظنا ()
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 امد مث . نورخآ اهكرتو موق اهبرشف (5) . ريثبملاو رمحلا نع كنولأسي ه
 ام دبعا : ارقف مهدحأ ماقو اوركسف اوبرشف مهنم اسان فوع نب نمحرلا دبع

 اعد مث اهبرشي نم لقف (6) . ىراكس متنأو َةاَلَصلا اوب رقن ال » : تلزنف ( َنوُدمُمَت

 دشناف اودشانتو اورختفا اوركس املف رفن ىف صاقو يبا نبا دعس كلام نب نابتع

 لوسر ىلا اكسف هجسشف رعب ىحلب يراصنأ هبرضف راصنالا ءاجه هيف ارعش دعس

 ايفام ن ب رثَحل ١ ىف ل نب هنل ا) : رمع لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يا : رمع لاقف () ! نمت متنا هق هلوق ىلا يلاو رعلا تإ ه : تلزنف
 . ترراَي

 دتشا اذا رمتلاو بنعلا رصع اهب ىمس هرتس هرمخ ردصم لصالا ىن رمخلاو

 ٠ اقلطم مارح وهو هزححي ىأ هركسي هنال اركسم ىممم امك لقمل ١ رمخي هناك يىلغو

 . ءاملعلا رثكا دنع ركسا ام لك اذكو

 لح دتشا مث هاثلث بعذ ىتح خبط اذا رمتلاو بيبزلا عيقن : ةفينح وبأ لاقو

 . (ه]) ركسملا منود هبرش

 : هللا همحر فاصو نبا لاق . دملاو رسكلاب ءالطلا ىمسي عونلا اذه و : لوقا

 ةزاحا ىلع مهيفلاخم نم رثكو انباحصأ عمجا : هللا همحر دمحم وب أ خيشلا لاق

 . هثلث ىقب و هاثلث بهذ اذا ءالطلا برش

 لبج نب ذاممو بلاط ىبأ نب يلعو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىور دقو

 ءالطلا برش نوزبحي اوناك مهنأ : حارجلا نب ةديبع ىبأو ىرعشالا ىسوم ىباو

 ۔ خيبطلا نم هانركذ ىذلا فصولا ىلع

 ىلا ىعازخلا نيصحلا نب نارمع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ثعب ليقو

 مل اذا ام ىلع لومحم هلملو هاثلث بهذ ام برش زاوج ىف هللا همحر قلطاو

 نكسأ رباَرَش ةرك » :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل . ةفينح يبال افالخ اركسم نكي

 . ملعا هللاو .ماَرَح وهف

 ٠ 9 ةباآلا . ةرقبل ١ ةروس )5(

 ٠ 3 ةبيآلا . ءاسنلا ةروص )6(

٠ 91 و 90 ةيآلا . ةدناملا ةروس (7)



 ةبرشالا يف (40) بابلا 304

 ىقلملا ىنمم ىف وه ذوبنملاو . ذوبنملا ىنعم ىف فاصو نبا لاقف ذيبنلا اماو

 صارَو ُهوُذََمَف ه : ىلامت هلوقو . هانيقلا 4 ءارعلا ُهاَنَدَبَنَف » : هللا لاق برعلا ةفل ىف

 هجولا ىلع هلمع ةيفيك نايب دارا نمو ىهتنا . ملعأ هللاو هوقلا ىا . مهررهظ

 .هللا همحر ايركز ىبال تاراهطلا باتكو فاصو نبا حرشو ناويدلاب هيلعف ىعرشلا

 ريغ اهن حيحصلاو ؟ ال ما بنعلا ريصعب .ةصاخ ىه له : رمخلا ىف اوفلتخاو
 ثيح تالاؤسلا مالك كلذ ىف برطضا دقو هنع هللا ىضر رمع ثيدحل ةصاخ

 رمخ ناكو رمخلا ىف ةبرطضملا ةدشلا وهو هانعمل ازمخ رمخلا ناكو : لاق

 . ةبرطضملا ةدشلا وهو كرتسم ىنعمب ارمخ ةيحالملا هل لاقي ىذلا ضيبالا بنعلا

 َلَرَت رمحلا : لاقف سانلا ىف بطخ هنا : هنع هللا ىضر رمع ثيدح ىفو

 . رتسلاو پبيلا رلاو ربميشلاو وبلا ني ءايشأ ةشسمَع نم يهو اهميرحت
 . رقنلا رَماَع ام رُمَعْلاَو

 ء ه : لاقف عتبلا نع ىهن هنا ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ثيدح ىفو

 ركسلاو . بنعلا ريصع نم رمخلاو . لسملا نم عتبلاو « ماَرَح َوُهَق ركس رباَرَش
 همحر ىلذهلا دوعسم نب هللا دبع ثيدح ىفو . رانلا هسمت مل ىذلا رمتلا عيقن

 كلذكو ةرذلا نم رزملاو . معضلا َنم ةَنَجَلاَو لَمَح كسلا ه : لاق هنا هللا
 هيفو رانلا هسمت نأ ريغ نم رسبلا نم خضتفا ام خيضفلاو ةرذلا نم ةكوكَملا

 . ىهتنا . خوضفملا هنكلو خيضفلاب سيل : رمع نبا نع ىوري

 ثبح فاصو نبأ هاور كلذبو . بنعلا لمشي ام بيبزلاب دارأ هنأ رهاظلاو

 ىلص هللا لوسر ربنم دعص هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ثيدح ىفو : لاق

 لزت مؤي اهميرحت لزن رمخلا نق دعب مأ : لاق مث هيلع ىلصف ملسو هيلع هللا
 رماَع ام هلاو رشلا ةطنحلاو رتسلاو رثنلاو بتيلا ةرم ءايشا ةسمخ مو

 خيضفلاو : هلوق ليلدب رسبلا لمشي ام رمتلاب دارا هنا اضيا رهاظلاو . لقملا
 . ملعا هللاو . رسبلا نم خضتنفا ام

 ميملا حتفب ةدازملا حاحصلا ىف طبض ( نيتدازملا حتفب ) : هلوق (8) (4

 دلجب ماقت نيدلج نم الا نوكت ال : ديبع وبا لاق : ةيوارلا ةدازملاو : لاق ثيح

٠ هحيحص ىف ملسمو اطوملا ىف كلام هاور ثيدعلا (ة)
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 . ا . ديازملاو دازملا عمجلاو بيعشلاو ةحيطَسلا كلذكو . عسنتل امهنيب ثلاث

 . يراخبلا ىف ثيدحلا اذهب رفظا ملو

 ىف ثيدحلا ظفل ( خلا . اهيرتسمو اهمئاب و رمخلا تنعل ) : هلوق (9) (5

 "ةلوخملا اهلماَحَو اممرَِتُممَو امرصامتَو هعاتمو اهعابو رَمَحْلا تيل ) تالاؤسلا
 لادلاو اهيلا ىعادلاو : ىمرضحلا لاقو . ( اَهنَمَت لكاو اهبِراَشو اهيتاتسَو هيلا

 داعبالاو درطلا نعللا لصأو : ىمقلعلا لاقو . خلا تَمَرُح يا تَتِمْل ىنعمو . اهيلع
 . ىهتنا . ةياهنلا ىف هلاق . ءاعدلاو بسلا قلخلا نمو . ىلاعت هللا نم

 ثيح زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا نعللا ىف تالاؤسلا مالك ىلع مزيلف : لوقأ
 . ملعا هللاو . ميرحتلا ىنعمب رمخلا نعل ناك

 ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل ( خلا . رمخلا ىتما رخآ نلحتسيل ) :_هلوق ((68

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا . ىعمس ىنبذك ام هللاو ) دانسالا دعب

 َيكزئيكَو قزامناو رمَحَلاَر ريرحلاك رجلا نوحتسي ماوقأ ىنتأ نه رتوك ه
 ةجاَحِل . رقملا ىنمي وينب مهل ةحراسب هيلع حوري لبج يا ممع پنمم لا ماوقأ
 ةدرق نيرخآ حسمي ملعلا مَصَيَو . هللا مهَتتبَيَك ادع ايلا عجرإ : نولوقيف

 . ىهتنا . ةميقلا موي لإ رياح
 باب ه :: لاق ثيح هب لدتسا ىذلا ثيدحلا اذه ىف ام ىلع ةدايز هتمجرت ىفو

 هيلع ضرتعاو . ثيدحلا ركذف « همسا ريغب هيمسيو رمخلا لحتسي نميف ءاج ام

 درو ام ىلا راشا هنأب رجح نبا هنع باجاو . اهمسا ريغب اهتيمست هيف سيل هناب

 ْساَت برشيل ه : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع _ لاق نا ىلا _ رخآ ثيدح ىنف
 . كلذ ىلع لدت ثيداحأ ركذف ث خلا . اهمسأ فب اهت رتَسنَو رمحلا

 هعسي رمَعْلا ىمأ نم ةقاط ترشت ىع ىياينلاو مبألا بَعَذَت ال ه اهنم
 . . . اهيسا ربب

 7 هلمع هنلا ٌرَص هللا لوسر تعمس اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ) اهنمو

 كلذ فيكو : ليق . رحلا ،ىفل ثانالا افكي اَسَك مالسإلا فكي ام لؤآ نا » : لوقي

 ` ... . اهنرتجتشجتق اهيسا رع اهتوَمَسُي ه : لاق ؟ هللا لوسر اي

٠ دواد وبا هجرغا ثيدحلا (9)
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 ماسلا نع هلاست تلعجف ةضئاع ىلع لخدف جح ىنالوخلا ةملس ىبا نع اهنمو

 : تلاقف الطلا هل ناَقُي مهل ابارش نوبرشي هَتإ ينملا ما اي : لاقف اهدرب نعو
 : ل وقي هَلَسَو هيلع هلل ١ ىلص هلل ١ لوسر تممس نبح هل وُسر لب و هلل ١ قدص

 : لاق مث . اهمسا ريع اهنومسي َرْمَعَلا نوبرشي يتما ني سانا ناي ه

 ركسلا اهنم ركذف ةفلتخم ءامساب ةريثك راثآ رمخلا ىف تءاج : ىقهيبلا لاق

 ىنيعلا فيفختو ميجلا رسكب ةعجلاو . خبط ريغب الغ اذا رمتلا عيقن وهو نيتحتفب
 ةبرشالا هذهو _ لاق نأ ىلا - ةرذلا نم ةشبحلا رمخ ةكركسلاو . ريعشلا ذيبنل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ةلخاد ىهو رمخلا نع ةيانك ىدنع اهلك ةامسملا

 َرَماَح ام ًرمَحْلا ) : رمع لوق كلذ ديؤيو ى اهما رم اهت ومسي َرمَحلا َنوَبَرْشَي ه
 59 ىهتنا . ) لقعلا

 زخلا ةياور ىفو . انزلا نولحتسي ىنعملاو جرفملا وه نيتلمهمب رحلا : هلوقو
 ىلع تاياورلا مظعم نأ : رجح نبا ركذو . ميِسيرتإلا نم برض وهو نيتمجعمب
 . لوالا

 ةنيرقب ىعارلا وهو لعافلا فذحب هيف اذك : رجح نبا لاق ( حدر ) : هلوقو

 . ظفاح نم اهل دبال ةحراسلا ذا ماقملا

 حورتو اهيعر لا ةادفلاب حرست ىتلا ةيشاملا نيتلمهمب (( ةحراسب ) : هلوقو

 ريدقتلا : ىنامركلا لاق . اضيا لعافلا فذحب كلذك (ةجاحل مهيتاي) ::_هلوقو
 نبعتف ةجاح بلاط مهيتاي ىليعامسالا دنع مقو : تلق جاتحملا وأ يعارلا وأ ىتآلا

 . تاردقملا ضعب

 . اليل ودعلا موجه تايبلاو . اليل مهكلهي ىأ ( هللا مهتيبيف»:_هلوقو

 ملعلا ناك نا : لاطب نبا لاق . مهيلع هعقوي ىأ ( ملعلا عضيو ) : هلوقو

 ىلع هحرستف ىبرملا نبا برغاو . كلذ وحنو همدهيف ءانب ناك ناو هكديف البج
 هللا دبع ثيدح ىف ىنايس امك هلهأ باهذب اما ملعلا عضو : لاقف نيملا رسكب هنأ
. مهيلع ةرجفلا طيلستب هلها ةناهاب اماو رمع نبا
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 كلهي مل نم ديري ( ةمايقلا موي ىلا ريزانخو ةدرق نيرخآ خسميد )::: هلوقو
 ذ ىهتنا . هرخآ ىلا اوتيب نيذلا ءالؤه ريغ نيرخآ موق نم وأ روكذملا تايبلا ىف

 : ١ . رجح نبا نم

 رييغتب مرحي ام ليلحت ىف ليحتي نم ىلع ديدش ديعو ثيدحلا ىفو : لاق مث
 دجو امف .راكسالا رمخلا ميرحت ىف ةلعلاو . ةلعلا عم رودي مكحلا ناو همسأ

 نآ ىف لصا وه : ىبرعلا نبا لاق . مسالا رمتسي مل ولو مي رحتلا دحو راكسالا

 .ىهتنا .ظفللا ىلع هلمح نم ىلع .!در اهظافلاب ال ءامسالا ىناعمب قلعتت امنا ماكحالا

 ( ةرخآلا ىف اهمرج اهنم بني مل مث ايندلا ىف رمخلا برش نم ) : هلوق (7

 ىفو . هرخآ ىلا نامرحلا نم ةفيفخلا رسكو ةلمهملا مضب اهمرح : رجح نبا لاق

 .. اهبرشي مل اهضعب ىفو . اهقسي مل تاياورلا ضعب

 فاضملا فنحف اهب رش نم ىأ ( اهنم بتي مل مث ( : هلوقو : رحح نبا لاق

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو

 نال ةنجلا لخدي ال ثيدحلا ىنعم : ننسلا حرش ىف ىوغبلاو ىباطخلا لاق

 . ةنجلا لخدي ال هنا ىلع لد اهبرش مرح اذاف . ةنجلا لهأ بارش رمخلا

 هللا نال ةنجلا لوخد نامرح ىلع لديو ديدش ديعو اذه :: ربلا ديع نبا لاقو

 نوُعَتَصُي ال ه مهناو . َنبراَتشلل ةذل رمحلا نم اراهن ةنجلا ىف نأ ربخا ىلاعت

 مزل هل ةبوقع اهمرح هناو ارمخ اهيف نأ ملع دقو اهلخد ولف (1) ٠ َنوفَرَت ار اهنع
 ىف اهدوجوب ملعي مل ناو . نزح الو اهيف مَع الو ةنجلا ىف هل نزحلاو منهلا عوقو
 : مدقن نم ضعب لاق اذهلف ملا اهدقف ىف هيلع نكي مل هل ةبوقع اهمرح هنا الو ةنجلا

 اذه لثم ىف مهتداع وه امك ةلطاب ةبوجأ فيكتي ذخاف الصا ةنجلا لخدي ال هنا

 )ذا ةدم ةنحلا نع سبحب هن١ وأ كلذ لحتسا نا هنأ وأ ةئملا تحت هنأ نم

 نع مهتجرخا اهنا الا اهل لصا ال ىتلا تافلكتلا نم كلذ ريغ ىلا هتبوقع هللا دارأ

 بهذم وه امك هراظ لع هؤاقبا بحارولا قحلاو . (10) اومداصب مل ثيح كرشلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ىلع لديو . ةبوت ريغ ىلع تام نم لك ىف نيملسملا
 رينك هلثمو ( ثيدحلا .رمح قَع 'نمذمم الو _ هلوق ىلا الهاج ةنجلا ىف ليل ه
 . هنم غورفم .رمأ اذهو . ةنجلا ةحار ري مل اذك قَع تام نمم ه ثيداحالا نم
 ٠ هولوات امناو . هودري ملو صنلا اومداصي مل ىنعي (10)

٠ 19 : ةيآلا . ةعقاولا ةروس (1)
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 ىف ريفكتلا ىا وهو . رئابكلا رفكت ةبوتلا نا ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق
 ىعطق وم له ةفللا لما نيب فالخ بونذلا نم هربغ ىفو . ىعطق رفكلا نم ةب وتلا
 . ىنظ هنأ ىوقالا ىوونلا لاقو . ىنظ وأ

 . نيقداصلا ةبوت لبقي هللا نا ملع ةعيرشلا رقتسا نم : ىبطرقلا لاقو

 . قاقرلا باتك ىف اهيف ثحبلا ىتايس طورش ةقداصلا ةبوتللو

 نود بونذلا ضعب نم ةبوتلا ةحص ىلع بابلا ثيدحب لدتسي نأ نكميو
 هركذ امك عاونالا فلتخت نأ طرشب فالخ اندنع كلذ ىفو : لوقا . خلا . ضعب

 ةقب ولا بونذلا نم كلذ لثم وا ارمخ برش وأ قرس نمو : لاق ثيح تالاؤسلا ىف

 نم عون وا عون نود ةقرسلا نم عون نم بوتي نا وحن ضعب نود ضعب نه باتف
 هنزحت ال : هللا همحر ىيحي وبأ لاق ؟ ال ما هتبوت هئزجت له عون نود رمخلا

 : مهضعب لاقو ؟ هتبوت هثزجت له رمخلا نود ةقرسلا نم بوتي نأ فالخلا امنا

 . خلا . فالتخا هيف سيلف بونذلا نم دحاو سنج نم عونلا اماو . هئزجت ال

 ثيح تالاؤسلا بحاص هركذ امك اندنع فالتخا اهيف ىلوالا ةلاسملا كلذكو

 هللا هرما امك هلك كلذ نم باتف اريغص وا اريبك ابونذ وأ ابنذ لعف نمو : لاق
 دعب ثدحي ملو كلذ ىلع تام اذا هللا دنع ملسم هنا اذه ىف كشلا انعسي له
 . انمسي ال : لاق ؟ ابنذ ةبوتلا

 هللا ةمكح ىف زوجي له هنع هللا ىضر ركب ىبا نب ىيحي ايركز وبأ لئسو

 هنا ىهنلا دعب ةريبك لعف نم نا هيلع طرتشيو بونذلا نغ ادبع ىهني ,نا ىلاعت
 : ىلاعت هللا لاق ام لثم زئاج كلذ : لاق ؟ ةبونلا هيلع ضرفي الو هبذعي و هذخاؤي

 بونذلا نع معاهني نا اماو - لاق نا ىلا - (11) ٠ربد نمؤي ْمولوث نَمَو ه

 لبقي الو اهوبكترا ىتلا ىصاعملا نم مهرما امك اوب ونيف ةبوتلا مهيلع ضرفيو
 . هدنع زوجي ال كلذف مهنم

 ةرخآلا زاجأو ىلوالا لطبا هنع هللا ىضر ركب ىبا نب ايركز ىيحي وبا اماو

 ةبونلا رظح نأل : ىلوالا ىف لاقو .رللا نم نَمَو لضف ةبوتلا لوبق نال : لاق
 . (هأ) بنذلل ةحابا بنذلا دعب بنذملا نع

٠ 16 ةيآلا . لافنالا ةروس (11)
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 هل لصحي مل ناو رمخلا برش نم لوانتي ديعولا نأ هيفو : رجح نبا لاق

 عمجم وهو ديق ريغ نم برشلا درجم ىلع ثيدحلا ىف ديعولا بتر هنال ركسلا
 ال ام امأو . هريغ نم ركسي اميف اذكو . بنعلا ريصع نم ذختملا رمخلا ىف هيلع

 . هنايب ىتأيس امك روهمجلا دنع كلذك هيف رمالاف اهريغ نم ركسي

 رسملا عيمج ىف ةعورشم ةبوتلا نا ( اهنم بتي مل مث ) : هلوق نم ذخؤيو

 ىلا ةردابملا تسيلو . ىخارتلل ىتلا مث هيلع لدت امك ةرغرغلا ىلا لصي مل ام

 . (هأ) ملعا هللاو . اهلوبق ىف اطرش ةب ونلا

 ضعب ىف ( بمك نب ىبأو ةحلط اباو ةناجد ابا ىقسأ تنك ) ::: هلوق (8

 ةناجد ابأو ةحلط ابا ) اهضعب ىفو ( ةناجد ابأ ) لدب ( ةديبع ابا ) تاياورلا

 اوناك موقلا نا سنا نع ) اهضعب ىفو رخا تاياور اهيفو ( ءاضيب نب ليهسو

 . ( الجر رشع دحا

 نون فلالا دعب ميجلا فيفخت و لادلا مضب ةناحد وباو : رحح نبا لاق

 دبز ره ةحلط و ١ ل اق . ةح ونفم ء١ ر 7 نينتمحعمب ةشرخ ن كامس همسا

 ريبك ناكف بعك نب ىبأ اماو ۔ لاق نا ىلا _ هلزنم ىف تناك ةصقلا نوكلف

 :7 هتس ىَخآ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نالف ةديبع وبا اماو اهملاعو راصنالا

 لاق . رمتلا وهز خيضف نم ىراخبلا ةياور ىف ( رمتلا خيضف نم ) : هلوق
 خدش اذا رسبلا مسا ميظع نزو نيتمجمم داضو ءافب وهف خيضفلا امأ : رجح نبا

 ىذلا رسبلا وهو واو اهدعب ءاهلا نوكسو ءازلا حتفب وهف وهزلا اماو . ذبنو

 بطرلاو رسبلا طيلخ ىلع خيضفلا قلطي دقو . بطرتي نأ لبق رفصي وا رمحي

 رمتلا ىلعو هدحو رسبلا ىلع قلطي امكو . رمتلاو رسبلا طيلخ ىلع قلطي امك

 . ريخالا اذه نم هللا همحر فنصملا ةياورو لوقأ . ك . هدح و

 . هرخآ ىلا همسا ىلع فقأ مل : رحح نمسا لاق . ) تآ محءاجف ( : هل ق

 ) ىَداَتَق ًايداَسُم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ) تاياورلا ضعب ىفو

اهضعب ىفو ( ثَوَضلا ادم ام رظنات جرخا ةحلط وبا لاقف ) ةدايز اهضعب ىفو
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 نملا ِنَمَرَح هق : لاق ؟ َكلَذ اَمَو : اولاق؟رَبَحَلا هكَعْلب م : لاقف لجر ءاح دا (

 ؛ ثوشقت ام انق .امَعلا تمزح هم لاقف اب دنع نم نلف اناتأ ) اهضعب ىفو
 . ( ؛مكنيَتأ روشع نيو ةعاسلا ءىبّتلا نم ةنمس : لاقف

 ىم ةياورلا هذه ( تيدحلا رخآ ىلا اهرسكاف رارجلا هذه ىلا مق ) : هلوق
 ىفو ( هقراف شتنأ اي مق ) : ةحلط وبا لاقف يراخبلا ةياور ىفو . كلام ةياور

 ةباور ىه ىتلا كلام ةياور ىف : رجح نبا لاق ( اهئفمأ : اولاقف ) اهضمب

 اهيناوا رسكو اهقارا هنأب عمجي لب ىرخالا تاياورلا ىفاني ال اذهو فنصملا

 : لاق نأ ىلا اضعب رسكو اضعب قارأ وا
 . رقنيو رخص نم ذختي ءانا ةلمهم هرخآو ءاهلا نوكسو ميملا رسكب سارهملاو

 مل هنأكو هب رسكلا ىناني ثيحب اريغص نوكي دقو . ضوحلاك اريبك نوكي دقو

 قلطاف نواهلاك اهيف قدي ىتلا سارهملا ةلآب رسك وا هريغ هب رسكي ام هرضحي

 .ًلاسَتَو لظن ىتح الاق ام هَللاَوَك . تاياورلا ضعب ىفو . خلا . ازاجم اهيلع همسا
 . يلُجَرلا رَبَح دعب اهوعَجاَر الو اهنَع اؤلأَس امم هللاوف اهضعب ىفو

 لاق . اهقرط يأ ةنيدملا ككس ىف تَرَجَو : ةدايز تاياورلا ضعب ىفو

 اهتقارا ىلع نيملسملا نم هدنع تناك نم دراوت ىلاي ةراشا هيفو : رجح نبا لاق

 ١ . اهترثك نم ةقزالا ىف ترج ىتح

 نم ةذختملا رمخلا نا لاق نم ضعب ةدايزلا هذهي كسمت : ىبطرقلا لاق

 قرطلا ىف ّلَحَتلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هنال ةسجن تسيل بنعلا ريصع
 نأ باوجلاو . يرجت ىتح تاقرطلا ىف اهتقارا ىلع مهرقأ ام ةسجن تناك ولف
 فخا لمتحيف غلبا ناك كلذ رهتشا اذاف اهميرحت ةعاشإل تناك ةقارالاب دصقلا
 امنا اهن] لمتحيو . راهتشالا نم ةلصاحلا ةميظعلا ةحلصملا لوصحل نيتدسفملا

 ةيدوالا وأ شوضحلاو ةبرسالا ىلا بصني ثيحب ةردحنملا قرطلا ىف تقيرا
 رمالا مومعب كسمتلاو : لاق مث لامتحالا اذه ىوقف . خلا . اهيف كلهتستف
 . (هآ) اهتساجنب لوقلا ىف فاك اهبانتجاب

 ضعب ىف داز ( عتبلا بارش نع ملسو هيلع هللا ىلص لئس ) : هلوق _- 9

 فقا مل : رجح نبا لاق هنوبرشي نميلا لها ناكو . لسعلا ذيبن وهو تاياورلا
 ىف مدقت دقف ىرعشالا ىسوم ابأ هنظأ ىنكل احيرص ةسئاع ثيدح ىف لئاسلا ىلع

: لاق نأ ىلا ىزاغملا
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 هلأسف نميلا ىلا هثعب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىرعشالا ىسوم ىب ١ نع

 ( ماَرَح ركسم لك ) : لاقف رزملاو عتبلا :: لاق ؟ ىه ام لاقف اهب عنصت ةبرشا نع .4 ٥ م ر  -. - .. . ٠. ٠

 : ىرخا ةياور ىف - لاق نا ىلا - لسملا ذيبن : لاق عنبل ا ام ةدرب ىبأل تلق

 لسملا نم عتبلا نميلاب امهعنصن انك نيبارش ىف انتفآ هللا لوسر اي : تلقف

 هللا ىلص ءىبنلا ناكو : لاق دتشي ىتح ةرذلاو ريعشلا نم رزملاو . دنسشي ىتح
 م 22 ه۔ . . . ٠

 . » ركيم لك نع ىمنأ « : لاقف , همناوخو ملكلا عماوج ىطعا ملسو هيلع

 لوسر تلأس ) هظفلو عوفرم عتبلا ريسفت ناب حي رصنلا دواد ىبأ ةياور ىفو

 نمو : تلق . عتبلا َكلَد : لاقف لسعلا نم بارش نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .( ماَرَح وهف ركشمم لمك نأ كموق ربخأ ) : لاق مث رزملا كلذ : لاق ؟ ةرذلاو ريعشلا

 رتم لك ) تاياورلا ضعب ىفو ( مارح وهف ركسأ بارش لك ) :: هلوق
 . بابلا ثيدح ىف هلوقب دارملا رسفت تاياورلا هذهو : رحح نبا لاق ) هاَرَح

 هنا .دارملا لب راكسالا ةلاحب ميرحتلا صيصخت دري مل ناو ( رَكُسا باَرَش رك )

 ىذلا ردقلاب لواننملا ركسي مل ول و هلوانت مرح راكسالا ةيحالص هيف تناك .اذا

 .هنم هلوانت

 هنال هنم ركسملا ردقلا نع ال عتبلا سنج مكح نع عقو هنا لاؤسلا نم ذخؤي و

 نم دوهعملا وه اذهو مرحي امو هنم لحي امع ينربخأ لاقل كلذ لئاسلا دارأ ول

 اولأس اذاو ؟ الثم راض وا عفان اذه له اولاق سنجلا نع اولأس اذا برعلا ناسل

 ةدايزب لئاسلا بيجي ىتفملا نأ ثيدحلا ىفو ؟ هنم ذخؤي مك : اولاق ردقلا نع

 . لئاسلا هيلا جانحي امم كلذ ناك اذا هنع لأس امع

 لاق . هريغ وأ بنعلا رصع نم اذختم ناك ءا وس ركسم لك مي رحت هيفو

 الغو دتشا اذا هنأ ىلعو . لالح دنشي نأ لبق بنعلا رصع نأ اوعمجأ : ىرزاملا

 عامجالاب لح هسفنب للخت هل لصحي مل ول مث . هريثكو هليلق مارح دبزلاب فذقو
 : لاق مث هيف لاطا ام رخآ ىلا اضيا

 نكي مل ولو ركسي ام ميرحت ىلع ( مارع ركيشمم نك ) : هلوق قلطمب لدتساو
 .ةركسم اهنأب هريغو ىوونلا مزج دقو . اهريغو ةسشيسحلا كلذ يف لخديف ابارش
 رمخلا هثدحي ام ةدهاشملاب ثدحت اهنال ةرباكم وهو ةردخم اهنأب نورخآ مزجو

 تسيل اهنا ميلست رب دقت ىلعو . اهيف كامهنالاو. اهيلع ةموادملا و ةوشنلاو برطلا نم

.ملعأ هللاو .ءافلاب وهو رتفمو ركسم لك نع ىهنلا دواد ىبأ ىف تبث دقف ةركسمب
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 ناو ةشيصضحلا ميرحت ىلع عامجالا انموق بتك نم هريغو بهاوملا ىف ركذو
 ناركيشلاو نوينالا كلذكو كرشملا وه مهدنع رفاكلاو . مهضعب دنع رفاك اهلحتسم

 اهلك ءايشالا هذه نا اوركذو ربنعلاو نارفعزلاو جنبلا هريغ دازو . بيطلا زوجو

 هريثك ركسي ام اهنمو . اركسم هريثكو هليلق نوكي ام اهنمف . فلتخت نكل ركست
 ردقلا لامعتسا ىف اوفلتخاو ءايشالا هذه ةراهط ىلع اوقفتاو . هليلق ركسي الو

 . هنيعل سجن هناف رمخلا فالخب هتراهطو هزاوجب مهضعب لاقف . ركسملا ريغلا

 .مهبتك نم اصخلم . (فأ) +اَرَح ليلقت ةرك ركشا م نأل زوجي ال : مهضعب لاقو

 كلذ نم ثغىش ىف صن ىلع فقا مل ىناف كلذك مكحلا له رظناف اندنع امأو

 . رهاط هنأب هايملا ماكحا باب ىف حرص هللا همحر رماع خيشلا ناف نارفعزلا الا

 نال . ملعأ هللاو . الالح ارهاط نوكيف اردخم الو اركسم هنوك نوملسي ال مهلعلو

 لدت تاساجنلا عاونا ىف هللا امهمحر دعاوقلا بحاصو حاضيالا بحاص ةرابع

 لكف نيعلا ةمرحم اهنوكب رمخلا ةساجن اوللع ثيح ةمرحلا ةساجنلا ةلع نأ ىلع

 خيشلا دارم نوكيف رهاط وهف هنيعل امارح سيل امو سجن وهف هنيمل امارح ¡ناك ام

 ءاملع نم روهمجلا دنع اضيأ ركسم لك كلذكو ) : هلوقب هللا همحر ليعامسا

 عتب نم ةدبرعو ةوشنو برطو ةدش هعم اه وهو اصاخ اراكسسا ركسم لك ( ةمالا

 . هيلع هيبنتلا مدقت امك خيضفو ةكركسو رزمو هعجو ركسو

 هناف ( ةمالا ءاملع نم روهمحلا دنع ) : هلوق كلذ هدارم نأ ىلع لدي ىذلاو

 ءايشالا كلت ةراهط ىلع اوقفتا دق مهو اضيأ نيفلاخملا ءاملعلل لماش كش ال
 مدقن ام ىلع هلمحن ملو ( ركسم لك كلذكو ) : هلوق مومعب انذخأ ولف . مدقت امك

 . اهتراهط ىلع مهقافتال عقاولا فالخ وهو اهتساجنب لوقلا مهيلا دنسي نأ مزلل

 رعفلا ردقلا لامعتسا زوجي حرفم هنا عم نارفعزلاك ةرهاط اهنا انلق اذاو

 ةراهطلا نم مزلي هنال . رخآلا ضعبلا لاق امك زوجي ال وأ . مهضعب لاق امك ركسملا

 ببسو . ملعا هللاو . طقف لكالا ىلا ةبسنلاب وه امنا اذه نا رهاظلاو . ةحابالا

 . ناعتسملا هللاو كلذ ىف صنلا ىلع فوقولا مدع ةريحلا

 هب دارملا لعلو خسنلا نم هتيأر اميف اذكه ( صرقملا عتبلاو ) :: هلوق
نبللاك ريصيف ةضومحلا هلخدت ىتح لسعلا بارش كرتي هنا ىنعملاو ضمحملا
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 ةفل ىمعو حتفت دقو ةانثملا نوكسو ةدحوملا رسكب وهو ضماحلا ىأ صراقلا

 . لسملا ذيبن هنا مدقت دقو رجح نبا هلاق ةينامي

 ( نبطيلخ لك كلذكو اميمج بيبزلاو رمتلا برشي نأ ىهن ) : هلوق (1

 . هرخآ ىلا دسف وأ رمتخا اذا كلذ : ةدممع وبأ لاق : عيبرلا لاق

 طلخي ال نا ىار نم باب ) : لاق ثيح هتمجرت ىراخبلا ديق اذه لثمبو لوقا
 عمجي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىهن - لاق نأ ىلا 7 اركسم ناك اذا رمتلاو رسملا

 . (ه١) ةدح ىلع امهنم دحاو لك ذبنيلو بيبزلاو رمتلاو وعزلا و رمتلا نسب

 لاق . ثيدحلا بساني ال هناب ركسلاب ةمجرتلا ىف دييقتلا هيلع اوضرتعاو
 : رجح نبا

 ماع نيطيلخلا نع ىهنلا نال ( هنم اطخ . .اركسم ناك اذا ( : لاطب نبا لاق

 هبحاص رعشي ال ثيح نم امهيلا راكسالا نايرس ةعرسل . اريثك ركسي مل ناو

 امهناف الام ناركسي امهنال لب الاح ناركسي امهنال نيطيلخلا نع ىهنلا سيلف . هب
 . . امهنع يهنلا ىف فالخ ال لاحلا ىف ني ركسم اناك اذا

 ليبس ىلع كلذ قلطا هنوكي لب اطخ وه سيلف اذه ىلعف : ىنامركلا لاق

 اما ىراخبلا ىلع دري ال كلذ ناب نملا نبا باجاو . روهستم لامعتسا وهو زاحملا

 ناك ذئنيح موقلل هيقسي ناك ىذلا نأ كش ال هناف . سنأ ثيدح وهو لوالا

 هذه ىف هركذ ىراخبلا ناف سنا نع مدقتملا ثيدحلا هب دارملاو . خلا . اركسم

 . اضي] ةمجرنلا

 ىمنلاب دارملا نأ ىلع لدف رمتو رسب طيلخ مهاقس هنآ هيفو : رجح نب ا لاق

 كلذ وحنو رمتلاب رسبلا طيلخ نم كلذ لبق هنوعنصي اوناك ام نيطيلخلا نع

 : لاق نأ ىلا نيدرفنملا فالخب راكسالا عاارسا ىضتقت ةداع كلذ نال

 طيلخلا نع ىهنلا بيس نأ للا ءاملعلا نم مهريغو انب احصأ بعذو : ىوونلا لاق

 دح غلبي مل هنا براشلا نظيف دتشي نأ لبق طلخلا ببسب هيلا عرسي راكسالا نا

 : لاق هفلب دق نوكيو راكسالا

 الو .اركسم راص اذا عنتمي 7 امناو هيزننلل كلذ ىف ىهنلا نأ روهمحلا بعذمو

. هتمالع ىفخت
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 . ل ىذلا رسبلا ذيبن طلخ ىف فلتخاو . مي رحتلل وه : ةيكلاملا ضعب لاقو

 نع ىهنلا صتخي وا عنتمي ليقف برشلا دنع دتشي مل ىذلا رمتلا ذيبن مم دتشي

 دنع كلذب ساب ال :6 ثمبللا لاقو ٠ قرف ال : روهمجلا لاقف ذابتنالا دنع طلخلا

 . برشلا

 فيضأ اذاف اولح نوكي ذيبنلا نأ ىهنلا ببس هنأ : ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو

 ذبن .اذا امب ىهنلا صخي هنأك ىرخأ ةروص هذهو . ةدشلا هيلا تعرسا رخآلا هيلا

 . اعم ااذبن ام اذا ال ريخالا هيلا فيضا مث امهدحأ

 : ءاهقفلا ضعب نع نيتلا نبا ىكحف ذيبنلا ريغ ةبرشالا نم نيطيلخلا ىف فلتخاو

 اعامتجا راكسالا امهيلا عرسي ال هناب هدرو . نيبارش ضيرملل طلخي نأ هرك هنا

 , مدقت امك فارسالا ةلعلا نأ ىرب كلذ لئاق نوكي نأ لامتحاب بقعنو . ادارفناو

 ضرملا كلذ ءاود ىف ايفاك درفملا ناك اذا امب ضيرملا ةلاسم ىف .اذه مالك ديقي نكل

 ءىبنلا ىهن تبث _ ىعفاشلا نع القن لاق نا ىلا _ بيكرتلا نم ذثنيح عنام الف الا و
 كلذ ىلع : لاق كلام نعو . لاحب زوجي الف نبطيلخلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 . اندلبب ملعلا لما تكردأ

 اركسم امهنم بارسلا نكي مل ناو نيطيلخلا ميرحت ىلا بهذ : ىباطخلا لاقو

 بعحذم رهاظ و قاحساو دمحأو كلام لوق وهو . ثيدحلا رهاظب المع . ةعامج

 مثأ ةدشلا دعب ناك ناف ةدحاو ةهج نم مثأ نيطيلخلا برش نم : اولاقو . ىعفاشلا

 . لاق نآ ىلا . نيتهج نم

 روهمج لوق وهو . ميرحتلا ىف رهاظ نيطيدخلا نع يهنلا : ىبطرقلا لاقو
 امهنم الك نال هب ساب ال :: لاق نم ذشو . طقف هركي كلام نعو . راصمالا ءاهقف

 . خلا . ادرفنم لحي

 . مدقت امب راكسالاب هللا همحر ةدببع ىب ١ دييقت نع باجي هنا لصاحلاو

 . ملعأ هللاو (12) هللا همحر همالك نم ردابنملا وه رينملا نبا مالك نم لوالا باوجلاو

 نيترمتلا طلخ نوك نم اهئاملعو نيئايمكلا نم ةعنصلا لها ىلا ةيضقلا ىف عوجرلا ىفغبنيو (12)

 كلذكو ىهنلا ةلعو ىعرشلا مكحلا حضتي كلذ دنعو ؟ ال ما امهيلا راكسالا ةعرس ىف ببسي امم

٠ رارجلا ىف ذبنلا نع ىهنلا ىف ىتالا ثيدعلا ىف لوقلا
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 ثيدحلا ظفل (متنحلاو رقنلاو تفزملاو ءابدلا ىف ذبتني نأ ىهن) : هلوق - 0

 قحلي ةريره وبا ناكو (تّقّزملا ىف ال . :ابلا ىف اوذبنن ال) : لاق يراخبلا ىف
 نَح عتآ ْنَع مُهاَهَنَر) ثيدح ةيقب ىف هتاياور ضعب ىفو (ريقنلاو متنحلا) امهب
 1 . (تضَّرلاَو رقنلاو ءابلاو مَمْلا

 ىه قوف نم ةانثملا حتفو نونلا نوكسو ةلمهملا حتفب متنحلاو :: رجح نبا لاق
 رارجلا متنحلا ةريره ىبأ نع هلو . ملسم حيحص ىف رمع نبا اهرسف اذك . ةرجلا

 رعشو نيط نم لمعت تناك رارج اهنا ءاطع نع بيرغلا ىف ىبرحلا ىورو . رضخلا
 . )1) مدو

 دارملا : ىوونلا لاق . عرقلا وه دملاو ةدحوملا ديدشتو ةلمهملا مضب ءابدلاو

 . رصقلا هيف زازقلا ىكحو . هنم سبايلا

 . ءاعو هنم ذختيف رقنت ةلخنلا لصا فاقلا رسكو نونلا حتفب رقنلاو

 . لاق نأ ىلا ى تفزلاب ىلط ام ءافلاو ءازلاب تفزملاو

 فئاطلا لما نانف ءابدلا امأ : لاق ةركب ىبا نع ىسلايطلا دواد ىبأ دنسم ىفو

 امأو . تومي مث ردهي ىتح هنونفدي مث بنعلا هيف نوظفحيف عرقلا نوذخاي اوناك
 رسبلاو بطرلا هيف نوذبني مث ةلخنلا لصا نورقني اوناك ةماميلا لهأ ناف رقنلا

 . رمخلا اهيف انيلا لمحي تناك رارجف متنحلا اماو . تومي مث ردهي ىتح هنوعدي مث
 ىلوأ ةباحصلا ريسفتو . نسح هدانساو تفزلا اهيف ىتلا ةيعوالا هذهف تفزملا امأو

 ةيعوالا هذه ىف ذابتنالا نع يهنلا ىنعمو . دارملاب ملعا مهنال هريغ نم هيلع دمتعي نأ

 . خلا . ركسم لك برش نع ىهنلا عم ءاعو لك ىف ذابتنالا ىف ةصخرلا
 ةيعوالا ىف ملسو هبلع هللا ىلص ءىمنلا صيخرت ىراخبلا ىنف ركذ هنا كلذو

 هثللا رص هللا لوسر ىهت) اهنم ثيداحا كلذ ىف ىورو . ىهنلا دعب فورظلاو

 مل اهنمو (اذار الك : لاق اهنم بال اهنا : راصنالا تلاقف فورظلا نع َمَلَسَو هيلَ
 ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلل ليق ةيع وأل ١ نع ملسو هيلع هلللا ةرص ىنل ١ مت

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا تفزملا ريغ رجلا ىف مهل صخرف .اقس دجي سانلا لك سيل
 ىف صيخرتلا هللا مهمحر هحراش الو مئاعدلا بحاص الو فنصلا ركذي ملو

 . مارح رجلا ذيبن انباحصا دنعو : حراشلا لاق لب . ءادتبا رجلا ىف ذابتنالا

٠ خسنلا ىف اذك (1)
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 دعب هتلوح ناف : نتملا حرش ىف هلوق ليلدب ءادتبا اهيف ذبن اذا دارا هنا رهاظلاو

 .ةلانسملا ىف كيلع هارا ساب هبرش ىف امف هبرشاف رجلا ىف ءاقس طسؤ ناكو نوكسلا

 ىتح ءاقسلا ىف اذيبن لمع نم اماف) : هللا همحر نسحلا ىبأ خيسفلا عماج نمو

 . (هب ساب الف لخ وا ذيبنل رجلا ىف هلوح مث كردي

 ةرجلا ىف لغي ملو . برشَر ةدش هيف ثدحت مل وهو اذيبن هلوح ناك نم اماو
 اذيبن راص نا اماو (اركيلُم اوبرتَشَت الو . اؤبرَشا) : هلوقل زوجي نأ ىسعف ولح وهو

 تءاح ىغلا ثيداحالا ىلع مارح وهف ابلاغ ةرجلا ىف كرحت ناو . هيف ريخ الف ا ركسم

 . خلا . انباحصا دنع رجلا ذيبن ميرحت ىف

 ام ىراخبلا اهاور ىتلا ثيداحالا حرشدتبزرجح نبا لاق فالخ هيف انموق دنعو

 ثيداحالا ىف ركذ امب صوصخم ةصخرلا مومع نأ ىري همينص رهاظو : هصن

 . ىراخبلا عينص هيلع لد ام ىلا كلام بهذو . فالخ ةلاسم ىهو ىرخالا

 لاقو . مرحي الو كلذ هركي : ةيكلاملا نم بيبح نباو ىروثلاو ىعفاشلا لاقو

 ديؤي ام رمع نع ىربطلا دنسأ دقو . ناتياور دمحأ نعو .4 حابي نبيفوكلا رئاس

 .كلام لوق

 بحا ىقبي ام ىقبيو قرحي ام قرحيف ىمحم متمق نم برشا نأل) ::: هلوق وهو

 قحأ ناع وَنَو رجلا يبت بَرْشي ال) سابع نبا نعو (رجل اذيبن برشا هنا نم ولا
 . ةباحصلا نم ةعامج ىلا ىهنلا دنساو (لَسَعلا نم

 دجن ال اولاق املف ةعيرذلل اعطق ناك امنا ةيعوالا نع ىهنلا : لاطب نبا لاقو

 لك ىف مكحلا اذكهو (ماَرَح ركيئُس رك اودبنا) : لاق ةيعوالا ىف ذابتنالا نم ادب

 ىف سولحلا نع يهنلاك ةرو رضلل طقسي هناف هريغ ىلا رظنلا ىنعي هنع ىهني ێىش

 . اهقح قيرطلا اوطمئاَت : لاق اهنم انل دبال :: اولاق املف تاقرطلا

 بمعذو . خسن مث الوا ناك امنا ىهنلا نا ىلا روهمجلا بهذ : ىباطخلا لاقو

 سابع نباو رمع نبا مهنم . قاب ةمع والا هذه ىن ذابتنالا نع ىهنلا نأ لا ةعامح

 . مدقت امك انباحصأ بهذم وهو : لوقأ . خلا قاحساو .دمحأو كلام لاق هبو

. ملعأ هللاو
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 لمع اذا رجلا ذيبن بارش ميرحت ىلع انباحصأ قفتا ةلاسملا : فاصو نبا لاق

 ىف الو ءابدلا ىف الو ريقنلا ىف الو متنحلا ىف هوزيجي ملو ركسي مل ولو ذيبنلل
 . ربخلل تفزملا

 برشا نأ نم لا بحا ينطب ىف فلتخت ُةنسالل) هنع هللا ىضر رمع نعو

 . (رجلا ةيبت

 رجلاو رضخالا رجلا نع سابع نبا تلاس _ لاق نأ ىلا - دنسب ثيدح ىفو
 سيقلا دبع دفو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لأس نم لوا :: لاق رمحالاو ضيبالا

 نم اوبرشاو رقنلا ىف الو تفزملا ىف الو متكلا ىف الو ابلا ىف اوبَرْشَت ل لاق
 ىلا كلذ اولاقو . ءاملا هيع اوضق : لاق ؟ ةيقسالا ىف دتشا ناف اولاق (ةيقشألا
 َىَلَع مزع ىلمت هنلا نا : لاق ةوُقرهاف : ةعبارلاو ةئلاثلا ىف مهل لاق مث تارم ثالث
 ها . +اَرَح ركيُم لكف ةمركلا نم رمخلاو (رئيكاَو َرُمَحلا

 وآ صوخ نم ءاعو لك تفزلملا : لاق ثبح مدقت امم نيبأ وه امب تفزملا حرشو

 . مدقت ام

 فاصو س ١ لاق . مدقت امك هريغ هركذ ام بساني ال اذه (رحح ريقنلاو) : هل وق :

 هللا ىلص ءىبنلا نعو _ لاق نأ ىلا _ لخنلا لوصا نم لممت ةمعوأ رقنلاو . هريغك

 ليللاب هل ذختا اذاو . لينلاب هَبرمَتَق راهنلاب حصب ًاذيبت برشي ناك ملسو هيلع
 نع ىور اذكه . هريغ هيقسي وأ هبارش دعب هنم هل لضف ام بصيو راهنلاب هبرش

 ها . اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ءىبنلا) ةزاجا ىف نجلا ةليل دوعسم نب هللا دبع نع ىوري ىذلا) : هلوق - 32

.عجاريلف هايملا ماكحا باب ىف هيلع مالكلاو همامت مدقن ثيدحلا (ذيتلاب ًاَضَوَتي نآ ه
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 نوصمعبرالاو دحاولا بابلا

 تامرحملا ىف

 ءىيبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 3
 يتغبلا رهمو بلكلا نست نمم ىهن هتنأ » : ملسو هيلع هللا ىلص
 نأ ىلع ةأرملا هذخأت ام يغبلا رهم : عيب رلا لاق « نهاكلا ناولحو
 . فتكلا ىف رظني ىذلا نهاكلاو . ةرجألا ناولحلاو اهب ىنزي

 هللا ىلص ءىبنلا نأ سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ - 4
 دإراو بسعلا ركذ : عيب رلا لاق لعفلا بَسَع ْنَع ىتهت ملسو هيلع
 . لحفلا بارض بسملاو ةرجالا نم هيلع ذخؤي ام

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ناينزت نايلا ناينزمت نانيعلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « حرقلا هبّذكيو كلد قَصيَو ِنايِنزَت نالجرلا
 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع (1) سابع نبا قيرط نمو -6

 (2)رةَمْفَن دنع رامزم توض ةزخآلاو اينذلا ئف نانوعلَم ناتوص »
 ِتَتَل ) ىرخآ ةياور ىن امهيف ديزو « ةبيصم ةنع رةن رم ثؤَصَو
 توصو ةحئانلا ةن رملا عيب رلا لاق ( ةعمَتشملاَو اهيلإ ةسلجلاو ةَعْئاَتلا
 ١ . ةينغم رامزم

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع (3) سابع نيا قيرط نمو - 17
 ةمشاولاو ةنصؤتننملاو ةكصاولاو ، ةصتمتملاو ةصمانلا هللا نعل »
 ىتلا : ةصمانلا : عيب رلا لات « نمضنل ِناَجَلَتاَو (4) ةميثوَتننملاَو

 نم رباج نم ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف سابع نبا قيرط نمو : هلوف (1)
 ٠ هركذ مث ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا

 ٠ ةمعن ىوريو (2)
 مدقتملا دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف سابع نبا قيرط نمو : هلوق (ة)
٠ ةمشوتملا خ (4)
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 لعفي ىتلا : ةصنمتملاو . الدتعم ًاقيق ر نوكيل اهيبج اح رعش نم ذخأت

 . اهعارذ ىف وآ اههجو ىف مشولا لعجت ىتلا : ةمشاولاو . كلذ اهب

 ام نجلفي ىتاللا : تاجلفتملاو . كلذ اهب لعفي ىتلا : ةمشوتسملاو

 . لامجلل (5) نهنانسأ نيب

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع (6)سابع نبا قيرط نمو - 8

 ن وعلم و . هضأ ةروع لا » : لاق وأ « هيخأ جرف يلار رظن نَم “روعلَم «

 .. « سانلل ةهنَروَع ىدبأ َنَم

 ةيواعم نع ىنغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9

 ِ م | » 2 س ۔ے ه .2- ۔٥ث, ۔٥ ح ,- . .
 لوُسَر تغمتَس ؟ مك ؤاَمَلَع نأ ةنيزملا لهأ ايي.» : لاقف ىسرح دي ىف

 ِ . م مس 2 2ِ ء و ز 7 ّ ٥ِ . % ى ,

 نبح ليئارسا وتب تكلمت امنإ : لوقي ملَسَو هيلَع هللا ىلص هللا
 3 8 ۔ء2٥٨.۔.٠ رس ..< 42 "ح
 . «» مهؤاسن (7) هذه لثم تذختا

 دع دجب . ج

 تثِس) ريغصلا عماجلا تاياور ضعب ىف (بلكلا نمث نع ىهن) : هلوق _- 3

 لقلا بَسَعَو . بللا َسَتَو . هيح ًكللَد ثحأ يه مامإلا ةوشَر تحسلا نم لاصخ

 بتعلا نمم نَع ىتهت) اهضعب ىف (نمماكلا ناَوْئحَو . ماًّجَحْلا بكرل . يغبلا رهم
 امهضعب ىفو (روتِتلا ِنَمَتَو بللا نمت ْنَع ىهت) اهضعب ىفو . (ديصلا بلك الاي
 . (ىفبلا بسل ُ و . مدلا 7 بلكلا نث نع ىمن)

 رهم نعو . رمخلا نمثو . ريزنخلا نمثو . بلكلا نمث نع ىهن) اهضعب ىفو
 ناولحو ىغبلا رهمو بلكلا نمث نع ىهن) اهضعب ىفو (لحفلا بسع نعو . ىغبلا
 . (نهاكلا

 ٠ نيب ام طاقساب نهنانسا ىرخا ىفو نهنانسا نيب ةغسن ىف نهنانسا نبي ام : هلوق (65)
 ٠ مدقتملا دنسلا ركذ بطقلا ةخسن ىف سابع نبا قيرط نمو : هلوق (6)

: اذه خ (7)
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 لك ىف ماع وهو هعيب ميرحت ىهنلا رهاظو . بلكلا نمث ىف :: رجح نبا لاق
 ةميق ال نأ كلذ مزال نمو . زوجي ال وأ هؤانتقا زوجي امم هريغ وآ ناك املمم بلك

 . روهمجلا لاق كلذبو . هنفلتم ىلع

 هنعو . روهمجلاك هنعو . هفلتم ىلع ةميقلا بجتو هعيب زوجي ال : كلام لاقو

 ديصلا بلك عيب زوحي : ىعخنلاو ءاطع لاقو . ةميقلا بحتو زوحي ةفينح ىبأ لوقك

 . هريغ نود

 هتَلَع هللا ىلص هللا لوسر ىهت) : اعوفرم سابع نبا ثيدح نم دواد وبا ىورو
 . «ابارث هشك اوالماف بلكلا نست بلطي ءاج ناي لاقو بلكلا نمت نع مسو
 ٠ حيحص هدانساو

 الو ربنملا نمت لحي ال) : اعوفرم ةريره ىبأ نع نسح دانساب اضيا ىورو

 ىمو اقلطم هتساجن ىعفاشلا دنع هعيب ميرحت ةلعلاو (ىفبلا رهم الو نماكلا ناولح
 رمالاو هذاختا نع ىهنلا هتساحن ىري نم دنع عنملا ةلعو . هريغو ملعملا ىف ةمئاق

 لوتسَر ىت : لاق رب اح ثيدح هبلع لديو هذاختا ىف نذأ ام هنم صخ كلذلو ٠ هلتقب

 . لاق نا ىلا . ربص بلك آلإ بنكلا نمت نمع مَنَسَو ينع هللا وص هللا

 الو همبب ةيحاركو بلكلا ذاختا زاوج كلام بهذم روهشم : ىبطرقلا لاقو

 ناك ةزئاجلا هعفانمل هذاختا ىف نذأو اسجن هدنع نكي مل امل هناكو . عقو نا خسفي

 . قالخالا ميرك نم سيل هنال اهيزنن هعيب نع ىهن عرشلا نكل . تاعيبملا مكح همكح
 بلكلا ىلع لومحمف نماكلا ناولحو ىفبلا رهم نيبو هنيب ةيوسنلا امأو : لاق

 . خلا . هذاختا ىف نذؤي مل ىذلا

 لاق . هتميق هتمزل ملعملا بلكلا لتق نم نا ةقراشملا انباحصأ هيلع ىذلاو
 هلتق م وب هتميتق. هتمزل دص بلك لتق نم : هللا همحر ىنايسبلا ىلع وب ١ خيشلا

 ةيدو . امهرد نوعب رأ ديصلا بلك ةيدو . اهنامثاو بلكلاب دايطصالا لهأ مي وقتب

 رونسلا ةيد : ضعب لاقو . مهارد ةعبرأ رونسلا ةيدو ٠ مهارد ةينامث ىعارلا بلك

 ها . هنم دمتب هبر نم هذخا الو هلتق زوجي ال رونسلاو . امهرد نورشعو ةينامث

 ارهم ءامس . انزلا ىلع ةينازلا هذخات ام وهو : ىفبلا رهم ىف : رجح نبا لاق

ةمجعملا رسك و ةدحوملا حتفب يفَلاو : لاق . هريغ هركذ امك هتروص ىلع هنوكل لوقا
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 هلوا رسكب ءاغبلاو . ايافب ىغبلا عمجو ةلعاف ىنعمب ليمف وهو ةيناتحنلا ديدشتو
 . خلا , داسفلا ىنف لمعتسي ام رثكأ هنا ريغ بلطلا . ىفغبلا لصاو . روحفلاو انزلا

 ىف لاق ثيح هتذخا ام درت ىتح اهل ةبوت ال ةرجافلا نا : حاضيالا ىف ركذو

 ةحئانلاو ةرجافلا ىف ظفحا ىذلاو : رثالا ىف اضي] ركذ دقو : تاراجالا باتك

 . خلا . هوذخا ام رجا اودري ىتح مهل ةبون ال (1) طرتسشملا ملعملاو

 ضوعلا ذخا نم هيف امل عامجالاب مارح وعو :: نهاكلا ناولح ىف رجح نبا لاق .
 هاطاعتب امم كلذ ريغو . ىصحلاب برضلاو ميجنتلا هانعم ىفو . لطاب رمأ ىلع

 . بيغلا عالطتسا نم نوفراملا

 ءىشلاب هش ةوالحلا نم هلصاو . هتيطعأ اذا اناولح هنت ولح ردصم ناولحلاو

 ولحلا هنممطأ اذا هنتولح لاقي . ةقسم الو ةفلك الب الهس هذخاي هنأ ثيح نم ولحلا

 . خلا , هسفنل هتنب رهم لجرلا ذخا اضيأ ناولحلاو

 . نهكنلا ىلع هذخاي ام وهو : نماكلا ناولح ىف ىمقلعلا لاق

 قرفلاو . نئاوكلا نع سانلا ربخي و . بيغلا ملع ةعلاطم ىعدي ىذلا وه نهاكلاو
 نامزلا لبقتسم ىف تانث اكلا نع رابخالا ىطاعتي نماكلا نأ فارمعلا نيبو هنيب

 ناكمو قورللا ءىشلا ةفرعم ىعدي ىذلا وه فازعلاو . رارسالا ةفرعم ىعديو

 ما . امهوحنو ةلاضلا

 بيغلا ملع ءاعدا اهرسك زوجي و فاكلا حتفب ةناهكلاو ةناهكلاو : رجح نبا لاقو
 نحلا قارتسا هيف لصالاو . بممص لا دانتسالا عم ضرالا ىنف عقيس امب رابخالاك

 . نهاكلا نذا ىف هيقيلف ةكئالملا مالك نم عمسلا

 نم ىلع قلطيو . مجنملاو ىصحلا برضي ىذلاو فارعلا ىلع قلطي ظفل نماكلاو
 ىضاقلا نماكلا : مكحملا ىنف لاقو . هجئاوح ءاضق ىف ىعسيو رخآ رماب موقي ِ

 هعوقو لبق ءىشب نذا نم لك يمست برعلا :: عماجلا ىف لاقو . (ها) بيفلاب
 عابطو . ةريرش سوفنو . ةداح ناهذآ مهل موق ةنهكلا : ىباطخلا لاقو . انهاك

 ام لكب مهتدعاس و رومالا هذه ىف بسانتلا نم مهنيب 11 نيطايشلا مهتفلاف ةيران

 . هيلا مهت ردق لصت

 . هتمرح ىلع قفتملا نيبو كلذ ىف قالتخا عم ملعملا هطرتشا ام نيب ميرحتلا ىف حض فيك رظنا(1)

 ٠ ديعبلا نم اذهو
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 . مهيف ةوينلا عاطقنال برعلا ىف اصوصخ ةيشاف ةيلهاجلا ىف ةناهكلا تناكو

 : فانصا ىلع ىمو

 بكريف ءامسلا ةهج ىلا نودعصي اوناك نجلا ناف نجلا نم هنوقلتي ام : اهنم

 نا ىلا هيلع ىذلا ىلا هيقليف مالكلا عمسي ثيحب ىلعأل اوندي نا ىلا اضعب مهضمب
 تسرح نآرقلا لزنو مالسالا ءاج املف . هيف ديزيف نماكلا نذا ىف هيقلي نم هاقلتي

 ىلعالا هفطنخي ام مهقارتسا نم ىقبف بهشلا مهيلا تلسراو نيطايشلا نم ءامسلا

 طح م الإ » :: هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو باهشلا هبيصي نأ لبق لفسالا ىلا هيقليف

 امك ادج ةريثك مالسالا لبق نهاكلا ةباصا تناكو (8) . بقاث هش “تبنآَقةَفُطَعْلا
 داك ىتح كلذ ردنف مالسالا ىف اماو . امهوحنو حيطسو قش رابخا يف ءاج
 . دمحلا هللو لحمضي

 ناسنالا هيلع علطي ال امم هريغ نع باغ امب هيلوي نم هب ىنجلا ربخي ام : اهيناث
 . دعب نم ال هنم برق نم هيلع علطي وا . ابلاغ

 سانلا ضعبل هللا لعجي دق اذهو . سدحو نيمختو نظ ىلا دنتسي ام : اهثلاث

 . هيف بنكلا ةرثك عم ةوق

 كلذ لبق عقو امب ثداحلا ىلع لدتسي . ةداعلاو ةبرجتلا ىلا دنتسي ام : اهعبار

 رجزلاب كلذ ىف مهضعب دضتمي دقو ٠ رخسلا ىهاضي ام ريخالا مسقلا اذه نمو

 :. اعرش مومذم كلذ لكو موجنلاو قرطلاو

 ثيدح نم مكاحلا هححص ننسلا باحصا هجرخا ام ةناهكلا مذ ىف دروو
 ىلع لأ امب رقع ذقَك لوقي امب هقدصف فرع وأ اتاك ىتأ نم) هعفر ةريره ىبا
 ‘ىرب دقَق لوقي امب هقدصت اتاك ىتآ نم) - رخآ ثيدح ىف.لاق نل ىلل _ &يئَش
 نا ىلا (اموي نييَبزا هالص لبقت مل هت يقرَصم م هاتآ نمو . محم قمع لزنأ اي
 تابيغملا ىلع فوقولا جرختسي نم ءارلا ديدشتو ةلمهملا حتفب فارعلاو _ لاق
 . لوق وا لمف نم برضب

 بارض بسحلاو ةرجالا نم هيلع ذخؤي ام داراو بسملا ركذ) :: هلوق _ 24

 نا نم هب مزج ىذلاو . لسرم زاجم وا فنحلا زاجم ثيدحلا ىفف ىنعي (لحفلا
 حاحصلا بحاص اهركذ ىتلا ةثالثلا ىناعملا دحا وه لحفلا بارضل مسا بسعلا

.10 : ةيلا : تافاصلا هروس ٥9
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 لحفلا بسك نع ىهنو . لحفلا بارض ىلع ذخؤي ىذلا ءازكلا بسمعلاو : لاق ثيح -
 . هرخآ ىلا هؤام لاقيو . هبارض اضيا لحفلا بسعو . هاركا ىأ هلحف بسع لوقت

 رهشالا وه هللا همحر عيب رلا هركذ ام نكلو » ثيدحلا ىف زاحم ال هب ردص ام ىلعف

 ءابلابو نيتلمهملا نيسلا انوكسو نيعلا حتفب وه لحفلا بسعو : ىمقلعلا لاق

 . هبسع ةرجأ ريدقتلاو ىهنلا

 ىلع اثيش لحفلا بحاص ىطعي نأ زوحي معن . مي رحنلل يمنلا .اذه نأ حصالاو

 حاضيالا ىف لاق . هيلع قافتالا مقو اذا مرحي امنا هنأ دارملاو . ىهتن ١ ةيدهلا ليبس

 . هناصقن ذخا هل زئاجف هب برضف هالوم نذا ريغب الحف لجر ذخا نا اضيأ كلذكو

 اذا ةمالا كلذك و . اهرهم ذخا اهل زئاجف اهسفن ىلع تبلغ ةأرما نآ ول كلذك و

 . ىهتنا . ملعا هللاو . اهرهم ذخأ اهبرل زئاجف اهنذاب تئطو

 ىذلا وه ىقيقحلا رهملا نال رقعلاب اهنع ربعملا جرفلا ةيد (اهرهم) : هلوقب دارملاو

 . ملعا هللاو . عجاريلف . هعضوم ىف ةمالاو ةرحلا رقع نيب دقو.. حاكنلاب نوكي

 ملكت (جرفلا هبذكيو كلذ قدصيو هلوق ىلا ناينزت نانيعلاو) ::: هلوق - 5

 نع ىراخبلا ىف هظفل رخآ ثيدح ىف ثيدحلا اذه ىنعم ىلع ىمقلملاو رجح نبا

 هللا ىلص ءىبنلا نع ةريره أ لاق 7 مسلاب 7 شك ار ًم) : سابع نبا

 انزق ةلاحم ال كيد همگرذأ . نرلا نمظَع مدآ نبا ىنمت بتك ىلاعت ةللا نآ ملسو هيلع
 74 م,صم 2 ه ر ء .: َ . % ۔۔ , .. 7 و + ِ ۔..۔ - . ٥.

 ؤا كلذ قرتَصي جرفلاو . يهتتشَتَو ىتَمَتَت سفنلاو قطنلا ناتسللا اتزو رظنلا نعلا

 : : لاق (هب مت

 هتباتكب كلملا رماو هيلع كلذ ردق ىأ (مدآ نبا ىلع بتك هللا نا) : هلوق

 . . لاق نا للا

 هنا هيلع ردق ام لمع نم هل دبال ىا ميملا حتفب (ةلاحم ال كلذ كردأ) : هلوق

 . لاق نآ ىلا . هلمعي

 نأ دبال هنا هللا ملع ىف قبس دقف ىمدآلا ىلع هللا هبتك ام لك : لاطب نبا لاق

 اذا مالي هنا الا هسفن نع كلذ عفد عيطتسي ال ناسنالا ناو . هيلع بوتكملا هكردي

عفدي كلذبف . ةعاطلاب كسمتلا نم هنيكمتو . هنع كلذ بجحل هنع ىهن ام عقاو
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 ىمهشنملا نال (ىهتشت و ىنمتت سيفنلاو) : هل وق هدي ؤيو ةربحملاو ةيردقلا لرق

 ٠ ءىجنلملا فالخب

 كلذ نال زاجملا قيرطب امهربغو سمللا ىلع انزلا قالطا (انزلا نم هظح) : هلوق

 . هتامدقم نم

 جرفلاو) _ لاق نأ ىلا _ رظانلل لحي ال ام ىلا ىأ (رظنلا نيملا انزف) :: هلوق

 عقاولل ربخلا ةقباطمب مكحلا وه قيدصتلا نأ ىلا ريشي هناك (هبذكي وا كلذ قدصي
 نا لمتحيو . اهيبشت نوكيف عقاولا وا عقوملا وه جرفلا نأكف هسكع بيذكتلاو

 . ةيانك نوكيف ةداع اهب مكحلا مزلتسي عاقيالا نا ديري

 رئاَبَك توُبنَتْجي نيذلا » :.هلوق ىف هللا هركذ ام ممللاب دارملا : ىباطخلا لاق

 ْناره : ىرخالا ةيآلا ىف لاقو . هنع وفعملا وهو (9) « منلا لاي ضاَوَتْلاو رثالا
 نا نيتيآلا نم ذخؤيف (10) " مكتاتتَس مكنم رفن هئم نؤهتت ام نئابك اوُِنَتْجَت

 ىلع مالكلا ىف كلذ نايب مدقت دقو . رئابكلا بانتجاب رفكي هناو . رئاغصلا نم ممللا
 . قاقرلا ب انك طس و ىن (ةئيسَس 7 م و ةنسحب 5 م ) ثيدح

 اهب جرفلل نكي مل اذا ممللا نارفغب هدابع ىلع هللا لضفت : لاطب نبا لاقو

 . ةريبك كلذ ناك جرفلا اهقدص اذاف قيدصت

 هركنأو واولا ىنعمب (ممللا الا) : هلوق ىف (الا) نا معز مهضعب ;ضنأ : ءارفلا لقنو

 ىنز اهيلع قلطا امناو . اهرثابك بانتجاب رفكت اهناف بونذلا رثافص الا : لاقو

 . .ازاجم ببسلا ىلع ببسملا مسا قالطا نم وهف هيعاود نم اهنال

 نأ ىلع هب لدتسي ام (بذكي وا قدصي جرفلاو يهتشت سفنلاو) ::: هلوق يفو

 ىذلا وضعلا هعواطي الف هيهتشيو الثم انزلا ديري دق هنال هسفن لعف قلخي ال دبعلا
 هلعفل اقلاخ ناك ولو . اببس كلذل يردي الو هيف ةليحلا هزجعتو . هب ىنزي نأ ديري
 كلذ نأ ىلع لدف ةوهشلا ماكحتساو ةيعاوطلا دوجؤو عم هدي ري ام لمف نع زحع ام

 . ىهتنا . ءاش اذا اهيطعيو ءاش اذا اهردقي . ردقم لعف

 ٠ :: ةيآلا . مجنلا ةروس )9ً

٠ 32 : ةيلا . ءاسنلا ةروس (10)
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 نم بيصت هيلع ردق مدآ نبا نأ ثيدحلا ىنممو : انخيش لاقو : ىمقلعلا لاق

 هانز نوكي نم مهنمو : جرفلا ىف جرفلا لاخداك ايقيقح هانز نوكي نم مهنمف انزلا

 . ىزاجملا انزلا نم عاونا اهلكف . تاروكذملا نم هوحنو . مارحلا رظنلاب ازاجم

 جلوي ال ناب هققحي الو جرفلاب انزلا ققحي ام ىا هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو
 : هلوق ىف مملل اريسفت رئاغصلا ىهو رومالا هذه سابع نبا لعجو .كلذ فراق ناو

 . ىهتنا رئابكلا بانتجاب رفغيف (مَمللا الإ حاولا مثإلا رابك نوبجي َنيذلا)
 . هنم عنتمي ىا (هبذكيو) هلعفي ناب ىأ (كلذ قدصي جرفلا) :: هلوقو

 بيجاو . هفالخب انهو رابخالا تافص نم بيذكتلاو قيدصتلا نأب كلذ لكسشتساو

 مها . زاجم وهف هيبشتلا ليبس ىلع انه امهقالطا ناب

 توصلا نعلب دارملا نأ رهاظلا (خلا نانوعلم نان وص) : هلوق - (11])) 6

 نع مدقت دقو . ةرخآلا ىف هميرحتل ىنمم ال نكل تالاؤسلا نع مدقت ام ىلع هميرحت

 نعل انا رهاظلاو . خلا ىلاعت هللا نم داعبالاو درطلا نعللا لصأ نآ : ىمقلعلا

 . بتي مل ام ىنعي هبحاص نعل نع ةيانك توصلا

 ِناَمَتُتاز ريغصلا عماجلا ىف اضيأ تاياورلا ضعب ىف (خلا ةحئانلا تنعل) : هلوق

 . (تتيملا قَع ةحايتلاو باسنألا ىف طلا . .1 ههب امه رياَتلا ىف

 ةبيغلاو مذلاب سانلا ضارعا ىف عوقولا وه باسنالا ىف نعطلا :: ىمقلملا لاق
 نسحاب تيملا ةحئانلا ركذت نا وهو بدنلاب توصلا عفر ىه ةحاينلاو . امهوحنو

 ها . هفاصوأ

 . اقلطم تيملا ىلع ءاكبلاب اهتوص عفرت ىتلا ةحئ انلاب دارملا نأ رهاظلاو : لوقأ

 ` . ملعأ هللاو

 نم نري ءىشلا نر : حاضيالا ىف لاق ىمقلعلا لاق . ةحئانلا ىأ (ةنرملا) : هلوق

 ةياهنلا ىف لاقو . ها هلثم فلالا نأو ةحبص يآ ةنرو . توص انينر برض باب

 ها . انين نرت نَر دقو توصلا نينرلا

 رمزلل ةذختملا ةلآلا ا ةينغملا رامزملاب دارملاف ىنعي (ةم . ٠ رامزم توصد) : هل -

 ىف لاق (رامزم) هلوق ىمقلعلا لاق . ثيدحلا حارش نم ريثك هلمح كلذ ىلعو

٠ حيحص دانساب لاقو رازبلا نع سنا ةياور نم ريغصلا عماجلا ىف هركذ ثيدحلا )11(
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 . ها اهب رم.:: ىتلا ةلآلا وهو . ءاوس رامزملاو اهمضو ميملا حتفب رومزملا : ةياهنلا
 اضيأ قلطيو نسحلا توصلا ريمزلاو . ريفصت تروص هلصا رامزملاو : ىوونلا لاق

 ها . ءانفلا ىلع

 نم ريثك مالك هيلع لد امك اهب رمزي ىتلا ةبصقلا ال ءانفلا انه دارملاو : تلق

 . حاحصلا نم ذخؤي امك رسكلاو دملاب ءانغلاو :: لوقا . ها حارشلا

 انموق دنع تاياورلا ضعب ىف (خلا ةصمنتملاو ةصمانلا هللا نعل) : هلوق - 17

 ةلِصَوَتملاَو ةنِصاَولاَو . َنوستُعِي مهَو هدماص هناكو هنك ومو هلآو ابرلا هللا نر
 تامسِشاَولا هللا نَسل) اهضعب ىفو (ةَصِتَتتلاَل ةصياّتلاَر ةمسضوتلاو ةمسياَولاَو
 . هللا َقْنَح تارتتلا نسحل تاَحْنَتَتلاَو تاتصيَتتملاَو نامتتوتلاَو

 رهاظ (اقيقر نوكيل اهيبجاح رعش نم ذخات ىنلا ةصمانلا ميب رلا۔لاق) : هل وق

 ضعبل اضبا لوق وهو . نيبجاحلا رعش ةلازاب صتخم صابذلا نأ هللا همحر همالك

 ةصمننملاو . اهيبجاح رعش نم ذخات ىتلا ةصمانلا) هللا همحر هلوق ىف نكل . انموق

 . نيهجو نم لمات (كلذ اهب لمفت ىتلا

 تناك تيح ةصمنتملاو ةصمانلا نب ةاواسملا مزلتسي هرهاظ نأ : امهدحأ

 لعف نال كلذ اهب لعفت ىتلا ةصمنتملاو اهيبجاح رعش نم ذخأت ىنلا ىه ةصمانلا

 . ذخالاب رمات ذخان هلوقب دارملا : لاقي نأ الا مهللا اهيبجاح رعش ذخا وه اهب كلذ

 لمجت ىتلا ةمشاولاو اهسار رعش لصت ىتلا ةلصاولا هلوق ىف لاقي اذكو
 . امهسفناب كلذ لعفت مل ناو لمجلاب رمات ىتلاو لصولاب رمات ىتلا ىا مشولا
 . ملعأ هللاو

 هيف ام اصوصخ رماظلا وه هريغ ريسفت نأ عم هريغ ريسفتل فلاخم هنا : امهيناث

 . ةمشونسملاو ةلصوتسملاك بلطلا ىلع ناتلخادلا نيسلاو ءاتلا

 . هلعفت ىنغلا ةصمانلاو . صامنلا بلطت ىغلا ةصمننملاو : رحح نبا لاق

 نا لاقيو . كلذل اصامنم شاقنملا ىمسيو شاقنملاب هجولا رعش ةلازا صامنلاو

 . امهتيوست وا امهقيقرتل نيبجاحلا رعش ةلازاب صتخي صامنلا

. لاق نأ ىلا هققرت ىتح بجاحلا شقنت ىتلا ةصمانلا : ننسلا ىف دواد وبآ لاق
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 اهيلع هللا اهقلخ ىتلا اهتقلخ نم ءىش رييغت ةأرملل زوجي ال : ىبطرقلا لاق

 ةنورقم نوكت نمك هريضل الو جوزلل ال نسحلا سامتلا لجال صقن وأ ةدايزب

 اهعلقتف ةدئاز نس اهل نوكت نمو . هسكعو جلفلا مهوت امهنيب ام ليزتف نيبجاحلا

 نوكي نمو . فتنلاب اهليزتف ةقفنع وا انراش وأ ةيحل وأ اهنم عطقتف ةلي وط وأ
 ىهنلا ىف لخاد كلذ لكف اهريغ رعشب هزرفت وا هلوطتف افيفخ وا اريصق اهرعش

 . ىلامت هللا قلخ رييفت نم وهو

 نس اهل نوكي نمك . ةيذالاو ررضلا هب لصحي ام كلذ نم ىنثتسي و لاق

 . كلذ زوجيف اهملؤت وا اهيذؤت ةدناز عبصاو . لكالا ىف اهقوعت ةليوط وا ةدئاز

 . ةأرملاك ريخالا اذه 7 لجرلاو

 ةفقنع وأ براش وا ةيحل ةارملل تبن اذا أم صامنلا نم ىنثتسي : ىوونلا لاقو

 . بحتسي لب اهتلازا اهيلع مرحي الف

 كلذ نع الخ ىتمف الاو هملع و ج وزلا نذاب دىقم هقالطاو تلق ٠: رخح نبا لاق

 : ةلبانحلا نع القن. لاق نا ىلا . سيلدتلل عنم

 نم هنال جوزلا نذاب ناك اذا في رطتلاو شقنلاو ريمحتلاو فحلا زوحي و اولاق

 ةشئاع ىلع تلخد اهنا: هتارما نع قاحسا قيرط نم ىربطلا جرخا دقو . ةنيزلا

 ىطيما تلاقف ؟ اهجوزل اهنيبج فحت ةارملا : تلاقف لامجلا اهبجعي ةباش تناكو
 . تعطتسا ام ىذالا كنع

 ها . صامنلا ةلمج نم هناف فحلا الا ركذ امب نيزتلا زوجي : ىوونلا لاقو

 , . ملعا هللاو . زوجي ال هنا ركب نب دمحا

 ىتلا ةلصوتسملاو ليوط هنا لاقيل اهسار رعش لصت ىنلا ةلصاولاو) : هلوق

 نع رصاقو . مدقت امك ةلصوملا ىف هريغ ريسفتل فلاخم ريسفنلا (اذه اهل لصت

 ناك ءاوس رعشلا لصت ىتلا ةلصاولا : رحح نبا لاق . ةلصاولا ىف هريغ ريسفت

 . اهب لعفيو كلذ لمف بلطت ىتلا ةلصوتنملاؤ . اهزرنغل مااهنسفنل

 ىتلا ةمشوتملاو اهيعارذ ىف وا اههجو ىف مشولا لعجت ىتلا ةمشاولاو) : هلوق
 . حجارلا ىلع ةمشوتسملا ىف هريمغ ريسفتل فلاخم رينفتلا اذه . (كلذ اهب لعفت

.. ةمشارلا ىف هريغ ريسفت نع رصاقو
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 نيسشلاب ة۔شاو عمج (تامسِناَولا هللا ََمَل) ىراخبلا لوق ىف : رجح نبا لاق

 . مىشولا بلطت ىتلا ىعو ةمشوتسم عمج تامبشوتسملاو . مشت ىتلا ىهو ةمجعملا
 ةمشوتسملاو . مشولا اهب لعفي ىتلا :ةمشاولا : لاق هنا ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو .

 . خلا . كلذ هيلع درو . هلعفت ىتلا

 ضعب ىف امك (ةمشوتملاو ةمشاولا) ىه امنا ةللا همحر فنصملا ةياور نكل أ

 لعفت ىتلا نيشلا رسكب ىهو : رجح نبا لاق . تامشوتملا ظفلب ىراخبلا تاياور
 . ةفلاخم الف نيشلا رسكب ارقي اذه ىلعف . خلا كلذ بلطت ىتلا اهحتفبو كلذ

 . ملعا هللاو

 وضعلا ىف زرغي نا نوكس مث حتفب مشولا : ةغللا لها لاق : رجح نبا لاق

 . رضخيف اهريغ وأ ةرونب ىشحي مث مدلا ليسي ىتح اهوحن وآ ةربا

 وآ لحكب اههجو ىف ناليغلا لمجت ىتلا ةمشاولا : ننسلا ىف دواد وبا لاقو
 ةفشلا ىف نوكي ام رثكاو . بلاغللا هجولا ركذو اهب لومعملا ةمشوتسملاو . دادم

 ء دسجلا نم اهريغو ديلا ىف نوكي دق وأ . اديق سيل هجولا ركذف _ لاق نا ىلا

 مارح هيطاعتو . بوبحملا مسا بتكي دقو . رئاود لعجي دقو اسقن .كلذ لمجي دقو

 ..بابلا ثيدح ىف .امك نعللا ةلالدب

 ولو نكمأ نا هتلازا بجتف هيف سجن مدلا نال اسجن موشوملا عضوملا ريصيو

 ىفكتو هؤاقبا زوجيف وضع ةعفنم تاوف وا ائيش وأ افلت هنم فاخ نأ الا حرجلاب

 ` ها . ةأرملاو لجرلا كلذ ىف ىوتسيو.. مثالا طوقس ىف ةبوتلا

 : رجح نبا لاق (لامجلل نهنانسا نيب ام نجافي ىتاللا تاجلفنملاو) :_ هلوق
 ماللاو ءافلاب جلفلاو . هعنصت وأ جلفلا بلطت ىتلا ىهو ةجلفتم عمج تاحلفتملا و

 هوحنو دربملاب نيقصالتملا نيب قرفي نا جيلفنلاو . نيتسلا نيب ام جارفنا ميجلاو
 ةأرملا هلعفت امبرف .. ةارملا نم نسحتسيو تايعاب رلاو ايانثلاب ةداع صتخم_وهو
 ةريغص اهنأ مهوت ةريبكلا هلعفت دقو . ةجلغتم ريصتل ةقصالتم اهنانسأ نوكت ىتلا

 ديدحتو . ربكلا ىف كلذ بهذيو نسلا .ةديدج ةجلفم نوكت ابلاغ ةريغصلا نال
 ثيدح قرط ضعب ىف اضيأ هنع ىهنلا تبث دقو . ءارلاب رشولا ىمسي نانسالا
مها . ةيلصالا ةقلخلا ريبفت نم هيف ال _ لاق نأ ىلا _ دوعسم نبا



 329 . { . تامرعملا ىف (41) بابلا

 حيرص اذهو : هصن ام « هللا عل « : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف : لاقو

 نوكي نأ لمتحيو _ لاق نا ىلا _ . اريخ ناك نا ىلاعت هللا نع كلذ ةياكح ىف

 , . (ها) كلذ تلعف نم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نه ءاعد كلذ

 حاضيالا ىف هب لدتسا ( خلا هيخا جزف ىلا رظن نم نوملم ) ::: هلوق (12) (8

 جاوزالا الا مهنم نيغلابلا مدآ ىنب جرف ىلا دمعلا ىلع رظن نب ءوضو ضاقتنا ىلع

 . هسفن ىلا هرظنك ضضقني ال. حابم امهنيب رظنلا ناف امهنيب اميف

 نم : مهضعب , لاق . ءوضولا ضقنت ىتلا ةروعلا دح ىف ١ وفلتح تخاو : لاق مث

 لاقو ؟ ال مأ ةروعلا نم امه له ةبكرلاو ةرسلا ىف اوفلتخاو . ةبكرلا ىلا ةرسلا

 .خلا ،نيذخفلا ظلفتسم ىلا رعسثلا تبانم دح نم ,ناك ام مرحملا رظنلا : مهضعب

 ىراخبلا تاياور ضعب ىف ( هرخآ ىلا ربنملا ىلع وهو لاق ) : هل وق (9

 نم ةبك جرخاف انبطخف .. اهمدق ةمدق رخآ ةنيدملا نايفس ىبا نب ةيواعم مدق )

 هللا ىلص ىبتلا ناف،دوُمَيَلا ت ادم لعفي .ادحأ نا ىرآ تنك ام : لاقف رعش

 ةياورك ةياور ىفو ( ىهتنا . رعشلا ىف لاصولا ينعي . روزلا هامس ملسو هيلع
 . هللا همحر فنصملا

 نيسمخو ىدحا ةنس ىف كلذ ناكو تاياورلا ضعب ىف ) جح ماع ( : هل وق

 . هتفالخ ىف اهجح ةجح رخآ ىعو

 تناك ) ىراخبلا ىف ةياورلا ( ىسرح دي ىف رمش نم ةصق لوانتف ) :_هلوق
 رعش ىنعي ةلمهملا ديدشتو فاقلا مضب :: رجح نبا لاق ةصقلا ( ىسرح دي ىف
 بيسملا نب ديعس ةياور ىفو . رمشلا نم ةلصخلا رخآ : لحم ىف لاقو . ةيصانلا

 آ : لاق نأ ىلا . ةبك

 ةقرخ اهسار ىلع اصمب لجر ءاجو . ء وس يز متثدحا مكنا : لاق ةيواعم نا

 ريمالا مدخ مهو سرحلا ىلا ةبسن تالمهملا نيسلاو ءارلاو ءاحلا حتفب ىسرحلاو
 نم ىناربطلا نعو . سنج مسا هنال ىسرح دحاولل لاقيو . هنوسرحي نيذلا

 .نا اومعزو . ىلها دنع هذه تدجو ) : لاق ةدايزلا نم ةيواعم نع ةورع قيرط

٠ حراشلا نع ىهتنا 0 دهاوش هل نكل فنصملا درفت امم ثيدحلا [12)
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 ءاسنلا ىف كلذ فرعي نكي مل هنا ىلع لدي اذهو ( نهروعش ىف هندزي ءاسنلا

 . خلا . كلذ لبق

 مهيف كاذ ذا ءاململا نا ىلا ةراشا هيف : رجح نبا لاق ( مكؤاملع نيا ) : هلوق

 دق هنأكو . اوتام دق ذئموي اوناك ةباحصلا بلاغ نال كلذك وهو . اولق اوناك

 نم هوكرت امب مهخب ويو ءاملعلا ركذي نا داراف كلذ اوعنص مهماوع لاهج ىأر

 ةباحصلا رباكا نمو ةباحصلا نم ىقب نم كرت نوكي نا نكميو . كلذ راكنا
 ةمارك ىلع هلمحف ربخلا هفلب نمم ميرحتلا مدع داقتعال اما . راكنالا كاذ ذا
 . .هيزنتلا

 راكتالاب دبتسي نم ىلع نامزلا كلذ ىف ءارمالا ةوطس نم ىشخي ناك وأ
 . الص] ربخلا مهقحملب مل نمم اوناك وأ . رمالا ىلوا ىلع ضارتعالا ىلا بسني الئل

 ةنكمم راذعا هذه لكف . ةيواعم هب مهركذ ىتح هوركذتي مل نكل مهضعب غلب وا
 , ءاملعلا نم كاذ ذا .ادوجوم ناك نا

 ناك كلذ لملف . مكؤاملع نيا : هلوقب مهبطاخو ةيواعم ةبطخ رضح نم اماو

 : لاقف . ملعلا لهأ نم سيل نم الا هرضحي نأ قفتي ملو . ةعمجلا ريغ ةبطخ ىف
 .ىهتنا .هرقأو مكحلا ملع نم ىلع الا هجوتي ال راكنالاب باطخلا مزال مكؤاملع نيا

 هنا لمتحيو . ةنيدملاب ذئموي ءاملعلا ةلق ىلا ةراشا هيف :: رخآ لحم ىف لاقو

 مهيلع ركنيل وا . كلذ راكنا نم دارا ام ىلع مهب نيمتسيل مهراضحا كلذب دارأ

 . ىهتن.ا . كلذ لبق لعفلا اذه مهراكنا نع مهت وكس

 ( ليئارسا رئب تع انار ) ةياور ىف ( ليئارسا ونب تكله امنا ) : هلوق
 . ( روزلا همسق همي ملسو هتلمع هللا لص للا لوسر نا ) ةياور ىفو

 . قرخلا نم نهروعش ءاسنلا هب رثكي ام ينعي : ةداتق لاق : رجح نبا لاق
 ارعش ناك ءاوس . رخآ ءىشب رعسلا لصو عنم ىف روهمجلل ةجح ثيدحلا .اذهو

 ليت نأ ملسو هيلمت ةللا ص هللا لوسر َرَجَر ) رباج ثيدح هديؤيو . ال ما
 ١ . ملسم هجرخا ( ىب اَهَرَعَش :أرملا

 لصو كلذ نم عنتمملا نأ ءاهقفلا نم ريثك نع ديبع وبأ هلقنو ثيللا بعذو
 لخدت الف اهريغ وأ ةقرخ نم رعشلا ريغب اهرعش تلصو اذا امأو رعشلاب رعشلا

. يهنلا ىف



 331 تامرعملا ىف (41) بابلا

 لمارقلاب ساب ال : لاق ريبج نب ديعس نع حيحص دنسب دواد وبا جرخاو

 ليوط تابن ءارلا نوكسو فاقلا حتفب لمرق عمج لمارقلاو . دمحأ لاق هبو

 ةارملا هب لصت رئافظ فوص وا ريرح نم طويخ انه هب دارملاو . نيل عورفلا
 . اهرعش

 دعب ار وتسم رعشلا رعم نم رمشلا هب لصو :ام ناك )ذا ام نسب مهضعب لصفو

 ه لوالا عنمف ارعاظ ناك اذا ام نيبو رعشلا "نم هنا نظي ثبحب رعشلا عم هدقع

 رخآ رعشب ناك ءاوس اقلطم لصولا زاجا نم مهنمو ،:ىوق وهو سيلدتلا نم هيف
 : لاق نأ ىلا هيلع ةحح بابلا ثيداحاو . هنذاو جوزلا ملعب ناك اذا رعش رفب وأ

 اهسار رعش قلح اهيلع مرحي اهسار رعش ىف ةدايزلا ةأرملا ىلع مرحي امك

 : لاق سابع نبا نع نايفس تنب قيرط نم ىربطلا جتحا دقو . ةرورض ريغب
 دواد ىبا دنع وهو ( ًآهساَر ةازغلا َقلُعَت نأ مَنَسو هيلع هللا ص “ىبّتلا ىتهن )

 ( +يتتلا ءاَستلا . قَع امنإ قْلَح اسيلا ع َلسيَل ) ظفلب هجولا اذه نم
 . ( هأ) ملعأ هللاو

 ن
. 

7 4 ١
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 نوعبرألاو ىناثلا بابلا

 نوعاطلا ىف
/ : 

/ 

 : ديز نب ةماسأل صاقو ىبأ نب دعس لاق ةديبع وبأ _ 20

 ؟ نوعاطلا ىف لوقي ملَسو هئلع هللا ىلص دللا لوسر نم تعمس اذام

 ىن نم ةتتْاَط لع لس “زجر_ نوعاطلا » : لوقي هتعمس : لاق

 الق (1) ضزاي هب متعَمَس اذإف مكلبق ناك نم ىلعأ ليئارسا
 ارارف اوجرْغَت لق اهيف منأ ضرأ ىف عقو الو . رئَلَع اهولَخت
 . «““4 تنم

 باطخلا نب رمع نأ سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ _ 1
 عضوم وهو _ عرسب ناك اذإ ىتح ماشلا ىلإ جرخ هنع هللا يضر
 هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع وبأ داتألا ءارما هيقل _ ماشلاب
 . اونَنَتُحاَق ماشلا رتب عق و ءابولا نأ هوربَخََو ى هباحصأ عم

 : مهضعب لاقو ! هنع عجرت نأ ىرت الو يمأل تممَرَح : مهضعب لاقف
 الو مْلَسَو هيلع هللا نص هللا لوسر ثاحصأو ىيانلا ةيقب كمع
 لاق . ىكينعع اوعِفَتزا : رمع لاقف“ِءاب ولا ادمم ىلع مهمدقت نأ ىرت

 مه راشتساف مهتومعدَق نيلوألا ني رجآهملا ىلغأ :رمع لاقف سابع نبا
 هللا لوسر باحصأو سيانلا ةيقب َكَعَم : مهضعب لاقف اوفلتخاف
 لاقو . ءابولا ادَم ىلع مهمدقت نأ ىرت الو مَلَسَو هيلع هللا رص
 اوُئفتزا : لاقف . هنع عجرت نأ ىَرَت الو رمأل تَجَرَح : مهضعب
 ممه راشتساف مُهت وع دق راصنألا ىل عدأ : لاق مث . اوعفت راف ىنع

 اوتا : لاقف . مهفالتخاك اوثلتخاو نيرجهملا ليبس اؤكلستف
 يشي رق ٍةَعِيْشَم ني انمماَم ناك نم يل عدأ : لاق مث اوعفتراف . ىنع

 : الاقف نالجر مهنم هيلع تلتخي ملف 0 مهئوعدف حتَملا ةرجاهم نيو

٠ ضرا ىف خ (1)



 333 نوعاطلا ىف (42) بابلا

 9مع ىدانف . ءابلا اذه ىلع مهمدقت الو سانلاب مجرت نأ ىرت

 . ۔ ٠ . م . . 1 7 .ى ََ - . ٠
 . هديبع وبآ لاقف . هيلع اوحبصأف رهظ ىلع حبصم ينآ سيانلا ىف

 .ةديبع ابآ اي اهلاق كريغ ول : رمع لاقف ؟ َرَمَع اي هللا ردق نم آراًرفأ
 1 < ِ م َِ . ََ ّ 7

 ءاجف : سابع نبا لاق . هللا رتق ىلإ هللا ردق ني رفن مَعَت

 ن , : لاقف هتجاح ضعب ىف اَبيَعَتُم ناكو يفرع نب نمحرلا دبع

 : لوقي َملَسَو هلمع هللا لص هللا لوسر ثميتسءآملع اذه نم يدنع
 متنآو ضراب عقو اذإو . هيَلَع اومدقت الك نضزاب هب متعِمَس اذاي»
 مث يلع ىنل أو رمع هللا محف :لاق « هنم ر ارف ١ وجرغت الف اهي

 . فرصنا

 لوسر لاق : لاق ةري رد يبآ نع ري اج نع ةديبع وبآ - 2

 ( 1)) ثيدحلا «نؤعظطملا .ةتَّمَخ ءادهشلا» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دب دم دهج

 هوعضوو هلصأ نع هب .اولدع نمطلا نم لوعاف نزوب نوعاطلاو : رحح نب ١ لاق

 نوعاطلا هباصأ اذا نيعطو نوعطم وهف نعط : لاقيو . ءاب ولاك ماعلا توملا ىلع الاد

 . ىرهوجلا مالك اذه . حمرلاب نعطلا هباصأ اذاو

 ماعلا ضرملا نوعاطلا : ةياهنلا بحاص لاقو . ءاب ولا نوعاطلا : ليلخلا لاقو

 . . نادبالاو ةجزمالا هب دسفتو ءاوهلا هل دسفي ىذلا

 حورلا قهزي ىذلا بلاغلا عجولا نوعاطلا : ىبرعلا نب ركب وبا لاقو

 تاهحلا نم ةهح ىف سانلا نم ريثكلا معي ضرم وه : ىحجابلا رذنم وبأ لاقو

 تاقدالا ةيقب فالخب ادحاو مهضرم نوكيو . سانلا ضارما نم داتعملا فالخب

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا ةفلتخم ضيرم لك لاوحا نوكتف

 ةدام نم ةرثب :: قاذحلا ضعب هررح ام ىلع نوعاطلا ةقيقح : ىمقلعلا لاقو

 بلاغلا ىف لاتق مرو اهعم ثدحي نجلا زخو نم اهلوح ام دادوسا.و بهل عم ةيمبس

 طبالا تحتك نبافغملا وا ةوخرلا عضاوملا ىف ابلاغ ثدحت . بلقلل ناقفخو ثىقو

 . نذالا فلخو
'٠ 49 مقر رظنا (1)
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 نع اشني مرو وه : انخيش لاقو . ذافن الب نعط زخولاو : ريثالا نبا لاق

 رهوج داسف وهف ءاب ولا امأو . ثيدحلا هب درو امك نحلا نعط هببسو مدلا ناحيه

 ءاومهلا . ِ

 طابآلا ىف ابلاغ جرخي ادج ملؤم رثب اوه : ايركز مالسالا خيش انخيش لاقو
 <- ءىقلاو بلقلا ناقفخو هيلاوح ام دادوساو بهل .

 ءابولا وه : سوماقلا بحاص لاقو . ءاب ولا نم توملا وه : ىرهوجلا لاقو .

 ةوخرلا عضاوملا ىف ثدحت الاتق امرو ثدحت ةيمس ةدام وه : انيس نبا لاقو

 ةبن رالا دنع وأ نذالا فلخ وأ طبالا تحت نوكت ام بلغاو . ندبلا نم نباغملاو .

 نبب نأ هرهاظو . هددمو حورلا ةدام وه ىذلا ءاوهلا رهوج داسف ءاب ولاو

 صخأ نوعاطلا نأ وآ اريافت ءابولاو نوعاطلا )2( .

 ابلاغ هعوقو نجلا نعط نم نوكي امنا نوعاطلا نا ديؤي اممو : رجح نبا لاق
 بسسب ناك ول هنالو ءام اهبيطأو ءا وه دالبلا حصأ ىفو . لوصفلا لدعأ ىف

 بهذي اذك و ىرخأ حصيو ةران 7 ءاوهلا نال ضرالا ىنف مادل ءاوهلا داسف

 نينس اأطبآ امبرو ةنس ىلع ةنس ءاج امبرف ةبرجت الو سايق ريغ ىلع انايحا .
 ريثكلا بيصي هنأ دهاشملاو . دوحولاو ناويحلاو سانلا معل كلذك ناك ول هنابو

 ) )2انه درون نا نسحي نوعاطنل ةفللا لها فيراعت ركذ ىف هللا همحر فنصملا ضافا دق ماد ام

 ةيبرعلا ةموسوملا نع القن ةثيدعلا ةيبطلا تافاشتكالا هيلا تلصو امبسح ءابطالا هركذ ام
 ص ةرسيملا : 1146 ٠

 ) ضرم الصا . نوعاطلا ليساب ىمسي بوركيمب ىودع نع ببستي داح دعم ضرم : نوعاط
 ةلفطتم شيعت ىتلا ثيغاربلا غدل ةطساوب ٥اودع لقتنتو ناذرجلاك ةضراقلا تاناويعلا بيصي

 تاناويحلا هذه ىلع ٠

 ضرملا تابوركيمب لمحملا همد نم اليلق صتمت نوعاطلاب اباصم اراف ثيغاربلا غدلت امدنعو
 هتغدل اذا ناسنا ىا ىلا وا . ميلس راف ىلا ىودعلا لقن ىلع ةرداق حبصتو ٠

 عاونالا ىف ادبيو ىوثرويممستو ىلمد روص ثالث ىف رهظي ناسنالا بيصي ىذلا نوعاطلاو
 ناقتحاك ةيممست ضارعا رهظت مث نيديدش ءايعاو عادص عم ةرارحلا ةجرد ىف عافتراب ةثالثلا
 دق ةبوبيغ اهبقعي ةسوله هباتنتو اروعذم اقلق ضيرملا ودبيو ناسللا فافجو نينيعلاو هجولا
 هدفلا ىدحاب ىباهتلا مرو ثلاثلاو ىناثلا مويلا ىف رهظي ىلمدلا عونلا ىفو 0 توملاب ىهتنت

 ةبقرلا ىف وأ طبالا تعت وا كرولا نخ ىف ةدوجوملاك ةيحطسلا ٠
 ذاذرلا ةطساوب رشتني هنال . اعم هيطلاغمو ضيرملا ىلع ضرملا عاونا رطخا ىونرلا نوعاطلاو

 ىودعلا دض ةعانم دوجو مدعل ارظنو ة ضيرملا لعسي امدنع فنالاو مفلا ىتعتف نم رلانتملا

ىهتنا ( اتيمم ايونر اباهتلا هب ثدعي قيهشلا ءاوه ةطساوب ناسنالا ةباصا ناف نوعاطلا بوركيمب ٠
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 عيمج معل كلذك ناك ولو مهجازم لثم ىف وه نمم مهبناجب مه نم بيصي الو

 ىضتقي ءاوهلا داسف نالو . هزواحتي الو دسحلا نم عضومب صتخي اذهو . ندبلا

 نم هنا ىلع لدف . ضرم الب لتقي بلافلا ىف اذهو . ماقسالا ةرثك و طالخالا ريغت

 . كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا ىف تبث امك نجلا نعط

 ليق٬ينوُغاطلا نصطلاب ىنمأ انف ) هعفر ىرعشالا ىسوم ىبا ثيدح اهنمو
 نجلا َنم مكيادعآ رحو : لاق ؟ نوعاطلا امف هانفرع نعطلا اذه هللا لوسر اي
 ليبس ىف التم ىتمأ اتم لمجلا مهنلا ه : اضيا لاق نا ىلا ( ةَداَهَش نك ىفو
 .. « نوعاطلا نطلاب

 نم عاونا ةمبرأ هتمال لعجي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هدارم ءاملعلا لاق

 نجلا نم امإو سنالا نم اما مهئادعا ىدياب هللا ليبس ىف لتقلا وهو ةداهشلا
 :ث لاق نأ ىلا

 وه : ةغللا لها لاق ىاز اهدعب ةمجعملا نوكسو هلوا حتفب ( زخو ) : هلوقو

 ىلا نطابلا نم عقي هنال زخو هناب نجلا نعط فصوو . ذفان ريغ ناك اذا نعطلا

 فالخب اذهو . ذفني ال دقو رهاظلا ىف رثؤي مث الوا نطابلا ىف رثؤيف رهاظلا

 ىف رثؤي مث الوأ رهاظلا ىف رثؤيف نطابلا ىلا رهاظلا نم عقي هناف سنالا نعط
 . خلا . ذفني ال دقو نطابلا

 : هصن ام ميقلا نبا نع القن ءابطالا لوق اهب دري ىتلا هوحولا ىف ىمقلعلا دازو

 اذهو ةيعيبطلا ةيودالا نم ءاود هل ةيعيبطلا بابسالا نم ببسب ءاد لك نأ اهنمو
 ىذلا الا هل عفاد الو هل ءاود ال هنأ مهقاذح ملس ىتح هؤاود ءابطالا يعأ نوعاطلا

 ٠ هردقو هقلخ

 اولوقي ةنأ ءابطالل بجوأ ىذلاو : ىراخبلا حرش ىف رحح نبا ظفاحلا لاقو

 لقعلل سيلو قيفوتلاب كردي امم هنأ نجلا زخو نم هنوك ةفرعم نا هولاق ام
 هنا هيف لاقي ام برقأ هنا اوار قيفوت كلذ ىف مهدنع نكي مل املو . لاجم هيف
 (3) (ها) ليقع رهن لطب هللا رهن ءاجو عرشلا ىف درو املف ءاوهلا رهوج داسف نم

 دسملا اذهل ىتينتلا نيدلا زع ىماسلا حرش نم ثلاثلا ءزجلا ققحم اهدروأ ةملك ىنبجعت (3)
 ظفاعلا لثم هدجي مل نجلا زخو ثيدح نا هللا دمحن » قحلل اتابثاو ةدئافلل امامتا انم اهدروا
 ملعلا فلاخي ال حيحصلا ثيدحلاو ۔ ةروهشملا بتكلا ىف الو ثيدحلا قرط نم ءىش ىف رجح نبا

 لوسرلا هقلطا نجلا زخو رسفي نا نكميو -٠ ىهتنا . اليدبت اهل دجن ال ىتلا هللا ننس الو حيحصلا ٠
٠ ضرملاب باصيف ميلسلا ناسنالا مسجل ءادلا لمحت ىتلا تايليفطلا زخو ىلع ازاجم
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 عماجلا ىف هل ركذ ( خلا . ةفئاط ىلع لسرأ زجر نوعاطلا ) : هلوق _(840 .

 ! . ةددعتم تاياور

 اذاف ليئاَرْسِإ ىنب ني مقاط ىقع لسيلرا باذع ؤأ زجر تقب نوعطلا ) : اهنم
 لق اهب متسَلَو يضرآب عقو اذإو هنم ارارف اهتمراوجرخت الك اهبف مئنأو ضاب عقو
 . ( اَهيَلَع اولطب

 . « ودين نكل ةدام نوعطلا ) : اهنمد
 ةمحر ُهنَتَج ةللا ناو “استيي نم ىق هللا هتعبت ًاباذَع ناك نوعاطلا ) : اهنمو

 ههئآ هدنب بيتنخم انباص ويب" ىف ثكمت نوعطلا عم وآ نم تف نينمؤملل
 . ريهش رجأ لم هل ناك آلارهت هللا بتك ام لاهي ال

 . ( ةداهش مل وُهَل نجلا ني مكئادعأ رحو نوعاطلا ) : اهنمو

 7 يمأل ةَداَهَش نوعاطلا ) : اهنمو

 راَْلاَك اهنم راقلاو ديهشلاك اَهَن هيملا . رعَتَلا ةدك ةدغ ةز وغعاطلا ) : اهنمو

 . ( يزلا نم

 لبإلا ٍةَدَمَع ةَدُغ نجلا نم مكيادعأ زعو يمأل ةداهش نوعاطلا ) : اهنمو

 طبارلا ناك هيف ماقأ نَمَو ادبوش تام هب تام نم . ارناو ابالا ىف جرخت
 . ( فُحَؤلا نم اقلام امم هن َوَق نَمَو مهللا ليبس ىفر

 . « ىنمأل ةاهم سمتلاو قزحلاو نطبلاو نرملا نوعطلا ) : اهنمو
 لاق . باذعلا زجرلا ( ليثارسا ىنب نم.:ةفئاط ىلع لسرأ زجر ) : هلوق

 وه يازلاب ىذلاو ( ىازلاب زجرلا عضوم ةلمهملا نيسلاب سجرلا عقو :: رجح نبا

 وا سجنلا وأ ثيبخلا هنا نيسلاب ىذلا ىف روهشملاو . باذعلا وهو فورعملا

 : ىلاعت هلوق هنمو اضيأ باذعلا ىلع قلطي هنأ ىرهوجلاو ىبارافلا مزجو . رذقلا

 . اضيا بغارلا هاكحو (4) . نولقعي ل نيذلا لع سجرلا لَمَجيَو ه

 كلذب راشا هنأكف دارملا كلذك ناك ناف صخأ ليئارسا ىنب ىلع صيصنتلا و
 : لاق نأ ىلا ماعلب ةصق ىف ءاج ام ىلا

٠ 100 : ةيالا . سنوي ةروس (4)
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 لبقا ىسوم ناو . ةوعدلا باجم ماعلب هل لاقي ناك..الجر نإ راسي نع
 .مهيلع هللا عدا `اولاقف. هموق هاتأف ماعلب ,اهيف ىتلا ضرالا ديرب ليئارسا ىنب ىف

 مهيلع اعدف كاهنل ه رك ول اولاقف . ءىشب هبلا عجري ملف .. ىبد رماوا ىتح لاقف

 ىلع هومالف هموق ىلغ لقنيف ليئارسا ىنب ىلع هب وعدي ام هناسل ىلع ىرجي راصف

 نعورمو مهركسعم ىف ءاسنلا !اولسرا . مهكاله هيف ام ىلع مكلدأس : لاقف كلذ

 اهداراف كلملا تنب جرخ نميف ناكف اوكلهيف 1ونزي نأ :ىسعف دحأ نم نعنتمي ٧

 ليئارسا ىنب ىف عقوف اهسفن نم هتنكمف هناكمب اهربخأو طابسالا ضعب سار

 حمرلا هعمو نوراه ىنب نم لجر ءاجو . موي ىف افلا نوغبض مهنم تامف نوعاطلا
 . . اعيمح امهنعطف

 ضايع اهيلا راشأو _ لاق نأ ىلا قوث وم ىماش راسيو دمج لسرم اذه

 نورشع ةدحاو ةعاس ىف مهنم تام لبق . ليئارسا ىنب ىلع لزن رمأ هلوق لاقف

 | . افلأ نوعبس ليقو .. افلأ

 مهنايصع رثك ليئ ارسا ىنب نأ دواد ىلا ىحوا هللا نا : لاق قاحسا .نب ١ ركذو .

 مايا ةثالث نوغاطلا وا نيرهش ودعلا وأ طحقلاب مهيلتبي نأ : ثالث ىف مهريخف

 سمشلا تلاز نأ ىلا ممهنم تامف نوعاطلا راتخاف انل رتخا .اولاقف مهربخاف

 : خلا . هعفرف ىلاعت هللا ىلا دواد عرضتف فلا ةئام ليقو افلا نوعبس

 تاياورلا ضعب ىفو . كشلل ىتلا واب ىنمي ( مكلبق ناك نم ىلع وا ) :_هلوق ا
 : و م٥ه۔ ۔ ۔ . ّ و . ٠

 . ( مكلبق َناَك نمم هب بيصا جر ) هظفل نكل مزجلاب انموق دنع

 وه نوكي نا لمتحيف ليئارسا ريغ ىف نوعاطلا عوقو دروو : رجح نبا لاق

 نم متاح ىبأ نباو ىناربطلا هجرخأ ام كلذ نمف : مكلبق ناك .نم هلوقب دارملا

 مهنم لجر لك حبذي نآ ليئارسا ىنب ىسوم رمأ : لاق ريبج نب ديعس قيرط
 كلذ نع ,طبقلا مهلأسف .اولعفف . هباب ىلع هبرضي مث همد ىف هفك بضخي مث ةاش

 دقو اوحبصاف ةمالعلا هذهب هنم .وجنن اناو اباذع مكيلع ثعبيس هللا نا : اولاقف

 َكَبَر انل عا ) : ىسومل كلذ دنع نوعرف لاقف اقلا نوعبس نوعرف موق نم تام
 .اذهو مهنع فشكف اعدف (5) (( ةدآلا . وجرلا اح تفشك نئل دنع دهمت امب

 . دانسالا دمح لسرم

٠ 134 : ةيآلا . فارعالا ةروس )(5)
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 : ىلامت هلوق ىف نسحلا قيرط نم ىربطلاو هريسفت ىف قازرلا دبع جرخاؤ

 نوعاطلا نم اورف : لاق (6) « توملا َرَدَح فولا مُمَو عحراتد ن اوُجَرَع نيزلا ه

 . . خلا : مهلاجآ ةيقب اولمكيل . مُهاَيَحا ةث اؤنؤم للا هل َلاَقَق ه

 لاق : ىمقلملا لاق ( خلا . هيلع اولخدت الف ضرأب متعمس اذاف ) : هلوق

 صرعمب ه نا رها -- ںا موا نع يها ح ضرعتي ال نا رما هللا نا مودقلا نع يهنلا ةمكح :: ىذمرتلا حرش ىف ىبرعلا نبا
 هعرش ىذلا رذحلا باب نم هنأ الا هللا ردق نم ةاجن ال ¡ناك ناو . ءالبلاو فتحلل

 . تمي مل نالف لخدي مل ولو . ضرما مل لخدا مل ول لوقي الثلو . هللا

 رارفلا نع ىهنلا نيب عمجلا ىف ىدنع حجرتي ىذلا :.ديعلا قيقد نبا لاقو
 امبرو . هيلع ربصي ال هلعلو . ءالبلل ضرمت هيلع مادقالا نأ مودقلا نع ىمنلاو

 . قيقحتلا دنع هيلع تبثت ال ام اهاوعدو

 ةروصب اروصتم . بابسالا ىف لغوتلا باب ىف الخاد نوكي دق رارفلا رماو
 رارفلا ىف فلكتلا عقي امك مودقلا ىف فلكتلا عقيف ردق امم ةاجنلا لواحي نم

 . امهيف فلكتلا كرتب رماف

 هوسسْيَقَل ذإو َوُدَعْلا اقل اوتَمَتَت ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ريظنو

 رارنغالا فوخو ءالبلل ضرعتلا نم هيف امل ىنمتلا كرتب مهرماف ( اوربُصاَق
 اميلست عوقولا دنع ربصلاب مهرما مث . عوقولا دنع اهردغ نمؤي ال ذا نسفنلاب

 ىهنلا نأ : رثكالا هيلع ىذلا وهو انبهذم : ىكبسلا نيدلا جات ىضاقلا لاق

 زاوج ىلع قافتالاو لاق . هيزنتلل وه ءاملعلا ضعب لاقو . ميرحتلل هنم رارفلا نع

 .. :: خلا . رارفلا ريغ ضرام لغشل جورخلا

 لثم زجر اذه نا : نوعاطلا ىف لاق صاعلا نب ورمع نأ : رجح نبا ركذو

 : ةنسح نب ليبحرش لاقف . هتقرحا ماقا نم رانلا لثمو . ُهَاَطْخأ هبكنت نم ليسلا

 : لاق نآ ىلا ( مكلبق نيحلاصلل ضبقو مكيبن ةوعدو مكبر ةمحر اذه نا )

٠ 243 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (6)
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 نع نوعاطلا اهب عقي ىتلا .ضرالا نع جورخلا .زاوج هريغو ضايع لقنو
 دوسالا مهنم نيعباتلا نمو . ةبعش نب ةريغملاو ىرعشالا ىسوم وبا مهنم ةعامج

 ةعامج هفلاخو مرحي الو هيزننلل هيف ىهنلإ لاق نم مهنمو . قورسمو لاله نبا

 اذمو . ةيضاملا ثيداحالا ىف تباثلا ىهنلا رهاظل اهنم جورخلا مرحي : اولاقف

 دمحا جرخاف كلذ ىلع ديعولا توبث هديؤيو . مهريغو ةيعفاسلا دنع حجارلا وه
 لوسر اي تلق : نسح دنسب ثيدح ءانثا ىف اعوفرم ةشئاع ثيدح نم ةميزخ نباو
 اهنم اَمْلاَو . ديهَشلاك اهيف ميقلا ٠ لبالا ةَدعَك ةَدُغ ) : لاق ؟ نوعاطلا امف . هللا
 ٤ : لاق نا ىلا .( فُحَولا ني اقلا

 ىلا لوخدلا نع دراولا ىهنلاب جورخلا زاجا نم لدتسا : ىواحطلا لاقو
 لخد نم ىدعي نا ةيشخ كلذ نع ىهنلا امناو : اولاق . اهب عقي ىتلا ضرالا
 عقو ىذلا عضوملا لهال زاجل .اذهل ىهنلا ناك ول هنال دودرم وهو لاق . هيلع

 اوعنم هلجال ىذلا ىنعملا نأ فرعف كلذ نع اضيأ ىهنلا تبث دقو جورخلا هيف
 . ىودعلا ىنعم ريغ هيلع مودقلا نم

 مدق نم بيصي الئل هيلع مودقلا نع ىهنلا ةمكح نا ملعا هللاو رهظي ىذلاو
 ماقا ول هلعلو . ىنباصأ ال ضرالا هذه تمدق ىنأ الول :' لوقيف هللا ريدقتب هيلع

 عقو نم ىهنو . ةداملل امسح هيلع مدقي نا رماف هباصال هيف ىذلا عضوملا ىف

 ىف تمقا ول : الثم لوقيف ملسي الئل اهب لزن ىتلا ضرالا نم جرخي ال اهب وهو
 ( ىش كلذ نم هباصأ ام اهب ماقا ول هلعلو اهلهأ باصا ام ىنباصال ضرالا كلن

 : ناق نا ىلا مثيهلا هجرخأ ام هديؤيو ٠ ىهتنا

 هنع فرصني نأ دارا نمف عقو دق نوعاطلا اذه نا : لاق هنأ ىسوم ىبا نع
 . تيبيأت سباح شَتَعَو ميت خرات جَرَع لوقي نا ) نينثا اورذحاو لعفيلف

 بيصأا. امك تمصأ ثسلج ةتنك وأ : نالف ملَس امك تئليتَل تجرخ تنك .ولف
 نأ كش الو . اضحم رارفلا دصق نم ىلع ىهنلا لمح ىسوم وبآ نكل : ( نالف

 . ةلاحم ال ىهنلا هلوانتي اذهف . اضحم رارفلا دصقل جرخ نم : ثالث باوصلا

 دصق نميف كلذ راوصتيو الصا رارفلا دصقل ال ةضحمنم ةجاحل جرخ نمو

 قفتاف . اهيف عقو نوعاطلا نكي مل الثم هتماقا دلب ىلا اهب ناك دلب ىلا ليحرلا
. يهنلا ىف لخدي الف الصا رارفلا دصقي مل اذهف هزهجت ءانثا ىف هعوقو
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 دصق هنأ كلذ ىلا مضناو اهيلأ جورخلا دارأف ةجاح هل تضرع نم : ثلاثلا

 : لاق نأ ىلا عازنلا لحم اذهف . نوعاطلا اهب عقو ىتلا ةدلبلاب ةماقالا نم ةحارلا

 ىنثتسم هنا ىلا رظن زاجا نموأ . ةلمجلا ىف رارفلا ةروص ىلا رظن عنم نمف

 . جورخلا مومع نم

 لق ةَجاحأ كيلإ ىل نا ) : باطخلا نب رمع هل بنك نيح ةديبع ىبا ةصق ركذف
 ىئإَو كتججاَح تفرع هَق ىإ ) هيلا بتكف (هلإ لست ىتح كدي نم ىباتك عضت
 نع ىهنلا نا ىأر زمع نأ ىلع لدي اذهف _ لاق نا ىلإ - ( نيملسملا نم رئج ىف
 ىف ةديبع يباب ةجاح هل تناك هلعلو . اضحمتم رارفلا دصق نمل وه امنا جورخلا

 عوقو نم ملسيل هبلط امنا هنأ ةديبع وبأ نظو هاعدتسا كلذلف رمالا سفن

 : ::هلاق نا ىلا كلذل هتباجا نع رذتعاف هب نوعاطلا

 . مدقت امك هب رمالا درو دقو موذجملا نم رارفلا ىلع سايقلاب اضيا اوجتحاو
 موذجملاو . هنع ىهنلا تبث دق نوعاطلا هب عقو ىذلا دلبلا نم جورخلا نأ باوجلا و
 . خلا . سايقلا حصي فيكف . هنم رارفلاب رمالا درو دق

 رارفلا ناب . هحيحص ىف ةميزخ نبا حرص دقو : انخيش لاق : ىمقلعلا لاق
 . هنع فعي مل نم هيلع بقاعي هللا نأو رئابكلا نم نوعاطلا نم

 نال هانعم لقعي الو يدبعت : ليقف . كلذ ةمكح ىف فلتخا دقو : انخيش لاق

 . هنقيقح ملعن ال هيف رسل وهف اذه نع ىهن دقو . ةب رومام كلاهملا نم رارفلا
 ةلخادمب , هيف نم عيمج مع دلبلا ىف عقو اذا نوعاطلا ناب للعم وه : ليقو
 .لحر مأ ماقأ ءاوس تيم وهف رضح هلجا ناك اذا لب . هنم رارفلا ديفي الف هببس

 دلبلا ىف حيحصلا تافرصت نا انبهذم ىف حصالا ناك مث نمو . سكعلا اذكو
 تنيعت دق ةدسفملا تناك املف توملا ضرم ضيرملا تافرصتك نوعاطلا هيف عقو ىذلا

 ى ءالقعلاد قلي ال ىذلا ثبملا س جورخلا ىف امل ةماقالا تنيمت اهنع كاكفنا الو

 ىفبل جورخلا ىلع سانلا دراوت ول اضيأو . ةياهنلا ىف نيمرحلا ماما باجا اذهب و
 ىتوملاو . مهدهمتي نم دقفل ىضرملا حلاصم تعاضف جورخلا نع ازجاع هب عقو نم
 ةوق ال نم بلق رسك نم رفسلا ىلع ءايوقالا جورخ ىف املو . مهزهجي نم دقفل
 نع .يهنلاو . ردقلاب ناميالل جورخلا نع ىهنلا : ربلا دبع نبا لاقو . كلذ ىلع هل
. سفنلا ةمالس عفدل مودقلا
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 ردبق نم مهيجني رارفلا نأ اونظي الئل جورخلا نع ىهن :ة ةبيتق نبا لاقو
 . مهشيعل بيطاو مهسفنال نكسا نوكيل مودقلا نعو . هللا

 كلذ نأو نوعاطلا اهب نأ ملعف دلب لوخد دارأ نم عوجر زاوج : ثيدحلا ىفو

 دقتعي الئل ةعيرذلا دس وا ةكلهتلا ىلا ءاقلالا عنم نم وه امناو ةريطلا نم سيل

 . ها . اهنع ىهنملا ىودعلاب نمطل اهلخد ول هنأ اهب عقو ىتلا ضرالا ىلا لخدي نم

 عرش ولف : لاق ثيح فحزلا نم رارفلا ىلع نوعاطلا نم رارفلا رجح نبا ساقتو
 ةمكح نا : اولاق دقو . ءافعضلا بولق رسك كلذ ىف ناكل ءايوقالا جرخف جورخلا

 بعرلا لاخداو رفي مل نم بلق رسك نم هيف ال فحزلا نم رارفلا ىف ديعولا
 . خلا . مهيلع

 لاق ( مامشلا ىلا جحرخ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا ) .: هلوق (1

 ةنس لوالا عيبر ىف ناك كلذ نأ : حوتفلا ىف رمع نب عيبس ركذ : رجح نبا
 اوبتكف . عفترا مث رفص ىفو مرحملا ىف الوا عقو ناك نوعاطلا ناو . رشع ىنامث

 .ةصقلا ركذف ناك ام دشأ هنأ هفلب ماسلا نم ابيرق ناك اذا ىتح جرخف رمع ىلا

 . رشع عبس ةنس ىف ناك « غرس ه ىلا رمع جورخ نأ بابخ نب ةفيلخ ركذو
 . .العأ هملااو

 ةلمهملا حتفب ساومع نوعاط ىمسي ىذلا وه ماسلاب عقو ىذلا نوعاطلا اذهو

 . ءاسأو مع هنال كلذب ىمس ليق ث اهنيكست ىكحو . ميملاو

 ءارلا نوكسو ةلمهملا حتفب _ رجح نبا لاق ( غرسب ناك اذا ىنح ) : هلوق

 ةنيدم مهضعب هاطخو ءارلا كيرحت حاضو نب يلع ىكحو . ةمجعم اهدمب
 تالث ةنيدملا نيبو اهنيبو . تالصتم ةيباجلاو كومريلاو ىهو ةديبع وبأ اهحتتفا

 . ةلحرم ةرشع

 لاقو . كوبت برقب : ليقو . كوبتب داو هنا ليق :: ربلا دبع نبا لاقو

 نيبو اهنيب : ليقو . ماشلا جراخ لزانم نم ىهو زاجحلا لوأ ىه : ىمزاحلا

 .-(هأ) ةلحرم رشع ثالث ةنيدملا
 : رجح نبا لاق ( هباحصأ غم حارجلا نب ةديبع وبأ دانجالا ءارما هيقل ) : هلوق

 .صاعلا نب ورمعو ةنسح نب ليبحرشو نايفس ىبأ نب ديزيو ديلولا نب دلاخ مه
.ةديبع ىبا ىلا هدر مث دلاخ ىلا لاتقلا رمأ لعج و مهنيب دالبلا مسق دق ركب وبأ ناكو
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 . دنج نيطسلفو . دنج صمحو . دنج ندرالا : .ادانجأ ماسلا مسق رمع ناكو

 صمح عم نيرسنق نا لاق نم مهنمو . اريما دنج لك ىلع لعجو . دنج نيرسنقو
 . (فأ) ةيواعم نب ديزي مايا ىف نيرسنق تدرفأ مث ةعبرا تناكف

 رمع نا :: تاياورلا ضعب ىف ( ماسلا ضراب عقو ءابولا نا هربخاو ) : هلوق _
 لك ناف امهنيب ةفلاخم الو : رجح نبا لاق . نوعاطلاب عمس ماشلا ىلا جرخ امل

 . سكع ريغ نم ءابو نوعاط
 اميظعت كلذ مهيلع قلطا ةباحصلا ىأ : رجح نبا لاق ( سانلا ةيقب ) : هلرق

 لمتحي و . ريسفت فظع ةباحصلا ىلع مهفطع اذه ىلعو . مه الا سانلا سيل يا مهل
 .اهومع ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا اوكردا نيذلا ىأ سانلا ةيقبب دارملا نوكي نأ

 ( . (فها) هعم اولتاقو هونزال نيذلا ةباحصلاب دارملاو

 فطع مهيلع ةباحصلا فطع اذه ىلعو : لاقيف فنصملا ةياور ىلعو : لوقا
 . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم نوكي نا لمتحيو . ىريسفت

 . هنع اوجرخف مهرمأف تاياورلا ضعب ىف (,ينع اوعفترا ) : هلوق

 . ىل عمجإ ةياور ىف ( نيرجاهملا يل عدا ) :هلوق

 ميملا حتفب ةخيستم طبض : رجح نبا لاق ( شيرق ةخيشم نم ) : هلوق

 ةيناتحتلا نوكسو ةيمجعملا رسكو ميملا حتفب و . ةنكاس ةمجعم امهنيب ةيناتحتلاو

 مث رسكب ةخيشو . خايشاو رسكلابو مضلاب خويش ىلع اضيا عمجي ه خيش عمج

 ادهو مض مث نوكس مث حتفب ءاخيسمو خياشمو نوكس مث رسكت ناخيشو حتف

 . (ها) ةرشع متتف اواو ريصت ىتح ةمضلا عبشت دقو

 . واو ريغب ( ةَرجاَهُم نم ) ىراخبلا ىف ةياورلا ( حتفلا ةرجاهم نمو ) : هلوق

 , حتفلا ةملسم دارملا وا حتفلا ماع ةنيدملا ىلا اورجاه نيذلا ىا : رجح نبا لاق
 ةرجهلا تناك ناو ةروص ارجاهم ةكم حتف دعب ةنيدملا ىلا لوحت نم ىلع قلطا وا

 ةخيسم نم مهريغ نع ازارتحا كلذ مهيلع قلطأو ٠. تعفترا دق امكح حتفلا دمب

 . الصا رجاهي ملو ةكمب ماقا نمم شيرق

 ةرجهلا تناك ناو رجاهي مل نم ىلع ةلمجلا ىف الضف رجاه نمل ناب رمشي اذهو
: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل حتفلا لبق رجاه نمل ىه امنا لصالا ىف ةلضافلا
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 مالسا راد تراص حتفلا دعب ةكم نال كلذك تناك امناو ( ةكم حتف دمب ةَرْجِح ًال )

 هنيدب رارفلل ال داهجلا وا ملعلا بلطل رجاهي امنا ةنيدملا ىلا اهنم رجاهي ىذلاف
 . (ها) كلذ نايب مدقت دقو حتفلا لبق ام فالخب

 هب مكرما ام اورظناف ىرا ه ضام ىإق ( هتياور ىف سن وي داز : رحح نبا

 . رهظ ىلع حبصاف لاق (ً“هل اوضمماَك

 . ماشلا ريمأ كاذ ذا وهو : رحح نبا لاق ) ةديبع وبآ لاقف ( ٠: هل وق

 ماسضشمح ةياور ىفو ؟ هللا ردق نم ارارف 2 يأ ) هللا رَدَق نم ًاراَرفآ (

 ردقب نحن امنا ؟“رف توملا نيآ : ( َةَدْيَبَع وبآ مهنم ةفئاط ٌتَلاَقَك ) دعس نبا

 . ( انن هنلا بئمم ام آلإ ابيس نل )

 وا هتبقاعل ىأ : رجح نبا لاق ( ةديبع ابا اي اهلاق كريغ ول رمع لاقف ) : هلوق

 كلضنفو كملع عم كنم تبحمت ىنكلو هنم بحعنتا مل وأ . كلذب كنم ىلوأ ناكل

 ىلا جاتحت الف ىنمتلل ىهو . هتبدال فوذحملا نوكي نأ لمتحي و . اذه لوقت فيك

 كلذ ببس نيب دقو . رذعل ناك كلذ لاق اذا هل مهف ال نمم هربغ نآ ىنعملا. . با ج
 . (هأ) ( هتفلاخم ىأ هفالخ هركي رمع ناكو ) : هلوقب

 ماسح ةياور ىف رجح نبا لاق ( هللا ردق ىلا هللا ردق نم رفن معن ) :: هلوق

 ارارف هيلع قلطا . ( هللا ردَقبَق اترَخَأَت نإو . هللا ردقيف اَمُمَدَقَت نا ) ديعس نبا

 . ايعرش ارارف سيل ناك ناو ةروصلا ىف ههبشل

 هللا ردق نم ناكل لعف ولو ۔ هنع ىهنم هكلهبي ام ىلع ءرملا م وجه نأ دارملاو

 وأ هلعف ولف هنم رف اميف هعوقو هللا ردقي دقو . عورشم وهف هيذؤي ام بنتجيو
 امك بابسالاب كسمنلا ماقمو لكوتلا ماقم ناماقم امهف هللا ردق نم ؛ناكل هكرت

 . هري رقت ىتأيس

 نم رفي مل هنا دارا ( هللا ردق ىلا هللا ردق نم رفت ) : رمع لوق لصحمو

 , هيلع مجهي الف هنم هسفن ىلع فاخ رمأ هنم رف ىذلا نأ كلذو ةقيقح هللا ردق

 هب هعوقو نم دبال ىذلا رمالا الا هنم هسفن ىلع فاخي ال رما هيلا رف ىذلاو

٠ مها . اميقم وأ انعاظ ناك ءا وس
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 ةروكذملا ةرواسملا مهعم رضحي مل ىا ( هتجاح ضعب ىف ابيفتم ناكو ) 1 هلوق

 وه و : رحح نبا لاق ) خلا . هيلع اومدقت الف ضراب هب متعمس اذا ) :‘ هل وق

 عم اونوكي مل مهلعلف امهريغو دعسو ديز نب ةماسا نع هلبق ىذلا نتملل قفاوم
 . ةرفسلا كلت ىف رمع

 دقو . هنم اورفت الف : تاياورلا ضعب ىف ( هنم ارارف اوجرخت الف ) : هلوق

 . هب قلعتي امو هنم رارفلا ىلع مالكلا مدقت

 هيار عوفرملا تيدحلا قفاو ثيح ىنعي ( هيلع ىنثأو رمع هللا دمحف ) : هلوق
 . شيرق ةخيشم هيلع قفاوو . هآر ىذلا

 لوالا همزع ىلع رمتسا ربخلا عمس امل هن ١ كلذو ( فرصنا مث ) : هلوق

 . (7) ملعأ هللاو

 نم ءادهشلا ةدع باب ىف هيلع مالكلا مدقت ( ةسمخ ءادهشلا ) : هلوق (2

 . داهحلا باتك

 مس
7 

 ز ` لال ..

 ةباحصلل هتراشتسا دعب رمع هلعف امو ديز نب ةماسأ نع ىورملا فيرشلا ثيدعلا نا ىرمعل (7)
 ىدتها ام سفن وهو 0 هنطو ةدش نم فيفختلاو ءابولا ةرصاحم ىف مالسلا هيلع هنم ةميكح ةقيرط
 دعلاو ضرملا ةرصاحم لئاسو نم هريغو ىحصلا زجعلا نم ةيندملا نيناوقلا هضرفت امو ءابطالا هيلا

 اهنم جورخلا عنمب كلذكو . ةباصملا ةقطنملا نم جورخلاو بورهلاب حامسلا مدعب كلذو هراشتنا نم
٠ بابسالا ذاغتاب نوبلاطم نحن امنا 0 هللا نذاب لكلاو . ىودعلاب هلاقتناو هراشتنال ادح
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 نومبرالاو ثلاثلا بابلا

 كمولاو _ ١ ىف

 ىردحلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 3
 منهج حيق نم ىمحلا نإ » : لاق ملسو هيلمع هللا ىلص هللا لوسر نآ
 . « ءاملاب اهوئفطاف

 نأ )1( ريبزلا نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4

 “نخأتَو اَهل وعدت بم دق ةأرماب تيتأ اذإ ركب ىبأ تنذب ءامسأ

 ك 71 ۔ و رال ء ه إ ۔

 هللا لص هللا لوسر :ناك تلاقو . اهبيج َنببَو اهتيب هيو ءاملا
 . املاب اهدرت نآ اترام حلمو هيلع

 اك : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 5
 ركب وبأ (2) َكِعو ةنيدملا ملسو هيلع هللا نص للا لوسر مدت

 تيك لالي ايو ؟ تدجَت تيك تبآ اي تلقف امهيَنَع تلخدف لالب و
 ` : لوقي ىمحلا هثدحأ اذا ركب وبأ ناك و ؟ كذجت

 هيت كارش نم ىتأآ تؤلاذ هيمآ ىف عَبَمُم ءىرما هلگ

 : لوقيو هتريقع عفري ىمحلا تعلقأ اذا لالب ناك و
 ٢ . مس -و 2 ۔ 4 4٠ . . ۔ .؟ ,«

 ليلجو خ ذا يلوَحَو ىرداوي ةليل نيبأ له يرعش تيل آلأ
 م م<,د ۔٭ س إ 4 - 2 مه و و ر م َ ه ك .۔ , 4 ك 7 «. ۔ 4 ٠ ۔ ۔
 ليفطو ةماش ل ںرو دبي له َو هغعنجم هايم امور نةرا لهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئجف اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق
 ةكم اتبخك ةتي زم ١ انيل ا بَبَح ةههلل ١ « : ل اقف هت ربخأف ملس و

 ىف اهلَعججاَو اهاَمُح لقنا اهدمو اهعاص ىف انل كرابو اهغَعَصَو
 ةماشو » توصل ١ ريقعل او » تبن ليلجل ا : عيب رل ١ لاق » ةفحجلا

 ٠ ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع دارملاو رباج طاقسا عم ريبزلا نبا قيرط نم ةغسن ىفو (1)
٠ يمحلا هتثعو ىأ كعو هلوق (2)
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 ىلع ةكم لفسأب قوس ةنجمو س ةنجم ىلع نافرشم نالبج ليفط و

 .اهنم دي رب

 رباج تعمس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وب+-=6
 مّلَسَو مثذَع هللا لص للا لوسر يرا عأ عياب : لوقي هللا دبع ني ا

 . (3) ثيدحلا٬كمعَو يبارعالا باصأف

 هللا لوسر ا : لاق تماصلا نب ةدابع نع ع: رلا - 647

 . (4) ثيدحلا٬كمتوي ومهَو ليربج هاقَر ملَسَو هلع هللا نص

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نغ ةديبع وبأ - 8
 هييذضن ىلع اَرقَي ىكتشا ااي ناك ملسو هيدع للا حلنص هآلا-لوسر

 'آح د ر ٩٠ے و. ؟ ر ۔۔ َ .؟ ۔ 2 ے 2 ,4 ه ح م ۔ ۔ :..
 امهب هنع أرقأ تنك عجولا ئلع دتشا انلف ڵ ثفن و ناتذوغملاب
 قصبي يأ ثفني : عيب رلا لاق ى اهتمرب ءاجر وريب ح هأر ثقنآو
 . قاسب ريغا نم

 ةباحصلا نم لجر نع ىنفلب : لاق رباج نع ةديبع وبأ - 9
 (5) عجولا ةدش نم هلا ىگتشاف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأ
 عبس كنێيمتيب حنتشإ « : ملس و هلع هلل ١ لَص هلل ا ل وسر هل لاقف
 ۔ر» 4 ,۔ڵ .42 . ٠, ء . ى 4 وس ه ۔ . ,2
 تلعفف : لاق « دجا امم رش نم(6)هتردقب و هللا ةزعب دوع ١ لقو نازم

 . مهريغو ىلهأ رمآ لز] ملف ىب ناك ام ىنع هللا جرفف كلذ

 لوسر َلاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نمو, _ 0
  4 - 2 ., » و م ٥. . 4 7 .؟۔ ه“ؤ 4 ر ك

 هللا رمك ال هبصم نمومل ١ بيصت ال » : ذ و ميلع هللا ىلص دللا

 . « ةكوشلا ىتح ةاياطخ اهب

 ابام7مقر“ داهجلا باتك نم ةعيبلا باب ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا هلوق (3)

 اب5 5 مقر راكذالا بتك ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (4)

 ٠ عجولا نم هب ام ةدش نم خ (5)
٠ هنتردمقو خ (6)
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 لوسر لاق : لاق ةريره ىبآ نع رباج نع ةديبع وبأ ۔ 1 .

 . »« هنم بَصُي آرتَح هب ههلل ا در نمك « : ملس و هيلمع هللا ص مهلل ١

 ملسأ نم الجر نآ ةري ره ىبأ نع رباج نع ةديبع وبأ - 2
 : مَكَسَو هعيلَع هللا نص هللا لوسر لاق ث ةليللا ثمن ام : لاق

 : مالل او ةالصلا هيلع لاقف . برقع ىنيتمعَدل : لاق ؛رىت ىأ نه « .

 ِناَماقلا تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ ) تتشأ نبج تلق ول كثا امأ » ,2 - 4 ك - ح 7 < - ٥٠4 4 ۔ ۔ ه ه ٤
 . «هللا ءات نإ كرضي مك قلخ ام ت نم

 ىلص هللا لوسر تعر : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق - 3

 مْتفِلَع ؤل » : لاقو ىصوملا ةدايعو رقب ارَملا ةرايز يف ملسو هيلع هللا
 كلذ نم ةوطخ لكب بتكي هللاو ۔ اهنع منْفْلَعَت ام رجألا نم اهيف ام -ا 2 ٥ دد ع۔ر2.,۔ ے؛2۔.ء +: ۔7 ه نا 2 . 42 د -
 . « ِناَتَسَح رشع

: » ٧٣ 

 ةبيزمن ةرارح رصقلاو ميملا ديدسثت و ءاحلا مضب ىمحلا . كعولاو ىمحلا ىف باب

 . ندبلا عيمج ىلا قورعلا ىف مدلاو حورلا طسوتب هنم رشننتو بلقلا ىف لعتشت

 سمشلا ةرارح ةباصا وا ةكرح وأ مرو نع ةثداحلا ىهو : ةيضرع : نامسق ىهو

 اهنم مث ةدام نم نوكتو عاونأ ةثالث ىهو : ةيضرمو كلذ وحن و ديدسلا ظيقلا وا

 علقت اهنال موي ىمح ىهف حورلاب اهقلعت ادبم ناك ناف : ندبلا عيمج نخسي
 قد ىمح ىهف ةيلصالا ءاضعالاب اهقلعت ناك ناو . ثالث ىلا اهتياهنو موي ىف ابلاغ

 طالخالا نفمت ؛ىهو ةينفع تيمس طالخالاب اهقلعت ناك ناو . اهرطخأ ىعو

 .خلا .بيكرتلاو دارفالا بمس ةريثك فانصأ ةروكذملا عاونالا هذه تحتو ةعب رالا

 باتك نم ءاعدلا باب ىف هبلع مالكلا مدقت نيعلا نوكسو واولا حتفب كغعَولاو

 .ملعأ هللاو .فدارملا فطع نم نوكيف ىمحلا هنأ : هيف ليق ام ةلمج نمو 4 راكذالا

 ةيناتحتلا نوكسو ءافلا حتفب : رجح نبا لاق ( منهج حيف نم ) : هلوق (3

 (رْوَق) اهضعب ىفو واولاب ( حؤَت نم ) تاياورلا ضعب ىف نا ركذو . ةلمهم اهدعب
: لاق مث هحموو اهرح ع وطس دارملاو . هانممب اهلكو : لاق . ءاحلا لدب ءارلاب
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 دمح ىف لصاحل ١ بمهلل او ةقيقح . 8 لبقف . منهج ىلا اهتبسن ىف فلتحخ ( و

 كلذب دابعلا ربتمتل اهيضتقت بابسأب اهروهظ هللا ردقو . منهج نم ةعطق مومحملا

 ىلا - ةلالدو ةربع رادلا هذه ىف اهرهظأ ةنجلا ميعن نم ةذللاو حرفلا عاونأ انا امك

 اذهو _ (( رانلا 7 نيؤملا ظَح صحلا ) هنوري ثيدحب هركذ امل الدنسم _ لاق نأ

 اهل هنلا نذآ متهَج حيق نم رَعْلا ةد نا ) داربالاب رمالا ثيدح ىف مدقت امك
 . ( ينيس

 ةهيبش ىمحلا ةرارح نا : ىنعملاو هيبشتلا دروم درو ربخلا لب : ليقو

 . داربالا ثيدحب كلذب ليق امك اهرح نم اهنم برق نم بيصي ام وهو اهحيفب
 . خلا . ملعأ هللاو . ىلوأ لوالاو

 ةروسكم ءافو ةلمهم ءاط مث عطق ةزمهب : رحح نبا لاق ( اه وئفطأف ( : هل وق

 . ءافطالاب رمأ . ةزمه مث

 لصو ةزمهب : اهطبض ىف روهشملا لاق ( اًعودررئاَك ( ىرخا ة٫اور ركذو

 اهتلتق نزوب ادرب اهدرزبأ ىمحلا تدرب : لاقي . اهرسك ىكح دقو ةمومضم ءارلاو

 » لاق نأ ىلا _ اهترارح تنكسا _ ىا التق اهلنقأ

 هحلاع اذا ءىشلا دربأ نم ءارلا رسكو ةحوتفم عطق ةزمهب ةياور ضايع ىكحو

 ىرهوجلا لاقو . ىباطخلا اهيلا راشأ دقو انخس هربص اذا هنخسا لثم ادراب هريصف

 . (هأ) ةئيدر ةغل اهنا

 ( َمَرُمَر امب ) اهضعب ىفو ( درابلا ءاملاب ) تاياورلا ضعب ىف ( ءاملاب ) : هلوق
 باطخلا نا هيف مزمز ءام ركذ ىف كشال نأ ريدقت ىلع بقعت دقو : رجح نبا لاق

 لهأب رمالا لصأب باطخلا صخ امك مهدنع مزمز ءام رسينتل ةصاخ ةكم لهال

 . سانلا ضعب ىلع كلذ ىفخو ةراحلا دالبلا

 نأب ثيدحلا اذه ىلع ءابطالا ءافخس ضعب ضرتعا : هعبت نمو ىباطخلا لاق

 نقحبو ماسملا عمجي هنال كالهلا نم هب رقي رطخ ءاملاب مومحملا لاستغا نا : لاق

 : ىباطخلا لاق . فلتلل اببس كلذ نوكيف مسجلا لخاد ىلا ةرارحلا سكعيو راخبلا

تفلتخاف ىمحلا هتباصأ امل ءاملا ىف سمفناف ملعلا ىلا بستني نم ضعب طلغ
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 هنلع نم جرخ املف هكلهت تداك ةبعص ةلع هتباصاف هندب ,نطاب ىف ةرارحلا
 تيدحاا ىنعمب هلهج كلذ ىف همقوا امناو هركذ نسجي ال الوق لاق )٦( .

 هل : لاقف ربخلا قدص ىف باترم ردص نع ردص لاكشالا اذه نأ باوجلاو

 ةيفيكلا نايب حيحصلا ثيدحلا ىف سيلو لاستغالا ىلع.رمالا تلمح نيا نم : الوا
 ءاملاب ىمحلا ديربت ىلا داشرال! ثيدحلا ىف امناو . لسفلاب اهصاصتخا نع الضف
 هبص وا ءاملا ىف مومحم لك سامغنا:نأ بطلا ةعانص تضتقا وا هوجولا رهظا ناف
 هجو ىلع ءاملا لامعتسا هدصق امناو دارملا وه سيلف هرضي هنذب غيمج ىلع هايا

 نياعلا هرما ىف عقو امك وهو هب عافتنالا لصحيل هجولا كلذ نع ثحبيف عفني
 . لاستغالاب

 ةيفيكلا ىلع لاستغالا قلطم دري مل هنأ زخآلا ثيدحلا نم رهظ دقو . قلطا وأ

 تنب ءامسا هتعنص ام ىنمحلا ديربت ةيفيك هيلع لمحي ا}: ىلوا . ةصوصخملا

 هبوث هندب نيب ءاملا نم ائيش مومحملا ندنب ىلع شرت تناك اهناف ردصلا ركب ىبا

 ناكا نمم ىه ىتلا ءامسا لثم اميس الو اهيف نوذأملا ةيقرلا باب نم كلذ نوكيف

 وه اذه لعلو . اهربغ نم دارملاب ملعا ىهو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا تيب مزالي
 عيدب نم اذهو روكذملا رمع نبا ثيدح بقع اهثيدحل ىراخبلا داريا ىف رسلا
 .. . ةسبيترت

 ثيدح بقع اهنيد دروا ثيح هبيترت ىف هللا همحر فنصملا لعف امك ::: لوقأ

 . ىردخلا ديعس ىبا ا

 اجايتحا مولملا ثكا نم بطلا ملع نأ كش ال : ىرزاملا لاقو : رجح نبا لاق
 هل ءاد ريصي مث ةدحاو ةعاس ىف ءءاود ءىشلا نوكي ضيرملا نأ ىتح ليصفتلا ىلا

 ريفضتيف . الثم هجازم ىمحي بضغ نم هل ضزعي ضراعل اهيلت ىتلا ةعاسلا ىف
 مل ام ةلاح ىف ءىشب صخشب ءافشلا دوجو ضزف اذاف . ريثك كلذ لثمو الجاع

 نا ىلع نوعمجم ءابطالاو . لاوحالا رئاس ىف هريغلو هل هب ءافسثلا دوجو هنم مزلب

 اذه ريغ عقو اذاو ة ضيرملا دسج ىلع ةضافاو السغ ءاملاب اهترارح صقنت ىمحلا نا ايبط تبث (7)

 تدتشاف ءاملا لامعتسأ ببسب مسجلا ىلع ارطو ، ىمحلا عم ضيرملل ضرع رخآ ضراعو ببسلف
 هيلا هدشراو مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن هيلا هللا مهلا امم ثيدعلاف ٠ ةرارحلا تعفتراو ىمنلا

٠ بارتلاب بلكلا ءانا لسغ ثيدح ىف امك هنم ابيرغ كلذ سيلو
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 مدقتملا ءاذغلاو ةداعلاو نامزلاو نسلا فالتخاب هجالع فلتخي دحاولا ضرملا

 : لاق نا ىلا مدقت ام وحن ركذ مث عابطلا ةوقو فولاملا رثانلاو

 اهيلع علطا] ىتلا صاوخلا نم نوكيف صوصخم تقو ىف نوكي نا لمتحيو

 ئممو ىمحلا ؛كًدَحا باصأ اذإ ) اعوفرم نابوث ثيدح نم ىذمرتلا جرخأ .دقو
 : نوقبيو هبرج يقتست راج رهن ىف غنتنَي .رماب نع اميك رانلا نو ةتطق
 يضلا عونط بق حبشلا ةالص ةقب . كلوسر قتَصَو . كدبع فشا هللا مشب
 ں هف الاو حبس لا و ر 4 . درغي ل اذاف مايا ةمالك تا ِ 2 تال هيف ش رو

 : لاق نا ىلا بيرغ : ىذمرتلا لاق ( هللا نذاب عست زواجت داكن ل اهناف

 هللا ىلص هباطخ ناف هجو اذهو . ضعب نود تايمحلا ضعبل كلذ لمتحيو

 اًولبقَتُسَت ٦ ( : لاق امك اصاخ نوكي دقو .. رثكالا وهو اماع نوكي دق ملسو هيلع

 لب ضرالا لما عيمجل اماع سيل ( ابرغ ؤآ اوقّرَم نكو لوب الوت طياعب ةلبقلا

 . ةراهطلا بانك ىف هريرقت .مدقت امك اهتمس ىلعو ةيوبنلا .ةنيدملاب ناك نل صاخ وه
 رثكأ ناك اذا . مهالاو امو زاجحلا لهاب اصوصخم نوكي نأ لمتحي اذه كلذكف

 اهعفني هذهو .ةرارحلا ةدش نم . ةثداحلا تايضرعلا نم مهل ضرعت ىتلا تايمحلا

 اهفيرعت ىف مدقت ام رخآ ىلا ةبي رغ ةرارح ىمحلا نال الاستغاو اب رش درابلا ءا

 :‘ لاق مث اهميسقتو

 سامففنالاب نكست اهنأب لوالا عونلا دارملا نوكي نأ زوجيف اذه ررقت .اذاو

 رخآ مالك ىلا اهبحاص جاتحي الو . هرغو جلثلاب دربملا ءالا برشو درابلا ءاملا ىف

 : لاق نأ ىلا

 ضزالا ىف هنلا نجِسَو توملا دئار ىمحلا ) : هعفر عفرملا نب نمحرلا دبع لاقو
 ( راشيلاو ربوغملا تاذلا يب اميف مكيلع ةوّبضو نانشلا ىف املا اهل اودرف
 . ىن اربطلا هجرخا . مهنع تبهذف .اولعفف : لاق

 هنأ ىرابنالا نبا نع ىباطخلا هلقن ىذلا ليوأتلا درت اهلك ثيداحالا هذهو

 لمح ىذلا نظا : ميقلا نبا لاق . هب ةقدصلا هلعل (اعوُدرُباَ) هلوقب دارملا : لاق

نمسح هجو هلو . اذه ىلا لدعف ىمحلا ىنف ءالا لاممتسا هيلع لكشأ هنا اذه لئاق
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 بيهل هللا دمخأ ءاملاب ناشطعلا بيهل دمخا امل هناكو لمعلا سنج نم ءازجلا نال

 وهف هب لصالا دارملا اماو . هتراشاو ثيدحلا هقف نم سيل اذه نكلو . هنب ىمحلا
 . (ها) ملعا هللاو . مدقت امك ةقيقح ندبلا يف هلامعتسا ا

 نوكسو ميجلا حنفب : رجح نبا لاق ( اهبيج نيبو اهنيب ) :: هلوق (44

 . خلا . قوطلاو مكلاك بوثلا نم اجرفم نوكي ام وه ةدحوم اهدعب ةيناتحتلا

 , ةفيفخلا ءارلا مضو هلوأ حتفب : رجح نبا لاق ( ءاملاب اهدربت نأ ) :: هلوق :

 وهو ديربتلا نم ءارلا ديدشتو ةدحوملا حنفو هلوأ مضب رذ ىبال ةياور ىفو

 حيف نم اهنا ) : لاقو هتياور ىف ةدبع داز . ةعوطقم ةزمهب دربأ ةياور ىنممب

 . (هآ) ( منهج

 ضعب ىف ( ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل ) : 4لوق (5
 َناَكَر ) ةدايز ىرخا ةياور ىفو . هللا ضا ابأ ىهو ةنيدلا [نَق تاياورلا

 اهناب نم متشي نآ دارأو اهنمحَد ادإ ناسنإلا نامو . ةملم جلا ىف فورعم اَعؤابَو
 . ( نلا . زامحلا قهنِي امك ٌقهنَتَف قَهنِ : هل ليق

 ءابو ناف . نوعاطلا نم معا ءابولا نا ديؤي امم اذهو : رخآ لحم ىف لاقو
 هللا ىلص ىبنلا ىعدف . بابلا ثيدح ىف نيبم وه امك ىمحلاب الا ناك ام ةنيدملا

 ١ . خلا . ةفحجلا ىلا اهامح لقني نا ملسو هيلع

 كعولا هباصأ ىا هيناث رسكو هلوا مضب : رجح نبا لاق ( كعك ) : هلوق

 . ىمحلا وهو

 : كدسج وا كسفن دجت ىأ : رجح نبا لاق ( كدجت فيك ) : هلوق

 . احابص توملاب باصم ىأ لمجم نزو ةدحوم مث ةلمهمب ( حبصم ) : هلوقو
 راهنلا ةيقب ىف توملا هؤجفي دقو . ريخلاب هللا كحبص : هل لاقي هنآ دارملا : ليقو

 . (هأ) هلهأب ميقم وهو

 ريسلا ءارلا فيفختو ةمجعملا رسكب : رجح نبا لاق ( هلعن كارش ) : هلوق ا
 هلعن كارش نم صخشلا ىلا برقا توملا نا ىنعملاو . لعنلا هجو ىف نوكي ىذلا

 . هلجرل

. رمالا نع فكلا وهو عالقالا نم ةعوطقملا ةزمهلا حتفب ( تعلقا ) : هلوق
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 لاق . ءانب ىأ ءاكبب هتوص ىأ : رجح نبا لاق ( هتريقع عفري ) :_ هلوق

 راصف حيصي لعجل ىرخالا ىلع اهعفرف هلجر ترقعنا الجر نأ هلصا : ىعمصالا

 نم اذهو : بلعث لاق . هلجر عفري مل ناو هتربقع عفر : لاقي هتوص عفر نم لك

 ِ ١ .. اهلصأ ريغ ىلع تلمعتسا ىتلا :امسالا

 ,. . ةكم ىداوب ىأ ( ىداوب ) : هلوق

 تويبلا هب ىشغي مامتلا : هل لاقي فيعض تبن ميجلاب ( ليلجو ) :_هلوق .

 . (8) اهرغو

 نالبج ليفطو ةماشو . ةكم نم لايمأ ىلع عضوم ميجلاب ( ةنجم هايم ) : هلوق
 .نانيع امهنأ ىدنع تبث ىتح نالبح امهنأ بسحأ تنك :` ىم اطخلا لاقو ةكم برقب

 ميملاو ةمجعملاب ةماشو . ةفيفخلا ديكوتلا نونب ( نودبيو ندرا ) : هلوقو

 . ميملاب فورعملاو ميملا لدن ةدح وملاب باوصلا نأ مهضعب معزو . اففخم

 نملا هللا لاب لوق .1 ( ةداز ىراخبلا تاياور ضعب ىفو : رجح نبا لاق

 ( ءابولا ىضرأ لا اتوُجَرْخأ امك فلخ نب ةيمأو ةعيبر نب ةبيشو . ةعيبر نب ةب
 : هلوقو « تيدحلا . ةنيرلا بّيَع مهتلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 نم انؤجرخا امك كتمحر نم مهجرخا يا : رجح نبا لاق ( انوُجَرخا امك )
 ١ ١ . خلا . اننطو

 ِ ك 2 ِِ 1 , . ... . 7 ِ 7 ٠

 مهللا , ذشأ وأ ةكم :1 ( ىراخبلا ىنف ةياورلا ) خلا . ةكم انبحك ( : هل وو

 : لاق ( ةقدحجلا لا امتح رقناو انن اهكجَصَو انوم ىفو اتاص ىف ال ياب
 . " . خلا . هللا ضرا ابوا ىهو ةنيدملا انمدقو

 ( ةكربلا نم ةكمب تلَعَج ام قعص ةنيما لعجا مهفلا ) :: رخآ تيدح هيفو
 : : لاق نأ ىلا . ايندلا ةكرب نم يا : رحح نبا لاق

 ليلدب جرخ ام كلذ نم ىنثتسي نكل . كلذ نم معأ وه ام ديري نأ لمتحي و

 : .. ةنيدملا ىلع ةكمب ةالصلا فيمضتك

٠ ىتوملا هب ىشغي ةغسن ىف (8)
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 " مزلي ال نكل ةهجلا هذه نم رماظ ومو ةكم ىلع ةنيدملا ليضفت ىلع هب .لدتساو
 قالطالا ىلع هل ةيلضفالا توبث ءايشالا نم ءىش ىف لوضفملا ةيلضفا لوصح نم
 : لاق نا ىلا

 .دملا ىفكي ثيحب ليكملا سفن ىنف تلصح ةكربلا نأ رهاظلا : ىوونلا لاقو

 . اهنكس نم دنع سوسحم رما .اذهو اهريغ ىف هيفكي ال نم اهيف

 الو ةوعدلا ةباجا تلصح تقو ىف اهيف ةكربلا تدجو اذا : ىبطرقلا لاقو
 . يهتنا . ملعا هللاو . صخش لكلو نيح لك ىف اهماود .مزلتسي

 كتسا دقو : رجح نبا لاق ( ةفحجلا ىف اهلعجاو اهامح لقناو ) : هلوق

 تح توملاو . توملا عفرب ءاعدلا نمضتن هنال ءابولا عفرب ءاعدلا سانلا ضعب

 ي دق هنال ءاعدلاب دبمتلا ىفاني ال كلذ ناب بيجاو .. اثبع كلذ نوكيف ىضقم

 تسالاب ثيداحالا ترتاون دقو . ضرملا عفرو رمعلا لوط ىف بابسالا ةلمج نم
 ه نمف ءاودالاو ءاوهالاو قالخالا تاركنمو ماقسالا ءىسو ماذجلاو نونجلا نم

 وذش الا كلذب لقي ملو ريقاقعلاب ىوادتلا ركني نأ همزلي ءاعدلاب ىوادتلا

 . مهيلع درت ةحيحصلا ثيداحالاو

 م هيف امل هريغب ىوادتلا ىف تسيل ةدئاف ديزم ءاعدلا ىلا ءاجتلالا فو

 ةحلاصلا لامعالا كرت سنج نم ءاعدلا عنم لب . هناحبس برلل للذتلاو عوضخلا
 .سرتلاب مهسلا درك ءاعدلاب ءالبلا درو . ةلمج لمعلا كرت مزليف ردق ام ىلع الاكتا

 . ملعا هللاو . مهسلا در نم سرتتني ال نأ ردقلاب ناميإلا طورش نم سيلو

 مدقت .. ( خلا . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبارعا عياب ) :: هلوق ( .

 . راكذالا باتك نم ءاعدلا باب ىف هيلع مالكلا

 باتك نم ءاعدلا باب ىف هيلع مالكلا مدقت ( خلا . ليربج هاقر ) : هلوق 17
 . راكذالا

 . ضرم ىآ ( ىكتشا اذا ) : هلوق (8

 . اهتءارق دنع هدسجل احسام .اهؤرقي ىا ( نينذوعملاب۔ هسفن ىلع ارقي ) :: هلوق

 .كلذ ىف فالخلا ىلع فيفخ قير عم وأ قير ريغب لفتي ىا ( ثفنيو ) :هلوق .

 ثفنت : لاق ؟ تفني فيك : ىرهزلل تلق ثيدحلا اذه دمب تاياورلا ضغب يفد

2
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 ملسو هيلع هللا ىلص هنا اضيا ىرهزلا نعو . هَهجَو امهب حصت ةمث . ميب ع
 . هجّضم ًدَعَا اذاي لذ لتعم ناك

 هرقب ةمث اميف َتَتَن ت هيفك عمج هشارف لإ ىوآ اذا : تاياورلا ضعب ىفو
 تنك دقو ( صاتلا ترب ذؤم زق يقلا ترب ذوعأ زقَو دحآ هللا ومح ق )

 ىلع ءانب هيف عمجلا نأ ىزافملا باتك نم ( ةيوبنلا تاياقولا ) باب ىف تزوج
 أ رقي ناك هناب دارملا نأو رهاظلا ىلع هنأ بابلا ثيدح نم رهظ مث نانثا عمجلا لقأ

 هبلع اتلمششا امل ابيلفت امهعم صالخالا ةروس ركذو . ثالثلا روسلا ىأ تاذوعملاب

 . ذيوعتلا ظفلب اهيف حرصي مل اذلو برلا ةفص نم

 :' لاق نآ ىلا ثالثلا ننسلا باحصا جرخأ دقو

 هوثئما لقو < هللا وُه ق ( : ملسو هبلع هللا ىلك هللا لوسر ل لاق

 ظفل ىفو ( ولتي دوعتي مل هنإف نهب ذوعت ياتلا برب دوعا نلقو يقلقلا رتري
 . (فا) هركذف ( ةالص رك ربد تادعملا او٤َرقإ )

 هيف ناو ةثلثم اهدمب ءافلا نوكسو نونلا حتفب ثفنلا نأ رخآ لحم ىف ركذو

 : ىلاعت هلوقب اكسمت نيعباتلا دحأ ديزي نب دوسالاك اقلطم ثفنلا هرك نم ىلع درلا
 م ,ف ر ك ۔ ه

 ةصاخ نآرقلا ةءارق دنع ثفنلا هرك نم ىلعو ( دقملا ىف تاثافنلا رش نم ه

 . ةبيش ىبا نبا كلذ جرخا . ىعخنلا ميهارباك

 لصأو ةرحسلا ثفن نم ناك ام مومذملا نال كلذ ىف هل ةحح الف دوسالا امأف

 .ةحيحصلا ثيداحالا ىف هتوبث دعب اميس الو اقلطم ثفنلا مذ هنم مزلي الو لطابلا

 هركذف .. خلا , ىردخلا ديمس 7 ا ث٫دح ىف تمث ام هبلع ةححلانف ىعخنلا امأو

 . ثيدحلا اذه ركذو

 هىيفن ريب حسمأ ) تاياورلا ضعب ىفو ( هتكرب ءاجر هديب حسماو ) : هلوق
 هيلمت فنأ ثلَعَج هيف تام ىزلا هضَرَم ضرم اًنلَف ) اهضعب ىفو ( اَهِتَكَرَبل
 هذوعأ تفقوف ) ةياور ىفو ( يديت ني ةرب مظعأ تتاك اهنال هيفن ديب حتشاو د ه 2 م ث ۔ .2 . ۔٥ ۔حےإ۔۔.4؟ ۔۔,ح ٥ ٤ ۔٠<۔
 يمهو َقاَمَأَك ) اهضعب ىفو ( قألا يقيفّلا ىف ) : لاقو ( ءامنلا َلارةَسارك عرق
(ها) ( قمعألا َقبفَّرلا للا 1 نكل ال ) : لاقف ( ءاقلاب وعدنو هَرَدَص حش
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 امك لفتي ىأ لوقي نا بسانملا س قاصبلا ريغ نم قصبي ىا ( ثفني :) :_ هلوق

 مدقت دقو : رحح نبا لاق . ثفنلا ىنف لاوقالا دحأ وه اذهو . هريغ نع مدقت

 ,(هأ) افيفخ اقير هيف نأ بي وصنلاو هيف قير ال هنا لاق نمو . ارارم ثفنلا نابيب

 . ملعأ هللاو . لوبقلاب ىلوأ هللا همحر عيب رلا مالك و

 ءاوهلاو ةب وطرلا كلتب كربنلا ثفنلا ةدئاف : ضابع لاق .: رحح نب ١ لاق

 ليبس ىلع نوكي دقو . ركذلا نم بتكي ام ةلاسغب كربتي امك ركذلا هسام ىذلا
 . (ه]) ىقارلا نع كلذ لاصفناك ضيرملا نع ملالا كلذ لاوزب لؤافتلا

 صاعلا ىبأ نب نامثع وه ( خلا . ةباحصلا نم لجر نع ىنغلب ) :هلوق (9

 لوسر ىلا اكش هنأ صاملا ىبا نب نامثع نع ملسم حيحص ىنو : بماوملا ىف لاق

 هللا ىلص ءىبنلا لاقف . ملسا ذنم هدسج ىف هدج اًمجو ملسو هيلع هللا ََص هللا

 .عبس نفو انال للا مشي نق ةدَسَج نم علوي ىزلا قمع ككن عط ) : ملسو هيلع
 حجنا نوكيل ررك امناو ( ااو دجآ امم ٍرَع نم هتردقو هللا ةزع دوعأ تارم
 ىقرلا زاوج ىلع لدي اذهو : لوقا . خلا . ةداملا جارخال ءاودلا ريركتك غلباو

 . نآرقلا ريغب

 نيئعَو ناَجْلا ني ةعنم ) ملسو هيلع هللا وص هللا لوسر ناك : رجح نبا لاق
 عنملا ىلع لدي ال اذهو . ( اماس ات كرتو اهب َدَحَأَت تادَوُملا تلوت ىتح ناسنإلا

 ذوعتلا توبث عم اميس الو ةيولوالا ىلع لدي لب ينيتروسلا نيتاه ريغب ذوعتلا نم
 هوركم لك ننم ةذاعتسالا عماوج نم هبلع اتلمتىشا ال امهب ازتجا امناو . امهرغب

 . اليصفتو ةلمج

 ط ررس "» [اجا دع ىفرا راوج ىلع ءاملعلا عمجا كدو مالكب نوكي نا . طورش ةثالث عامتجا دنع ىقرلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجا دقو
 هريغ نم هانعم فرمي امب وا ىبرملا ناسللابو . هتافصو هنامسأب وأ ىلاعت هللا.

 : لاق نا ىلا ىلاعت هنلا ريدقتب لب اهتاذب رثؤت ال ةيقرلا نا دقتعي ناو

 .عقوتي امو عقو ام لك ىف هيلا ءاجتلالاو هللا ىلا عزفلا ةيعورشم ىف فالخ الو

 ىناحورلا بطلا وه هللا ءامسا نم اهريغو تاذومعملاب ىقرلا : نيتلا نبا لاقو

 زع املف . ىلاعت هللا نذاب ءافشلا لصح قلخلا نم راربالا ناسل ىلع ناك اذا
. ىنامثجلا بطلا ىلا سانلا عزف عونلا اذه
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 نجلا ريخست ىعدي نمم هريغو مزعملا اهلمعتسي ىتلا اهنع ىهنملا ىقرلا كلت و
 نم هبوشي ام هنامساو هللا ركذ ىلا عمجي لطابو قح نم ةهبسشم روماب ىتايف هل
 . مهتدرمب ذوعتلاو مهب ةناعنسالاو نيطايشلا ركذ

 ءادعا مهنوكل نيطايشلا قداصت عبطلاب ناسنالا اهتوادمل ةيحلا نا لاقيو

 . اهناكم نم تجرخو تباجأ نيطايشلا ءامساب ةيحلا ىلع مزع اذاف . مدآ ىنب

 كلذلف ناسنالا ندب نم اهم ومس تلاس ءامنسالا كلتب ىقر اذا غيدللا اذكو

 فرعي ىذلا ىبرعلا ناسللاب ةصاخ هءامساو هللا ركذب نكي مل ام ىقرلا نم هرك
 .ةمالا ءاملع هللا باتك ريفب ىقرلا ةهارك ىلعو . كرشلا توبث نم ائيرب نوكيل هانعم

 : ماسقا ةثالث ىقرلا : ىبطرقلا لاقو

 هبانتجا بجيف . هانعم لقعي ال امم ةيلهاجلا ىف هب ىقري ناك ام :: اهدحا
 . كرشلا ىلا ىدؤي وا كرش هيف نوكي الئل

 . بحتسيف اروثأم ناك ناف زوجيف هنامسأب وأ هللا مالكب ناك ام :: ىناثلاو

 ش رىلاك تاقولخملا نم مظعم وأ حلاص وأ كلم نم هللا رعغ ءامسأب : ثلاثلاو

 ىلا ءاجنلالا نمضتي ىذلا عورشملا نم الو هبانتجا بجاولا نم سيل اذهف : لاق

 ىغبنيف هب ىقرملا ميظعت نمضتي نأ الا ىلوأ هكرت نوكيف هثامساب كربتلاو هللا

 : لاق نآ ىلا . هللا ريغب فلحلاك بنتجي نأ

 ىذلاو طيخلا دقعو حلملاو ديدحلاب ةيقرلا ةهارك كلام نع بهو نبا ىورو
 . خلا . ميدقلاقسانلا رما نم كلذ نكي مل : لاقو ناميلس متاخ بتكي

 ىراخبلا تاياور ضعب ىف ( خلا . ةبيصم نمؤملا بيصت ال ) : هلوق 0

 ىفو ( ًاهكاسث ةمونلا نع هنمت اهب هللا َرَمَع لا ميملا بيسن رقبيسيمت ني امت )
 ممع لو ىذأ ال نزحم الر ممت ال بصو ز ربَصن نم ملشنملا بيصي ام ) اهضعب
 . ( مناتيطع نم اهب هلا رفك الا اهكاتشي ةكوشلا ينَح
 . ةلزان لك ىف تلمعتسا مث مهسلاب يمرلا ةبيصملا لصا : رجح نبا لاق _
 كصت ناي ه : ىلاعت هللا لاق . رشلاو ريخلا ىف لمعتسي باصأ :: بغارلا لاقو"
 : ليقو . (9) " لبق ني انرما ًانذَعا دق اوثؤقب ةبيصم كبنيت نإو مهؤْست ةنَسَح

٠ 0 ةبيإلا . ةبوتلا ةروس )9(
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 ريغ نم ةجاحلا ردقب لزني ىذلا رطملا وهو بوصلا نم ةذوخأم ريخلا ىف ةباصالا

 ةفللا ىف ةبيصملا : ىنامركلا لاق . مهسلا ةباصا نم ةذوخام رشلا ىفو . ررض

 دارملا وهو ةصاخ هوركم نم هب لزنا ام : فرعلا ىفو . اقلطم ناسنالاب لزني ام
 ۔ خلا . انه

 يا ( ِهبئدل ةَراَمَك ناك لاي ) تاياورلا ضعب ىف ( هنع هللا رفك الا ) : هلوق

 طحو ًةمجَرَك اَهب هلا همكل الإ ) ىرخا ةياور ىفو ث هبنذ ةرفغمل اببس كلذ نوكي
 َ . ملسمل هلثمو ( ةيطع هنم

 ٠ باقعلا عفرو باوثلا لوصح . اعم نيرمالا لوصح ىضتقي اذهو : رجح نبا لاق
 َبَرَص ام) ظفلب ةسئاع نع رخآ هجو نم طسوالا ىف ىناربطلا هجرخأ ام هدهاشو

 هدنسو (ةجرد هل عفرو ةنسح هن بتكو ةنيط هنعهللا طح إ طم قرع نيؤم ى
 . لاق نأ ىلا . ديج

 هللا لوسر نأ هتربخا ةشئاع نأ _ كلذ ۔ ببس ثيدحلا اذهل عقو :_ هيبنت

 ةشئاع“هل تلاق ىكشي هشارف لع بلقتي لعَجَف جو هقرع ملسو هيلع هنلا لص
 ببصتي ل هتا مهتت ةمي نيحلاصلا نإ ) : لاق هينع تذَجَوَل اصعب اد عنص

 . ( ... رقمك وش ةبكن نمؤملا

 نظ :: لاق ثيح مالسلا دبع نب نيدلا زع خيسلا ىلع بيقعت ثيدحلا اذه ىفو
 . بسكلا ىلع وه امنا باقعلاو باوثلا ناف حيرص أطخ وهو روجأم باصملا نا ضعب

 ثيداحالا نأ بيقعتلا هجوو . ىضرلاو ربصلا رجالا لب اهنم تسيل بئاصملاو
 ىضرلاو ربصلا اماو . ةبيصملا لوصح درجمب رجالا بوبث ىف ةحيرص ةحيحصلا

 [ . ةبيصملا باوث ىلع ةدايز امهيلع باثي نأ نكمي دئاز ردقف

 نرنقا ناو ال وا ىضرلا اهب نرتقا ءاوس امزج تارافك بئاصملا : ىفارقلا لاق
 ١ . لاق اذك س لق الاو . ريفكتلا مظع ىضرلا اهب

 مل ناف . كلذ ىلع رجؤي ىضرلابو اهيزاوي بنذل ةرافك ةبيصملا نا قيقحتلاو -
 . هيزاوي امب باوثلا نم كلذ ىلع ضوع بنذ باصملل نكي

 ةبيصملا هذه هللا لعج باصملل لوقي نأ دحال زوجي ال هنا : ىفارقلا معزو أ

 لصاحلا ليصحتل بلط ريفكتلا لاؤسف ةرافك اهلعج دق عراشلا نال كبنذل ةرافك

. لاق اذك . عراشلا ىلع بدا ةءاسا وهو
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 لاؤسو ءىبنلا ىلع ةالصلاك عقاو وه امب ءاعدلا زاوج نم درو امب بقمتو

 عورشم وهف درو ام امأو . ءىش هيف دري مل ام ىف مالكلا نأب هنع بيجاو . ةليسولا

 . خلا . كلذ ىلع هيف رمالا لثتما نم باثيل

 ىنعمب رجلاو ةبيصم ظفل ىلع فطعلاب عفرلا هيف زوجي (ةكوشلا ىتح) ; هلوق
 . ةك وضلا ىلا ىهتني ىتح ىأ.ةيافلا

 رثكالل اذك : رجح نبا لاق (هنم بصي اريخ هب هللا دري نم) : هلوق - 1

 هبيتيل بناصملاب هيلتبي هانعم : ىورهلا ةديبع وبأ لاق . هللا لعافلاو داصلا رسكب

 رثكا : ىزوجلا نبا لاقو . هبيصيف ءالبلا هيلا هجوي هانعم . هريغ لاقو . اهيلع

 قيلأو نسح وهو داصلا حتفب باشخلا نبا تعمسو داصلا رسكب هيوري نيثدحملا
 . ملعا هللاو . ىلوأ ناكل سكع ولو لاق اذك

 وست تضرم اذإو ه : ىلاصت هلوقل بدالاب قيلأ هناب حتفلا ىربطلا هجوو
 ثيدح نم دمحأ هجرخا ام رسكلل دهشيو تلق : رجح نبا لاق . (10) « ىنيفش

 عرب نمو وصلا ةنك َربتَم ْنَمَق مملا اموك هنلا بحأ ادإ) هعفر ديبل نب دومحم
 . لاق نأ ىلا . ةاقثلا نم هنا : لاقو 21 هلق

 ملا نم ابلاغ كفني ال ىمدآلا نال نمؤم لكل ةميظع ةراشب ثيداحالا هذه ىفو

 ةيندب مالآلاو .عاجوالاو ضارمالا ناو . ركذ امم كلذ وحن وا مه وأ ضرم ببسب
 . هل عقت نم بونذ رفكت ةيبلق وا تناك

 ىذأ هبيصت ملسم نم اَم) دوعسم نبا ثيدح نم هدعب ىذلا بابلا ىف ىتأيس ود
 كلذ اوصخ روهمجلا نكل بونذلا عيمج ميمعت هرهاظو ُهاَياَطَح هنم هنلا تاَح الاي
 تاَوَكَصلا) ةالصلا باتك لئاوا ىف هيلع هيبنتلا مدقت ىذلا ثيدحلل رثاغصلاب

 تيتا اه ةرَكَتْنب ال ةرافك ناضمر لا ناضمرو ةعجلا لإ ةممْجَلاَر سْسَعْلا
 . لاق نا ىلا . ديقملا اذه ىلع ريفكتلا ىف ةدراولا تاقلطملا اولمحف ( رنَبَكْلا

 . ةبوقعلا قاقحتسا نم هيلع بترملا هرثا وحمو هرتس بنذلا ريفكتب دارملا مث

 هيلع بنرتي ركذ امك هريغ وأ ضرملا لوصح درجم نا ىلع هب لدتسا دقو

 . ال ما باصملا ربص كلذ ىلا مضنا ءاوس ريفكتلا

٠ 80 ةيآلا . ءارعشلا ةروس (19)
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 بستحاو باصملا ربص .اذا كلذ لحم : لاق مهفلا ىف ىبطرقلاك موق كلذ ىبأو

 (11) . ةيآلا ةبيصم مهنَباَصآ اذإ نيذلا ه :: ىلامت هلوق ىف هب هللا رما ام لاقو
 هاوعد ىلع تاي مل هنأب بقعنو . كلذ نم هب هلوسرو هللا دعو ام ىلا لصب ذثنيحف

 بيجاو ى رما ةغيص انه عقي مل ذا رظن (هلا رمك ام) هلوقب هريبعت ىف ناو . ليلدب
 هل بلطلاو هيلع ثحلا ىضتقي هقايسف رمالاب حيرصتلا عقي مل ناو هناب اذه نع

 ىلع ربصلاب دييقتلاب ةدراولا ثيداحالا لمح هناب لوالا نعو . رمالا ىنعم هيفف
 ١ . خلا . حيحص لمح وهو ةقلطملا

 ثيداحالا ىلع ةقلطملا ثيداحالا لمح : لوقي نأ بسانملا نا رماظلا : لوفأ

 : ملعا هللاو دارملا وهو ديقملا ىلع قلطملا لمح هيف نوكيف ربصلاب دييقتلاب ةدراولا
 ركذ دمب هصن ام ةبيصملا دنع ربصلاب قلعتي ام ىلع همالك ةيقب : رجح نبا لاق

 ني “َل تقبس ادإ دبعلا نإ : لوقي متتسو هئيلع هللا لَص هللا لوسر تعمس دانسالا
 كيد َلَع ربصرت ويام ؤآ ميكو وأ ويسم ىف للا هةلتبأ لمم اهقلب مكف ةرتم هللا
 لئناو . ركشف ىلعأ رَم) _ هظفل رخآ ثيدح ىف لاق نا ىلا (ةَلزَنلا تل علبي ىتح

 ". لاق نا ىلا (ودنتهمس عمو نسلا مهت قيتؤأ رقمك ملظأ . رقْنَتْساق ملظ . ربصت

 هنلا ديع "ع ةباصا نار نينمؤم هلا ءاضت نم تبحَ) ظفلب رخآ ثيدح ىف
 (ريشآ يلك ىف رجؤي نيللا . ربتَمَو ةلا ديح ةيم هنباصآ تيو . ركشو
 . لاق نأ ىلا

 امناو . ةبيصملا لوصح درجمب لصحي ال رجالا نأب حيرصتلا هنع ءاج نممو
 هليلد ركذف . خلا حارجلا نب ةديبع وبا لوالا فلسلا نم طقف ريفكتلا اهب لصحي

 ةبيصملا هنباص] نمل رجالاب هيف حرص ىذلا ثيدحلا عمسي مل ةديبع ابأ ناكف لاق مث
 نع ىرامعلا رجالا لوصح قلطم هافن ىذلاو ربصلاب دييقتلا ىلع هلمحو هعمس وأ

 . ربصلا

 ىبأ ثيدحب ضرملاب رجالا لوصح ىلع لدتسا مهضعب نا :: لاطب نبا ركذو

 لمحب َناَح امه هنلا بَتَع َرَماَس ؤ نملا ضرم اذإ ) ظفلب داهجلا ىف ىضاملا ىسوم
 هذمل ةدايزلا نا هلصاح امب باجاو . ريفكتلا ىلع داز دقف : لاق (ًميقمت احيحص

٠ 156 ةيلا . ةرتبلا هروس (:1)
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 هللا لضفتف حلاصلا لمملا كلذ ىلع مادل احيحص ناك ول هنأ هتين رابتعاب ىع امنا

 مل نم هيواسي نا كلذ مزلي الو . لمعلا كلذ باوث هل بتكي ناب ةينلا هذهل هيلع

 . ائيش هتحص ىف لمعي

 ىف ىراخبلا دنعف ةريره وبا هضرمب رجالا هل بتكي ضيرملا نا هنع ءاج نممو

 ىمحلا نم كار بَحا ىنبيصتي يضرم نمرام) لاق هنا هنع حيحص دنسب درفملا بدالا
 لثمو ( رجألا َني هطشق وضع رح يلغي هللا ناق . ىتم ضع "اك ىف لخدت اهأ

 لوسر اب ) : لاق هنا بعك نب ىبا نع ركذ نا ىلا . هيأرب ةريره وبأ هلوقي ال اذه

 وا مدق هيلع َجنَتُحا ام اهبحاص لع تاَنَسَحَلا ىرجت) : لاق (؟ محلا ارج امرَللا

 ` . «ثيدحلا قوي هيل برض

 ضرملا دافا بونذ هل تناك نمف : نيلاح يلع يفنلاو تابثالا لمح ىلوالاو

 نم بلغالا ناك املو . رجالا نم كلذ رادقمب هل بنك بونذ هل نكي مل نمو . اهصيحمت
 لمحت كلذ ىلعو . طقف ةرافك ضرملا نا قلطا نم قلطا مهنم اياطخلا دوجو مدآ ىنب

 ةئيطخلا لداعم باوث ليصحت ىلع لومحم وهف رجالا تبثأ نمو . ةقلطملا ثيداحالا

 . باوصلاب ملعا هللاو . باوثلا ضرملا بحاصل رفوت ةئيطخ نكت مل اذاف

 . ربصلا ىف اهببسب رجالا لوصخ دعاوقلا ىف مالسلا دبع نبا دعبتسا دقو
 اهن راق اذا ةبيصملا نا رهظي ىذلاو : تلق _ لاق نأ ىلا _ دمحا هاور امب بقعت و

 ربصلا لصحي مل ناو . هليصفت مدقت ام ىلع تاجردلا عفرو ريفكتلا لصح ربصلا

 ةلزنملا نكلو . عساو لضفلاف لعف وا لوق نم. مذي ام عزجلا نم لصحي مل نا رظن
 رجالا صقنل اببس كلذ نوكيف لصح ناو . ةقباسلا رباصلا ةلزنم نع ةطحنم

 . خلا . ريفكتلا وا هب دوعوملا

 لانت اذامبف ليق ناف : اذه لثمب قلعتي اميف هللا همحر ليعامسا خيشلا لاقو

 جرخي امنا هنا ملعاف ناسنالا رايخ ىلا اهيف رمالا سيلو بئاصملا ىف ربصلا ةجرد

 ىوكشلا ىف ةغلابملاو دودخلا برضو بويجلا قشو مزجلاب نيرباصلا ماقم نم
 هرايتخا تحت ةلخاد رومالا هذهف . هريغو سبلملا ىف ةداعلا رييغتو ةبآكلا راهظاو

 ىلع ارمتسم ىقبيو . ىلامت هللا ءاضقب اضرلا رهظيو . اهعيمج بنتجي نا ىفبنيف
: | . تعجرتساف ةعيدو ناك كلذ نا دقتعيو . هتداع
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 عجوت هماو . ملعا هللاو ةبيصملا بحاص فرعب ال نا وه ليمجلا ربصلا لاقيو
 ميهاربا تام امل كلذلو ةيرشبلا ىضتقم كلذ ناف تيملا ىلع عمدلا ناضيفو بلقلا
 ؟ هذه نع انتيهن امأ هل ليقف هانيع تضاف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نبا

 نمع ثبت امترَو . <امَحّالا ماب نمتلا مَحزي امنإو هل ةمحر تيكب امنإ لاقف

 ها . ملعا هللاو . بويجلا يتو دودحلا ضمح َقَمُحأ ريوص

 ىنمهو نآرقلا هللا تاملك ىمقلملا لاق (تاماتلا هللا تاملكب) :_هلوق - 32

 . سانلا مالك لخدي امك بيع الو صقن اهلخدي ال نا اهمامت

 ىقهيبلا لاق . هنم ذوعتي ام لك نم تايفاسلا تايفاكلا تاعفانلا ىه ليقو

 ها . نعيمهدالا

 هلعفي ام مهرشو . هقلخ رش نم ىأ : ىمقلعلا لاق (قلخ ام رش نم) :_هلوق

 برضو لتقو ىغبو ملظ نم اضعب مهضعب ةراضمو ماثآلاو ىصاعملا نم نوفلكملا

 عابسلاك ضعلاو غدللاو شهنلاو لكالا نم نيفلكملا :ريغ هلعفي امو . كلذ ريغو متشو

 ذنم ىناف . ةبرجتو اليلد هقدص انملع ىذلا قداصلا لوق اذه : لاق . تارشحلاو

 ةيدهملاب برقع ىنتغدلف هتكرت نا ىلا ءىش ىنرضي ملف هب تلمع ربخلا اذه تعمس

 ` . فها . تاملكلا كلتب ذوعتأ نأ تيسن دق ىب اذاف ىسفن ىف تركفتف اليل

 ىفو (َكَرُضَت مَل) عماجلا ةياور ضعب ىف (هللا ءاش نا ؤغىش كرضي مل) :_هلوق

 . عَبصَي ىت ربرقم غ هرم ار اهضعب
 هجلاميو هعفادي ءالبلا ودع وهو ءاعدلا ةيودالا عفنا نمو : بماوملا ىف لاق

 ذل ت ۔_ ٤.٥ ح 7 و .ر ٨ ف رد 7 عم نمؤملا عمج اذاو نمؤملا حالس وهو . لزن اذا هففخي و هعفرو هلوزن عنميو
 .هباجالا تاقوا نم اتقو فداصذ بولطملا ىلع ةيلكلاب ةيعمجلاو بلقلا روضح ءاعدلا

 ةلبقلا لابقتساو عرضتلاو لذلاو راسكنالاو عوضخلا عم ريخالا ليللا ثلثك
 ىلع ميلستلا و ةالصلاو لاعت هللا ىلع ءانثلاو دمحلاب ةءادبلا و نيدبلا . فرو ةراهطلاو

 ._ةلاسملا ىف ١و ةقدصلا و ر اففتسالاو ةب وتلاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس

 دمحم هيبن هيبنب هيلا هجوت و . هتافصو هن امسأب 1 زسونلاو ءاعدلاو قلملا رثكاو

مثا مساا هنظم وا هباجالا ةنظم اه . مظعالا مسالا ةنظم وا ةباجالا ةنظم اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ربخا
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 . ناسنالا بوني ام لك ىف هيلا ءاجتلالاو هللا ىلا عزفلا ةيعورشم ىف فالخ الو

 بطلا وه ىلاعت هللا ءامسأ نم اهريغو تاذوعملاب ىقرلا نا ملعاف ىقرلا اماو

 . ىلاعت هللا نذاب ءافلا لصح قلخلا نم راربالا ناسل ىلع ناك اذاو , ىناحورلا

 ىلع هيبنتلا مدقتو . خلا ىنامسجلا بطلا ىلا سانلا عزف عونلا اذه زع امل نكل

 . قباس مالك ىف اذه

 ةبارقلا ةرايز ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بغر هلوق) : هلوق - 3

 عم نينتبجاوب اتسيل ىضرملا ةدايعو ةبارقلا ةرايز نأ همالك رهاظ (ىضرملا ةدايعو

 . امهب وجو ىلع لدي قوقحلاب قلعتي اميف هللا مهمحر انباحصا مالك نا

 : ىلاعت هللا لاق :: تابارقلا قوقح ىف ىلاعت هللا همحر ليعامسا خيشلا لاق

 هللا اوقَتاَو ه : لاقف ماحرألاو ةبارقلا قح هللا ضرفف . ةيآلا هممح ىوقلا اد نآو ه
 ْلَهَت ه : لاقف امهمطاق ىف ديدشلا دعولا ذفنأو (12) « ماحرألاو هب نولءامىَت ىذلا
 هللا مَتَعَل نيلا كيلأ مكماحرا ارُمطَقنَو ضزألا ىف اوديش ن مئمَلَوَت نإ مئيسينع

 دمب ني هللا َدُهَع نوفني نيذلاو » : لاقو . (13) « مهراصبأ ىمغآو مهَِمَسَاَ
 ةَنَللا مهل تيتؤأ ضرألا ىف نودييَقيإَل صو ن هب هلا رمأ ام َنوَُطَقَبَو هقاتمم
 سانلا عمجاو . لي وطنلا ةفاخم اهتكرت ةريثك اذه ىف راثآلاو (14) ء رادلا ةوُس مهلو

 مهلصا ويلف مهترايز نع فوخلا هعنم ناو _ لاق نأ ىلا ةبارقلا قح بوجو ىلع

 . خلا . هومطق ناو مهعطقي الو باتكلا ىف مالسلاب ولو

 هللا همحر حاضيالا بحاص لاق نكل . عجاريلف ةبارقلا دح ىف فالخلا ركذو

 . «ثروهثرت نميف الا ْمُكيلَك كلد قيضت ال) : محرلا ةلص ىف رثالا ىف ركذ دقو
 : ىلامت هللا لاق : نيملسملا نيب ةوخالا قح ىف اضيا دعاوقلا بحاص لاقو

 سفنلا ىف اقوقح ةوخالا ىضتقمب ىلاعت هللا بجواف س ةيآلا ةَوُحإ نونملا تإ .

 .. اهب مايقلا مهيلع بجي ناسللاو بلقلاو لاملاو

 نأ اهنمو لاق نا ىلا ۔ اهنم ةلمج ركذف ةريثك مالسالا ىف ةوخالا قوقح و
 يفراعم ىف َدَمَق اضيرم داع نم) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل نيملسملا ىضرم دوعي

 ٠ 1 ةيآلا . ءاسنلا ةروس (12)
 ٠ 23 ةيآلا . لاتقلا ةروس (13)

, ٠ 24 23 نيتيآلا .\ دعرلا ةروس (14)
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 فراخملاو (خلا ليللا لإ هل نورفغتسي كمم تلا َنوُعبَس هب لعو ماق اذاب تح رقنلا
 . . حاحصلا ىف امك قيرطلا وا ناتسبلا ىهو فرخم عمج هلعل

 ىمع ةتحلا ةقرع ىف ناك اضيرم داَع نم) ريغصلا عماجلا ىف ثيدحلا ظفلو

 ىم ءاه مث ءاف اهدعب ءارلا نوكسو ةمجعملا مضب ةفرخو :: رجح نبا لاق (َعجّري
 ينلا هزوجي امب باوثلا نم ضيرملا دئاع هزوحي ام هبش . تجضن اذا ةرمتلا

 . ةرمنلا .ز -

 هيدؤي ىذلا قيرطلا ىف ىشمي دئاعلا نا ىنعملاو . قيرطلا انه اهب دارملا ليقو
 . ةنحلا لا

 . ةبالق ىمال تلق هيفو - لاق نأ ىلا ىراخبلا جرخأ دقف . ىلوا لوالا ريسفتلاو

 . لاق نا ىلا . اهانج لاق ةنجلا ةفرخ ام

 (اَهيف َرَقَُسا َدَعَك اذإ ىتح ةمحرلا صاَح اًضب رم دامع نم) : رخآ ثبدح ىف لاق

 . . خلا

 بوجولا ىراخبلا هب مزج ىذلاو . فالخ ضيرملا ةدايع بوجو ىف انموق دنعو
 م & م , .ذ ه ه ه ۔۔.,3 4 .

 (يناَعلا اوكفو ضيرلا اودوع عئاجلا اوُمعطأ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رهاظل

 ضيرملا دوتو عئاجلا موط نآ اننرَمَأَو) : رخآ ثيدح ىف هلوقبو . ريسالا ىنمي
 . (مَالَسلا يفنو

 ىنعمب بوجولا ىلع رمالا نوكي نأ لمتحي و : لاطب نبا لاق : رجح نبا لاق
 . ريسالا ءادف و عناجلا ماعطاك ةيافكلا

 لوالاب ىدوادلا مزجو . ةفلالاو لصاوتلا ىلع ثحللو بدنلل نوكي نأ لمتحيو

 بدن لصالا ىف ىمه : روهمجلا لاقو ‘\ ضعب نع سانلا ضعب هلمحي ضرف : لاقف
 قخ ىف دكاتت :: ىربطلا نعو . ضعبلا نود ضعب قح ىف بوجولا ىلا لصت دقو

 رفاكلا ىفو . كلذ ادع اميف حابتو . هلاح ىعاري نميف نستو هتكرب ىجزت نم
 . لاق ن ىلا . فالخ

 بيغرتلا لعلف . خلا نايعالا ىلع ىنعي بوجولا مدع ىلع عامجالا ىوونلا لقنو
وا . ةيافك ضرف هنوك ىفاني الف دحا لك ىلا رظنلاب هللا همحر عيبرلا مالك يف



 كعولاو ىمعلا ىف (43) بابلا 364

 ىفاني الف (اَمُهْنَ مَتْفلَحَت ام) هلوق هل دهشي امك كلذ نم ريثكتلا ىلا رظنلاب بيغرتلا
 ٠ ملعا هللاو > بوجولا لصأ

 ىف ةدايملا ةيعورشم ىلع (ضي زملا اودوَع) هلوق مومعب لدتساو : رجح نبا لاق

 اعوفرم اثيدح درواو . هتزايز ىف رظنف . خلا دمرالا مهضعب ىنثتسا نكل ضرم لك
 . لاق نأ ىلا (شسرمَشلاد رمدلاو بعلا ةدايع مهل سيل ةمتالَك) ىربطلاو ىقهيبلا دنع ب, .د ث,۔د ٥٥ ۔۔ .رح .< ثح ِ

 ومو هضرم ءادتبا نم . ضرمي نامزب دييقتلا مدع اضيأ هقالطا نم ذخؤيو
 ىلا دنتساو . ةنالث دعب الا داعي ال هنأب ثايحالا ىف ىلازغلا مزجو . روهمجلا لوق

 دوسي ال ملسو هيلع هثللا ىلص ءىبنلا ناك) سنا نع ةجام نبا هجرخا ثيدحلا

 دهاشب هاوق مث . مهضعب دنع لطاب لب فيعض هنآ ركذف (خلا ينات َهَعَت لا اًضي رم

 . لاق نا ىلا

 ىف كلذ ناك امبرو هب فطلتلا هلاوحا دقفتو هدهعت ضيرملا ةدايعب قحتليو

 . هنوق شاعتناو هطاشنل اببس ةدايملا

 اهب ةداعلا ترح نكل تقو نود تقوب ديقتت ال ةدايعلا نأ ثيدحلا قالطا ىفو

 راهنلا عافترا دعب هل لبق هنا دمحأ نع مرشالا لقن و _ لاق نأ ىلا . راهنلا ىفرط

 ضرعتلا رآ ملو . خلا ضيرملا ةدابع تقو اذه سيل : لاق ؟ انالف دوعن فيصلا ىف

 . انباحصأ بتك نم تيأر اميف ضيرملا ةدايع تقول

 ةسلجلا ةفخ دئاعلا بادآو : لاق ثيح ةلمج دعاوقلا ىف اهنم ركذف اهب ادآ اماو

 . عضوملا تاروع نع رصبلا ضغو ةيفاعلاب هل ءاعدلاو ةقرلا راهظاو لاؤسلا ةلقو

 وأ هتهبج قَع هدي هك دحآ عضب نا ضيرملا ةدايع ْماَمَ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . ملعا هللاو ةحناملا هكنَحَت مامتو لاق هلاح فيك هلأشيَو وي ىلع

 ىف لاق . فالخ اهيفف .ضيرملا ةدايمل ناسنالا اه ريسي ىتلا ةفاسملا امأو

 لاقو . موي ةربسم مهضعب :: لاق : لاوقآ ةثالث اهيفف ضيرملا ةرايز :اماف : حاضيالا

 . راهنلا ةوحض ىلا : ضعب لاقو . ةلئاقلا ىلا : ضعب

 تلاثلا ءزجلا لمك

هتوقو هللا لوحب عبارلا ءزجلا هيلنو



 نع هللا همحر ىشحملا لفغ دقل

 577 _ 504 _ 501 _ 500 : ثيداحالا

 ةدئافلل امامتاو . ءىشب اهيلع قلعي ملف
 ىف ىملاسلا خيشلا هبتك ام انه درون

. كلذب اندعو امك اهنع هحرش





367 

 هلل عرضتلاو ءاخرلا ىف ءاعدلا ىلع ثحلا ىف ءاج ام _- 0

 ` .. هل عضاوتلاو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنفلب : لاق ةديبع وبأ

 ىفىناعد نمم لاق هللا اق ءاخرلا ىف ةوغذاو مكبر لا اوغَرَضَت »
 09 َ . « ةَديثلا ى فهئتبجبأ ءاَحَرلا

 دع دب دج
 امم هلعلو ثيدحلا بتك نم ءىش ىف هدجا مل ثيدحلا ( ىنغلب لاق ) :هلوق

 . هيلع هللا ةمحر فصنملا هب درفت

 . اوعضخاو اوللذت ىا ( اوعرضن ) : هلوق
 قزرلا ةعس ءاخرلاو عفنلا بلجو رضلا عفد هنم اوبلطا يا ( هوعداف ) : هلوقو

 . هسكع ةدشلاو ندبلا ةحصو

 لاح ىثاعد ىلع بظاو نم ىأ ( ةدسلا ىف هتبجأ ءاخرلا ىف ىناعد نم ) : هلوقو

 ثيدح نم ىذمرتلا جرخاو .ةدشلا لاح ىناعد اذا هءاعد تبجا ةعسلاو ةحصلا
 ةنع هل للا بيجتشي ةنأ هرم نم ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ةريره ىبا
 ديزي ىبا ةياور نم هريغو متاح ىبا نبا جرخاو . ءاَعَرلا ىف ءامدلا رغكيْلَك دنرَدَصلا
 توحلا نطب ىف ىعد امل مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي نأ هعفري سنأ نع ىشاقرلا

 : لجو زع هللا لاقف ةبير دالب نم فورعم توض ادمم تر اي : ةكئالملا تلاق

 شنوُي كدبع : اولاق ى سنوي يدب : لاق ومن نمو : اولاق ؟ َكلَد نوفرعت امآ

 برت اي : اولاق . معت : لاق ."ةباجتشُم "ةومندَو لتقت لَمَع هن عفري لزي مك ىذلا
 توحلا هللا رسف ءَقَب : لاق . البلا سم هيجنئم اَعَرلا ىف نضي ناك امن محرت الفأ
 ىف مكركذي ءاخرلا ىف هللا اوركذا :: سيق نب كاحضلا لاقو.. ِءاَرَعلاب ةحَرَطَق
 نطب ىف عقو املف ىلاعت هللا ركذي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع سن وي نا ةدشلا
,مؤي لإ هدلثب ىف تبتَل نبتلا ن ناك هنا الَوَلَك » : ىلاعت هللا لاق , توحلا
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 تئُممآ : لاق س قرفلا هكردأ املف هللا ركذل ايسان ايغاط ناك نوعرف ناو . "نوتمي

 ناملس لاقو . . نيينفلا نم تنك لبق تيَصَع دو نآلأ ه : ىلاعت هللا لاقف
 تلاق ىلات هللا اعدف ءارض هب تلزنف ءارسلا ىف ءاعد لجرلا .ناك اذا : ىسرافلا

 ءارض هب تلزنف ءارسلا ىف ءاعدب سيل ناك اذاو هل اومفشف فورعم توص ةكنالملا

 لجر لاقو . هل نوعفشي الف فورعمب سيل توص : ةكئالملا تلاق . هللا اعدف
 ءارضلا ىف لجو زغ هللا كركذي ءارسلا ىف هللا ركذا : لاقف ىنصوا : ءادردلا ىبأل
 . كئارض موي ىف كل بيجتسي نا هلعل كئارس موي ىف هللا عدا : لاق هنا هنعو

 نم اذهو هايأ هتيطعا ائيش ىنم بلط نم يا ( هتيطعأ ىنلاس نم ) :هلوق
 دق ناك هاعد اذا ىعادلا ةباجإاب دعو ىلاعت هللا ناف صاخلا دعب ماعلا ركذ باب
 دشا ءاخرلا ىف ءاعد هل مدقت نمل ةباجالا نكل نكي مل وا ءاخرلا ىف ءاعد هل مدقت
 ء ءاخرلا ىف ءاعد هل قبسي مل نم فالخب هل عفشت مالسلا مهيلع ةكئالملاو ءاجر

 ىطعيف هل رخؤي دقو هتجاح ىف هل باجتسي دق قالطالا ىلع يعادلا ناف ( اضياو )

 ءاعدلاب وعدي مليئُم نمي ام : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو هئاعد باوث ةرخآلا ىف
 نأ او ةرخآلا ىف هل َرَعَذ نأ اَئإَو يندلا ىف هل لجعي نآ اًمإَق هن بيجتشا الإ

 ىرصبلا نسبحلا لاقو.محر ةميطَق وأ نإب عذي ملام امتَد ام ردب هيؤنذ نهنع رفكي >
 هنع رفكي نأ اماو ايندلا ىف ةباجالا رهظت نآ اماف ءاعدلا لك بيجي ىلاعت هللا نا

 هللا ىلص ثىبنلا نع هللا دبع نب رباج لاقو . ةرخآلا ىف رجا هل رخدي نأ اماو

 : لوقيف , هيدي نيب فقوي ىّتَح ةمايقلا وي نينؤملاب هللا وعدي : لاق . ملسو هيلع
 : لوقيف ىنؤعات تنك لهف كل بيجتشأ نآ تئذعول ىنوغذنت نآ نزم ىتا يدبع
 امع موي ىنتؤمعَد تسلأ كل بيجتسأ الإ ىنممذمت مل كنأ اما : لاقف . ر اي معت
 : لوقيف .تد اي معن : لوقيف . كنت جرفف كنم جرفأ نآ كب لزت مل اذكو
 متف كنع جزقأ نآ ي لزت غ ادكو ادع موي ىيتؤمتدو ءايندلا ىف كل اهعلجَع ىتنب
 . ادم ادك ةَنَجْلا ىف اهب كن ٌتْرَخَذا ىت : لوقيف . رر" اي معت : لاق . اجرف رت

 .تت اي معت : لوقيف . اهئينَكقَك اَدَحَو اك مؤت ىف كن اهيآ ةجاح ىف ىيتؤَعَدَو
 ' اهيضفأ ةباح ىف اذكو اذك مؤي ىف ىنتؤَدَو . ايندلا ىف كل اَهتَنَجَع نإف : لوقيف
 ةنجلا ىف كل توخا ىنا ::لوقيف . ٍتَر اي ممت : لوقيف . َيِضَق امعَرت متف كل
ههذبنمت اهب اعد ةَومَد هللا غم الف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . اذو ادع
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 ةرخآلا ىف هل زَحَدا نوكي نآ اَمَِو اينلا ىف هن َلَجَع نوكي نآ اا هت تب الإ نل
 . ىناد نم ؟ ىل َلّجَمت نيمل تين اي : مآقمنا تلد ىف نمؤا لوقي : لاق

 ايندلا ىف هردق تعفر ىتمظعل عضاوت نم ىا ( هتمفر ىل عضاوت نمو ) : هلوق
 . ةرخآلاو

 هيلا تلصوا ىلالجو ىتزعل للذت نم يا ( هتمحر ىلا عرضت نمو ) : هلوق
 . ىتمحر رثأ

 . هبونذ نارفغ ىنبملط ىا ( ىن رفغتسا نمو ) :هلوقو

 حضفي الف سانلا نع اهترتس ىا هبونذ هل ترفغ ىأ ( هل ترفغ ) : هلوقو
 ىلاعتو كرابت هنم دعو اذهو اهنم ءىش ىلع بقاعي الو ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف اهب

 ليمو مآ بات ن راقم ىتاو ه : ىلاعت هلوق دح ىلع وهف بئانلا ةنون لوبقب
 ثيدحلا اذه ىفو «ربؤتلا لباقو ربتلا رفغ ه :: ىلاعت هلوقو « ىدَتُماَهُث اًحلاَص
 . ىلاعت هللا دنع ملعلاو رظانلا ةركف رهبي ام نيدلا دعاوقو ملكلا عماوج نم

 ليللا نم رخآلا ثلثلا ىف ءاعدلا ىلع ثحلا ىف - 1

 : لاق ةريره ىبآ نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ
 ىلاعتو كرابت انبر لوقي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ىنلاسي نمك .هل بيجتناف ىنمتذي نم «: رخآل آ ليللا ثلث ىقبي نيح

 َ . «هل رفغاك ىنرتسي نَمَو ،.هيطغأق

 دع دم دجب
 . ىراخبلاو اطوملا ىف كلام اضيا هاور ثيدحلا (ةربره ىبا نع ىنفلب) : هلوق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىن] نع مهدنع هلوو هحيحص نم عضاوم ىف

 لم ىقبتي يح اينذلا امسلا نإ ةيل نمك لاعتو كرابت اث لزني ) : لاق . ملس
 ةعطقلا هذه تبثت ملو ثيدحلا (“هل بيجتسأ ىنوُعذي" نمم : لوقيف . رخآلا لثللا

 ليواتلا ىلا ةجاتحملا ةهبانملا ثيداحالا نم ىعو اهركذي مل اذهلف فنصملا دنع

 خئاشملا ضعب نأ كروف نبا ىكحو .تقولا كلذ ىف هتمحر وا هرمأ لزني هانعمو

هاور ام هيوقيو : رجح نبا لاق . اكلم لزني ىأ لوعفملا فذح ىلع هلو] مضب هطبض



 _ _ س
 يضمي ىتح لهُمي ةللا نا ديعس ىبا نع ةريره ىبا نع رغالا قيرط نم ىئاسنلا
 ثيدحو ثيدحلا .هل باَجَتْسْيَق عاد نم لمم : لوقي . ايدانم ملأت ه لتلا هطح

 : لاق ثيدحلا .هل باَجتَسي عا نم لمم ىياتبث دمحا دنع ىصاملا ىبا نب نامثع

 . لاكشالا عفدني اذهبو : ىبطرقلا

 ايدانم هثعبي ىذلا كلملا كلذ ناسل ىلع ىأ ( ىلاعتو كرابت انبر لوقي ) :6 هلوق

 . تقولا كلذ ىف

 عوفرم وهو ريخالا ىنمي ءاخلا رسكب ( رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ) :: هلوق

 تاحفنل ضرعتلا نع سانلا ةلفغو دجهتلا تقو هنال تقولا كلذ صخو ثلثل ةفص

 ةنظم كلذو ةرفاو هللا ىلا ةبغرلاو ةصلاخ ةينلا نوكت كلذ دنعو ىلاعت هللا ةمحر

 . ةباجالاو لوبقلا

 نم نا ىضتقي كلذو فنصملا ةياور ىف ةلعلا واو فذحب ( ىنعدي نم ) : هلوق

 . ماهفتسالل نم نأ ىضتقي كلذو كلام ةياور ىف ةتبثم ىهو ةيطرش

 . بلطلل نبسل ١ تسيلف هءاعد هل بيجا ىأ ) هل بيجتساف ( : هل وق

 . لأس ام هيطعأ ىأ ( هيطعاف ىنلاسي نمو ) : هلوق

 فنصملا ةياور ىف نم لبق واولا نابثاب ( هل رفغاف ىنرفغتسي نمو ) : هلوق

 قورفلاو هل رفغاف هبنذ نارفغ ىنم بلطي نم ىنعملاو واو كلام ةياور ىف سيلو
 ىنيد وأ ىوند اما كلذو راسملا بلج وأ راضملا عفر اما بولطملا نا ةثالثلا ىنيب

 ىلا ةراشإ لاؤسلاو ىنالنلا ىلا ةراشا ءاعدلاو لوالا ىلا ةراشا رافغفتسالاف

 دوصقملا نأ لمتحيو بلطلا لاؤسلاو هيف بلط ال ام ءاعدلا نأ لمتحي ليقو ثلاثلا

 لنضفا هنأو هلوا ىلع ليللا رخآ ليضفت ثيدحلا ىفو ظفللا فلتخا ناو دحاو

 ءاعدلا ناو « راحشسألاب َنيرْفْعَتنلاَو ه : ىلاعت هلوق هل دهشيو رافغتسالاو ءاعدلل

 للخلا عوقو هببس نال نيعادلا ضعب نع هفلختب ضرتعي الو باجم تقولا كلذ
 لاجعتساو سبلملاو برشملاو معطملا ىف زارتحالاك ءاعدلا طورش نم طرش ىف

 دوجو رخاتيف ةب احالا لصحت وآ محر ةعيطق وأ مثاب ءاعدلا نوكي وأ ىعادلا

. ملعأ هللاو ,. ىلاعت هللا هديري رمأل وأ دبعلا ةحلصمل بولطملا
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 قرط نم ىئاسنلاو ملسم اضيأ ءاور ثيدحلا (تماصلا نب ةدابع نع) : هلوق: 17

 نع بويأ نع هدنس ىف ملسم لاق ث دحاو اهادؤم ةفلتخم ظافلاب ةددعتم

 لاق ثعشالا وبا ءاجف راسي نب ملسم اهيف ةقلح ىف ماشلاب تنك : ةبالق ىبا
 ةدابع ثيدح اناخأ ثدح هل تلقف . سلجف . ثمشالا وبآ ثعشالا وبا :: اولاق

 . ةريثك مئانغ انمنغف . ةيواعم سانلا ىلعو ةازغ انوزن . معن : لاق تماصلا نبا

 . سانلا تايطعا ىف اهعيبي نأ الجر ةيوامم رمأف . ةضف نم ةينآ انمنغ اميف ناكف

 لوسر تعمس ىنا : لاقف ماقف تماصلا نبا ةدابع غلبف . كلذ ىف سانلا عراستف

 اوذخا ام سانلا درف :: لاق مث . ثيدحلا ركذو بقعذلاب بهذلا ميب نمع ىهني هللا

 هللا لوسر نع نوثدحتي لاجر لاب امم آلآ ه : لاقف ابيطخ ماقف ةيواعم كلذ غلبف
 داعأف تماصلا نب ةدابع ماقف « هنم اهعمسن ملف هبحصنو هدهشن انك دق ثيداحا

 : لاق وا . ةيواعم هرك نإو هللا لوسر نم اتمعيَس امب نتَحْتَل : لاق مث . ةصقلا

 . ءادوس ةنيل هيتَج ىف هبحص ال نآ يلابآ ام . مغر ناو

 مايا ىف . ةيواعم تاوزن نم اهناكو . اهمسا ىلع فقأ مل (ةوزغ ىف) : هلوق
 هلبق نكي مل ذا كلذب دهشي لاحلا نال . نامثع ماي] رخآ ىف ماشلا ىلع هتراما
 ةلود كردي ملف حيحصلا ىلع نيثالثو عبرأ ةنس ىف.ةدابع تام دقو . ةيواعمل ةيقت

 لوقلا اذه حص ناف ةيواعم مايا نيعبراو سمخ ةنس ىف تام هنا ليقو . ةيواعم

 ةياور ىف امل ماشلاب ىهو هتلود مايا ىف ةيواعم تاوزغ نم ةوزغلا هذه نوكنف

 ىناعنصلا ثمشالا ىبا نع راسي نب ملسم نع ةداتق قيرط نم ريثالا نبا اهزكذ

 هنا ىنمي (ةيواعم انيلعو) : هلوق . ابيطخ ماشلاب ماق هنأ تماصلا نع ةدابع نع

 . مهيلع يما

 ةينآ انمنغ اميف ناكف . ملسم ةياور كلذ رسف (ةضفو ابهذ انبصاف) : هلوق
 اذهبو . ايلح بهذلا ناكو . ةينآ تناك ةضفلا لعلو . بهذلا ركذي ملو . ةضف نم
 . ىينياورلا نيب عمجي لامتحالا

.. همسا ىلع فقا مل ( الجر ) : هلوق
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 ملسم ةياور ىف ركذي مل (نيعب انيع ءاوسب ءاوس ديب ادي لثمب الثم الا) :هلوق

 ىئاسنلا ةياور ىف ركذو . نيريخالا ىلع رصتقا لب (ديب ادي لثمب الثم) : هلوق
 . ديكانلل ظافلالا هذه ركذ داعأ امناو : ليق (لثمب الثم ءاوسب ءاوس الا) :هلوق

 زجي مل افلاخت ناف . ةءادرلاو ةدوجلاك ةفصلا ىف ةلثامملل لثمب الثم ىنعم ليقو

 انيمب) ىنعمو . ةيمكلا ىف ةاواسملا (ءاوسسب ءاوس) ىنعمو .. ةيمكلا ىف ايوتسا ولو

 ةياور ىف ىئاسنلاو ملسم داز . ديب ادي هلوق ىنعم وهو . نيعلا هارت ارضاح (نيعب

 دنع ديب ادي لضفلا ابر ميرحت ىلع لدي وهو (ىبرا دقف دادزاو داز نمف) :: هلوق

 . سنجلا داحتا

 وأ داز نمف) : هلوق :انديقل ةدابع ثيدح ال ولو : هتايحب هللا انعتم بطقلا لاق

 ليلدلا لحمل ليق امك (ةئيسيتلا ىف ابلا امئإر : ثيدحل ةئيسنلاب (ىبرا دقف دادزا
 هيلع هللا ىلص هعايتباب خ وسنم مدقت ئذلا ةدابع ثيدح نأ ىلع 0 انباحصا دنع ماق

 ىلع هب ةدابع جاجتحا ناك ولو . نيدبعب دبع عيب هتزاجاو نيعب ريعب ملسو

 ثيدحب لدتسا هنا سابع نبا نع ىور دقو : لاق . هخسن مدع ىف ارهاظ ةيواعم

 ادي لضفلا نأ ىلع ةمالا رثكاو . دقنلا ىف ابر ال هنأ ىلع ةئيسنلا ىف ابرلا امنا

 فسوي بوقعي وبا رهاملا مامالا لاق لب . ةثيسنلاب لضفلا ىف امك ابر ديب
 رصح هناف سابع نبا الا هيلع تعمتجا ةمالا نا : (باتكلا بترم) ميهاربا نبا

 لضفلا ىف ابرلا تابثا ىلا رصحلا اذه نع عجر هنأ هنع ركذو . ةئيسنلا ىف اب رلا

 مكنع دسن نأ اندرأ : لاقو . فئاطلاب هتوم ضرم مايا ةئيسنلا ىف ال . ديب ادي

 بوقعي وبآ هركذ امم نيرخأتملا ضعب بجعتو : لاق . اهحتف الا متيباف ابرلا باوبا
 . لاق نأ ىلا ابر ريغ هناف ضرقلا الا ابر ريخاتلاب (لشمب الثم) نأ قيقحتلاو :: لاق

 هركذ . مرحملا ابرلا نم اهانثتساو . هلضفب انل هللا اهحابأ ابر ةروص ضرقلا بابف

 . مهنع هللا ىضر (1) هللا دبع وبا همرحو . ةثيسن بوثب اب وت عيب رلا

 ناو بطقلا مالك كلذكو . ديب ادي ةلضافملا ميرحت ىلا ليمي بوقعي ىبأ مالكو.

 بوقعي وبا هاعدا ىذلا عامجالاو . كلذ مكح ىف مالكلا تمدقو ث ىفخا هليم ناك

 عوجرو . مهدعب نمو ةباحصلا نم .رمتسم قاب ةلاسملا ىف فالخلا لب . ملسم ريغ
 هثيدح نع ديعس وبأ هربخا نيح هعوجر انموق ضعب ركذ لب . حصي مل سابع نبا

٠ هللا همحر بوبحم نب دمعم هللا دبع اب هب ىنعي (1)
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 ناطلسلا وا مامالا هلمجي ام اهب دارملاو . مهتايطعاب ىا (مهتايطعا ىف) :: هلوق

 ىلع لك رهش وأ ةنس لك ىلع هنوذخأي لاملا تيب ىف ردقملا بيصنلا نم اياعرلل

 . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا رمأ كلذ لعج نم لواو . هتلزنم ردق

 سالا عَراََتَن) ملسم ةياورو . اهئارش ىف ىأ (اهيف سانلا عراسف) : هلوق
 ىلع ةلوبجم سفنلاو لاحلا ىف هنوذخاي مهنال كلذ ىلا اوعراست امناو (كلذ ىف

 7 لجاملا بح

 . ملسم ةياور ىف امك ثيدحلا مهل ركذو ىا (مهاهنف) : هلوق

 . ةضفلاو بهذلا عيبب رومأملا وه (لجرلا ىتاف) : هلوق

 اودرو ةدابع نم اولبق سانلا ناف . ةدابع نم ناك ام ىأ (هيلا ىكشف) : هلوق
 . ملسم ةياور ىن امك اوذخا ام

 ىفو » كلذ ىلع مهلمح ءىش ىاو مهنأش ام ىأ (خلا ... لاجر لاب ام) : هلوق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نوثدحتي لاجر لاب ام الا) ملسم ةياور

 . هنم اهعمسن ملف هبحصن و هدهشن انك دق ثيداحأ

 اذم ىئاسنلا ىلع هتيشاح ىف ةيفنحلا ضعب لاق (هنم اهعمسن مل) : هلوق

 نالطب ىلع ءالقعلا قافتا عم . هتوبث دعب حيحصلا ثيدحلا در ىلع ىفنلاب لالدتسا

 . ةميظع ةأرج اذهف : لاق ةهيدب لب رظن ىنداب هنالطب روهظو ىفنلاب لالدتسالا

 . هل رفغتسا مث

 ةداتق قيرط نم ىئاسنلا هاور ام كلذ ىلع هلمح امنا (نثدحأل هللاو) ::: هلوق

 .ايردب ناكو تماصلا نبا ةدابع نع ىناعنصلا ثمشالا ىبأ نع راسي نب ملسم نع

 نا هرهاظف . مئال ةمول هللا ىف فاخي ال نا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عياب ناكو

 نم افوخ ماق امل الاو . ىئاسنلا ىشحم لاق . ةعيبلا هذه راكنالا ىلع هل لماحلا

 . ةيواصم

 ناو لاق وا (ةيواعم هرك ناور : ملسم ةياور ىفو (ةيواعم هرك ولور : هلوق

 رسكب مغر لاقي : ىوونلا لاق . ءادوس ةليل هدنح ىف هبحصا ٧ نا ىلابأ ام مغر

 مامتهالا اذه ىفو . بارتلا وهو ماغرلاب قصاللاك راصو . لذ هانممو . اهحتفو نيفلا
 . . . . - ١

 ناو . قحلاب لوقلا هيفو . ىنعمل ههرك نم ههرك ناو ملعلا رشنو . ننسلا غيلبتب
. اريبك هل لوقملا ناك
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 ثيدحلاب ةدابع جاجتحاو . رمع نبا عوجر اوركذو . هعوجر ركذي مل ضعب و . مدقتملا
 . دسافلا مهعيب عنم ىلع هب جتحا امنا هنا ث حص ول خسنلا ىفاني ال ةيواعم ىلع

 اهضعب عيب هنال هميرحت ىلع عمجم وهو . مهتايطعا ىن ةضفلاو بهذلا عيب وهو

 . ملعا هللاو . زجانب اهنم بئاغ عيب وهو . ريخاتلا ىلع ضعبب

 (ني ركاذلا نم بنك ٢]ل ةرم ةئام م وي ىف ىلع ىلصي دحأ نم ام) : هلوق 504

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ميظمتو هللا ركذ ىلع ةلمتشم هيلع ةالصلا نال كلذو

 ةرم ةئام موي لك اهيلع بضاو نمف . هسفن دصاقم ءادأ نع هقح ءاداب لاغتشالاو

 . ىن نمحودمملا اريثك هللا نيركاذلا نم وأ . نيلفاغلا ريغ مهو . نيركاذلا نم بتك

 تءاج دقو . ةرثكلا ىف ةغلابملا وأ . ددعلا ةقيقح ةئاملاب دارملاو . لجو زع هللا باتك

 . دنع ةريره ىبأ ثيدح اهنم ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا لضف ىف ثيداحا

 هللا ىلص ةدحاو ىلع ىلص نم) : ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :: لاق ملسم

 . هرجأ فعاضو همحر ىأ . (ارشع هيلع

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ىئاسنلا دنع سنأ ثدح اهنمو

 . تائيطخ رشع هنع تطح و . تاولص رشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ةالص ىلع ىلص نم)

 . (تاجرد رشع هل تعفرو

: 

 52٦
 .رمج

 :. . : 7 و د رم با 1 ٨

٢:٢٤ ع ::فحقخحقنتا ا ددم
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 تلاثلا ءزجلا دنسملا ىف مهؤامسا ةدراولا مالعالا ةمجرت

 : ةزمهلا

 ؟
 ( ه 15 . ) : مونتكم نبا

 ىشرقلا ةدئاز نب سيق نب هللا دبع :: هن ومسي ةنيدملا لهأف همسا ىف فلتخم

 ةكتاع ::: ىه موتكم مآ : هماو سيق نب ورمع : هنومسي قارعلا لهأو . ىرماملا

 اريرض ناك نيرجاهملا نيقباسلا نم . ةيموزخملا ةثكنع نب هللا دبع تنب

 ومو . ءاوللا هعمو ةذباس عرد هيلعو ةيسداقلا حتف دهش . ةوزغ ةرشع ثالث

 ةنيدملا ىف تام . » ىمعالا هءاح نا ىلوتو سبع » : لامت هلوق هيف لزن ىذلا

 . .ه 15 ةنس ةرونملا

 ٠ 39 ص 1 ح ءالبنلا مالعا رمس بيذهت

 . 1442 ص 2 ح لوسرلا لوح .ءامظع ةعوسوم

 ( 337 1 ج ) رظنا : سابع نبا

 ( 337 1 ج ) رظنا : ريمع نبا

 ( 338 1 ج ) رظنا : دومعسم نبا

 ., ( 339 1 ج ) رظنا : قيدصلا رككب وبأ

 . : ماشه نب مهج وا

 . ( 340 ص 1 ج رظنا ) ىودعلا ىشرقلا ةفيدح مهج وبا وه ليق

 ( ه 12۔ ؟ ): ىراصنالا ةناجد وبا

 ىجرزخلا ىدعاسلا ديز نبدو دبع نب ناذول نب ةتىشوخ نب كامس ةباجد وبآ وه
 فيسب لتاقو دحا موي (ص) هللا لوسر نع عفادو اردب دهش عاجش . ىباحص
 كرتشا نميف ناكو ةدرلا بورح ىف كراش هتاحارج ترثك ىتح (ص) هللا لوسر
 وهو (ص) هللا لوسر ىزافم ىف ةدومحم تاماقم هلو باذكلا ةمليسم لتق ىف

 ً .. ه 12 ةنس ةماميلا موب دهبشتسا راصنالا رابك نم

 . 2037 ص 3 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

. 27 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت
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 ( ه 40 ؟ .) : هللا لوسر ىلوم عفار وبا

 هبمهوف سابعلل ادبع ناك . ملسا ليقو ميهاربا همسا لاقي رصم طبق نم

 قدنخلاو دحا ةوزم دهش . هقتعا سابعلا مالساب هرشب نا املف , (ص) ءىبنلل

 . ه 40 ةنس ةفوكلاب ليقو يلع ةفالخ ىنف ىفوت . لضفو ملع اذ ناكو

 . 49 ض 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . ( 340 ص 1 ج ( رظنا : ىردخلا دسعس وبأ

 . ( ه 31 ۔ ؟ ) : برح نب نايفس وبا

 سار فانم دبع نب سمش دبع نب ةيما نب برح نب رخص نايفس وبأ وه
 دقو .ي هركم فئاخ همش ةكم حتف موي ملسا . قدنخلاو دحأ موي مهدئاقو شيرق

 . كومريلاو نينح ىف كراش دقو . مايأ دعب همالسا حلص مث مهبولق ةفلؤملا نم ناك

 ناك دقل ةبيبح ما هتنبب (ص) لوسرلا رهص ناك . امهيف نيتباصاب هرصب فكف

 هللا لوسر نم نسأ ناك دقو . مهيف فرشلاو ىارلا لمأ نمو . برعلا ةاهد نم
 هنال همرتحي رمع ناكو اماع نيرشع هدعب شاعو نينس رشعب ملسو هيلع هللا ىلص

 . ه 31 ةنس روهملا ىلع ةنيدملاب ىفوت . ةيمأ ىنب ريبك

 . 53 ص 1 4 ءالبنلا مالعا ربس بيذهت

 . 184 ص 1 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . ( ه 94 . ه 22 ) : نمحرلا دبع نب ةملس وبا

 ىرمززلا . ىشرقلا . فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبا وه
 ليعامسا : ليقو . هللا دبع همسا : لبقو . ةنيدملاب مالعالا دحأ . ظفاخلا ىعباتلا

 زيزعلا نب رمعو ةريره ىباو . ةملس ماو ةشئاعو . بويا ىباو . هيبا نع ثذحو
 ةنس ةنيدملاب ىفوت ثيدحلا ريثك . اهيقف ةقث ناك : دعس.نبا لاق . ريثك قلخو

 . ديلولا ةفالخ ىف مه 4

 . 17 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . ( 341 ص 1 ج ) رظنا :: ىراصنالا ةحلط وبا

. ( 312 ص 2 ج ) رظنا : حارجلا نب ةديبع وبا
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 : صضح نب ورمع وبا

 ىشيرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب صفح نب ورمع وبا وه
 همسا : هريغ لاقو دمحأ همسا : ىئاسنلا لات ٠ ىندملا ىباحصلا ىموزخملا

 دهعلا ىف نميلا ىلا يلع عم جرخ . ةيفقثلا ىعازخ تنب ةرب هماو ديمحلا دبع

 ىئاسنلا ىفو . ماضلا حوتف دهمش نا لا مجر لب : لاقيو . كانه تامف ىوبنلا

 . ديلولا نب دلاخ لزع نم مكل رذتعأ ىنا : لوقي رمع تعمس ىمس نب ةرشان نع

 . (ص) هللا لوسر هلمعتسا امالغ انع تلزع : صفح نب ورمع وبأ لاقف

 . 75 ص 3 ج ىلاسلا

 . ( 371 ص 2 ج ) رظنا :: ىراصنالا دوعسم وبأ

 . ( 2 ص 2 ج ( رظنا : ةريره وبأ

 . ) 343 ص 1 ح ( رظنا : بمك ن ىبأ

 . ( 343 ص 1 ج ) رظنا : ديز نب ةماسا

 : ةيثراحلا ءامسا

 ةضاحتسالا ىنف اهثيدح : رثالا نبا لاق . ةثراح تخآ دشرم تنب ءامسا ىه

 . هوفمض دقو ىئاسنلاو ىنمرتلاو دواد وبآ هاور نامثع نب مارح قيرط نم

 . 149 ص 3 ج ىملاسلا

 : سبعقلا ىبا وخا حلفا

 ريثالا نبا هل مجرت و .ةملس مأ ىلوم ليق ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر ىلوم

 حلفا نا هعينص نم مهفي ىذلاو 8 ص 1 4 ىن ةلقتسم ةمجرت ةبافلا دسأ ىنف

 سيعقلا وباو . ةملس مأ ىلوم ريغو (ص) ءىبنلا ىلوم حلفأ ريح سيعقلا ىبأ اخأ

 ىوونلا لاقو دعجلا همسا ليقو . ىنطقرادلا دنع امك ىرعشالا حلفا نب لثاو همسا

 . حلفأ ةينك دحلا وبأ

 . 43 ص 3 4 ىلاسلا

 اهنا هحام نبا دنع عقوو نيقفانملا سأر : عفار م أ ن هللا دبع ننب ةلبمج ما

 لعلو . تباث ةارما ةيمست ىف ثيدحلا برطضا : ىقميبلا لاق . لولس تنب ةليمج
 . تباث نم ددمت علخلا

88 ص 3 ج ىلاسلا
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 ٠ ٠ ( ه 44 _ هق 17 ) : ءىبنلا جوز ةبيبح ما

 لا ترحامهو اميدق تملسا , نينمؤملا مأ . برح ن نايفس ىبا تنب ةلمر ىمه

 اهجوزت . ةينارصنلا ىلا دترملا شحج نب هللا دبع لوالا اهجوز عم ةشبحلا
 ةمرح اهل تناك دقو . ه 7 ةنس هيلع تمدقو ةشبحلا ىف ىهو (ص) هللا لوسر

 . ( نينمؤملا مأ لاخ ) ةيواعمل ليق ىتح ةيواعم اهيخا ةلود ىف اميس الو ةناكمو

 . اثيدح 65 اهنع يور دقو . ه 42 ةنس لبقو : ه 44 ةنس قشمدب تيفوت

 . 568 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذمت
 . 184 ص 1 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . ( 344 ص 1 ج ) رظنا : ءىبنلا جوز ةملس ما ا

 : كيرش ما

 .كلذ ريغ اهبسن ىف ليقو . ورمع نب فوع نب نادود تنب ةليزغ وأ ةيزم ىه

 . اهريغ اهسفن تبهو ىتلا نا ليقو . (ص) ءىبنلل اهسفن تبعو ىتلا اهنا ليق

 بارطضالا ةرثكل ءىش كلذ نم حصي الو (ص) ءىبنلا جاوزا ىف مهضعب اهركذو

 ليقو ‘ اكب رش هل تدلوف ىدزالا ثراحلا نب ىمس نب ركملا ىبأ دنع تناكو هيف

 حصالاو : ورمع وبآ لاق . اكيرش هل تدلوف ثراحلا نب ليفطلا دنع تناك اهنا

 هرك هنال اهب لخدي ملو (ص) ءىبنلا اهجوزت ةيراصنالا كيرش مأ ليقو . لوالا
 . راصنالا ةرمغ

 . 2141 ص 3 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم :

 . "8 ص 3 ج ىلاسلا `

 . ( 346 ص 1 ج ) رظنا : كلام نب سنآ

 : ىملسالا سينا .

 ريبزلا نب هللا دبع عم نييومالا بورح ىف لتق . ىملسالا ورمع نب سينا وه

 هيخا لاتقل ةيواعم نب ديزي هلسرا ىذلا ريبزلا نب ورمع شيج سأر ىلع ناك ذا

 . ريبزلا نب هللا دبع
185 ص 5 ج دعس نبال ىربكلا تاقبطلا
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 : ءامبل ١

 . ( 4 ص 2 4 ( رظنا : ةربرب

 .( ه 12 ۔ ؟ ):دمس نب مشب

 دهش ىجرزخلا ىراصنالا سالخ نب ةبلعث نب دعس نب يشب نامعنلا وبا وه

 ركب ابأ عياب نم لوا هنا لاقي . اهدعب دهاشملا و ادحاو اردب و . ةين اثلا ةبقعلا

 ديلولا نب دلاخ عم رمتلا نيع موي لتقو . راصنالا نم ةفيقسلا موي (ض) قيدصلا
 . ه 12 ةنس ةماميلا نم هفارصنا دمب

 . 387 ص 2 ج ىملاسسلا

 . ( 347 ص 1 ح ( رظنا : حابر ن لالب

 : ءانا -

 .( ه 40۔ ٠ )ىرادلا ميمت

 يلا دفو اينارصن ابهار ناك ىنيطسلفلا ىمخللا ةجراخ نب ميمت ةيقر وبا وه
 ةصقب ربنملا ىلع (ص) ءىبنلا هنع ثدحو . ملساف . ه 9 ةنس (ص) ءىبنلا

 دهع ىف تاماركب رهتشاو نآرقلل ءالنتو . ادباع ناكو . لاحدلا رما ىف ةساسلا

 ةنس ىفوت نا ىلا نيطسلف نكسو ماشلا ىلا نامثع لتقم دعب لقتنا . (ض) رمع
 . اثيدح 18 هنع تيب ور . ه 40

 . 72 ص 1 ح ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . 535 ص 1 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 : ابل ثلا _

 .( ه12۔ ؟ ): سامش نب سيق نب تباث

 سيقلا ءىرما نب كلام نب ريهز نب سامش نب سيق نب تباث دمحم وبا وه
 . راصنالا بيطخ . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا باحصأ ءابحن نم ىراصنالا

 دقو ناوضرلا ةعيب وادحا دهش . افغيلب . توصلا رعهح ناك . هللا لوسر ببطخ و

 ىف راصنالا ىلع ركب وبا هرما . ( سيق نب تباث لجرلا معن ) : (ص) هيف لاق
 . ةماميلا موب دهشتسا دقو ةدرلا بورح

 . 2 ص 1 4 ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

. 541 ص 1 ح لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم
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 . ( 348 ص 1 ج ) رظنا :: هللا دبع نب رباج

 : ةيبدسالا بهو تنب ةمانج

 (ص) ءىبنلا تمعياب و هكمب تملسا ٠ بدنح اهمأ مسا و ةمبدح ىنب دسأ نم ىع

 ةداتق نب سينأ ىراصنالا ىباحصلا وه اهحوز . ةنيدملا ىلا اهم وق مم ترجاهو

 . دحأ ىف دهستنتساو اردب دهش . فوع نب ورمع ىنب نم ةعيبر نب

 . 9 ص 3 ج ىلاسلا

 : احلا

 . ( 349 ص 1 ج ) رظنا : رمع تنب ةصفح

 : ءاخلا -

 : مادخ تنب ءاسنخلا

 اهجوز . فوع نب ورمع ىنب نم ةيراصنالا دلاخ نب مادخ تنب ءاسنخ ىم
 ىور . رذنملا دبع نب ةبابل ابا تراتخاف (ص ) هللا لوسر اهريخف ةهراك اهوبأ

 مساقلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع اط وملا ىف اهثيدح تبث . ةعامجو بئاسلا اهنبا اهنع
 . دواد وبأو ملسمو ىراخبلا ىفو هيبا نع

 ۔ 1 ص 2 ج حي رصلا دبرحتلا

 . 715 ص 1 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 ٤ ىازلا

 . ( ه 45 ن ) : تباث نب ديز

 بتاك . ىضرفلا . ءىرقملا ىراجنلا ىراصنالا كاحضلا نب تباث نب ديعس وبأ وع
 ىلاع اميتب ناكو ةنس 1 نبا ( ناك ةنيدملا مدق نبح ةباحصلا ءاهقف دحاو . ىحولا

 تاباتك هلو . ةيبرعلابو اهب بتكي ناكو (ص) ثىبنلا رماب ةيربعلا ملعت ءاكذلا
ىذلا وهو جح اذا ةنيدملا ىلع هفلختسي (ص) رمع ناكو . تايدلاو ضئارفلا ىف
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 وهو (ص) هللا لوسر عم دهاشملا بلغأ دهش . كومرلا موب مئانغلا ةمسق ىلوت

 نامثعو رمع ناكو . (ض) قيدصلا ركب ىبا دهع ىف ميركلا نآرقلا عمج ىذلا

 ناكو ةءارقلاو ضئارفلاو ىوتفلاو ءاضقلا ىف ادحا تباث نب ديز ىلع نامدقي ال
 . ه 45 ةنس ةنيدملا ىف ىفوت نا ىلا ةيواعمو يلع نامز ىف كلذك

 ٠ ) 815 ص 2 ح لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . 72 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 : ةيملسألا ةقيتش
 ةكمب اهنع ىفوت ةلوخ نب دعس ةأرما تناك ةيملسالا ثراحلا تنب ةعيبس ىه

 .برعلا نم ةليبق . ملسا ىلا ةبسن ةيملسالاو . تارجاهملا نم ىهو عادولا ةجح ىف

 . 123 ص 3 ج ىلاسلا

 . ( ه 58 _ ؟ ): صاقو ىبا نب دمس

 نم لوا ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأو . امالسا نيملسملا عباس وهو ىكملا ىرحعزلا

 مم دهاشملا نم اهريغو ةيبيدحلا و ادحأو اردب دهش . مالسالا ىنف مهسب ىمر

 ىنتباو ةفوكلا لزن ةيسداقلاو قارعلا حتاف و مالسالا سراف . (ص) هللا لوسر

 دحا وهو.. نامثع ةفالخ نم اضعب و رمع ةفالخ ةدم اهبلع ايلاو لظو اراد اهب

 نامثع لنقم دعب نتفلا لزتعا دق ناكو . رمع ةفالخل ىروشلا سلحم ءاضعأ

 مضاوتلاو عرولاو دهزلاو , هللا نبد ىف ةعاحسلاو ةدشلاب رهتشاو . يلعو

 قيقعلاب هرصق ىنف ىفوت دقو ةافو نيرجاهملا رخآ وه ليق .. ءاعدلا ةباحاو قدصلاو

 كلذو . ردب ةوزمن ىف اهب كراش ىتلا هتبج ىف نفك و ةنيدملا نم لايما ةعست ىلع

 . اثيدح 270 هنع ىور . ه 58 ةنس

 . 15 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت
. 3558 ص 1 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم



382 

 .( ه 14 ؟ ,): ةدابع نب دعس

 ىدعاسلا ىجرزخلا ىراصنالا ةميزخ ىبأ نب ةثراح نب ميلد نب سيق وبا وه

 وهو قدنخلاو ادحأ دهش . ةبقعلا موي نيعبسلا ءابقنلا دحأ جرزخلا ديس ىندملا

 مالسالاو ةيلهاجلا ىف ةباتكلاو ىمرلاو موعلا نسحي ناكو . راصنالا ةيار لماح

 هلزنم رهتشا دقل . ملسا امل ةدعاس ىنب مانصا رسك ىذلا وهو . لمامگلاب ىمسف

 معطي ناك هنا ىتح . اليبس كلذ ىلا دجو املك ماعطلا ماعطا نع عطقني الف مركلاب

 تايلف امحلو امحش ديري ناك نم ) ىداني دانم هلو . نينامثلا ةفصلا لهأ نم

 الا لاعف الو . لاعفب الا دجم الو . ادجم ىل به مهللا ) هلوق هنع رثؤيو ( ادعس

 مهللا ) هللا لوسر هل اعد ( هل حلصا الو . ليلقلا ىنحلصي ال هنا مهللا . لامب

 ماسشلاب ناروح ىف ىفوت . ( ةدابع نب دعس يلآ ىلع كتامحرو كتاولص لمجا
 . اثيدح 20 هنم ىور دقو ه 14 ةنس

 . 889 ص 2 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . 30 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت .

 : ةمصمز تنب ةدوس

 ناك ةيرماعلا ةيشرقلا سمش دبع نب سيق نب ةعمز تنب ةدوس نينمؤملا ما
 لواك هللا لوسر اهجوزت مث ورمع نب ليهس وخا ورمع نب ناركسلا اهجوزت

 تجح (ض) ةشئاع انمال اهتليل كرتت تناكو (ض) ةشئاع لبق ةجيدخ دعب ةأرما

 ةيناثلا ةرحهلا اهجوز عم ترجاهو ةكمب تملسا . (ص) هللا لوسر عم ترمتعاو

 . سابع نبا اهنع ىورو (ص) ءىبنلا نع تور . كانه اهجوز ىفوتو ةشبحلا لا

 لبق (ص) هللا لوسرل اهلوق نمو . ثيداحا ةسمخ ىراصنالا هللا دبع نب ىيحيو
 كجاوزأ ىف ةمايقلا موي رشحال الا ايندلا ىف ةبغر ىلام هللا لوسر اي ه : جاوزلا

 ىف ةرونملا ةنيدملاب ه 54 ةنس لاوش ىف تيفوت . « نهل ام باوثلا نم ىل نوكيف
 . نايفس نب ةيواعم ةفالخ

 90 ص 1 ج (ص) لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم
60 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت
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 : :امللا -

 : هللا ديبع نب ةحلط

 3 ج . هللا ديبع نب ةحلط ظفلب ىملاسلا هححص ءاطخ هيف هللا دبع نب ةحلط

 : داضلا

 ( 356 ص 1 ج ) : بئاسلا نب مامض

 ( 351 1 ج ) : تماصلا نب ةدابع

 (ه 32 _ ه ق 44) : فوع نب نمحرلا دبع

 ةرمز نب ثراحلا دبع نب فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع دمحم وبا وه
 ىلا اورداب نيذلا ةينامثلا دحاو ةنجلاب نيرشبملا دحأ ليلج ىباحص . ىشرقلا

 هسفن هلزع هفقاوم لضفا نمو . رمع دعب ىروشلا باحصا ةتسلا دحاو . مالسالا
 . اداوج ةراحتلا فرتحي ارس وم ناك نبترحملا رجاه دقو . ىروشلا تقو رمالا نم

 . اثيدح 5 نيحيحصلا ىف هنع ىور دقو . اماع 6 رمع نع ه 32 ةنس ىفوت اعاحش

 33 ص 3 ج ىملاسلا
 366 ص 1 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 15 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 (ه 73 _ ه 1) : ريبزلا نب هللا دبع

 ءامسا هما ىشرقلا ىدسالا دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع ركب وبا وه
 دلو دولوم لوا ناك . ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحا هوباو قيدصلا ركب ىبأ تنب

 ثبدحلا نم ةلمجب هنع ثدحو ريغص ومو (ص) ءىبنلا نع ظفح . ةرحمهلا رادب

 نامث نبا وهو عياب . ةباحصلا نم ناعجشلا دحاو ةلدابملا دحا وهو اثيدح 33 دعت

 رمم ةبطخ دهشو . كومريلا ةعقو هيبأ عم رضح دقو . (ص) هللا لوسر نينس

توم دعب ةفالخلاب هل عيوب . ةيواعم مايا ةينيطنطسقلا وزغل قشمد مدقو ةيباجلاب
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 نميلاو نييقارعلاو زاححلا ىلع بلغو ةمركملا ةكمب ه 64 ةنس ةيواعم نا ديزي

 مايا ىف هبلصو ىفيقثلا فسويب نب جاجحلا هلتق نأ ىلا . ماشلا رثكاو رصمو

 عزاني ال ريبزلا نبا ناك ةحلط نب نامثع لاقو . ه 73 ةنس ناورم نب كلملا دبع

 هيبأ نع ىور دقف ةباحصلا رافص ىف دعي و .ةغالب الو ةدابع الو ةعاجش ال : ةثالث ٣

 هنع ثدح دقو . مهريغو نامثعو رمعو ةشئاع هتلاخو ءامسا هماو قيدصلا هدحو

 . مهريغو ءاطع و سواطو . رماعو دابع هانباو ةورع هيقفلا هوخأ

 1199 ص 2 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 `ُ : 1 ةو ىبا نب 4 .

 ىبأ ن دممس وخأ وعو , فانم دمع نب بهو ن كلان صاقو ىبأ س ةبتع وه

 موي (ص) ءثىبنلا ةيعابر رسك ىذلا وه هنا لاقيو هكرش ىلع تام ليق . صاقو
 امف . ارفاك تومي ىتح لوحلا هيلع لوحي ال نا هيلع اعد (ص) هنا ىورو . دحا

 . رانلا يلا ارفاك تام ىتح لوحلا هيلع لاح

 . 304 ص 3 ج ىملاسلا

 . ( ه 45 _ هق 75 ) : ىراصنالا ىدع نب مصاع

 ىنب ديس ىراصنالا نالجملا نب دجلا نب ىدع نب مصاع هللا دبع وبأ وه
 (ص) هللا لوسر هثمب دقو (ص) هللا لوسر عم تاوزغلا مظعم دهش . نالجع

 ىف فوع نب ورمع ىنبب رارضلا دجسم اقرحاف مشخدلا نب كلام هعمو كوبت نم
 شاع دقو . ه 5 ةنس ىدع نب مصاع ىفوت ثيداحأ ةمبرأ هنع تيور رانلاب ءابق

 ءانف تينف امنا يلع اوكبت ال :: مهل لاقف .هلهأ هيلع ىكب ةافولا هترضح املف اماع 0

 . 35 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت
 ۔ 1123 ص 2 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . ( 354 ص 1 ج ) رظنا : بلاط ىب] نب يلع

 : ءىبنلا جوذ ةرمع .

 ديبع نب ديزي تنب ةرمع ليقو . ةيبالكلا نوجلا نب ديزي تنب ةرمع ىه
 اصرب اهب نا هفلبف (ص) هللا لوسر اهجوزت ليق . ةيبالكلا بالك نب سوا نبا
. بلعملا دبع نب سابعلا نب لضفلا دنع لبق تناكو . اهب لخدي ملو اهقلطف
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 تذع دقل : لاقف هيلع تلخد امنيح هنم تذامتسا اهنال (ص) :هللا لوسر اهقلط

 اهفصو اهابأ نا : ةبيتق نبا لاقو باوثأ ةثالث اهعنمف ديزي نب ةماسآ رمأو ذاعمب

 " هللا دنع هنهل ام ) : (ص) لاقف طق ضرمت مل اهنا كديزآو : لاق مث (ص) ءىبنلل

 ركب ىبا ىنب نم تاطرقلا ىنب نم ىه : لاق نكلو . اهب نبي ملو اهقلط مث ( ريخ نم
 . بالك نبا

 . 61 ص ةبيتق نبال فراعملا

 . 84 ص 3 ج ىلاسىلا

 : ىنالجملا رميوع

 ةياور ىفو . ىنالجعلا نالجع .نب دجلا نب ديز نب ثراحلا نب رميوع وه
 . ضيبا نب رميوع ىرخا ةياور ىفو . رقشا نب رميوع

 . 0 ص 3 4 ىلاسلا

 : ءافلا -

 : كلام تنب ةصبرفلا

 ةعراف اهمسا لبقو .. ةي راصنالا ةرارز نب دعسأ ةماما ىبأ تنب ةعيرف ىع

 رباج نب طيبن (ص) هللا لوسر اهجوز اهت وخا ربكا ىهو لهس تنب ةريمع اهماو

 . ناوضرلا ةميب تاعيابملا نم ىه تناكو ابيقن ناكو . راجنلا نب كلام ىنب نم
 ٠ 1543 ص 3 ح لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . 118 ص 3 ج ىلاسلا

 : شيبح ىبا تنب ةمطاف

 اهجوزت ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب بلطملا نب ستيبح ىبأ تنب ةمطاف ىم
 ىورو . شحج نب هللا دبع نب دمحم هل تدلوف بائر نب شحج نب هللا دبع

 . 552 مقر ىف اهنع روكذملا ثيدحلا هتاقبط ىف دعس نبا

 : فاكلا

 . ( ه 98 ۔ ؟ ) : سابع نبا ىلوم بيرم
 . ىسابملا . ىمشاهلا . ملسم ىبأ نب بيرك دشر وبا ةجحلا مامالا وه

ةنوميم اهتخاو لضفلا مأ همأ نعو هنع ثدح دقو سابع نبا ىلوم . ىزاجحلا



386 

 ىورو . مهريغو رمع نباو . تباث نب ديزو . ءىناه ماو ةملس ماو ديز نب ةماسأو

 لاقو نامثع كالردا . مهريغو ىرعزلاو لوحكمو نمحرلا دبع نب ةملس وبا هنع

 .ه 98 ةنس ىفوت . نيعم نباو ىئاسنلا هقثوو ثيدحلا نسح ةقث ناك : دمس نبا

 . 9 ص 1 ح ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 : كلام نب بعك

 لوسر رعاش ىملسلا ىراصنالا بعك ىمأ نب كلام نب بعك هللا دبع وبأ وه

 .كوبتو ردبب الا (ص) هللا لوسر نع فلختي ملو . حصانلا بئاتلا . (ص) هللا

 ةثالثلا ىلعو » :ث كوبت ةوزغ نع اوفلخت امدنع مهتبوت لزنا نمم ةثالث ثلاث وهو

 دهش . ةبوتلا 118 ةيآلا ، تبحر امب ضرالا مهيلع تقاض اذا ىتح اوفلخ نيذلا

 ىف برحلاب نيكرشملا فوخي ناك ةيواعم ةفالخ ىف هرصب فك دقو . ةبقعلا ةعيب

 . اثيدح نوثالث هنع تيور . ه 50 ةنسم لبقو . ه 40 ةنس ىنوت ,. هرمش ىن

 . 77 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . 1660 ص 3 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم

 . ( 380 ص 2 ج ) رظنا : نايفس ىبا نب ةيواعم

 ٠ ) 381 ص 1 ح ( رظنا : ءىبنلا جدذ ةنوميم

 : ١ هلا

 :ةبتع تنب دنع

 ةيمشبملا ةيشيرقلا فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع تنب دنه

 تلعفو ادحا تدهشو ةروهشم مالسالا لبق اهرابخا نايفس ىبأ نب ةيواعم ةدلاو

 امنص ت رضن ةكم حتف موي اهحوز مم تملسا دقو هنع هللا ىضر ةزمحب تلمف ام

 تاعيابملا نم تناك دقو .رورغ ىف كعم انك :: ةلئاق هتذلف ىتح مودقلاب اهتيب ىف اهل

 . نامثع ةفالخ ىلا ليقو (ض) رمع ةفالخ ةيادب ىف تيفوت . ءاسنلا ةعيب

. 1955 ص 3 ج لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم
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 : مهؤامسا ركذت مل نيذلا ليعاجملا _

 . ( ىراصنالا ةيزغ نب داوس ) : ربيخ للع لمعتسملا لجرلا

 دهاشملاو قدنخلاو ادحاو ازدب دهش ىراجنلا ىراصنالا ةيزغ نب داوس وع

 فوفصلا لدعي ناك ذا هترصخمب ءىبنلا هنعط ىذلا وعو (ص) هللا لوسر عم اهلك

 دقو . ريخب هل اعدف هقنتعاف هنطب نع (ص) هل فشكف ىندقاف ىنتعجوا لاقف

 ركذ نودب نيحيحصلا ىن ثيدحلا اذه درو دقو . ربيخ ىلع (ص) ءىمنلا هرما

 . ىنطقرادلا هامسو همسا

 . 9 ص 2 ج لوسرلا لورح ءامظع ةعوسوم

 : اجث جنا تلاق ىنلا ةيراصنالا

 ةمنذس ما ىه ليقو ةيراصنالا نكسلا نب ديزي تنب ءاسنلا ةبيطخ ىه لبق

 ىف تكراش تادهاجملا تاعيابملا نم تناكو لبج نب ذاعم ةمع تنب ةيراصنالا

 . ةيواعم نب ديزي دهع ىف تيفوتو ناوضرلا ةعيب ترضح دقو كومريلا ةوزغ

 . 3 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . 144 ص 3 ح ىللاسىلا

 . دمحأ مامالا هركذ دقو رمح ىتيوار ىدهأ ىذلا وه

 . 2 ص 3 4 ىلاسلا

 : ةطقل نع ىبارعا لاس

 . ىنهجلا رخص نب ديوس وه
 . 328 ص 3 4 ىلاسلا

 : ملسا نم لحجذز

. لرورهحم هنا هنع ليق
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 اهجي رخت و دنسملا ىف ةدراولا راثآلا وأ ثيداحالا لئاوأ سرهف

 و ر رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف هتا ثب . ِ ثيدحلا مقر

 ءاعدلا ىف (21) باب

 ىراخبلاو سابع نبا نع ةعامحلا هاور ٠.٠٠ كب ذوعأ ىنا مهللا 490

 ظنفللا سفنب ةريره ىبا نع

 ناخيسشلاو اطوملا ىف كلام هاور |رون تنأ دمحلا كل مهللا 91
 ىذمرتلا نعو ىئاسنلاو هجام نباو
 سابع نبا نع

 ةدابع نع ىن اربطلاو دمحآ هاور لالهلا ىآر اذا ناك 492

 تماصلا نبا

 ناخيسشلاو اؤاطوملا ىف كلام هاور ىنمحراو ىل رفغا مهللا 493

 ةشئاع نع ىذمرتلاو هجام نباو

 عم فةنشثاع نع ناخيسشلاو كلام هاور | ىتح تومي ءىبن نم ام 44
 ةداسبز

 سفنب دبمس ىبا نع هحام نا هاور ءإد لك نم كيقرأ هللا مساب 495

 ةشئاع نع هانعمب ملسم و ظفللا

 نع ىناسنلاو ناخيشلاو كلام هاور | هللا لوسر ىلا لجر ءاج | { 6
 { كلام نب سنأ

 هاور دقو 0 مقر ىف ثيدحلا مدقت ةليل تاذ هللا لوسر تدقف 497

 كلامو ىئاسنلاو دواد وباو ملسم

 هشناع نع

 ءاعدلا بدأ (22) باب

 " ئ اسسنلاو دمحاو سنآ نع ىذمرتلا هاور | ماركالاو لالجلا اذايب اوظلا 498
 مكحلا نب هعيبر نع مكاحلاو

 نع ىذمرتلاو ناخيشلاو كلام هاور ةوعد ثىبن لكل | { 9

 ةريره ىبا
 ىف دروو . فنصملا هب درفت امم ثيدحلا مكبر ىلا اوعرضت 500

 ام ىذمرتغلا عماجو ريغصلا عماجلا -

. هضعب ديؤي
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 . " . ثيدحلا مقر

 _ | . باتكل ىف

 وباو ىذمرتلاو ىراخبلاو كلام هاور | ىلاعتو كرابت انبر لوقب 501
 ةرب ره ىبأ نع هجام نباو دواد

 الا ننسلا باحصاو ناخيشلا هاور | مل ام مكدحال باجتسي إ ] 2
 ةري ره ىبا نع ىناسنلا

 دواد وباو ناخيسشلاو كلام هاور مهللا مكدحأ نلوقي ال 503

 ةريره ىبا نع ىذمرتلاو هجام نباو

 هللا لوسر لع ةالصلاو

 هب درفت امم وهو لسرم ثيدحلا يلع ىلصي دحا نم ام 50
 ودبي ام ىلع فنصملا

 ننسلا باحصأو ناخيسثلاو كلام هاور |لزوسر اي كيلع ىلصن تيك 505
 ةرحع نب بعك نع دواد ابآ الا. , :.؟ هللا

 نع هحام نباو ناخيسشلاو كلام هاور هللا الا هنا ال لاق نم 506

 ةرامع نع ىذمرتلاو ةريره ىبأ
 ٠ ديعس نبا

 هحام نباو ناخسشلاو كلام هاور هتالص رثا ىلع لآق نم 507

 ةرب رع ىبآ نع ىذمرنلاو ىناسنلاو

 هجرخا دقو 233 مقر ىف ثيدحلا مدقت | هباحصاب موي تاذ ىلص 508

 دواد وبآو دمحأو ىراخبلاو كلام

 ةعافر نع ىناسنلاو

 400 مقر ىف ثيدحلا مدقت |] جح نم لبقا اذا ناك | 9

 - حاكنلا بيتك -

 ءايلوالا ىف (24) باب
 نع مكاحلاو يلع نع هحام نبا هاور حاكن دعب الا قالط ال 510

 . ىلوالا ةلمجلا ىلع راصتتالاب رباج .

 باحصأ دنع اق رفم ثيدحلا هيقب دروو

 دنع ةريخالا ةلمجلا تدروو ننسلا

نابح نبا
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 و ر رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا وف هتا ث ثيدحلا مقر

 سابع نبا نع كلامو ةعامجلا ءاور اهسفنب قحا ميالا|إ 1
 ةصقلا هبحاصنع املسم الا هعامجلا هاور مادخ نب ءاشت تناك 512

 دروأو فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | الف ءفك مكيلا بطخ اذا |(1]) 3

 ناميالا بعش ىف ىقهيبلاو ىذمرتلا .
 ١ هديؤي ام

 يقهيبللو فنصما هب درفت امم ثيدحلا | ديحوتلا لها نم رارحالا |(2) 3
 ىنمم هقفاوي ام هشئاع نع ننسلا ىف

 قرط ةدع نم ةعامجلا هاور ثيدحلا راغضلا نع ىهن هنا 514

 دعس نبا لهس ثيدح نم ةعامجلا هاور هللا لوسر ىلا ةأرما تءاح . 515

 ىدعاسلا

 زوجي ام (25) باب
 زوجي ال امو حاكنلا نم

 ىراخبلاو ملسمو دمحاو كلام هاور ىلع مكدحا نبطخي ال 516

 قرط ةدع نم مهرغو

 ةربره ىبا نع آطوملا ىف كلام هاور ةارملا نيب عمجي ال 517
 ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلاو

 ىذمرتلاو ملسمو ىلع نع ىراخبلا هاور | ةعتم نع هللا لوسر ىمن 518
 ىف ىقمهيبلاو هجام نباو ىئاسنلاو ءاسنلا :

 ننسلا

 ىف كلامو ىراخبلا الا ةعامجلا هاور حكني الو مرحملا حكني ال 519
 نامثع نع أطوملا /

 ىنطقرادلاو سابع نبا نع ةعامجلا هاور | هلاخب جوزت ءىبنلا نا 520
 ننسلا ىف ةن وميم سابع نبا

 كلامو سنا ثيدح نم ةعامجلا هاور | فوع ني نامحرلا دبع ءاج 521
 ىمرادلاو هللا لوسر لا

 تنب ةلوخ نع ىنطقرادلاو دمحأ هاور اهجوزت ةشئاع تناك 522
 ةضئاع نع ناخيىشلاو ميكح تنب ىهو هللا لوسر
تس
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 = ت ثيدح
 عاضرلا ىف (ع6) باب

 هشئاع نع ةعامجلا ءاور | سيفقلا ىبا اخأ حلفآ نأ أ 3 3
 ١

 ةحام نبا الا ةعامجلاو دمحاو كلام هاور هللا لوسرو انا تنك | 524

 سابع نباو 1 نع تممس دا

 سفن نم ىراخبلا الا هعامجلا هاور نع ىمن ¡أ نأ تممه دقل 525

 قيرطلا ... ةليفلا

 ايابسلا ىف (27) باب
 دواد وبآو دمحاو ىنطقرادلا هاور | أطو نع هللا لوسر ىمن 526

 دعس ىبا نع مكاحلاو

 حم دمحأو ملسمو. ىراخبلاو كلام هاور هللا لوسر .عم انج رخ 527

 : ريسي فالتخا قلطصملا ينب ةوزغ ىف

 فنصملا هب درفت امم ظفللا اذهب ثيدحلا | ةعيملا ةدش نم فاخ نم أ ] 8
 . ىنعم هدبز ام نيخيشلل و

 ۔ قالطلا باتك ۔ ¡
 قالطلا ىف (28) باب

 ةقفنلاو اخلاو

 نم ناخيسشلاو . عفان نع اطوملا ىف هاور | هتارما قلط رمع نبا نا | ] 9
 قرط ةدع ىمهو

 510 مقر ىف مدقت ثيدحلا حاكن دعب الا قالط ال 530

 ةريره ىبا نع اطولملا ىف كلام هاور لاست ال هللا لوسر لاق 531

 ىراخبلاو ةآرما

 ثيدح نم دواد وباو ملسمو كلام هاور هتجوز ورمع وبآ قلط 532

 تركذ دقو فنصملا هب درفت امم ثيدحلاإ| ةأرما هللا لوسر جوزت 533

 ةباغلا دسآ ىف هثداحلا

 ىناربطلاو ىقهببلاو ةحام نبا هحرخا ..... نليمح مآ تزمشن : 534

 ةرمع نع ىن اسنلاو دواد وبأو

نمحرلا دبع نبا
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 هتاور رلالا وا ثيدحلا لوا باتكلا اوف ١ ث ِ . ¡ ثيدحلا مقر

 ىراخملاو أطوملا ىف كلام هاور ثيدحلا | ثالث ةريرب ىف تناك 535

 ىناسنلاو ملسمو نبنس

 (29) باب
 ةدعلاو دادحلا ىف

 ةشئاع نع أطوملا ىف كلام هاور ثيدحلا | هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال 536
 ملسمو ةصفحو

 ملسمو ىراخبلاو اطوملا ىن كلام هاور | ... ةبيبح مأ نع ىنفلب 537

 ميلس مآ تنب بنيز نع ديمح نع

 نع ةجام نبا الا هعامجلاو كلام هاور | هللا لوسر ىلا ةارما تءاج 538

 ميلس مأ تنب بنيز

 ىف كلامو ةعبرالا ننسلا باحصا هاور ١¡ ةعرفلا ىتخا تناك 539

 . ديعس ىبا نع أطوملا

 ريرح نباو رذنملا نباو هعامجلا هحرخا ةملس وبأو انآ ثنفلتخا 540

 نمحرلا .دبع نب ةملس ىبأ نع لماحلا ةارملا ىف

 ! ضيحلا ىف (30) باب

 راشاو ريغصلا عماجلا ىف هركذ ثيدحلا مايا ةثالث ضيحلا لقا 541

 دنسلا اذهب و دنسلا ىف هفعض لا

 127 ص ىملانسلا رظنا . ىوقتي ىلاعلا

 .رظنا . فنصملا هب درفت امم ثيدحلا . هنآرماب قحا لجرلا 542
 129 ص . 3 ح ىماسلا

 كلاملو فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | اهضيح نم ةآرملا رهطت ال 543
 .ةش اع نع هياهنلا ىف ريثالا نباو

 . هديؤي ام

 526 مقر ىف هجيرختو ثيدحلا مدقت | عضت ىتح لماح اطوت ال | 544
 ةبضلاع نع دواد وباو ىن اسنلا هاور هللا لوسر عم انآ تنك )1) 545

 ىذمرتلاو دواد وباو ملسم هاور كدي ىف كتيضح تسيل |(2) 35
ىئاسنلاو
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 . ثيدحلا
 هتاور رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا 7

 ىذمصرنلاو ىراخبلاو كل لام هاور لوسر سأر لحرا تنك 5486

 ةشئاع نع ىئاسنلاو | هللا

 هجام نباو ىئاسنلا هاور : ةضيحلا تربدأ اذا إ 7

 ملسمو ىراخبلاو دمحا هاور دقو 147 | لسفغلاب

 نصحم تنب سيق ما نع مهريغو

 ةضاحتسملا ىف (31) باب

 هأور . 1 ج 4 149 مقر ىف ثيدحلا مدقت سحن ةضاحتسالا مد 549

 هقفاوي امب ةشئاع نيع ىئاسنلا

 هجام نباو دواد وباو ىئاسنلا هاور ىرفثتساو ىلستغا 550

 547 مقر ىف ثيدحلا مدقت | بجو ةضيحلا تربدا اذا | 1
 لسسفلا

 دواد وباو ىناسنلاو ىراخبلا هاور سحن قرع مد كلذ امنا 552

 ظفللا ىف ريسي

 هاور 285 مقر ىن تثتبدحللا مدقت لوسر سآر لجرأ تنك 553

 ةشئاع نمع ىناسنلاو ناخيشلا هللا

 ىناسنلاو ىذمرتنلاو دواد وبا هاور|...تنك ىتلا كمايأ ىدعقأ 554

 . دواد وباو يذمرتلاو هجام نبا هاور| لكل اضوتت هضاحتسلملا 555 .

 هركذ امك هفعض ىلا اوراشآ دقو ةالص

 ىلاسلا

 هنع ىهنب ام (32) باب

 عويبلا نم
 نع ىذمرتلا الا هعامجلا هاور ثيدحلا علاوسلا اوقلنت ال 556

ةدايزو
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 و ر رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف هتا ١ وأ ثي ثيدحلا مقر

 هب درفت امم لاحلا اذه ىلع ثيدحلا عيب نع هللا لوسر ىهن ` 17
 ننسل ١ باحصآ دنع وهو فنصملا هسمالملا

 ةددعتم قرط نم ةيورم عطق

 ملسمو ىراخبلاو أط وملا ىف كلام هاور عيب نع هللا لوسر ىمن 558

 سنآ نع ىناسنلاو رامثلا

 نع ىئاسنلاو دمحأو ناخيشلا هاور مكدحا مواسي ال 559

 ةدايز مم ةرب رع ىباو رمع نبا

 هحام نباو ىئاسنلاو أط وملا ف كلام هاور عيب نع هللا لوسر ىمن 580

 ام ننسلا باحصا هيقبلو ملسمو زاسنلا
 ىنعم هقفاوب .

 ناخيضفضلاو آاطوملا ىف كلام هاور | سجنلا نع هللا لوسر ىمن 581
 نع دمحاو ىئاسنلاو هجام نباو

 رمع نبا
 ملسمو ىراخبلاو ىئاسنلا هاور اوقلتنت الو اوسشحانت ال 582

 دواد وبأو

 هب درفت امم لاحلا اذه ىلع ثيدحلا نع هللا لوسر ىهن ,] 3
 هدبيؤب ام ننسلا باحصالو فنصملا راكتحالا

 دمحاو .. رمع نبا نع ىئاسنلا هاور عيب نع هللا لوسر ىمٹ 564

 ام هحام نباو ىذمرتلاو دواد ىباو فلسو

 جيدخ نب عفار نع ملسمو ىراخبلا هاورإ ءارك نع هللا لوسر ىهن 565
 هللا دبع نب رباج نع اضيا ملسمو ضرالا

 ملسمو ىراخبلاو أطوملا ىف كلام هاور | ةنبازملا نع هللا ل وس ر ىهن 566

 رباج نع دواد وبأو ىئاسنلاو
 ةريرم ىباو رمع نباو هللا دبع نبا !

 جيدخ نب عفارو
 ىضرب هللا نا ظفلب ملسمو دمحآ هاور ليق نع هللا لوسر ىمن 587

اثالث مكل هركيو اثالث مكل لاقو
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7 =- 2 
 رايخلا عيب ىف (33) باب

 ميكح ثيدح نم دمحاو ناخيشلا هاور رايخلاب ناعيبلا 568
 ننسل ١ باحصاو مازح نبا

 مكاحلاو نابح نباو ننسلا باحصا هاور | نيطرش نع هللا لوسر ىهن 569
 عيبو فلس لحي ال ةدايزب

 الوطم . هجام نبا الا ننسلا باحأ ءاور | نم هللا لوسر ىرتشا | ] 0
 هللا ديع نت رباج نع رباج

 ام ىناسنلاو رازبلاو ىنطقرادلا ىور ناسنجلا فلتخا اذا |(1]`) 1
 ىنمم هدي ؤي

 عم هللا دبع نب رباج نع هسمخلا هاور | مالسلاو ةالصلا هيلع عانبا |(2) 1
 لي وط ثيدح ىف ظفللا ىف فالتخا نب رمعبب اريعب

 نم ىذمرتلا الا هعامجلا هتور ثيدحلا | تربآ دق الخن .عاب نم 572

 رمع نب هللا دبع ثيدح
 باتكلا نم 535 مقر ىف ثيدحلا مدقت | ننس ثالث ةريرب ىف تناك 513

 ابرلا ىق (34) باب

 دبعس ىبأ نع ىراخبلاو دمحأ هاور ةضفلاو بهذلاب بهذلا 574

 دقف دازتسا وآ داز نمف ) ةدايزب
 ( ءاوس ىطعملاو ذخالاو ىب رآ

 ىنمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور بهذلاب بهذلا اوعيبت ال 575

 فالتخا عم ديعس ىبآ نع ىئاسدنلاو

 ظفللا ىف

 نع ننسلا باحصاو ناخيشلا هاور | ءاه الا ابر قرولاب بهذلا 576

 ناثدحلا نب سوآ نب كلام ءاهو

 نم هجام نباو ىئاسنلاو ملسم هاور بهذلاب بعذلا اوعيبت الإ ن 717
ةددعتم قرط ||.
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 هتاور رثالا وا ثيدلا لوا . | .: د

 حم ناخيشلاو ننسلا باحصأ هاور | مالسلاو ةالصلا هيلع هنا 578

 نع ىناسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور مهاردلاب عمجلا ح لعفت 579 ٧

 هملس ىب )

 نمع ىراخبلاو أطوملا ىن كلام هاور ةالسصلا هيلع صخ ر 580

 ىذسسمرنلاو دمحاو نباث ص ديز ايارعلا بحاصل مالسلاو

 جيدخ نب عفار نع

 نعو عفار نع ىراخبلا الا هعامحلا هاور اركب هللا لوسر فلستسا 581

 داب رعل ١ تءاحف

 نع ىناسنلاو ىراخبلا الا ةعامجلا هاور | انم سيلف انسشثغ نمو الا | 2
 ةرقنلا ىلع راصتقالا عم ة ري رع ىآ

 لرالا

 . بدالا ىنف ىراخبلا هتيقب دروآو

 رمع نبا نع دواد وباو |

 571 مقر ىف ثيدحلا مدقت ناسنجلا فلتخا اذا 583

 دقو . 571 . 583 مقر عم رركم ثيدحلا ! . ناسنحلا فلتخا اذا 584
 هانعم جرخاو قرط ةدع نم تبث

 ةدايز عم ملسم و سنآ نع ىنطقرادلا أ .

 هححص و ىئاسنلا إلا ةسمخلا هجرخا ارعسملا وه .طسابلا ضباقلا 585

 سنا نع ىذمرتلا
 ىذمرنلاو ىراخبلاو اط وملا ىف كلام هاور | هلام كلرداف سلفأ لجر اميآ 586

 ةرب ره ىبأ نع ىئاسنلاو

 اذم ىلع فنصملا هب درفت امم ثيدحلا كيرشل الا ةعفش ال 587

 ىنعم هدي ؤي ام ةسمخلا ىورو طمنلا

رمع نباو هللا دبع نب رباج ثيدخ ىف
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 ١ ثب 2 . ثيدحلا مقر

 ۔ ماكحالا باشك _

 (35) باب

 ىف كلامو ةملس مأ نع ةعامجلا هاور مكلثم رشبا انآ امناإ { 8
 اظط وملا

 نع ىقهيبلاو هجام نباو دمحا هاور | ةمايقلا موي ىضاقلا ىتاي 589
 امب ةدابع نعو دوعسم نب هللا دبع الولغفم

 هجرخأو ىناسنلا الا هسمخلا هاور | امناكف نينثا نيب مكح نم 590
 نم ىنطقرادلاو ىقهيبلاو مكاحلا هسفن حبذ

 ةريره ىبآ ثيدح

 اذمهب فنصملا هب درفت امم ثيدحلا مارح ريقفلا موزل 591

 بيغرتلا ىف ثيداحا تدروو .ظفللا

 فيفختلاو رسعملا راظنا ىلع ثحلاو

 هنع

 ناخيشللو سابع نبا نع ىقهيبلا هاور |نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا 592
 ىنعم هقفاوي ام دمحأو

 نع ةجام نباو ىئاسنلاو دواد وبآ ىور نيمي نيفلاح لك نب 593

 نيلجر نآ ) ىنعم هديؤي ام ةريره ىبا

 (نيميلا ع امهتسا : (ص) ثىبنلا امهل
 ىذمرنلاو دواد وباو دمحاو ملسم هاور | ءادهشلا ريخب مكربخا الآ 594

 ىنهجلا دلاخ نب ديز نع هجام نباو
 نسم مهريغو ناخيسلاو كلام هاور | , ىمسي الجر نآ ىنفلب 595

 ةددعتم قرط | نامعنلا هنباب ىتا اريشب

 ىذنمرنلاو دواد وباو دمحا هاور ماكحالا رخ حلصلا 596

 ورمع نعو ةريرح ىبا نع ىقهيبلاو
 نيب زئاج حلصلا ) ظفلب فوع نبا
 ( احلص الا نيملسملا

 ةرب ره ىبا ثيدح نم هعامحلا هاور لوسر لا .نالحر مصتخا 597

ىنمحلا دلاخ نب ديزب و هللا
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 هتا ث ذ 7٢ ثيدحلا مقر

 ةدايزب ةريره ىبأ نع هعامجلا هاور ملظ ىنغلا لطم 598
 ) عبتيلف ءىلم ىلع مكدحا عبتا اذاو )

 ةشئاع نع ىذمرتلا الا ةعامجلا هاور | دنهل (ص) ءىبنلا نذا 599

 اهنع هللا ىضر ةبتع نبا
 ةريره ىبأ ثيدح نم هعامجلا هاور رابج ءامحصلا حرج 600

 334 مقر ىف مدقتو
 فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | اهرمعو اضرأ زاح نم 801

 زعنس رشع

 رباج نع ملسمو . أطوملا ىن كلام هاور | هل ىرمع رمع لجر اميأ 802

 دنسلا سفنب هللا دبع نبا هبقعلو

 فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | هل كلم وآ كلم نم نصحأ 803

 رثالا اذه ديؤي ام ةنسلا بتك ىف درو مجر رلا 604 604
 اق رفتم ءاحنتسالاو نانتتخالاو

 ةرب رع ىبأ نع اط وملا ىن كلام هاور مم تدحو ول تبارا 805

 دمحا هجرخأو . ظفللا سفنب ىتارما
 ال وطم دواد وبأو

 الا ننسلا باحصأو ناخيشلا هاور عم دحو الحر تيآرآ 806

 دمس نس ليهس نع ىذمرنلا ... الحر هتارما

 ىناربطلاو مهريغو ناخيشلاو كلام هاور ىلا اوءاج دومبلا نآ 607

 رمع نبا قيرط نم مكاحلاو هللا لوسر

 سابع نباو
 رمع نب هللا دبع ثيدح نم ةعامجلا هاورإ ىف هتارما نعال الجر نآ 608

 ننسذ
 كلام هجرخا دقو روهشم ثيدحلا | صاقو ىبا نب هبتع ناك 09

 ظفللا سفنب ىئاسنلاو ناخيسشلاو دهع

 ةرب ره ىبأ ثبدح نم هعامحلا هاور لوسر لا نالجر مصتخا 810

 ىنهجلا دلاخ نب ذيزيو تلا
 ىذسمرتلاو ىئاسنلا و ناخيشلا هاور رانيد عبر ىف عطقلا 11

 هضشثاع نع هجام نباو
ا
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 هتاور رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف 1 " إ ثيدحلا مقر

 فالتخا عم رمع نبا نع ةعامحلا هاور ١ نجم ىف قراس دي عطق 812

 روكذملا نمثلا ىف

 نمع. دمحاو ناخيستلا هاور ثيدحلا | ةمالا نع هللا لوسر لئس 613
 مهنا رغ دلاخ نب ديزو ةري ره ىبا تنز اذا

 اثالث دلحلا اوركذ

 38(2 ۔ 37) باب

 ةطقللاو هلاضلا ىف

 ديز نع ىئاسنلاو ملسمو دمحأ هاور | لاض الا ةلاضلا ىواي ال | (1]) 34
 ىنهجلا دلاخ نبا

 ىقمهيبلاو ىذنمرتلاو دمحا هاور راتلا قرح نمؤملا ةلاض | (2) 84

 هللا دبعو دوراجلا نع نابح نباو
 ريخشلا نبا

 دمحاو هلوآ] ىف ةدايز عم كلام هاور منغلا ةلاض نع لئس 815

 دلاخ نب ديز ثدح نم ناخيسشلاو .
 ىنهجلا

 مدقتملا ثيدحلا نم هريغو كلام هاور هظطقل نع ىبارعأ هلآس 816

 اهطقتلا

 ره طقنلملاو . هرمغغو ىراخبلا هاور رص طقنلا تباث نب ديز نا 617

 مهدنع هقيرط نم بعك نب ىبأ .

 حنابذلا بانك

 حنابذلا يف )39) باب

! 
 نع ىنطترادلاو هجام نباو دمحآ هاور | نامدو ناتتبيم مكل تلحأ 18

 رمع نبا

 دمحاو دعس نب ذاعم نع كلام هاور بعكل هب راج تناك 819

 كلام نب بعك نع ىراخبلاو كلام نبا

 هعمس دقو فنصملا هب درفت امم ثيدحلا ةمب را نع حبذلا ىن ىمن 620

هباحصلا نم ددع نع رباج هحوآ
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 هتا ث : - ْ ثيدحلا مقر

 ىئاسنلاو ملسمو أطوملا ىف كلام هاور ةنيدملا لما نم سان فد 21

 هضاع نع دواد وباو

 ريخالا ءزجلاو :528 مقر ىف ثيدحلا مدقت | ةمعيملا ةدىش نم فاخ نم 622

 ةحام نباو دواد وبأو دمحا دنع هنم .

 رباج ثيدح نم ىمرادلاو

 ملسآ نبا ديز نع كلام هحرخآ ثيدحلا نع (ص) ص ےبنلا لقتس 823

 و رمع نع ىناسنلاو دواد وبآو دمحأو هقيقنملا

 هدج نع هيبآ نع بيعش نبا

 رمخلا نم ةبرشالا بانك

 ذيبنلاو

 (40) باب

 سابع نبا نمع كلام هاور تيدخلا | هللا لوسر ىلا لجر ىدها 824

 ىئاسنلا و دمحاو ملسمو رمخ ىنيوار

 رمع نبا نع مكاحلاو دواد وبآ هاور | اهيرتىشمو رمخلا هللا نعل 825

 اهنمث لكآو ةدايزب اهعابو

 دواد وباو دمحا هانعم ىور ثيدحلا | رمخلا ىتمأ رخا نلحتسيل 626
 ىرعش٦ل كلام ىب آ نع ةحام نباو

 ىناسنلاو ناخيشلاو دمحأو كلام هاور ايندلا ىن رمخلا برش نم 627

 رمع نبا نع هجام نباو بتي مل مث

 ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور ةناجد ابآ ىقسا تنك 828

 سنآ نع
 دواد وبأو ىراخبلاو كلام هاور بارش نع هللا لوسر لئس 829 ١

 ةشئاع نع ىدذمرنلاو ىئاسنلاو عتبلا

 رباج نع ىذمرنلاو ملسم و دمح١ هاور برشي نا هللا لوسر ىهن 30
 هللا دبع نبا ... و رمنلا

 ثيدح نم ىراخبلاو ملسمو دمحأ هاور | ذبني نا هللا لوسر ىمن 831
هشئاعو سابع نبا ءابلا ىف
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 ِ ثيدحلا مقر
 ١ اثب -

 هجرخا ثيدحلاو 185 مقر ىف مدقت هنأ دوعسم نبا نع ىرر ¡ 832

 نع ةجام نب او دواد وب او ىذمرتلا ءىبنلا هل زاح]

 ةدايز عم دمحأو د وعسسم نبا

 نامرحملا ىف )41) باب

 ةبقعو دومسم نبا نع هعامجلا هاور | نمث نع هللا لوسر ىهن 6833
 ورمع ن] بلكلا

 ىلناسنلاو ىراخبلاو دمحأ هاور بسع نع هللا لوسر ىمن 634

 ورمع نبا ثيدح نم دواد وبآ و لحنلا

 دومسم نبا نع ىناربطلاو دمحأ هاور ... ناينزت نانيملا 635
 (ىنزي جرفلاو) مهدنعو

 عماجلا ىف هركذو . سنأ نع رازملا هاور ايندلا ىف نان وعلم نات وص 636

 رغصل ١ ةرخالاو

 كنع عمتجت ةددعتم اعطق ثيدحلا ىور | هصمانلا هللا نعل 637

 دوعسم نبا نع دمحأو نيخيشلا هصمننملا و

 " ءامساو رمع نباو

 ام هلو فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | جرف ىلا رظن نم نوعلم 838
 ةنسلا نم هديؤي هبخا

 ملسمو ىراخبلاو أطوملا ىف كلام هاور | نيأ ةنيدملا لمهأ ابي 839

 باهش نبا نع مك ؤاملع

 نوعاطلا ىف (42) باب

 ىئاسنلاو دمحأو ناخسشلاو كلام هاور ىلع لسرأ زحر نوعاطلا 840

 مهريغو هفئاط

 ىئاسنلاو دمحاو ناخيشلاو كلام هاور ماشلا ضرا ىلا رمع جرخ 841

 هريغو هماسأ نع دانحالا هيقلف

 كلام هاور 9 مقر ىف مدقت ثيدحلا | .. نوعطملا ةسمخ ءادهشلا 842

ةريرع بآ نع ىذمرنتلاو ناخيسشلاو
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 2 ت
 كعولاو ىمحلا ىف (43) باب

 نع ناخيشلاو اطوملا ىف كلام هاور | منهج حيف نم ىمحلا نا 43
 ىن اسنلاو ىدذمرتلاو دمحآو رمع نبا

 ةفلتخم قرط نم هجام نباو

 نع ناخيشلاو أطوملا ىف كلام هاور ةأرماب تيتا اذا ءامسآ نا ه4ح
 رذنملا تنب همطاف نع ةورع نب ماشه اهل وعدت تمح دق

 نع ناخيشلاو أطوملا ىف كلام هاور ةنيدملا هللا لوسر مدق آ 845
 هشئاع ... كعو

 ناخيشلا هاور 447 مقر ىن مدسبقت هللا لوسر ىبارع عياب 846

 رباج نع ىناسنلاو ىذمرتلاو هباصأف
 هللا دبع نبا

 ملسمو هحام نبا هاور 5 مقر ىنف مدقت لي ربح هاقر هللا لوسر نا 847

 ةمشناع نع

 رمع نبا نع أطوملا ىف كلام هاور | اذا ناك هللا لوسر نا 48
 نع دواد وباو ةحام نباو ناخيشلاو ىكتشا

 هشئاع

 ىذمرنلاو ملسمو أطوملا ىنف كلام هاور تارم عبس كنيمس حسما 849

 نامثع ينع مكاحلاو ىناربطلاو
 ىكنشلملا لخ ر رلا .وه و صاملا ىب آ نبا

 ناخيسشل ١ و اط وملا ىف كل ام ٥ او ر ةبيصم نم ومل ١ بيصت ال 850

 هشئاع نع ىئاسنلاو

 نع دمحاو ىراخبلاو كلام هاور بصب اريخ هب هللا درب نم 651

 ةرب ره ىآ هنم

 هانعم ةحام نبالو دواد وب أو ملسم هاور هل لاق ملسأ نم الحر نا 852
 ةريره ىبا نع هليللا تمت ام

 ةدايعو ةبارقلا ةرايز ىف ثيداحأ تدرو | ةرايز ىف هللا لوسر بغر ذ 3
 ثيدحك اضعب اهضعب ديؤي ضيرملا ةبارقلا

 دمحاو ملسم هاور ىذلا نابوت

 هاخا داع اذا ملسملا ينار ىذمرتلاو
 ىتح ةنحلا ةفرخم ىم لزي مل ملسملا

ظفللا اذهب فنصملا هب درفنا (عج رب
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 دنسملا ىف تسيلو ةيشاحلا ىف ةدراولا ثيداحالا تسرهف

 ؟ ةري ربل ثبفغم بح نم بجحمت إلا 195 _ فلالا _

 ىقت لك دمحم لآ | ]| 38 | . رغك مهب امه سانلا .ىف ناتنثا | ] 5

 نا اذه كجوزا نا ديرا ىنا 83 ... اقولخ مدلا ناكم اولعجا 297

 تيضر . عب را هللا ىلا مالكلا بحا 44

 ةقدصلا انل لحت ال دمحم لآ انا 37 ... كرضي ال

 امك مالسالا افكي ام لوا نا | 305 |مارح ركسم لك نا كموق ربخا | 311
 ... ءانالا فكب مهالتبا اموق هللا بحا اذا 356

 نوقتملا مكنم ىئايلوا نا 38 | اهل ىكرتاف ةضيحلا تلبقا اذا | . 8
 ةالصلا

 هللا الا هلا ال لاق اذا لجرلا نا 44
 انذاف ةالصلا ترضح اذا | 1

 بولق ىلع بيقنتلاب رموا مل ىنا | 214 | . ٠
 سانلا دولوملل عباسلا موي ناك اذا 297

 . - ... هنع !وقرهاف

 دآ نبا بتك ىلاعت هللا نا 323
 مدا نبا ىلع بتل ىل " لسفيلف ءانالا ىف بلكلا غلو اذا | 82

 اعبس

 قفرلا بحي قيفر هللا نا | 16 أ ضيرملا اودوعو عناجلا اومعطا | | 1
 . ءامح رلا هدابع نم هللا محري امن ١ 401 نهعاضب ١ ىف ءاسنلا اورماتسا 54

 ... ركسم لك نع ىهنا | 1 اركسم اوبرشت الو اوبرشا | { 6

 . ريغب اهسفن تحكنا ةارما اميا | 52 | ... لاس نم امرج سانلا مظعا| 17

 . .... لبلهتلا ركذلا لضفا . 3

 7 . 7 ةالص لك ربد تاذوعملا اوأرقا

 ةلهسلا ةحمسلاب تثعب إ 7 مكناقرأ ىلع دحلا اوميقا .69

|
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 اع =- . مق .
 _ :ءا ل ١ _ . :أ أأ :

 ... لايل ثالث مانملا ىف كتيأر | 78 | نيميابتملا فالتخا دنع فلاحتلا | ] 6
 _ ىازلا _ ومو ةنوميم لوسرلا جوزت 11

 ... لالح
 ةأرملا لصت نأ هللا لوسر رجز 330

 .... اهرعش عضي نا ضيرملا ةدايع مامتإ 6
 ... مكدحأ

 . نينثا ىناطعاف اثالث هللا تلاس 24 ميجلا -

 .. ةيطعلا ىف مكدالوأ نيب اوؤس | 223 | نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا | ] 6

 _ .: لا _ عيفرلا ىم د لالح 16

 { ... لبق دهش نم دوهشلا رش 221 _ ءاحلا _

 هنيمي وأ كادماش | { 89 رانلا نم نمؤملا ظح ىمحلا | ] 8
 نملا - .. هللا نجسو توملا رثا ىمحلا |۔. 0

 نمؤملل نم تبج ۔ههحلا۔ رم وملل هللا ءاضق نم تصحع 359

 .. ناتاش مالغلا نع قح ةقيقعلا | 6
 كنارما يهف ةيآ نيرشع اهملع | 61 | تداسشب ىتاي نم ن هتداهشب ىتاي نم دوهشلا ريخ | 1

 ةيراجلا نعو . ناتاش مالغلا نع|إ ] 5
 ةاش _ لادلا _

 ۔ :افلا _ نخث دوسأ ضبحلا مدإ 7

 ةال هلأ : _ لاذلا _

نوعاطلاو نمطلاب ىتما ءانف 335 { ضعبب مهضعب عفتني سانلا ورذ `4
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 . مقر . مقر

 . وس هبل ! . ١

 ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول 218 _ فاقلا _

 ةكم حتف دعب ةرجم ال | 343 | .. ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا| 0

 ىفعض ةنيدملاب لمجا)ا مهللا ) :2 فاكلا _

 ةكمب تلعج ام
 هللا باتك ىف سيل طرش لك 117

 ناميالاو نميلاب انيلع هلهأ مهللا 15 .. رهف

 الو اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال 88 .. مارح ركسم لك 311

 رملا ىنيب ممج هشارف ىلا ىوا اذا ناك إ 4 .. ةأرملا ن . . ١.
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