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 لريبلا دسل
 ٩ ٠ مه

 ةنتسايبأ نبرمع نبردجمةملمتلا يتتلل
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 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 (رئازجلا) ةنيطنسق « تعبلا راد » عباطمب عبط

ةنيطنسق ٠و/94/1/47054 : ىنوناقلا عاديالا مفر



م>هنتات





رو ذنلإو ن امبأل |باثك





7. 

 نومبرالاو عبارلا بابلا

 روذتنلاو ناميألا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 34
 م ٥ , .٥ ۔٥ ح , .س مأ ٥ . ,س ٠2 ۔ 7

 ؤأ هللاب فلعيلف افلاح مكنم ناك نمم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . «تممضصَيل۔

 لوسر نأ يردخلا ديعس يب أ نع رباج نع ةديبع وبآ - 5

 ىف هنع هللا يضر باطخل ١ نب رمع كردآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مكناَبب اوفلخت نأ مكاهن هللا نإ » : لاقف هيبأب فلحي وهو بكر
 َ . « تمضتيل وأ هللاب فلختلف ًاقلاَح ناك َنَمَق

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع (1)هنع ةريره يبا قيرط نمو _- 6

 كََع ام لقفيَو هنيمي نَع رِضَكيلق اهنمآزبخ ىرق انيمي َفلَح نم »
 . »“ دنيل

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ 7
 ءىرما لام ىلع انيمي فلح نَم « : ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر

 . «ناَبضق غ هَيلَع 7 هللا َئقل هعطقلل ه ملينص 7

 ةالصلا هيلع هنع اهنع هلل ا يضر (2) ةشئاع قيرط نمو _ 8

 هَيصعَي نأ رذن نمو ُهَعِطيِلَق ةللا عيطت نآ َرَذَ نمم » : لاق مالسلاو

 . « هللا ةتِصَعَم ىف رذن آل هنإف هصعَي الف
 ىتفتسا : لاق هنع هللا ىضر (3) سابع نبا قيرط نمو - 9

 ةريره ىبا نع رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةخسن ىف ةريره ىنبأ قيرط نمو : هلوق (1)
 ٠ هركذ مث ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع
 ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع ويا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ةشئاع قيرط نمو : هلوق (2)

 ٠ هركذ مث ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع
 ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف سابع نبا قيرط نمو : هلوق ()

٠ خلا . ىتفتسا : لاق سابع نبا نع



 روذنلاو ناميالا ىف (44) بابلا 8
 ۔۔ے۔۔حس)&۔&&ح۔>۔)س۔سررسس۔سرھسھ]ھ]س۔۔۔>۔۔د۔ددد>۔>ررحح)ےصسدرحححح>دد>د>سحس۔ے'ح۔حح۔ح. ح

 ٥ س , س م 4 ٠

 تتام ىتمآ نا: لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدابع نب دعس

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َلاقف هضف ملو رذن اَهْيلَعَو

 . « اَهنَع هضقأ »

 لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع رباج نع ةديبع وبأ _ .0

 هللا َمَرَح هنيميب ملينمم َقَح َعَلطَتَقأ نمك » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 اريسي ائيش ناك ناو : لجر هل لاق . « اتلا هل بَجؤأَو ةنجلا هَلَع
 َناَك نإَو » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي

 .. « ٍكاَرأ نم ًابيِضق
: ٨٣ ٣ 

  ( - 4هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباجأ نع ةديبع وبا
 تمصيل وا هللاب فلحيلف افلاح مكنم ناك نم ) : ملسو ( .

 ديلا ةغللا ىف نيميلا لصاو نيمي :عمج ةزمهلا حتفب ناميألا : رجح نبا لاق
 ديلا نأل ليقو . هبحاص نيميب لك ذخا اوفلاحت اذإ اوناك مهنأل فلحلا ىلع تقلطاو

 انيمي هيلع فولحملا ظفحل كلذب فلحلا ىمسف ثىشلا ظفح اهنأش نم ىنميلا

 فغراو فيغرك نميأ ىلع اضيأ نيميلا عمجيو . اهب هسبلتل .

 صخأ اذهو ةتفص وا هللا مسا ركذب ثىشلا ديكوت اهناب اعرش تفرعو
 اهب رقأو فيراعتلا .

 هنأب بغارلا هفرعو . في وخنلا ىنعمب راذنالا هلصأو رذن عمج روذنلاو أ

 ه] رما ثودحل بجاوب سيل ام باجياي .

 ءاملعلا لاق : رجح نبا لاق ( تمصيل وأ هللاب فلحيلف افلاح ناك نم ) : هلوق

 ةمظعلاو هميظعت ىضتقي ءىشلاب فلحلا ن] هللا ريغب فلحلا نع ىهنلا ىف رسلا

 نكل ةصاخ هللاب فلحلا صيصخت ثيدحلا رهاظو . هدحو هلل ىه امنا ةقيقحلا ىف

 لاق نأ ىلا . ةيلعلا هتافصو هتاذو هللاب دقعنت نيميلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دق .

 كلذ ريغب نيميلا امأو . هللا ظفل صوصخال تاذلا هللاب : هلوقب دارملا ناكو

۔ لاق نأ ىلا ةيكلاملا دنع نالوق ؟ ميرحتلل عنملا لهو . اهيف عنملا تبث دقف



 9 روذنلاو ناميالا ىف (44) بابلا

 ميرحتلا مهدنع روهنشملا نكل ةلبانحلا دنع اضيأ فالخلاو . ةهاركلا مهدنع روهشملاو

 : . ةيرهاظلا مزج هبو

 زاوجلا ىقبش, هدارمو“عامجالاب هللا ريغب فلحلا زوجي ال :: ربلا دبع نبا لاقو

 نا ىلع ءاملعلا عمجا :: رخآ عضوم ىف لاق هناف هيزنتلاو ميرحتلا نم معأ ةماركلل

 دوح وم فالخلاو . اهب فلحلا دحال زوحي ال اهنع ىنم ةهوركم هللا ريغب نيميلا

 . لاق نأ ىلا . ةيعفاشلا دنع

 : ىدرواملا لاقو . لاق نأ ىلا . ةهاركلاب عطقلا بهذملا :: نيمرحلا ماما لاقو

 مكاحلا فلح اذاو رذن الو قانع الو قالطب ال هللا ريغب ادحأ فلحي نأ دحال زوحي ال

 . ها هلهجل هلزع بجو كلذ نم ءىشب ادحأ

 مسقلاو : لاق ثيح ةهاركلاب هللا همحر عضرلا بحاص مزج دقف اندنع امأو

 نبيبنلا وأ ةكئالملا وا ضرالا وأ ءامسلا وأ رطملا وأ باحسلا وأ موجنلا وأ

 نكلو ةرافك الو هيف ثنح ال ههبشأ امو هلك اذه ناف . لاق نأ ىلا . نيلسرملا وآ

 . خلا . هوركم ناميالا هذهب فلحلا

 . هريغو رمع ثيدحب هل لدتساو

 ريح امأو .: لاق ثح زاوجلا مدعب مزج دقف هللا همحر حاضيالا بحاص امأو

 ةبعكلا قحو دجسملا قحو لوقي نأ لثم هللا ريغب لجرلا فلحي نأ وهف ةحابملا

 ىلع ليلد اذه ىفف : لاق مث هريغو ثيدحلا اذهب لدتساف . خلا . كلذ هبشأ امو

 عمجلا نكميو . ميرحتلاب لوقلا ىلع ايشام حاضيالا بحاصو ةماركلاب لوقلا
 ىلا عجرتف ةديدشلا ىلع ةهاركلا لمحت ناب اما امهدحأ مالك ىف لوؤي ناب امهنيب

 لا عجرف ىفنلل وهو هيف ةهارك ال ىذلا ىلع زاوحلا لمحي نأ امأو مي رحتلا

 . سانلا لاحب قفرالا ورمهو ةمارك ريغ نم ازاوج زوحي ال ىنعملاو . ةهاركلا

 . ررحيلف . ملعأ هللاو

 بكز ىف هب ) رمع نع راياورل ضعب ىف ( بكر ىف ) هل وق : عر ىف انآ سيب رع تاياورلا ضعب ىف ( ذ ) : هلوق - 5

. ( َمَنَسَو ريَلَع هللا ىلص وللا لوسر عم ةارغ ىف بسي
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 هللا ىلص هللا لوُسَر نا ( تاياورلا ضعب ىن ) هيبأب فلحب وهو ) : هلوق

 . ر4 ۔ك ۔ے۔ 4,4.۔ ۔ھ۔ % د.,٥۔ .د ۔ -
 امهضعب ىفو ٠ ( يتماق ىبأو لوقي َوَهَو هيباب فلحي َوُهَو رمع عمس ملَسَو ميَلَع

 . ( اناآ تيت ليرف تناكو ) ةدايز
 لاق تاياورلا ضعب ىفو ( مكئابآب اوفلحت نأ مكاهن هللا نا : لاقف ) ٠: هلوق

 (مكئاَبآي اوقملحت ال) :: ىفلخ نم لجر لاقف ىبأو ال : تلقف اثيدح اموق تثدحف :' رمع
 . ۔,<۔ مد 7 . ه ..

 ِحيبتملاب فلح مكدحأ نأ ول ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف تفتلاف

 : لوقي الجر عمس هنا ) رمع نبا نع ةياور ىفو ( 11 نم رخ حيتلاَو كلك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنأف هللا ريغب فلحت ال ) : لاقف ( ةبَعَكَلاَر ال

 : ىذمرتلا لاقف ( كرشأ ؤأ َرقَع ؤأ كلمك دَقَت هللا ربع فَلَح نم ) : لوقي ملسو

 . مكاحلا هححص ر نسح

 رجزلا 7 ةفلابملل كرشأ وأ رفك وأ كله : هلوقب ريبعتلاو ٠: رجح نبا لاتق

 ` .. هأ كلذ ميرحتب لاق نم هب كسمت دقو كلذ ىنف ظيلفتلاو

 ىف صخ امناو هللا ريغب فلحلا نع رجزلا دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو :: لاق مث
 : ةياورلاف . ابلامغ ناك هن وكل صخ وأ . روكذملا هببس .ىلع هدورول ءابآلاب رمع ثيدح

 . ميمعتلا ىلع لديو اهئابآب فلحت شيرق تناكو ىرخالا

 . ( هللاب الا فلحي الف افلاح ناك نم ) : هلوق

 : ناباوج هيفف هللا ريغب مسقلا نم نآرقلا ىف درو ام امأو

 . هوحنو سمشلا برؤ ريدقتلاو افذح هيف نأ : امهدحا

 سيلو هب مسقأ هتاقولخم نم ءىش ميظعت دارأ اذاف هللاب صتخي كلذ نأ : ىن اثلاو

 . لاق نا ىلا . كلذ هريغل 3

 قحتسي هب فولعملا ناك ءاوس هنيمي دقعنت مل اقلطم هللا ريغب فلح نم نأ هيفو

 ءابآلاو كولملاو ءاحلصلاو ءاملعلاو ةكئالملاو ءايبنالاك ةدابعلا ريغ ىنعمل ميظعتلا
 لالذالاو ربقحتنلا قحتسي وأ . داحآلاك ميظعتلا قحتسي ال ناك وأ . ةبعكلاو

 . .. لاق نا ىلا . هللا نود نم دبع نم رئاسو مانصالاو نيطايشلاك

 نم كلذ خسن هللا دارأف اهتهلآو اهئابآب فلحت برعلا تناكو بلهملا لاقو

 نيميلا نكت الف دوبعملا قحلا هنال هركذ ىقبيو هاوس ءىش لك ركذ مهيسنيل مهب ولق
. ءابآلاب فلحلا مكح ىف تاقولخملاب فلحلاو هب الا
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 وآ مدآ وأ ةبعكلاب فلح نم نأو هللاب الا دقعنت ال نيميلا نا : ىربطلا لاقو

 الو هنع ىهن ام ىلع همادقال رافغتسالا همزلو هنيمي دقعنت مل كلذ وحنو ليربج

 نا نم ىلا بحا ثنحاو هللاب عقأ نألل : لاق . لاق نا ىلا ى كلذ ىف ةرافك
 .لاق نأ ىلا .رمع نباو دوعسم نباو سابع نبا نع هلثم ءاجو . رباف هللا ريغب مسقأ

 هفلحي ال هنا هيلع قح ىف رخآ ىلع نيمي هل تبجو نم نا ىلع ءاملعلا عمجأ دقو
 مهضعب اهركنتساو دقعنت ال فحصملاب فلح نأ ةيبتعلا ىفو . لاق نأ ىلا . هللاب الا
 حمس ) : هظفل اثيدح ركذف . خلا . فحصملا مسج دارل اذا دارملا نا ىلع اهلوا مث

 نَم٬مكنابآب اويْحَت ل ) : لاقف ( رعيبأي فكي الجر ملسو هبلع هللا ىلص ثىبتلا
 ( هلا م سينك صري مك نمك ضبنت هللاب هن تيح نمل . قدصتْنَك هللاب تح
 . نىسح هدنسو

 تايور ىراخبلا هيف ركذ (خلا .اهنم اريخ ىأرف انيمي فلح نم) :: هلوق _- 6

 ىتح طق نيت ىف تنُحَي نكي مل ركت ابأ نأ) ةشئاع نع دانسالا ركذ دعب اهنم ةددعتم

 تيتا الي اهنم اربح امرك تيرق نيمي لع يحأ ك : لاق نيملا ةَراَقَع هللا َلَرنا
 . ( ينيمي نمت ترفو ربح َوُه ىزلا

 لأست ال ةرمس نب نَمُحَرلا َدبمع اي ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاق اهنمو

 تنمأ ةلأسم رثت ني اهتينوأ نإو اهيلإ تنكو وقناشَم نع اهتْيَتوأ ناي كنإ ةرامإلا

 ومن ىلا يأو فيبمت نم عه اع مك تأرق نييب ق تفع انإو امن
 .( تت

 طمحر ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا تيتأ : لاق هيبأ نع ةدرب ىبأ نع اهنمو

 : لاق ( هَّع كليح ام ىدني اَمَو هكليحَا ال هللاو ) : لاقف هلمحتسا نييرمشالا نم
 املف اهيلع انلمحف ىرذلا رغ دوذ ثالثب ىنوا مث ثبلن نأ هللا ءاش ام انثبل مث
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا انيتآ . انل كرابي ال هللاو : انضعب لاق وا انلق انقلطنا
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا انب اوعجراف انلمح مث انلمحي ال نأ فلحف هلمحتسن

 ةللا ةش نإ هللا ينإو كمع ةللا لب مكتمح انآ ام ) :: لاقف هانيتاف هركذنف

 ومس ىلا تيتا ينيهي ْنَع تْرَمَع آلا اهنم ًاربَح اميت ىراك نيمي قمع فلحا ل
( . ( ىنيوي“ نع رفحو "ريع َوُه ىذلا تيأ وآ اربع
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 ناك اذا ىدامتلا نم لضفا نيميلا ىنف ثنحلا نا ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق

 بجاو ىلع فلح ناف هيلع فولحملا مكح فالتخاب فلتخيو . ةحلصم ثنحلا ىف

 ناو سكعلاب هسكعو ةيصعم ثنحلاو بجاو ىدامتلاو ةعاط هنيميف مارح كرت وا

 . هوركم ثنحلاو بحتسم ىدامتلاو ةعاط اضيا هنيميف لفن لعف ىلع فلح

 ىلا . حابم لعف ىلع فلح ناو .. هلبق ىذلا سكعبف بودنم كرت ىلع فلح ناو

 . لاق نأ

 ناو لاوحالا فالتخاب فلتخي كلذ نا : نورخاتملا هبوصو غابصلا نبا لاقو

 . خلا . ملعأ هللاو . ىلوا يدامتلا نا حجرالاف نيفرطلا يوتسم ناك

 ركذو . ثنحلا ىلع اهميدقت زوحي ةرافكلا نأ هللا همحر فنصملا ةياور رهاظو

 ةرافكلا ميدقت زاوح ىف فالتخالا ببس كلذ ىلع ىنبو ىرخا ةياور حاضيالا ىف

 . لاق ثيح . ثنحلا ىلع

 اهمدق اذا اهطوقس ىف اوفلتخاو ثنحلا دعب ناميألا ةرافك نأ اضيا اوقفتاو

 . اهتداعا هيلع نكي مل ثنح مث ثنحلا لبق اهمدق اذا : مهضعب لاق ثنحلا لبق

 . ثنحلا لبق هي زجي ال : مهضعب لاقو

 ريمت لع فلح م ( : مالسلا و ةالصلا هبلع لاق هن ١ يور ام مهفالتخا ببسو

 تاي]ورلا ضعب ىفو ( "ربخ َوُه ىزلا ِتأَيلَو هنيمي نع ومَكْيلَك اهنم ًاريَح اكيت ىأرق
 . ( هنييي ْنَع ركيلف ريَع وه ىزلا ِتاَيلَو )

 تبقو لبق بجاولا قحلا ميدقت زوجي له مهفالتخا اضيأ ىناثلا ببسلاو

 ثنحلا ىلبق اهناف راهظلا ةرافك ىلع اضيا اسايتو لوحلا لبق ةاكزلاك هب وجو

 . ىهتنا . ملعا هللاو . صنلاب

 رئاسو ثيللاو كلامو ىعازوالاو ةعيب ر ىأر : رذنملا نبا لاق : رجح نبا لاقو

 ىعفاشلا نأ الا ثنحلا لبق ىزجت ةرافكلا نأ ىأرلا لحأ ريغ راصمالا ءاهقف

 ىزجت ال : ىارلا باحصا لاقو . ثنحلا دعب الا ىزجي ال :: لاقف مايصلا ىنثتسا

 . خلا . ثنحلا لبق ةرافكلا

 ثنحلا دعب ةرافكلا نأ مهتجح >> نم ركذو .هباحصاو ةفنح . ابأ ىأرلا لعاب داراو

 زاجا نم هنع لصفناو . ضرفلا ماقم عوطتلا موقي الف عوطت هلبق اهجارخاو ضرف
١ .. ةاكزلا مدقت ىف امك زوجي الف الاو ثنحلا ةدارا طرتشي هناب
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 اهريخات زوجي هنأو ثنحلاب الا بجت ال ةرافكلا نا ىلع اوقفتا : ضايع لاقو

 .ثنحلا دمب اهريخات ىروثلاو ىعازوالاو ىعمفاسلاو كلام بحتساو 0 ثنحلا دعب

 مالك وهو ءانثتسالا هلحي ناك امل نيميلا دقع ناب روهمجلل جتحاف . لاق نأ ىلا

 . ةرثكلاب :اضيا مهل وق حجريو ىلوأ ىندب وأ ىلام لعف وهو ةرافكلا هلحت نالف

 زاوجب لاق نم ةدع نأ ةعامجو ضايع هعبتو راصقلا نبا نسحلا وبآ .ركذو

 . خلا . ةفينح ابأ الا راصمالا ءاهقف مهعبت و ايباحص رشع ةعب را ةرافكلا ميدقت

 . لاق مث .هيلع درلا ىف لاطاف

 اهتقو لبق اهميدقت زوجي الو نادبالا قوقح نم مايصلا نأب ىعفاشلا جتحاو

 زوحيف لاومالا قوقح نمه اهناف ماعطالاو ةوسكلاو قتعلا فالخب مايصلاو ةالصلاك

 . لاق منأ ىلا . ةاكزلاك اهميدقت

 اقافتا ىزحت الف فلحلا لبق اهدحأ : تالاح ثلث تارافكلل ىرزاملا لاق

 اهيفف ثنحلا لبقو فلحلا دمب اهثلاث . اقافتا ىزجتف ثنحلاو فلحلا دعب اهيناث

 . فالخلا

 واولا فرخب نكل ىرخا اهرخاو ةرم ةرافكلا مدقف ثيدحلا ظفل فلتخا دقو

 عوطتلاو . ع وطتلاك تراصف بجت مل اهنأ ىأر عنم نمو . ابيترت بجوي ال ىذلا

 . بجاولا نع ىزجي ال

 واولا نال زاوجلا ىلع ناتلاد ناتياورلا : ةعامجو نيتلا نباو ىجابلا لاقو

 (رفكيل مث تايلف) لاقلو هنابال ىزجي ال ةرافكلا ميدقت ناك ولف بيترتلا ىلع لدت ال

 . زاوجلا ىلع لد ناسللا ىضتقم ىلع مهكرت املف زوجي ال ةجاحلا نع نايبلا ريخأت نال

 ءافلاك ىهف (كنيمي نع رفكو ريخ وه ىذلا تاف) هلوق ىف ءافلا امأو :: لاق

 تلد امل ةيناثلا تات مل ولو (ئَح َوُه ىلا تو كنيمت نع رَقَكَ) : هلوق ىف ىذلا

 الو ثنحو ةرافك ناثيش امعو فلحلا دعب هلعفي ام تنابأ اهنال بيترتلا ىلع ءافلا

 ضمب ف نأ ركذف (خلا برشاو لكف رادلا تلخد اذا) : لاق نمك امهو .امهيف بيترت
 بيترتلا ىضتقت ىتلا (مث) ظفلب (ريخ َوه ىذلا تنا ةمث كنيمي نَع زفكف) تاياورلا .297 . ٠%,۔4 - ِ۔ذه۔ .[

 . ملعأ هللاو . بيترت ريغ نم نيرمالا زاوج اهتدافال ىلوأ واولا ةياور لوقاو

 ىف هظفل (خلا اهب هعطقيل ملسم ءىرما لام ىلع انيمي فلح نم) : هلوق - 17

يقل دينس رىرما َلاَم اهي ليتق ربص رنبيت نع تع نم) ىراخبلا تاياور ضعب
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 هللا دمع نورتشي نيذلا ناي ه كلذ قيدصت هللا لزناف (ناَبْضَت مّيَكَع َوُمَر ةللا
 مكثدحي ام لاقف سيق نب ثعشالا لخدف (4) س ةيآلا اليلق نت هنامياو

 مع نبا ضرا ىف رثب يل تناك تلزنا يف : لاق اذكو اذك اولاق ؟ نمحرلا دبع وبا

 فلحي اذا تلقف .هنيمي أ َكَعَنَيب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتاف ىل

 ربص نيمي لَع فَلَح نم) : ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر لاقف هللا لوسر اي اهيع

 (ناَبضَت هينع وُهَو ةمايقلا موي هللا يقل مديئم ءىرما لام اهب عطق دجا اهيف َوَمَو
 ِ . ىمتنا

 هربصا لاقي اهفلاح اهيلع ربجيو مزلت ىتلا ىه ربصلا نيميو رجح نبا لاق
 . خلا . قحلا عطاقم ىف اهب هفلحا نيميلا

 رجح نبا لاق (اهب عطتقي وا اهب حليَتَقيَ) انموق دنع ةياورلا (اهب عطقيل:_هلوق
 هروكذملا فلحلاب هلام نم ةعطق ذخا وأ هبحاص نع هعطق هناك عطقلا نم ليعفت عطتقيو

 ىنو . هيلا رشلا لاصيا بضفغل \اب دارملا ( نابضغ هيلع ومو هللا ىقل ( : هل وق

 ًدقف) ةياور ىفو (ٌمذَجأ َوهَو ةللا ىقل الإ) ةياور ىفو (ضويعم هنع وهو) هياور > 9 . و ۔0ه ؟ ه ۔ ۔ ح ت 7 . » و م ٥ ۔ إ و إ .
 .(رانلا سم ُهَدَعقمم ههجوب اوَبَتيَلَك) ةياور ىفو (ةنجلا هتلع مرحو رانلا هن هللا بَجؤَأ

 ىوعدلا مكاحلا عامس زاوح ثيدحلا اذه ىفو ىراخبلا ةياور ىنف رحح نبا لاق

 . لاق نا ىلا . هري مل اميف

 ىلع ةنيبلا ناو _ لاق نا ىلا _ ةنيب هل لم ىعدملا لاسي مكاحلا نآ هيفو
 .: اهلك لاومالا ىف ىعدملا

 دعب ةنيبلا ةماقا دارأ مث هميرغ نبميب ىضر نم نا هلوق ىنف كلامل هب لدتساو

 . هفالحتسا لبق اهتماقا كرت ىف هل هجوتي رذعب ىتأ نا الا عمست ال اهنأ هفلح

 ةماقا زاجا ولف نيئنيشلا دحأ ىضتقت وأ نأ ههحوو : ديعلا قيقد نبا لاق

 الا هل سيل هنا ىضتقي ثيدحلاو . اعم نارمالا هل ناكل فالحتسالا دعب ةنيبلا
 . لاق نأ ىلا . امهدحأ

 .لاق نأ ىلا لاومالا ىن نيميلاو دهاشلاب لمملا كرت ىف هب ةيفنحلا لدتسا دقو

 . ةنيب هل تسيل نم ىلع اهلك ىواعدلا ىف نيميلا هيجوت ىلع هب لدتساو

. 77 : ةيالا .ة نارمع لآ ةروس (4) -
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 . الطبم رمالا سفن ىف هل موكحملا ناك ناو رهاظلا ىلع ماكحالا ءانب هيفو

 الالح هل نكي مل ام ناسنالل حيبي ال مكاحلا مكح نا روهمجلل ليلد هيفو

 . لاق نا ىلا . ةفينح ىبال افالخ

 لومحم عيمجلا دنع وهو ملسم قح ذخأيل الطاب فلح نم ىلع ديدشتلا هيفو
 ةدعاق ىلع لطابلا ليوأتلا ىف ذخاف . خلا . ةحيحص ةبوت رين نم تام نم ىلع

 . لاق نأ ىلا .مهبهذم

 ىلوا ديلا بحاص نا ىلع ةلالد هيف نأ انباحصأ ضعب ركذ :: ىدرواملا لاقو

 . هيف ىعدملاب

 سيل : لاقف بلطلاب ادب هنال ءايشالا هذه ىف مكحلا ةروص ىلع هيبنتلا هيفو

 فرصت نيميلا لمج امنا لب فلح اذا هيلع ىعدملل اهب مكحي ملو رخآلا نيمي الا كل

 هل مكحي ال نا هيلع ىعدملا فلح اذا مكاحلل ىغبني كلذلو .ريغال ىعدملا ىوعد

 . هنيمي مكح ىلع هرقي لب هتزايحب الو هيف ىعدملا كلمب

 نوكي وأ طالتخا امهنيب .نوكي نأ نييعادتملا ىف طرتشي ال هنا ىلع هب لدتساو

 انه هيلع ىعدملا رما ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نال هب قيليو كلذب مهتي نمم

 . لاق نا ىلا . امهلاح نع لاسي ملو ىوعدلا عمس نأ دعب فلحلاب

 نع هلاسي نا لاحم هنال نيمي ريغ نم هقحب اهل ىضق ةنيبلاب ءاج نم نا هيفو
 : هل لاقل هل مكحلا مامت نم نيميلا تناك ولو . هب مكحلا هل بجي ام نود ةنيبلا

 . لاق نأ ىلا ( اَهقَدِص ىقت َنيمِيَو كتنب )
 نم عامسلاب ةءادبلا : دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو ضايع ىضاقلا لاقو

 بولطملا ركنا نا بلاطلا نم ةنيبلا بلط مث ركني وا رقي لم بولطملا نم مث بلاطلا
 ناآ ىعدا اذا بلاطلا ناو ةنيبلا بلاطلا دجب مل نا بولطملا ىلع نيميلا هجوت مث

 . هيلع بولطملا دي نأب ةنيبلا ةماقا نع ىنفتسا فرتعاف بولطملا ديب هب ىعدملا

 . لاق نا ىلا

 قلطناف ) : هقرط ضمب ىف هلوقل هب صتخي اناكم نيميلل نأ ىلا ةراشا هيفو

 كلذبو ( هربنم دنع فلحلا نا ملسو هيلع هللا ىلص هدهع ىف دهع دقو فلحيل

دجسملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلاو ةمكاحملا تناك : لاقف ىباطخلا جتحا
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 سس ___اا_ __ __س_=.ا___سس_____=_۔_ _

 دبالف دجسملا ىف ناك هنال ربنملا ىلا الا هقالطنا نكي ملف فلحيل بولطملا قلطناف

 . لاق نأ ىلا . هنم صخا عضوم ىلا هقالطنا نوكي نأ

 .رخآ ليلدب تبث لب ىمذلا قح ميرحت ىلع ةلالد روكذملا ثيدحلا ىف سيل نكل

 نيميلا ىنف امهيف رمالا ىف مكحلا قرتفي ٧ ىمذلاو ملسملا نأ لصاحلاو

 ةبسنلاب ةبوقعلا ردق قرتفي امناو الطاب امهقح ذخا ىفو .اهيلع ديعولاو سومغلا
 . لاق امهيلا

 كلذ ىف هريثكو قحلا ليلق نيب قرف ال هناو نيملسملا قوقح ميرحت ظلغ هيفو

 حرص دقو . ظ_لفلا بتارم ىف ٧ ميرحتلا ظلغ ىف قرفلا مدع هدارم ناكو

 هيلع بنرتي ام نيب اذكو ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب دعاوقلا ىف مالسلا دبع نبا

 . خلا . اهريقحو ةدسفملا ريثك

 : رجح نبا لاق ( خلا ‘ هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم ) : هلوق _ 8

 بحاولا لعف ىف رذنلا ر ورصتب و بحتسم وأ بحاو ىن نوكت نآ نم معأ ةعاطلا

 .هتقأ ام ردقب كلذ هيلع بجيف اهتقو لوا ىف ةالصلا ىلصي نأ رذني نمك هتقوي ناب

 ديقتي و ابجاو رذنلاب بلقنيف ةيندبلاو ةيلاملا تادابعلا عيمج نم بحتسملا اماو
 ىفو . ةعاط ىن ناك اذا رذنلا ءاف وب رمالا ىف حيرص رعخلاو . رذانلا هب دق امب

 نيمي ةرافك ىناثلا ىف بجي لمو . ةيصعم ىف ناك اذا هب ءافولا كرت نع ىمنلا

 : . لاق نأ ىلا . ءاملعلل نالوق ؟ الوأ

 رذنلا هب دقعني الف انيلع بجاو . نيمسق ىلا ةعاطلا ةيعفاشلا ضعب مسق دقو

 ةيافكلا ىلع بجاوو . تقولا لوأ اهعاقي اك دقعنبف هيف تفصو رهظلا ةالصك

 ىمسي ال بودنم وا دقعنيف ةيافك وأ ناك انيع ةدابع بودنمو . دقعنيف داهحلاك

 ومهو هداقعنا حصالاو ناهجو هداقعنا ىنف مداقلا ةرايزو ضيرملا ةدايمك ةدابع

 لوالا مسقلا الا . ربخلا مومع نم صخي الف هلوانتي ثيدحلاو . روهمجلا لوق
 . ىهننا . لصاحلا ليصحت هنال

 هيف ءىش ال هنأ حاضيالا ىن هب ردص ىذلاو حابملا نع ثيدحلا ىف تكسو

سيلف ةعاطب سيل ام رذن نم ثيدحلا اذه ىلعف : هبقع لاق ثيدحب هل هب لدتساو
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 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اضيا انموق دنع حجارلا وهو (51) خلا . هب ءافولا هيلع
 . ملعا هللاو ( هللا هُجَو هب ىقت امب رذنلا ئار ) : ثيداحالا ضعب ىف

 ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفل ( خلا ةدابع نب دعس ىتفتسا ) : هلوق _- (9

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىتفتسا ىراصنالا ةدابع نب دعس نأ ) دانسالا

 ةنس تناكف اهنع هيضقي نآ هاتفاف هيضقت نا لبق تيفوتف هما ىلع ناك رذن
 . ىهتنا ( هدعب

 هللا لوسر اي : لاق اهنع بئاغ وهو هما تيفوت ةدابع نب دعس نأ ةياور ىفو
 . معن : لاق . اهنع هب تقدصت نا ،ىش اهعفنيأ اهنع بئاغ انأو تيفوت ىمآ نا

 . ىهتنا ( اهنع ةقدص فارخملا ىطناح نأ كدهشا ىناف : لاق

 اهسفن تتلتفا ىما نأ : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلل لاق الجر نا ةياور ىفو

 . ىهتنا , اهنم قدصن عَت : لاق ؟ اهنع قدصتأفا تقدصت تملكت ول امارأو

 . فنصملا ةياور ظفلب ةياور هيفو

 .جرزخلا ديس ىجرزخلا ىراصنالا وه : رجح نبا لاق ( ةدابع نب دعس ) : هلوق

 ةرمع ىه : رجح نبا لاق بئاغ وهو تتام ىنعي ( تتام ىمأ نا ) : هلوق

 دعس نا ركذ ةيجرزخ ةيراصنالا رمع نب سيق نب دعس تنب ليقو .دوعسم تنب
 ةوزمن ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلاو سمخ ةنس تتامو تعيابو تملتسأ اهنا
 هللا ىلص ثىبنلا ءاج اوعجر املف : لاق . هعم ةدابع نب دعس ناكو . لدنجلا ةمود

 . خلا . اَعربَك ىلع لصت ملسو هيلع
 ءىزجيفا : تاياورلا ضعب نأ : رجح نبا ركذ ( خلا . رذن اهيلعو ) : هلوق

 وم ام نايب ةياورلا هذه تدافاف :: لاق . كمأ نم ىنعأ : لاق ؟ اهنع قتعا نا اهنع
 . لعفت نا لبق تتامف ةبقر قتعت نأ ترذن اهنأ وهو روكذملا رذنلا

 نمل ةجح ثيدحلا ىف نوكيف نيعم ريغ اقلطم ارذن ترذن نوكت نا لمتحيو
 نا هرما كلذلف ناميالا ةرافك ىلعأ قتعلاو . نيمي ةرافكب قلطملا رذنلا ىف ىتفأ

 داق يلا ىف متاق ,رمت زم ملسو هيبع هللا ىلص ءينلا نا ) اضيا ىه ثيدحلا صن (ة)
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . ملكتي الو للظتي الو . سيجيآ الو موصت نا رذن هنا هل ليقف هنع
.هجام نباو دواد وباو ىراخبلا هاور ( مايصلا نم ةعآلت ناك ام هينع نإق . مكنيو شيجي مصي
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 دمعس ةدلاو ىلع ناك ىذلا رذنلا نأ مهضعب نع ربلا دبع نبا ىكحو . اهنع قتمي

 . ٠ لاق مث هدرو . خلا . مايص

 لوصوب هعفني كلذ نأو تيملا نع ةقدصلا زاوج دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو

 : للامت هلوقف مومعل صصخم وهو دلولا نم ناك نا اميس الو هيلا ةقدصلا باوث

 روهمحلا دنع هنع قتعلا ةقدصلاب قحتليو .(1) ىم م لإ ناسنإلل سيل نآ

 . ةيكلاملا دنع روهشملل افالخ

 موصلاو جحلاك تيملا ىلا لصت له ربلا لامعا نم ةقدصلا ريغ ىف فلتخاو

 هللا ىلص هنال زئاج ةيصولا كرت نا هيفو . مايصلا ىف كلذ نم ،ىش مدقت دقو

 ٠ رذنملا نبا هلاق ةيصرلا كرت ىلع دعس مأ مذي مل ملسو هيلع

 نأب بيجاو . فيلكتلا اهنع طقسو اهتومل رذعت دق اهيلع راكنالا ناب بقعتو

 . زاوجلا ىلع لد كلذ ىلع رقأ املف هعمسي نمم اهريغ ظمتيل كلذ راكنا ةدئاف

 ىف ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا ةراشتسا نم هيلع ةباحصلا ناك ام هيفنو

 . نيدلا رومأ

 . بلاغلا نظلاب لمملا هيفو

 : اهنذاتسا هنأ ىلع لومحم وهو مالا ةامح ىنف داهجلا هيفو

 . دلاولا رب ىلا ةردابملاو ربلا لمع ىلا ةعراسملاو لمحتلا نع لاؤسلا هيفو
 . هف ةينلا قدص رابتعا دنع اذهو . اهئافخا نم اريخ نوكي ةقدصلا راهظا ناو

 دمحم وبأ كلذ رثكا ىلع هبن . مكحلا سلجم ريغ ىف ةداهشلا لمحت مكاحلل ناو

 . ىهتنا . ىفخي ال رظن هضعب ىفو ةرمج ىبأ نبا

 ثيدحلا ىفنو : هصن ام اضيأ ثيدحلا اذه ىلع مالكلا دنع رخآ لحم ىنف لاقو

 رذن هيلعو تام نم نا ىلا روهمجلا بهذ دقو . تيملا ىلع ةبجاولا قوقحلا ءاضق

 ضرم ىف رذنلا عمقو نا الا صوب مل ناو هلام سأر نم هؤاضق بحي هنا ىلام

 . ثلثلا نم نوكيف توملا

 ةصقب روهمجلل لدتساو اقلطم كلذب يصوي نأ ةيفنحلاو ةيكلاملا طرشو
 1 . خلا . هذه دعس ما

٠ 34 : ةيآلا . مجنلا ةروص )1(



 19 روذنلاو ناميالا ىف (44) بابلا

 ةثرولا ىلع بحي ٧ هبحاص نيعتي مل بحاو لك نا انباحصأ دنعو : لوقأ

 . ثلثلا نم وا لاملا ةلمج نم جرخي له هب ىصوأ اذا اوفلتخاو . ةيصرولاب الا

 . ملعأ هللاو . ىناثلا ىلا ليمي هللا همحر حاضيالا بحاص مالك رعاظو

 توملا دعب نيدلاولا رب لضف هيفو . ملعالا ءاتفتسا هيفو : رحح نبا لاق

 . مهتمدذ ىنف ام .ةءارب ىلا لصونلاو

 رظحلا دمب رمالاك نوكي له ناذئتسالا دعب رمالا ىف لوصالا لها فلتخاو

 حجر امك ربابحتسالل هنأ هريغ دنع حجارلاو هلثم هنأ لوصحلا بحاص حجرف الوا

 ۔ خلا . بابحتسالل هنأ عنملا ىأ رظحلا دعب رمالا ىف ةعامج

 كلذ نآ مدقت ( رانلا هل بج واو ةنجلا هيلع هللا مرح ) : هلوق (6) - (0

 هتثرول وأ هبحاصل كلذ عفدب حصت امنا هتب وتو ةب وت ريغ نع تام نم ىلع لومحم

 لوهجم لام لك نال اثراو الو ابحاص هل ملعي مل نا نيكاسملاو ءارقفلل وأ هدعب نم

 لوق وهو نيددشنملا ريغ لوق وه اذهو . مولعم وه امك نيكاسملاو ءارقفلا هليبس

 نم .ادحأ اوسن وي ال نآ نيملسملا نأش نم نال : لاق هللا همحر حتف نب سوررمع

 همحر سابع نبا لوقي امك هحانفم عاض لفق هنا نولوقي نوددىشملاو . هللا ةمحر

 . ملعأ هللاو . ادمع نمؤملا لتق ىنف هللا

 حيرصت نم مدقت ام دري ثيدحلا رهاظ ( خلا . اريسي ائيش ناك ناو ) : هلوق

 هدارم لاقي نا الا مهللا . ريثكلاو ليلقلا نيب .قرفلاب دعاوقلا ىف مالسلا دبع نبا

 .ملعأ هللاو رهاظلا وهو باقعلا قيقحت لصا ىف ال باذعلا عاونأ ىف امهنيب قرفلا

 زاوح ىفو . رانلاب ةريبكلا بحاصل عطقلا مدع ىف انموق ىلع در ثيدحلا ىفو

 مهنا الا . مدقت امك مهدنع دوجوم ثيدحلا نأ عم : ةنجلا لوخدو اهنم هجورخ

 هللاو . اوكرشأل ليواتلا الولو , كلذ ىف مهباد وه امك ةئيشملا ..: دقتب نولتعي
 . (7) ملعأ

 ىراصتالا ةماما ىبا ثيدح نم هجام نباو ىناسنلاو ملسمو دمحاو اطوملا ىف كلام ءاور ثيدحلا (6)

 ٠ سابع نبا قيرط نم بابلا ىف هبشي ام مدقت دقو

 نيميلا ىهو ٠ اوبوتي مل نا مارح مهيلع ةنجلا نأو رئابكلا لها بيذعتب عطقلا ىلع ةجح هيفف (7)
 : نهو ةرافك نهل سيل ىتلا سمخلا رئابكلا نم ىهو رانلا ىف اهبحاص سمفت ىتلا سومفلا
 ٠ سومفلا نميلاو . فحزلا موي رارفلاو . نمؤملا تهبو . قح يقب سقنلا لتقو . هللاب كرشلا

٠ حراضلا هدافا
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 نوسعبرالاو سماخلا بابلا

 لقعلاو تايدلا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 1
 « لبالا نم ةئام ةيلا » : لاق ، ملسو هيلع هللا ىلص

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع اضيأ (1) هقيرط نمو _ 2

 . « لُجَولا ةيد فصن ةزملا ةيد »
 : لاق مالسلا و ةالصلا هيلع هنع اضيآ (3) هقيرط نمو _ 663

 مامع ىف دُمَقلا ةيدَو٬ةيذلا تلت ةنس لك ماوعأ ةثالئ ىف انطخلا ةيد »
 / . »« دحا

 : لاق 5 مالسلاو ةالصل ا هيلع هنع اضيا هقيرط نمو - 4
 نم يلع ادي مهو.مارح مهنيب مهلاومأو مهؤامد افاكتت نوُملننملا »

 لتق الو . مهاَصقأ مهيلع دزي امهاندا مهتَذب ىعسي امهاوس
 ملننملا زفاگلا ثري الو ، رفاكب ملم لتقي الو ،هدهمت ىف ردهت وذ
 . « رفاكلا ملننملا الو 1 41 َ : هو س

 مهو لتقلاو ةيدلا ىف ءاوس مه ىأ مه ؤامد ؤفاكتت : عيب رلا لاق

 مهتمذب ىعسي مهريغ نم لضفأو ىوقأ مه ىأ مهاوس نم ىلع دي
 دريو مهمزل دهعلا نيملسملا نم لجر ىندأ ىطعا اذا ىآ مهاندا

 : رباج لاق . ادار ناك نيملسملا نم نهعلا در نم يأ مهاصقآ مهيلع

 . مالسالا ىف لضفلا لهأ (4) ةعامج وآ مامالا (3) قافتاب الإ

 .بطقلا ةغسن ىف هركذو مدقتلل دنسلاب سابع نبا ىا هقيرط نمو : هلوف (1(
 ىنلا ثيدعلا اذكو بطقلا ةخسن ىف هركذو مدقتملا دنسلاب سابع نبا ىنعي هقيرط نمو : هلوق (2)

 ٠ انه امك هركذ باوصلاو ؤ سابع نبا اهنم طقس نكل بطقلا ةغسن ىف روكذم هيلي
 ٠ قفتي نا (ة)

) )4ةعامجو ٠
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 نبتآ رما نا :لاق ة ري ره ىبآ نع تعمس : لاق ةديبع وبآ _ 5

 هيف ىضقف ًاَتِتَم نينج تحرطف ىرخألا امهادحا تممر ليذه نم
 . ةمأ وآ (5) َبَع ةزع امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

= » ٧٣ 

 لثم ةيد عمج ةيناتحتلا فيفختب تايدلا : رجح نبا لاق _ 663 . 62 . 1

 اذا هيدي ليتقلا ىدو لوقت . لادلا نوكسو واولا حتفب ةميدَو اهلصأو ةدعو تادع

 .ردصملاب ةيمست ةيد ىمسو . سفنلا ةلباقم ىف لصح ام ىهو هتيد هيلو ىطعأ

 . بسحف ةروسكم لادب ليتقلا . (د) رمالا ىفو . ضوع ءاهلاو ةفوذحم اهؤافو
 . خلا . (ُهد) تلق تفقو ناف

 ةيدلا لقعلاو : حاحصلا ىف لاق . فدارملا فطع نم تايدلا ىلع لقعلا فطعو

 مث لوتقملا ىلو ءانفب لقعت تناك لبالا نال كلذب تيمس امناو : : ىممصالا لاق

 خلا .ريناندو مهارد هتيد تيطعا اذا لوتقملا تلقع : اولاق ىتح .اذه مهل امعتسا رثك

 رثأ ىفو : هللا همحر دعاوقلا بحاص لاق (لبالا نم ةئام ةيدلا) :: هلوق _ 1

 خلا .اككسم ابهذ رانيد ةئامعبرا كلذ ةلمجو ريناند ةعبرأ ةقان لك ةميق انباحصأ
 . انباحصأ ضعبل لوق هللا همحر هركذ ىذلاو

 باطخلا نب رمع ىضقو “لوقلا اذهل ارخؤم ناويدلل ماكحالا باتك ىف لاق
 . ةرقب ىتئثامب رقبلا لهأ ىلعو . ةقان ةئامب لبالا لهأ ىلع ةيدلا ىف هنع هللا ىضر

 . ءادرو رازا ةينامي ةلح ىتئامب للحلا لهآ ىلعو . ةاش فلاب ةاشلا لما عو

 ىنثا ليقو مهرد فالآ ةرشع قرولا لهأ ىلعو . رانيد فلا بهذلا لمأ ىلعو

 ! . افلا رشع

 لكل لوقن اذه ىلعف رانيد فلا : ضعب لاق : ةيدلا ىف فالتخا بهذلا ىفو

 ةسمخب قونلا تموق رانيد ةئامسمخ : لاق نمو . ةميقلاب زيناند ةرشع ةقان

 .غلا . ةمبرا ةقان لك ةميق لعج رانيد ةئامعبرا ةيدلا لاق نمو. ةقان لكل ريناند
 انموق هيلعو هللا همحر فاصو نبا مزج كلذبو رانيد فلاب ردص هارتف

. ملعا هللاو
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 . ةلماك تناك اذا ىنعي ( ماوعأ ةثالث ىف اطخلا ةيد ) : هلوق _ 04

 سيلو ىنعي ةلقاعلا ىلع اطخلا ةيد بحت و : هللا همحر دعاوقلا بحاص لاق

 عجاريلف كلذ ريغ ليقو مهضعب لوق ىف اهعمج هيلع نكلو ءىش اهنم ىناجلا ىلع
 دحاو ماع ىف ثلثلاو . نيماع ىف ىدؤي فصنلاو . نينس ثالث ىف ىهو . ناويدلا

 . ىهتنا

 نورشعو نوبل نبا نورشعو ضاخم تنب نورشع ءازجأ ةسمخ ىلع اطخلا ةيدو

 . ةففخم ىسمتو ةعذج نورشعو ةقح نورشعو نوبل تنب

 . هقح نوثالث اتلأ ذخؤت ةظلفم ىمضتو ( دحاو ماع ىف دمعلا ةيد ) :: هلوق
 ذخأ مدلا ىلو راتخا اذا اذهو اهدالوأ اهن وطب ىن ةفلخ نوعبرأو . ةعذح نوثالثو

 .لضفا وفعلاو ةيدلا ذخأو وفعلاو لتقلا نيب ىلولا هيف ريختي دمعلا لتق ناف ةيدلا

 عنتما ضمب نود ةثرولا ضمب افع اذاو ةيدلا ضعب نع وفعي نا زوجيو

 ةيدلا ذخأ كلذكو . نامتكلاو روهظلا ىنف دوقلا زوحيو . ةيدلا تنيعت و صاصقلا

 . ءىش اهنم ةلقاعلا مزلي الو

 بتك ةاروتلا لما نال ةمالا هذه تايصوصخ نم ةثالثلا رومالا نيب رييختلاو

 مرحو وفعلا ليجنالا لها ىلعو . ةيدلا ذخاو وفعلا مرحو ةتبلا صاصقلا مهيلع
 .ملعا هللاو . اربسيتو مهيلع ةعس وت ةثالثلا نيب ةمالا هذه تريخو . ةيدلاو صاصقلا

 : حاحصلا ىف لاق زمهلاب ىنعي ( مهؤامد افاكتت ن وملسملا : هلوق - 4

 نيملسملاب دارملاو ( خلا . مُهؤاَد اماكنت َنوُسِلنملا ) : لاقيو . ءاوتسالا ؤفاكتلاو

 نكل مهنم نوكي نم ىندأ ىف نيدحوملا نم نوكي نم فرشا لتقيف نودحوملا انه
 . هوجولا لك نم ىواسنلا طرشب

 ملسملا ناك ارح كرشملاب ملسملا الو دبعلاب لتقي ال رحلا نال : دعاوقلا ىف لاق
 ناك نا هتميق للنأاقلا دبعلا ىلوم ىلعو . ارح ناك اذا ةيدلا هيلع نكل ادبع وأ
 . لاق نا ىلا . ادماعم لوتقملا كرشملا

 ىتح مهضعب لوق ىف ةأرملاب لتقي ال لجرلا نال ( هوجولا لك نم ) : انلوقو
اهلتق نا اماو . ءىش ءادأ ريغ نم لتقي نورخآ لاقو . ةيدلا فصن اهؤايلوا ىدؤي
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 رمع لمعف امك رثك) وا ادحاو اهل لتاقلا ناك ءىش در ريغ نم اهب لتقي هناف اكتف

 . لاق نأ ىلا . اهلتق ىف اوكرتشا ةارماب لاجر ةثالث لتق هللا همحر

 اساب هب ديري هنا ىزري ال لفاغ وهو هناكم ىف لناقلا هيتأي نا كتفلا ىنعم ىف
 هيطعي نأ هانعمو اضيأ ردفلا ىف اهب لتقي هنأ رهاظلاو . هرخآ ىلا ةأجافم هلتقيف

 . هوجولا هذه رش وهو : دعاوقلا ىف لاق هلتقيف نامالا

 ىلص هنا جحلا باتك ىف ءانبتك اميف مدقت ( مارح مهنيب مهلاومأو ) : هلوق

 . ( ادم موي يا سانلا اهيأ ) : لاقف . رحنلا موي سانلا بطخ ملسو هيلع هللا
 ادم مكموي ةممرحَع مارع مكنع مُكصاَرعأَو مكلاَوُمَأَو مگاممد َنإَق . لاق نأ ىلا

 مكضعب برضي اًراَك يدعب اومجرت ال . لاق نا ىلا . ادمع مكر هش ىف ادمع مكدب ىف

 َ َ . ملعأ هللاو ٠ ضا باقر

 هللا ىلص ىبنلا نع ىراخبلا ىف ةياورلا ( هدهع ىف دهع وذ لتقي الو ) : هلوق

 ةَييَس ني ثجؤت اَهَحير ناو ةنجلا ةحار حي مل اًدماَعمم َلَتَق نمم ) : ملسو هيلع

 هلللا َمَرَح املح ريعب ةدام اسفن َلَتَق نم ) تاياورلا ضعب ىفو ( اماع بيبا
 0 . ( ةنجلا هنن

 دحو ىأ حاري هلصآو +ءارلاو ءايلا حتفب ( حري مل ) : هلوق : رجح نبا لاق

 . رثكالا هيلميودوجا لوالاو . لاق ءارلا رسكو هلوا مض نيتلا نبا ىكحو . حي رلا

 . ملعأ هللاو . حيري حار نم هيناث رسكو هلوا حتف ىهو ةثلاث ىزوجلا نبا ىكحو

 . ىهتنا

 نم ) اهنم تاياور ( اماع نيعبرأ ةريسم نم ) : هلوق ىف رخآ لحم ىف ركذو
 اهنمو ( ماع ةنايسُمَخ ) اهنمو ( ماع ةئام ةرتسيمت نم) اهنمو ( امام َنيِمبتَم ةريىيت
 تاهيجوت كلذ ىف ءاملعلل ركذو ديدش فالتخا اذهو : لاق مث (مامي فلآ ةريسيمت نم)

 نيمبرالا نا لاقي نأ عمجلا ىف ىل رهظي ىذلاو : تلق :: لاق مث عمجلا ةيفيك ىف
 تركذ وا كلذ قوف نيعبسلاو . فقوملا ىف نم ةنجلا حير هيف كردي نمز لقا
 صاخشالا فالتخاب كلذ فلتخيو . كلذ نم رثكا فلالاو ةئامسمخلاو ةغلابملل

 ىبرقلا ةفاسملا نم هكردا نمم لضفا ىدعبلا ةفاسملا نم هكردأ نمف لامعالاو
. كلذ نسبو
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 هذ مه ينيب عمجلاو : لاقف ىذمرتلا حرش ىف انخيش كلذ ىلا راشا دقو

 نأ ىللا . مهتاجردو مهلزانم توافتب صاخشالا فالتخاب فلتخي كلذ نأ تاياورلا

 ىمذلا لتق اذا ملسملا نا ىلع ثيدحلا اذهب جتحا بلهملا نأ لاطب نبا لقنو . لاق

 .خلا . ىويندلا نود ىورخالا دعولا ىلع هرمأ ىف راصتتقالل هب لنقي ال دهاعملا وأ

 كلام هنم ىشنتتساو . روهمحلا بهذم وه اذه ( رفاكب ملسم لتقي الو ) : هل وق

 . هب لتقي هناف ةليغ لتق اذا ىمذلا

 .قاقحتسا ريغب هلتق اذا ىمذلاب ماسملا لتقي : اولاقف روهمحلا ةيفنحلا فلاخو

 . (6) نماتسملاب لتقي الو

 . يسوجملا نود ينارصنلاو دوهيلاب لتقي يعخنلا و ىبمشلا نعو

 ليلد موقي ىتح ظفللا مومعب ةربعلا نال روهمجلا هيلا بهذ ام حيحصلاو

 وه امنا رفكلاو مالسالا ىلع عرشلا ىف ىنبي ىذلا مكحلا نالو . صيصختلا ىلع

 رفكلاو ةماركلا ع وبني مالسالا ناف اعيمج امهلوآ رفكلا صقنل وأ مالسالا فرشل

 . رحح نبا نم اصخلم دارملا . ىهننا . ناوهلا عوبني

 كرشملا انه رفاكلاب دارملاو ( رفاكلا ملسملا الو ملسملا رفاكلا ثري الو ) : هلوق

 ملسملا هيلو ثري ال هناف كرنملا امأ دحوملا ملسملابو اقلطم دحومب سيل نم وعو

 انموق نم روهمجلاف ةمسقلا لبق ملسا اذا اماو . همالسا لبق لاملا مسق اذا اقافتا

 ثراوتلا مدع ديق نمف هل واننب ثيدحلا مومع نال : اولاق اضيأ هثري ال هنأ ىلع

 تيملا كلم نع لقتنا اذاف توملاب قحتسي ثاريملا نالو . ليلد ىلا جاتحا ةمسقلاب

 . مسقي مل ولو هيلا لقتنا ىذلا هقحتسا دقف هتومب

 لوقآ مالسالا ىف هل ابيغرت ثرو ةمسقلا لبق ملسأ اذا هنأ ىلا دمحا بعذو

 . نيجوزلا ىف الا انباحصأ بهذم وهو

 هكرداف لام ىلع كرشملا ملسا نا اماو ةلاسم : هللا همحر ليعامسا خيشلا لاق

 نماتسملاو نماتسملاب لتقي الو يمذلاب ملسملا لتقي فيكف بيرغ لوق وهو رجح نبا ىف درو اذك (6)
٠ ١ لمات . مرتحي ناو دعولاب هل يفوب نا بجي نم ىلوا
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 ناكردي ال امهناف نجوزلا الخ ام انباحصآ لاق . هنم هثاريم هل ناف مسقي نأ لبق

 . ىهتنا (7) مسقي مل وأ مسق ائيش

 . ثيدحلا مومعل روهمجلا دنع اضيا رفاكلا هيلو ثري ال هناف ملسملا امأو

 قورسمو بيسملا نب ديعسو ةباحصلا نم ةيواعمو هللا همحر لبج نب ذاعم بهذو
 مالشإلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب اوجتحاو هثري هنا ىلا نيعباتلا نم ىعازوالاو

 هوهبشو ( ضقني الو ديزي مالسإلا ) تاياورلا ضعب ىفو ( تلمع لشي الو ولمعي

 ىف حيرص وهو صنلا ةضراعم ىف سايق هنأ روهمجلا ةجحو :: رجح نبا لاق
 ىلع لومحم وه لب دارملا ىن اصن سبيلف ثبدحلا امأو . هدوحو عم سايق الو دارملا

 نأ وهو رخآ ثيدح هضراع دقو . ثرالاب هل قلعت الو نايدالا نم هريغ لضفي هنأ

 اوُدخَتَت ال ه : ىلاعت هلوقل رفاكلاو ملسملا نيب ةيالو الو ةيالولاب قلعتم ثراوتنلا

 . لاق نا ىلا . (8) " ضُتَب ءايلؤآ مُهُصُعب :ايلآ ىراصنلا دوعتلا

 اعيمج نامثعو رمع نع كلذ ءاج ثاريملا ةمسقب رابتعالا زعو ثلاث لوق هيفو

 . خلا . دمحأ نع. ةياور وهو ديز نب رباجو نسحلاو ةمركع نعو

 نيب ثراوتلا ىزجي ال كلذكو ةلاسم : هللا همحر يعامسا خيشلا لاق هيبنت
 . ىهتنا . سوجملاو ىراصنلاو د وهيلاك الصأ انيلا اومكاحت نا للملا لهأ

 ةلم هلك رفكلا ن] ىلا ةيفنحلاو ةيعفاسلا بهذف فالخ كلذ ىف انريغ دنعو

 دوهيلاو . ةلم ىراصنلا نأ ىلا ةلبانحلاو ةيكلاملا بعذو . مهنيب ثراوتلا عقيف ةدحاو

 . ةلم امهادع امو . ةلم

 ثَراَوَتث ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب للم رفكلا نا ىلا بهذ نم جتحاو
 مالسالا يتلملا ىدحاب دارملا نأب ةدحاو ةلم هنا : لاق نم باجأو ( يتلم ها

 . رفكلا ىرخالابو

 هتبارقلڵيامونمدحا سيل ثاريملا ىف ضراع ببس وهو اندنع توملاب عطقنت ةمصعلا نال كلذو (7)
 هتجوز ملستف ملسملا توفي نا كلذو ةرابعلا دروأ نا دعب هللا همحر لينلا حراش كلذل لثمو

 امهدحا ملسي وا . رخآلا ملسيف نيرفاكلا نيجوزلا دحا تومي وأ . هتكرت مسق لبق ةيباتكلا

 ٠ رخآلا توميف
٠ 51 : ةيالا . ةدئاملا ةروس (8),
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 اضيا اوفلتخاو . ال وا مهنيب ىرجي له ىمذلاو ىبرحلا ىف اضيا اوفلتخاو .
 وأ .زاححلا لما لوق وهو نيملسملا لام تيبل وه له تام وأ لتق اذا دترملا لام ىف :6

 مهل نال : هللا همحر ليعامسا خيشلا لاق .قارعلا لحا لوق وهو نيملسملا هتبارقل

 .ضئارفلا بنك اهلحمو ةريثك ةلاسملا ع ورفو . ىهتنا . مالسالاو ةبارقلا نيببس هيف

 ةراشا هيف . مهربغ نم لضفاو ىوقأ مه ىأ ( مهاوس نم ىلع دي مهو ) : هلوق

 ديلاو : حاحصلا ىف لاق . اهيناعم ةلمج نم اهنال ةوقلا ىنعمب انه ديلا نا ىلا

 ‘اَمَسلاَو » : ىلاعت لاق . ةقاط ىأ نادي نالفب امو . هاوق ىا هللا هديأو . ةوقلا

 ىتح مهريغ ىلع مهن وق ىف ملسو هيلع هللا ىلص غلاب ( خلا . رنب اَماَتُيَنَب

 (لدع ديز ر :: مهلوقو ( لَجَع ني ناتسنإلا قلخ ) دح ىلع ةوقلا سفن مهناك اوراص

 هنأ اوركذف فاضملا ريدفت وآ لي وأتلا امأو ( رابداو لابقا ىه امناف ) : هلوقو

 . ملعأ هللاو . ةغلاملا توقب هنال لوذرم ىماع مالكو لوسفم ىنعم

 باب ( : لاق ثح ىراخبلا ىف هل بوب اذكه ) مهاندا مهتمذب ىعسي ( : هل وق .

 هظفلو . ثيدحلا قاس مث (مهاندا اهب ىعسي ةدحاو معراوجو نيملسملا ةمذ

 . َناَعَت هلللا باتك آلا ُهّوَرَقَت تات اتَدْنِع ام : لاقف ىلع انبطخ ) دانسالا ركذ دعب
 نب ام مارح ةنيدلا لبإلا ناتسآو تاحارجلا اهيف لاقف ٍةَميَِصلا هذك ىف او
 ةميلا هلا هنل عبتم ادخمت اهيف ىرآ وأ اثدَع اهيف ثدحأ نمق اذك ىلا ربع

 .كلد رم هيلعف هيلاوم رت لوك نمو . دمع لو فرص هنم لبق ال يعمجا ياتلا
 . ىهتنا . ( َكلَد رن هنَلَعَف هسم َرَقْعَأ َنَمَق ةحاو يملا ةمذو

 بستني نأ قيتعلل زوجي الف قتملا ءالو هيلاوم ريغ ىلوت نمو ) : هلوقب دارملاو

 : ثيداحالا ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هل وق ىنعم وهو هبأ رغ ىللا ىعدا نم

 . ( ةبارقو ءالو ىف نينض وآ )

 ضقن ىا ءافلاو ةمجعملا ءاخلاو عطقلا ةزمهب رفخأ نمف : ىراخبلا ىف هلوقو
 .رجح نبا نم . ىهتنا . هتنما فلأ ريفب هب ترفخو هدهع تضقن هت رفخا لاقي دهملا

4 : ةيآلا . تايراذلا ةروس (9)
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 : رجح نبا لاق ( ك . مهمزيلف دهعلا نيملسملا نم لجر ىطعأ اذا ) `:: هلوق

 نمأ اذاف حيحص مهنامأ ىأ ةدحاو نيملىسملا ةمذو حضوا ةرابعب كلذ ىنعم ىف

 . ةفورعم طورش ناماللو . هل ضرعتلا هرعغ ىلع مرح مهنم دحاو رفاكل ١

 نيملسملا ةمذ نأ ىنعملاو عىجيو بهذيو اهالوتي ىأ ( اهب ىمسي ) :هلوقو
 نيملسملا نم دحاو نما اذاف عيضو وأ فيرش رثكا وأ دحاو نم تردص ءاوس

 رحلاو . ةأرملاو لجرلا كلذ ىف ىوتسيف هضقن دحال نكي مل هتمذ هاطعأ وا ارفاك

 . خلا . ةدحاو سفنك نيملسملا نال . دبعلاو

 صنلاب عيضو لك مهلفا ىأ ) مهاندأ ( : هل وق ىف لخدو 8 رخآ لحم ىف لاقو

 اماف . نونحملاو ىبصلاو دبعلاو ةأرملا مهاندا ىف لخدف ىوحفلاب فيرش لكو

 نم انرجا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هب ىنعيو هلبق بابلا ىف مدقتف ةأرملا

 ٠ ( ىناه مأ اي ترحا

 : ةفينح وبأ لاقو . لتاقي مل مأ لتاق هناما روهمجلا زاحأف دبعلا امأو : لاق

 حص لاتقلا ىف هدمس هل نذآ اذا : نونحس لاقو . الف الو هنامأ زاح لت \ق نا

 . الف اإلاو هنامأ

 .ث زناج ريغ ىبصلا نامأ نآ ملعلا لهأ عمجا :: رذنملا نبا لاقف ىبصلا امأو

 ىذلا زيمملا كلذكو . هريغو قهارملا نيب ةقرفتلاب رعشي هريغ مالكو تلق : لاق

 . ةلبانحلاو ةيكلاملا نع فالخلاو لقعي

 ازغ نا : ىعازوالا لاق نكل . رفاكلاك فالخ الب هنامأ حصي الف نونحملا امأو

 . هنمام للا هدرلف الاو هاضمأ مامالا ءاش ناف ادحأ نمأاف نيملسملا عم ىمذلا

 ضرأ ىف ريسالا رارحالا لاحرلا نم ىنثتسا هنا ىروتلا نع رذنملا نبا ىكحو

 . خلا . هنامأ ذفني ال .: لاقف برحلا

 قيرط نم ىراخبلا ةياور هلثمو ( خلا .ليذه نم .نيتأرما نا ) : هلوق _- 5

 امُماَدُحا, تَمَرَق ليذه م ِناتَرْمَأ تَلَتَتَقا ) اهظفل ةدايز عم اضيا ةريره ىبأ
 ملَسَو ميلع هنلا ىلص ىبنلا لا اومَصَتْخاَق اهنطب ىف اَمَو اَهنَنَنَقَ رجح ىرخالا ٤ ٥؟۔ د ,. ۔ ١ ١< ه ۔۔؟ ,< س .م۔ . م ۔ ح ٠.2 ۔ذ۔ ۔ ٠

. « اَهننماَع ع ازما ةيد ىضقو ةمأ ؤآ رمت ةرغ انينب ةيد نآ ىققف
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 ةأرما نينج ىف ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرخأ ةياور هيفو

 ىضقف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق ىتلا ةارملا نا مث ةما وا دبع ةرغب نايحل ىنب نم

 (اهنبصع َنَع رقملا نأو . امجؤَرَر اهبنتل هتازيم نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )مح دنع ناترض ناتأرملا ناناهو ليذه نم نطب نايحلو : رجح نبا لاق

 هل لاقي لجر انيف ناك لاق . هريغ نع ةياور . لاق نا ىلا . ىليذهلا ةغبانلا نبا
 تبرضف .ةيرماع ىرخالاو ةيلذه امهادحا ناتأرما هل ةغبانلا نب كلام نب لمح

 . ( خلا . ةيرماعلا طب ةيلذملا

 مهضعب دازو . تاياورلا ضعب ىف رجحب ىا ( ىرخالا امهادحا تمر ) : هلوق

 ."لياع مو اَهَتْطَب باصا

 . هنتئقُف قبح ئه طاطئض ردوب اه ةأرمأ تبرض اهضعب ىفو
 لمح ميظع نزو نين ونو ميجب نينجلا :: رجح نبا لاق ( انينج تحرطف ) : هلوق

 وهف اتيم وأ دلو وهف ايح جرخ نان . هراتتسال كلذب ىمس اهنطب ىف ماد ام ةارملا

 . انينج هيلع قلطي دقو . طقس

 ءاونس دلو هنا فرعي امم ةارملا هنقلأ ام نينجلا : أطوملا حرش ىف ىجابلا لاق
 . . ىهتنا . اخراص لهتسي مل ام ىثنا ما اركذ ناك

 ضعب ىن ) خل ١ . ةرغب امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىضقف ) : هل ق

 الو ترتغ الل لكأ ال نم هللا لوسر اي مرغا فيك ةأرملا لَو ) : لاقف تاياورلا
 ادم امإ ) : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف ؟ لطي كلذ لثمف َزهَتْسا الو قطت
 . لاق نا ىلا . ( ناهكلا ناوخإ ن

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف تيفوت ةرفلاب اهيلع ىضق ىتلا ةأرملا نا مث

 . اهتبصع ىلع لقعلا نأو . اهجوزو اهينبل اهثاريم ناب ملسو

 مهتأ نع اْقَمي نآ نحا مُهَر حلا ةداس مه ادلو اهل نا لاقف : ةياور ىفو
 : لاقف ؤىش يل ام :: لاق (. امدَلَو نم كتخأ نَع لقعت نا قحا كنا لب ) : لاقف
 نم ضبقا _- نينجلا وب و ةارملا جوز وهو ليذه تاقدص ىلع ذئموي وهو - لمح اي

. ىرخا ةياور ىف لاق نا ىلا لّيذمك تاقدص
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 لمح ىعسف اهب هناعاف نايحل ىنب ةقدص نم هنيعت نآ الا غىش هل ام : اولاق

 ةلقاع ىلع ةيدلا نأ ىضقف . ىرخا ةياور ىف لاق نأ ىلا . امافوتسا ىتح اهيلع

 . لاق نا ىلا . ةاش ةئام وأ لبالا نم رشع وا ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا ىفو ةأرملا

 ىف ىمدآلل لمعتسا دقو سرفلا ةهبج ىف نوكي ضايبلا لصالا ىف ةرفلاو
 ايمدآ سيفنلا عوشلا ىلع ةرغلا قلطتو . لاق نآ ىلا . ءوضولا ىف مدقتملا ثيدحلا

 ناويحلا فرنشأ هنوكل ةرغ ىمدآلا ىلع قلطأ ليقو . ىثنا وا ناك اركذ هريغ وا ناك

 " ٠٠٠٠ ءاضعالا فرشا هجولاو هجولا ةرغلا لحم ناف

 ةماىلا ةءارق : ىليعامسالا لاق ( ةمأ وا دبع ةرغ ) : ثيدحلا ىف هلوقو

 هجوا نيونتلا : لاقو . فالتخالا ضايع ىضاقلا ىكحو س نيونتلاب مهريغو ةفاضالاب
 . ردان هنكل هسفن ىلا فاضي دق ءىشلا نا رخآلا هيجوتو . ىه ام ةرغلل نايب هنال

 ةصتقاولا كلت ىف يوارلا نم اكش (وأ) نوكت نا لمتحي : ىجابلا لاقو
 . رهظالا وهو عيوننلل نوكت نا لمتحيو . ةصوصخملا

 نم كشف ةمأ وأ ادبع ::: هلوق امأو ةرغب : هلوق ثيدحلا نم عوفرملا ليقو

 . اذه ىف نادوسلا نم ىلوا نارمحلا : كلام لاق : لاق . اهب دارملا ىف يوارلا

 ةيد ىف ىزجي الف ءاضيب ةمأ وأ ضيبا دبع ةرغلا : لاق ءالعلا نب ورمع ىبا نعو
 . ةمأ وأ دبع : لاقلو اهركذ ال دئاز ىنعم ةرغلا ىف نكي مل ول ذا ءادوس نينحلا

 . كلذب درفنا هنا : لاقيو

 دئازلا ىنعملا نأب اوباجأو . ءادوس جرخا ول اميف ءازجالا ىلع ءاهقفلا رئاسو

 . لاق نأ ىلا . ناويحلا فرشأ يمدآلا نال ةما وأ دبعب هرسف كلذلف اسيفن هنوك

 ىتلا بويعلا نم ملس ام ةمالاو دبعلا نم ىزجي ام لقأف روهمجلا لوق ىلعو

 نم ىعفاشلا طبنتساو . رايخلا نم سيل بيعملا نال ى عيبلا ىف درلا اهب تبني
 ال اهغلبي مل نم نال نينس عبس نع صقني ال نا طرشف هب اعفتنم نوكي نا كلذ
 .خلا.هذخا ىلع قحتسملا رتجي الف ةيبرتلاب دهمتلا ىلا جاتحيف هسفنب ابلاغ لقتسي

 . لاق مث هنس ىهتنم ىف فالخلا ركذف
 اهنم رثكا و] نيتسلا غلب ولو ىزجي هنا : ديملا قيقد نبا لاق امك حجارلاو

. ملعا هللاو . ةفينح ىبا بحذم وه امك يأ مرهلاب لالقتسالا مدع ىلا لصي مل ام
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 هيلع هللا ىلص هنال لقثملاب لتقلا ىف صاصقلا بوجو مدع ىلع هب لدتساو

 هباوج ركذف . خلا . هب لاق نم باجاو ةيدلاب امناو دوقلاب هيف رماي مل ملسو

 دصقت مل اهنال دوقلا هيف بجوي مل امنا هنا رهظي ىذلا ناف :‘ لاق مث هيف رظن و

 لقنلاب لتقلل هيف ةجح الف دمعلا هبش وه امنا اذهو دمعلا دوقلا طرشو اهلتق

 خيشلا ليثمتف اذه ىلعو ةيدلاب هيف ىضق دمملا هبش هن وكلو ىنمي .ىهتنا .هسكع الو

 هناف ةميظع ةدش تامف الثم ةيرب هبرض ول امب دمعلا هبشل هللا همحر ليعامسا

 . ملعا هللاو . طقف ةيدلا ىف حيرص ثيدحلا نأ عم هنم صتقي اذه لثم نا ىضتقي

1 

1 
 :+عللتلسطنشحا نكو
 جب : : مدو 3 . 1 . :1

 2٨44
٦.٧7
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 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 ثيراوملا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 . « بتشل ا ةملك ةمحل الول ا » : لاق . ملس و هيلع هللا ىلص

 هيلع هنع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 . » ٹراَول ةينِصَو ل « : لاق . مالسل او ةالصلا

 ثرت « : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هقيرط نمو 668

 . « أطخ ؤ لتقلا َناَك اَدمَع لوتقملا لتاقلا

 تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 9
 َشعبَي نأ ُهَواسِن دارأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت نيح

 لص للا لوسر ن تام هتلاشي ركب ىبأ قار نافع نبب نامثع
 ئَلَع هللا نَص هللا لوُسَر لاق نق سيلآ : نهل تلقف ممَلَسَوهِتَلَع هللا
 ے۔إإ۔ ۔رر۔ ۔٥ س ٨ ِ۔4ِ - ۔ذ٠٭ ٤٥ ه{{ا2 4.2 < . ِ

 . « ةقَدَص وهف هانكرت ام ى ثرون ال ءايبنالا َرثاَعمم نحن » : 7

 ` . )1( ثيدحلا ننس ثالث ة ري رب ىف ناك : تلاق اهنع و

 لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع رباج نع ةديبع وبآ - 0

 اممقزي الت ارانيد ىتثرَو مسقي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . «'ةقّدَص وهف ىلما ةنوؤمر ىناتسن ةقفن دغب تكرت ام ٧.ے۔ إ ., ۔ .؟ 2 ۔۔ م, . ۔-۔ ةع ۔.}ه۔ . 2 < .-

 ةماسا نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 ثرب آل « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نبا

 رفاكلاب ىنعي عيب رلا لاق . « رفاكلا ملئنملا الو ملئئملا رفاكلا
 . كرشملا انهاه

 دج دب دع
 ثاريملا توبث ىلا انه اه هركذب راشا هناكو قالطلا باتك رخآ همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا : هلوق (1)
٠ ملعا هللاو . 6»الولاب
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 هنمو ةيقبلاو لصالا ةفل وهو ثرالا ىنعمب ثارعم عمج ثيراوملاو

 ةيقبو هلصا يا ( ميهاربإ مكيبا ٍثزا قَع مكنإَت مكرمام ىلَع اوثبثا ) ثيدحلا
 يا ( اتيم ثراولا اهلعجاو ) : ءاعدلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذكو هنم

 . تامملا ىلا انعم نيقابلا

 ةبارقل كلذ هل نم توم دعب قحتسمل تبثي ءىزجتلل لباق قح ) اعرشو
 . عناومو بابسا هلو ( امهنيب

 .ةولخ الو ءطو لصحي مل ناو حيحصل ا ةيجوزلا دقع وو حاكن اندنع هبابساأف ..

 . امهدحأب ءالدالاو ةونبلاو ةوبالا ىهو ةبارقو

 رفكلا ببسب ناسنالاب موقي ىمكح زجع وهو قرلا اهدحا : ةثالث هعناومو

 ىتأيسو لتقلا : ىناثلاو 4 ثروي الو قيقرلا ثري الف نيبناجلا نم عنام وهو

 . هيلع مالكلا مدقت دقو مالسالاو رفكلاب نيدلا فالتخا : ثلاثلاو . هيلع مالكلا

 آلو غاَبي ) انموق دنع ثيدحلا ةيقب (بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا) : هلوق - 8

 . قتعلا ءالو ءالولاو . ةبارق ىأ حتفلاب ءالو امهنيب لاقيو حاحصلا ىف ( بَعوي
 . هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن ثيدحلا ىفو

 دملاو حتفلاب ءالولاو : لاق ثيح اندنع بعذملا بساني ال امب رجح نبا هرسفو
 . حاحصلا ىف اذك ةبارقلا مضلاب ةمحللاو . خلا . حتفلاب قتعملا ثاريم ح .

 هب لومعملاو : هللا همحر ليعامسا خيشلا لاق .. اندنع هب ثروي ال ءالولاو

 هسنج ىف مسقي هلام نا محر اذ الو ةبصع فلخي مل اذا ىلوملا ثاريم نا انباحصأ دنع

 | . لاق نا ىلا . نيملسملا نم

 نم اوناك نا الا محر الو مهنيب ةبارق ال هنال هوقتع نيذلا هيلاوم هثري الو
 . لاق نا ىلا . هباتك ىف رفعج نبا هركذ ام ىلع هثاريمب ىلوأ مهف هسنج

 نم هيلا قبس نم ىنعا قبسلاب هلام ثروي ىلوملا نأ لبجلا خئاشم دنعو
 . ىهتنا . ملعأ هللاو . (1) هب قحا وهف ىلاوملا

 عيمج رخآلا ثرو امهنم تام ناف امه اماو نيجوزلا ريغ ىف رهاظ اذهو لوقا
 اضيأ رهاظ اذهو هل مهس ال نمم قحا مهس هل نم نا وهو ىرخا ةدعاقب هلام
 . دحأل هلامب صوي مل اذا اميف

 ر ۔۔.ععععتخ«»

 . لوقلا اذهب لمعلا مدع ىلع ديعس ىمع سلجم ءاضعا قفتا مل اضيا بازيم ىف اذهب لمعي ناك (1) .
٠ ءالولاب ثروي هناو
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 دوج وب الا هتيروتب لوقي نم دنع سنجلا ثري الو ::: هللا همحر قاحسا وب أ لاق

 . مهنيبو هنيب بسنلا ىف نيفورعملا نم امحر فلخي ال نآ امهدحا لاصخ ثالث

 نمم دحال هلك هلامب ىصوي ال نأ : ةثلاثلا . ةجوز وا اجوز فلخي ال نأ : ةيناثلا
 :- . ىهتنا . ةيصولا هل زوجت

 ضعب نع ريسلا باتك ىف هللا همحر ىخامشضلا ديعس نب دمحا انمع ركذو

 هنع لقعاو ىنع .لقمي ناك اذا ىلوملا ىف : لاق هنأ نآلا هرضحتسأ الو خناشملا

 . عجاريلف . ملعا هللاو . هثرأ ىناف

 : لاطب نبا لاقو : رجح نبا لاق ( بهوي الو عابي ال ) : ثيدحلا ةيقب ىف هلوق
 امكف بسنلا مكح ءالولا مكح ناك اذاف بسنلا ليوحت زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجا

 هريمغو عيبلاب ءالولا نولقني ةيلهاجلا ىف اوناكو ءالولا لقتني ال بسنلا لقتني ال

 . . كلذ نع عرشلا ىهنف

 نع ىور ام الا ثيدحلا اذهب لمعلا ىلع ةعامجلا قفتا ربلا دبع نبا لاقو

 . سابع نبال راسي نب ناميلس ثال) تبهو اهنآ ةنوميم

 نا ةدبعل نذاي نا ديسلل زوجي ءاطع نع رجح نبا نع قازرلا ىورو

 ۔ .. لاق نأ ىلا . ثيدحلا مهغلبي مل مهلعلو . لاق نآ ىلا . اشن ىلاوب

 ةيرحلاب هجرخا ديسلا نا ( بسنلا ةمحلك ءالولا ) : ىنعم ىبرعلا نبا لاق
 ناك دبعلا نال اسح دوجؤلا ىلا ةفطنلاب هجرخا بالا نآ امك امكح بسنلا ىلا

 ىلا ةيرحلاب هديس هجرخاف دهشي الو ىلي الو ىضقي ال ماكحالا قح ىف مودعملاك
 ءاج كلذف قتعملاب طينا بسنلا مكح هباش املف . اهمدع نم ماكحالا هذه دوجو

 . خلا . هتبه نعو هعيب نع ىهنف بسنلا ةبترب قحلاو ( قتعا نمل ءالولا امنا )

 . ملعا هللاو . ثاريملا ىضتقي ال هنال بهذملا بساني ال اذهب ءالولا ريسفتو لوقأ

 نا ىلع دوهمجلاف بتاكملاك هديس نم هسفن ىرتشا نميف فلتخاو :: لاق مث

 . ملعا هللاو .انباحصا بحذم وه اذه لوقا .خلا .هيلع ءالو ال ليقو هديسل هءالو

 باب ىف هيلع راصتقالا بسانملا ( ثراول ةيصو ال ) : هلوق () 17
 ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس انموق بتك ىف هظفلو ةيصولا
 ٠ ىناسنلا الا ةمقلا ءاود (ة)
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 (ثراول ةيصو ال هقح قح يز ٍلَكِل ىطغ هللا نإ ) : عادولا ةجح ىف هتبطخ .
 ٠ :: ةيصولا باب ىف هللا ءاش نا هيلع مالكلا ىتايسو

 ملعا ( اطخ وأ لتقلا ناك ادمع لوتقملا لتاقلا ثري ال ) : هل وق (3) _- 8 -٠.

 :-- . هلتاق ثري دق هناف لوتقملا ال طقف لتاقلل عنام لتقلا نا

 ناك ولو لتقلا ىف لخد هل نم ثري ال : ىعفاشلا دنعف : تاقلا ىف اوفلتخاو

 لخدم الو كزمو دهاشو امهدحا وأ امعزمأب دالجو ضاقو ماماو صتقمكاقحن
 . ىضاقلا فالخب مزلم ريغ هنال نيعم ىلع ناك ناو ىتنملل

 دمعلا لتقلا الا . الف ال امو ثرالا عنم ةرافكلا بجوا لنق لك :ةيفنحلا دنعؤ
 . [ . ثرالا عنمي كلذ عمو مهدنع ةرافكلا بح ال هناف ناودعلا

 ثاربملا عنمي ةرافكب وأ ةيدب وا صاصقب نومضم لتق لك : ةلبانحلا دنعو

 . الف الاو

 ناودملا لتاق ثري الو . ةيدلا نود لاملا نم اطخلا لتاق ثري ٠: ةيكلاملا دنعو

 . هنامرحب بقوع هناوا لبق ءىشلاب لجعتسا نم نال

 نأ ةيكلاملل ضئارفلا باتك ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا هبسن ىذلاو

 اذا هيلو لتاقلا ثري الف لتقلا ثلاثلا عناملا : لاق ثيح ةيدلا ىف ثري لتاقلا

 لتاقلا مهثيروت ىف ةنيدملا لهال افالخ ةكرتلا نم الو ةيدلا نم ال اطخ وا ادمع هلتق

 مهبتك نم هءانيار اميف هيلع صوصنملاو . خلا .. اطخ هلتق اذا .لوتقملا ةيد نف

 . مهضعبل لوق وا ملق قبس هركذ ام لعلو ةيدلا نود لاملا يف ثري هنا نم مدقت ام

 . ملعا هللاو

 ةيصولاو ثاريملا عنمي دوقلا وأ ةيدلا بجويو هل لحي ال لتق لك اندنعو ..

 ةيدلا هيلع بجوي نمل هرماب ناك وأ . هريغ عم كرتشا وا هسفنب:هيلو ءاوس

 هيلع تبج وف هتيجنت عيض وا.. هرما تحت ناك نم عيمجو هديبعو هدالواك دوقلاو

 . هتيجنت هيلع بجت نمم ناكو كالهلا ىلع فرشا ناب ةيدلا

٠ ىراخبلا هححصو ثراول ةيصو ال قباسلا ثيدحلل ةمتت ةسمخلا هاود (ة)
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 هيلع ىفبام وا هيلو لتاق لتقك هوجولا نم هجوب لتاقلل لحي لتق لك اماو
 ةيصولا عنمي ا هناف كلد هبشأ اس وآ ولا وا ييسسمل نيد ىف نمط نم وا
 ;.؛ :. هللا همحر حاضيالا بحاص مالك نه ذخؤي امك ثاريملاو

 ىلص هللا لوسر ىفوت نيح تلاق اهنع" هللا ىضر ةشئاع نع) : هلوق _ 669 ا

 ظافلاو ةددمتم قرطب ىراخبلا ئف "ثيدحلا اذه ىور ( خلا . ملسو هيلع هللا

 :امهنع هللا ىضر رمع ةفالخ ىف ناك ام اهنمو ركب ىبا ةفالخ ىف ناك ام اهنم ةفلتخم

 انع هللا ىضر نينمؤملا ما ةصئاع نا اهنمف ركب ىبا ةفالخ ىف ناك ام اماف
 .ركب ابأ تلأس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب مالسلا اهيلع ةمطاف نأ هتربخأ

 كرت امم اهتاريم اهل مسقي نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دمب قيدصلا
 هللا َلوَسَر نا : ركب وبا لاقف هيلع هللا ءافا امم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ترجهف ةمطاف تبضفف ) ةَقَدَص ةانكرت اَم ترون ال ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر .دعب تشاعو تيفوت ىتح هترجاهم لزت ملف ركب ابا

 1 : 5 ١ . رهشا ةتس ملسو

 .هللا لص هللا لوسر كرت امم اهبيصن ركب ابأ لاست ةمطاف تناكو : تلاق

 .: لاقو كلذ اهيلع .ركب وبا ىباف ةنيدملاب هتقدصو كدفو ربيخ نم ملسو هيلع
 ٤ هب تنيع ًلار هب لتم َمَلَسَر هت هللا ص هللا لوسر َناَك انك اكرات تسل

 رتم اهمَقَدَف ةئيل هقدص اماف . عبزآ نآ ءرما نمي اتينَم تنرت ناي ىفخأ ىتا
 هللا لوس ةقدص اص : لات رمع اًمَكسَأَت كتفو ُربْيَع امأو . سابمو يلع ىلاو
 رتألا لو نمم َلاِامُهْرَمآَو هباونو هوزمنت ىتلا يوفُحل تتا ملسو هينعت هللا ىلص
 | 5 1 . : <.. . ا رهتنا .مولا ا لذ ع ق : لاق

 هبجاح ىنعي لاقف : ليوط مالك دعب هلوق اهنمف رمع ةفالخ ىف ناك ام اماو
 ,سابع لاقف اَسلَجَق ًامَلَسَف الخدف امهل نذاف . معن : لاق ؟ سابعو ىلع ىف كل له
 لوسر ىلع هللا َءاَفآ اميف نامصتخي اَمُهَو٬اَدمم يبرل ىنيب ضقا نينمؤملا ريما اي
 هباجصاو نامثع طهرلا لاقف . ريضنلا ىنب لام نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 '«(هر متكديت : رمع لاق . عالا نم اَمْهَدَحَا خرآز امهنيب ضقا نمؤا ريما اي

٠ اولهمت ىا مكديت لاقي مكقفر مكديت (4)
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 ىلص هللا لوسر نأ نوملعت لم ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب ىذلا هللاب مكدشنأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديري (ةقَدَص ُهاَنكَرَت ام. ثرون الر : لاق ملسو هيلع هللا

 مكدشنا : لاقف سابعد يلع ىلع رمع لبقأف كلذ لاق دق طهرلا : لاق هسفن ملسو

 لاق دق : الاق ؟ كلذ لاق دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نآمَدُيَنا هللا
 هللا ىلص هلوسر صخ دق هللا نا رمالا .اذه نع مكثدحأ ىنإف : رمع لاق . كلذ

 لع هللا ءافأ اَتَو » : أرق مث هريغ ادحأ هطعي مل ءىشب ءىفلا اذه ىن ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسرل ةصلاخ هذه تناكف (5) ث يدق : هلوق ىلا مهنم هلوُسَر

 اهثبو اهومكاطعأ دق مكيلع اهب رثاتسا الو مكنود اهراتخا ام هللاوو ملس و هيلع

 ىلع قفني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف . لاملا اذه اهنم يقب ىتح مكيف

 لوسر لمعف هللا لام لمجم هلمجيف ىقب ام ذخاي مث لاملا اذه نم مهتننمل ةقفن هلها

 "يفصل لاق مث . معن : اولاق ؟ كلذ نوملعت لم هللاب مكدسشنا . هتايح كلذب ةللا

 هللا ىلص هيبن هللا ىفوت مث : رمع لاق ؟ كلذ ناملمت له هللاب امكدشنا: سابعو
 اهضبقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلو انا ركب وبا لاقف ملسو هيلع

 اهيف هنأ ملعي هللاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمع امب اهيف لمعف ركب وبا

 . ركب ىبأ يلو انا تنكف ركب ابا هللا ىفوت مث . قحلل عبات دشار+ راب قداضل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمع امب:اهيف لمعأ ىتراما نم نيتنسلا اهتضبقف
 من . قحلل عبات دشار رابو قداصل اهيف ىنا ملعي هللاو ركب وبا اهيف لمع امو

 كبيصن ينلأست سابع اي ىنتئج دحاو امكرمأو ةدحاو امكتملكو ىناىلكت ىنامتثج

 نا امكل تلقف !اهيبا نم هتارما بيصن ديري ايلع ديري اذه ىنءاجو٬كيخا نبا نم

 نا يل ادب املف ةقدص نكرت ام ثرون الر :: لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 "نالمعتل هقاثيمو هللا دهع امكيلع نأ ىلع امكيلا امهتعفد امتئش نا تلق امكيلا هعفدأ

 . ركب وبا اهيف لمع امبو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف لمع امب اهيف
 مكدشناف،امكيلا اهتعفد كلذبف انيلا اهعفدا امتلقف اهتيلو ذنم اهيف تلم امبو

 ': لاقف سابعو ىلع ىلع لبقا مث . معن : طهرلا لاق ؟ كلذب امهيلا اهتعفد له هللاب
 ريغ ءاضق ىنم ناسمتلتف . معن : الاق . كلذب ايكيلااهتعفد لم هللاب امكدشنا

. . ه يوا . رشعلا ةروس (ة)
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 ناف كلذ ريغ ءاضق اهيف ىضقأ ال ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب ىذلا هللاوف . كلذ

 . ىهتنا . اهامكيفكأ ىناف ىلا اهامفداف اهنع امتزجع.

 ركب ابا ترجهف ةمطاف تبضنف ) : هلوق ىف الا ركذ ام عيمج ىف ساب الو

 امك اهنع هللا ىضر اهقح ىف تبثي ال اذه ناف ( تيفوت ىتح هت رجاهم لزت ملف

 . رهاظ وه

 ركب ىبأ مالك تلمح ةمطاف نا اهنم : تاليوأت هل ركذف حراشلا هيلع ملكتو |

 هريمغ نم هعمس امناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ عمسي مل هنا ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر تُمِمَس ) تاياورلا ضعب ىف ناب هدرو . تبضغ كلذلو

 . ( خلا . ملسو هيلع

 نم كلذ سيل هب عامتجالاو هئاقل نع اضابقنا تناك اهترجه نا اهنمو
 اهيلع ةمطاف تناكو . اذهو اذه ضرعيف ايقنلي نا هطرش نال مرحملا نارجهلا

 ببس امآو . اهنزحب اهلافتشا ىف تداع ركب ىبأ دنع نم ىبضغ تجرخ امل مالسلا

 ىلع ثيدحلا ليوات اهداقتعالف روكذملا ثيدحلاب ركب ىبأ جاجتحا عم اهبضغ

 (ثرون (١ : هلوق ىف مومعلا صبصخت تدقتعا اهنأكف ركب وبأ هب كسمت ام فالخ

 ركب وبا كسمتو هنع ثروي نا عنتمي ال راقعو ضرا نم هفلخ ام عفانم نا تارو

 عامتجالا نع تعطهقنا كلذ ىلع ممص املف . لي واتلل لمتحم رمأ ىف افلتخاو مومعلاب

 : . خلا . كلذل هب

 ركب وبا اذه ىلع اهل لاقف ةمطاف داع ركب ابأ نأ ىبعشلا قيرط نم ركذو

 اهاضرف اهيلع لخدف هل تنذاف . معن : لاق ؟ هل نذآ نا بحتأ : تلاق كيلع نذاتسي

 رمالاب قلخاو لاكشالا لاز ىبعشلا ثيدح تبث ناف : لاق مث ( تيضر ىتح

 . . خلا . مالسلا اهيلع اهنيدو اهلقع روفو نم ملع امل كلذك نوكي نأ

 ربيخ نم هكرت امم ىا ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نهئاريم ) : هلوق
 53 . ىراخبلا ةياور ىف مدقن امك ةنيدملاب هنقدصو كدفو

 اهفصن نيفصن اهس اهجتف امل ملسو هيلع هللا لص ثىبنلا نالف ربيخ اما
. امهس رشع ةينامث ىلع نيملسملا نيب ةمسق اهفصنو هجئاوحو هبناونل
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 نيب و اهنيب دوهيلل ةيرق ىمهو فاك اهدعبو ةلمهملا لادلاو ءافلا حتفب كدف اماو

 ىلص هللا لوسر نم نوبلطي اهلها لسرا ربيخ تحتف امل اهناف لحارم ثالث ةنيدملا

 ىلص هللا لوسرل تناكف . اولحريو دلبلا اوكرتي نا ىلع نامالا ملسو هيلع هللا
 . ةصاخ ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ريضنلا ىنب لخن تناك هناف هتقدص اماو

 اهرثكا ىطعاف . ةيآلا ( مُهْنِم هلونسَر نع هللا ءافأ ام ) : لاقف هايا هللا اهاطعا

 ىديا ىف ىتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقدص اهنم ىقبو نيرجاهملل
 . ةمطاف ىنب

 .ءاخلاب قيريخمل الاوما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقدص تناك ليقو
 ادحا دهشف ريضنلا ىنبب الزان عاقنيق ىنب اياقب نم ايدوهي ناك ريغصتلاو ةمجعملا

 تبصا نا : لاق هنأ : ليق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل هلاومأب ىصواو هب لتقف

 ناك امب ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص هتقدصف هللا دارأ ثيح اهعضي دمحمل ىلاوماف

 هدمب رمالاب موقي نم ىلا همكح ناكف كدفو ربيخ نم همهس اماو . ريضنلا ىنبب
 هفرصي ناك اهريغو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ءاسن ةقفن مدقي ركب وبا ناكف

 رمع لمعو . حلاصملا ىف هلعج كلذ نم لضف امو كدفو ربيخ لام نم هفرصيف
 . ىار ام بسحب كدف ىف فرصت نامثع ناك املف . كلذب هدعب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا :: لاقف ناورم ىنب زيزملا دبع نب رمع عمج ليقو

 اهلعجي نآ هتلاس ةمطاف ناو مهيلا حوريو مشاه ىنب ىلع كدف نم قفني ناك ملسو

 مث رمعو ركب ىباو ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ةايح ىف كلذك تناكف ىباف اهل

 .. نامثع مايأ ىف ىنعي ناورم اهمطقأ

 ءىبنلاب صتخي ىذلا نأ لوات .هنال ناورمل كدف نامثع عطقا امنا :: ىباطخلا لاق

 ضمب اهب لصوف هلاوماب اهنع نامثع ىنفتساف دعب ةفيلخلل نوكي ملسو هيلع هللا ىلص
 ..ملعا هللاو .نامثع ثادحا ةلمج نم اذه نا رهاظلاو رجح نبا نم . خلآ . هتبارق

 قالطلا باب ىف هيلع مالكلا مدقت ( نينس ثالث ةريرب يف تناك ) : هلوق
 . علخلاو

 ربخا : رجح نبا لاق ( امهرد الو ارانيد ىتثرو مسقي ام ) : هلوق 70
 نم هفلخي ىذلا نأو ةضفلاو بهذلاك هتمسقب ةداعلا ترج امم اثيش فلخي ال هنآ

. . ىهتنا . ركذ نمل هعفانم مسقت لب ثرالا قيرطب اضيا مسقي ال اهريغ
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 : . ثروي نمم تنك ول ةوقلاب ىأ ( ىتثرو ) : هلوقو

 ىف هب قلعتي ام بلاغ ىلع مالكلا مدقت ( ىئاسن ةقفن دعب تكزت ام ) : هلوق

 ۔ . اضيا هيلع مالكلا ضعب ديعنو ىضم ىذلا ثيدحلا

 هل تناكف هلوسر ىلع هللا ءافأ امم ريضنلا ىنب لاوما تناك : رجح نبا لاق

 عاركلاو حالسلا ىف ىقب ام لعجي مث ةنس ةقفن اهنم هلعأ ىلع قفني ناكف . ةصاخ

 آ . لاق نآ ىلا . هللا ليبس ىف ةدع

 توق يمأل شبحيو ريضتلا ىنب لخن عيبت ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ناك
 . لاق نأ ىلا . لخنلا رمت نم يأ مهِتَنَس

 كدفو ربيخو ريضنلا ونب ايافص تالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تناك

 , ليبسلا ءانبال اسبح تناكف كدف اماو . هبناونل اسبح تناكف ريضنلا ونب اماف

 لضفن امو هلهأ نيب ةقفنلا ءزج مسق مث هتقفن نيبو نيملسملا نيب اهازجف ربيخ اماو

 . خلا . نيرجاهملا ءارقف ىف هلعج هنم

 ) ىلماع ( : هل وقب دارملا ىن فلتخاو :: رحح نبا لاق ( ىلماع ةن وئمو ) : هل وق

 . رمع ثيدح ىف مدقت ام قفاوي ىذلا وهو دمتعملا وع اذعو هدمب ةفيلخلا ليقف.

 دمباو . لاطب نباو ىربطلا مزج هبو لخنلا ىلع لماعلا كلذب ديري ليقو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هربق رفاح هلماعب دارملا ::لاق نم

 لماعلا ليقو . ةقدصلا ىلع لماعلا ليقو همداخ هلماعب دارملا : ةيحد نبا لاقو

 . خلا . ماسقلا ةرجأ ىلع هب لدتساو رجالاك اهيف

 ةنوثملاو ةقفنلاب ءاسنلا صصخت هنع لأسي اممو : رخآ لحم ىن لاقو

 ةغللا ىف ةن وئملا ناب ريبكلا ىكبسلا هنع باجأ :دقو ؟ ةرياغم امهنيب لمو لماملابو

 , ةنوثملا نود ةقفنلا نأ ىضتقي اذهو : لاق . توقلا لذب قافنالاو , ةيافكلاب مايقلا

 امل ملسو هيلع هللا ىلص هجاوزا نأ ىلا ةراشالا روكذملا صيصختلا ىف رسلاو

 ‘هيىلع لدي ام ىلع رصتقاف توقلا نم نمل دبال ناك ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخا

 تتاك ىتيقزح نإ ) : هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ لوق هديؤيو ءاصخلم ىننا
. هتيافك ردق هل اولعجف ( بيدلا رماب َكلَد نَع تْلَمَتشاَق :ىت امع ىفكت
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 كلذ للع هنال ءاطعلا ىف ةناع لضف ناك رمع نأب ضرتعي ال ىكبسلا لاق مث

 ءايبنالا نوكل اللعم لاق نآ ىلا . اهل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بح ديزمب
 ,. هصن ام نوثروي ل مالسلا مهيلع

 ىلع اوذخاي ال نأ معرماو هتلاسر نيفلبم مهثعب هللا نأ ملعأ هللاو كلذ هجوو

 امهريغو دوهو حون لاقو (6) « رجا نم هتَلَع مكلأسا امم نق ه : لاق امك ارجا كلذ
 اولاق . مهثراول اوعمج مهنا نظي الئل اوئروي ال نا ىف ةمكحلا تناكو . كلذ وحن
 ملعلا ىلع ليوانلاب ملعلا لها هلمح " دواد ًناَمْيَلَس تِرَوَو ه :: ىلات هلوقو
 نأ ركذف (7) س خلا ىنثت رت ايلو كندل نم ىل بَهَف ه ءايركز لوقأ اذكو ةنكحلاو
 ١ . نيرثكالا لوق اذه

 لوقب هديأو ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم ثرالا مدع لا بهذ مهضمب ناو

 هل وق ىن ةمكحلا لبقو لاق مث . هسفن ديري (ثروت 9( هلوق ىف هنع هللا ىضر رمع

 نوكل ليقو . لاملا لجأ نم ثوروملا توم ثراولا ىنمت ىف ةداملا مسح (ثَدوت ل)
 . ةماعلا ةقدصلا ىنمم اذهو عيمجلل هثاريم نوكيف هتمال بالاك ءىبنلا

 ةَقَدَص ىراَد) لاق نم نا ثيدحلا نه دافتسي ةيشاحلا ىف رينملا :نبا لاقو

 نسح وهو سبحلا وأ فقولاب حيرصتلا ىلا جاتحي الو اسبح نوكت اهنا (ثَرؤت ال
 . خلا ؟ ةين ىلا جاتحي ةيانك وأ احيرص كلذ نوكي له نكل

 باب ىف هيلع مالكلا مدقت (ثيدحلا ملسملا رفاكلا ثري ال) :هلوق - 11
 . انه ىلا هبلع مالكلا رخان بسانملا ناكو تايدلا

 هكم

 ٠ 57 ةيآلا . ناسرفلا ةروس (6)

٠ 6 ةيآلا . مسيرم ةروس )7(
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 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 قتعلا ىف

 لوسر ىلا لجر (1) ءاج لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 ىل (2) ةيراج نا : هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 تت زلا اهلكأ تلاقف اهتلأسف متلا نمَةاَم تدقفف اهتُنجَف اَمتغأ ىع رت
 لاقف:اَهثتعافا ةبقر َيلَعَو اههجو ثتمَطَل ىتح ثرَجَصو اهيلع ثشسأف
 ىلص هللا لوسر اهل لاقف جرلا اهب ىتاف « اهب تاف ثَءاَج ئه نار »
 : لاقف . ىبر هلا : تلاقف « كب َر نص « : ملس و هيلع هللا

 هللا لوسر لاقف . هلا لوسر تحُم تنأ تلاقف « كئيبت نَممَو »
 » ؟وه سح ۔ ثك -

 . « ةنمؤم اهنإف اهقتعا » : لجرلل ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىببنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

 َدَعَب ألإ راهظ الور حاكن َدعَب آلا قالط ال » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . «ةنيَبَو قادصَو ىلوب آلا حاكن الو كلمم دعب آلا قتع الو حاكن

 قتعأ نم » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هقيرط نمو - 4

 هنلا عفد ٹيرتش هيف هل َناَك نإَق هميمجي رح وهف رْبَع (3) ىف اصقش
 . « هبيصت ةميق

 لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 5

 بمموُي الو غ ابي ال » : ءالولا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ه بتنلاك َوهَو

» ٦٨ ٨٧ 

 ) )1ىثنا غ ٠
 )٥( تناك خ ٠

)( نم خ . |
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 رسكب اقنع قتعي قنع لاقي كلملا ةلازا ةلمهملا ركب قنعلاو رجح نبا لاق
 قبس اذا سرفلا قتع مهلوق نم قتشم وه ىرعزالا لاق . ةقاتعو اقاتعو حتفيو هلوا

 . ىهتنا . ءاش ثيح بعذيو قتعلاب صلختي قيقرلا نال راط اذا خرفلا قتعو

 لضف ىلع ةلادلا تيداحالا نم ائيش ركذي نآ هللا همحر فنصملل بسانملاو

 هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور ام كلذ نم هيف بيغرتلاو قتملا
 هنم وضمت نكب هللا َدَقننتشسأ املسم آرما قتمَأ لُجَر اميا : ملسو هيلع هللا ىلص
 يلع دمعف نيسح نب يلع ىلا تقلطناف ةناجرم نب ديمس لاق (رانلا نيهم اوضع

 فلا وأ مهرد فالآ ةرشع رفعج نب هللا دبع هب هاطعأ دق هل دبع ىلا نيسح نبا
 . ىهتنا . هقتعاف رانيد

 ... مكحلا نب ةيواعم وهو لجر ىتأ ةخسن ىفو لجر ءاج) ::(1) هلوق _ 2

 راسي نب ءاطع نع ةماسا نبا لاله نع كلام هاورو . فنصملا دنع لسرم ثيدحلاو
 : لاق هنا مكحلا نب ورمع نع

 . ةيراج ىل نا هللا لوسر اي تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ

 . مكحلا نب ورمع ةصقلا بحاص لعجو ثيدحلا ركذف

 سيلو . ثيدحلا ءاملع عيمج دنع مهَر وهو كلام لاق اذك . ربلا دبع نبا لاق

 . . مكحلا نب ورمع ةباحصلا ىف
 وأ لالع نع ثيدحلا اذه ىور نمم لك لاق امك . مكحلا نب ةيواعم وه امناو

 . . . هحعع

 ورمع اماو . فورعم اذه هثيدحو ةباحصلا ىف فورعم مكحلا نب ةيواعمو
 . ةيضقلا بحاص هنأ حصي الف ىنعي . فورعم ىندم ىراصنا ىعب اتف مكحلا نبا

 (؟ اَهَمتُعاَقأ) هلوق اهمسا ركذي ملو . هل ةكولمم ىأ (ىل ةيراج نا) : هلوق
 هنأكو ؟ ال وأ هبجاو ءادال هيزجي لص اهقتع مكح نع لاؤسلاو . ماهفتسالا ةزمهب

 . هلثمب قيلي ال ام اهبانج ىف هنم ردص نيح اهقاتع ىف بغر

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انموق ةياور ىف (خلا كبر نم) : هلوق
 لوسر تنا : تلاقف (انأ نم) : اهل لاقف (ءامسلا ىف) : تلاقف (هللا ًنيآ) : اهل

٠ هحرش ىف ىماسلا هاور ام انلقن ةدنافلل امامتاو فنصملا هل ضرعتي مل ثيدعلا اذه (1)
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 ةهبشملا نم موق اهب لضو لي وأتلا ىلا تجاتحا ةهباشتم ةلكسم ةياور ىهو . هللا

 . .. نايدلا دحاولل ناكملا تابثا ىف اهب اوكسمتف

 ةياغ ىف هللا همحر ديز نب رباج ناك ثيحو . ةاورلا نم افيرحت الا اهارا الو
 . ارسفمو احضاو ءاحف وه امك ثيدحلا ىور . لكلا عامجاب ناقتالاو طبضلا نم

 . بجاولا قتعلا ىف ناميالا طارتشا ىلع لدي ثيدحلاو

 هيف ةبقرلا قلطا ىلاعت هللا نال راهظلا ىف ةكرشملا قتع انباحصا ضعب زاجأو

 قلطم لمح اقلطم بجاولا قتعلا ىف ةنمؤملا بجوا نمو . ناميالا ةفصب اهديقي ملو
 . ىملاسلا نم ىهتنا . هديؤي بابلا ثيدحو . لتقلا ىف اهديقم ىلع راهظلا ىف ةبقرلا

 . حاكنلا باتك ىف هيلع مالكلا مدقت دق (حاكن دعب الا قالط ال) : هلوق - 3

 . ثيدحلا حيرص هيلع لد امك حيحصلا وه اذه (حاكن دعب الا راهظ الو) : هلوق

 نعو (ةلاسم) : هللا همحر فاصو نبا لاق . نيلوق اهحرشو مئاعدلا ىف ركذو

 اهجوزت نا ةرم فلأ همأ رهظك ةنالف : لاق لجر ىف بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبأ

 ال ام قتعي الو كلمي ال امم رعاظ نم ىلع عقت ال ةرافكلا نا لاق نم لوق ىلع امأ لاق

 كلمي ال امم رماظ نم ىلع ةرافكلا نا لاق نم لوق ىلع امأو . راهظ عقي ال هنأ كلمي

 . هيلع تقو الو ةرم فلا ةرافك همزلت هناف

 , كلذ ىف اساب را مل لعف ناو كلذ هل هركأ لاق ؟ سمالي نا هل لع هل تلق

 . ىهتنا . اراهظ اذه ناك نا : ىراوحلا وبأ لاق

 : نتاملا لاق اهحرشو مئاعذلا ىف اذهب مزج (كلم دعب الا قتع الو) : هلوق

 قلطناف رح كمعاتبا مومي ىننا دبمل لاتق اذاو .

 قرتست مل ام كفقتع زلناج الو ارح نكي ملل هارتشاف

 سيلف هارتشا مث رح وهف انالف ىرتشا موي لاق نمو ةلاسملا : حراشلا لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ربخلا نال كلمي ال اميف قتع ال هنال قتعب كلذ

 اضيا هيلع مالكلا مدقت ثيدحلا ةيقبو . ىهتنا ُلَجَولا كلمي ال اميف قالط ال قنع ال
. حاكنلا باتك ىف



 _ _ تاهديتبب {{ _ ه
 نيمشلا رسكب صقشلا (هعيمجب رح وهف دهع ىف اصقش قنعا نم) : هلوق - 4

 ضرالا نم ةعطقلا صقشلا حاحصلا ىف لاق ءىشلا نم ةفئاطلا انه فاقلا نوكسو

 نم صقش ىف ىكيرش ىأ ىصيقش وه لاقي كيرشلا صقسشلاو ثىشلا نم ةفئاطلاو

 . ضرالا

 نأ نيب قرف ال هنأ هرهاظ (هبيصن ةميق هيلا عفد كيرش هل ناك ناف) : هلوق
 هتيار ام بلاغ رهاظ اضيا وهو ال مأ هكيرش ةصح ةميق كلمي صقسشلل قتعملا نوكي
 . هللا مهمحر باحصالا مالك نم

 نم لجرلا رهاظ اذاو : حاكنلا باتك ىف هللا همحر ءايركز وبا خيشلا لاق

 هفصن مرغ هيلعو هقتع هنع أزجأ دقف هكيرش نيبو هنيب ادبع هراهظ نع قتعاف هتارما
 : ٠ 7.ادبملا ةميق نم هكبرشل

 بيصن اهيف هل ناك دق ةبقر قتعب ىصوا ناو هللا همحر حاضيالا بحاص لاقو

 داسف كلذ ىف نال اهورتشيلف اهودجي مل ناو اهلك اهوكلم نا الا ةثرولا اهقتمي الف

 نمضو هبر ىصع دقف ادمعتم كلذ لعف نمو ٠ ءاكرشلا ىلع ةرضملا لوخدو لاومالا

 رْبَع ىف هل صق قتعأ نم) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك مهءابصنا هئاكرشل

 . ىهتنا . ملعا هللاو ميلم موق

 نمض دبع ىف هل اصقش قتعا نمو :ةلاسم هللا همحر فاصو نبا لاتقو
 لاخدا هقتعو هلعفب دصق ناك ناف . قتملاب هيلع اهفلتا ىتلا هنصح ةميق هكيرشل

 داراو كلذ ىلا دصقي مل ناو . نامضلا هيلعو هبرل ايصاع ناك هكيرش ىلع ررضلا

 . هللا ءاش نا مثالا نم ملسو ةميقلا نمض كلذ هلعفب ىلاعت هللا ىلا ةبرقلا

 بيسي قتعأ نم) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نا انباحصا رثا ىف تدجوو

 اصقش قتعأ نَمَو) عماجلا نمو (كيرت هل لاف وا هقتعأ نَم لات ن َقنمت كوت ىف
 ىهف دبعلا نم هتصح اماو (هكيرشل نسم هلام يأ ىف هيلعف هنومت دنع مت ىف هل
 .ىهتنا ملعا` هللاو هكيرشل هنمض امب ثلثلا ىلع داز امب دبعلا هتثرو عبتيو هلام ثلث

 ضرعتي ملو هريغو ةصحلا ةميقل كلاملا نيب اوقرفي مل هللا مهمحر مهلك مهارتف
 نمو :: لاق ثيح هللا همحر ىنايسبلا ىلع نسحلا وبا خيشلا الا هتيار اميف كلذل

. هصالخ هيلعو هيلع موق دبع ىف هل ةصح قتما
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 مهتصح ةميق ىف ءاكرشلا ةيقبل ىعس لام قتعأ نمل نكي مل نا : ليق دقو

 الو هنخب مل هنال ءىش دبملا مزلي رأ ملؤ مهيف وي ىتح كلذ ةرجأب مهمدخ وأ مه اطعأف

 ُ [ ٠. ىهتنا , هلعف نم .ناك

 هقتعا نمل ىعسي دبملا نأ وهو رخآ الوق ركذف هللا همحر مئاعدلا بحاص امأو

 : لاق ثيح ءاكرشلا ةصح ةميقب

 قرف با زح أ نبت مالغ نم ةصح اموي ىقنتع أ اذاو

 ر ؤ گرلبن دبملا ىلاومل ..ام ددَق ىتأو ةئبتلا قيُع

 قنع هنم ىذلا رادقم دمب هنشىيق هل د_بملا ىلعو

 دق هبيصن مهدحأ قتعاف ءاك رش نسب ناك دمع :لكو : هللا همحر هحراش لاق

 نم هتصح ةميق دحاو لك ىلع دري نأ هئاكرش ىلع لخدأ ىذلا ىلعو هلك دبعلا قتع

 مهل كلذف دبعلا ا وعىستسب نأ ءاكرشلا بحا ناو كلذب دبعلا وه ىعسستسب و دبعملا

 . ىهتنا . هلك دبعلا قتع كولمم نم هل ابيصن قتعا نمو

 نأ لمتحيو مدقنملا باحصالا مالك رعاظو ثيدحلا رهاظل فلاخم لوق اذهو

 عفد امب هيمستسيو دبعلا ىلع عجري هنأ مهتصح ةميق هئاكرشل عفدي صقشلا

 ىلع وبأ خيشلا لاق امك ائيش عفدي ال دبعلا ,نا رهاظلاو . ملعأ هللاو هئاكرشل

 . هللا همحر

 قتمف هيلع موق ارسوم ناك نا اولاقف رسعملاو رسوملا نيب اوقرفف انريغ دنع اماو

 ىعسشنسي نأ لا هكي رش ةصح تيقبو هنصح ىف قتعل ا زحنت ارسعم ناك ناو . هلك

 ةصح ترمتسا هسفن نع زجع ناف . ةبانكلا وحن ىلع هيلع قوقسم ريغ دبعلا

 هيلع هللا ىلص هلوق ىراخبلا ىف اهنم ثيداحا كلذ ىف ىورو . ةفوقوم كيرشلا

 ةتيق ذَبَمْلا موق دبعلا َنمَت علبي نام هت ناَكَك دبمم ىف هل اكرش قتعأ نم) : ملسو
 هلوق اهنمو (قمت ام هنم قن دَقَق ااو هينع قنُعَو مَهصَص هتاكرش ىطعأف ولدم

 . د . ه ه ح 4- 2 ه ۔ڵ . - ۔ ,4 ۔ذ ..< 4٥ ۔۔
 ىف هيلع هصالخف ك ولمَمم ىف اصيقش وا ابيصن قتعا نممَو) : ملسو هيلع هللا ىلص

ما . (هنََع يفوقضت دع هب ىتستشاق هلع موق لإو لام هل ناع ناي هلام
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 ةمزال ىه له دبعلا ةياعس ىف افالخو اليوط امالك كلذ ىف حراسلا ركذو ..
 ولف ؛(هيلع قوقسشم ريغ) هلوقل هرايتخاب كلذ ىف هنا رهظي ىذلاو لاق مث . ال. مأ

 كلذ لصحي ىتح بلطلاو باستكالا دبعلا فلكي ناب موزللا ليبس ىلع كلذ ناك

 ريغ اهنال روهمجلا دنع كلذب ةباتكلا ىف مزلي ال وهو ةقشملا ةياغ كلذب هل لصحل
 . . خلا . اهلثم هذهف ةبجاو

 نآ رسوملا ىلع مي وقنلا ىنف ةمكحلا لبقتو : لاطب نبا لاقو رخآ لحم ىن لاتقو

 ذاقنا لامكتسال اهنا باوصلاو لاق . هدودحو هتداهش متتل دبعلا ةيرح .لمكت

 لمتحم وه لب ادودرم زوكذملا لوقلا سيلو تلق : رجح نبا لاق : رانلا نم قتعملا

 . ىهتنا . ءاعستسالا ةيعورشم ىن ةمكحلا وه كلذ لملو اضيا

 ىف هلع مالكلا مدقت ) بسنلاك وهو بهوي ال و عابي ٧ ءال ولا ( : هل وق _ 5 ,

 ٠. هلبق ىذلا بابلا

 !. ا

 ح : ه | َ +

 رے۔}_`> ومل .

..[ اندر



 :7 م .ه

 نومعبرالاو نماثلا . بابلا

 . ةيصولا ىفف :

 ' هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبآ - 6
 ..ادّمَع لوتقملا لتاقلا ثري و ثراَول ةيصَو آال»:لاق ملسو هيلع

 : . « أطخ وأ لتقلا َناَك

 نأ ىزدخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 ءىش هل ملينُم ىرمال لجي ال « : لاق ملسو هيلع هلل ١ ىلص هللا لوسر

 7 .. « هيأر نع" ةبوتكم ُهتّتِصَوَو الإ نيتليل تيبت هب ىصؤي
 , اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز ني ارباج نع ةديبع وبأ - 8

 اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج :تلاق اهنأ
 4 < ,م ع ہ > ۔ , ى ه ۔ ,و 2 - 2 ہ

 ؛تقدَصتل ثتلكت ل ه ارآَو اهشفن تتلتفا ىتا 7 هلللا لوسر

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ؟ اَهنَع قَدَصَتافأ

 ..., ٠ ةتفب .تتام ىأ تتلتفا : عيب رلا لاق . « اهنع قدَصَت مَعن (

 رباج نع ينغلب :: لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع يراصنالا هللا دبع نبا

 ..« ادبأ اهاطَعي ىزلل اهنإق هبقعلو هل ىرمع رِمَُم لججَر اميأ »
 . لاق صاقو ىبآ نب دعس نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0

 نم ىندوعي عادولا ةجح ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىن ءاج

 انأ و ىَرَت ام عَجَولا نم يب غلب دق هللا لوسر اي تلقف ىب دتشا عجو

 لاقف : لاق يلام يثلثب قًدصتأقأ (1) ىل ةينب آلا ىنث ري الو يلام وذ
 : لاق ثلثلابف تلق : لاق « ال » لاق رطشلابف تلق : لاق « أل »

 هيلع هللا ىلص هلوقل ةبصع هل ناك دقف ةبصعلا اماو ماهسلا ىوذ نم ىنعي ىل ةينب الا هلوق (1)
: ٠ خلا . كتلثرو رذت نل كنا ملسو
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 مهَرذت نأ نم "راخ ءاينغأ كتثرَو رذت نإ كنإ٬زبشك ثلثلاو معن » د <ےد < و ون م. ك ۔ كم ٩ .9 ن يي .
 ء - ۔ذ م ۔ ل و َ >- >- _ .2 .> ,ىه ُِ م ّ د , ۔ے د ۔ ,

 الإ هللا هجو اهب ذيرت ةقفن قفنت نل كنإو ٬سانلا نوففكتي ةلاع
 دعب فلخا هللا لوسر اي تلق « كتأرما يف لغجت ام ىتح اهب تزجإ ٠١٠ . =- “)۔؟ ٥ , ۔ ٨ < - . ۔ >< .

 هب تددزا الا, الاض المع لمعتف فلخت نل كنا » : لاقف ىباحصأ

 كي رضيو ماوقأ كب عفتني ىتح تلغت نز كلعلو ةعفرو ةَجَر
 » مهباقعأ ) رَع مهذزرت الو مهت رجه ىباعضال ضا مهلل هللا نورخآ

 ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل ىن ري({ ةلوخ نب لعس سنابلا نكل

 نورخآ كب رضيو ماوقأ كب عفتني ىنعم عيب رلا لاق . ةكمب تام نأ
 . باتتساو مه ربصف ةدرلا ىلع اموق لتاق قارعلا ىلع دعس رمأ امل هنا

 -. . )2( اربص مهلتق يأ مه ربصف : هلوق و

 . ٧٣

 ىلعو ىصوملا لعف ىلع قلطتو . ايادهلاك ةيصو عمج اياصولاو : رجح نبا لاق ا
 . ءاصبالا وهو ردصملا ىنعمب نوكتف هوحن و دهع ننم هاربغو لام نم هب ىصوي ام

 ٠ مسالا وهو لوعفملا ىنعمب نوكتو

 . عربتلا هبحصي دقو توملا دعب ام ىلا فاضم صاخ دهع ع رشلا ىف ه و

 . ; !و .
 تيمسو . هتلصو اذا هيصا فيفختلاب ءىشلا تيصو نم ةيصولا ىرمهزالا لاق

 ديدشتلاب ةيصو لاقيو . هتامم دعب امب هتايح ىف ناك ام اهب لصي تيملا نال ةيصو
 .. زمه ريفب فيفختلاب ةاصوو

 .ىهتنا تاروماملا ىلع ثحلاو تايهنملا نع رجزلا هب عقب ام ىلع اضيا اعرش قلطتو

 اثيدح ىور لب هوري مل و ىراخبلا ىف هل بوب (ثرآول ةيصو ال) : هلوق - 6

 َلَعَجَت ًبَحا ام تلد نملا حَستق ني وبالل ةيصولا تناكو . يلوتل لاملا ناكر هظفل

 نم سانلا رجاه امل هنا ةلوخ نب دعس ىف هلوق ىنعمو بطقلا ةغسن ىف اربص مهلتف ىا هلوق (2)
 ضرفلا كرت نمو . ةرجهلا ىف هللا ضرف كرتو ةكمب تامو رجاهي نا ىباو ةنيدملا ىلا ةكم
كلذ ريغ هنع ركذ دقو ‘ لاض قساف وهف
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 :ازعنيل لَعَجَو سملا امهنم حاو نكي نيدلاولل لمج . نتنلا دقع لتم ركذلل
 . . ىمتنا (حبؤلا وآ رطشلا جؤزللَو . حبؤلا. وآ َنسَنلا

 حنج لن لاق مث اليوظ امالك (تراول ةيصو ال) هلوق ىلع رجح نبا ملكتو
 مهنع انظفح نمو ايتفلا لهأ اندجو : لاقف رتاوتم نتملا اذه نا ىلا مالا ىف ىعفاشلا

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىف نوفلتخي ال مهريغو شيب رق نم ىزافملاب ملعلا لمأ نم

 نم هوقل نمم هنمب ءوظفح نمع هنورثؤيو (ٍتِاَول ةيسِعَو ال) : حتفلا ماع لاق ملسو
 . دحاو لقن نم ىوقا وهف ةفاك نع ةناك لقن ناكو . ملعلا لمأ

 كلذ ميلست ريدقت ىلعو ارتاونم ثيدحلا اذه نوك ىف ىزارلا رخفلا عزان دقو

 اذم ىف ةجحلا نكل ةنسلاب خسني ال نآرقلا نا ىمفانشلا بهذم نم روهشملاف

 ٠ . هريغو ىعفاشلا هب حرص امك هاضتقم ىلع عامجا

 ىلع ةفوقوم اهنأ ىلع رثكالا نال موزللا مدع ثراولا ةيصز ةحص مدعب دارملاو

 ءاشي نا الا, رال ةينِصَو زوجت ال) اعوفرم سابع نبا نع لاق نا ىلا ةثرولا ةزاجا
 ,. . .. . : . لات نأ ىلا (ةئنرَوْلا

 . تيملا ىدلاول ةبجاو مالسالا لوأ ىف ةيصولا هذه تناك : ءاملعلا روهمج لاق
 . ضئارفلا ةيآب كلذ خسن مث ليضفتلاو ةاواسملا نم هاري ام ىلع هنابرقاو

 دمب ىقب ام نوثري اوناك مهناف دالوالا نود نيب رقالاو نيدلاولل تناك 7

 , . . ةيصولا

 : رادقمب نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولاب نيفلكم اوناك :: لاقف جيرس نبا برغاو

 '٠كلذ ىف هيلع نيمرحلا ماما راكنا دتشاو .:اهلزني نأ لبق هللا ملع ىتلا ةضيرفلا

 ةيصولا تناكو .:اثارو اون وكي نانم معأ نيب رقالا نال ةصونصخم ةيآلا نا ليقو

 هيلع هللا ىلص هلوقبو ضئارفلا ةيآب ثراوب سيل نم .اهنم صخف مهميمجل ةبجاو

 ث هلاح ىلع ةيصولا نم نيب رقالا نم ثري ال-نم لك ىنقبو (ٍتاَول ةينِصَر ال) ملسو
 : : 5 ة . لاق نا .ىلا

 ليقو . ضئارفلا ةيآ ليقف نيب رقالاو نيدلاولل ةيصولا خسان نييعت ىف فلتخاو

. هليلد نيعتي مل ناو كلذ ىلع عامجالا لد ليقو . روكذملا ثيدحلا
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 امك الصا ثراولل ةيصولأ حصت ال هناب (ثراول ةيصو ال) ثيدحب لدتساو .
 تلثلا ىلع داز امب هريغل الو هل ةيصولا حصت ال ثلثلا نم اهذافن ريدقت ىلعو . مدقت

 نارمع ثيدحب. هل جتحاو ىكبسلا هاوقو دوادو ىنزملا لاق هبو . ةثرولا هزاجا ولو
 8 .. . : ,. لاق نا ىلا . نيصح نبا

 تحص ناف (ةثرولا ءاشي نا الا) هلوق ىهو ةمدقتملا ةدايزلاب هزاجا نم جتحاو
 ىف ناك امنا عنملا:ناب ىنعملا ةهج نم اوجتحاو ةحضاو ةجح نىهفن ةدايزلا هنه

 :ا “` . . عنتمي مل هوزاجا اذاف ةثرولا قحل لصالا

 ةايح ىف اوزاجأ نا مهنأ ىلع دوهمجلاف ةزاجإلا تقو ىف كلذ دعب اوفلتخاو ..

 ىف . ةيكلاملا لصفو . ذفن هدعب اوزاجأ ناو .. اوءاش ىتم عوجرلا مهل :ناك ىمرمل
 مهضعب ىنثتساو . هدعب امب توملا ضرم اوقحلاف هريغو توملا ضرم نيب ةايحلا

 شاع ول هنع هفورعم عاطقنا هعانتما نم ىشخو ىصوملا ةلناع ىف زيجملا ناك اذا ام

 . خلا . عوجرنا مهل سيل ةعيبرو ىرعزلا:لاقو عوجرلا اذه لثمل ناف

 حيجرتلا ىلع لدي روهمجلا ليلد نكل حيجرت ريغ نم نيلوف حاضيالا ىف ركذو
 نم فالتخا كلذ ىفق هتوم دعب هدر اودارأف مهثراو توم لبق هوزاجا ناف لاق ثيح

 مهثراول اهتزاجا مهمزل دقو . تلثلا ىلا اهؤدزي نا مهل "سيل لوقي مهضعبف ءاهقفلا
 'هنوزيجي ام هنايح ىف نوكلمي سيلف هتايح ىف هل مهتزاجا نوزخآ لاقو . هتايح ىف
 . : خلا . هتوم دعب ثلثلا ىلا هنودريو هنوركني الو

 ريغ هل ىصوا ولف توملا مويب ثراولل ةيصولا نوك ىف ةربعلا نا ىلع اوقفتاو
 ثراو ريغ توملا موي راصف اثراو هل ىصوأ ولو زجت مل اثراو توملا موي راصف ثراو

 . ملعا هللاو . اهلوا نم ةلطإب اهنال زوجت .ال ليقو . نيلوقلا دحإ ىلع تزاج

 . ثيراوملا ىف هيلع مالكلا مدقت (خلا لوتقملا لناقلا ثري الو) ن هلوق

 . كرما ع ار ىراخبلا ىف هظفل (خلا ملسم ءىرمال لحي ال) : هلوق - 171
 . «غلا هدع ةبوتكم هئَيِصَرَو ل رنتَليَل تيبي هب ىمؤيىغ“لرديتش

 ;هيف ىموي ام ةلو يتيل تيبت ل نآيش نك ىلع ىحر تاياورلا ضعب ىفو
 . .. . (ثيدحلا

. قح اهناب نمؤي ىا (ثيدحلا ةيصولا نمؤي :ىرا قَح ام) اهضعب ىفو
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 . ثيدحلا رِيتَلْيل تيبي نآ ملنممل ئبني ال) اهضعب ىفو
 همحر فنصملا ةياورك ةياورلا هذهو (ناَم هل مليئُم ءىرمال رحت ال) اهضعب ىفو

 هنال ايصاع .نوكي ةيصو ريغب ةروكذملا ةدملا تاب نم نأ:ىضتقت اهنال .اهبعصأ هللا

 ةرذابملا ىف ةغلابملا دارملا لعلو : هنايصع .هب غلب ام رظني نكلو .لحي ال ال بكنرم

 توملا روضح دنع وه امنا ةيصولا بوجو نا ىلع لدي نآرقلا رعاظ نال ةيصولا ىلا.
 [ . هبابسأ روهظو

 ةيصو رين نم توملا هاجافو ةيصرولاب نيدي ناك اذا ىصعي ال هنأ ىلع لدي ىذلاو

 ةثرولا ىلع سيلف صوي ملو تام ناو : لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص مالك

 هلكايلف ىقابلاو اهب ابرال اهوضقي نآ مهيلعف سانلا تاعابت نم هب اوملع ام الا ءىش

 ةيصرولاب نيدي نمم مهثراو ناك نأ الا ى ش هنم مهيلع سيلف ائيرم ائينه ةثرولا

 هيلع !وقفني نا مهل يغبنيف ىصوي نا لبق توملا هأجاف مث حالصلا لمأ نم رعو
 َ . هلام نم ائيش

 اهل مسقف صوت ملو تنام هتارم! نأ هللا مهمحر انئاملع ضعب نع رثالا ىفو
 َ . اذه لبق كلذب نيدت نمم تناك اهنا لاقف لئسف ةيصو

 ءىبنلا ىلا لجر ءاج تلاق اهنأ ةضئاع نع ديز نب رباج نع اذه لثم اضيا ىورو
 تملكت ول امارأو اهسفن تتلتفا ىما نا هللا لوسر اي لاقف مالسلاف ةالصلا هيلع
 قدصت ممن) :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق ؟ اهنع قدصنأفا تقدصتل

 . ملعا هللاو . كلذ هعفنيو بئات ةبوتلاب نيدي ىذلا نا مهلوق نم اذه لدف (اهنع
 ١ : ىمتنا

 عم مالكلا نال دحوملا قلطم ملسملاب دارملا نأ زهاظلا (ملسم ءىرمال) : هلوق

 ٠. :رجح نبا لاق ام ىلع مكحلا اولعج انريغ دنعو 4 مالسالا ةلم لمهأ

 عقتل جيينهتلل ركذ وأ هل موهفم الف بلاغلا جرخم جرخ ملسملاب فصولاو
 . كلذ كران نع مالسنالا ىفن نم هب رعشي امل هلاثنتمال ةردابملا

 هيف ثحب دقو`غامجالا هيف رذنملا نبا ىكح . ةلمجلا ىف ةزئاج زفاكلا ةيصوو

 هل لمع ال رفاكلاو حلاصلا لمملا ىف ةدايز تعرش ةيصولا نا ةهج نم ىكبسلا
 يمذلا نم حصي وهو يقاتعالاك ةيصولا نا ىلا اورظن مهناب باجاو . توملا دعب
.ءا . ىهتنا . ملعا هللاو . يبرحلاو
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 :أ اريثك وأ ناك-اليلق هرهاظ (هب ىصوي ءىش هل) : هلوق

 باب نمالا برقالل ةيصولا هيلع بجت الف لام هل نكي مل ناف حاضيالا ىف لاق
 : ىلاعت هلوق اذه ىلع ليلدلاو . ملعي ال ثيح نما لام هل نوكي نأ ىسع طايتحالا

 كلذكو .لاملا انه اه ريخلاو:(1) .ريح كرت نإ توملا مكدحأ َرَصَح اذا مكيلع بيك
 هيلع قيضمب سيلو ملعي ال ثيح نم نوكي هلعلف ضرويلف ابيرق هسفنل ملعي مل نا

 0 . خلا 4 بيرق هل نم ىلع قيضي امك
 . الام اريخ كرت نا لاق كيخ نيلوق . ًارتَح ه :: ىلاعت ةلوق ىف ىواضيبلا ركذو

 محرد ةئام عبس هلو ىصوي نا"ذارا هل ىلوم نأ ىلع نع ىور امل ازيثك الام ليقو
 . ريثكلا لاملا وه ريخلاو . آربَع كرت نا ه : ىلاعت هللا لاق لاقو هعنمف

 لاقف ؟ كلام مك هتلاسق ىصوي نا دارا الجر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو :
 ناو ى آريَح ًلَرَت نا » : هللا لاق امنا تلاق ةعبرا لاق ؟ كلايع مك تلاقف فالآ ةثالث

 . ىهتنا . كلايعل هكرتاف ريسي ءىشلا اذه

 . ملعأ هللاو . ثيدحلا رهاظ هيلع لدي ىذلا وهو طوحا لوالاو

 ىمو لاق ةرمف . مهارد ةعبرا هبراقال هب ىصوي ام ىندا نأ حاضيإلا ىف ركذو .
 ىنثا وهو ىعرشلا فرصلا ةرم ربتعا هلملو زانيد عبر وهو لاق ةرمو رانيد ثلث
 . ملعأ هللاو . امهرد رشع ةتس وهو ىفرعلا فرصلا ةرمو . امهرد رشع

 هلوقك وهو (تيبي نأ) .هريدقت افذح هيف نأك رجح نبا لاق (تيبي) : هلوق .
 ىبيطلا مزج هبو ملسم ةفص تيبي نوكي نا زوجي و (2) .ةيآلا َقْرتلا مگيري» : ىلاعت
 انمآ هريدقت فوذحم تيبي لوعفمو ءىش .ةفص هب ىصوي هلوقو ةيناث ةفص ىم لاق

 ةيصولا بابحتسا نال ىلوا لوالاو . اكوعوم هريدقت نينتلا نبا لاقو . اركاذ وآ

 ١ 9 . خلا . ضيرملاب صتخي ال
 [ 0 تيبي ربخو هلعل (تيبي لوعفمو) : هلوق

 اهضعب ىفو . نينليل وا ةليل اهضعب ىفو . تاياورلا ,رثكا اذه (نيتليل) : هلوق
 ٦ - 7 . . لايل ثالث

 ٠ :ةم : ةيلا . ةرقبلا ةروس ()
3 . :2 : ةيالا . دمرلا ةروس ()
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 ءرملا لاغشا محازتل جرحلا عفرل ثالثلاو نينذيللا ركذ هناكو رجح نبا لاق
 فالتخاو .:هيلا جاتحي ام ركذتيل ردقلا اذه هل حسفف اهركذ ىلا جاتحي ىتلا

 ناو نامز هيلع ىضمي ال ىنعملاو ...ديدحتلل ال بيرقتلل .هنأ ىلع لاد هيف تاياورلا
 . ةب ونكم هتيصوو الا اليلق ناك

 لاق كلذلو ريخأتلل ةياغ ثالثلا نأكو . ريسيلا نمزلا رافتمغا ىلا ةراشا هيفو

 هللا ىلص هللا َلوُسَر ثّعمَس ذنم ةنيل تبآ ) ةروكذملا ملاس ةياور ىف رمع نبا

 | 5 (يينع ىنتّتصَوَو الإ كلذ لوقي ملسو هيلع

 ةفلابملا ةدارا ىف حماست ركذلاب ثالثلاو ييتليللا صيصخت ىف ىبيطلا لاق

 نأ هل ىفبني الف ثالثلاو نينليللا ىف هانحماس دقو ام انمز تيبي نا ىفبني ال ىأ

 . ىهتنا . كلذ زواحتي

 لاق هبو . ةيصولا بوجو ىلع ةيآلا رهاظ عم ثيدحلا اذهب لدتسا : لاق مث

 ميدقلا ىنف ىعفاشلا نع ىقهيبلا هاكحو ني رخآ ىف فرصم نب ةحلط و باطعو ىرهزلا

 . نورخآو جيرج نباو ىنييارغسالا هناوع وبأ هراتخاو دوادو قاحسا لاق هب و

 . لاق اذك ذش نم ىوس عامجالا ىلا بوجولا مدعب لوقلا ربلا دبع نبا بسنو

 نيب هلام عيمج مسقل صوي مل ول هنأب ىنعملا ثيح نم بوجولا مدعل لدتساو
 . ةيصولا نع بوني مهس هلام نم جرخال ةبجاو ةيصولا تناك ولف . عامجالاب هتثرو

 مزلي نأ هيلع ابجاو هنوك نم مزلي ال هنال رظن لالدتسالا اذه ىفو : لوقا

 هيلع ةبجاو اهناف ىلاعت هللا قوقح رئاسو جحلا ىلا ىرت الا هلام نم هجارخا ةثرولا

 مولعم وه انك اهب صوي مل اذا :ةثرولا مزلت ال كلذ عمو . اهب ىضوي نأ هيلع بجيو
 . ملعا هللاو . الثم برقالا ةيصو ىف لاقي اذكو

 . لاق نا ىلا . سابع نبا لاق امك ةخوسنم اهنأب ةيآلا نع اوباجأو : لاق

 نيذلا براقالاو نيدلاولل ةيصولا حت ىذلا نأب بوجولاب لاق نم باجاو
 خسنلا ىضتقي ام سابع نبا ريسفت ىف الو ةيآلا ىف سيلف ثري ال نم اماو 0 نوثري .

 : لاق مث اهيلا ىعاد ال تافلكتب ثيدحلا نع بيجي ذخاف . خلا هقح ىف

 . ةلمحلا ىنف اهب وجو لا بهذ مهرثكاف ةيصولا بؤوح وب نولناقلا فلتخاو

 نوثري ال نيذلا ةبارقلل بجت نيرخآ ىف ديز نب رباجو نسحلاو ةدانقو سواط نعو
دربو ہنفني مل ةبارق ريغل ىصوأ ناف اولاق . مهنع هريغو جيرج نب ١ هجرخا , ةصاخ
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 ثلثلا اثلث ديز.نب رباجو نسحلا لاقو . سواط لوق اذهو . هتبارق ىلا هلك ثلثلا

 . .: ثلثلاب ىصوا اذا ىنعي . خلا

 : لاق عجاريلف , هللا همحر حاضيالا بحاص ههجوو اندنع بعذملا وهو لوقا

 3 . خلا . ثلثلا ثلث ةداتق لاقو

 ركذ . مولمم وه امك هنود ام فصن وأ هب ىصؤأ اذا ثلثلا فصن ليقو :: لوقأ

 ةيصولا ىف اليصفت هللا همحر حاضيالا بحاص ركذو : تالاؤسلا بحاص كلذ ا

 5 :: عجاريلف . ثلثلا ىلا برقالا اهدري ىتلا

 ىف هلوق ليلدب هسارل ةيصوصخ ال هنا رهاظلا (هسار دنع ةبوتكم) : هلوق -

 . . : (هدنع ةبوتكم) (انريغ دنع) تاياورلا ضعب"

 ةباتكلا ىلع دامتعالا زاوج ىلع (هدنع ةبوتكم) هلوقب لدتساو رجح نبا لاق

 كلذ ةيعفاشلا نم رصن نب دمحمو دمحأ صخو . ةداهشب كلذ نرتقي مل ولو طخلاو

 ةباتكلا ناب روهمجلا باجاو . ماكحالا نم اهريغ نود اهيف ربخلا توبثل ةيصولاب

 يا هدنع ةبوثكم ةَتسِصوَور هلوق ىنممو اولاق هب .دوهشملا طبنض نم اهيف ال تركذ
 [ . ١ . اهطورشب

 ىلع اولدتسا مهنأب. بيجاو . ع هيف داهشالا رامضا : ىربطلا بحلا لاقو

 تيح توملا مكدحأ َرَضَح اذإ مكيب ةداَهَم» : ىلاعت هلوقك جراخ رماب داهشالا طارتشا

 . ةيصولا ىف داهشالا رابتعا ىلع لدي هناف (1) ةَِصَولا

 اهب :دوهسثملا ةيصولاف الاو قثوتلا ةدايز ف ةفلابم ةباتكلا ركذ ىبطرقلا لاقو

 . ملعا هللاو . ةبوتكم نكت مل ولو اهيلع قفتم

 دنع تناك ناو ذقنت ةيصولا ناب (هدنع ةبوتكم هتيصو) : هلوقب لدتساو

 . لاق نأ ىلا . اهعجتراو هريغ دنع تلمج ول كلذكو . .هريغ دنع اهلمجي ملو اهبحاص

 ىردي ال ناسنالا نال توفلا لبق زارتحالاو توملل بهأتلا لا بدنلا هيفو

 هنيعب دحاو لكو .مج عمج هيف تامو الا ضرغي نيس نم ام هنال توملا هؤجفي ىتم
 عحمجبو هتيصو بتكيف كلذل ابهانم نوكي نا ىغبنيف . لاحلا يف تومي .نا زئاج

.. . ٠. 5 ,. . ٠ 106 : ةيآ نم . ةينالا هروصع !)
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 .ىدابع قوقخو هللا قوقح نه رزولا هنع طبحيو : رجالا هب هل لصحي ام اهيف
 . ... .:.: : . نامتسملا هللاو

 لوق ونو . عفانملاب ةيصولا ةحض ىلع ( لام هل وأ ءىش هل ) : هلوقب لدتساو

 . خلا ربلا دبع نبا هراتخاو هعابتأو دوادو همربش نباو ىليل ىبا نبا هعنمو روهمجلا

 ث . رؤهمحلا بهذم وه انباحصأ بهذمو : لوقا

 فلسلا نكل حيحصلا لوانتي اهقلطمو ةيصولا ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو : لاق
 . هب ةداعلا دارطال ربخلا ىف هب ديقي مل امناو ضيرملاب اهوصخ

 . هريغ طخب وأ هطخب نوكت نا نم معأ (ةبوتكم) : هلوق ىفو

 طبضلا نم تبثأ اهنال ةباتكلاب طبضت نا ىغبني ةمهملا ءايشالا نأ هنم دافتسي و
 ١ . ىهتنا . ابلاغ نوخي هنال ظفحلاب

 لاثتما سانلا ىلعف هدعب لاقف ثيدحلا اذه هللا همخر حاضيالا بحاص ىورو

 هللا ىلص هللا لوسر هون امل اعفان اذه نكي مل ولو هسأر دنع اب وتكم هوباصا ام

 . ىهتنا . هبجواو هيلع لدو هب ملسو هيلع

 دنع ابوتكم دجو امب لمعي هنأ ثيدحلا نم هللا همحر فنضملا همهف ام رهاظو

 هطخ رفت وا هطخب ناك ءاززسو . دوهشم زيغ وآ ادوهشم ناك ءاوس تيملا سأر

 نوكيف ثيدحلا رهاظب المع رجح نبا هركذ ام ىلع زوهمجلا فلاخ نمل اقفاوم نوكيو

 ` . ... ملغأ. هللاو . ةيآلا ىف ام ىلع ةدايز ثيدحلا ىف

 -تدجو وا ةيآلا لجال نالدغ اهب دهش اذا اهب لمعي ةيصولا نا لصاحلاو

 مل ولو دحاو لدعب تناك اذا امأو . ثيذحلا لجال هجو ىأ ىلع تيملا دنع ةبوتكم

 اهناف ةبوتكم ريغ وأ ةبوتكم تناك ،اوس اهب لمعي ال هنا رهاظلاف تيملا دنع دجون
 . ةيآلا الو ثيدحلا اهلمشي ال

 :دهاسلا نوزيجي مهنأ ةزيزجلاب هللا مهمحر خئاسملا ضعب نع ىكحي اممو

 اقلطم اماو . تيملا دنع ةبوتكم تدجو اذا ام ىلع لومحم هلعلف ةيصولا ىف دحاولا

 .! ٠: . ملعا هللاو . رهاظ ريغف

 رماظلا نال هل موهفم الف بلاغلا ىرجم ىزج ديق هلعل (هسار دنع) : هلوقو

. ملعا هللاو . اقلطم هتيب ىف دجو امو هسار دنع دجو ام نيب قرف ال هنا
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 . (خلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج تلاق) ;: هلوق - 8

 مدقت دقو. انموق دنع سابع نبا ثيدح ىف هنيب امك هدابع نب دمس هب دارملا

 ن ,,. دوذنلاو ناميالا باتك ىف دعس مأ ةيمست

 : هلوق نيبو (رذن اهيلعو تتام ىما نا) : هلوق نيب ىفانت الو رجح نبا لاق

 لامتحال ( اهنع هب تقدصت نا ىش اهعفني لهف اهنع بئاغ اناو تيفوت ىما نا )
 . { ٠ خلا . اهنع ةقدصلا نعو رذنلا نع لاس نوكي نا

 ىأ ماللا رسكو ةنكاسلا ءافلا دعب ةانثملا مضب رجح نبا لاق (تتلتفا) : هلوق
 . ةتفب ىأ ةتلف تذخا

 دارملاو ةأجفلا توم وهو اضيا حنتفلابو رهشالا ىلع مضلاب (اهسفن) : هلوتو

 77 . رلا انم رشلا
 . خلا اهاراو ةزمه مضب رجح نبا لاق (تقدصتل تملكت ول اهارأو) : هلوق

 . (اهنظأو) ظفلب ىرخإ ةياور ركذف

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عم ةدابع نب دعس جرخ تاياورلا ضعب ىفو
 لاملا ؟ ىصوأ ميف) تلاقف (ىصوأ) اهل ليقف ةنيدملاب ةافولا همأ ترضح و هيزاغم ضعب

 . ثيدحلا ركذف دعس مدقي نأ لبق تيفوتف (دعس لام

 ؟ اهنم تقدصت نار رجا اَهَل َلَهَت) تاياورلا ضعب ىف (اهنع قدصتافا) : هلوقا
 هناوف مدقت دقو (اَمِنَحَتُصَم َلَع فرُصأَو اَهْيَلَع فَدَصتآ) اهضعب ىفو . (ممَعَت لاق
 ١ . روذنلاو ناميألا باتك ىف ثيدحلا اذه

 مضب يرمعلاو رجح نبا لاق (خلا .هبقعل و هل ىرمع رمع لجر اميا) : هلوق 9

 هلوا حتف ىكحو . هلوا مض عم ميملا مض ىكح و.. رصقلا عم ميملا نوكسو ةلمهملا
 اوناك مهنال ةبقارملا نم ةذوخام اهنزوب ىبقرلاو . رمعلا نم ذوخام نوكسلا عم
 اهتحبا ىأ (اهايا كترمعأ) هل لوقيو رادلا لجرلا ىطعيف ةيلهاجلا ىف كلذ نولمي

 بقري امهنم الك نال ىبقر اهل ليق اذكو . كلذل (ىرمع) اهل ليقف كرمع ةدم كل
 . ةغل اهلصا اذه كلذ ىف هماقم نوموقيف هتثرو اذكو هيلا عجرتل رخآلا تومي ىتم

 ىلا عجرت الو ذخآلل كلم تناك تعقو اذا ىرمعلا نآ ىلع روهمجلاف اعرش اماو .

,77777777 (.ٌٌٌ۔كلذ طارتشاب حرص نا الا لوالا
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 ضعب نع ىربطلا بيطلا وبأ .اكح ام الا ىرمعلا ةحص ىلا روهمجلا بعذو

 خيش ومو اهتحصب مزح ننا لاق نكل . ةفئاطو دواد نعىدرواملاو . سانلا

 ذ .. . ةي رهاظلا

 تابهلا رثاسك ةبقرلا ىلا هجوتي هنآ ىلا روهمجلاف كيلمتلا هجوتي ام ىلا اوفلتخا مث

 ىلا هجوتي ليقو باولا فالخب ذفن هل بوهوملا هقتعاف ادبع رمعملا ناك ول ىتح
 . ميدقلا ىف ىعفاسشلاو كلام لوق وهو ةبقرلا نود ةعفنملا

 ةيفنحلا دنعو . ةيكيلاملا دنع ناتياور . فقولا وا ةيراعلا كلسم هن كلسي لهو

 اهنا اضيا مهنعو . ةعفنملا ىلا ىبقرلا ىفو". ةبقرلا ىلا هجوتي ىرمعلا ىف كيلمنلا
 . خلا . ةلطاب

 : لاق هنع هللا ىضر رباج نع دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفلو

 ىف لاق نا ىلا . هك تبهو ْنَمِل هتا ىرمعلاب ملسو هيلع هللا ىلص “ىبّلا ىضق
 ٠ ....ةواج ىرمعلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع رخآ ثيدح

 لاق . ها هوحن ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع رباج ىنثدح ءاطع لاقو

 هل ىرمع رمعا لجر انأ ملسم دنع ةملس يبأ نع ىرعزلا ةياور ىف رجح نبا
 ثيراوملا هيف ثعقو ءاطع ىطعأ هنال اَماَطعا ىذلل عجارت ال اهيطعا ىذلل اهناف هبقعلو

 “ ى ...... .ي ى .ي ! ه :اي. ... لاق نأ ىلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجا ىتلا يرمعلا امنا هنع رمعم قيرط نم هلو
 ىلا عجرت اهناف تشع ام كل ىم لاق اذا امأف . كبقعلو كل ىه لوقي نا ملسو
 .. . لاق نا ىلا . اهبحاص

 نورمعي راصنالا لمج لاق رباج نع ريبزلا ىبا قيرط نم ملسم هجرخاو
 اَهوُدبيَصَت الو مكلاومأ مكنع اركأ : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف نيرجاهملا

 تاياورلا هذه نم عمتجيف (ِهبقَعِلَو اَنيَمَر اًيَحع اهرمأ ىذلل يهف ىرمع رمعا نم ناف

 , .. لاو حأ ةنالث

 . هبقعلو هل بوهوملل اهنا ىف حيرص اذهف (كبقعلو كل ىه) : لوقي نأ اهدحا

 ةنقؤم ةيراع هذهف (يلا تعجر تم اذاف تشع ام كل ىه) : لوقي نا: اهيناث

ةياور اهلبق ىنلاو هذم تنيب دقو . اهاطعأ ىذلا ىلا تعجر تام اذاف ةحيحص ىمعو
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 مهرثكا دنع حصالاو . ةيمفاسلا نم :ةعامج هحجرو ءاملعلا رثكا لاق هبو ىرهزلا

 . لاقنا يلا . ىغلي دبساف طرش هناب! إوجتحاو . بهاولا ىلا عجرت الإ

 اهمكح نأ ىلع لدت هذه ريبزلا ىبا ةياورف قلطيو (اهكترمعا) : لوقي نا اهثلاث

 . روهمجلاو ديدجلا ىف ةيعفاشلا لوق :وهو بهاولا ىلا عجرت ال اهنأو لؤالا مكح .

 . لاق نا ىلا . هلصا نم لطاب ميدقلا ىف لاقو |
 ةلاسملا هذه نع ءاهقفلا لاس كلملادبع نب ماشه نب ناميلس نأ ىكح ةداتق نا

 لاقف ٠ لاق نأ ىلا ةزئاج اهنأ هريغو نسحلا نع ةداتق هل ركذف قالطالا ةروص ىنعا

 نم هبقع لعجي مل اذاف هدعب نم هبقعلو هل رمعا اذإ ةزئاج ىأ ىرمعلا امنا ىرهزلا
 ١ . خلا . هطرش لمجي ىذلل ناك هدمب

 . لوصالا سايق نع ديعب ىبقرلاو ىرمعلا ةزاجا قاذجلا ضعب لاق : لاق مث ١
 :¡ . لاق نأ ىلا . مدقم ثيدحلا نكلو

 تبه ىف ئاَعلاَر اهبقرا نمل بقرلا اهرسأ نمل ىرثعلا) هعفر سابع نبا نع
 ىهنف هدعب ءىراطلا عوجرلا لثم دقعلل نراقملا عوجرلا طرشن (هئيَك ىف دْئاَمْلاك
 لطب كلذ فالخ ىلع اهجرخأ اذاف . اقلطم اهجرخي وا اقلطم اهيقبي نا رماو كلذ نع
 مدقت امك ادبع عاب نمل ءالولا طرش لاطبا وحن وهو هل ةمغارم دقعلا حصو طرشلا
 .. ۔ ...:... فا . ةريرب ةصق ىف

 كلذ ىف مهفلاخو روهمجلا هيلع امل قفاوم انباحصا نم هريغو ةديبع ىبا لوقو
 ىرمعلا نع ىنربخاف تلق رثالا ىفو :: حاضيالا ىف لاق . هقفاو نمو زيزعلا دبع نبا

 ىرمملا ينعم ىلع بقرلا ىننمم ناك نا زيزعلا دبع نبا لاق . ىنكسلاو ىبقزلاو
 ىنكس كل وا ىنبقر كل وا ىريم كل ىهف كتايح رادلا هذه كترمعا دق لوقي نا

 نم نا سابع نبا ىلاو :رباج ىلا كلذ غقر : ةديبع وبأ لاق دقف كتايح كل اهنا ىلع

 ءامقفلا نم هريغ ناكو زيزعلا دبع نبا لاق . ةدعب نم هتثرولو هل وهف اثيش رمع
 93 ` : . خلا . هدعب نم ةثرولل هاري الو كلذ زيجي ال

 رجح نبا نع مدقتا امك ةزاجالا ىلع روهمجلا نال ةيرم اهيف ام ةيرف هذه لوقا
 ... ة . . 9 انموق دنع

 تام اذا ىرمعلا : لوقي نمم زيزعلا دبع نباو ىعخنلا ميهاربا .ناكو : لاق

.يدنع لدعا ميهاربا لوقو . كبقعلو كل ىه لوقي نا الا ةعجار ىهف اهرمعأ ىذلا
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 مهنم ربكا وع نم لوق ىلع هلوق راتختو ريثك ىف هلوقب ذخان كتيارا هل تلق

 قحلا لوبق قحلاو فاصنالا :: لاق ةديبع وبا تلق ؟ وه 'نمؤ : لاق اندنع لضفاو
 نهولا هيف لخدي امم هريغك سيل للخ الو هيف لخد ال ىذلا يوقلا رمالاو هب ءاج نمم

 : اولاق تيح انباحصا نم هريغو ةديبع ىبا لوق نم ىوقأ ةوق ىأو تلق . فعضلاو

 نال تلق ؟ اذه ىف لوق يأو : لاق (هدعب نم هبقعلو هل ىهف اضرا رمع نم نا)

 لوقت نا الا يش ةوقلا نم اذه ىف كل سيل :: لاق . ثيراوملا ليبس ىرمعلا ليبس
 :فعض ممل نيبتيو كنم نورخسيف هلمأ هيف مكنأ الف سايقلا اماف . اولاق اذكه
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو انهوو افعض اذه نوكي فيكو تلق . كنلاقم

 سانلا .قفتا ول زجاع اي يل لاق (هتامَم دْمَبَو هتايح هَل َوُهَق تيتب َرَمع نم) : ملسو
 لك نال هنع ةبغرلا الو هيف سايقلاب ءاهقفلا نم دحا هزواجي مل تيدحلا اذه ىلع
 تلق . هيف هفلاخي نأ دحال ىغبني الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ناك ام

 . ؟ هرخآ ىلا هذه ىف ميهاربا لوق نم كبجعا لوق ىاو

 امب لمعلا بجي لب هيلع اقفتم نوكي نا ثيدخلاب لمعلا طرش نم سيل لوقاو
 تناك ناو لمعلا بجوت داحآلا ةياور نال اداحآ اوناك ناو لودعلا قيرط نم درو

 :هريغو ةديبع ىبأ نع درو ام لوبق زيزعلا دبع نبا لع بجاولاف . ملعلا بجوت ال
 "ظحال هنال سايقلاب مهضراعي الو ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نم نال نيملسملا نم
 "بجاولاف . نوفلاخملاو نوقفاوملا ثيدحلا اذه ىور دقو. رثالا دوجو عم رظنلل
 5 7 ' ة .ا كلما هللاو : هيلا ريصملا

 ىنعي (عادولا ةحح ماع ملسو هيلع هللا ٣ هللا لوسر ىنءاج) : هلوق - 0

 ١ 7 هظفلو ىراخبلا ةياور ىف امك ةكمب انأو

 'ضزألاب تومي نآ هركي وُمَو ةكمب انأو ىنذوُمَي ملسو هيلع هللا ىلص :ىبنلا ءاج
 ؟ هلك يلامب يصوا هللا لوسر اي تلق ةاَرْفَع نبا هللا محري .لاق اَهَنم َرَجاَع ىتلا

 كنإ شع لتلاو تلاق : لاق .؟ ثلثلاو تلق . ال : لاق ؟ رطصشلاف تلق . ال : لاق
 "امهم كناو مهيدتآ ىف سانلا نوفتكي ةلاع مهَعَدَ نآ نم خ ايدأ َكتَترَو عدن نار
 هللا ىتعَو . تيآرما يف لاي اهُمَقْرَت ىنلا ةمقللا ىتَحع ةقدص اهنإف ةقفن نم منا

.. ىمتنا ةنبا آلإ يتؤي هل نكب ملو . توزحآ كي ُدَميَو سات تب عفتني كتقرَت نآ
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 تلقف مملَسَو يلَع هللا فص ىتلا ىناعف تضرم لاق ىرخا ةياور ىفو

 ًساَت كب عقنيو كعفري ةللا َرَعَل لاق ٬ىبقم لع ىند ال نأ هللا عدأ هللا لوسر اي
 وشك فصنلا : لاق ؟ فصنلاب يصوا تلق ."ةنبا يل امناو يصو نا٠ديرا تلق

 زاجو ثلثلاب سانلا ىصوأف . ايبك ؤأ يثك لتلاو تلَتلا : لاق ؟ ثلثلاف :: تلق
 : . . ىهتنا . مهل كلذ

 هانعم هريغو ىوونلا لاق : رجح نبا لاق (ىل ةينب الا ىنثري الو):: هلوق

 تابصع دعسل ناك دقف الاو .. ءاسنلا نم :وا ةثرولا :صاوخ نم وا دلولا نم ىنثري.ال

 1 . اريثك اوناكو ةرهز: ىنب نم
4 . . 

 ريدقت ىلع ركذلاب اهصخ وأ . ض ورفلا باحصا نم ىنثري ال هانمم : ليقو

 لاملا عيمج ترت اهنأ نظ وا . ىه الا زحملاو عايضلا هيلع فاخأ :نمم ىنثري ال

 اهمسا نأ هانكزدأ :نم ضعب معز تنبلا هذهو-. ةكرتلا فصن اهل رثكتسا وا

 .لاق نا لا اهنع کررو كلام .اهكردأ ىتح ترمع ةيعبات ىهرو لاق نآ لا _ ةشئاع

 نأ اوركذو . هذه رغ ةشئاع ىمسن اتنب بعل نيباسنلا نم دحأ ركذي ملو

 ةرهز نب ثراحلا.نب هللا دبع نب باهش تنب اهماو . ىربكلا مكحلا ما هتانب ىربك

 .نا رهاظلاف . ةيوبنلا ةافولا دعب مالسالا تارخاتم نهتاهمأ رخا تانب هل اوركذو

 نم رآ ملو اهمأل دعس جوزت مدقتل ةروكذملا مكحلا 1 ىه اهيلا راشملا تنبلا

 . . خلا . كلذ ررح

 .لاق (هلك يلامب يموأ) تاياورلا ضعب ىف (ىلام ىثلثب قدصتنافا) :_كلوق
 فالخب قيلعتلاو زيجننلا لمتحيف (قّدَصتأَقآ) : هلوقب ريبعتلا اماف : رجح نبا
 . نيتياورلا نيب :خمجلل قيلغتلا ىلع لمحيف دحتم جرخملا نكل (يموافا)

 ىلع هولمحو ثلثلا نم ضيرملا تاعربت لعج نم قَدَصناَفا هلوقب كسمت دقو

 ٠. : ` .هتنيب امل ارظن هيف ةزجنملا

 مث نيثلثلا نع لأس "مث لكلا نمع الوأ لاس هناكف لاؤسلا ىف فالتخالا اماو

 .ديزب نب ريرج ةياور ىنف .كلذ ع ومحم عقو دقو.ثلثلا نع مث فصنلا نع لأس

 . ` « . خلا . دمحأ دنع

 ` زاوجلا نايبل اقوسنم .نوكي نا لمتحي : رجح نبا! لاق (ريثك ثلثلاو) .: هلوق

ن . مهفلا هردتبي ام وهو هيلع ديزي الو هنع صقني نآ ىلؤالا ناو . ثلثلاب
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 . هرجا ريثك يا لمكالا وه ثلثلاب قدصتنلا نأ نايبل نوكي نآ لمتحيو

 "هيناعم ىلوا اذهو ىعفاضلا لاق امك ليلق ريغ (ريثك) ىنعم نوكي نأ لمتحيو
 . خلا . سابع نبا لوع لوالا ىلعو . ىبسن رمأ ةرثكلا نا ىننعي

 . ثراو هل ناك اذا امب ديقم ثلثلا نم ديزاب ةيصولا عنم ىلع عامجالا نا ملعاو

 ةيفنحلا هزوجو روهمجلا هعنم رجح نبا لاق . فالخ هيفف ثراو هل نكي مل نا اماو

 نأب اوجتحاو . دوعسم نباو ىلع لوق وهو ةياور ىف دمحأو كيرشو قاحساو

 ىلع هل ثراو ال نم ىقبف ثراو هل نمل ةنسلا اهتديقف ةيآلا ىف ةقلطم ةيصولا
 | . اندنع بهذملا ومو لوقا . خلا قالطالا

 اذه ىفو : 7 ثيدحلا اذه ةياور دعب هللا همحر حاضيالا بحاص لاق

 هيلع هلوقل هل ثراو ال نمل تلثلا نم رثكأب ةيضولا زاوج ىلع ليلد اضيأ ثيدحلا
 ( تيدحلا . ةَلاَع مْهَرَدَت نآ ني رتَع ايع كتنر رد نا, كنا ) : مالسلاو ةالصلا
 : . عجاريلف ىلاوملاك هلام عيمجب ىصوي نا هل ثراو ال نمل هللا همحر قاحسا وبأ زاجاو

 لاح وأ ةيصولا لاح لاملا ثلث ربتعي لم اضيا اوفلتخاو : رجح نبا لاق ..

 رثكاو كلام لوالاب لاقف . ىناثلا امهحصا ةيعفاشلل ناهجو امهو نيلوق ىلع ؟ توملا

 دمحأو ةفينح وبأ ىناثلاب لاقو . زيزعلا دبع نب رمعو ىعخنلا لوق وهو نييقارعلا
 : ة . ".. نيعباتلا نم ةعامجو بلاط ىبا نب يلع لوق وهو نوقابلاو

 نأ رذن ول هنابو . اهلواب ربتعت دوقعلاو دقع ةيصولا نال نولوالا كسمتو
 نم ادقع تسيل ةيصولا ناب بيجاو .. اقافتا رذنلا ةلاح ربتعا هلام ثلثب قدصني

 ةيصولاو رذنلا نيب قرفلابو لوبقلا الو ةيروفلا اهيف ربتعي ال كلذلو . ةهج لك .
 هل ثدح ول اميف رهظن فالخلا اذه ةرمثو مزلي رذنلاو اهنع عوجرلا حصي اهناب

 . عجاريلف . ملعأ هللاو . ىناثلا وه بعذملا نا نظاو . خلا ةيصولا دعب لام

 امب ديقتي وا لاملا عيمج نم ثلثلا بسخي له اضيا اوفلتخاو رجح نبا لاق ...

 . روهمجلا لاق لوالابو . هب ملعي ملو هل ددجت .وأ هيلع ىفخ اه نود ىصوملا هملع
 لاج لاملا رادقم رضحتسي نا طرتشي ال هنأ روهمجلا ةجحو . كلام لاق ىناثلابو

 ررحيلف كلذ زاجا امل اطرش هب ملعلا ناك ولف هسنجب املاع ناك ولو اقافتا ةيصولا
' ...... . ملعا هللاو . ,روهمجلا لوق هنا رهاظلاو بهذملا وه ام
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 ةيطرشلا ىلع اهزننكبو ليلعتلا ىلع نا حتفب رجح نبا لاق (رذن نا كنا) : هلوق

 باوج ال ريصي هنال انه طرشلل ىنعم ال ىبطرقلا لاقو . ناحيحص .امه ىوونلا لاق
 رسكلاب ثيدحلا ةاور نم هانعمس ىزوجلا نبا لاقو . هل عفار ال ريخ ىقبيو هل
 هل باوج ال هنال زوجي ال لاقو باضخلا نبا ىنمي دمحا نب هنلا دبع انخيش هركناو

 نم عنام ال هناب بقعتو . باوجلا ىف طرتشا امم اهريغو ءافلا نم ريخ ظفل ولخل
 .. -: . .. هريدقت

 ومو زئاج ءافلا فذحو ريخ وهف ىا ريخ هلوق ظزنفلا ءازج كلام نبا لاقو

 ٠ . بع مهت عالضاب ن ىماتيلا نع كتولاشيانإ) سواط ةءارقك
 رينك هنال قييضت ال ثّيح قيضو قيقحتلا نع مب مضلاب كلذ صخ نمو : لاق

 : هيوبيس هدشنا اميف رعشلا ىف عقو ام ىلا كلذب راشاو هريغ ىف ليلق رمشلا ىف
 نا معز نم ىلع درلا ىلاو . اهركشضي هللاف يأ . اَعْركشَي هللا تاتَسَحْلا .لعف نَم
 .الاو اهبحاص ءاج ناف ةطقللا تيدح ىف هلوق هريظنو : لاق. رعشلاب صاخ كلذ

 ..ها (درهَط ىف ع لإو ةتتَْلا) : ناعللا ثيدح ىف هلوقو . ءافلا فذح اهب عتمتسا

 هيلع هللا ىلص هل ربع امنا.رينملا نب نيزلا لاق رجح نبا لاق (كتثرو) : هلوق :

 ةدحاو ةنبا الا ذثموي هل نكي مل هنأ عم كتنب عدت نأ لقي ملو ةثرولا ظفلب ملسو

 ضرملا كلذ ىف هتوم ىلع ءانب كلذ لاق امنا ادعس نال ققحتي مل ذئنيح ثراولا نوكل

 هيلع هللا ىلص هباجاف هلبق ىه تومت نا زئاجلا نم ناكو هثرت ىتح هدعب اهئاقب و
 . اهريغ نم اتنب صخي ملو كنثرو هلوق وهو ةلاح لكل قباطم ىلك مالكب ملسو
 صضيعيس ادعس نأ ىلع علطا هنال ةثرولاب ربع امنا . ةدمملا حراش ىهكافلا لاقو

 فرعأ الو نينب ةعبرأ كلذ دعب هل دلوو : كلذ ناكو ةروكذملا تنبلا ريغ دالوا هيتاي و

 7 .. 9 :كلذب حتفي نا هللا لملو معءامسأ

 نكي مل هثاريم :نال انيمتم (كتنب' عدت نا) هلوق سيلو ثلق رجح نبا لاق
 ةبتع نب مشاه مهنم كاذ ذا دالوأ صاقو ىبأ نب ةبتغ هيخال ناك دقف اهيف ارصحنم
 لخدتل ةثرولاب ريبعتلا ءاجف . كلذ طسب ركذاسو نيفصب لتق ىذلا ىباحصلا
 .... . خلا . كلذ دعب وا كلذ ذا هتوم عقو ول ثري نمم اهربغو تنبلا

 دازو معءامسا] ركذف دعس ىننب ءامسا ةفرعم مدع ىف ىهكافلل روصقلا بسنف
 ةرمثع نم رثكا ةعبسلا ريغ روكذلا نم هل نأ ركذ دعس نبا نا ركذ مث رخا ةثالث

. . خلا ث اتنب ةرشع يتنثا تانبلا نم هل ركذو لاق مث مهدعف
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 هنم لعفلاو . ريقفلا وهو لئاع عمج وهو ءارقف ىأ رجح نبا لاق (ةلاع) : هلوق
 . . رقتفا اذا ليعي لاع

 سانلا ففكت لاقي مهفكاب سانلا نولاسي ىا (سانلا نوففكتي) : هلوق ..
 نم افافك لاس وا . عوجلا هنع فكي ام لأس وا .لاؤسلل هفك طسب اذا فكتساو
 : . رجح نبا هلاق ماعط

 َكَئأَ ىراخبلا ىف ةياورلا (خلا .هللا هجو اهب ديرن ةقفن قفنت نل كناو) :.هلوق
 ؛عدت نا كنا) هلوق ىلع فوطعم وه رجح نبا لاق ةقدص اَهنِقرةقَعَت نم َتفقْنَأ امهم
 تكرت تم نا كلذ لعفت ال ليق هناك ثلثلا نم رثكاب ةيصولا نع ىهنلا ةلع وهو
 . خلا نيلاحلا ىف كل لصاح رجالاف تقفناو تقدصت تشع ناو ءاينغأ كنتثرو

 | ١ . ىرهزلا ىلا اهبسنو فنصملا ةياور ركذف

 نال ةينلاب دادزي بجاولا نا هللا هجو ءاغنباب دييقتلا نم دافتسي هنا ركذو
 هرجا دادزا هللا هجو ءاغتبا هب ىون اذاف رجالا هلعف ىفو بجاو ةجؤزلا ىلع قافنالا
 . ناسحالاؤ ربلا هوجو نم اهريغ ىلع ةقفنلاب هبنو : لاق ةزمح ىبأ نبا هلاق كلذب

 تاياورلا ضعب ىف امك كنارما يف يف هلعل ( كتارما ىف هلعجت ام ىتح ) :هلوق .
 ( ام ىتح ) :: هلوق نم امف خنسنلا ضعب ىف كلذك هتيار مث اهمف ىف ىآ انموق نع
 - . . ةقفن : هلوق ىلع فطع بصنلا لحم ىف

 لاؤس نأ ةيصولا ةصقب (خلا قفنت نل اكناو) هلوق قلعت هجوو :. رجح نبا لاق

 ثننلا ىلع ةدايزلا نم عراشلا هعنم املف رجالا ريثكت ىف بغر هنأب رعشي دعس
 ةقفن نم ةزجان ةقدض نم كلام ىف هلعفن ام عيمج نا ة ةيلستلا يبس ىلع هل لاق
 ركذلاب ةأرملا صخ هلعلو . .هللا هجو كلذب تيفتبا اذا اهب رجؤت ةبجاو تناك ولو

 : ..ه . اهريغ فالخب ةرمتسم اهتقفن ننال

 ءافتباو ةينلا ةحصب طورشم قافنالا ىف باوثلا نآ هيق ديملا قيقد نبا لاقأ

 نم ضرفلا لصحي ال كلذ ناف ةوهشلا نيضتقم هضراع اذا ريسع "اذهو هللا هجو

 .. هبوشي. امم دوصقملا اذه صيلخت قشف هللا جو هب 'ىغتبي ئتح باوتلا
 ءافتبا بجاولا ءادا دصق ىلع تيدأ اذا تابجاولا نأ ىلع ليلد هيف نوكي دقو لاق

 ريغب هل صيصخت ال كتأرما ىف ىف هلمجت ام ىتح هلوق ناف اهيلع بيثا هللا هجو
... . . بجاولا
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 لاقي امك ىنعملا ىنا ةبسنلاب رجالا اذه ليصحت ىف ةغلابملا ىضتقت (ىتح) ةظفلو
 ١ ها . ةاشملا ىتح جاجحلا ءاج

 ىنبم ةددسشملا ماللا حتفو ىضاملا ةزمه :مضو :ماهفتسالا ةزمهب (فلخاأ) : هلوق

 . ىراخبلا نم ةخيحص ةخسن نم عيضاوم ىف هطبض امك لوهجمللا
 (ىبقمت لع ىنَدَرَي ال نأ هنلا عدأ هللا لوسر اي تلقف) تاياورلا ضعب ىفو .
 ر ِ , :. مدقن امك

 هنا ىلع لدب امبر ؟توملا ىف مهنع رانا ىنعي (ىباحصا دعب فتێخأا) : هلوق نكل

 ىتلا ىضزلاي تومي نأ ةرسك َوُهَو ىراخبلا ةياور ىف مدقت هنا عم توملا ديري ا
 ...... امهني رجا

 امهنم لكو لوعفملا نمو لعافلا نم الاح ةلمجلا نوكت نا لمتحي حراشلا لاق
 . كلذ هركي ناك دعس نمو . مسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم الك نال لمتحم

 نأ ىضتقي قايسلا نال تافتلا هيفف دعس وو لوعنملا نم لاخ ناك نا نكلا
 . ٦٠... ٠... ٠٦ .. :لاق نا ىلا ( هركا اناو ) : لوقب

 ىتلا ضرالاب تومآ نأ تيضخ هللا لوسر اي لاقف) ظفلب ملسمل ةياور ىف
 - لاق نأ ىلا _ اهنم رجاه ىتلا ضرالاب تام هلوخ نب دعس تام امك اهنم ترجاه
 لاق اَهنم ترجاه ىتلا ضرألاب تومأ هللا لوسر اي) دعس لاقف ىرخا ةياور ىفو
 . ` . ؛. غلا .هلا ةاش نإ ل

 توملا ىف ابغار ناك هنا صاقو ىبا نب هعس قرط نم ءىش ىف سيلف لاق مث
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل.لاقف ىكب هنا وهو كلذ سكع اهضعب ىف لب

 . ةلوخ نب دعس تام امك اهنم ترجاه ىتلا ضرالاب توما نا تيشخ لاق كيكبي ام
 . اهريغ ىف هبحيو اهنم رجا ىتلا ضرالا ىف توملا :هركي هنا لاقي نأ الا مهللا.

 درو هناف هاقر نيح ملسو هيلع هللا ىلص,هئاعد ةكربب ىقبي هنا ملع .نيح كلذ لاقو

 يشا َمَللا) : لاق مث ىنطو ىهجو َعََمَهث ىتَمبَج ىلع هدي عضو مت : لاق هنا هنع
 . . اهدرب دجا تلز امف لاق (هَتَرَجِم هل ممتاَو ادنس

 ًادُعَس يفشا مهللا) : لاقف ىنيغضشي نا هللا عداف هل تلق تاياورلا ضعب ىفو
. ملعا هللاو (خلا هللا هجو اهب ديرت ةقفن ينت نأ كَنِإَو) : هل لوقيو (تارم ثالث
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 لاق (ََعَفري نأ هللا ىَسَعَور) تاياورلا ضعب ىف (فلخت نا كلعلو) : هلوق

 ةنس نيعبرا نم ديزا كلذ دعب شاع هناف قفتا كلذكو كرمع ليطي ىأ رجح نبا
 ةنس ليقو . ةرجهل ١ نم نبسمخ و ةسمخ ةنس تام هن ال نبسمخ نم أبي رق لب

 وأ نيعبراو اسمخ عادولا ةجح دعب شاع نوكيف روهشملا وهو نيسمخو نامث

 ها . نيمبراو اينامث

 نا ىلع لدي هقابسو مالكلا قايس (مهت رجم ىباحصال ضمأ مهللا) : هلوق
 هللاو . اهنم اورجاه ىتلا ضرالاب اوتومي ال نأ مهترجه ءاضماب مهل ءاعدلاب دارملا

 حيبا نكل حتفلا لبق اهنم رجاه نم ىلع امارح تناك ةكمب ةماقالا نأ كلذو . ملعأ

 . اهيلع ديزي ال مايأ ةثالث هكسن ءاضق دعب ميقي نأ ةرمع وأ جحب اهدصق نمل

 تام نأ ةلوخ نب دعس ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا ىثر اذهلو : رحح نبا لاتق

 رفاسملا مكح نع اهبحاص جرخت ال مايا ةثالث ةماقا نا كلذ نم طبنتسي » . ةكمب

 : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىراخبلا هاور ثيدح ىف درو هنا كلذو . خلا

 . ىنم نم عوجرلا دعب ىا نيتلمهملا حتفب وهو (ردَصلا دعب رجاهم ةئالَ)

 . ةكم ناطيتسا مهيلع مرحي اورحاه نيذلا نأ ثبدحلا اذه ىنعمو ىوونلا لاق

 ىنعي ةعامج مهل هزاجأو لاق . روهمجلا لوق هنا ضايع ىكحو : رجح نبا لاق
 . هيف۔.ةبجاو ةروكذملا ةرجهلا تناك ىذلا نمزلا ىلع لوقلا اذه اولمحف حتفلا دعب

 خلا اسئبو اسوئب سأابي لجرلا ساب نم (ةلوخ نب دعس سابلا نكل) : هلوق
 . سئاب وهف هتحاح تدتشا

 ضعب ىفو (آرفع نا ةللا محْرَي) ىراخبلا ةياور ىفو : حاحصلا ىف لاق

 تارم ثالث ةاَرفَع نبا دْعَس هللا معي ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف تاياورلا

 همو وه : ىطايمدلا لاقو .ظوفحم ريغ ءارفع نبا هلوق ىدوادلا لاق : رجح نبا لاق
 ةلوخ نامسا همأل نوكي نا لمتحي ىميمتلا لاقو _ لاق نا ىلا _ هلوخ نبا فورعملاو

 . ءارخغعو

 مسا امهدحأ رأ ابقل رخآلاو امسا امهدحأ نوكي نآ لمتحيو رحح نبا لاق

 رخآلاو . همال مسا ءارفع نأ برقالاو . هدح مسا رخآلا وأ . هبآ مسا رخآلاو همأ

 . خلا . ىلوخ وا ةلوخ نا ىف مهفالتخال هيبأ مسا
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 هنا ليق (ةكمب تام نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًهل ىثري) : هلوق

 سنابلا نكل) تاياورلا ضعب ىف هلوقل حيحصلا وهو لوصوم هنا ليقو . جردم
 . خلا ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل ىثر :: دعس لاق ةلوخ نب دعس

 تام هنوكل هل عجوتلا انم دارملاو تيملا نساحم ددعت ةيث رملاو : رجح نبا لاق

 هلوق ىف _ لاق نا ىلا - كلذ ىف مكحلا نايب مدقت دقو . اهنم رجاه ىنلا ةدلبلاب

 . ليلمتلل ةزمهلا حتفب وم (ةكمب تام نا)

 دمب ماقأ هنا ىلع ةلالد هيفف حتفلاب ناك نا لاقف هيف ددرتف ىدرادلا برغاو

 ديري هنا هل ليق هنا ىلع ليلد هيفف رسكلاب ناك ناو . تام مث هنجح نم ردصلا
 . ةكمب هلجأ هكردي نأ هيلع ىشخف ردصلا دعب فلختلا

 ماق هنا ىلع ةلالد هيف سيل نكل حتفلاب ظوفجملا طوبضملا تلق رجح نبا لاق
 ها . ملعأ هللاو . جحلا لبق تام هنا ىلع لدي قايسلا نال ةجح دعب

 قارملا ىلع دعس ريأ امل هنا (نورخآ كب رضيو ماوقأ كب عفتني ىنعم)ا : هلوق
 ىلع هللا حتفيس امم مئانغلاب نوملسملا كب عفتني يا هانعم ىف رجح نبا لاق . خلا
 ركذف . خلا كيدي ىلع نوكلمي نيذلا نوكرشملا كب رضي كرشلا دالب نم كيدي
 . هدرو ررضلا ىف رخآ اهيجوت

 هلوق ىنعم نع لئس هنا دعس نب رماع نع ةياور فنصملا هيجوت لثم ركذ مث
 مهب اتتساف اودنرا موقب ىتوا قارعلا ىلع دعس رمأ امل لاقف اذه ملسو هيلع هللا ىلص

 ' . نيرخآلل ررضلا لصحو بات نم هب عفتناف مهلتقف مهضعب عنتماو مهضعب باتف
 كلذكو . عقاولا رمالل هلا نم اهنكل ىجرتلل تناك ناو لعل ءاملعلا ضغب لاق

 . ها . ابلاغ هلوسر ناسل ىلع تدرو اذا

 لاتق حاحصلا ىف لاق . هدصق اودصق ىا (ةمليسم عجس اومجس) : هلوق
 ىعدا ىذلا روهشملا باذكلا وه ماللا رسكب ةمليسمو . دصاقلا : عجاسلا ديز وبأ

 نا دعب هنع هللا يضر ركب ىبا ةفالخ ىف لتقف ملسو هيلع هللا ىلص هنامزب ةوبنلا
 .نآرقلا اولمح ةئام عبس مهنم . ةئامعبراو ليقو لجر انئاموا فلا نيملسملا نم لتق

 كرتو ةكمب تامو رجاهي نأ ىباف ةنيدملا ىلا ةكم نم سانلا رجاه ال) : هلوق
اذه ىلع لدي ام ثيدحلا ىف سيل لوقا (قساف لاض وهف ةرجهلا ىف هللا ضرف
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 : هلوق ومو اذه فالخ ىلع لدي ام ثيدحلا ىف لاقي امبر لب جراخ نم هذخا هلعلو

 . (هل ىنري)

 تام هنوكل هل عجؤتلا انه دارملا نا مدقتو هل قر ىأ هل ىثرو حاحصلا ىف لاق

 . هل عجوت الو هل قر ام اقساف الاض نام ولف اهنم رجاه ىتلا ةدلبلا ىف

 ىلع اوصنو مدقت امك ةلوخ نب دعس هللا محري انموق دنع تاياورلا ضعب ىفو
 . جحلا لبق حيحصلا ىلع عادولا ةحح ىن نام هناو نييردبلا نم هنا

 ىف مدقت امك لماح ىعو اهنع تامو ةنيدملاب هل ةجوز ةيملسالا ةعيبس تناكو

 ةمعيبس نأ) ىراخبلا قرط ضعب ىف هظفلو ةدملاو دادحلا باب ىف حاكنلا باتك

 ىؤل نب رماع ىنب نم وهو ةلوخ نب دعس تحت تناك اهنأ هتربخا ثراحلا تنب

 تعضو نأ بضنت ملف لماح ىمهو عادولا ةحح ىن اهنع ىنفوتف اردب دهش نمم ناكو

 عم رجاهي ملا وهو الماح ةنيدملاب هتجوزل اكرات نوكي فيكف (خلا هتافو دعب اهلمح
 نككل عبس ةنس شيرق عم ةندهلا ةدم ىف تام هنا انموق ضعب ركذ معن . سانلا

 "و ح ٠. ةعيبس ثبدح هبلع لدي امك هفالخ مهدنع حيحصل ١

 نأب بيبح ىبأ نبا ديزي نع هخيرات ىف دعس نب ثيللا مزجو رجح نبا لاق
 تام هنا لاق نمل افالخ حيحصلا ىف تباثلا وهو عادولا ةحح ىنف تام ةل وخ نب دمس

 .ط - , 7 خلا . عبس ةنس شيرق عم ةندهلا ةدم ىف

 عجوتو هل قر ىأ ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىثر امنا هنا لصاحلاو

 توملا نيرجاهملل لضفالا نال جحلل ادضاق ناك ناو اهنم رجاه ىتلا ضرالاب هتومل

 ضعب ىف صاقو ىبا نب دعس لاق كلذلو الثم جحلل نيدصاق اهوؤاج ناو ةكم ريغب

. ملعأ هللاو . اهب ةماقالا دصق ىضتقي ال اذهو مدقت
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 نومبرالاو عساتلا بابلا

 ميتيلاو نيميلا تكلم امو راوجلاو ةفايضلا ىف

 لوسر نع تعمس ,: لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 1
 ۔مؤتيلاَو هللاب نمؤي َناك نمم » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ,ماتيأ ةئالث ةفايضلاو ةليلو امو هتزِناَج هقيض مركيلف رخآلا
 و ۔ هد و , ۔ و۔2 ۔ 2 ۔4٥“< , ۔ ے, ۔ ١.ے۔ ۔۔ ۔د < ۔ ح 77 2 , ۔ ۔
 «هجرحي ىتح هدنع يوثي نأ لحي الو . ةقذضص وهف كلذ ذغبب ناك اَمَو

 هللا لوسر نع ىنغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 32
 نكاةخا نَرقَعَت ال تانمؤملا ءاسن اي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 7 4 7 ..ه .. ٥ ح ۔ 7

 . (1) «قرخم اش عارك ؤلَو اهتراج
 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 3

 ارغخ لقيلف رخآلا مؤيلاَو هللاب نمؤي َناك نم » : ملسو هيلع هللا
 . «» ًادّيأ هَراَج ىذؤ الو . تمصلا :

 ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ - 4
 قفرب مَالَسلا هلَع ليربج ىبيبح ىناَصَأ » : لاق ملسو هيلع هللا
 رجلاب ىناصؤأَو . دبأ مدختسي ال مدآ نبا نأ تننظ ىتَح اولُمملا

 . «ءىَق هيلع (2) ىقغغي ال نآ تننظ ىتح
 راض انأ اَمَتيب ز لاق ىراصنألا دوعسم ىبأ نع عيب رلا _ 85 ٠

 ًتلعَجف دوُعَسَم ابا اي ملعا يفلخ ني اتوَص ثعمس ذا يؤَسب ىل امالغ
 مَتنَس و مَلَع هلللا لص هللا لوسر ىناتآ :ىتح بصملا نم لقعأ ال

 نأ ردوغشم ابآ اي ملعا » : لاقف يدي ني طوسلا طقس هيار املف
 قحلاب كثعب ىلاو : تلقف «مآلقلا اذهك ىلَع كنم كيلع رذقأ ةللا
 . اكولمم لاق وا ادبأ ادبع تبرض ام

 . ةفرحم (1)
٠ هدعب ىقبي (ة) .
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 : لاق رمع نبا قيرط نم ديز نب رياج نع ةديبع وبأ - 6
 . « نيت َرَم هرجأ هلف هبر ةدابع َنَسحأَو هديسل حصت اذا دبعلا نا »

 ت -(3) اسانأ تعمس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 ىهن هنأ » ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع نووري ةباحصلا نم
 .۔۔2ِ ..ب ۔ ۔٥۔ ؟ ۔۔ ث ى ه م . ۔

 - ...- ::. «رةَمتَعلا ةالص دعب (4) ديبعلا لامعتسا نع

 ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض نع ةديبع وبآ _- 8

 (5) ىوآ نم « : لاق ملسو هيلع هلل ١ ىلص ءىبنل ِ نع سابع نب ا نع

 عيضت آل هللاو } هللا ىلَع هزججأ عقرت هلل باستحا هب ماقو هلل اميتي
 ٠ » الَمَع نسح أ نمك َرَجأ

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع .ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 9
 < ؟ د ؟ و ۔.۔ ه غ 4 ۔ح ه <٥۔ ن .

 زوغي نا هاج مكدحا عنمن ال » : ميب هماع للا ىلع هللا لوسر
 . « هيلع بجاو قح كلذ نإف هراذج ىف ةبتشخ

 ٣ ه :

 افيض كب هتلزنأ اذا هتفيضو لجرلا تفضاو _ لاق نأ ىلا - نافيضلاو فويضلاو

 حلا .. هتفيضت كلذكو افيض هيلع تلزن اذا ةفايض لجرلا تفضو هتبرقو .

 ىف هظفل ( خلا . رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) :هلوق (1) _- 01

 نص ؛ىبتلا ملكت نيح يانيع ترب ييانذأ تعمس ) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا
 نَمَو . هَراَج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي َناَك ْنَم ) : لاق ( مَنَسَو هيحت هللا
 َلوسَر اي هراب امَو ::لاق . هنتزناَج هقيسَع مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمي اك

 ةَقدَص َوهَك كلد ءارو ناك امو ماي] ةتالت ةفايضلا ."ةلثو مؤي : لاق ؟ هللا " 2 ه ر رو2 ۔ا ,ج ۔,۔س..۔ ,ح ,۔۔ : < ۔2ح۔ ح ٨2 ۔,۔ د ۔٦َ .[ ۔: ٥ . .ك

 . ( تمصيل وا اريَع لقَيَتَك رخآلا مويلاو هللان_ نمؤي تاك نَمَو . مهيلع

 ٠ اسان (3)
 : ٠ دبعلا (4)
٠ ىبد خ ()
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 (1) دارملاو ( رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) : هلوق ىف : رجح نبا لاق
 .هأ تاروكذملا لاصخلا لمعيلف هلمعب هيزاجيس هناب نمآو هقلخ ىذلا هللاب نمؤي

 حنفرلاب ةليلو موي اننخسن ىف ( ةليلو موي هتزئاج هفيض مركيلف ) : هلوق
 ؟ هتزئاج امو ىراخبلا .ةياور هيلع لدت امك ةليلو موي هتزئاج هلوقل اربخ نوكيف

 هنزئاج ىور ىليهسلا لاق ( ةليلو موي هتزئاج ) : هلوق ىف رجح نبا لاق
 هنتزنثاج مركي ىا لامتشالا لدب ىلع بصنلابو حضاو وهو ءادتبالا ىلع عفرلاب

 . ةليلو موي

 : لاطب نبا لاق ( ةقدص وهف كلذ دعب ناك امو مايأ ةثالث ةفايضلاو ) :_هلوق

 . ةفايض مايا ةثالثو ةليلو اموي هفحنيو همركي :: لاقف كلام هنع لئس

 فلكتي ةديبع وبأ لاق . اهنم دعي وأ لوالا ريغ ثالثلا لص : تلق : رجح نبا لاق

 هديزي الو هرضح ام هل مدقي ثلاثلاو ىناثلا ىفو فاطلالاو ربلاب لوالا مويلا ىف هل

 زوحي ام ردق ىهو ةزيجلا ىمستو ةلىلو موب ةفاسم هب زوحي ام هطعب مث هتداع ىلع

 تئك امم وشت دوقولا اوريجأ ) رخآلا ثيدجلا هنمو لهنم ىلا لهنم نم زفاسملا هب
 . ( مهزيجأ

 ىلع ربلا ىف هديزيو هفحتي نأ فيضلا هب لزن اذا هنا هانعم : ىباطخلا لاق

 ةثالثلا ىضم اذاف ٠رضحي ام هل مدقي نيرخآلا نيمويلا ىنو ةليلو اموي هرضحي ام

 ةياور ىف ) : لاق نا ىلا . ةقدص نوكي هل همدقي امف اهيلع داز امف .اهقح ىضق دقف

 ةرياغملا ىلع لدي اذهو : لاق (ةنَيَلَو موي هنَرِئاَجَو رماي ةكالك ةقيضلا ظفلب ملسل

 ىلوالا ةلمجلا .نايبل ةفناتسم ةلمج اهناب ىبيطلا باجأو ةديبع وبأ لاق ام هديؤيو
 . لاق نأ لا

 رفاسملا نآ وهو ىرخا ةلاحل نايب ( هتزئاجو ) : هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ميقي ال ةرانو اهليصافتب ةثالثلا ىلع دازي ال اذهف هيلع لزني نم دنع ميقي ةرات
 .ملعأ هللاو .هجوالا لدعا اذه لعلو ةليلو اموي هتيافك ردق ةب زوجي ام ىطمي اذهف

 دارملا ناق بجاو اهلبق ىذلا نا ىلع ةقدص ثالثلا ىلع داز ام لعجب لدتساو
 .نم ابلاغ .نوفناي ءاينغالا اصوصخ سانلا نم ريثكلا نال ريفنتلا ةقدص هتيمستب
 7 . لاق نا ىلا . ةقدصلا لكا

 ىا داعملاو ادبملا ىلا ةراشا رخآلا مويلاو هللاب هصخو لماكلا ناميالا نموي دارملاو ةغسن ىل (1)
. . ٠ خلا ٠٠٠ هللاب نمآ
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 لضفت ةزئاجلاو :: لاق هتزئاج : هلوقب بوجولا مدعل لاطب نبا لدتساو
 حيارش ىبا ثيدح ىف ةزئاجلاب دارملا سيل هناب بقعتو . ةبجاو تسيلو ناسحاو
 نا لئاوالا ىف ركذ دقف . دفاولاو رعاشلا هاطعي ام ىهو حلطصملا ىنعملاب ةيطعلا

 ثيدحلا ىف ةزئاجلاب دارملا امناو . نيعباتلا نم ءارمالا ضعب ةزئاج اهامس نم لوا

 . لبق هريرقت مدقت امك هريغ نع هينغي ام هيطمي نا

 ةيطعلا ةيمست اماو . ثيدحلا نم دارملا ىف حيحص وهو : تلق : رجح نبا لاق

 امك ( دوقولا اوّزيجَأ ) حيحصلا ثيدحلل ثداحب سيلف ةزئاج هوحنو رعاشلل
 . خلا . هيلا ةراشالا تمدقت

 . هب لزن نم ىلع فيضلا قح بوجو ىلع تيدحلا اذهب دعاوقلا ىف لدتساو

 بولطملا وه كلذف اهيلا اورداب ناف اهنمز ىضمب ىضمت ال ةفايضلا نا ملعاو -

 راجلا قح فالخب فيضلا قح هنال ةللاحملا هيف ءىزجتو قاب ةفايضلا قحف الاو
 . حاضيالا نم ذخؤي امك هللا قح هناف

 فابضالا : لاقيو : لاق ثيح هتفايض بجت ىذلا فيضلا دعاوقلا ىف نيب و

 :"هروزي نأ ىغبني نم ةرايز ىف ريسي فيضو : ملعلا بلط ىف ريسي فيض ةثالث

 بجت مههابشأو ءالؤهف . اهيلا لوصولا لبق ليللا هكردا ةجاح بحاص فيضو
 بجحت نمم دحأ ىلع اولزن نا الا مامط مهعم نكي مل اذا ةفاك سانلا ىلع مهتفايض

 . سانلا نم هريغ نع مهقح طقس دقف ةفايضلا هيلع

 مهريغلو مهل بجتو ديبعلاو لافطالا ىلع الو نيرفاسملا ىلع ةفايضلا بجت الؤ
 . 'خلا . هللا ةيصعم ىف ايشام ناك نم الا سانلا عيمج نم

 بجت ال ماعط مهعم ناك اذا هنأ هموهفم ( ماعط مهعم نكي مل:اذا ):: هلوق نكل

 بجيو :: لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص هركذ ال فلاخم وهو . مهتفايض
 . خلا .كلذ ىف ربخلا مومعل ماعطلا هدنع ناك ولو لزنملا لها ىلع فيضلا قح

 : ليق رثالا ىفو : لاق ثيح رخآ اميسقنا فايضالا حاضيالا بحاص مَمَقَو
 نم هللا فيضف . ناطيشلا فيضو ةنسلا فيضو هللا فيض : ةثالث فايضالا

 ىشمي نم ةنسلا فيضو . كلذ هبشا امو جحلا ىفو ةرايزلاو ململا بلط ىف .ىشمي

مرحتو ىنعي . خلا . هللا ةيصعم ىف ىشمي نم ناطيشلا فيضو . لالحلا بلط ىف
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 هتفايض بجت الف هيف ىرتشيو هيف عيبي لزنم ىلا ةراجتلا بلط نمو : لاق مث
 ةفايض الف هتجاحل اعضوم ىتأ نم لك نا ) : مهلوق نم اذهف لزنملا كلذ لما ىلع
 . ملعا هللاو: ( عضوملا كلذ لحا ىلع هل

 نم امأو : لاق مث ليبسلا نباو فيضلا قوقح نم ةلمج دعاوقلا ىف ركذو

 دالبلا ىف ةلاطبلا نم اجرفتم رافقلاو ىراحصلا ىف مناهبلا ددرت دالبلا ىف ددرتي

 لاوما ىف الو ةفايضلا ىف ءالؤهل قح الف اهيلا دصاق وه ةجاح هل تسيلو ةفلتخملا

 . ها فاقوالاو دجاسملا

 وم ::: نيتلا نبا لاق : رجح نبا لاق ( هدنع ىوني نأ هل لحي الو ) : هلوق

 . عراضملا ىف اهرسكبو ىضاملا ىف اهحتفبو واولا رسكب

 وعو جرحلا نم ميج مث ةلمهم ءغاحب : رجح نبا لاق ( هجرحي ىتح ) : هلوق
 ةياور ىف ىوونلا لاق . نيعم ناكمب ةماقالا دملاو فيفختلاب ءاوثلاو . قيضلا

 هل ضرمي .وأ هماقم لوطل هب اتغي دق هنال مثالا ىف هعقوي ىا همثؤي ىتح : ملسمل

 رايتخاب ةماقالا نكت مل اذا ام ىلع لومحم هلك اذهو . ائيس انظ هب نظي وا هيذؤي ام

 كلذ هركي ال هنأ هنظ ىلع بلغي وأ ةماقالا ىف ةدايزلا هنم بلطي نأب لزنملا بحاص

 كلذ ناف جرحلا عفترا اذا هموهفم نال ( هجرحي ىتح ) : هلوق نم دافتسم وو

 . لاق نا ىلا . زوجي

 اًنَِس دجي الا هدنع يقبأ ) : لاق همنؤي امو هللا لوسر اي : ليق ةياور ىف
 هيذؤي الئل ةثالثلا دعب ماقملا هل هرك امنا : لاطب نبا لاق . لاق نا ىلا ( همدقي

 ۔ ىذالاو نملا هجو ىلحن هنم ةقدصلا ريصتف

 ) ةص وُهَق َداَو مق ) ثيدحلا ىف ناف رظن هيفو : تلق : رجح نبا لاق

 ريصتف هيذؤي الثل لوقي نا ىلوالاف ةقدص ىمسي ال ثالثلا ىف ىذلا نأ هموهفمف

 نآ دعب مثالا ىف هعقويف : ثلق : رحح نبا لاق . ىذالاو نملا هح و : ىلع ةقدصلا

 . فا اروجام ناك

 حصالا : ضايع لاق : زحح نب ١ لاق ( تانمؤملا ءاسن اي ) : هلوق - 2

 ةفاضا نم ةقراشملا ةياور ىعو ةفاضالا ىلع تانمؤملا رح و ءاسنلا بصن رهشالا

نييرصبلا دنعو . هرهاظ ىلع نييفوكلا دنع وهو . عماجلا دجسمك هتفص ىلا ءىشلا
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 درفم ىدانم هنأ ىلع ةزمهلا عفرب ءاج هريغو ىليهسلا لاقو . افوذحم هيف نوردقي

 تاملسملا ءاسنلا اهيأ اي ىنعم ىلع ظفللا ىلع ةفص عفرلا تاملسملا ىف زوجي و

 ىلع ةزمهلا بصنب ىورو . بصنلا ةمالع ءاتلا ةرسكو عضوملا ىلع ةفص بصنلاو

 امم وهو عماجلا دجسم مهلوقك ةفاضالاب ضفخلل ءاتلا هرسكو فاضم ىدانم هنأ

 فوصوملا فذح ىلع هن ولواتي نويرصبلاف ظفللا ىف ةفصلا ىلا فوصوملا هيف فيضأ
 تانمؤملا فئاوطلا ءاسن اي وأ تاملسملا سفنالا ءاسن اي وحن هماقم هتفص ةماقاو

 موقلا لاجر ءالؤه لاقي امك تاملسملا تايلضف اي هريدقت ليقو . تارفاكلا ال ىا

 ىف ظافلالا فالتخاب نوفتكيو هيف فنح ال نأ نوعدي نويفوكلاو . مهلضافأ ىأ
 . لاق نأ ىلا ص ةرياغملا

 القن تحص دق اهنأب ديسلا نبا هدرو ةفاضالا ةياور ربلا دبع نبا ركناو

 . راكنالل ىنعم الف ةغللا اهتدعاسو

 نأ ومو ديمب ريدقت ىلع تاملسملا ءاسن اي جيرخت نكمي : لاطب نبا لاقو

 سفنالاب دارملاو تاملسملا سفنالا ءاسن اي لاق هناك فوذحم ءىشل اتعن لعجي

 ناك امنا ملسو هيلع هللا ىلص وهو لاجرلل احدم ريصي هنا هدعب هجوو . لاجرلا

 ةياور ركذف . خلا . ىلا اعم ءاسنلاو لاجرلا سضفنالاب داري نا الا ءاسنلا بطاخ

 . ( نينمؤملا ءاسن اي ) اهظفل ىرخأ

 لاق . اهتراجل ةراج ىراخبلا ىف ةياورلا ( اهنراجل نكادحا نرقحت ال ) : هلوق
 . ةادهم ةيده هريدقت فوذحم قلعتملاو : رجح نبا

 لاق . ةاش نسرف ولو ىراخبلا ىف ةياورلا ( قرحم ةاش عارك ولو ) :هلوق

 محللا ليلق مظع وه نون هرخآو ةنكاس ءار امهنيب ةلمهملاو ءافلا رسكب : رجح نبا
 ليقو ةدئاز هنون و ازاجم ةاسلا ىلع قلطي و . سرفلا نم رفاحلا عضوم ريمبلل وهو

 ةقيقح ىلا ال هلوبقو ريسيلا ءىشلا ءادها ىف ةغلابملا ىلا كلذب ريشأو ةيلصأ

 دوجوملا اهتراجل ةيدهلا نم ةراج عنمت ال ىأ هنادهاب ةداعلا رجن مل هنال سرفلا

 ريخ وهف اليلق ناك ناو رسيت امب اهل دوجت نأ اهل ىفبني لب. هلالقتسال اهدنع

 . ةفلابملا ليبس ىلع نسرفلا ركذو مدملا نم

 اهيلا ىدهب ام رقتحت ال اهنأو اهيلا ىدهملل عقو امنا ىهنلا نوكي نأ لمتحيو

. ىلوا كلذ نم معالا ىلع هلمحو . الليق ناك ولو
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 ق واش َرسسزف وكو اوُداَهَت ) نينمؤملا ءاسن اي)دوكذملا ةشئاع ثيدح ىفو
 . ( َنئاَمّضلا بذي ةدوملا تين

 تقو لك رسيتي ال دق ريثكلا نال ريسيلاب ولو ىداهتلا ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو
 .ها فلكتلا طاقساو ةدوملا بالجتسا هيفو . اريثك راص ريسيلا لصاوت اذاو

 ءاسنلاب ىهنلا صخو : لاق مث ةاسلا رفاح. نسرفلا نا رخآ لحم ىف ركذو

 : ىنامركلا لاقو . امهنم لك ىف الاعفنا عرسأ نهنالو ءاضغبلاو ةدوملا داوم نهنال

 متي الو : تلق . اهيلا ىدهملل نوكي نأ لمتحيو ةيطعملل ىهنلا نوكي نا لمتحي
 هلمح عنتمي الو (نم) ىنعمب اهتراجل هلوق ىف ماللا لعجب الا اهيلا ىدهملا ىلع هلمح
 . ها . نيينعملا ىلع

 زوجي و ميملا مضب : رجح نبا لاق ( تمصيل وآ اريخ لقيلف ) : هلوق _ 3

 . امهدحا ىلا لئام وا رش اماو ريخ اما هلك لوقلا نال ملكلا عماوج نم اذه اهرسك

 ةدارا دنع رمأف رشلا ىلا لوئي وأ رش وه امم كلذ ادعامو . هيلا لوثي ام هيف لخدف

 .. تمصلاب هيف ضوخلا

 ريخلاب الوق هللا قلخ ىلع ةقفسثلاب فصتم وهف ناميالا لماك ناك نم هلصاحو
 . رضي امل اكرت وأ عفني امل العف وأ رشلا نع اتوكس وا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهنم ركذ ثيداحا تمصلاب رمالا ىنعم ىفو
 لوسر اي تلق دوعسم نبا نع اهنمو( هناتنيلو مدي نم نوُسِلتشملا ملس نم للا )
 اهنمو ( كناسل نم نوملسلا متشي نأ ) :ااهيف ركذف ؛ لضفا لامعالا يا هللا
 كناسل فك كلد قطنت هل نإَق ) : لاق ربلا نم عاونا ركذ ىف هعفر ءاربلا ثيدح

 ثيدح اهنمو ( نقلا ىيش بلقلا رذ ممع مالكلا ةرثك ) اهنمو . ( رتح نم اي
 ىلا راشأو (اَدَم) لاق ؟ هيلع فاخي ام رنكا ام هللا لوسر اي تلق ىفقثلا نايفس
 لاق نأ ىلا . ةيصولا ركذف ةنجلا ىنلخدي لمعب ىنربخ] ذاعم ثيدح اهنمو . هناسل

 اهنمو . هناسل ىلا راشاو ( اَدَع ًكينَع فك هنع ًتلَد لامب كربأ الآ ) : اهرخآ ىف
 كيلع شآ ر : لاق ؟ ةاجنلا ام هللا لوسر اي :: تلق رماع نب ةبقع ثيدح
 َ . ( كناسل

. ( هَراَح مركيلق ) تاياورلا ضعب ىف ( ادبأ هراح ذؤي الو ) : هلوق
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 ةدع ىف هاذأ كرتو راجلل ناسحالاو ماركالا رعسفت درو دقو : رجح نبا .لاق ١

 راجلا ىلع راجلا قح ام هللا لوسر اي اولاق لبج نب ذاعم ثيدح اهنم ركذ ثيداحا

 ناو . هندع ضرم نإو . هنع فنامتسآ ينإو . هنسُصَرفا ضرقنا ناب ) : لاق
 "ةبسصت هتباصأ داو , ةنتننحص نح هباصأ نإو . هيح تذُج رقتفا يناو . هتمع جاتحأ

 . عيزلا ةنع بجْحْتَك ءاتيلاب هيلغ ليطتست آلو . هتراتَج تعبا تام اذإو . هزع
 هل دُهاَق ةهكات ترشأ نإو . اهنم هل فرغت ن لاإ رذق حيرب هزن ال و٬هنذإب 7

 . ها ( هدو ظيفبل كدلو اهب جرخي الو اري اهلخذأَك لعفت مك نإو
 ىيفت ىلاو ؟ راَجْلا قح ام نوردت ) هيف دازو دعاوقلا ىف ثيدحلا ركذ دقو

 :راجلا قوقح نم اريثك ائيش هيف ركذو (هللا همجز نم آلإ . اَجَلا قح لبت ل مدب

 :لصلا ريلم رات , دعاولا ىن نات لاعت رلا حد حاضيإلا بحاص كلذكو
 درَجُسب قَح هل تبثأف كرفلا راَجلا ةحاو قَح هل اج : ةئالن ناريجلا ) : مالسلاو

 قوقح ةنال هل ىزلا امأو .مجرلا ىز ميملا خ راَجْلاَك ناقح هل ىزلا امأو . رارجلا
 دارأو . ةبارقلا قحو مالسالا قحو راوجلا قح ىنعي ( مجرلا وذ ملسلا ًراَجْلاف

 ةالصلا هيلع هل ليق هنأ ىوريو : لاق . كرشملاب ةلباقملا ليلدب دحوملا قلطم ملسملاب

 ىف يه ) : لاقف . اهناريج ىدؤتو ليللا موقتو راهنلا موصت ةنالف نا : مالسلاو
 َ . ها ( خلا . رانلا

 ىنح دالولمملا قفرب مالسلا هيلع ليربج ىبيبح ىناصوا ) : هلوق _ 4

 هلوق ركذي مل هنأ الا حاضيالا ةياور هلثمو ( ادبآ مدختسي ال مدآ نبا نأ تننظ

 تسلا قفرب ىنيصوي مماَلَسلا هبَلَع ليربج لاد ام ) دعاوقلا ىف ةياورلاو (ادبا)
 لاز اَم ) عماجلا ةياور هلثمو ( اذح هيف جرخي الجا هل برضم هتأ تتح ىتح

 ىمع ونلا ىنيىصؤي لاز امورو هنا تنَتلَع ىتَع راجلاب_ىنيصوت ليربج
 هللا همحر فنصملا دييقتف ( قي ُهَمَلب ادا اتقو وآ لجا هت برضب هنأ تننظ

 مالكلا ىف بلاغلا نال ةياورلا هذه ىلا هب عجري امبر (ادبا) هلوقب مادختسالا
 ماود وم ىفنملا نوكيف تابثالاو ىفنلا طحم وه نوكي ديق هيف ناك اذا هنأ

 ةياورلا هذه ىف نظلا حيرص وه امك ةنيعم ةدم همادختساب (6) قدصيف همادختسا

 . ملعا هللاو . رهاظلاو نيتياورلا نيب ذئنيح عمجلا لصحيف

٠ لمات ةنيعم ةدم همادختساب حمسي وا حصيف باوصلا لعلو خسنلا ىف ام اذه (6)
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 كولمملا قح ةلمج نكل لاق مث كولمملا قحب قلعتت ثيداحا دعاوقلا ىف ركذو

 ءاسمشعلا دمب همدختسي الو . هتقاط قوف هفلكي الو . هرهظ ءىفديو هنطب عبشي نآ

 نع وفعي ناو ءاردزالاو ربكلا نيعب هيلا رظني الو . راهنلاب هتمدخ ىصقتسا نا

 قح ىلع هتيانجو س وه هتوفه ىف هتيانجو هت وفهب هيلع هبضغ دنع ركفتيو . هتلز
 . ها ,. ملعا هللاو . هتردق قوف هبلع هللا ةردق نأ عم هنعاط ىف هريصقتو . هللا

 هذه را مل ( اثيش هدعب ىقبي ال نأ تننظ ىتح راجلاب ىناصواو ) : هلوق

 نم نولاك هرو هنأ تَنَتلك ىتح راَجلاب ىنيصؤي مالسلا هيَنَع ليربج لاَر ام )
 نيربج لاز ام ) رخآ ربخ ىفو ( هت زوب نأ تفخ ىتح ) رخآ ربخ ىفو ( هيدلا
 . ( خلا . مراَج نم راجلا تو هنا تَنَتلك ىتح راَجْلاب ىنيصوي مالسلا ميَنَ

 ةباور اهلثمو تمدقت دق عماجلا ةياورو . الصأ دعاوقلا ىن هل ضرعتي مل و

 ليربج َلاَر امم ) : لاق ثيح طقف راجلاب قلمتي ام ىلع رصتقا هنا الا ىراخبلا

 . فصا ( هروس هنا تسن ىتح راَجْلاب نيص هوت

 هت وم دعب ىقبي ال ىنعملا لعلو ( ائيش هدعب ىقبي ال نا ) : هلوق ىنعم ام رظناو
 وحن وأ هب هل ىصوي وا هتايح لاح ىف هدنع ام عيمج مهل عفدي ناب اثوروم اثيش
 ۔ دمحلا هللو نظلا اذه ققحن مل نكلو . ررحيلف . ملعأ هللاو . كلذ

 نع ىن رماي ىآ ( هثرويس هنأ تننظ ىتح ) : هلوق ىنعم ىف رجح نبا لاقو

 . هراج نم راجلا ثيروتب هللا

 ضرفب لاملا ىف ةكراشم هل لمجي : ليقف ثيرونلا اذهب دارملا ىف فلتخاو

 ةلصلاو ربل ١ ىف ثري نم ةلزنم لزني نأ دارملا : ليقو . براقالا عم هاطعي مهس

 نآ للا . عقي مل ثي رونلا ناب رمشم رمخلا و رمتسا ىناثلا نان . لدرالا رهظالاو

 انم دارملا وه ىسحلاف . ىونعمو ىسح نيمسق ىلع ثاريملا : ةرمج ىبأ لاق . لاق

 راجلا ىلع راجلا قح نم ناف اضيا انه ظحلي نأ نكميو . ملعلا ثاريم ىونعملاو
 . ملعا هللاو . هللا جاتحي ام هملعب نأ

 . ودعلاو قيدصلاو . قسافلاو دباعلاو . رفاكلاو ملسملا لمشي راجلا مساو

 ءدعبالاو اراد برنالاو ٠ ىبنجالاو بيرقلاو , راضلاو عفانلاو ٠ ىدلبلاو بيرغلاو

مث اهلك لوالا تافصلا هيف تعمتجا نم اهالعاف ضعب نم ىلعأ اهضعب بتارم هلو
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 ىطعيف كلذك ىرخالا تافصلا هيف تعمتجا نم هسكعو . دحاولا ىلا ملعو اهرثكأ

 . خلا . ىواسي وأ حج ريف رثكاف ناتفص ضراعتت دقو هلاح بسحب هقح الك

 . ملسم ىف امك نييردبلا نم وهه ( ىراصنالا د وعسم ىبا نع ) : هل وق _ 5

 . ماللا حتفو لصو ةزمهب وه (ملعا) : هلوق

 ( دوعسم ابأ ) دواد ىبا ةياور ىف : ىمقلملا لاق ( دوعسم ابأ اي ) : هلوق

 سلجم ىلا سلجي نأ لبق توصلا عافتراب ىهنلاب ةردابملا هيفو ءادنلا فرح فذحب

 . هلبقتسبي نأ لبت هفلخ نم ىمنلاب ةردابملا كلذكو .ي بطاختلا

 ًكنِم َكّيَلَع ردقا هنلا نا ) هتبيهل ةياور ىف ( ىدي نم طوسلا طقس ) : هلوق
 هنكلو هبرض ىلع كتردق نم ةبوقعلاب كيلع ردقأ يا : ىمقلعلا لاق . ( مَالُعْلا ىع
 .. تبضغ اذا هنع وفعلاو ملحلا ىلع ردقت ال تناو بضغ اذا ملحي

 هرجأ هلف هبر ةدابع نسحاو هديسل حصن اذا دبعلا نا ) : هلوق _- 6

 باتكلا لممأ نم لُجَر ينرم مُهَرَجأ نوتؤي ةتالت ) عماجلا تاياور ضعب ىف ( نيترم
 ,نارجآ هل ةَقّدَصَو هعبنَاَو هب َنمآَك ملستو رهێَع هللا لص ىبنلا ردا هتبنب نمآ

 َنَسُحأَق اهادع ةنأ هل لُجَرَك . ارجأ هلق مديص َقَحَو .هللا ّقَحع ىآ اومب دبعو
 هلق اَهَجَوَرنَو اهقتما مث اهَميِلَعَت نسحاف اهملعو اهبيدانت نسحاف اهبأ مت امحماَدَع 22 .۔ر % ۔ يإل م ے۔٥؟ 2 رم ٥, ۔ر٥ << ,. ر ۔۔ يإ ا ٠2 ۔ ٥4 ح ۔< ؟ ۔ 4 ح ><
 . نارحَجأ

 عمتجا امل دبعلا نأ : ىدنع ثيدحلا ىنعم : ربلا دبع نبا لاق :: ىمقلعلا لاق

 امهب ماقف فورعملا ىف هديس ةعاطو ةدابعلا ىف هبر ةعاط نابجاو نارمأ هيلع

 لضفو هللا ةعاط ىف هاواس هنال هتعاطل عيطملا رحلا رجأ فعض هل ناك اعيمج

 ناضرف هيلع عمتجا نم نا : لوقأ انه نمو : لاق . هتعاطب هللا هرما نم ةعاطب هيلع

 ةالص هيلع تبجو نمك هاداف دحاو ضرف الا هيلع سيل نمم لضفأ امهاداف

 تبح و نم نأ هاضنتقمو . طقف ةالص هبلع تمح و نمم لضفا وهف امهب ماقف ةاكزو

 هيلع بجي مل نم نايصع نم رثكأ هنايصع ناك اثيش اهنم دؤي ملف ضورف هيلع
 . اصخلم . هأ . اهضمب الا

 هيلع لخدي امل ةروكذملا ةفصلاب فوصوملا دبعلل لضفلا ديزم نأ رهظب ىذلاو

 صتخي مل لمعلا ةهج فالتخا ببسب فيعضتلا ناك ولف الاو قرلا ةقسم نم
. كلذب دبعلا
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 فيعضتلا ببسد : ليق . هل فعاضي هلمعي لمع لك نأ دارملا : نيتلا نبا لاقو

 ةدايزلا رجاو نيبجاولا رجأ هل ناكف اناسحا هبر ةدابع ىفو احصن هديسل داز هنا
 روجام ريغ هنأ ناظ نظي الئل كلذ نيب هنأو اذه فالخ رهاظلاو : لاق . امهيلع

 . ها . ةيدوبعلا ىلع

 نوككي نا مزلي : ليق ناف . كلذ لبق هلقن ام ىفاني ال رهاظلا هنأ ىعدا امو

 . كلذ ىف روذحم ال ناب : ىنامركلا باجا . تاداشلا رجأ فعض كيلامملا رجأ

 قحتسي ێرخأ تاهج ديسلل نوكي دقو . ةهجلا هذه نم افعاضم هرجأ نوكي وأ
 ىدؤملا دبعلا ىلع نيقحلل ىدؤملا دبعلا حيجرت دارملا وا . دبعلا رجأ فاعضا اهب

 هيف دحتي ىذلا لمعلاب اصتخم رجالا فيمضت نوكي نأ لمتحي و . ها . امهدحال
 . نبرابتعالاب نيرجأ هيلع رجؤيو ادحاو المع لمعيف ديسلا ةعاطو هللا ةعاط

 نم هريغ ىلع هيف رجالا فيمضتب هل صاصتخا الف ةهجلا فلتخملا لمعلا اماو

 ,.: . ملعأ هللاو ؛ رارحالا

 كلذ حص ناو هتيدوبع لاح ىف جح الو هيلع داهج ال دبعلا نأ ىلع هب لدتساو

 . ىمقلعلا مالك ..ها . هنم

 نا ىنعي ( ةمتعلا ةالص دعب ديبعلا لامعتسا نع ىهن ) :: هلوق (1) - 17

 نم هدبع لممتسي نأ لجرلل زئاجو : حاضيالا ىف لاق . راهنلاب مهتمدخ ىصقتسا
 ءىبنلا نع ىور ال حبصلا ىلا كلذ دعب هلمعتسي الو ءاشعلا ةالض ىلا حبصلا ةالص

 ٠ . ةمتعلا ةالص دعب ديبعلا لامعتسا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 . ليللاب همدختسي نأ هلف راهنلاب هتمدخ صقتسي ملنا : اولاق مهنا ريغ
 ائيش هاطعأ اذا راهنلاب هتمدخ ىصقتسا ولو ليللاب همدختسي نأ مهضعب صخرو
 . ىهتنا . ملعا هللاو . هب هيضري

 هللاو . هللا ىلع هرجا عقو هلل اباستحا هب ماقو هلل اميتي ىوآ نم) :: هلوق - 8

 " لفك نم لضف نايبل ثيدحلا اذه فنصملا ركذ ( المع نسحا نم رجا عيضي ال
 .دقو . هقفلا بنك هلحمف قوقحلا كلت همزلت نم نايجو:هقوقح نايب اماو . ميتيلا

 ثيداحأ اضيأ ركذو . هيلع ديزم ال امب حاضيالا بحاصو دعاوقلا بحاص كلذ نيب

٠ فنصملا هب درفت امم هناكف هبغ دنع هدجا مل ثيدحلا : حراشلا لاف (7)
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 نَم ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق دعاوقلا ىف اهنم ميتيلاب مايقلا لضف ىلع لدت

 : هلوقو ( ةنبا جلا هك تبَجَو دقَت ىمسي ىتَب نيشم نيوبأ نم اميتي بز
 سأر قَع هدي عَضَو نم ) : هلوقو هيمبصاب راشاو ( نتاَهَك مينتلا ليفك َو نأ )

 ديعولا ذفناو ) : لاق (ةَنَسَح اهْيََع هي كهنترترمعت ركب هل ناك محرت ميملا
 (8) ( ةيآلا . ينط ىماتيلا َلاَوُمَأ نولكأي نيذلا ) :: لاقف مهلاوما ةلكآ ىف ديدسلا
 نأ ثك مرغ وا هل ميتي ىت َر نَم) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق حاضيالا ىف اهنمو

 هللا همحر فنصملا ثيدحلا ركذ مث . هيعبصاب راشأو ( ةَنَجْلا ىف ييَتآهَك َوُهَو

 هيمبصاب لاقو ( اَدَكَع ةنجلا ىف ميتيلا لفاكو انأ ) ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفلو
 . ىطسولاو ةحابسلا هيعبصاب راشأو تاياورلا ضعب ىفو . ىطسولاو ةبابسلا

 اهنأل كلذب تيمس . ماهبالا يلي ىتلا عبصالا ىهةَعاَبَسلاو : رجح نبا لاق
 . لاق نا ىلا . اهب بسي اهنأل اضيا ةبابسلا ىهو _ لاق نأ ىلا _ اهب حبسي

 ءىبنلا قيفر نوكيل هب لمعي نأ ثيدحلا اذه عمس نم ىلع قح لاطب نبا لاق
 . لاق نا ىلا : كلذ نم لضفأ ةنجلا ىف لزنم الو ةنجلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 ردق ميتيلا لفاكو ملسو هيلع هللأ ىلص ثىبنلا ةجرد نيب نأ ىلا ةراشا هيفو
 ةماسلاو انا تيمب ) رخآلا ثيدحلا ريظن اذكهو . ىطسولاو ةبابسلا نيب ام توافت
 توتسا كلذ لاق امل ملسو هيلع هللا ىلص هنا مهضعب معزو ( ثيدحلا يتاك

 ةلافك رمأل اديكات ةيلصالا ةيعيبطلا امهتلاح ىلا اتداع مث ةعاسلا كلت ىف هامبصا

 . مينيلا

 برق تابثا ىف ىفكيو لامتحالاب تبثي ال اذه لثمو : تلق : رجح نبا لاق

 ةياور ىف عقو دقو . ىرخآ عبصا ةبابسلاو :ىطسولا نيب سيل هنأ ةلزنملا نم ةلزنملا

 ىطسولاو ةحبسملا ىنعي م نيناهك ةنجلا ىف ىعم ) ىناربطلا دنع ةروكذملا ديعس مال
 . اندنع هنم دبال دييقتلا اذهو : لوقأ . ( ىقتا اذا

 هجرخا امل ةنجلا لوخد ةلاح ةلزنملا برق دارملا نوكي نأ لمتحي و : لاق

 ىنؤداَبت "ةأرما اذاف ةّنَجْلا تاب عرقي نم لوا انأ ) ةريره ىبا ثيدح نم ىلعي وبا
 . (مهب ساب ال) هتاورو . ( ىل ماَتْيَأ ىلع ةماق ةارما انا لوقتف ؟ تنا نم لوقيف

٠" 10 : ةيآلا . ءاسنلا ةدوس (
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 نوكي نا لمتحيو . ىرثآ ىف لخدت وا ىعم لخدتل ىأ ( ىنردابت ) :_هلوق

 . لاق نأ ىلا . ةلزنملا ولعو لوخدلا ةعرس نيرمالا عومجم دارملا

 لوخد ىف هبش ميتيلا لفاك نوك ىف ةمكحلا لعل ىذمرتلا حرش ىف انخيش لاق

 ثعبي نأ هنأش ءىبنلا نوكل ثىبنلا نم برقلاب ةنجلا ىف هتلزنم تهبش وا ةنجلا
 لفاك كلذكو . ادشرمو املعمو مهل الفاك نوكيف مهنيد رما نولقعي ال موق ىلا

 نسحيو هملعيو هدشوريف هايند الو لب هنيد رما لقعي ال نم ةلافكب موقي ميتيلا
 ` ..... ها كلذ ةبسانم ترهظف هبدا

 هلوق ىنعمو :: رجح نبا لاق ( هرمل ا هل مينّيلا لفاك ( تاياورلا ضعب ىفو

 نوكي وأ . براقالا نم كلذ وحن وأ اخأ وأ امع وأ ادج نوكي ناب ىأ (هل)

 .خلا.اهماقم ةيبرتلا ىف هوبأ ماقف همأ تنام وأ هماقم همأ تماقف تام دق دولوملا وبأ

 ةياورلا ) خل ا . هرادح ىنف ةبشخ زرفي نأ هراح مكدحأ عنمي ال ) : هل وق _ 9

 اوسكنف هعَتُمَي اَلَق مرادج ىف ةَبَشَع ارشب نآ هراَج مكدحا نذأتسأ اذإ ) حاضيالا ىف

 ركذ دعب ىراخبلا ىفو ( مكِفاَتُكَأ يب اَهّتَيقلأل ! مئضَرَعأ ذم مكارأ يلام : لاقف

 هراج عتمي ال ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع دانسالا

 ةنيضرتُم اَهنَع مكارا ىلام ) : ةريره وبا لاق مث هرادج ىف ةبتشَح ررمي نآ ُهَراَج
 ةياور ىلع حاضيالا ىف ىتلا ةدايزلا لعجف . ها ( مكفاتكأ نيب امب نيَمرأل هللاو
 كلذل هلعلو ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نم ال ةريره ىبا نم ىه امنا فنصملا
 . ملعأ هللاو . فنصملا اهكرت

 عفرلاب رذ ىبالو . ةيهان اهنأ ىلع مزجلاب : رجح نبا لاق ( عنمي ال ) : هلوق

 ديؤت ىهو ديكوتلا نون ةدايزب (نَعَنُمَي ال) دمحالو . ىهنلا ىنعمب ربخ هنا ىلع
 . ها . مزجلا ةياور

 ليلدب كلذب ررضلا هل لصحي مل اذا ىنعي ( هيلع بجاو قح كلذ ناف ) : هلوق
 هبلع بحي مل هراحل ارضم ناك اذا زرفلا نأ ىلع اوعمجأو : حاضيالا ىف هلوق

 . ىبأ ناو زرفلا زاح ررضلا لصحي مل !اذا هنأ هموهفمو . خلا . كلذ

 رادجلا نأ ىلع هب لدتسا ( خلا . هراج راج عنمي ال ) : هلوق ىف رجح نبا لاق
 . الوأ كلاملا نذأ ءاوس زاج هيلع هعذج عضي نأ داراو راح هلو دحاول ناك اذا

بيبح نباو ثيدحلا باحصأ نم امهريغو قاحساو دمحا لاق هبو . ربج عنتما نانف
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 هللا همحر فنصملا ةياور حيرص وهو لوقأ . ميدقلا ىف ىعفاسشلاو ةيكلاملا نم

 امه رهشا نالوق ديدجلا ىف هنعو : لاق ( هيلع بجاو قح كلذ ناف ) : هلوق ىف
 ثيدحلا ىف رمالا اولمحو ةيفنحلا لوق وهو ربجي مل عنتما ناف كلاملا نذا طارتشا

 لام ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحالا نيبو هنيب اممج هيزنتلا ىلع يهنلاو بدنلا ىلع

 . لاق نا ىلا . ىتأيس رظن هيفو هاضرب الا ملسملا

 تامومع الا مكحلا اذه ضراعي ام ةحيحصلا ننسلا ىف دجن مل : ىقهيبلا لاق

 ثدح امب دارملاب ملعأ وهو هرهاظ ىلع ىوارلا هلمح دقو . اهصخي نا ركنتسي ال

 حاضيالا ىف هلوق . مها . نيضرعم اهنع مكارأ ىلام ةريره ىبأ لوق ىلا ريشيو . هب
 كلذب ةريره وبأ مهثدح املف انموق دنع تاياورلا ضعب ىف ( هرخآ ىلا اوسكنف )

 . مهسوؤر اوئطاط

 امك اهب مكنع رقالو مكيف ةلاقملا هذه نعيشال : رجح نبا لاق ( اهنيقلال ) :_هلوق

 . هتلف نم ظقيتسيل هيفتك نيب ءىشلاب ناسنالا برضي

 أطوملا ىف هانيور :: ربلا دبع نبا لات : رحح نبا لاق ( مكفانكا نيب ) : هلرق

 : ىباطخلا لاق . بناجلا وهو اهحتفب فنك عمج نونلاب فانكالاو نونلاب و ةانثملاب

 ىلع ةبشخلا ىأ اهنلعجال نيضار هب اولمعتو مكحلا اذه اولبقت مل نا : لاق هنأكف

 نيمرحلا ماما مزج ليوانلا اذهب و ةغلابملا كلذب دارأو : لاق . نيم راك مكباقر

 عقو دقو . ةنيدملا ةرما ىلي ناك نبح ةريره ىبال عقو كلذ نا : لاقو . هريغل اعبت

 حجري اذهو ( تمرك نإو مكنيعأ نيب اهب نيمأل ) رخآ هجو نم ربلا دبع نبا دنع
 . مدقتملا ليوأتلا

 ( نيضرمم اهنع مكارا ىلام ) : ةريره ىبأ لوقب ةيكلاملا نم بلهملا لدتساو
 هنال : لاق.. ةريره وبآ هيلا بهذ ام فالخ ىلع رصعلا كلذ ىف ناك لمعلا نأب

 نيح ةريره ىبا نع اوضرعاأ الو هليوأت ةباحصلا لهج ال بوجولا ىلع كلذ ناك ول
 هنم لهج مهيلع زاج امل هفالخب مهدنع ررقت دق مكحلا نأ الولف . هب مهدح

 . ها . بابحتسالا ىلع كلذ ىف رمالا اولمح مهنأ ىلع لدف . ةضيرفلا

 اوناك مهناو . ةباحص اوناك نيضرعملا نآ هابنا نم ىردأ امو :: رجح نبا لاق

ةريره وبا مهبطاخ نيذلا نوكي نأ زوجي ال ملو . مكحلا مهلثم لهجي ال اددع
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 ءاهقف وأ ةباحص اوناك ولف الاو . نيعتملا وه كلذ لب ءاهقف ريغ اوناك كلذب
 . كلذب مههجاو ام

 هفلاخي ملف هب ىضق رمع نأب بوجولاب لوقلا ميدقلا ىف ىعفاشلا ىوق دقو

 ىلوأ انه قافتالا ىوعدو : لاق . كلذ ىلع مهنيب اقافتا ناك و هرصع لهأ نم دحا

 ةرشتنم هماكحأ بلاغو ةباحص اوناك رمع رصع لمحا رثكأ نال بلهملا ىوعد نم

 ضعب ىف ناورم نع ةباين ةنيدملا ةرما ىلي ناك امنا ةريره وباو هتيالو لوطل
 . نايحالا

 كاحضلا نا حيحص دنسب هنع وه هاورو كلام هجرخأ ام ىلا ىعفاشلا راشاو

 دمحم ضرا ىف هب رميف هل اجيلخ قوسي نأ ةملسم نب دمحم لأس ةفيلخ نبا
 ىلع ولو ديز هب نرميل هللاو : لاقف . ىبأف كلذ ىف رمع هملكف عنتماف ةملسم نبا

 `عافتنالا ىلا راجلا جاتحي ام لك ىلا هادعو هرهاظ ىلع رمالا رمع لمحف . كنطب

 . هضرأو هراج راد نم هب

 قيرط نم ىقهيبلاو هجام نبا ىور دقف . رظن هفالخ ىلع لمملا ىوعد ىفو
 هراد ىف دحأ زرغ نا امهدحأ (9) قتعأ ةريغملا ىنب نم ني وخا نا ةملس نب ةمركع

 لوسر نأ دهشن : اولاقف راصنالا نم نيريثك لاجرو ةثراح نب عمجم لبقاف ابشخ
 كنا تملع دق ىخا اي : رخآلا لاقف . ثيدحلا . لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . كبشخ هيلع لعجاف ىرادج نود اناوطسا لعجاف تفلح دقو 2 ىلع كل يضقم
 : لاق نآ ىلا

 دهش نم اذاف هعنمف هنذا ريغب هبحاص رادج ىلع ةبضخ عضي نا لجر دارا

 ربجف هعنمي نأ هاهن هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نوثدحي راصنالا نم

 الو راجلا هيلا جاتحي نأ هب لاق نم دنع بوجولا لحمو . لاق نا ىلا . كلذ ىلع
 بعذملا وه اذهو لوقأ . كلاملا ةجاح ىلع مدقي الو . كلاملا هب ررضتي ام هيلع عضي

 . ملعا هللاو . مدقت امك حاضيالا بحاص مالك نم ذخؤي امك
 نال . ال وأ رادجلا بقث ىلا عذجلا عضوم ىف جاتحي نا نيب قرف الو : لاق

 . ها . ملعأ هللاو . رادحلا ىوقتو حتفنملا دست عذجلا سار

 ٠ لمات ٠ خلا . دحا زرفي الا امهدحا فلح باوصلا لعل ىدل ةدوجوملا خسنلا ى اذك (})
٠ باقر وا ةبقر قتعب فلح قتعاب دارملا ول
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 دارفالاب ( ةبشخ ) حاضيالا ةياورو . عمجلاب ىنعي ( ابسشخ زرفي نآ ) : هلوق

 القن رحح نبا لاتق . عمجلا ىلع رثكالا نكل ةياورلا هيف تفلتخا ان ريغ دنع كلذكو

 عمجلل نيعتي ىذلا اذهو ::: لاق سنجلا دحاولاب دارملا نال دحاو ىنعملاو : هريغ نع

 ىف فخأ ةدحاولا ةبشخلا رثا نأ رابتعاب فلتخي دق ىنعملاف الاو نيتياورلا نيب

 . خلا . ريثكلا بضخلا فالخب راحلا ةحماسم

 . ٢ .ر 7

 .بكم
 رت - 5 َ -و

 ة تت _ 5٩
ح :تدهاج
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 نوسمخلا بابلا

 لاومأل او ديعولا ىف

 نع (1) سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 7 و 7 -. ء 4 ,؟ -

 تروي سانلا لاومأ نم ليلقلا ».: لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 . » رانلا

 نع نووري ةباحصلا نم اسان تعمس : لاق ةديبع وب أ _ 1

 س ٥ ره ٥ < ٦ ۔ ٥ ۔ ۔ إ ورم 7

 نيب بىد : نيهجو ىلع بونذلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 دقلا نيب ىذلا تنذلاق . هبحاصو هبقلا نب بنذو هبرو دع
 هبحاص بو هنيب بنذ امأو ۔ُهل بنذ ال نَمَك ناك هنم بآت اذإ هتروت
 . « اهلهأ لإ ملاظملا ذزَي ىتح هل ةبوت لف

 لوسر نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 ىشمي ال » : لاقو عرزلا ف ىشملا نَع ىهت هنآ ملسو هيلع هلل ا ىلص هلل أ

 ىقاولا : عيب رلا لاق « ةيقاو ؤأ هيقات وأ هيقاس :ةنالن آلا هيف
 . ألكلا هنم (2) جرخي ىذلا ىقانلاو ظفاحلا

 هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا قيرط نم ةديبع وبأ - 3
 هنذإ تمي دح ةيشام مكذَحا نَبلَعِي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص
 هماعط لقنيف هتنارخ رسكتف (3) هتبرشم ىتؤت نأ مكدحا ثحيا

 ةيشام بلحت نأ لحي الو ، مَهَتمعطأ مهتَيِشاَم ع ورض مهل نزخت امنإف

 َ . «هنذإ رغ نم لحأ .

 هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا - 4
 لولقلاَو مكاَيإَو ًطيغملاَو طيغلا اذ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا 2 <2,۔ ,د ,ة,۔ 4 ۔: م, ۔ < <٥ حإ ,= . و

 . « ةمايقلا مؤي هلهأ نَع رامع هنإف
 ٠ سابع نبا نع لدب كلام نب سنا نع خسنلا ضعب ىف سابع نبا نع هلوق (1)
٠ هتفرغ ىا هتبرشم (3) ٠ ليزي (ة)
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 مجح ةيبظ ابآ نأ سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ - 5
 هَِع هلللا ََص هللا لوُسَرةَرَماَق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 , ۔ % ٠ 2 ۔ ,= < ه .4 ه ٥< % _ ۔>ك۔ ص 28 س 4 _ ۔
 . هجاًرخ نم هنع اوففخي نأ (4) هلهأ َرَمأَو رمن نم عاصب 7

 ٣ ٨ ٨

 حراش ةياور ىف ( رانلا ثروي سانلا لاومأ نم ليلقلا ) : هلوق (1]) _- 0

 ضزألا ىف هعبصا َعَضَوَق هللا لوسر اي ليلقلا امو ليق ) ةدايز هللا همحر ةديقعلا

 : . « ليلقلا وه اَع ) : لاقف بارتلا نمم هب قصتلا

 ىف ةريره ىبأ قيرط نم هللا ليبس ىف وزغلا عماج باب ىف مدقت ام هلثمو
 ءىبنلا لاقف ةنجلا هل ائينه : سانلا لاقف هلتقف برغ مهس هءاج نبح معدم ةصق

 ي مئاَنَمْلا َنم ًدَحا ىتلا ةلمملا نإ مدي ىيقت ىذلاو ال ) : ملسو هيلع هللا لص

 لجر ءاج كلذ سانلا عمس املف ( ارات هلع ريشتل ةمنَساَقمم اهبنصت ل َرَبِتَح

 ِناگارِش وأ كاَرِش ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف نيكارش وا وا كارشب

 نَم ) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ناميالا باتك ىف مدقت ام هلثمو ( رات نم
 : لجر هل لاقف ( َراَتلا هل َبَجْؤَاَو ةنجلا هيلع ُهَللا مَرَع هنيميب ملينس قح طق
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . هللا لوسر اي اريسي ائيش ناك ناو

 . ( كارا نم بيضق َناَع ُوَلَر )

 نيب بنذو هبرو دبعلا نيب بنذ نيهجو ىلع بونذلا ) : هلوق (2) - 1
 لوقي هللا نا ر ىن رضحي ملو اقباس بتكلا ضعب ىف تيارو ( خلا . هبحاصو دبعلا

 ناع انف هزفغأ ىذلا اماق ٬اَمنَص هنم كرتأ ل تنو . هزعأ ل ند . هرفع بنذ
 بئذلا امو . :مهت اهئزقت اهن اؤباتق ةامّلا مهبونذ تلب وك . ىداتي ه ىنێب
 ينب تاك ام اتيم هنم ةزرنآ ال ىزلا بئدلا امأو . هللاب كرَملاَق هرفْعَا ل ىزلا
 . لاق امك وا ( دابعلا

 هيلع هولعج ىذلا لمجلا هنع اوففغي نا مهرما هنا ىنمي ةيبظ ىبا لها ىا هلها رماو : هلوق (4)
 ٠ مهديبع نم ةداسلا هذخات ىدلا جارغلا وهو
 ىف هتفاوي ام دمحاو ىراغبللو ثيداحا ةدع ىف هانعم ءاج دقو . فنصملا هب درفت امم ثيدحلا ()

 ٠ ضرالا نم انيش ملظ نم ملا
٠ هقفاوي ام سنا ثيدح نم رازبلاو ىسلايطلا جرخا دقو فنصملا هب درفنا امم ثيدعلا (6)
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 5 ٌبتَد ) : لاق ثيح عماجلا ةياور ماسقا ةثالث ىلا بنذلا ميسقت ىف هلثمو

 ىذلا ًاأَو . هللاب اكرِتلاَت رَقْعَب ال ىزلا اًمأَق . رفغت بنذو رثأ ل بنَدَو ُرَقْعي
 مَهْضْعَب دابيلا مظك كرنب ك ىزلا اَمأَو . َرَجَو وع هللا نيبو هني ربقلا بنك رقم
 امأف . هب ىراَجُي بنذ . رقع ال بنَدَو رفغي نَد ) ىرخا ةياور ىفو ( ضب
 ىزلا امأو . تبر يبر كنيب َتْنَمَتَف زعب ىزلا أو . هللاب كزِشلاق رمعب ال ىزلا
 . ها ( ًكاَحَأ َتُمَْظَت هب ىزاَجُت

 قحلاو . انموق بتك نم هنأ نظأ هظفحأ ىذلاو . ائيش هحراش هيلع بتكي ملو

 نال هبر نيبو دبعلا نيب ىذلا بنذلا ىف لخاد كرشلا نأو . فنصملا هركذ ام

 نآ كش الو . هتياور ىف هللا همحر فنصملا هب حرص امك ةبوتلاب ةرفغملا دارملا
 ىلا مهسفنأ مع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق » : ىلاعت هلوقل ةبوتلاب رفغي كرشلا
 رئابكلا نم هريغو كرشلا نيب قرف الف (7) . ًاميِمَج بونذلا رفغي هللا ناي هلوق
 افالخ اهب الا نارفكي ال امهنأ ىفو ..ةبوتلاب نارفكي امهنأ ىف هبرو دبعلا نيب ىتلا
 نيلدتسم ةبوت ريغ نم كرشلا نود ىه ىتلا رئابكلل ةرفغملا زاوج نم انموق همعزي امل
 دارملا ناف اومعز امح سيلو )٢( ءاضي نمل كلذ نو ام رفغي ه : ىلاعت هلوق رهاظب
 نيفوملا نينمؤملل اهرفغي نأ هللا ءاش رئاغصلا « ءاضي ن كلد نود امت ه : هلوقب

 (8) . مكناتيس مكنع رتك هنم ومنت ام رئابك اوبيَعَجَت ناپ ه :: ىلاعت هلوقل هنيدب
 نإ ه : هلوقلو (9) ى مملا اا شحاَوَقْلاَو مالا رئابك نوبت نيذلا ه : هلوقلو
 . كلذ ريغ ىلا (10) « ِتاَتِنَلا نهذ تانَسَحلا

 قلي كلد لعف نَمَو ه : ىلاعت هلوقل ةبوتلاب الا رفغت ال اهناف رئابكلا اماو {
 دقو (11) س تات ن لا ناهم هيف ُدْلْعَيَو ةمايقلا موي ٌباَدَعْلا هل فَعاَضْي مانأ
 : . ملعا هللاو . اذه ىلع مالكلا مدقت

 كلت ملعو مهملع نا ىنعي ( اهلها ىلا ملاظملا دري ىتح هل ةبوت الف ) : هلوقا
 هليبس لوهجم لام لك نال نيكاسملاو ءارقفلل اهعفدي هناف مهلهج نا اماو ملاظملا

 ٠ 33 : ةيالا . رمزلا ةروس (7)
 ٠ 31 : ةيالا . ءاسنلا ةروس (8)
 ٠ 32 : ةيآلا . مجنلا ةروس (9)

 ٠ 114 : ةيالا . دوه ةروس (10)
 ٠ 69 : ةيالا . ناقرفلا ةروس (11)

٠ 48 : ةيالا . ءاسنلا ةروس (')
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 جرخت اهناف اهلهج نا اماو . اضيا مدقت امك حجارلا ىلع نيكاسملاو ءارقفلا ليبس
 . هالوم ىلع ءادالاف الاو تناك نا هتانسح نم

 ىن لصف ( : لاق ثيح هللا همحر ليع امسا خيشل !١ كلذ عيمج نيب دقو

 قور قحلا نم اهانمدق ىتلا دابعلا ملاظم نا ملعا ( تاعابتلا هذه نم لصنتلا

 ىلا اهنم لصنتلا الا هتمذ ىف وأ هدي ىف ىه نم ةب وت زوحت ال جورفلاو لاومالاو

 ةمالا نيب ملعا الو . سفن ةبيطب مهنم ةللاحملاب وأ ءادالاب اهنم جورخلاو اهباب را

 وه : لاق هنأ سابع نبا نع ليقف : بات ام دعب اهبابرأ دجي مل اذا اوفلتخاو

 همحر _ دومسم نبا لوق هنظاو ءارقفلا ىلع هب قدصتي ليقو . هحانتفم عاض لفق

 هملع اه ىدا و اح وصن ةب ون. بات نا امأو , ءاملعلا روهمح لوق هنأ بسحاو _ هللا

 جرخت ةعابتلا هذه ناف تام ىتح ركذتي ملو هدؤي ملف اهضعب ىسنو تاعبتلا نم

 لضفب ةنجلا هلخديو هالوم ىلع ةاداؤملاف الاو هل تناك نا ةمايقلا موي هتانسح نم

 وهو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا 7 نع بئاسلا نب مامض ةياور ىنف هتنمحر

 رادقم لمحتي هناف تانسح هل نكت مل اذا هنأ اومعز دقو . ثيدحلا باحصأ لوق

 .(12) مكحاو ملعا هللاو . اذه اندنع حصي ملو اهبحاص تائيس نم تاعابنلا كلت

 ىخامسلا ديعس نب دمحا انمع ركذ (خلا ةثالث الا هيف ىشمي ال) : هلوق - 2

 راس نبح _ هللا همحر _ رزخ ىباب فيرعتلا دنع تاقبطلا باتك ىنف هللا همحر

 ُهَدَسَع و) هصن ام لاق ثيح اديق هيف دازو ثيدحلا اذه (14) ميمت ىبأ عم رصم ىلا

 هنغ َلاَسَو هق غ زَر هل ضَرَمَتَو ةَرَم رانَسَو هيف اونَعَطَو باَحَضالاَو اَرَزَولا
 ثيدحلل كقيرط كلسأ مل : هل لاقف كعابتا نع لدع هنا : هل ليقو ( خيشلا

 دحاوب تسلو ( هيِقات ؤأ هيقاو وأ هيقاس ةئالت ال عزلا لُحُدَي ال اًنَرَتلا تتامت اذار)

 ملاظ ةبوت لبقت الف ةبوتلا ةحصل ملاظملا در طارتشا هيف اهلها ىلا ملاظملا دري ىتح : هلوقو (12)

 ةحص ىف طرشب سيل ملاظملا در نا معز نمل افالخ ةلزتعملا هيلعو انلوق اذه . ملاظملا درب الا

 ٠ مهيلع دري ثيدحلاو ةيوتلا ةحص ىف هل لخدم ال رخآ بجاو : اولاق ةبوتلا

 بجاولا كراتو بجاولل كرت اهدر ىلع ةردقلا عم ملاظملا كرتو رارصالل ةيفانم ةحيحصلا ةبوتلاو

 . ٠ حراشلا نم صخغلم ٠ ها ٠ ابثات ايصاع نوكي الف ة صاع ادمع

 ٠ فنصملا هب درفت امم ثيدحلا (13)

 ةيدهملا نم هشرع لقنو لقتناو ةرهاقلا ىنب ىذلا وهو ىمطافلا هللا نيدل زعملا ةينك ميمت وبا (1)
٠ رصمب ةرهاقلا ىا سنوتب
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 ال مكل لقأ ملا : هباحصأل لاقو هتهادب نسح نم بجعتف هيقاو تناو مهنم

 . ( خلا . َقْعيي ىلع نوردقت

 ركذ دمب ىراخبلا ىف هظفل (هنذا ريغب دحأ ةيشام دحأ نبلحي ال) : هلوق - 3

 هنبرمشم ىتؤن نآ مكذَحعأ بحأ هنذإ عب رىرمآ ةيام دحآ ًنبلُحي ال ) دانسالا
 يلحي لق هتتأ مهيام عورش مهل نزت اهنإ ةماع قن هتنازخ رسكتت
 . ها ( هنذإب ال, دحا ةيشام دحا

 عقت منغلا ىن هنكلو منغلاو رقبلاو لبالا ىلع عمقت ةمضاملاو : رجح نبا لاق

 ةب رشملاو ةنازخلا ىأ حتفت دقو ءارلا مضب ةبرشملا نا ركذ مث . ةياهنلا ىف هلاق رثكا

 نا ركذ مث . برشلا ءانا ءارلا رسكب ةبرشمملاو ةصاخ ءارلا حتفب برشلا ناكم

 عرضلاو . لاق نا ىلا . هظفح داري ام هيف نزخي ىذلا ءاعولا وا ناكملا ةنازخلا
 عمج ةمعطالاو .. ةمعطأ عمج وه مهتامعطأ نا ركذ مث . ةأرملل ىدتثلاك مئاهبلل

 . نبللا انه هب دارملاو ماعط

 امناو هنذاب الا اثيش ملسملا نم ملسملا ذخاي نا نع ىهنلا : ربلا دبع نبا لاق

 ذخأ اذهبو . هنم ىلوا وه ام ىلع هب هبنف هيف سانلا لهاستل ركذلاب نبللا صخ
 ملع اذا ام فلسلا نم ريثك ىنثتساو . ماع نذا وا صاخ نذاب ءاوس نكل . روهمحلا

 ١ . هرخآ ىلا ماع الو صاخ نذا هنم عقي مل ناو هبحاص سفن بيطب

 طورش اهلو ( هللا باتكب ةلاد وا ) : مهضعب لوق تالومشم نم اذهو : لوقا
 برشلاو لكالا ىف اقلطم زاوجلا ىلا مهنم ريثك بعذو : لاق . هقفلا بتك ىف ةروكذم
 ةرمس نع . لاق نأ لا . مهل اهيف ةححلاو ملعي مل وأ هسفن بيط ملع ءا وس

 ناق اال ثْوَصْيلَك اهيف اهبحاص نكي عت نإف ةيام ىنمت مكدحا ىتآ اذار) :: اعوفرم
 ادهاش هل ركذو ( يحي الو ثرتفيلَو دحف رو هل نذأ ناق هنانشَيلَق باجا
 هنابو هب لمعي نأب ىلوا وهف حصا ىهنلا ثيدح ناب هنع بيجاو . لاق مث رخآ
 ' . هيلا تفلتي الف هنذا ريغب ملسملا لام ميرحت ىف ةيعطقلا دعاوقلل ضراعم

 . عمجلا نم هوجوب نيثيدحلا نيب عمج نم مهنمو

.ملعي مل اذا ام ىلع يهنلاو هبحاص سفن بيط ملع اذا ام ىلع نذالا لمح اهنم
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 ةعاحلملا لاحب وأ رطخلاب وأ هريغ نود ليبسلا نباب نذالا صيصخت اهنمو

 . ةبراقتم ىهو اقلطم

 ملسو هيلع هللا ىلص هنمز ىف ناك نذالا نأ هخويش ضعب نع لاطب نبا ىكحو

 . ةاساوملا كرتو . ححاشتلا نم هدعب نوكيس ام ىلا هب راشأ ىهنلا ثبدحو

 ةرب ره ىبأ ثيدحل راملا نم جوحا كلاملا ناك اذا ام ىلع ىمنلا لمح نم مهنمو

 ةرورصم البإ انيأر ذا رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحن امنيب

 تيب لهأل بالا هِذَم نإ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاقف اهيلا انبثف

 . َبَهَد ق اهيف ام متذَجَوَق مكدوازم لا متمجَر ؤ مكرسي منهتوق وه يمدنملا نم
 . لاق نا ىلا ( َكِلَذَع كلد َنإَق : لاق . ال : انلق

 ماشلاو زاجحلا لهأ ةداع تناكو : لاق ةداعلا ىلع لمحلا ىبرعلا نبا راتخاو

 . عمجلا هوجو نم هيف لاطأ ام رخآ ىلا اندلب فالخب كلذو ةحماسملا مهريغو

 ةاكزلا باجيا لبق ناك هنأ ىلع هولمحو نذالا خسن ىلا مهضعب حنجو : لاق مث

 درواو مكحل ١ كلذ خسنف تخسن مث ةبحاو ذئنيح ةفايضلا نتن اكو : ا ولاق

 . خلا .| كلذ ىف ثيداحالا

 ىفخي .دق ام ليثمتو . ماهفالل بيرقتلل لاثمالا برض ثيدحلا ىفو .: لاق :مث

 هتداعاو هتلعب مكحلا ركذ هيفو . رن اظنلا ىف سايقلا لامعتساو . هنم حضوا وه امب

 عرفلا ةاواسم هتحص ىف طرتشي ال سايقلا ناو . اريرقتو اديكأت ةلعلا ركذ دعب

 اذا عرفلا ىف اهطوقس رضي ال ةيزم لصالل تناك امبر لب رابتعا لكب لصالل

 . لاق نأ ىلا . زرحلا ىن ةنازخلا ىواسي ال. عرضلا نال ةفصلا لصأ ىف اك راسشضت

 ىف ةلفقملا ةنازخلاب مكحلا ىف رورملا عرضلا ع راضلا قحلا دقف كلذ عمو

 . رينملا نبا كلذ ىلا راشأو . هبحاص نذا ريخب امهنم لك ميرحت

 ةدمهزتملا ةالفلا فالخب هيلا ةجاحلا تقو ىلا هراكتحاو مامطلا نزخ ةحابا هيفو

 . ىبطرقلا هلاق امكلطم راخدالا نم نيمناملا

 نوكي نأ الا اماعط لوانتي ال فلح نم ثنخيف امامط ىمسي نبللا نأ هيفو

. لاق نا ىلا . ىوونلا هلاق نبللا: جارخا ىف ةينا هل
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 هلاق نمثلا نم طسق هلباق هبلخ ىلع رودقم نبل اهل ناك اذا ةاشلا نأ هيفو

 . نبللا ميوقت ىف اهمكح تبثيو تارصملا ربخ ديؤي وهو . ىباطخلا

 ةرورض ريغ نم ةزورحم ةرورصم اهومن وأ ةقان عرض نم بلح نم نأ هيفو

 . ماعطلا نم ثزج ماعنالا عورض ىف ام ناب حصفا دق ثيدحلا نال الامجا وا انييعت

 ءافتكا .زرح ىف منغلا نكي مل ولو عطقلا بوجو مهضعب نع ىبطرقلا ىكحو

 . ها . ثيدحلا رهاظ هيضتقي ىذلا وهو نبلل عرضلا زرحب

 موب هلصأ ىلع راع هناف لولفلاو مكاياو طيخملاو طيخلا اودر ) ::: هلوق _ 4

 ًاطاَيخ وأ اطيحم لمعأ نم طايخلاو طيغلا اوت ) ريغصلا عماجلا ىف هظفل ( ةمايقلا

 هحدراش هيلع بنكي ملو : ما ( راتجي سيلو هب ؛ىچي نأ ةمايقلا مؤي كلك
 . اثيش يمقلعلا

 هنمو . ءايلا فيفخنو ءاخلا رسكب طايخلا كلذكو ةربالا ميملا رسكب طيخملاو

 اذه ىراخبلا ىف ركذي ملو (14) " طايخلا مس ىف لمجلا جلي ىتح » : ىلاعت هلوق
 لولفلا زكذف ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا انيف ماق : ظفلب هريغ ركذو ثيدحلا

 . ءافث اهل ةراش هتبقر ىلع ةمايقلا موي مكدحأ ىلعو نيفلا ال :.لاقف هرما مظعو همظعنف

 َِثَم كل ثيما ك لوقاف ىنثينأ هللا لوسر اي لوقي ةمحمح هل سرف هتبقر ىلع
 كنم ل لوقأف ىنغأ هللا لوسر اي لوقي ءاغر هل ريعب هتبقر ىلعو . كتملا ق

 : لوقاف ىنعأ للا لوسر اي : لوقيف ةماص هتبقر ىلع واءَكتَْلبأ ذ . اغينَت كل
 هللا لوسر اي .: لوقيف قفخت عاقر هتبقر ىلع واءَكتْمَنبَأ ذم ائيسم كل كلما ل
 . ها . كنأ دق ائيش َكَل كلمأ ال : لوقاف ىنشغا

 لاق . .منخملا ىف ةنايخلا ماللاو ةمحعملا مضب ( لولفلا ) : رجح نبا لاق

 ىوونلا لقنو .. هيف هيفخي ىا هعاتم ىف هلغي هذخا نال كلذب ىمس : ةبيتق نبا
 :. ها , رئابكلا نم هنأ ىلع عامجالا

٠ 40 : ةيآلا . فارعالا ةروس ()
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 رثكالل ةياورلا اذكه ندجال ىأ ءافلاب و هلوأ مضب ( نيفلا ال ) : هلوق : لاق مث

 . لاق نأ ىلا . ىهنلا هب دارملاو دكؤملا ىفنلا ظفلب

 (هنبقز تعو ةماَيمْلا موي ؛ىجير ملسم ةياور ىف ( ةاش هتبقر ىلع ) : هلوق ىفو
 ةعينش ةلاح ىه ىأ هدامتعال فرظلا لعاف ةاضشو ء ىحي ىف ريمضلا نم لاح وهو

 . ةمايقلا مؤي اهيلع مكارا نا مكل ىغبني ال

 هلُمَا لع امع هناك لوفلاو هك اماي ) ننسلا ىف تماصلا نب ةدابع ثيدح ىفو

 اراع لولفلا نوكب دارملا نأ نيبتف هللا همحر فنصملا ةياور هذهو . ( ةتاَيقَلا مو

 هلمح نم لاغلا اهيلع ىري ىتلا ةعينشلا ةلاحلا هذه ىه ةمايقلا موي هلها ىلع
 قباس نم هللاب ذوعن هعنم ام ىلا رظنلاب ةاكزلا عنام كلذكو هتبقر ىلع لغ ام

 . ةواقشلا

 اهرمأ ةعافضلا نال ) ةرفغملا نم ائيش كل كلمأ ال ( : هل وق ىف : رحح نبا لاق

 رذتمي ذخأف . خلا . غالبالا دعب رذع كل سيلف ىأ ( كتفلبآ دق ) : هلوقو هللا ىلا

 اذه زربأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأكو :: لاقف دسافلا هدقتمم قفاوي امب بيجيو

 ىبنذم ىف ةعافسلا بحاص ةمايقلا ىف وهف الاو ظيلفغتلاو رجزلا ماقم ىف ديعولا

 ثيدحلا صنل مداصم : هل لاقب امبر ليواتلا اذهو : لوقأ . ىهتنا . ةمالا
 . ملعا هللاو

 بعذلا ةماصلاو , ةاشلا توص دملاب و ةمحعملا فيفختو ةثللا مضب ءافثلاو

 . لاملا فانصا نم هيف حور ال ام ليقو . ةضفلاو

 هانعم ليقو . حايرلا اهتكرح اذا برطضتو عقعقتن ىا ( قفخن عاقر ) :هلوقو

 ` .. لاق مث . رجح نبا نم اصخلم . ها . بايثلا اهب دارملاو عملت

 لمتحيو . ىصاعملا لها نم هيلع هللا هذفنا نمل ديعو ثيدحلا اذه : بلهملا لاق

 . | دعب امأو داهشالا سوؤر ىلع حضتفيل كلذب هل ةبوقع هنم دبال روكذملا لمحلا نأ
 . هنع وفعلا وا ةّثيذعت ىف زمالا هللا ىلاف كلذ

 ه ةمايقلا موي لغ امب تايا ه : لجو زع هلوق رسفي ثيدحلا اذه : هريغ لاقو
 نم فخا دقنلا نم قرسي ام ضعب نا لاقي الؤ . هتبقر ىلع هل الماح هب ىتأي ىأ
نال هسكعو لقثالاب ةيانج فخالا بقاعي فيكف انمث صخرا ريعبلاو الثم ريعبلا
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 كلذ ىف داهشالا سوؤر ىلع لماحلا ةحيضف كلذب ةبوقعلاب دارملا نا باوجلا
 سي رجت اومهف ءارمالا نظأ : نيتلا نبا لاق . ةفخلاو لقثلاب ال ميظعلا فقوملا

 . خلا . ثيدحلا اذه نم هوحن و قراسلا

 ىف هظفل (خلا .... ملسذ هللا ىلص هللا لوسرل مجح ةيبظ ابا نا) : هلوق - 5
 ينيمتاَص وأ عاب هل رمأف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ةيبظ وبا مجح ) ىراخبلا

 سابع نبا نع رخآ اثيدح ركذو ( هتبرش ؤأ هتلغ نَع قحف هيلاوم لكو مالك نم
 رجأ ماجلا ىتأو مسو هنع هللا لص ىلا مجتحا : لاق . امهنع هللا ىضر
 ناك ) رخآ اثيدح ركذو هطمي مل هتهارك ملع ولو ةدايز اهيف ىرخأ ةياور ركذو
 هذه رماظف .( ها . هرجأ اَدَحا مظي نكي ْمَلَو مجَتَُي ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا
 . هب سأب ال ماجحلا بسك نا تاياورلا

 هللا ىلص ثىبنلا نأ ركذ ام دعب .لاق ثيح افالخ كلذ ىف حاضيالا ىف ركذو

 ماجحلا ءاركب سأب ال هنأ ضمب دنعو : هصن ام ماجحلا ءارك نع ىهن ملسو هيلع

 نا ليقو . هترجأ ماجحلا ىطعاو مجتحا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا ىور امل

 رجأ هل ناك هلمع نم غرف اذا نكلو هتعطاقم زوجت الو تحسلا نم ماجحلا ةعطاقم
 . ةعطاقم الب زاج هب ىضر امف افلتخي مل ناو افلتخا نا هلثم

 عرولا لمعا هنع ىناجن دقو مرحي الو سيسخ ماجحلا غارك نا ضعب دنعو
 ماًّجَحْلا ,غاَرِك ) :: ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنا ىور دقو . ميرحت ربغ نم هنوك رتي و

 فنصملا راصتقا رهاظو . ها ( ثيبخ ماجحلا :ارك ) : لاق هنا ىورو ( شييخ

 .ملعأ هللاو .ةيهارك ريغ نم زاوحلا رابتخا ىلع لدي ةيبظ ىأ ثيدح ىلع هللا همحر

 ىف كلذ دعب ءاملعلا فلتخاو : رجح نبا لاق . فالخ هيف اضيا انموق دنعو

 ىلص هنا ) ىنمي ثيدحلا اذهب اوجتحاو لالح هنا ىلا روهمجلا بهذف ةلاسملا هذه
 ىفو . هطعي مل هنهارك ملعهولو ( ةرجأ ماَجَحْلا ىطعأو مَجَتخا ملسو هيلع هللا
 ةهارك انه ةهاركلاب دارملا نا هب فرعو : لاق (رهُعي مل ًًماَرَح ناك ول ) : ةياور
 سيلو ةءاند ةيف بسك وه ::اولاقو روهمجلا هيلا بعذ ام ىف لاق نا ىلا . ميرحتلا
 امارح ناك هناو خسنلا ىعدا نم مهنمو . هيزنتلا ىلع هنع رجزلا اولمحف مرحمب
١ ' . لاق نا ىلا . حيبا مث
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 دبعلاو رحلا نيب قرفلا ىلا ةعامجو دمح] بهذف لامتحالاب تبثي ال خسنلاو

 زوجيو . اهنم هسفن ىلع قافنالا هيلع مرحيو ةماجحلاب فارتحالا رحلل اوهركف
 ركذف . لاق نأ ىلا . اقلطم دبملل اهوحاباو . اهنم باودلاو قيقرلا ىلع قافنالا هل

 ماجحلا رجا نأ ىزوجلا نبا ركذو . لاق نا ىلا . كحضاون هفلعا : لاقف ةماجحلا هل

 جايتحالا دنع هل ةناعا ملسملا ىلع ملسملل بجت ىتلا ءايشالا نم هنال هرك امنا

 . حيحصلا ىلع عفان ةيبظ وبا مساو :. ارجا كلذ ىلع ذخاي نا هل ىغبني ناك امف هل
 اثالثو ةئام شضاعو همسا فرعي ال هنأ حيحصلا ليقو . ةرسيم ليقو . رانيد لبقو

 ِ . رجح نبا نمداصخلم . ها . ةنس نيعبراو

 هذه ) رمت نم عاصب ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر هل رماف ( : هل وق

 نأ تاياورلا ضعب ىفو . كلام ةياور ىهو كش رغ نم عاصلاب تمزح ةياورلا

 . ملعأ هللاو . ىلع وه ةيطعلل رشابملاو كلذب رومأملا

 حتفب ةبيرضلا انه جارخلاب دارملا ( هجارخ نم اوففخي نا هلما رمأو ) : هلوق

 لاقيو . موي لكىف هدبع ىلع ديسلا هررقي ام ىهو ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةمجنملا
 َ "ىف كلذ عيمج عقو دقو : رحح نبا لاق . رحأو ةمحعملا نيغلاب ةلغ : اضيأ هل

 . ثيدحلا

 دوعسم نب ةصيحم مهنم هالومو حيحصلا ىلع .ةثراخ ونب مه مهبلاومو : لاق مث

 لتاقلا ناكو الجر اولتق نالف ونب لاقي امك ازاجم ىلوملا عمج امناو . انم هارت امك
 . خلا . ادحاو مهنم

 جارخا نم هب ىوادتي ام اهب قحليو ةماجحلا ةحابا ثيدحلا ىف لاق

 . لاق نأ لا .. هريغو مدلا

 اهنم اوغفخي نا قوقحلا باحصأ ىلا ةعافشلاو بطلاب ةجلاعملا ىلع ةرجالا هيفو

 نأ ىلع بستكت نا كل تنذأ : هل لوقي ناك هدبعل ديسلا ةجراخم زاوجو

 . كل وهف داز .امو اذك موي لك ىنيطعت 1

 نم هنيكمت نمضت دق ناك اذا صاخلا هديس نذا ريغب دبعلا لامعتسا هيفو

. ها . ماملا هنذا لمملا
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 ` نوسمخلاو دحاولا بابلا

 بادالا حماج

 لاق : لاق كلام نب سنأ نع رباج نع ةديبع وبأ _ 6

 اودَساَحت الَراوُضغاَبَت ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هاخأ رجهي نأ رلننمل لجي الو اناوخا هللا ةابع اونوكو اورَباَدَت الو
 . « ثاَلَت قوق

 لاق : لاق يردخلا ديمس ىبأ نع رباج نع ةديبع وبأ - 7

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : يراصنألا بويأ وبأ

 اذهك ضرعيف ناَيِمَتلَي ، لايل ثالَت قوق هاخا رجهي نأ ملنممل لجي كل »
 . «مالتلاب اَدْبَي ىذلا اَمُهُرَحَو اذه ضرقو

 لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع رباج نع ةديبع وبأ _ 8 .

 ثيدحلا بذكأ نظلا ناَق نظلاو هكاَيا» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 اوزبادمت الوو اودَساَحَت الو اوسفانت الو اوسَسَحَت الور اونننَجت الو
 عبتتي ال ىأ اوسسجت الو : عيب رلا لاق . « اناوخا هللا دابع اؤنوكو
 الو . مئ امنلاب مكدحا يشمي ال ىأ اوسسحت الو ‘ ضعب ةروع مكضعب

 .ءوسلا نم هيف (1) لعج امب ضعب نم مكضعب مقتني الو ىأ اوسفانت

 لاق : لاق دومسم نبا نع ىنفلب : لاق ةديبع وبأ - 9

 ىغَبلاَو فلاو َدََصْلاَو مكايا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيف نل مالسإلا ىف ذقَح لو كي َلَعق نمم مالسإلا ىف ظح آل هنإف
 َ . « لاصخلا هذك ىذا

٠ ءاج خ (٨)
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 هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىنفلب : لاق ةديبع وبآ _ 0

 . آارغَح هيف اتنو ارح هيف انلق ارح هيف اتملمع نَم : لاق هنأ هنع
 1 7 1۔,۔۔ ِ ٥١ -1 ٠ < ٩٥ ٠ ۔ ٥ ۔۔

 . ارش هيف اننظَو ارش هيف انلق ارش هيف اتمملَع نممَو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تعمس : لاق ةديبع وبأ _ 1

 نل نمو جزي لق معت نمو غني الك ةمع نم » : لاق . ملسو
 . « قفانم ١ و ملشنمل ١ نيب ام قزف وهو ققحي الف

 ن ٧٦٣ ٣

 ضغبلا بابسأ اوطاعنتت ال ىأ : رجح نبا لاق ( اوضغابت ال ) : هلوق _- 6

 ةيضتقملا ةلضملا ءاوهالا نع ىهنلا دارملا ليقو . ءادتبا بستكي ال ضغبلا نال

 . كلذ نم برض ءاوهالا ىطاعت نال ءالؤه نم معالل وه لب : تلق . ضغابنلل

 هنم مومذملاو . امهدحأ نم ناك اذا قلطي دقو نينثا نيب عقي نأ ضغابتلا ةقيقحو

 امهدحا وا اناك ولو هللا قح ميظعتل هلعاف باثيو بجاو هناف هللا ريغ ىف ناك ام
 ىلع هضغبيف رخآلا ىفاني داقتعا ىلا هداهتجا هيدؤي نمك ةمالسلا لهأ نم هللا دنع

 . فصا . هللا دنع روذعم رهو كلذ

 نم هللا دنع وعو ةريبك ىلع هل تعلطا صخش نم اندنع ةءاربلاكو : لوقأ

 . ريخلا لهأ

 ةمعنلا لاوز صخشلا ىنمت دسحلا : رجح نبا لاق ( اودساحت الو ) .: هلوق

 مل ناو . ايغاب ناك ىعس ناف . ال مأ . كلذ 'ىف ىعسي نأ نم معأ اهل قحتسم نع
 ملسملا ىهن ىتلا ةهاركلا بابسأ ديكات ىف ببست الو هرهظأ الو كلذ ىف عسي
 اذهف لعفل نكمت ول ثيحب زجعلا كلذ نم هل عناملا ناك ناف ملسملا قح ىف اهنع

 رطاوخلا عفد عيطتسي ال هنال رذعي دقف ىوقتلا كلذ نم هل عناملا ناك ناو . روزام

 . اهب لمملا ىلع مزعي الو اهب لممي ال هنا اهتدهاجم ىف هيفكي دقف ةيناسفنلا

 ملسي ال ثالث ) هعفر ةيما نب ليغامسا نع رمعم نع قازرلا دبع جرخا دقو
 : لاق ؟ هللا لوسر اي نهنم جرخملا امف : ليق دَسَحْلاَو نظلاو ةزبطلا دحا اهنم

نسحلا نعو ( غَبَت الف َتئَسَح اإَو . ققحت الك تمت اذإو . عجزت الف َترتطت ادإ )
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 ملظلاو ىغبلا ىلا كلذ زواجي مل نمف دسحلا هيفو الا ىمدآ نم ام : لاق ىرصبلا

 . ها , ءىش هنم هعبتي مل

 ْنمَو » : ىلاعت هلوق ىنعي ةيآلا هذه ركذب ىراخبلا ىنعي راشأ كلذ لبق لاقو

 هعوقو ىلع اروصقم سيل دساحتلا نع ىهنلا نأ ىلا (2) » دسح ...4 دا رصاح ر

 اذا هنال دحاو بناج نم عقو ولو هنع ىهنمو مومذم دسحلا لب ادعاصف نينثا ىنيب
 . فا . ىلوالا قيرطب دارفنالا مم مومذم رهف ةأفاكملا عم هعوقو عم مذ ٠

 رحيهيف او رجاهتت ال : م اطخلا لاق : رحح نب ١ لاق ( اوربادت الو ) : هل وق

 . هاري نيح هنع ضرعا اذا هربد رخآلا لجرلا ةيلوت نم ذوخام . هاخا مكدحأ

 ضرعا نمو . ضرعأ ضغبا نم نال ةربادم ضارعالل ليق : ربلا دبع نبا لاقو
 ليقو رخآلا ىلع مكدحا رثاتسي ال هانعم : ليقو . سكعلاب بحملاو . هربد ىلو
 . رخآلا نود ثىشب رثاتسي نيح هربد ىلو هنال ربدتسم رثاتسملل

 ضايع ىكحو . هتيداع ىا هترباد لوقت ةاداعملا ربادتلا ىنعم : ىنزاملا لاقو

 . ىلوأ لوالاو اونواعت نكلو اولداجت ال هانعم نأ

 نع بابلا ثيدح قاس ذا ::: لاقف هنم صخأب اطرملا ىن كلام هرسف دقو

 ههجوب هنع ربدي مالسلا نع ضارعالا الا ربادتلا بسحأ الو : دنسلا اذهب ىرهزلا

 . ها . مراصتلا ربادتلا : لاق سنا نع حيحص دنسب كرابملا نبال . لاق نا ىلا

 (هللا مكرمأ امك)انم وق دنع تاياورلا ضعب ىف ( اناوخا هللا دابع اونوك ) : هلوق

 متكرت اذا : لاق هنأك مدقت امل ليلعتلا هبضت ةلمجلا هذهو : رجح نبا لاق
 . ءادعا اوريصت اوكرتت مل اذا هموهفمو . اناوخا متنك تايهنملا هذه.

 ريغو هركذ قبس امم اناوخا هب نوريصن ام اوبستكا ( اناوخا اونوك ) ىنعمو
 هللا دابع اي 1 ( هللا دابع ) : هلوقو ايفن و انابثا كلذل ةيضتقملا رومالا نم كلذ

 . كلذب اوخآتت نا مكقحخف هللا ديبع مكنا ىلا ةراشا هيفو ءادنلا فرح فذحب

 ةبحملاو ةمحرلاو ةقفشلا ىف بسنلا ناوخاك اون وك ىنعملا : ىبطرقلا لاق
 . ةحيصنلاو ةنواعملاو ةاساوملاو

٠ 5 ةيالا . قلفلا ةروس (2)
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 اهركذ مدقنملا رماوالا هذه ( هللا مكرما امك ) : ةدئازلا ةياورلا ىف هلوق لعلو
 . ةوخالا ىناعمل ةعماج اهناف

 نوكي نأ لمتحيو _ لاق نا ىلا - هللا نع غلبم لوسرلا نال هللا ىلا اهتبسن و

 ؛3) .ةوخإ نونملا ًامَئار » : ىلامت هلوق ىلا ةراشالا - هللا مكرمأ امك _ هلوقب دارا
 . رمالا ىنعمب وهف نينمؤملل تعرش ىتلا ةلاحلا نع ربخ اهناف

 هتعيطقو هنع ضارعالاو ملسملا ضغب ميرحت ثيدحلا نمضت : ربلا دبع نبا لاق

 ةلماعم لمعي ناو هيلع هب هللا معنا ام ىلع هل دسحلاو ىعرش بنذ ريغب هتبحص دعب
 . هبياعم نع بقني ال نأو خالا

 ريثك ىف ىحلا عم تيملا كرتشي دقو بناغلاو رضاحلا نيب كلذ ىف قرف الو
 . لاق نأ ىلا . كلذ نم

 الو هتلت ل ملئئملا وخأ لتشملا ) : اناوخا هلوق دعب دازو ىرخأ ةياور ىف

 وع ملت “ رمحم ئشنا هاَعَا رقحي" نأ رملا نم رىرئأ بحب قيعي و هلذخ
 . خلا . هردص ىلا راشاو ( اتمه ام ىونلا ًهضزعَو هلامو هممَد ماَرَح مليسملا

 : لاقف ىراخبلا هل بوب ( تالث قوف هاخا رجهي نأ ملسمل لحي الو ) : هلوق

 هاَعأ رْجمَي نأ لجرلل لحي ال ) :: ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لوقو ةرجهلا باب

 . ( خلا . لايل تالت قوق

 . هدعب ىذلا ثيدحلا ىف هللا همحر فنصملا هديق ىلايللاب و

 ةملاكم صخسشلا كرت ىآ ميجلا نوكسو ءاهلا رسكب ةرجهلا ىف : رجح نبا لاق

 ةقرافم اهب دارملا سيلو . الوق وأ ناك العف كرتلا لصالا ىف ىهو . ايقالت اذا رخآلا

 . لاق نا ىلا . اهمكح مدقت كلت ناف نطولا

 صنلاب لايل ثالث نم رثكا نيملسملا نيب ةرجهلا مرحت ءاملعلا لاق ىوونلا لاق
 . موهفملاب ثالثلا ىف حابتو

 ردقلا كلذب حموسف بضغلا ىلع لوبجم ىمدآلا نال كلذ ىف هنع ىفع امناو

 ( . ضراعلا كلذ لوزيو عجريل

٠ 10 ةيآلا . تارجحلا 7 4/4
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 ءانثا ىف ةرجهلاب ادب ول ىتح لايل ثالث ربتعملا : ىبطرقلا سابعلا وبأ لاقو
 . ةثلاثلا ةليللا ءاضقناب وفملا ىضقنيو مويلا كلذ ةليل ربتعيو ضعبلا ىفلا راهنلا

 ركذف . دومج مايالا نود ىلايللا رابتعاب مزجلا ىفو تلق : رجح نبا لاق
 . مايأ ةثالث ظفلب ةياور

 ديرأ ىلايللا تقلطا ثيحف اهيلايلب مايا ةثالث هيف صخرملا نا ربتعملاف لاق

 اهيلايلب مايا ةثالث ىضم رابتعالا نوكيو . اهيلايلب ديرأ مايالا تقلطا ثيحو اهماياب
 لمتحيو ءاثالثلا موي رهظ اهرخآ ناك تبسلا موي رهظلا نم الثم تندتبا اذا ةقفلم
 . طوحا لوالاو ةليللا وأ مويلا ءادتبا نم ةدعلا لوأ نوكيو رسكلا ىغلي نأ

 ىف ىمدآلا نال قفرلا نم وهو ثالثلا ىف كلذ ةحابا هرهاظ رخآ لحم ىف لاقو

 . ثالثلا ىف لقي وا لوزي هنا بلاغلاو كلذ وحنو قلخلا ءوسو بضفلا هعبط

 ىف داز (مالسلاب ادبي ىذلا امهريخو اذه ضرعيو اذه ضرعيف) : هلوق - 7

 ملسف هَيقَلَك ثام هب تَرَم نإف اهضعب ىفد (ةجْلا لا قبشَي) هدعب تاياورلا ضعب
 . مالاب هاب دقف هيكَع زي مت نيو رْنالا ىف اكرتشأ دقن ريع در نإ هيلع

 نوكي تيك امهلوأ امهماَرُص ىف اماد ام قحلا نمت ابان اَهَتإَ) ةياور ىفو
 هجلا معدي مل امهمارش ىلع اام نإف ةدايز تاياورلا ضعب ىفو (َةداَف ةقبست
 . (اگميمَج

 لوزت ءاملعلا رثكا لاق : رجح نبا لاق (مالسلاب ادبي ىذلا امهربخ و) : هلوقو

 . هدرو مالسلا درجمب ةرجملا

 . الوأ اهيلع ناك ىذلا لاحلا ىا هدوعب الا, ةرجهلا نم أربي ال دمحا لاقو

 لاق اذكو . مالسلاب ةرجهلا عطقي مل هيذؤي مالكلا كرت ناك نا اضيا لاقو
 . مساقلا نبا

 اذهو . هيلع ملس ولو اندنع هيلع هتداهش لبقت مل همالك لزتعا اذا ضايع لاق.
 . مساقلا نبا لوق ديؤي

 ةملاكملا كرتو اهيف ىقوتي ةداهشلا باب ناب قرفلا نكميو تلق رجح نبا لاق

 مالسلاب ةرجهلا لاوز اماو . هيلع هتداهش لبقت الف اثيش هيلع هنطاب ىف ناب رمشي
ىناربطلا هاور امب روهمجلل لدتساو عنتممب سيلف ثالثلا ىف كلذ كرت دعب هيلع
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 ىلع (هاخا) هلوقب لدتساو (هيلع ملسيف ىتأي نأ هعوجرو هئيفو) لاق نأ ىلا _

 . لاق نأ ىلا . نينمؤملاب صتخم مكحلا نا

 هنتملاكم نم عنتماو ملسملا هيخا نع ضرعا نم نأ ىلع ثيداحالا هذهب لدتساو

 . مثآ مارحلا بكترمو ميرحتلا تبثي لحلا ىفن نال كلذب مثا هيلع مالسلاو

 فاخ نا الا ثالث قوف نارجهلا زوجي ال هنا ىلع اوعمجأ ربلا دبع نبا لاق مث

 ناك ناف ةرضم هايند وأ هسفن ىلع هنم لخدي وأ هنيد هيلع دسفي ام هنملاكم نم

 . هيذؤم ةبطاخم نم ريخ ليمج رجم برو زاج كلذك

 همم اهتصقو . خلا ريبزلا نبا قح ىف ةسشناع نع ردص ام اذه ىلع لكستسا دقو

 دمب هتملكف ةباحصلا نم نيلجرب اهيلع لخد ةدم دعب مث هملكت ال نأ ترذنو ةليوط
 ىتح ىكبت كلذ دعب اهرذن تركفت اذاف ةبقر نيعبرا كلذب تقتعاو ديهجلا دهجلا

 . اهرامخ اهعومد لبت

 دقو . اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ردص ام نع باوجلا ةلاطا دعب رجح نبا لاق

 لدتساو . تالثلاب قيضتي ال هتجوزل جوزلاو هدلول دلاولا نارجه نأ ىباطخلا ركذ

 نم ريثك نم ردص ام كلذكو ارهش هءاسن رجه ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناب

 . ةرجاهملا نع ىمهنلاب مهملع عم اضعب مهضعب ةملاكم كرت مهتزاجتسا ىف فلسلا

 مالسلا لذبيف ةلمج ةرجاهملا بانتجا ىلعالاف ىنداو ىلعأ نيماقم انه نأ ىفخي الو

 ديعولاو . هريغ نود مالسلا ىلع راصتقالا ىندالاو . قيرط لمكب ةداوملاو مالكلاو

 هقحلي الف بناجالا نم هكرت نمف ىلعالا امأو ىندالا ماقملا كرتي نمل عقي امنا ديدسلا

 ىف ريبزلا نبا راشا اذه ىلاو . محرلا ةعيطق هيف لخدي هناف براقالا فالخب مالملا

 نكيلف ىبنذ ىلع ةب وقع ىنت رجه تناك ناو _ ىتعيطق رذنت نا اهل لحي ال اهناف هلوق

 . محر ةعيطق ىلا ىضفي كلذ ديبانتف الاو دمأ كلذل

 . هتمزتلا ىذلا رذنلاو اذه امدنع ضراعت اهنكل كلذب تملع ةشناع تناك دقو

 هنع ضارعالا كرت اهدنع حجر عقو ام هعافستساو ريبزلا نبا راذتعا نم عقو املف

 اهدنع ضرمي كلذ دعب مث هركذ مدقت ىذلا قتعلاب اهرذن نع ريفكتلا ىلا تجاتحاو

 ردص ام ىلع امدن اما كلذ ىلع فسالا رهظنف اهيفكي ال روكذملا ريفكتلا نا ىف كش

ها . هب ءافولا كرن ةبقاع نم افوخ اماو روكذملا رذنلا لصأ نم اهنم



 بادآلا عماج ىف (51) بابلا 100

 كرت دارملا سيل هريغو ىباطخلا لاق رجح نبا لاق (نظلاو مكايا) :هلوق - 8

 رضي ىذلا نظلا قيقحت كرت دارملا لب ابلاغ ماكحالا هب طانت ىذلا نظلاب لمملا

 . ليلد ريغب بلقلا ىف عقي ام اذكو . هب نونظملاب

 فلكي ال هيلع ردقي امو اهعفد نكمي ال رطاوخ ىه امنا نونظلا لئاوا نأ كلذو

 . هحرش مدقن دقو اهسفنأ هب تدح اَمَع ةمألل ُهّللا ًرواَجَت) ثيدح هديزيو هب

 ةشحافب الجر مهتي نمك اهل ببس ال ىتلا ةمهتلا انه نظلاب دارملا ىبطرقلا لاقو

 . اوسسجت الو هلوق هيلع فطع كلذلو اهيضتقي ُ هيلع رهظي نا ريغ نم

 ثحبيو سسجنيف ققحني هنا ديريف ةمهتلا رطاخ هل عقي صخشلا نأ كلذو

 . كلذ نع ىهنف . عمستيو

 ا نملا ضعب ن صلا م اعم اوبْنَتُجا ه : ىلاعت هلوق قفاوي ثيدحلا اذهو

 ضرع نوصب رمالا ىلع ةيآلا قايس لدف (4) « ضب مُكْضُمب بتي الو اوُسَسَجَت الو
 . نظلاب هيف ضوخلا نع ىهنلا مدقتل ةنايصلا ةياغ ملسملا

 رمغ نم هققحتا لاق ناف اوسسجت الو هل ليق ققحنتال ثحبأ ناظلا لاق ناف

 . اضعب مكضعب بتفي الو هل ليق سسجت

 .ىأرلاو داهتجالاب ماكحالا ىف لمعلا عنم ىلع موق ثيدحلاب لدتسا ضايع لاقو

 ۔ رظن قيقحت الو لصا ىلع انينبم سيل ليلدلا نع درجم نظ ىلع نوققحملا هلمحو

 :قلعتي ىذلا داهتجالاب قلمتي ام نظلاب ثيدحلا ىف دارملا سيل ىوونلا لاق
 . لطاب وأ فيعض كلذل هب لالدتسالا لب الصا ماكحالاب

 . لاق نا ىلا كلذل حلاص ظفللا ناف . الف هنالطب اماو رهاظ هفعض ناب بقعتو

 نيبناجلا دحا بيلغت وه ىذلا ىعرشلا نظلا لاقو . مهبملا ىف ىبطرقلا هب رق دقو

 كلذب لدتسا نمل تفتلي الف ةيآلا نم الو ثيدحلا نم ادارم سيل نيقيلا ىنعمب وه وا
 . لاق نأ ىلا . ىعرشلا نظلا راكنا ىلع

 ىلا دنتسي ال ىذلا بنكلا دمعت نا عم ثيدحلا بذكا هناب نظلا فصو اماو
 ىذلا وه هنع يهنملا نظلا ىلا ةراشالاف . نظلا ىلا دنتسي ىذلا رمالا نم دشا نظلا

٠ 12 ةيالا . تارجحلا هدوس )٥(
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 نوكيف هب مزجيو الصأ لمجيو هيلع دمتعيف هيلع د امنعالا زوجي ءىش ىلا دنتسي ال

 . ابذاك هب مزاجلا

 همذ نع ىنفتسم حبقتسم هلصأ ىف بذكل ا نال بنذكل ١ نم دشأ راص امناو

 ةغلابم بذكلا دشا هنوكب فصوف ثىش ىلا دنتسم همعزب هبحاص ناف اذه فالخب

 هلئافخل ضحملا بذكلا نم رثكا هنوكب رارتغنالا نأ ىلا ةراشاو هنع ريفنتلاو همذ ىف

 نظلا ةيمست لكشتسا دق رجح نبا لاق (ثيدحلا بذكأ نظلا ناف) : هلوق

 نأ لمتحيو . ال وا الوق ناك ءاوس عقاولا ةقباطم مدع دارملا ناب بيجاو . ابذك

 . ازاجم هب نظلا فصوف نظلا نع اشني ام دارملا نوكي

 ميجلاب نيتملكلا ىدحا رجح نبا لاق (اوسسحت الو اوسسجت الو) : هلوق

 ةيقب ىف اذكو . افيفخت نيءاتلا ىدحا فذح امهنم لك ىفو ةلمهملا ءاحلاب ىرخالاو

 اوثحبت ال هانمم ىباطخلا لاتق اوشَتسَحتَت لصالاو) بابلا ثيدح ىف ىتلا ىمانملا

 اوّبمعذِإ ه : مالسلا هيلع بوقعي نع ايكاح ىلاعت لاق . اهوعبتن الو سانلا بويع نع
 . (5) « هيخاو شسوي نم اوُتسَسَحَتَ

 ىنعمب .سمجلا ننم ميجلابو سمخلا ساوحلا نم ةلمهملاب ىتلا ةملكلا هذه لصأو

 . معأ ءاحلاب ىتلا نوكتف سمخلا ساوحلا ىدحا ىمهو ديلاب ءىشلا رابتخا

 . دحاو ىنعمب امه ىبرحلا ميهاربا لاقو

 ميجلاب ليقو (اقحسو ادعب) مهلوقك ديكانتلل ىناثلا ركذ ىرابنالا نبا لاقو

 نع ىعازوالا هاور اذكهو . موقلا ثيدحل عامتسا ءاحلابو مهتاروع نع ثحبلا

 . نيعب انلا راغص دحا رثك نبا ىمحي

 ثحبلا ءاحلاب و , رشلا ىف لاقي ام رثكاو رمالا نطاوب نع ثحبلا ميجلاب ليقو
 . ىبطرقلا اذه حجرو . نذالاو عمسلا ةساحب كردي امع

 . بلعث رايتخا اذهو هسفنل هعبتت ءاحلابو هريغ لجال صخشلا عبتت ميجلاب ليقو

 كالملا نم سفن ذاقنا ىلا اقي رط نيعت ول ام سسجتل ١ نع ىنل ١ نم ىنثتسيو

 ىف عرشيف ىنزيل ةأرماب وأ املظ هلتقيل صخشب الخ انالف نأب ةقث ربخي ناك الثم

٠ 87 ةيآلا . فسوي ةروس (5)
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 ىوونلا هلقن . هكاردتسا تاوف نم ارذح كلذ نع ثحبلاو سسحتلا ةروصلا هذه

 . هزاجتساو ىدوراملل ةيناطلسلا ماكحالا نع

 ىلع بلغ ولو تامرحملا نم رهظي مل امع ثحبي نا بستحملل سيل همالك لواو

 الا هيلع مالكلا مدقت ثيدحلا ةيقبو . ها ةروصلا هذه آلا اهب اهلهأ رارمتسا نظلا

 . كلام ةياور ىمعو ةلمهملا نيسلاو ءافلاب اوسفانت الو هلوق

 . ةمحعملا نيشلاو ميجلاب اوشحانت الو ىمن ىراخبلا ةياور امأو

 عقيل اهءارش دي ري ٧ وهو ةعلسلا ىن ديزب نأ وهو شضجنلا نم رحح نبا لاق

 . خلا . ع ويبلا باتك ىنف همكحو هنايب مدقت دقو اهيف هريغ

 عماجلا حراش هيلع بنكز . ائيش نيسلاو ءافلا ةياور ىلع رجح نبا بتكي ملو

 ىف ةبغرلا ىهو ةسفانملا نم ةلمهملا نيسلاو ءافلاب اوسفانت الو : هصن ام ريغصلا

 ها . هب دارفنالاو ءىشلا

 ىأ سيفن ءىشو : لاق ثيح حاحصلا مالك هيلع لدي ىذلا وه ىنعملا اذهو

 . خلا . بغريو هيف سفانتي

 ظفح نم نكلو هيلع علطن ملف هللا همحر فنصملا هل هركذ ىذلا ىنعملا امأو

 . ملعا هللاو . ظفحي مل نم ىلع ةحح

 دسحلا ىلع مالكلا مدقت دق (خلا ىفغبلاو نظلاو دسحلاو مكاياو) : هل وق _ 599

 امالك نظلا ىنف ريغصلا عماجلا حراش ىمقلملا ملكت دق نكل ةيافك هيف امب نظلاو

 زاوج ىلع لدت ىفلا ثيداحالاو ثيدحلا اذه نيب عمجلا نم هيف امل هركذب ساب ال

 : لاق ثيح نظلا

 هلوق عم (ّنظلا ءوسب سيانلا نمع اوسرَتخاَو) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف
 لكذ هصن ام منتماَدَن ترثك ںيانلاب هنظ َنُسَح نَم) : هلوقو (نظلا ءوس ٌمزحلا)
 ىلع ةنامالا الو ةريرسلا نسح هنم ققحتي مل نميف ىا نظلا ءوس لامعتسا هيف امهنم
 مل شضانلا نم ةمالسلا بلط هجو ىلع ناك اذا كلذ ناو . سفنلاو لمالاو لاملا
 بدآ ةَظلا ناف ةرملاو كايإ ثيدح نيبو هنيب ذئنيح ةضراعم الو . هبحاص مثآي

 نميف بابلا ثيدحو . ةنامالاو ةريرسلا نسح هنم ققحت نميف اذه نال (ِثيدَحلا
. ضراعتلا هرهاظ ام ىقنلي كلذبو سانلا رش نم ةمالسلا هجو ىلع هلممتسا
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 ةنايخلاو دعولا فلخو ركملاو عادخلا مهنم رهظ نميف بابلا ثيدح لاقي دقو

 . دهعلاب ءافولاو قدصلا مهيلع بلغ نميف (نظلاو مكايا) ثيدحو ةلطابلا ناميالاو

 ءوس ةنيرق ترهظ ناف نيبناجلا دحأ بلغت لاوحالا ننارق نا اضيأ لاقيو

 ةنيرق ترهظ ناو . نظلا ءوس هعم لمعتسا كلذ هبشا امو دهعلا ثكنو تبخو
 ٠٨٨٨٦ ةلذ هب نظي مل ءافوو حالصو قدص

 . خلا . عمجلا اذه ىلا ريشي (نظلا نم اريثك اوبنتجا) : هلوقو

 فنصملا هركذ ىذلا هنع هللا ىضر رمع نع ىدرملا رثالا اضيا هيلا ريشي د : لوقأ

 . خلا (اريخ هيف انملع نم) دعب هللا همحر

 نمك اهبجوي اهل ببس ال ىتلا ةمهتلا هنا (نظلاو مكايا) لاقي وا ىمقلعلا لان
 فالخب اهبجوي ام هيلع رهظي ملو ةقرسلا وأ رمخلا برش وأ ةشحافلاب اصخش مهتي
 ها . سانلا رش نم هب ملسي ىذلا نظلا

 دمحي ام هنمف دصقلا ةزواجم هنا بغارلا نع القن رجح نبا ركذف ىفغبلا امأو

 . مذي ام هنمو

 ناصقن الو هيف ةدايز ريغب رومأملاب نايتالا وه ىذلا لدعلا ةزواجم دومحملاف

 . هيف نوذأملا ع وطتلاب ضرفلا ىلع ةدايزلا هنمو هيلع ةدايزلا وهو ناسحالا ىلا هنم

 . ةهبشلا ىلا حابملاو لطابلا ىلا قحلاو روجلا ىلا لدعلا ةزواجم مومذملاو

 ىقت يبسلا اَمَتإ ه : ىلاعت هللا لاق مومذملا ىلع ىغبلا قلطي ام رثكاف كلذ عمو
 ِنَمَق ه : ىلاعت لاقو (6) 4 يقحلا ئف ضرألا ىف نوعب سالا نوملس نيذلا

 . )٦( « ميحر روفت بر َنإَق امت لو غاب ريع رضا
 : ىلامت لاق امك ءانلا ابلاغ هيف دازت دومحملا هب ديرأو ىفبلا قلطا اذاو

 كبرت نم ةَمحَر اَقتْبا مهنم ضرعت امو » : لاقو (8) « قززلا هللا تنب اَوغتباَو »

 . (9) . اَموَجْرَت

 ٠ 42 ةيالا ة ىروشلا ةروس (6)
 ٠ 145 ةيآلا . ماصمنالا ةروس (7)
 ٠ 17 ةيآلا . توبكنعلا ةروس (8)
٠ 28 ةيالا . ءارسالا ةروس (9)



 . بادآلا عماج ىف (51) بابلا 104

 ها . دسف اذا حرجلا ىفب هنمو قحلا ريغب ءالعتسالا ىفبلا هريغ لاقو

 ىغب و . ىدعتلا ىفبلا لاق ثيح نيبنعملا نيب عمجلا حاحصلا مالك رهاظو : لوقأ

 . داسف ىلا ىمارتور مرو حرجلا ىغبو _ لاق نأ ىلا - لاطتسا لجرلا ىلع لجرلا
 .خلا ىغب وهف ءىشلا دح وه ىذلا رادقملا ىلع طارفاو ةزواجم لكو . ملظ ىلاولا ىغب و

 . «10) . ِناسخإلاو لذَعْلاب مأب ةللا نار » : ىلامت هلوق ىف ىواضيبلا لاقو
 اهناف مهيلع ربحنتلاو سانلا ىلع ءاليتسالاو ءالعتسالاو (ىفبلا و) ۔ هلوق ىلا _

 جردنم وهو الا رش ناسنالا نم دجوي الو ةيمحولا ةوقلا ىضتقم ىه ىتلا ةنطيشلا

 دوعسم نبا لاق كلذلو . ثالثلا ىوقلا هذه ىدحا طسوتب رداص ماسقالا هذه ىف

 ملسال اببس تراصو رشلا و ربخلل نآرقلا ىف ةياور عمجا ىه : هنع هللا ىضر

 لك نايبت هنأ هيلع قدصل ةيآلا هذه ريغ نآرقلا ىف نكي مل ولو . نوعظم نب نامثع

 : خلا . نيملاعلل ةمحرو ىدهو ثىش

 اذا) دسحلا ىف كلذو (لاصخلا هذه ىدحا هيف نمل مالسالا ىف ظحالو) : هلوق

 .ملعأ هللاو (ثيدحلا غني الف َدَسَح نم) دعب هلوق ليلدب (ققح اذا) نظلا ىفو (ىغب

 هللا مهمحر انباحصأ هب لدتسا رثالا اذه (خلا اريخ هيف انملع نم) : هلوق - 0

 همحر فنصملا ةياور ىلع ةدايز هيفو) صاخشالا ءارب و صاخشالا ةيالو بوح و ىلع

 ًارتَخ .هيف انيأر نم) هنع هللا ىضر رمع لاقو دعاوقلا ىف لاق دوصقملا ف صن ىمه هللا
 هيف ًنتظَو اًدَك هبف انلق ابم هئم انيأر نمو ُهاََيَلَوَتَو اربح هيف اَنتَعَو ريح هيف انلق
 ها . مهنم ناربو ش

 عطقلا زوحي ال نكلو الثم هنم سارتحالل قفانملاب ءوسلا نظ زاوج رثالا اذه ىفف

 . ىتأيو مدقت امك (ا وققحت الك هنْنَنَع ادإ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل كلذب
 . ملعأ هللاو

 اذه (ققحي الف نظ نمو عجري الف ريطت نمو غبي الف دسح نم) :.هلوق - 1
 وه كلهملا نظلاو . يغبلا هعم نوكي ىذلا وه كلهملا دسحلا نأ ىلع لدي ثيدحلا
 . قيقحتلا هعم نوكي ىذلا

٠ 90 ةيالا . لحنلا ةروس )10)
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 اع وف رم قازرلا دبع نع رجح نبا هركذ اميف مدقت امم بي رق ثبدحلا اذهو
 ٨} ,4 6 :..م ] > .< ,..ه ۔ ىر ۔ د ۔۔

 ؟ هللا لوسر اي نهنم جرخملا امف ليق ةَسَحلاَو نظلاو ةريطلا دخا اهنم ملست ال ةثالث)

 . (ثيدحلا ترط ادإ :: لاق

 ن ُدَسَح ادإ ( : ملس و هبلع هللا ىلص هل وق نم رغصل ١ عماجل ١ ىف ام هلثمو

 . «اولمكَوَتَق .هللا قَعَو اوتضُماَق ْمئرَطَت اداو اوققَحَت الخ ْمَتنَت اذإو اوقب الف

 مومذم هبح اصو : هصن ام هب قلعتي امو دسحلا ةقبقح ىن مالك دعب ىمقلمل ا لاق

 امك ههركي نا هل رطخ نمل ىفبنيو لعف وأ لوق وأ ميمصت نم كلذ ىضتقمب لعف اذا

 . تايهنملا بح نم هعبط ىف عضو ام هركي

 قلعتي اميف حاضيالا بحاص لوق ءانثتسالا اذه ديؤيو لوقأ . خلا ىلاعت هللا

 . راجلا:قوقحب

 هلع وذ ن هل راج اًقياتم تاك ناف هيذؤيي ءوس اج ه اك نَمَو : رثالا ىفو
 . خلا . نيؤملا قَع ومتذَي نأ روُجَي لو ملاو رقفلاب

 . هدنع ىتلا ةمعنلا لاوز ىنمتي وهو الا رقفلاب هيلع وعدي ال هنا مولعملا نم هناف

 ةمعن ال مث نمو لاق هتبقاع دمحت منالم رمأ اهناب ةمعنلا فرع انموق ضعب نا ىلع

 دسحلا فيرعت نم هلاوز ىنمت اذا رفاكلا ديب ام جرخي اذه ىلعف . رفاكلا ىلع هلل

 . هيلع معنملا نع ةمعنلا لاوز ىنمت هناب

 ىأتَو ضرعا يناسنالا ىمع اتُمَعنَا ادإَو ه : ىلاصت هلوقل رظن همالك ىف نكل
 .. (11) . هبناجب

 ىلا (12) .رافح ملظل ناسنإلا نإ اهوُصخت آل هللا ةمي اوشُمَت نإو ه : هلوقو

 . رهظأ ءانثتس الاف . ملعأ هللاو . كلذ ريغ

 ال كلذ ىنمتي امناو هللا مسقب ىضرلا مدعل اهلاوز ىنمتي ال هنا لصاحلاو

 . ملع] هللا و . نيملسملا ىلع اهب ءالعتسالا و ةمعنلا كلتب ريبجتلا نم هنمأ لصحي

 : لاق ثيح رهاظلا بسحب رجح نبا نع مدقت ام فالخب ىفبلا ىمقلعلا رسفو

 . ةياهنلا ىف هلاق بلط اذا مضلاب ءاغب ىغبي ىغب

 ٠ 1 ةيالا . تلصف ةروس و 3 ةيالا . ءارسالا ةروس )11)

34 ةيآلا . ميهاربا ةروس (12)
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 ءاغبلا مسالاو هلثم هتيفبتو هتييغتباو هتبلط ايغب هيفبأ هتيغب حابصملا ىف لاقو

 لامعتساو هكرت نسحي ال ادكؤم ابدن بدني هانعم اذك نوكي نا ىفبنيو بارغ لثم

 . غبن ١ لاقي الف فرصتت ال ىتلا لاعفالا نم ىغبني اودع دقد روجهم هيضام

 الا ةعواطملا ىف لعفنا لمعتسب الو . ىغب عواطم ىفبنا نا :: ههيجوت ىف ليقو

 هتدصق و بلطناف هتبلط لاقي ال امك و رسكناف هترسك لثم . لاعفناو جالع هيف ناك اذا

 امو _ لاق نا ىلا _ مهضعب هزاجأ و . هيف جالع ال هنال ىفبناف هتيغب لاقي ال دصقناف

 ها . نسحي ام وأ ميقتسي ام ىأ اذك نوكي نأ ىغبني

 اًدإَو) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ىمقلملا لاق (عجري الف ريطت نمو) : هلوق

 نيشلاب مؤاشنلا ءايلا حتفو ءاطلا رسكب ةريطلا (اؤلكَوَتَ هللا قوت اوضماَق مر

 اذا ىنعملاو امهريغ اذكه رداصملا نم ءىجي ملو ةريح رحتك ةريط ريطت ردصم وهو

 هللا ىلعو . مكدصقن اوضماو كلذ ىلا مكرطاخ تفتلي الف ريطلا ببسب مت ريطت

 ها .. اولكوتن

 اذاو) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ىمقعلا لاق (ققحي الف نظ نمود) : هلوق

 عبنت ناب هققحت الف رومالا نم رما ىف كش كل ضرع اذا دارأ (اوققحت الف متننظ

 ها . اهنم دري امو هداوم

 دسحلا ىف ىفبلا مدع نم ركذ ام ىنعي (قفانملاو ملسملا نيب ام قرف وهو) : هل رق

 قفانملا نم ملسملا زيمي ىذلا وه ةريطلا ىف عوجرلا مدعو نظلا ىف قيقحتلا مدعو
 . ققح نظ اذاو . عجر رطت اذاو . كلذ ىلع ةردقلا دنع ىفب دسح اذا قفانملا ناف

 ىف اهفكي امك هسفن فكي هنال هيضتقي ام دجو ناو كلذ نم ائيش لعفي ال ملسملاو
 . ملعا هللاو . تايهنملا راس

44 هجرلا
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 نوسمحل او ىن انلا ب ابل ١

 هلثمو نم ومل ا ةمسن ىف

 نع كلام نب بعك نع ينفلب لاق رباج نع ةديبع وبآ _ 32

 قلعي رئاط نيؤملا ةممَسن امثإ » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 . هتعب َمْؤَي ودسجَج لاهلا هعجري ىتح ةنجلا ركش ىف

 هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ىنغلب : لاق ةديبع وبأ - 3
 رن و ٥ ۔ ۔;ص ے< ۔' ! ِ 2 < .

 ىهو اهقرَو طقس ال ةرجش رجشل ١ نم ناي « : ملس و هيلع هلل ا ىلص

 رجش ىف سانلا عقوف لاق « ئها ىنؤثزَحَق ملنملا نمؤا لتم
 لوسر اي ُ اولاقف تييحقسا و ةلخنل ١ اهنأ (1)ىسفن ىف عق وف ىراربلا

 نبح لك اهلكأ ىتؤت ةك رانملا ةلخنلا ئه » : لاقف ىه ام انثدح هللا

 . . (2) رهشأ ةتس لك ىنعي « اَهببَر نذاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تعمس لاق ةديبع وبأ - 4
 مَلَو سانلا ىقتا نممو ںيانلا ةنوؤم هافك ةللا ىقتا نمت » : لاق ملسو
 . « هلذخَو سانلا هلع هللا طلشت هللا قتي

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 َعَضاَوَت نَمَو هللا هعضَو هتفن مظحت نَم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . «هللا هَعفَر هلل

 هلل ١ ىلص ءىبنل ١ نع د وعسم نب ١ نع ينفلب لاق ةديبع وبأ _ 706

 امو ليق «هنيد َرَرَحأ نيتنا نم هسفن ظفح ْنَم » : لاق ملسو هيلع
 » هيلجر ننب امَو هببخل ب ام ظفَح نك » : لاق هللا لوس ر اي امه

 . جرفلاو ناسللا ينعي : عيب رلا لاق

 ٠ ىبلق خ (1)
 نال ةنس نيعلاب دارملا : ليقو 0 اهذاذج تقو ىلا اهلمح نيح نم ىا رهشا ةتس لك ىف : هلوق (2)

٠ ملعا هللاو س ةنس ىلا ةنس نم رمثت ةلخنلا
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 -- .ا / ۔:. .

 ىلص ءىبنلا نع سابع نب ١ نع . نفلب هلب : لاق ةديبع وب أ _ 707

 » ةنجلاب مكل ميعز انأ ؤرثالث نم اورزحا » : لاق ملسو هيلع هللا

 . » ُبذْيذلاَو بقْبقلاَو قلقللا » : لاق هللا لوسر اي نه امو ليق

 . جرفلا بذب ذلاو نطبلا بقبقلاو ناسللا قلقللا : عيب رلا لاق

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةديبع وب أ _ 708

 2 / 2 ۔۔ك < 2 7 ٭"۔۔ں. 7 2 ر ۔ ۔

 نانثاو ةآرما تلاق « نانلا هسَمتف دلؤلا نم هنالت ردرَحال تومتب ال ر

 . » ناتنثاو « : لاق هللا لوسر اي

 لوسر نع ةريره ىبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 9
 < ٠. ۔ > -> ٤ ٩ ه ٥ ۔ ر . -

 نينتل أ نم هن الت مكدَحال بومب ال » : لاق ملسو هيلع هلل 3 ىلص هللا

 . (3) » مسقل ١ ةلحت الا رانلا هنتف

 : لاق مالسل او ةالصلا هيلع هنع (4) هقيرط نمو - 0

 دنع هتفن كلشيي ىذلا ديدشلا امتا ةَعرضلاب ديدشلا سيل »
1 « . 

 ٣ ه ٣

 هركذ دقو . عماجلا ىف الو ىراخبلا ىف ثيدحلا اذهب رفظا مل (هثعبي موي هدسج ىف

 لجو زع هل وق ىف لاق ثيح ثيدحلا اذهل رياغم ظفلب هللا همحر تالاؤسلا بحاص

 ناحيرلاو ةحارلا ءارلا حتفب حورلا (6) ءناَحيَرَو حورق َنيبَرَقلا نم َناَك نارمق ه
 . ةمحرلا

 ومو مسقلا هب لحني ام ىا ماللا ديدشتو ةلمهملا رسكو هانثملا حتفب مسقلا ةلحت الا : هلوق )3(
 روهمجف هانعم ىف فلتخا دقو ىنيمي هب تللح ام ردق ىأ مسقلا ةلعت هتلعف : لاقي نيميلا

 راتتلا هسمت ال ىا واولا ىنعمب ءانثتسالا : لاقو هلوات نم مهنمو هرهاظ دارملا نا ىلع انموق

 ىنعمب الا ءىجم شفخالاو ءارفلا زوج دقو بهذملل قفاوملا وهو مسقلا ةلحت الو اريثك الو اليلق

 ٠ « ةيالا . ملظ نم الا نولسرملا ىدل فاخي ال ه : ىلاعت هلوق هنم اولعجو واولا
 ٠ مدقتملا دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف هقيرط نمو : هلوق (4)

 : ربلا دبع نبا لاقو بمك نب نامحرلا دبع نع باهش نبا نع اطوملا ىف كلام هاور ثيدحلا (5)
 ٠ ها . ميظع زيزع حيحص ثيدحلا اذه
٠ 89 ۔.. 88 : تايآلا . ةعقاولا ةروس )6(
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 . قزرلا ناحيرلاو ةايحلا ىأ ءارلا مضب نوءرقي ءارقلا ضمب و
 - ح ؟ ؟ . ٨ ه ٥ هه ص . . و -. .
 ةنجلا راهن أ ىف قلعت رضخ لع لصاح ىف ءادهشل ١ حاورأ) ثيدحلا ىفو

 ةتس ىلع فرصنت حورلاو (اذخات لكان ِضزعلاب رققلعم رؤن نم ليدانق لا ىوأتو
 هرصتخمو حاحصلا ىف هركذو . خلا توملا دنع ضبقت ىتلا ناسنالل ىنلا حورلا هحوأ

 رض يط لسصاَوَح ىف ؛ادَهَشلا خاَوذأ ثيدحلا ىفو) : لاق ثيح رصتخملل ظفللاو

 ها . لوانتن ىأ ماللا مضب (ةنجلا رن نم قلت

 دنع 'ءايخآ ل » مهب قحلي نم مم ءادهشلا ىف ىلاعت هل وق دنع ىواضيبلا هركذو

 نم مهل نيبت امب نورشبتسي مهنأ ىنعملاو : لاق ثيح . (7) ةيآلا . َنوقرري ممتَر

 اوناك اولتق وأ اوتام اذا مهنأ وهو نينمؤملا نم مهفلخ اوكرت نم لاحو ةرخآلا رمأ

 . بوبحم تاوف نزحو روذحم عوقوو فوخ اهردكي ال ةايح ءايحأ

 كردم رهوج وه لب سوسحملا لكيهلا ريغ ناسنالا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلاو

 كلذ ديؤيو . هذاذتلاو هملاتو هكاردا هيلع فقوتي الو ندبلا تاوفب ىنفي ال هتاذب

 نع يور امو . (8) ى ةيآلا اَهَيَلَع َنوَضَرَعُب رانلا ه نوعرف لآ ىف ىلاعت هلوق
 رضم رط يفاَوجأ ىف ءاَدَهَشلا حاوأرآ) :: لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سابع نبا
 ع - 9 ۔۔ ؟. ۔ 2 ۔ ؟ ب ۔,۔ ,۔., ث -« 57 ِ

 نمو («ِضشزَملا لظ ىيةقلعمم ليدانق ىلاي ىوان اًهراَمِي ني لكاتو ةنجلا راهنأ درت
 اوفصو امناو ةمايقلا موي ءامحأ مه لاق اضرعو احير الا حورلا ري ملو كلذ ركنا

 . ناميالا وأ ركذلاب ءايح] وأ هوندو هققحنل لاحلا ىف هب

 . داصمحاو ةعاطلا دايدزا ىلع ثنبو ةداهشلا ىف بيغرتو داهجلا ىلع ثح اهيفو

 ها . حالفلاب نينمؤملل ىرشبو هيلع هللا معنأ ام لثم ناوخالل ىنمتي نمل

 ةمسنلا امأو . ثيداحالا نم ركذ ام قفاويل حورلا انه ةمسىنلاب دارملا ناكو

 لبقت نيح اهلوأ حيرلا مسنو حاحصلا ىف لاق . انه هبسانم ريغف ىقيقحلا ىنعملاب

 وب رلاو سيفنلا ىهو ةمسن عمج اضيا مسنلا و . لاق نأ ىلا _- دتشي نأ لبق نيلب

 ٬مسنت و . ناسنالا : ةمسنلاو ( ةمسنلا نوكت هنمف رابغلا اوبكنت ) ثيدحلا ىفو

 ةمسنلا : اهمسن اودجو ىا ( ةايحلا عور اوُمَسَسَن از ) ثيدحلا ىفو سفنت ىأ

 ىنعمب نمؤملا ةمسن نأ هللا همحر فنصملا ةياور رهاظو هركذي ملو حورلا ىنعمب

 . ارڵثاط رصت هحور

 ٠ 169 : ةيآلا . نارمع لآ ةروس )7(

٠ 46 : ةيالا ى رفاغ ةروس (8)
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 الثم هنلصوح ىم امناو ارثاط رصت ال اهنأ اهريغو تالاؤسلا ةياور رهاظو

 هللاو . ةافانم الف هتلص وح ىن نركت ١رثاط رصت نأ دعب اهنأ لاقي نأ الا مهللا

 . كلذ ةقيقحب ملعأ

 اهنأ هريغ ةياور رهاظو ٠ نمؤم لكل لصحت ةليضفل د ١ هذه نأ اضيأ اهرهاظ مث

 نأ الا مهللا . نآرقلا رهاظ نم ردابتملا وهو مهريغ ىلع مهل افيرشت ءادهشلاب ةصاخ

 . هررحيلف . ملعا هللاو . هريغ ةياور قفاويل ديهشلا هتياور ىف نمؤملاب دارملا : لاقي

 . لوانتت ىنعمب ماللا مضب ( قلعت ) : هلوق

 (تاَيآ عنس ىف) دح ىلع نم ىنعمب ىف نأ رهاظلا ( ةنجلا رجش ىف ) : هلوق

 ( ةنجلا راهنأ ىف قلُمَت ) تالاؤسلا لوقو ( ةنجلا رمت نم قلعت ) ةياور هل دهشتو
 .ملع] هللاو .ةحيحص ةخسن عجازتلف ىرخالا ةياورلا قفاويل ةنجلا رامثأ ىف هلعل

 ةمسننلاب دارملا نآ ىلع لدي امم اذه ( هدسج ىلا هللا هعجري ىتح ) : هلوق

 .ملعأ هللاو ,اهيلا عجارلا ريمضلا ركذو دسجلا ىلا ع وجرلاب اهل مكح ثبح حورلا

 تبحص : لاق تاياورلا ضعب ىف ( ةرجش رجشلا 7 نا ) : هلوق _- 3

 رامحب ىت واف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع انك : لاقف ةنيدملا ىلا رمع نبا

 . رحسشلا نم نا : لاقف

 . ارامج لكاي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع تنك ةياور ىفو

 : هتياور ىف رجح نبا ركذ ( ملسملا نمؤملا لثم ىهو اهقرو طقسي ال ) : هلوق
 هلمم لني ىرهوجلا لاق : لاق مث امهحتفو ةثلثملا نوكسو ميملا رسكب نيطبض

 . ىتعمب هَهلِش لاقي امك ةيوست ةملك

 . ها . لاثمالا نم برضي ام اضيا كيرحتلاب لثملاو : لاق

 قرولا ط وقس مدع ةهح نم ملسملا و ةلخنلا نيب هبشلا هحوو : رحح نبا لاتق

 هظفلو رمع نبا نع رخآ هجو نم ثيدحلا اذه ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاور ام

 نمؤملا لشت ناو : لاقف موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك : لاق
 , ح ت ِك ب ھے٨2"۔۔و“2ث ٦1. 4 2 ء۔ ن ۔ء۔ < ٤, :ح
 ةلخنلا ئه ) : لاق . ال : اولاق ؟ ىه ام نوردتأ ةلتنأ اهل طقشت ا مرجش ِلثيك

. لاق نا ىلا ( ةَوَعَد نمؤملل طقسي ال انك ةنمنأ اهل طقسي ال يع
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 رامجب ىتوأ ذا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع نحن امنيب رمع نبا نع

 . هلبق ىذلا نم معأ اذهو : لاق ( ميئل ةمرك ةنكرب م رَجَشلا م ناب ) : لاقف

 نمف اهلاوحأ عيمج ىف ةرمتسم اهثازحأ عيمج ىف ةدوج وم ةلخنلا ةكرب و

 ىنح اهئازجا عيمجب عفتني كلذ دعب مت اعاونا لكؤت سبيت نا ىلا علطت ثيح

 كلذكو . ىفخي ال امم كلذ ريغ ىلا لابحلا ىف فيللاو باودلا فلع ىف ىونلا

 ٠ لاق نأ 1 . هريغلو هل رمتسم هعفن و لا وحالا عيمج ىف ةماع ملسملا ةكرب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك : لاق رمع نبا نع ىرخأ ةياور ىفو
 اذك الو كو و اَهَفَرَر تاحتي ال ميملا لُجَولاَك رةَرَجَشِ ينوربخأ ) : لاقف ملسو
 اهرمث عطقني الو هريسفت ىن ليقف ءافتكالا قيرط ىلع تارم تالث يفنلا ركذ

 ۔ خلا . اهعفن لطبي الو اهئيف مدهي الو

 مهراكفا تبهذ ىا : رجح نبا لاق ( ىراربلا رجش ىف سانلا عقوف ) : هلوق
 . ةلخنلا نع اولهذو عاونالا نم عونب اهرسفي مهنم لك لعجف ةيدابلا راجشا ىف

 ىف هناوع وبأ نيب : رجح نبا لاق ( ةلخنلا اهنا ىسفن ىف عقوف ) : هلوق

 نم ةلخنلا اهنأ تننظ : لاقف كلذ هجو رمع نبا نع دهاجم قيرط نع هحيحص

 . هب ىتوا ىذلا رامجلا لجأ

 ةعقاولا لاوحالا نثارقل نطفي ناآ ىفبني هل زفلملا نأ ىلا ةراشا هيفو : لاق

 زفلل لعحي ثيحب ةيمعتل ١ ىف غل ابي ال نا هل ىغبني زغلملا نأو . لا ؤسل ١ دنع

 . ها . هعماس سفن ىف عقوأ ناك املك هنم لخدي اباب

 نا تذَراَق ) دهاحم ةياور ىف داز : رجح نب ١ لاقف ( تيبحتساف ( : هلوق

 انا ةرشع رشاع انا اذإف ةمعطالا ىف هلو ( موقلا رَعَصَا انآ اَدإَق ةلخنلا ىه لوقأ
 معأ نآ تمركت نآمَكنَم ال َرَممَو ركب ابا تيار ) عفان ةياور ىفو ( مهدحا
 . ( خلا . هاتبأ اي :: َرَمَعل تلق انمق اسلف

 نأل ) : لاقف ( ىيّشَت ىف عقو امب ىبآ تْئَدَحَك ) : اهظفل ىرخا ةياوررك ذف
 هبسحا ) هحيحص ىف نابح نب داز ( اذكو اذك ىل نوكب نأ نم لا بَحا اهتلق نوكت

 . (مَعَتلا رمح لاق

 ملاعلا ناحتما مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو ) : رجح نبا لاق

. لاق نا ىلا . هومهفي مل نا مهل هنايب عم ىفخي امب ةبلطلا ناهذأ
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 . ملعلا ىف مهفلا ىلع ضيرحتلا هيفو
 نأ مع ىنمت اذهلو . ةحلصم تيوفت لىا دؤي مل ام ءايحلا بابحتسا هيفو

 . تكسي مل هنبا نوكي
 . هرمثت امو ةلخنلا ةكرب ىلع ليلد هيفو

 نأ ىلا هعيب زاج هلك] زاج ام لك نال زاج رامجلا عيب نا ىلع ليلد هيفو , . لاق نأ ,ا هعس زاح هلكأ زاح ام نال ثاح ١ . ة

 كلذ نأ نظي الئل ةمعطالا ىن هيلع بوب دقو . ةلخنلا رمجت ىلع ليلد هيفو

 ةلك ًالكَم هللا َبرَص ه : ىلاعت هلوف ريسفت ىف درواو . لاملا عييضت باب نم
 . لاق نا ىلا . ةلخنلا ةرجشلاب دارملا نا ىلا هنم ةراشا (9) ى ةبتك

 ةرجش نَع ينمخ نم ) :: لاق ملسو هيلع هللا ىلص :ىبنلا نأ رمع نبا نع

 . لاق نأ ىلا ( ثيدحلا ركذف . ِءاَمَملا ىف اَهُعْرََو تبات اهلصا نمزلا لمم اهنم
 ردصي ام نأو تباث ملسملا نيد لصا نا امهنيب هيبشتلا عضوم ىبطرقلا : لاق

 هن أو هنب دب ار وتسم لازي ال هناو ٠ باطتسم حاورالل توق ريخلاو مولعلا نم هنع

 . ها . اتيمو ايح هنم ردص ام لكب عفتني

 . هلوبقو هلمع عفر ءامسلا ىف نمؤملا عرف نوكب دارملاو :: هريغ لاقو : لاق

 . لاق نا ىلا

 اذا ةلخنلا نوك ةهج نم ةلخنلاو ملسملا نيب هيبشتلا عقوم نا معز نم امأو

 نال وأ تقرح اذا تومت اهنال وأ حقلت ىتح لمحت ال اهنأ وا تتام اهسار عطق

 هحوا اهلكف امهالعأ نم برشت اهن وكل وأ . قشعت اهنال وأ ىمدآلا ىنم ةحنار اهعلطل

 . ملسملاب صتخي ال نييمدآلا ىف كرتشم تاهباسملا نم كلذ عيمج نال ةفيعض

 ناف مدآ ةنيط ةلضف نم تقلخ اهن وكل كلذ نا معز نم كلذ نم فعضأو
 . تبثي مل كلذ ىف ثيدحلا

 نمذلا ىف خسرنل ىنامملا ري رصتو ماهنالا ةدايزل هابشالاو لاثمالا برض هيفو

 . ةثداحلا مكح ىف رظنلا ىف ركفلا ديدجتلو

 عيمج نم هريظن نوكي نآ مزلي ال ءىشلاب ءىشلا هيبشت نأ ىلا ةراشا هيفو

 . هلداعي الو تاعامجلا نم ءىش هلثامي ال نمؤملا ناف ههوجو

٠ 25 : ةيآلا 0 ميهاربا ةروس )٩(
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 نظ ناو همهف امب هردابي ال هناو لوقلا ىف هابأ ريغصلا ميدقتو ريقوت هيفو

 . باوصلا هنأ

 ملعلا نال هنود وه نم هكردي ام ضعب هيلع ىفخي دق ريبكلا ملاعلا نا هيفو

 . ءاشي نم هلضف ىتؤي هللاو بعاوم

 ىلع ءانثلا ةبحم ىف بلقلا ىف عقت ىتلا رطاوخلا نا ىلع كلام هب لدتساو
 .روكذملا رمع ىنمت نم دافتسم كلذو هلل اهلصا ناك اذا اهيف حدقي ال ريخلا لامعأ

 رهظتلو هدلولو هسفنل ريخلا ةبحم نم هيلع ناسنالا عبط ام رمع ىنمت ههجو
 .ةوظح ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم دادزيلو هرغص نم مهفلا ىف دلولا ةليضف

 . مهفلا ىف ةدايزلاب كاذ ذا هل وعدي نا وجري ناك هلعلو

 ةدحاو ةلأسمل هنبا مهف لباق هنال رمع نيع ىف ايندلا ةراقح ىلا ةراشا هيفو

 . ها , اهنمث ءالغو اهرادقم مظع عم معنلا رمحب

 رهشا ةنس لك ىف ىنمي ( اهبر نذاب نيح لك اهلكا ىتؤت ةلخنلا ىه ) :هلوق
 . ةيآلا ىف نسحلاو ةدانقو ريبج نب ديعس ريسفت وه اذه

 .ةيآلا .الم قلا بَرَص يع رت هلأ ه : ىلاعت هلوق ىف : ىوفغبلا لاق :
 هلإ ال ) : هلوق ىه ةبيط ةملك ءىش هيبشنل رئاس لوق لثملاو ملعت ملأ : هصن ام
 . رمثلا ةبيط ةرجشك ديري ةلخنلا ىهو ةبيط ةرجشب ( هللا الاي

 ضرالا ىف تباث اهلصا ةنجلا ىف ةرجش ىه : سابع نبا نع نايبض وبآ لاقو

 ةفرعملاب نمؤملا بلق ىف خسار ةملكلا هذه لصا كلذك ءامسلا ىف اهالعا اهعورفو
 هللا لاق . ىلاعت هللا ىلا ىهتنت ىتح بجحت الف تجرع اهب ملكت اذاف قيدصتلاو

 ( اَمَلعا ىتؤت ) . (10) . هعفر حلاصلا ُرَمَعْلاَو بطلا لكلا دصي يلار » :: ىلاعت

 . تقولا وه ةغللا ىف نيحلاو (اَهبَر نذإب) نيح لك اهرمث يطعت

 ةلماك ةنس انه اه نيحلا : ةمركعو دهاجم لاقف انه اه هانعم ىف اوفلتخاو

 ( . ةرم ةنس لك ىف رمثت ةلخنلا نال

 .اهكاردا ىلا اهروهظ نيح نم رهشا ةتس : نسحلاو ةداتقو ريبج نب ديعس لاقو

. ٥¡ : ةيا . رطاف ةروس (10)
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 . مارصلا ىلا لكؤت نيح نم نارهش بيسملا نب ديعس لاقو
 لكؤي لخنلا رمث نال ةيىشعو ةودغ لك ىأ ( نيح لك ) : سنا نب عيبرلا لاقو

 دعصي نمؤملا لمع اذك ارسب وأ ابطر وأ ارمت اما ءاتشو افيص . اراهنو اليل ادبأ

 . تقو لك ىف هيلا لصت لب ادبا عطقنت ال هناميا ةكربو هرخآو راهنلا لوا

 ةثالثب الا ةرجش نوكت ال ةرجشلا نأ ىه ةرجسشلاب ناميالا ليثمت ىف ةمكحلاو

 ءايبشا ةثالثب الا متي ال ناميالا كلذك لاع عرفو مئاق لصاو خسار قرع ءايشا

 . نادبالاب لمعو ناسللاب لوقو بلقلاب قيدصت

 . لاق نا ىلا . رمع نبا ثيدح قاسف هللا دبع وبا انربخا

 ىلا بحأ ةلخنلا ىه تلق نوكت نال : لاقف رمعل كلذ تركذف هللا دبع لاق

 . اذكو اذك نم

 نم سانلاب راجشالا هبشأ ةلخنلا نال ةلخنلاب ههيبشت ىف ةمكحلا :: ليقو

 اهفعض ىتلا هوج ولا ضعب ركذف . خلا . تسبي اهسار عطق اذا اهنأ ثيح

 . باوصلاب ملعأ هللاو . رجح نبا

 . ( خلا . سانلا ةنوؤم هللا هافك هللا ىقتا نم ) : هلوق (11)_ 4

 . مّىَك رك هنم هنلا اما هنلا ىقتا نمم ) ريغصلا عماجلا ىف ثيدحلا ظفل
 هنلا هاَقَو هللا ىقنأ نمم ) ةياور ىفو ( ىت ك نم هنلا هب اما هللا قتي ا مو

 ةياور ىفو ( انمآ ءالب ىف راََو ايوق اع ََللا ىقتا نم ) ةياور ىفو (رئَع لك
 ثيداحالا هذه ىلع هحراش ملكتي ملو ( هظيع فضي منو هئاَسل رك ةللا يقتي مل نم

 . ىراخبلا ىف ثيدحال اذهب رفظا ملو اهيناعم روهظل هلعلو ءىشب

 همصفر هلل عضاوت نمو هللا هعضو سانلل هسفن مظع نم ) : هلوق - 5

 ملكتي ملو ( هللا هَعَفَر هلل مَضاَوَت نم ) :: هلوق ىلع ريغصلا عماجلا ىف رصتقا ( هللا

 . ءىشب هحراش هيلع

 .هللاهمحر ىماسلا هيلع هبتك ام انه درونو ءىشب فنصملا هيلع قلعي مل ثيدحلا

 ربكتلا ىعداو هسفن ةمظع مهل رهظا نم ىا ( سانلل هسفن مظع نم ) : هلوق

٠ش٠ه٠ا . ةريثك دهاوش هانعم ىف هلو فنصملا هب درفنا امم هلعل ثيدحلا (11)
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 ىف هلو . هلذاو هعضو ناب . كلذ سكعب ايندلا ىف ىلاعت هللا هبقاع مظاعتلاو

 . باذعلا نم هل دعأ ام ةرخآلا

 نأ كيلع لكشي الو . هنلزنم نع هضفخ و هتبتر طح ىأ ( هللا هعضو ) : هلوق

 نوبكي نا لمتحيو . ةيبلغا ةدعاقلا ناف مهنلزنم ىلع نوتومي مظامتلا لهأ ضعب
 , اطاطحنا هب ىفكو نينمؤملا دنعو ةكنالملا دنعو هللا دنع مهتلزنم طاطحنا دارملا

 ةللا نإ مرگم" نم هل اَمَق هنلا نهبث نمو ) لاهجلا ميظعتب الو ءاغوغلا رظنب ةربع الف

 . (12) ( اص ام لعفي
 . هللا ةمظع لجأل ىا ( هلل عضاوت نم ) : هلوق

 بولق ىف ةبحملا هل سرفتف ةرخآلاو ايندلا ىف ىأ ( هللا هعفر ) : هلوق

 .نيقيدصلاو ءايبنالا راج ةرخآلا ىف نوكيو نيقسافلا بولق ىف ةبيهلاو نينمؤملا
 . .ظاعت نم ضفخيو . عضاوت نم عفري هناب ميكحلا زيزعلا ةمكح كلذب ترج

 . ملعا هللاو

 لوسر اي امه امو : ليق هنيد زرحأ نينثا نم هسفن ظفح نم ) : هلوق - 686

 نا لاؤسلل بسانملا ( خلا . هيلجر نيب امَو هييل يب ام ظفَح نم) : لاق ؟ هللا

 لوهجملا وع كلذ نال ( هيلجر نيب امو هييحل يب ام ) :: هلوق ىلع باوجلا ىف رصتقي

 . هنع لوؤسملا

 هيَمقُف ني ام ظفح نَم ) : لاق تيح طقف باوجلا ىلع عماجلا ىف رصتقاو

 ديري ىحللا حتفلاو مضلاب مقفلا : ةياهنلا ىف حراشلا لاق ( ةنجلا َلَعَد هيلجرو

 . هحرفو هناسل طظفح نم

 (13) ةنجلا لَعَد هيمر نيب ام مَمَو هبحل ىتيب ام َرَ هللا هاو نم) ةياور ىفو

 ٠ 18 : ةيآلا . جحلا ةروص )12(

 ىور ثيدحلا : ةدئافلل امامتا هدرون امب ثيدعلا اذه ىلع هللا همحر ىلاسلا خيشلا قلع دقل (13)

 رباج نع امهغو ربلا دبع نباو ىركسعلا دعس نب ليهس ثيدح نم ىذمرتلاو ىراخبلا هانعم
 لوسر ناو راسي نب ءاطع ليسارم نم اطوملا ىف هاورو 0 ةريره ىبا نع نابح نباو ىدذمرتلاو

 نيب امو هييعل نيب ام : ةنجلا جلو نينثا رش هللا هاقو نم ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةاورلا قافتاب تارم ثالث هركذ (هينجر نيب امو هييحل نيب ام .هيلجر نيب امو هييعل نيب ام . هيلجر
 ٠ راركتلا اذه فنصملا ةياور ىف سيلو ديكاتلل
= بناج ىف نامظعلا امه نايعللاو ‘ ىغ ىنثم ةلمهملا نوكسو ماللا حتفب (هييحل نيب ام) : هلوق
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 ٧7 ا +٢

 ثيدحلا ظفل ( خلا . ةنجلاب مكل ميعز اناو ثالث نم اورذحا ) : هلوق _ 7

 هبقنَقَو هِقَلقل َرَم يق نمم ) ناميالا ةبعش ىف سنا ثيدح نم ريغصلا عماجلا ىف
 ىف لاق : لوقأ هناسل ىأ هقلقل : حراشلا لاق ( ةلا هگ تبجو دق هبد

 لاق نأ ىلا توصلا قالقللاو : لاق مث ثيدحلا ىورف ناسللا قلقللاو حاحصلا

 ةكرح هيف توص لك كلذكو ةقلقللا هتوصو قلقللاو قالقللا همسا رئاطلا ىف

 . خلا بارضاو

 قالقللا نم و] ةقلقللا نم ذوخأم هنال كلذب ناسللا ىمس امنا هلعلو : لوقأ

 . ملعا هللاو . توصلا وهو

 هتكرح ىأ هبذبذتل كلذب ىمس ركذلا بذبذلا . هبذبذو

 : ةأرما تلاق رانلا هسمتف دلولا نم ثالث دحال تومي ال ) :: هلوق _- 8

 ياتلا نم ام ) ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل ( نانثاو : لاق ؟ هللا لوسر اي نانثاو

 .مهنا هتمحر صقب ةنجْلا هللا هلحأ لب تئحلا اوُمنبي مل ةناتم هل ىفوت ميلم نم

 : ملسو هيلع هللا ىلص ثىم لل نلق ءاسنلا نأ ديعس ىبا نع ىرخا ةياور ىنو

 امن اؤنا دلولا نم ةئالت اهن تام تأرمأ اميا ) : لاقف نهظعوف اموي انل لعجا
 فنصملا ةياور ىف دحاب دارملاو ( اتناو : لاق ؟ نانثاو ةأرما تلاق . راَنلا ه ن اًجح

 توُسَي ال ) هظفلو خسنلا ضعب ىف كلذب دييقتلا دجو دقو ملسملا هللا همحر

 ٠ ) َيملئشلا 7 رحأ

 رفاكلا جرخيل هب هديق ( ملسم نم سانلا نم امو ) : هلوق ) : رجح نبا لاق
 . لاق نأ ىلا . ةدئاز ةيناثلاو ةينايب ىلوالا نمو

 ءايعتساو اناجهتسا هنع ىنك هجرف نع ةيانك (هيلجر نيب ام) : هلوق 0 ناسللا امهنيب امو مغلا =
 همامتب مفلا هييحل نيب ام دارملا : ىدوادلا لاقو 0 هللا همحر عيبرلا ريسفت ىنعم وه اذهو

 ليبقتك لعفلاو قطنملا نم ىا مفلاب ىتاتي ام رئاسو 0 برشلاو لكالاو اهلك لاوقالا لوانتف
 بقعتو . رصبلاو عمسلا الا قبي مل هنال هلك رشلا نما كلذ ظفحي نم : لاق 0 مشو ضعو
 لك لوصح ىف لصا ناسللاب قطنلا نا ىلع ثيدعلا لعم امناو 0 نيديلاب شطبلا ىقب هناب
 ايالبلا مظعم نا ىلع ثيدحلا لد : لاطب نبا لاقو ‘ ملس ربخ ىف الا هب قطني مل ناف بولطم

 دودعم ثيدحلاو : هببغ لاق . رشلا ملعا ىفو امهرش ىقو نمف هجرفو هناسل ايندلا ىف هرملا ىلع
 فعاضتيو رورشو رورش امهرش نع اشنب بطتسم جرفلاو ناسللا رش نا ذا ملكلا عماوج نم
٠ ها . امهرش هللا اناقو بونذلاو رازوالا نم هنارجي اميف امهرلا
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 هل تام نمل كلذ لصحي لح نكل ملسملاب كلذ صاصتخا ىف رهاظ ثيدحلاو

 . رظن هيف ؟ ملسا مث رفكلا ىف دالوأ

 هللا لوسر اي ::: تلق : لاق ىمجسالا ةبلعث ىبا تيدح كلذ مدع ىلع لديو

 هجرخا ( ةلا هللا ُهَلَحْذا مالسإلا ىن نادلو هل تام ْنَم ) : لاق نادلو ىل تام

 رمالشإلا ىف الآ ةنال هل تام م اعوفرم ةسمنع نب رمع نعو ىناربطلاو دمحأ

 . خلا ( ةنجلا هللا هنَعذآ تئجلا اوغلبي نآ لبق اؤناَمَق

 هل لدي و ةارملاو لجرلا لوانتي (دحأل) هلوق رماظ (دحأل تومي ال) : هلوق - 9
 . ( ثيدحلا ائهَل ىفَوَتَب نيمل نم ام ) ةياور

 :2 : ٍ : ا : : ِ . ١
 نم ةثالث هل ىفوتي ) : تاياورلا ضعب ىف هلوق نم رهاظلا نأ مهضعب ركذو

 : رجح نبا لاق ( هلص نم ةتالت ) ةياور اذكو لجرلاب كلذ صاصتخا ( هيو

 . ثحب لحم ؟ دالوالا دالوأ دالوالا ىف لخدي لمو

 مهنيب طئاسولا دقف دنع اميس الو نولخدي بلصلا دالوا دالوأ نأ رهظي ىذلاو

 . ها , تانبلا دالوا جارخا ىلع لدي ام هبلص نم مهنوكب دييقتلا ىفو بالا نيبو

 زبمملا نوكل زئاج وهو تاياورلا ضعب ىف ءاتلا فذحب اذك ( ثالث ) : هل ق

 رمغ ةياور ىف مهديقو لاوش نم تس هتنا ن َناَضَمر ماص م دح ىلع افوذحم

 .ماثآلا مهيلع بتكتف ملحلا اوغلبي مل مهنأ دارملاو . ثنحلا اوغلبي مل مهن وكب فنصملا

 هللا لاق بنذلا ثنحلاو ملقلا هيلع ىرج ىأ ثنحلا مالفلا غلب : ليلخلا لاق

 . (14) « ميظعلا ثنحلا نَع نورصي اوناكو » : ىلاعت

 . ثنح اذا هنيميب ذخاؤي نامز ىلا غلب دارملا : ليقو

 هيف هبكتري امب ذخاؤي ناسنالا ناك امل غولبلا نع ثنحلاب ربع : بغارلا لاقو

 . هلبق ام فالخب

 . باثي دق ىبصلا نال غولبلاب لصحي ىذلا هنال ركذلاب مثالا صخو

٠ 46 : ةيآلا . ةعقاولا ةروص )14(
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 هل ةمحرلاو . دشا هل بحلاو مظعا هيلع ةقفشلا نال كلذب ريغصلا صخو

 ناو . باوثلا اذه نم ركذ ام هدقف نل لصحي ال ثنحلا غلب نمف اذه ىلعو . رفوأ

 . ءاملعلا نم ريثك حرص اذهبو . ةلمجلا ىف رجا دلولا دقق ىف ناك

 فالخب ةمحرلا مدعل ىضتقملا قوقعلا هنم روصتي هنأب هريغو غلابلا نيب ١وقرفو

 . بطاخمب سيل ذا كلذ هنم روصتي ال هناف ريغصلا

 تبث اذا هنال ىوحفلا قيرط نم كلذ ىف ريبكلا لخدي ربنملا نب نيزلا لاقو
ّ » . 

 هعم غلب ىذلا ربكلا ىف تبثي ال فيكف هيوبأ ىلع لك وه ىذلا لفطلا ىن كلذ

 . ها . ةمجرتلا ىف كلذب دييقتلا ىراخبلا ءاغلا ىف رسلا

 . ملعأ هللاو . فنصملا ةياور رهاظ وه غولبلاب دييقتلا مدعو : لوقأ

 ( مها هتمحر لُضَقب ) ثيدحلا ةيقب ىف هلوق لوالا ىوقيو : رجح نبا لاق
 . مهنم مثالا لوصح مدعل رثكا راغصلل ةمحرلا نال

 . تامف كلذ ىلع رمتساو الثم ان ونجم غلب نم رافصلاب قحلي لهو

 فخي مهب ناحتمالا نوكو . قاحلالا ىضتقي مهيلع مثا ال مهنوك نال رظن هيف

 همدع الو بحلا ةدشب ثيدحلا قرط ىف دييقتلا عقي ملو همدع ىضتقي مهت ومب

 هنم همربتو هدلول سانلا ضعب ةمارك نم دجوي امل كلذ ىضتقي سايقلا ناكو

 هب طين ةقفشلاو ةبحملا ةنظمب دلولا ناك امل نكل . لاحلا قيض ناك نم اميس الو

 . ىا . دارفالا ضعب ىف فلخت ناو مكحلا

 . دالوالل هللا ةمحر لضفب ىأ ( مهايا هتمحر لضفب ) : هلوق ىلع بتكو

 ايندلا ىف مهمحري ناك هنوكل بالل هتمحر ىف ريمضلا نا ليق : نبتلا نبا لاق

 . ةرخآلا ىف ةمحرلاب ىزاجيف

 رضت ) هجولا اذه نم هجام نبا ةياور نأ هديؤي و ىلوأ لوالاو : رجح نبا لاق .

 اهنمو . ( هتمحَر لضم امهل رفغ لاب ) اهنم تاياور ركذف ( خلا . مهايإ هللا ةمحَر
 ( هتمحر لشفب ةنجلا هنلا امْهَلَعََأ الإ الآ ةعبرأ امهل تومي نبتميئم نم ام )
 . ( ةنحلا مها وُه هتمحرب هللا هلحا آلا, ) اهنمو

. ها . ملعا هللاو ءابآلل ال دالوالل مهايا : هلوق ىف ريمضلا نا كلذب حضوف
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 ىلع قلطي دلولا نال ثانالاو روكذلل لماش هن] دلولا نم ثالث هلوق رهاظو

 ةياورلا نا الا (15) " هكدالؤا ىف هنلا هكبصوي ه : ىلاعت هللا لاق امهنم لك
 تيار مث . ( نينبلا نم ةثالث : لاق ثيح روكذلاب كلذ صيصخت ىضتقت ةيناثلا
 . ملعأ هللاو . الماش نوكي اهيلعف ( رالؤأ ةنال ) خسنلا ضعب ىف

 هللا هلخدا آلإ ) لوالا ثيدحلا ىف انموق دنع ةياورلا ( رانلا هسمتف ) : هلوقا
 . نامزالتم امهو ( َهَنَحْلا

 . ( َلَعَد َءاََص اهيأ نم ةيناملا ةجْلا باوبأ نم هونت الإ ) ةياور ىفو

 هاور ام هل دهشيو . ةنحلا لوخد قلطم ىلعأ دناز اذهو : رحح نبا لاق

 باوبا نم اباب ينأ ال نآ كسي ام ) ثيدح ءانثأ ىف اعوفرم لاق نأ ىلا ىئاسنلا
 . . ها ( ك حتفل ىتشب ةدنم هنادجو لإ ةنا

 سنا ةدلاو ةيراصنالا ميلس مأ ىه : رجح نبا لاق ( ةارما تلاق ) :: هلوق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع ديج دانساب لاق نأ ىلا .كلام نبا

 ًامعَنَحدأ الاي محلا اوغلبي مل ةنال امُهَل تومي نت نم امم ) : هدنع انأو موي تاذ

 . ( خلا . نانثاو ) : لاق نانثاو : تلقف ( مهايإ هتَمُحَر لضي ةنجلا هللا

 ةشئاعلو نميا مالو ةيراصنالا رشبم مأل اضيأ كلذ نع لاؤسلا عقو هنأ ركذف

 . لاق مث ءىناه مالو

 ةيضقلا ددعت اماو سلجملا كلذ ىف كلذ نع لأس نهنم لك نوكي نا لمتحيو

 باجأو ةثالثلا ركذ دعب نينثالا نع لئس امل ملسو هيلع هللا ىلص هنال دعب هيفف

 لاطب نبا مزج كلذبو . لاحلا ىف كلذ هيلا ىحوا هنأ رهاظلاف كلذك نينثالا ناب
 نال ادج ادعبتسم كلذ دعب ةثالثلا ىلع راصتقالا ناك كلذك ناك اذاو . هريغو

 موهفمب لوقلا ىلع ءانب ىحولاب مكحلا كلذ امهل تبث نيذللا نينثالا جرخي هموهفم
 هللا دبع نب رباج نأ ركذف .. خلا . هيف ثحبلا ىتايس امك انه ربتعم وعو ددعلا

 ثوُمي آرُما الو ءىرمأ نم ام ) هظفلو : لاق رمع كلذكو . كلذ نع لاس نمم
 .لاق نا ىلا . نانثاو . لوسر اي : رمع لاقف ( ةلا هللا هَحذا الإ والؤأ ةنالث اسه

 .ها . هب لاجرلا ىلع مزلتسي ال كلذب ءاسنلا باطخ نال هددعت ىف دمب ال اذعو

٠ 11 ةيآ نم 0 ءاسنلا ةروس (15)
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 ملع ام دعب ةثالثلا ىلع راصتقالا داعبتسا نم هركذ ام هيلع دري نكل :: لوقأ

 . ملعأ هللاو . نينثالا مكح

 ىلع لدي اذه : ضايعل اعبت نيتلا نبا لاق : رجح نبا لاق ( نانثاو ) ::_هلوق
 هربتعا ول ذا هربتعي ملو ناسللا لها نم يباحصلا نال ةجحب سيل ددعلا موهفم نأ

 . هلاق اذك تلاسف كلذ تزواج اهنوكل ةثالثلا ادعام نع اهدنع مكحلا ىفتنا ال

 . لأست مل هربتعت مل ول ذا ددعلا موهفم تربتعا اهنا رهاظلاو

 مث نمو ةلمتحم ىه امناو ةينبقي تسيل ددعلا موهفم ةلالد نأ قيقحتلاو

 . كلذ نع لاؤسلا عقو

 مظعف ةرثكلا بتارم لوا اهنال ركذلاب ةثالثلا تصخ امناو : ىبطرقلا لاق

 ريصت اهنوكل ةبيصملا رما فخي دقف اهيلع داز اذا امأف رجالا ةرثكب ةبيصملا

 . لاق نأ ىلا . هيلع درلا ىف غلاب مث . خلا . ةداعلاك

 كلذ ديؤيو . ىرحاو ىلوا باب نم اهقوف امف ةعبرالا ربخلا لوانت نا قحلاو
 ترثك اذا ةبيصملا نآ مهدنع مولعملاك هنال اهقوف ام الو ةعبرالا نع اولأسي مل مهنأ

 . لاق نا ىلا . ملعا هللاو . مظعا رجالا ناك

 ( نانثاو ) : لاقف ؟ مكحلا ام نانثا تام اذا و يا ( نانثاو ) : هلوق : هيبنت

 . لاق نا ىلا . كلذك مكحلاف نانثا تام اذا يا

 . لاحلا ىف كلذب هيلا ىحوا هنا ىلع لومحم هنا لاطب نبا نع مكحلا مدقتو
 . نيع ةفرط نم عرسا ىف يحولا هيلع لزني نأ دعب الو

 اوملكتي نأ مهيلع قفشا هنكل كلذب الصاح هدنع ملعلا ناك نوكي نا لمتحيو

 . خلا ىلا . ةثالثلا توم نم رثكا ابلاغ نينثالا توم نال

 )حني ام ىآ ماللا ديدشتو ةلمهملا رسكو ةانثملا حتفب ( مسقلا ةلحت الا ) :هلوق

 اللحت و هلحتو اليلحت لاقي اهرفك ىا نيميلا للح ردصم وهو نيميلا وهو مسقلا هب
 . ذاش ثلاثلاو . ءاه ريغب

 . غلابا ملو ىنيمي هب تللح ام ردق ىأ مسقلا ةلحت هتلعف لاقي ةغللا لها لاق

. اهتزربا يأ ةلحت مسقلا تللح : ىباطخلا لاق »
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 ريح : ليقو . نيمي وه : لبقف مسقلا اذهب دارملا ىف فلتخا : ىبطرقلا لاقو

 . لوالا ىلع روهمجلاف . نيمي

 ظفللا اذهو . اهدورو رمال ليلقتلا هانعم امناو هنيعب امسق هب نمي مل : ليقو

 هتبرض ام ( : لوقتو ) ةيلالا ليلحتل الا نالف ماني ال ) : لوقت . اذه ىف لمعتسي

 . اهوركم هنم ببصب اردق ىآ برضلا ىنف .غلابت مل اذا ( اليلحت الا

 , مسقلا ةلحت الو اريثك الو اليلق رانلا هسمت ال ىأ واولا ىنعمب ءانثتسالا : لسقو

 : لاعت هل وق هنم اولمحو واولا ىنعمب لا ءىجم شفخالاو ءارفلا زوح دقو

 مزج هبو روهمجلا لوق لوالاو (16) س من َنَم لاي تونلا يدل فاخي ال ه
 لاق (17) . ادراو الاي ْمكنم نإو ه : ىلاعت هلوق هب دارملا : اولاقو هريغو ديبع وبا
 كلذ نوكي ال و ازاتحم اهلخدي هنكلو اهب بقاعبل رانلا لخدي ال هانعم : ىب اطخلا

 اعوفرم لاق نأ ىلا كلذل لدتساو . خلا . هنيمي لجرلا هب للحي ام ردق الا زاوجلا

 مسقلا ةلحت آلإ هنيعب رانلا ري مل عوطتم هللا ليبس ىف نيلما ءاو سرح نم )

 لدي ثيدحلا اذهو : لوقا « خلا . اعدراَو لا مكنم نإ ه : لاق لجو زع هللا ناف
 : ىلاعت هلوقل انباحصا بهذم وه امك لوخدلا دورو ال رظنلا دورو دورولا نأ ىلع

 . (18) س ةيآلا . ىتشسَحْلا انم مهل تقبس نيذلا نإ »

 . مكنم نا هللاو ىا ردقم وع : ليقف ةيآلا نم مسقلا عضوم ىف فلتخاو :: لاق

 ىا . مهنَرْشَحنَل َكبَرَوَ ه : ىلاعت هلوق ىف ىضاملا مسقلا ىلع فوطعم : ليقو
 . مكنم نا كبرو

 . ابجاو امسق ىأ ي ايِضََم اَمّنَح ه : ىلاعت هلوق نم دافتسم : ليقو

 نم تبلاو عطقلا ىلع لد ام مسقلاب دارملا نوكي نأ لمتحي : ىبيطلا لاقو
« . . 

 وهف ( مكنم نإ ) :: هلوقل ريرقتو ليلذت ( كبر ىلع ناك ) : هلوق ناف قايسلا
 . تابثالاو ىفنلاب ءانثتسالا ءىجمل غلبا لد مسقلا ةلزنمب

 . ةيآلا ىف دورولاب دارملا ىف فلسلا فلتخاو

 ٠ 11 : ةيلا . لمنلا ةروس (16)

 ٠ 71 : ةيالا . ميرم ةروس (17)
٠ 101 : ةيلا . ءايبنالا ةروس (18)
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 نم هريغو ىربطلا هاور اهيلع رمملا دورولاب دارملا : ليقو لوخدلا وه : ليقف
 رب ىقبب ال لوخدلا دورولا _ اعوفرم لاق نأ ىلا _ قازرلا دبع نع ىور .رشب قيرط
 . لاق نأ ىلا . امالسو ادرب نينمؤملا ىلع نوكتف اهلخد الا رجاف الو

 , ٥ ر ۔۔ ث « .

 اتم ىداني مث اهنتم ىلع مهلك نووتشيي ) دازو رابحالا بعك قيرط نمو

 حصا نالوقلا ناذهو (مُناَدْبا ةيدن نوثيؤملا رحبف ىباحصأ ىعدو كباحصأ ىكىيشأ
 . كلذ ىف درو ام

 . رورملا نع هب زوجن لوخدلاب ربع نم نال امهنيب ىفانت الو

 لاوح] فلتخت نكل اهلخد نم ىنعم ىف طارصلا قوف اهيلع راملا نا : ههجوو

 ليصفت ىتأيس امك قربلا عملك رمي نم ةحرد مهالعاف مهلاوحأ فالتخاب ةراملا

 . لاق نا ىلا . كلذ

 ةصفح نأ ) رشبم مأ ثيدح نم ملسم هاور ام ليوأتلا اذه ةحص ديؤيو

 ( انلا ةبثَدَحْلا دهم دحآ لخدت ال لاق ال ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل تلاق
 هت لوقي هللا سيلأ ) : اهل لاقف ؟ 0 امذراَو لمكن نايك ه : لوقي هللا سيلا
 صتخم دورولا : لاق نم فعض نايب اذه ىفو ؟ ( ةيآلا .. اوقتا نيذلا ىجن
 . اهيلع فارشالا هانعم لاق نمو . اهنم وندلا دورولا ىنمم لاق نمو . رافكلاب

 ريخالا اذه نأ ىلع ىمحلا نم ايندلا ىف نمؤملا بيصي ام اهدورو ىنعم لاق نمو
 ۔ ها . ملعا هللاو . ثيداحالا ةيقب هيفاني الو ديعبب سيل

 : نيينعم لمتحي اندنع دورولا :: لوقاو

 ةبآا ىف نوكيو رافكلاب اصاخ نوكيف لوخدلا ىنعمب نوكي نأ امهدحأ

 . اهدراو الا رافكلا اهيا مكنم ناو ىأ باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلالا

 ۔ لوخدلا ىضتقي الو اماع نوكيف نيعلاب رظنلاو ةيؤزلا ىنعمب نوكي نآ ىناثلاو
 : هللا همحر رصن وبأ خيشلا لاق

 نيعلاب حَُللاَو ملعلا يقبا دوزو هتا ياتلل ياتلا هوزؤ امأو
 يتوأ ىتخا انم ْمَهَ تقبس نيذلا ًنار» : ىلاعت هلوق كلذ ىلع مهل لماحلاو

 ثيدحلا رهاظ نآ الا اضعب هضعب قدصي نآرقلا ناف (19) ي ةيآلا . نودَعهُم اهنع
 رزماظلا امالسو ادرب مهيلع نوكنو اهيلع نورمي نيملسملا .ناب هليواتف لكشم

٠ 101 : ةيالا . ءايبنالا ةروس )19(
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 هللاو . اهب نوبذعي ال مهنأ اهنع نودعبم مهنأ ىنعم نوكيف هب ساب ال هنا
 . ريسفتلا ةقيقحب ملعا

 نيملسملا دالوأ نأ مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو : رجح نبا لاق

 هلاق ءانبالا محري الو ءانبالل هنمحر لضفب ءابآلل رفغي هللا نا دعبي هنال ةنجلا ىف

 . لاق نأ ىلا . ةليلق ةفئاط تفقوو روهمجلا

 افالخ هنيمي ترب لق ولو اثيش هنم لعف مث اذك لعفي نا فلح نم هيفو
 . هريغو ضايع هلاق . كلامل

 ةلمهملا داصلا مضب : ىمقلعلا لاق ( ةعَرصلاب ديدسلا سيل ) : هلوق _- 0

 ةعرصلاو . ةفصلا ىف ةغلابملل ءاهلاو .هتوقب اريثك سانلا عرصي ىذلا . ءارلا حتفو

 مضلاب نزولا اذهب ءاج ام لكو . اريثك هريغ هعرصي نم وهو سكعلاب ءارلا نوكسب

 دنع دوعسم نبا ثيدح ىف كلذ نايب عقوو هظفحو متل ةَرَمْهك وهف نوكسلابو
 لاق ( لاجرلا هعرصي ال ىذلا : اولاق ؟ مكيف ةمرّضلا نودعت ام ) هلواو ملسم

 سكع هنال ءىشب سيلو اهنوكسب مهضعب هأرقو ءارلا حتفب هانظفح : نيتلا نبا

 . ءىشب سيلو داصلا حتفب بتكلا ضعب ىف اضيأ طبضو : لاق بولطملا

 ةياور ىف ىمقلعلا لاق ( بضغلا دنع هسفن كلمي ىذلا ديدشلا امنا ) :: هلوق

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهش : همسي مل لجر ثيدح نم دمحا

 ةثج ٌرَمْعَيَو هبص دَنْضَيَت بَضْفي ىذلا اثالث اهررك ةعرصلا رك ةمرّضصلا )
 . حتفلا نم . ها ( هبضغ عرُصَيَق

 امو بضغلا تابجوم لعفي ال يأ ( بضغلا دنع هسفن كلمي ىذلا ) : هلوقو

 ديدشلا وه ناك بضغلا نع هسفن كلم اذا هنال هيف ةدشلا رصح امناو : هيلا وعدي

 ةبوقعل ةبجوم اهنال اهنود سفنلا ادعام ىذأ نال . هثادعأ ربكا رهق هنال لماكلا

 يب ىتلا كسفن كَوُدَع ىدأ ) ربخ ىف ءاجو ايندلا تابوقع نم دشا اهلقاو . هللا
 . ( كَبتَج

 زاجملا نم برضب ىوغللا اهعوضوم نع تلقن ىتلا ظافلالا نم ثيدحلاو
 نم ةديدش ةلاحب نابضفلا ناك امل هنال هفيلبو مالكلا حيصف نم وهو . عسوتلاو

 مدعو هتابثب اهعرصو . هملحب اهرهقف بضغلا نم ةدش هيلع تراث دقو ظيفلا

 . هنوعرصي الو لاجرلا عرصي ىذلا ةعرصلا نم ناك بضغلا ىضتقمب هلمع
. ملعأ هللاو
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 نوسمخلاو ثلاشلا بابلا

 ناطيشلاو رسلا ءاشفرو بالكلاو عيورتلا ىف

 هللا لوسر نع ىتغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 ه ي -ي ۔ ٥۔ ٩٦, - ۔ ۔ ؟ ۔ 7

 .ةمايقلا موي هللا هموَر املسم عور نَم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . «ىقتالخل ١ سوؤر ىلع ةمايقلا موت هوي هللا ىشفأ هيخأ س ىشفأ نَمَو

 ءىبنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ - 32
 ,عزذضل الو ع زل ال ابل ىنتق ١ رنف » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 « ناطاريق » : ةياور ىف رباج لاق «طاَرِقمؤَي ك ةرجأ نم صقن
 . دحأ لبج لثم لثملا ىف طارقلاو

 ىهَت امتإ:لاق يرصبلا نسحلا نع رباج نع ةديبع وبأ - 3
 ‘نيميلثنملا عوري هنأل بلكلا اتتقارنمع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 . « رجألا َنم نتطاَرقلا صقني » : لاق كلذلو

 رب اج تعمس : لاق دي ز نب ١ رباج نع ةديبع وبآ _ "4

 : ملسو هيلع هثللا ص هللا لوسر . لاق:لوقي هللا دبع نبا
 نإف حابصملا اونفطاو ءانإلا اوطغَو ءاقشلا اوكؤآ و بابلا اوقلغأ »
 ةفسنَوفلا نإَو ءانا فشكي الو َءاكو لحي الو اقلغ حتفي ال ناطيشلا

 ٩2 ۔ و < ٤ ٥ و < ده ل هع ,۔,۔. ...ث ٨ َ
 : عيب رل ١ لاق » مهويب ىرحب اران تبتلا لهأ ىلع مرصب

 ىف اهعضت و ةليتفلا ذخأت تويبلا قرحت مرضت و ةرأفلا ةقسيوفلا

 ( . فقسلا

 .٭ ٨٭× ٦٨٣

 ىف ثيدحلا ظفل (خلا ةمايقلا موي هللا هعور املسم عور نم) : هلوق - 1

 نيؤم ىتش َنمَو ةتاييلا مؤي هتور هللا نمب غ نيؤم عور شر ريغصلا ماجلا
. هفوخو هعزفا يا حراشلا لاق .ةمايقلا موي يزخلا لذلا ماقم هنلا هماقآ
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 ىلا هبحاصب ىعسي ىذلا ىعاسلا حراشلا لاق (خلا نمؤمب ىعس نمو) : هل وق

 . هيذؤيل ناطلسلا

 ناطلسلا سفنأ ةثالث هتياعسب كلهي هنا ديري . ثلثم ىعاسلا . بعك ثيدح ىف

 ها . هسفنو هب ىعسىسملاو

 عماجلا ىف تيدحلا ظفل (خلا عرضل الو عرزل ال ابلك ىنتقا نم) : هلوق _- 712
 م م و , ٠ ِ ے۔ ح ّ 7 7 7 ث < ي ه ء .. ّ

 . «ناطاًربِق مؤي لك هيلمع نم صقن آيراض ؤآ ةيضام بنع الاي بذع ىتَتقأ نم)
 بذمع آلإ طاريق هلمع نم مؤي نك صقني هنا بلك كسما نم) ىراخبلا ىفو ` ءے ٨ & ٤ِ ه۔ 4 رده ر ةح ٣ ثح د ] هك ه ۔

 2 - . ؟ ٥ م 1 2 ٠. ٤ ٥ِ . - مس َ .؟ ٥ م

 ىنتقا نم) ةياور ىفو (ٍديسَص وأ ثّرَح وا منغ بلك الإ) ةياور ىفو (ةَيىِشاَم وا ثرح

 . (اطاًريِق هلمم نمؤي نك ضقن اعرَص الو اعزَر هنم ىنمي ال ابلك

 برو ىأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس ىذلا تنآ] تلق

 َ . دجسملا اذه
 م ه إ 2 ك ٥92 ۔ .:م

 - ثوآ ريص بلك الا ابلك ذختا نم) اهنم ةددعتم تاياور هيف اضيأ حراشلا ركذو .

 هنإق ںضزآ الو ةيشام الو ميَص بع سيل ابل ىتّتقا نم) اهنمو (ةيتشامم وأ عرز
 أ | : ٠. . . . ها ے . . و

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ : ةياور ىفو (ناطازريق موب لك هرجأ نم صقني

 ؤأ لوقي ةريرم ابا نا رمع نبال ليقف .رتت بلك ؤأ ديص بلك لا, بالكلا لني
 كلذب دارأ رمع نب ا نا لاقيو . اعرو ةريب ره ىبأل نا : رمع نبا لاقف عرز بلك

 هنأ هنود ةدايزلا هذهل هظفح ببس ناو . ةريره ىبا ةياور تيبثت ىلا ةراشالا

 . هماكحأ فرعت ىلا جاتحا ءىشب الفتسشم ناك نمو . هنود عزز بحاص

 . عؤزلاَو ديصلاو رتملا ربلگ ىف َصَحَرَو بالكلا يلتق رمأ ةياور ىفو
 رسكلاب ةينقلا نم لاعتفا فاقلاب ءانتقالا : رجح نبا لاق (ىنتقا نم) : هلوق

 بالكلا ذاختا ةحابا : ثيدحلا اذه ىف ربلا دبع نبا لاق : لاق نأ ىلا . ذاختالا ىهو

 الا . كلذ ريغل اهذاختا ةماركو ظفاح ةدايز اهنال عرزلا كلذكو ةمضشاملاو ديصلل

 راضملا عفدو عفانملا بلجل اهذاختا ركذ امم هريغو ديصلا ىنعم ىف لخدي هنأ

لوخد عانتماو سانلا عيورت نم هيف امل ةجاح ريغل اهذاختا ةهارك ضحمتف اسايق
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 سيل اهذاختا نأ ىلا ريشي ام هلمع رجأ نم ىا (هلمع نم صقن) ::‘ هلوق ىفنو

 مل وأ رحالا صقن ءا وس لاح لك ىلع هذاختا عنتما امرحم هذاختا ناك ام نال مرحمب

 . مارح ال هوركم اهذاختا نأ ىلع كلذ لدف صقني

 ءانالا لسغ نم بالكلا ىف اهب دبعتملا ىناعملا نا ىدنع ثيدحلا هجوو : لاق

 صقني ام اهذاختاب هيلع لخد امبرف اهنم ظفحتي الو فلكملا اهب موقي داكي ال اعبس

 . كلذ نم هرحأ

 لاقف هفرعي ملف ثيدحلا اذه ببس نع ديبع نب رمع لاس روصنملا نأ ىوريو
 ها . لئاسلا عرويو فيضلا حبني هنال

 مزالب سبل ركذ امب هل لدتساو مي رحنلا مدع نم هاعدا امو : رحح نبا لاق

 هلمعب ناك امم طاريق رادقمب لمعلل قيفوتلا مدعب عقن ةب وقملا نوكت نأ لمتحي له

 . بلكلا ذختي مل ول ريخلا نم

 نزاوي هذاختاب لصاحلا مثالا نأ صقنلاب دارملاو امارح نوكي نا لمتحيو

 هيلع بترتي ام ردق ذخنملا لمع باوث نم صقنيف رجا نم نيطاريق وا طاريق ردق
 . ناطاريق وأ طاريق وهو هذاختاب مثالا نم

 نم راملا قحلي ام وأ هنس لوخد نم ةكئالملا عانتما ناصقنلا بيس : لقو

 دنع ىناوالا ىن اهغ ول ول وا ىهنلا ةفلاخمل ةب وقع وأ نيطايش اهضعب نال ىذالا

 عقوم عقي مل ةدابعلا ىف لمعتسا اذاف اهنم رهاطلا سحني امب رف اهبحاص ةلفغ

 . رهاطلا

 صقن هانشقا اذاف الماك هلمع ناكل هذختي مل ول هنأ دارملا ة نبتلا نبا لاقو

 ىف هلمع سيل هنا دارا امناو ىضم لمع نم صقني نا زوجي الو لمعلا كلذ نم
 ٍ . ها . ذختي مل نم لمع لامكلا

 افالتخا رحبلا ىف ىنايؤرلا ىكح دقف هيف عزانم زاوجلا مدع نم هاعدا امو

 ؟ لبقتسملا وا ىضاملا لمعلا نم صقني له رجالا ىف

 ليللا لمع نمو طاريق راهنلا لمع نم ليقف نيطاريقلا ناصقن لصحم ىفو
 . رخآ

. لاق نا ىلا . رخآ لفنلا نمو طاريق ضرفلا نم : ليقو
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 : طاريقلاو نيطاريقلا ىف نيتياورلا فالتخا ىف اوفلتخاو

 هيلع هللا ىلص هنا وأ رخآلا ظفحي مل ام ظفح هنوكل دئازلل مكحلا : ليقف

 صقنب ايناث ربخا مث . لوالا ىوارلا هعمسف دحاو طاريق صقنب الوأ ربخا ملسو

 . ىناثلا ىوارلا هعمسف كلذ نم ريفنتلا ىف ديكاتلا ىف ةدايز نيطاريق

 اهذاختاب رارضالا ةرثك رابتعاب نيطاريقلا صقنف نيلاح ىلع لزني :‘ ليقو
 . هنلق رابتعاب طارقلا صقنو

 امب طاريقلاو ةفيرشلا ةنيدملاب اهذختا نمم نيطاريقلا صقن صتخي :: ليقو
 . اهادع

 رماب طاريقلا صتخيو ىرقلاو ندملا رئاس كلذ ىف ةنيدملاب قحلي : ليقو

 . هتلقو ىذانلا ةرثك ىنمم ىلا تفنلي وهو ىداومبلا

 ىمدآلا هسبال ام ىف بالكلا نم نيعون ىف نوكي نأ لمتحي : لاق نم اذكو

 . لاق نا ىلا . طاريق هنود ام ىفو ناطاريق

 نم ةزانجلا ةالص ىف ناذللا امه له انه نيروكذملا نيطاريقلا ىف فلتخاو

 . ؟ هريغو عسوأ لضفلا بابو ٠ ةب وقعلا باب نم انه ناذللا وأ لضفلا باب

 صوصنملاب اقاحلا بردلا ظفحل بالكلا ذاختا ةحابا ةيعفاصسلا دنع حصالاو

 . ربلا دبع نبا هيلا راشا امك هانعم ىف امب

 ومو هلتق ىلع قافتالا لصحي مل ام زئاج هذاختا ىف نوذأملا نا ىلع اوقفتاو

 . ؟ ال مأ اقلطم هلتق زوحي له فلتخا دقف روقنملا بلكلا

 اذا اهيلا هرمأ لوئي ىتلا ةعفنملل ريغصلا ورجلا ةيبرت زاوج ىلع هب لدتساو

 هب عفتني ال ام عيب زوحي امك هب ةعفنملا دوجو ماقم امئاق كلذل دصقلا نوكيو ربك

 . لاق نأ ىلا . لآملا ىف هب عفتني هنوكل لاحلا ىف

 امب لمعلا نم ريذحتلاو ةحلاصلا لامعالا ريثكت ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو

 نايبو بكتري وأ بنتجيل اهنم صقنلاو اهيف ةدايزلا بابسا ىلع هيبنتلاو اهصقني
 ملسو هيلع هللا ىلص مهيبن غيلبتو عفن نم هب مهل ام ةحابا ىف هقلخب هللا فطل

. مهداعمو مهشاعم رمآ مهل
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 امم هب هتنب اه ءانث ( عوقول ة ملا ىلع ةحجارلا 1 ١ 1( حيجرت هيفو

 . صا . هذاختا مرح

 اوُقيجآ ) عماجلا تاياور ضعب ىف ( خلا . بابلا اوقلغا ) : هلوق _ 4

 نَدوُي زنل ههئات مكجاَرْسأ اوثفطآو مكنيقيسآ اوتكؤأو مكتينآ اونفكاو مگباونأ
 ذخأن ةراقلا نإف حيباتضملا اوُئِفْطاَف ْمَتَمن اذإ ) اهضعب ىفد ( مكبكَع رونلاب مهل
 .(تاَرَشلا اورْيَحَو ةيقشألا اوتكوآو تاَونألا اوقلغأَو . تيبلا لهآ َقرْثَتَق ةنينقلا

 ةيقسَكلا اوثمكؤأو باوبألا اوقلغأو متذمقر ادا حيباصملا اوتفلما ) اهضعب ىفو
 . ( هينع هضرعت دوعب ونو باَرشلاَو ماعطلا اوريغو

 مضو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ميجلا رسكو ةزمهلا حتفب اوفيجأ : ىمقلملا لاق

 بابلا : لاقي اذهلو قلغلا نم ال قالغالا نم رما هللا ركذ عم اهوقلغا ىأ ءافلا

 . خلا . قلفم ىا فاجم

 اوطب رأ ىأ ةزمه اهدعب فاكلا رسكب :: ىمقلعلا لاق ( ءاقسلا اوئكوأو ) : هلوق

 . ها .. هوحن وأ طيخ نم هب طبري ام ءاكولا نا ملعف

 ءاقسلاو حابصملا ىف لاقو . ةيقسأ ىلع عمجيو دلحلا نم فرظ دملاب ءاقسلاو

 . هوحن وأ طيخب ءاقسلا مف اودش ىنعملاو . نبللاو ءاملل نوكي

 ضايع ىضاقلا لاق . ةحوتفملا فلالا عطقب : ىمقلعلا لاق (ءانالا اوئفكأو) : هلوق

 هانعمو ناحيحص امعو ىنالث اهلصوب و ىعاب ر ءافلا رسكو فلالا عطقب هاني ور

 . ها . راذقالا تاوذو ماوهلا سحلو ناطيشلا قعلل هوكرتت الو ءانالا اوبلقا

 . ءافطالا نم رمأ عطق ةزمهب ) حابصملا اوثفطاو ( 7 هل وق

 لمأ تقرحاف ةليتفلا ترح ةقسبوفلا نأ ىراخبلا ربخل كلذب رمآ امناو

 . تبلا

 قلغملا بابلا حتف ىلع ةوق ناطيشلا طعي مل ىلاعتو هناحبس هللا نا ىنعملاو
 . كلذ نم رثكأ وه ام هاطعأ دق ناك ناو هيلع هللا مسا.ركذ اذا

 .ها .اقلم نات تفي ل ناطشلا ًناَق هللا سا رگذاؤ ) دواد ىبأ ىف درو دقو

. ىقيقحلا قلغملا وه ىلامت هللا مسا نأل كلذ ىلع ردقي ال يا
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 : ىلاعت هلوق ىف امك ةيويندلا ةحلصملا ىلا داشرالل تاروكذملا ىف رمالاو

 . خلا . بدنلل هريغ لاقو ىوونلا هلاق (2) « مَتياَبَت ادا اودهش »

 فللا ليبس ىلع مدقت امل ليلعت ( خلا . اقلغ حتفي ال ناطيشلا ناف ) : هلوق
 . بترملا رشنلاو

 ةيقسالا متأكواو ةينآلا منأفكأو باوبالا متقلغ اذا مكنا ىنعملاو : ىمقلملا لاق

 . مكيلع اوروستي نأ نوعيطتسي ال عيمجلا ىف ىلاعت هللا ركذ عم جرسلا متافطاو

 نم نكمتي هنا هاضتقمف ءايشالا هذه نيبو هنيب لوحي هللا ركذ نا انلق اذاو

 . اعوفرم لاق نا ىلا . ىلاعت هللا مسا ركذي مل اذا كلذ لك

 ا ناطيشلا لات هماَمَط دنعو هلوخد ةنع هللا ركذف هتيب لُجَلا لَحَد اذاي
 .(مئخَردآ ناطيشلا لاق هلوح ةنم ةللا ركذي ْمَنَف َلَحَد اإَو ةامح الو مكل تيبت

 اباب لخدي ال ناطيشلا ناف) :: هلوق ذخؤي نأ لمتحي : ديعلا قيقد نبا لاق
 عنملا نوكي نأ لمتحي و .هيلع هللا مسا ركذ امب صخي نا لمتحيو .همومع ىلع (اقلغم ١

 . همسج نع جراخ رماب هللا نم عنامل نوكي نأ لمتحيو . همسجب قلعتي رمال

 الخاد ناك ىذلا ناطيشلا امأف جراخلا ناطيشلا عنم ىلع لدب ثيدحلاو لاق

 . هجورخ ىلع ربخلا لدي الف

 . اهعفر ال ةدسفملا فيفختل كلذ نوكيف :: لاق

 نم تيبلا ىف نم درط ىضتقت قالغالا دنع ةيمستلا نوكي نأ لمتحيو

 . همامت ىلا قلغلا ءادتبا نم ةيمستلا نوكت نا ىغبنيف اذه ىلعو . نيطايشلا

 مومع ىف هلوخدل بؤاثتلا دنع مفلا قلغ ةيعورشم مهضعب هنم طبنتساو

 . ىمقلعلا مالك , ها . ازاحم باوبالا

 نابح نبا هححصو دواد ىبأ ىف ام ثيدحلا ببسو : رخآ لحم ىف لاقو

 ؛ىبتلا يدي نيب اهتقلاف ةليتقلا ِتَرَجَف ةرأمك ثءاَج : لاق سابع نبا نع مكاحلاو
 رردلا :لثم اهنم قرَتُحاَق اَمْيَلَع اًدِعاَق ناك ىتلا (1) ةرمخلا نمع َمَلَسَو هتلع ةللا ص

 2٩ ا۔ <( ۔ 4 4 ه هور » ,2 < م مث ,3 1 ۔ .}۔ذر,4, = . 2 .
 لدي ناطيشلا نإف مكجُرَس اوتفطاق مم اذا ) : مَنَسَو هينع هللا لص ُىبَتلا لاقف

 . . 282 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2)

 نم ةفعللاك رامغلا نم ةرمخلا : ناسللا ىف لاق ..هب ىطفتي امو فيصنلا رسكلاب ةرمغلا ()
 ١ ةرمغلا ملعت ال ناوعلا نا : لثملا ىفو . ةرمخلا ةنسحل اهنا لاقي . فاحللا ٠
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 ىمو ةقسيوفلل لماحلا نايبو ببسلا نايب هيفف ( مكفرُحيَف ادمع ىلمت هذَع لم

 رخآ ودعب هيلع ناسنالا ودع وهو نيعتسيف ناطيشلا وعو ةليتفلا رج ىلع ةرافلا
 . ميحر فوؤر هنا ءادعالا ديك نم همركب هللا انذاعأ . رانلا ىهو

 .بدنلل نوكي دقو لاق . داشرالل ثيدحلا اذه ىف ىهنلاو رمالا : ىبطرقلا لاق

 . ةيويند ةحلصمل هنوكل داشرالل هناب ىوونلا مزجو

 لاملاو اهلتق مرحملا سفنلا ظفح ىمهو ةينيد ةحلصم ىلا ىضفي دق هناب بقمنو

 . هريذبت مرحملا

 هريمغ هيف سيل تيبب تاب اذا دحاولا نأ : ثيداحالا هذه ىف ىربطلا لاقو

 . قارحالا هعم نمؤي ام اهب لعفي وأ همون لبق اهنفطي نأ هيلعف ران هيفو

 هرخآ كلذب مهصخاو مهضعب ىلع نيمتي هناف ةعامج تيبلا ىف ناك نا اذكو

 . اكرات اهبادآلو افلاخم ةنسلل ناك كلذ ىف طرف ىتمف امون

 رج نم رذحلا جارسلا ءافطا ىف ةلعلا تناك اذا : ديعلا قيقد نبا لاقو

 ةرافلا اهيلا لصت ال ةثيه ىلع ناك اذا جارسلا نأ هانضتقمف ةليتفلا ةقسيوفلا

 هيلا دوعصلا ةرأفلل نكمي ال سلما ساحن نم ةرانم ىلع ناك ول امك ةداعلا عنمت ال

 . جارسلا ىلا هنم بِثَت نا اهنكمي عضوم نع اديعب هناكم نوكي وا

 ىسوم ىبأو . رمع نبا ىثيدح ىف امك اقلطم رانلا ءافطاب رمالا دورو اماو :: لاق

 طوقسك ةليتفلا رج ريغ ىرخآ ةدسفم هنم قرطتي دقف جارسلا ران نم معا وهو
 ءىش ىلا جارسلا رشتنيف ةرانملا طوقسكو تيبلا عاتم ضعب ىلع جارسلا نم ءىش

 هعم نمؤي ثيحب قئثوتسا..اذاف,إ كلذ نم قاثيتسالا ىلا جاتحيف هقرحيف عاتملا نم
 59 . هتلع لاوزب مكحلا لوزيف قارحالا

 ىذلا ررضلا هعم نمؤي هنال الثم ليدنقلا ىف كلذب ىوونلا حرص دقو : تلق
 ْ . جارسلا ىف هلثم نمؤي ال

 اهنمف اهدصاقم بسحب عونتت رماوالا هذه اضيآ : ديعلا قيقد نبا لاقو

 . لاح لك ىلع ةيمسنلا وهو بدنلا ىلع لمحي ام

 ليلعتلا لجأ نم باوبالا قالغاك اعم داشرالاو بدنلا ىلع لمحي ام اهنمو .

هيلا بودنم نيطايشلا ةطلاخم نم زارتحالا نال اقلغم اباب حتفي ال ناطيشلا ناف
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 .ها . ءانالا ريمختو ێاقسلا ێاكيا كلذكو ةسارحلاك ةيويند حلاصم هتحت ناك ناو

 . حتفلا نم اصخلم

 اهداسف رثكي لحم ىف ةقسيوفلا تناك ناك بوجولا ىلع لمحي ام اهنمو : تلق
 ىلع بحي هناف اهنم فلتلا هيلع فيخو هيلع روححملا لاملاو اهنع نوصلا نكمي الو

 .رانلا ىفطو ءانالا ريمخت و ءاقسلا ءاكياو بابلا قلفب اهريغ نمو اهنم هظفح ىلولا

 . ملعأ هللاو

 ماع باوبالا قلغب رمالا نأ موق نظ : ىبرملا نبا لاق : انخ ويش خيش لاق

 كلذب ليللا صاصتخا ناكو ليللاب ديقم وه امناو كلذك سيلو اهلك تاقوالا ىف

 ىلا عجري كلذ عيمج ىف لصالاو . ليللا فالخب ةظقيلا لحم ابلاغ راهنلا نال
 . هيلع مالكلا مدقتو . ها . رادلا قرح 1 ةرافلا قوسي ىذلا وه هناف ناطيشلا

 كال
 رق /

 ح

ك ٣
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 :نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ننسلاو هسفن ىف نمؤملا بدآ ىف

 هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 ةاَرادممب مالتللا هيلع ليربج ىبيبح ىنمأ » :'لاق ملسو هيلع
 . « لاجزلا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6

 مْلَسَو ميَلَع هللا لَص هللا لوئسر لاإ لاملا بحأ ناك : تلاق اهنا
 . هبحاص هنَلَع مودي ىذلا

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع.ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 17
 ,لضت يف مكَحَأ (1) شم ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مكذَحأ لتنا ذإو اَعيمَج اَمْهْعلْغيل ؤأ اَعيِمَج اَمَهْلعَتنيلَر ةدحاَو

 . « لامشلاب َدبِيلَف عت اذإ نيميلاب ادَبتلك
 يردحلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8

 ءاَضممإَو براشلا ءاَمُحإي رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . اهنم لاط امل (2) عطقلا ديري : عيب رلا لاق ‘ ىحللا

 ُلوُسَر نس : لاق ة ري ره ىبأ نع ىنفلب : لاق ةدييع. وبأ _ "9 ِ

 يآلا ىف سُمَح ناسنالا ىف ,نتش َرشَع مَلَس و مئَلَع هللا لص هللا
 صقر رمشلا قزق : سارتلا ىف ىتاوللاق . دتنتجلا 7
 : دنجلا ىف ىتاوللاو . قانشنِتُسالاَو .ًةّصَمْصملاَو كاَوِتلاو براشلا
 . ُءاَجنِتُسالاَو ناتخْلاَو داتحتسالاو راَمظألا ميلقَتَو نيطبالا تَتَت

 ه ه ٦٣

 ٠. شمي ال (1)
 ىناثلاو هنم لاط ام عطقب رومام لوالاف ىحللاو براشلا نم ىأ اهنم لاط امل عطقلا ديري : هلوق (2)

 لامجا هنع هللا ىضر فنصملا مالك ىفف ءافعالاب هنع ربعملا وهو هنم لاط ام عطق نع ىهنم
.هتايبت اذه
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 لذب اهنأ تعمسو ةنيالملا ىه ةارادملا ( لاجرلا ةارادمب ) ,: هلوق (3) - 5

 ايندلا لجال نيدتلا لذب اهناف ةنهادملا فالخب الثم ضرعلا وا نيذلا لجال لاملا

 . زمهي الو زمهب ةنيالملاو ةاجادملا ىهو سانلا ةارادمو : حاحصلا ىف لاقو

 هرتاس كناك هتيراد اذا هتيجاد لاقي ةارادملا ةاجادملاو : رخآ لحم ىف لاقو

 . ةوادعلل

 اوشد امب لإ “ههَنِلاَعأ نلو هبحاص ءاضغبلا ىنع ىجا ع : لاقو

 مودي ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لامعالا بحأ ناك) : هلوق - 6

 ( لق نإَو هيَنَع موود ام هيلإ لامألا بحا ناك ) عماجلا ىف ةياورلا ( هبحاص هيلع
 / . ( َرَق نو اَهُمَوَدَا ىاَمَت هللا قار لامعألا تح ) ىرخا ةياور ىفو

 ركب وبأ ىضاقلا لاق : انخويش خيش لاق : هصن ام ىمقلملا هيلع بنكو

 اباوث لامعالا رثكا ىا لوقلاب ةدارالا ىلاعت هللا نم ةبحملا ىنعم : ىبرعلا نبا

 صالخالاو ةبقارملاو ركذلاب ةعاطلا رمتست ليلقلا موادب ىوونلا لاقو ) اهمودأ

 ثيحب مئادلا ليلقلا ومني ىتح قاسلا ريثكلا فالخب لجو زع هللا ىلع لابقالاو

 : نيينعمل مئادلا بحا امنا : ىزوجلا نبا لاقو (ةريثك افاعضا عطقنملا ريثكلا ىلع ديزي

 ضرعتم وهف لصو دعب ضرعملاك هيف لوخد دعب لمملل كراتلا نأ : امهدحا
 ال ظفحلا لبق ناك ناو اهيسن مث ةيآ ظفح نم قح ىف ديعولا درو اذهلو ملل

 ام اتقو موي لك ىف بابلا مزال نم سيلو ةمدخلل مزالم ريخلا موادم نأ : امهيناث
 . ها . عطقنا مث الماك اموي مزال نمك

 امهعلخيل وا اعيمج امهلعننيلو دحاو لمن ىف مكدحأ نيمي ال ) : هلوق - 17
 ىضمي الف مكدحا لغت كارش حطقئا ادا ) عماجلا ىف هظفلو . ( خلا . لمتنا اذاو
 ىتاي أدبيَنَق مكدحا ملعتا ادار) ىرخا ةياور ىفو ( اَهَحيُصَي ىتح ىرحألا ىف
 : ىمقلعلا لاق ( غّزْئُت ارخآ لنت اَمْهَلَوَا ىتما نكتل ىركلا َدَبيَنَك عنَح ارو
 . رنعل الا دحاو سادم وا دحاو فخ ؤا دحاو لمن ىف ىشملا هركي : ءاملعلا لاق

٠ ناميالا بعش ىف ىقهيبلا هلقنو 0 هل بوبو ىراخبلا هاور دقو فنصملا دنع لسرم ثيدعلا (ة)
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 عمجم بدأ اذهو . راقولل فلاخمو هلثم هب وشت كلذ نأ هسسو : ءاملعلا لاق

 . فصا . بحاوب سيلو هبابحتسا ىلع

 . ناطيسلا ةيشم اهنأب هريغ للعو

 . لادتعالا نع ةجراخ اهنال ليقو

 . هنم كلذ ىرت نمل رامهبالا دتمتف ةرهشلا نم اهيف امل ليقو

 اهنأو اهل وق فالخ سانلا حجرو اهركنت ةشئاع تناك ىتلا لناسملا نم هذهو

 . ىهنلا اهغلبي مل

 ةَمحاَوْلا لتلا ىف مكُدَحا يضم ال ) : هلوق ىف : ىباطخلا لاق :: انخيش لاق

 . ( هوركم َُهَف كيد رمأ نكو ةرهش هيف نأل
 كرتو نيمكلا دحأ نم نيديلا دحأ جارخاو نبفخلا دحأ سبل كلذ لثمو : لاق

 لكف هنم رخآلا بناجلا ءارعاو نيبكنملا دحا نع ءادرلا لاسراو مكلا لخاد ىرخالا

 ٠ هأ . هوركم كلذ

 . ( خلا . نيميلاب ادبيلف مكدحأ لمتنا اذاو ) : هلوق

 باب نم ناك ام لك ىنف نيميلاب ةءادبلا بابحتسا ثيدحلا ىن : ىمقلملا لاق

 ليوارسلاو سادملاو فخلاو لعنلا سبلك كلذ وحنو ةفاظنلاو ةنيزلاو ميركتلا

 لاحتكالاو كاوسلاو طبالا فتنو براشلا صقو هليجرتو سارلا قلحو مكلاو

 ءالخلا نم جورخلاو دجسملا لوخدو مميتلاو لسفلاو ءوضولاو رفاظالا ميلقتو
 . ةنسحلا ءايشالا لوانتو . تانسحلا ىف عفدلا عاونا نم اهرغو ةقدصلا عفدو

 فخلاو لمنلا علخ كلذ نُم . ركذ ام دض ىف راسيلا ىف ةءادبلا بحتستو
 لوانتو ءاحنتسالاو ءالخلا لوخدو دحسمىملا نم جورخلاو مكلاو ليوارسلاو سادملاو

 تارذقتسللا ىظطاعتو راثنتسالاو طاختمالاو ركذلا سمو ءاحنتسالا راححأ

 . اهيلع عمجم رومالا هذه لكو . اههابشاو

 مركا ىنميلاو تافآلا نم ةياقو هنال ندبلل ةمارك سبللا ناك امل : ىميلحلا لاق
 اهظحو مودا اهل ماركالا نوكيل علخلا ىف ترخاو سبللا ىف اهب ادب ىرسيلا نم
. دارملا . ها . رثكا هنم
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 عماجلا تاياور ضعب ىف ( ىحللا ءافعاو براوشلا ءافحاب رما ) : هلوق _ 8

 ىحللا اوفعاو براوسنثلا ١اوفحا ) .اهضعب ىفو ( ىحللا اوفعا و براشلا ١اوفحا )

 . ءاحللا اوفعاو براوشلا اوفحا ) اهضعب ىفو ( فانآلا ىف ىذلا رعشلا اوفتناو

 . ( دوهيلاب اوهبىشتت الو

 نم اهلصوو ةزمهلا عطقب وهو ءافلا مضو ةزمهلا حتفب اوفحا : حراشلا لاق

 . نيتفشلا نع لاط ام اوفحا دارملا هرعش ذخأو لصأتسا اذا هافحو هبراش ىفحأ

 .هلصأ نم هفحي الو ةفشلا فرط ودبي ىتح صقي نأ :: راتخملاو ىوونلا لاق

 هتوفعو رعشلا تيفعا نم قباسلا طبضلاب لصولاو عطقلاب ( ىحللا اوفعاو )
 . خلا . اهصق نم سرفلا ةداع فالخ ةيحللا ريفوت دارملاو

 ريمن ىضتقي رخآ اثيدح براشلا صق ىف هللا همحر رطانقلا بحاص ىورو

 : لاق دقو براسشلا رعش ىن انلا ( ندبلا ءازجأ نم فذحب اميف : لاق ثمح اذه

 . اهلوح ىأ ةفسثلا فافح اهولعجا ىا ( براشلا اوفح ) : ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسك نم َيقاَع ةكالملا ىرتو ه : ىلاعت هلوق هنمو .هلوح : ءىشلا فافحو
 ٠. . (4) . شرحتلا

 . لاصئتسالاب رعشي اذهو ( اوفحأ ) رخآ ظفل ىفو

 مُكِفحْيَف اًعوُمكلاسي ناي » : ىلاعت هللا لاق كلذ نود ام ىلع لدي اوفح : هلوقو

 . مكيلع ىصقتسي يا (5) . اولَحَبت

 دقو قلحلا نم بيرق ءافحالاو . ربخ هيف انغلبي ملف براشلا قلح امأو لاق

 باحصا ىنتركذ :: لاقف هبراش فحا لجر ىلا رظن هنآ نيعباتلا ضعب نع لقن

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رظن : لاق هنأ ةبعش نب ةريغملا نع ىكحو

 | . ( كاوس ىلع ىب هصق َلاَمَت ) : لاقف ىبراش لاط دقو

 نال : لاق براوشلا افرط امهو نيلابسلا كرت ىنف فلسلا ءاملع ضعب صخرو

 . هيلا لصي ال ذا ماعطلا رمغ هيف ىقبي الو مفلا رتسي ال كلذ

 ٠ 75 : ةيالا . رمزلا ةروس (4)
٠ 37 : ةيالا . لاتقلا ةروس (5)
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 انزَذَب يت ) هريظن . اهورثك ىأ ( ىحللا اوفعا ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 4 ر ۔ - ؟ , . . ٥2 س ۔ ۔ ۔ ؟ . ۔ _ - ۔ و ے س

 نوفخي دوهيلا ناي ) ربخلا ىفو . اورثك ىأ (6) ( اًوفمحت ىتح ةنََسَحلا ةنمينلا ناكم

 . ها .ةعدب هآرو قلحلا ءاملعلا ضعب هركو ( مُهوّقِلاَخَف ْمُهاَحل نوصقي مُهبراَوَ

 . اهنم لاط امل عطقلا دي ري ( عيبرلا :لاق ) : هلوق

 هركذ امك ريثكتلا هانعم ءافعالا نال ديعب ثيدحلا رهاظ نم اذه ذخا : لوقا

 . رثك امهرغو تبنلاو رعشلا افعو ::: حاحصلا ىف : لاق هريغو رطانقلا بحاص

 اذا ناتغل اضيا هتيفعاو انأ هتوفعو . اورثك يأ « اقمع ىتح ه : ىلاعت هلوق هنمو

 . هب كلذ تلعف

\ 
 . ىحللا ىفعت و براوشلا ىفحت نأ رمأ: ثيدحلا ىنو

 هيفف اهنم لاط ام ذخا امأو ةيحللا نم ذخالا ىلع لدي ال ثيدحلا نا لصاحلاو
 . فالخ

 ىلع لجرلا ضبق نأ ليقف . اهنم لاط اميف اوفلتخا دقو : رطانقلا ىف لاق

 كلذ لعف هنأ رمع نبا نع ىور دقو . سأب الف ةضبقلا تحت ام ذخاو هتيحل

 . تدجو اميف ملسم ةديبع وبأ اهنم ذخالا ىف صخرو . نيعباتلا نم ةعامجو

 . امهنع تدجو اميف نيريش نباو ىبعشلا هنسحتساو

 ةيفاع اهكرت : الاقو كلذ اهرك ةداتقو نسحلا نأ هباتك ىف ىلازغلا معز دقو
. 

 اذا بيرق اذه ىف رمالاو ( ءاحللا اوفعا ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل انيلا بحا

 هومسشي طرفملا لوطلا ناف بناوجلا نم اهريودتو ةيحللا صيصقت ىلا هتني مل

 هذم يلع هنع زارتحالاب ساب الف هيلا ةبسلاب نيباتفملا ةنسلا قلطيو ةقلخلا

 . خلا , ةينلا

 . رمالا هنمضت ىذلا ىهنلاب يا ( لاط امل عطقلا ديري ) : هلوقب دارملا نأ رهظ مث

 . اهنم لاط امل عطقلا نع يمنلا

 . ملعإ هللاو .عمجلاب ةخسنلا تتبث نا براوسشلل اهنم ىف ريمضلا نأ لمتحيو

٠ 95 : ةيآلا . فا رمالا ةروس )9
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 (خلا١.ناسنالا ىف اننس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نب ) : هلوق _- 9

 . )7( اضبا مالسلا هبلع ميهاربا ننس ىمسنو

 )8( . همتاك تاملكب 7 1 وتنأ اك » : ىلاعت هلوقب دارملا ىهو لبق

 . ملعأ هللاو . لاوقالا ضمب ىف

 .ةضبقلا ردق ىلع داز اذا بجاو وهو ( رعسلا قرف سأرلا ىف ىناللاف ) : هلوق

 نيتيحانلا رعش طالتخا كلذ ىف رذحي امناف رعشلا قرف امأ و : حاضيالا ىفن لاق

 رعشلا ناك اذا كلذو هتالص داعأ ةيحان ىلا ةيحان نم تارعش ثالث تزاج ناو

 .( خلا . قرفي نا نكمي ام لقا ىدنعا وهو كلذ . قوف ام ىلا عب اصأ ةعبرا رادقم

 لما بدأ وهو .. هنع ىهنم كلذ ناف سأرلا ىف ةقرفم اعطق ىأ اعورف هكرت اذا الا

 اراعش كلذ راص ثيح فرشلا لمأ ةئيه ىلع بناوذلا لاسرا كلذكو . ةراطشلا

 . ىهتنا . اسيبلت كلذ راص افيرش نكي مل اذا هناف مهل

 . هنع مالكلا مدقت ( براشلا صقو ) : هل ق

 ناسنالل بحتسيو : ءوضولا ةيفيك ىف رطانقلا ىف لاق ( كاوسلاو ) : هلوق

 هنآ مالسلا و ةالصلا هيلع ءىبنلا نع ىرور دقو ءوضولا لبق كاوسلاب ءىدتبب نأ

 كاوسلاب ىوني نأ ىغبنيف ( انيلا اهْوّيَطَق نآرقلا قرط مكمماَوفا ) : لاق
 . ةالصلا ىف لجو زع هللا ركذو ةحتافلا ةءارقل همف ريهطت

 كاوس رثإ ىلع ةالص ) :: لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ليق دقو
 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ( كاي رمعب ةالص نيرشعو سمح نم لضفا

 رخآ ىلا (موُصو نكو ٍةالَص لك ةنع لاَويتلاب مهترمأل ىنمأ َلَع قشا نأ ال وك )
 . هلضف نايب ىف لاطا ام

 : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلا دنسلاب ءايركز ىبا نع ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملسمو دمحا ىور (7)

 كاوسلاو . ةيحللا ءافعاو براشلا صق : ةرطقلا نم رشع : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .املا صاقتناو . ةناعلا قلحو . طبالا فتنو . مجاربلا لسغو . رافقلفالا صقو . املا قاشنتساو

 ٠ ءاجنتسالا ىنعي

٠ 124 : ةيلا . ةرقبلا ةروس (8)
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 امم راجشالا نابضق نم هريغ وأ كارالا بشخب كاتسي نأ هتيفيكو : لاق مث

 رصتقا ناو .. الوطو اضرع كانسي و , نانسالا ةرفص ىنعأ حلقلا ليزيو نسحي

 . اضرصف

 دنعو (1) هيبقع لصي مل ناو ءوضو لك دنعو ةالص لك دنع كاوسلا بحتسيو
 . خلا . هتحثار هركت ام لكأ وأ . مون لوط وا موثلاب مفلا ةحنار ريغت

 ءاملا نم ةفرغ ذخاي مث : رطانقلا ىف لاق ( قاسشنتسالاو ةضمضملا ) : هلوق

 امئاص نوكي نأ الا ةمصلفلا لا ءاملا دري نأب هاف رغ رفيو اثالث ضمضمتيفن هيفل

 ركذلا ةرثكو كباتك ةوالت ىلع ىتعأ منهللا ) : كلذ دنع لوقيو ءاملا علبي الئل قفريف ح - - ,1 ل حإ ٧٠ ؟ د( . - . .
 ناب اثالث قشنتسيو هفنال ىرخا ةفرغ ذخاي مث ( كتنج رامث نم ىنميطاو ك
 ةمللا ) : قاشنتسالا يف لوقيو هيف ام رثنتسيو هميشايخ ىلا سفنلاب :ءاملا دعصي

 كب ذوعأ ىنإ مهللأ ) راثنتسالا ىفو ( ٍضاَر يتيت تناو ةنَجْلا ةعنا نم ىنمممش ا

 . هنلازا راثنتسالاو ءاملا لاصيإ قاشنتسالا نال ( رادلا ءوس نمو رانلا مئاد ن

 هي زحي هناف قاشنتسالاو ةضمضخلملاب اعيمح فنالاو مغلا عمجي نأ دارأ ناو

 جورخ نم هعنعمب رذع هل نكي مل نا كلذ دنع فنالاو مفلا ىنف هعبصأ لمجو كلذ

 . خلا . فرفي مث هفنا ىف حرج وا مفلا نم مدلا

 ام وہ نيعب را لك ىن هفتن بحتسيو : رطانقلا ىن لاق ( نيطبالا فتن ) : هل ,ة

 كلذ دوعت نم ىلع هقلحب ساب الو . ءادتبالا ىف هفتن دوعت نم ىلع لهس كلذو ةرم

 اهللخ ىف خسولا عمتجي ال نأو ةفاظنلا دوصقملاو مالياو بيذعت فتنلا ىف ذا
 . قلحلاب كلذ لصحيو

 رعشلا جرخو هبنج ىلا هدضع ناسنالا قصلا اذا طبالا فتن مهضعب دح دقو

 . ىهتنا . ملعا هللاو . نيبناجلا نم

 سوؤر تزواج اذا رافظالا امأو : حاضيالا ىف لاق ( رافظالا ميلقتو ) :: هلوق
 . ىهتنا . ةالصلا اهب زجت مل عباصالا

 تلاط اذا اهتروص ةعانسشل اهيلا بودنم وهو : لاق ثيح رطانقلا ىف هفلاخو

 ابا اي ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نأ ىدرو خسولا نم اهيف عمتجي املو
 . ( اَهنم لاط ام نَع دفي ناطيشلا نإَق رفاظا ملق ةريرم

٠ هبقع لصي مل ناو باوصلا لعلو . ةدمتعملا خسنلا ىف اذك (1)
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 ةالصلا هيلع هنال ةالصلا ةحص كلذ عنمي الف خسو رفظلا تحت ناك ولو

 ملو خاسوالا نم مهرافظأ تحت ام ركنيو رافظالا ملقب برعملا رمأي ناك مالسلاو

 اميس ال ةجاحلل هيف لهاسي هنال وأ ءاملا لوصو عنمي ال هنال اما ةالصلا ةداعاب مهرماي

 . كلذ نع رجزلاو ظيلفتلا وهو ةدئاف هيف ناكل كلذب رمأ ولو لجرلا رافظاىف

 هنا تعمس نكلو رافظالا بيترت ىف ايورم اربخ بنكنا ىف را ملو : ىلازغلا لاق
 ىرسيلا ىف أدتباو ىنميلا ماهباب متخو ىنميلا هتحبسمب ادب ملسو هيلع هللا ىلص

 . ىنميلا ماهباب منخو رصنخلا ىلا ةحبسملا نم ىنميلا ىفو ماهبالا ىلا رصنخلاب

 لقن هيف تبثي مل نا ىدنع ىلوالاف لجرلا عباصأ امأو : هباتك ىف ىلازغلا لاق ا

 . ملعا هللاو . ليلختلا ىف امك ىرسيلا رصنخب متتخي و ىنميلا رصنخب ادبي نا

 هيلع هللا ىلص :يبنلل اثراو نوكي ال ملاعلا نأ ملعأو ::: هباتك ىف ىلازغلا لاق

 ةجرد الا ءيبنلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح ةعيرشلا ىناعم عيمج ىلع علطا اذا الا ملسو
 ىذلا وه ثوروملا اذا ثوروملاو ثراولا نيب ةقرافلا ةوبنلا ةجرد ىهو ةدحاو

 لغتشي مل ىذلا وه ثراولاو هليصحت ىلع هرادتقاو هب هلافنشاب لاملا هل لصح

 هللاو . هل لصح ام دعب هنم هاقلتو هيلا لقتنا نكلو هيلع ردقي ملو ليصحتلاب

 . ىهتنا . ملعأ

 . ةناعلا رعش ةلازا هب دارملا ( دادحتسالاو ) : هلوق

 ةرونلاب و فنتنلاب ءاسنللو قلحلاب لاجرلل كلذ ةلازا بحتسي و : رطانقلا ىف لاق

 . اموي نيعبرأ نع رخاتي نأ ىفبني الو عيمجلل
 . عبصالاب رودي رعسلا ناك اذا كلذ مهضعب دح دقو

 براشلا صق ىف ملعأ ال : لاق هنا هللا همحر ملسم ةديبع ىبأ نع ىور دقو

 نع كلذ حزاف لاط :اذا الاو ادودحم ادح ةناعلا قلحو طبالا فتن و رافظالا ميلقتو

 . يهتنا . ملعأ هللاو . ةعدب رافظالاو رعشلا نفد نا ليق دقو

 . بحتسم هنا هللا همحر حاضيالا بحاص ركذو

 دوهيلا ةداعف ناتخلاب ريهطتلا اماو : رطانقلا ىف لاق ( نانتخلاو ) :هلوق

 بحا كلذو دلولا رغثي نأ ىلا ريخاتلاب اوفلاخي نأ ىغبنيف ةدالولا نم عباسلا مويل

. رطخلا نم دعباو
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 ةمس لاَجزلِل ناتخلا ) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ثيبنلا نع ىور دقو
 . ةمركم ءاتستللو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ذا ةأرملا ضفخ ىف غلابي ال نا ىغفبنيو

 ىظطحآو هجَوْنل ىرسأ هنك ىكهننأ الو (1ريتسهآ ةيط مأ اير :ضفخت تناكو ةيطع مال
 . اهعامج ىف نسحاو . همدو هجولا ءامل رثكأ ىا ( زورلا دنع

 ةوبنلا رون قارشا ىلاو ةيانكلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هظفل ةلازج ىلا رظنا

 فيخ ةلفغلا تعقو ول ام هردق لزانلا رمالا اذه نم ىمأ وهو هل فشكنا ىتح

 ايندلا حلاصم هتثمب نميب مهل عمتجيل نيملاعلل ةمحر هلسرأ نم ناحبسف . هررض

 . ىمتنا . ملسو هيلع هللا ىلص نيدلاو

 اذاف : هتيفيك نايب ىف هللا همحر رطانقلا بحاص لاق ( ءاجنتسالا ) :: هلوق

 نيب عمجلا نم دبالو ثاملاب ءاجنتسالا ىلا لقتنا رامجتسالاب ةبوطرلا تعطقنا
 . رثالا ةلازاو ءاقنالل ءاملاو عضوملا نع نيعلا فيفختل راجحالاف ءاملاو راجحالا

 اهترشابم لبق ديلا ىلع ءالا بصي نأ ءاملا لامعتسا ةفص ىف بحتسللاو

 وآ بلص عضوم ريغ ىلع انكمتم محتسملا ىلع سلجي مث اثالث اهلسفيف ةساجنلا
 لسغب ائدتبم ىلاعت هللا ركذي مث ءىش ةلاسغلا نم هيلع رياطتي الئل سجن ناكم
 ىرسيلا هدي ىلع بصلا ىلاو ءاملا لسريف طنافلا لحم ىلا لقتني مث الوا لوبلا لحم

 ىقني ىتح كرعلا ديجيو ءاقتنالا نم نكمتيل اليلق ىخرتسيف لحملا اهب الساغ
 ددع ديدحت ريغ نم اهنع كشلا لوزيو بيطتو سفنلا نثمطتو ةجوزللا لوزتو

 ركذب محتسملا نع لصفني امث ةقرلاو ةظلغلاو ةرثكلاو ةلقلاب فلتخي كلذ نال

 ياتنيلا نم ىبلق زهو مالسإلاب ىجزق نع هلأ ) : لوقي هيلا ءاعدلاو هللا
 . ( ةيسارلا محر اب تنرب نيلا روحلا نم ىنجوَرَ تاساجنلا نم يدمسَجَو

 . ساوسولا عبنم كلذ ناف هيف عبصالا لاخداب نطابلل ضرعتي نا رذحيلو

 يقب هنا ردقيلف للب نم هب سحب ايو نطاب رهف هيلا لصي ال ام لك نا ملعيلو
 هيلع طلستي, الو كلذ هسفن ىف ىوقي ىتح هيلع ءاملا شضريلف هيذؤي ناك ناو ؛امل

 كلذ ركذءاملا شر ىنعأ كلذ لعف مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا نأ ربخلا ىفو
 . . ىهتنا . ملعا هللاو . هريغو ىنامعلا رفعج نبا

٠ ثيدحلا درواو اليلق امهنم اثخا رظبلا ةضفاخلاو . ناتخلا ماجحلا شأ : ناسللا ىف لاق (1)
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 نوسمخ او سماخلا بابلا

 ب ا د ل ١ ىف

 ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 20
 ْنَع نانثأ ىجان ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 . »“ دحاو

 ةعاسلا موقت ل » : لاق )1( ة ري ره ىبا قيرط نمو - 1 9

 . «هناكمم نوكي نأ ىنمَتَيف ِلَجَرلا ربقب لجرلا رمي ىتح

 مدآ نأ ك « : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هقيرط نمو - 2 ,

 . « بكري هنمو قلخ هنم هنإف بتذلا (2) بجبَع الا ضزألا هلكات

 لاق : لاق ىردا .ديمس ىب ] نع رباج نع ةديبع وبأ _ 723

 هيف اتيب لخت ال ةكتألملا نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « زَوَص وأ ليثامت
 هيلع هلل ١ ىلص هللا لوسر نع ىتفلب : لاق ةديبع وبأ _ 724

 نظي َناَك ام هللا ناوضر نم ةمللاب ملكتيل لجرلا نار » : لاق ملسو

 . هفلي موي قارةئاَوضر اهب هك هللآ بمكيق تفلب ام (ة) نبت
 ام غلبت نأ نظي ناك ام هللا طخس نيم ةملكلاب ملكتيل لُجَرلا ناو
 : « ةمايقلا مؤي ارطس اهب هت هللا بنَْيف هيلات

 لوسر (4) نآ ينغلبي : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5

 ةخسن ىف هيلي ىذلا ثيدعلا كلذكو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف ةريره ىبأ قيرط نم هلوق (1)

 ٠ اضيا دنسلا ركذ بطقلا

 . مبع ()
 ٠ غلبت اهنا با غلبت نا : هلوق ()

٠ هللا لوسر نع خ ىف هللا لوسر نا (4)
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 ْلَحذي مَلَو هيدلاو كرفا ْنَم » : لاق (5) ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 « « امهكرذآ الك ةنجلا امهب

 هيدلاو َدَحا َرَجاَه نَم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو - 6
 . « بوتي نأ الار رانلا لهأ نم ناك راه نم ةعاس

 هللا ىلص ,هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع ةديبع وبأ - 7

 هججَوب ِءالؤَه ىتاي نئاهُجَوْلا وذ يانلا نك » : لاق ملسو هيلع
 . . « هجوب ءالؤهو

 ءىبنلا نع ةريره ىبأ نع (6) رباج نع ةديبع وبأ - 8

 (7),ذشاق قيرطلا ىف ينمي لجر امن » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ثهلي ربلكي اذإف جرَحَو ترتف اهيف لزنف ارئب َدَجَوَف شطعلا مل
 نم بنقلا اذم علب ذَقَل لَجَرلا َلاَقَف شقلا نم ىرثلا لكأيو
 هيفب همق املاب هفخ ًالمق رئبلا لَزَنف ىنكنب ىزلا لثم شطقلا
 لوسر اي : اولاقف . « هك َرَقَعَو كلد هللا َرَكَشَف بلكلا ىقنق َعَلَطق
 (9) ةَبطَر ربك (8) لك ىف » : لاقف ؟ ارجأل مئاهبلا ىف انل نا هللا
 َ . « ؤذجَأ

 : لاق يراصنألا ربشب ىبأ نع ىنغلب : لاق ةديبع وبأ - 9

 لَسزاف هامسا ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تنك
 نم ةدالق ريعب ةبقر ىف (م9) نيقبي الآ عهتيبم ىف ُساَتلاَو الوسر
 نوه ركي ام مُهَباوَد بيصي آلآ نيعلا نم كلذو اهعطق آلا, هريغ الو رب د

 بشطقلا ةفسن ىفو ةريره ىبا نع ةديبع وبا خسنلا رثكا ىف رباج نع ةديبع وبا : هلوق (6)
 ٠ ةريره ىبا نع ىنفلب : لاق ةديبع وبا

 ٠ دتشا اذا (7)

 )٥( ىذ خ .
 ) )9بطر ٠

)٥ ىقبت الا ىرخا ىفو رقي ىرخا ىفو رقت الا ةغسن ىف نيقبي الا : هلوق (م ٠
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 هللا لوسر نع ةري ره ىبأ نع رباج نع ةديبع وبآ - 0
 رخآلا مؤّيلاَو هللاب نمؤت قأ رُمال لحي ال» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « اهنم مرحم ىذ عم الإ ةليل مؤي ةبىيَم رتست نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رباج نع ةديبع وبآ _ 1
 < ه. ۔% 4 ه ۔۔4٩ 4 .. ,2 م و < ۔,۔ .2 ۔

 هل هللا ركش هجرخأف يقي رطلا ىف كوش هضراع نم » : لاق ملسو

 . «هَبنَد هل َرَفعَو

 لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع رباج نع ةديبع وبأ - 2

 مكدحأ عنمي باذعلا نم ةعطق رسلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ْلْجَعْيلف هجو نم هَتَمهَت مكذحأ ىضق اق ةَمْوَنَو ُهباَرَفَو هماعط
 ؟ ةجاحلا ةمهنلا : عيب رلا لاق (10) « هلها لا

 نع )11( ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 ىف مؤشلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا

 . « سَرقلاَو ةأزملاو راذلا

 لوقي : رمع نبا لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 34
 دويلا نم ذَحأ مكيلع ملَس ااي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٨ ۔}۔ 2 ے۔ 4 ٥۔ , ۔ ھ و . ح ٨ .۔ ه 2 ه( ۔ ه .7 . وه ٨ إ ,.ح
 : اولوق نكلو . توملا وه مانسلا و مكئلع ماسلا مكل لوعي امنإف

 ١ . « مكنعو

 هللا لوسر نع (12) انغلب : لاق رباج نع ةديبع وبأ - 5
 ذقف ةممحرر َلَصَو نمم ىلاعت هللا لاق » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 .« ينيقطق دقف همخَر عطق نممو ينلصو

 ٠ ةلحرلا لجعميلف ةشتاع ثيدح ىفو ٠ ةركلا لجعيلف ىرخأ ىفو ٠ عوجرلا لجعيلف ةياور ىف (10)

 ٠ غالبلا طاقسا بطقلا ةغسن ىف ىنفلب : هلوق (11)

٠ ىنفلب خ (12)
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 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا - 8
 . س 5 هم ه ۔ < 1

 : ليق « هلمعب دَحأ ةنجل ١ لخدي نل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 «هتمحري هللا ىنمتي نأ الاي انأ الر» : لاق . هللا لوسر اي تنآ الو

 دصخغي امك اهب ىن دمفغي و هتمحرب ىن وسكي ىنعي : عيب رل ١ ل اق

 . هنفج ىف فيسلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنفلب : لاق ةديبع وبأ - 7

 . « رانلا لهأ نم وهف ةنجلا لفأ نم انأ لاق نمم » : لاق ملسو

 خ ٣ ٦؛“

 هنأب مهضعب هنع ربعو العفو الوق دمحي ام لاممتسا بدالاو : رجح نبا لاق

 . قالخالا مراكمب ذخالا

 . تايحتسملا عم فوقولا ليقو

 . كنود نمب قفرلاو كقوف نم ميظعت وه ليقو
 ىعدي هنال كلذب ىمس ماعطلا ىلا ةوعدلا ىهو ةبداملا نم ذوخام هنا لاقيو

 . خلا . هيلا

 قوقح ةلمح نم اذه ( دحاو نع نانلا ىجانتي ال ) : هلوق )(13) 720

 امم كلذ نال : حاضيالا ىنف لاق هنود دحأ ىجانتيال و : دعاوقلا ىنف لاق ةبحصلا

 لاق ) خلا . لجر ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال ) : هل وت _ 1

 هبيصي امل كلذ ىنمتيو . كلذك هريغف الاو بلاغلا ىلع ىرج لجرلا ركذ : ىمقلعلا

 ىنمتيف ءرملا ىلع نوهأ بئاصملا مظعا وه ىذلا توملا نوكي ىتح ةدشلاو ءالبلا نم
 . ىمتن ١ . هداقتعا ىف نيتبيصملا نوهأ

 . (1) زئانجلا باتك ىف هنع ثيدحلا مدقت دقو

 ضعب ىف ( خلا . بنذلا مجع الا ضرالا هلكات مدآ نبا لك ) :هلوق - 2
 تنب ك نتْبنَك ءام ءامسلا نم هللا لزني مث نؤُعَتزا ينيتخفنلا ب امم ) تاياورلا

 ملسمو اطوملا يف كلام هاور ( ثلاثلا نود نانثا ىجانتي ال ) ىنعملا ىف هقفاوي ام ىراخبلا ىور (13)
 ٠ رمع نبا قيرط نم

٠ باتكلا نم 489 مقر رظنا (1)
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 بكري ةني بنذلا ْمْجَع َوُمَو دحاو مظع الاي قبي الا ؛ىَت ناسنإلا نم سيلت لبلا
 هيف ادبا ضزالا هلكات ال اًنظَع ِناتستإلا ىف ناب ) ةياور ىفو ( ةماتلا موي قلحلا

 . ( بنذلا ثَجَع : لاق ؟ هللا لوسر اي وه مظع يا : اولاق ةَماَيِقْلا موي بكري

 ۔ ( لَدرَخ ةح لثم : لاق ؟ بنذلا بجع ام هللا لوسر اي : ليق ) ةياور ىفو

 صعصعلا سأر وهو بلصلا لصا ىف فطل مظع ءابلا ضوع اضيأ ميملاب مجع

 . عبرالا تاوذ نم بنذلا سأر ناكم وهو

 ۔ ( لدرخ ةبح لثم هنا ) اعوفرم لاق نأ ىلا . ديعس ىبأ ثيدح ىفو

 دوجولا رهظي نم نال هملعن ال رس اذه ىف هلل :: ليقع نبا لاق : ىزوجلا نبا لاق

 ۔ خلا . هيلع ىنبي ءىش ىلا جاتحي ال مدعلا نم
 : لاق ثبح هللا همحر تالاؤسلا بحاص هللا بهذ ام اذه لثمو .: لوقا

 . كسن الف ءىش نم ال مهقلخ هنا ملعن نا امأو ءايشالا قلخ هللا نأ ملعن نآ انيلعو

 انيلعو كشن ال ةدايز ءىش ىلا ال مهؤانف كلذكو ةفرعملا ىنعا كلذ انيلع : ليقو

 . كسن ال ءىش نم ال مهتداعا نأ ةفرعم انيلع كلذكذ . كلذ

 (مدآ ىنب ىف بتذلا مجَع مهيف ىقبي لب) : ىسلبارطالا نيسحلا نب دمحا لاقو

 . كلذ ملعاف ءىش نم ال مهقلخ امك دوجوم ءىش ال نوريصيو نونفي لب كلذ ىف اطخا

 لاقو اهلثم ةداعالاو ءىش نم ال مهادبو مهقلخ هنا ىلع نوعمتجم انا هيلع درلاو

 : لاقو . (14) ي رهنلَع نوهأ َومهَد هذييت ةمث قلحلا ادبي ىذلا َوممَر ه : لجو زع
 لوق وهو (16) .هين يقنَع لوا انأدب امك ه : لاقو (15) « نودعت مكا اَمَك ه
 .ىهتنا مهيلع هللا ةمحر باوصلاو لدعلا لهحاو هبلع هللا ةمحر هللا دبع سابع نبا

 ثيح كلذ ىلا ىمقلعلا راشا دقو . هليوان نم دبال ثيدحلا تبث ثيح : لوقاو

 كلذ نوكي نأ لمتحيو : هصن ام ليقع نبا نع ىزوجلا نبا هلقن ام ركذ دعب لاق

 كلذب ةكئالملل ملعلا لصحي الو هرهوجب ناسنا لك ءايحا ىلع ةكئالملل ةمالع لمج

 ٠ 27 : ةيآلا . مورلا ةروس (14)

 ٠ 29 : ةيولا . فارعالا ةروس (15)
٠ 104 ةيالا . چعلا ةروس (16)
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 نايعالا كلت ىلا حاوزالا ةداعا كلذب دارأ امنا هنأ ملعتل صخش لك مظع ءاقباب الا

 داسجالا لاثمأ ىلا ةداعالا نأ ةكنالملا تزوحل هنم ءىش ءاقبا الولو اهنم ءزج ىمه ىتلا

 . ىهتنا . داسحالا سفن لا ٧

 ( ضرالا هلكأت ) فنصملا ةياور ىف هلوقل ىواسملا ( ىلبي ) هلوق ىلع بتكو
 ديري نأ لمتحيو . ةيلكلاب هؤازجا مدعت ىأ ىنفي هب داري نأ لمتحي :: هصن ام

 بكر اذا داعي مث بارتلا مسج ةفص ىلع ريصيو ةدوهعملا هتروص لوزتف ليحتسي هب
 . دهع ام ىللا

 . الصا ىنفي ال هنأ ال هزاقب لوطي ىا ىلبي ال هنأب حارشلا ضعب معزو
 ةمكحلاو :: لاق هللا همحر تالاؤسلا بحاص هركذ ال بسانملا وع اذهو : لوقأ

 ةدعاقك عيمجلا نم بلصأ وهف هيلع ىنبيى ذلا هساو ناسنالا ءدب ةدعاق هنأ هيف

 . ءاقب مودأ ناك بلصا ناك اذاو رادجلا

 . ليلد ريغب رهاظلا فلاخ هنال دودرم اذهو : لاق

 نم مهقلخ ىلاعت هنأ امك ءدبلا ىلع ةداعالا سايق وهو رهاظ هليلد لب : لوقأ

 . ملعا هللاو . ةردقلا لامك ىلع لدا نوكيف ءىش نم ال مهديعي كلذك ءىش ال

 .مهداسجا لكات ال ضرالا نال ءايبنالا هنم صخي ماع اذه : ءاملعلا لاقو : لاق

 . ءادهشلا ربلا دبع نبا مهب قحلاو

 . بستحملا نذؤملا ىبطرقلاو

 مدآ نبا لك ناو بارتلا هلكاي مدآ نبا لك وهو ربخلا ليوانف : ضايع لاق

 . ىهتنا . ءايبنالاك ةريثك اداسجأ لكاي ال بارتلا ناكو بارتلا هلكاي امم

 . نونلا حتفب ىنعي ( بتذلا مجعلا ) :: هلوق

 هلكاي الو بنذلا بجع ىلبي ال : اولاقو روهمجلا هرهاظب ذخأ : ىمقلملا لاق

 : . بارتلا

 . ىلبي اضباأ بنذلا بحعو ىا واولا ىنعمب انه الا : لاقف ىنزاملا فلاخو

 . واولا ىنعمب الا درت : اولاقف شفخالاو ءارفلا ىنعملا اذه تبثا دقو

 ىنزاملا هب درفنا ام دريو تالاؤسلا ىف ركذ ام بساني اضيأ اذهو : لوقأ
. خلا . امهثيدح ىن مدقت امك ادبا هلكات ال ضرالا ناب حيرصتلا
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 ۔-۔ .=

 ىمدآلا نم قلخ ءىش لوا هنا ىضتقي : ىمفلعلا لاق ( قلخ هنم هناف ) : هلوق

 نأب امهنيب عمجي هنال ( هئسأرل مدا نم قلخ ام لوأ ) ناملس ثيدح هضراعي الو
 ال مدآ ىف حورلا خفن ناملس لوقب دارملا و هينب قح ىف كاذو مدآ قح ىف اذه

 .. ىهتنا . هدمسمح قلخ

 ىف هظفل ( روص وأ ليثامت هيف اتيب لخدت ال ةكنالملا نا ) :_ هلوق _ 3

 . ( ب واَصت ار تلك هيف ات ةكن للا لخدن ال ) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا

 هيلع ثارف ليربج ملسو هلع هللا ىلص ءىبنلا دع و : لاق ىرخأ ةياور ىفو

 دجو ام هيلا ىكشف هيقلف جرخف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىلع دتشا ىتح

 . ( بلع الو روص هيف اتيب رخذ ال نا ) : هل لاقف

 . ( ةكينالملا هلخدن ل ُرََضلا: هيف ىذلا تيبلا نإ ( ةياور ىفو

 نم ىنئتسي ليقو مومعلا هرعاظ ) ةكئالملا لخدت ٧ ( : هلوق ىف رحح نبا لاق

 حاضو نبا مزج كلذبو ةلاح لك ىف صخسشلا نوقرافي ال مهناف ةظفحلا كلذ

 . نورخآو ىباطخلاو

 . انئاملع ضعب لاق : ىبطرقلا لاق نكل

 نم نوعنتمي ٧ ةظفحلا نوك ىلع لادل ١ ىنعي صصخملاو م ومعل ١ ره اظلا و

 . اصن سيل لوخدلا

 دبعلا لمع ىلع هللا مهعلطي نأ زئاجلا نم هنا هديؤي و تلق : رجح نبا لاق
 . اهيف وه ىتلا رادلا بابب مهو هلوق مهعمسي و

 لوق وعو . يحولا ةكئالمب ةكئاللا صيصختب لوقلا ميمعتلاب لوقلا لباقيو

 وهو هركذأس امك ملسو هبلع هللا ىلص هصئاصخ نم ناك كلذ نأ ىعدا نم

 . ىهتنا ؛ ذاش

 ءاوس صخشلا هيف رقتسي ىذلا تيبلاب دارملا : رجح نبا لاق ( اتيب ) : هلوق
 . ىراخبلا تاياور ضعب ىف هت وبثل بلكلا ىلع ملكتف . خلا: . كلذ ريغ ما ءانب ناك

 . ىفنلا قايس ىف ةركن هنال بلك لك ىف مومعلا رهاظلاو
 بالك ىهو اهذاختا ىف نذا ىتلا بالكلا ءانثتسا ىلا ةفئاطو ىباطخلا بهذو

. عرزلاو ةيشاملاو ديصلا
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 . ۔۔۔۔۔ے۔۔۔س=-مس۔۔س×س۔۔۔>۔۔ےدسسححس .. ........۔۔م..م.م.....

 . ىوونلا لاق اذكو مومعلا حيجرت ىلا ىبطرقلا حنجو
 رهاظلا ناف ىوارلا نم كشلل (وأ) نأ رهاظلا ( روص وأ ليثامت هيف ) : هلوق

 . امهنيب عمجلا ىراخبلا قرط نم ءىش ىف سيلو رخآلا ىلع ىنغي امهدحأ نا

 ىتلا تيبلا ةكئالملا لخدت ال ىتلا ةروضلاو : ىباطخلا لاق : رجح نبا لاق
 عطقي مل ام حورلا اهيف ىنلا روصلا نم نوكي ام وهو هؤانتقا مرحي ام هين ىمه

 . لاق نأ ىلا . نهتمي ملو هسار

 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلاب صاخ مكحلا اذه نأ ىعداف نابح نبا برغأو )

 هنأ ركذف ) خلا . سرح اهيف ةقفر ةكنالملا بحصت ال ) رخآلا ثيدحلا رظن وهو

 . ادح هدمبتساو ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف ةقفرب هصخ

 عم ريواصتلا هيف ىذلا ناكملا لخدت ال ةكنالملا نوك لكشتسا دقو : لاق مث

 ني اص ام هل َنَولَمْعَي ) مالسلا هيلع ناميلس ركذ دنع ىلاعتو هناحبس هلوق
 ۔ يربطلا هجرخا ساحن نم اروص تناك : دهاجم لاق دقو (1) (يِثاَمَت و بيراحم

 . قازرلا دبع هجرخا . جاجز نمو بشخ نم تناك :: ةداتق لاقو

 ءايبنالا لاكشا نولمعي اوناكو ةعيرشلا كلت ىف زئاج كلذ نا : باوجلاو
 . مهتدابعك اودبعتيل ةدابعلا ىف مهتنيه ىلع مهنم نيحلاصلاو

 .هنع ىهنلاب انعرش ءاج مث امارح مهتعيرش ىف كلذ نكي مل : ةيلاعلا وبأ لاق دقو

 حاورالا تاذ ريغلا شوقنلا ةروص ىلع تناك ليثامتلا نا : لاقي نا لمتحيو
 . لكشملا ىنعملا ىلع لمحلا نيعتي مل المتحم ظفللا ناك اذاو

 ضراب تناك ىتلا ةسينكلا ةصق ىف ةشئاع ثيدح نيحيحصلا ىف تبث دقو

 تام اذا اوناك ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هناو ريواصتلا نم اهيف امو ةشبحلا

 رارش كيلوأ ةروصلا كلت هيف اورؤَصَو ادجسم هربق ىق اونب خلاّصلا نُجَرلا مهيف
 قلطا ام عرشلا كلذ ىف ازئاج ناك ول هناب رعشي كلذ ناف ( هللا دنع يقلخلا

 روص لعف نا ىلع لدف قلخلا رش هلعف ىذلا نآ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . روصلا دابع هثدحأ ثدحم لعف ناويحلا

 نا ) تاياورلا ضعب ىفف ( خلا . ةملكلاب ملكتيل لجرلا نا ) : هلوق _ 4
 ناو ِتاَجَرَد اهب هللا ُهعَكرَي . الاب اهل ىقلي ال هنلا ناوضر نم ةمصكب ملكتيل دبعلا

 . ( منهج ىف اهب يوهي الاب اهل ىقلي ال هللا طخس نم ةملكلا ملكتي ذبقلا

٠ 13 ةيآلا . ابس ةروس (1)
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 رشلا و ريخلا مهفي ام ىلع لمتشملا مالكلا ىأ ( ةملكلاب ) :: هلوق : ىمقلعلا لاق

 . نالف ةملك ةديصقلا لاقي امكو ةداهشلا ةملك لاقي امك رصق وأ لاط ءاوس

 اهتبقاع ىف ركفني الو هرطاخب اهلمأتي ال ( الاب اهل ىقلي ال ) : هلوق ىلع بنك و

 دن ومن انيم توُبىيِحَتَو ه : ىلاعت هلوق وحن نم وهو ائيش رثؤت ال اهنا نظيو
 . لاق نا ىلا (17) س ميظع هللا

 ىتلا ىم رانلا ىلا اهببسب اهبحاص ىوهي ىتلا ةملكلا : ربلا دبع نبا لاق
 . رثاجلا ناطلسلا دنع اهلوقي

 مل نأو هكالهل اببس نوكتف ملسملا ىلع ىعسلاب وا ىفبلاب : لاطب نبا دازو

 . اهما لئاقلا ىلع بتكيف كلذ ىلا تدأ امبر اهنكل كلذ لتاقلا دري

 نع اهب عفدي ىتلا ىه ناوضرلا اهب بتكيو تاجردلا اهب عفرت ىتلا ةملكلاو

 . امولظم اهب رصني وا ةبرك هنع اهب جرفي.ذأ ةملظم ملسملا
 .هللا طخسي اميف اهب هيضري ناطلسلا ىذ دنع ةملكلا ىمه ىلوالا ىف هريغ لاقو ِ

 ىناتي نمم ناطلسلا ريغ دنع تناك امبرو بلاغلا وه اذه : نيتلا نبا لاق
 . كلذ هنب

 نوكت راو ثفرلاو انخلا نم ةملكلا كلت نوكت نأ لمتحي : ضايع ىضاقلا لاقو
 .كلذ دقتعي مل ناو ةعيرشلاو ةوبنلا قحب فافختسا وأ ةريبكب ملسملاب ضيرعتلا ىف

 اهنسح اهلئاق فرعي ال ىتلا ةملكلا ىه :: مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاقو

 . اهحبق نم

 .لاق نأ لا . هحبق نم هنسح فرعي ٧ امب ملكتي نأ ناسنالا ىلع مرحيف : لاق

 نأ دارا نمل ىغبنيف ناسللا ظفح ىلع ثح ثيدحلا اذه ىف : ىوونلا لاقو

 كسمأ الاو ملكت ةحلصم هيف ترهظ ناف قطني نأ لبق لوقي ام ربدتي نأ قطني

 . ىمتنا

 رفظي مل ( امهكردا الف ةنجلا امهب لخدي ملو هيوبا كردا نم ) : هلوق - 5
 . (18) عماجلا ىف الو ىراخبلا ىف ثيدحلا اذهب

 ٠ 15 : ةيآلا . رونلا ةروس )17(

٠ ىنعملا ىف هقفاوي ام ىذمرتلاو دمحاو ىراخبللو 0 ملسم هاور (18)
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 . رانلا لخد امهاصع اذاو ةنجلا لخد امهعاطا اذا هنأ ( ملعا هللاور ىنعملاو

 دقو مولعم وه امك هللا ةيصعم هيف سيل اميف امهتعاط بوجو ىلع هيبنتلا هيفف

 . لقتسم باب امهربل لمج

 هظفلو . بالا نم ربلاب قحأ مالا نا ىلع لدي رخآ اثيدح ىراخبلا ىف ركذ دقو
 هِتلَع هللا نص هللا لوسَر لا ُلُجَر ءاَج ) : لاق ةريره ىبا نع دانسالا ركذ دمب
 : لاق َكُمأ : لاقف ؟ ىِتَبخَص نشخ ياتلا قحا ْنَم هللا لوسر اي : لاقف ملسو
 .( كوبأ 7 : لاق ؟ ٌنَم مث : لاق . َكّغأ : لاق ؟ نمف : لاق . كمأ : لاق ؟ نمم مث

 نم رفاولا ظحلا دلولا ىلع قحتست مالا نا دارملا : ىبطرقلا لاقو : رجح نبا لاق
 . ةمحازملا دنع بالا قح ىلع - كلذ ىف مدقت دقو ۔ ربلا

 . بالا ىلع ربلا ىف لضفت مالا نأ ىلا روهمجلا بهذ : ضايع لاقو

 . لوالا باوصلاو كلام نع مهضعب هلقنو ءاوس امهرب نوكي ليقو

 ثراحلا لقن نكل ةيمفاسلا ضعب بهذ ىناثلا ىلا تلق : رجح نبا لاق

 . لاق نأ ىلا . هيف لاطأو . رظن هيفو ربلا ىف مالا ليضفت ىلع عامجالا ىبساحملا

 ث : تلاق ةارما نأ هدجا نع هيبأ نع بيعش نب رمع ثيدح مالا مدقت ديؤي و
 ءاوح هل ىرجحو ءاقس هل ىبدثو ءاعو هل ىنطب ناك اذه ىنبا نا هللا لوسر اي

 .( خلا .ىحكنت مل ام هب قحأ تنا ) : لاقف . ىنم هعزني نا داراو ىنقلط هابا ناو

 : لاق ثبح ةدلاولا حيجرت للا اضيأ هللا همحر دعاوقلا بحاص راشاو

 ريخلا هنلوأو اهنبلب هتذغو اهنطب ىنف هتلمح اهنال ةدلاولا اميس ال ةرثك اهقوقحو

 ءأ ومح هل اهرجح ناكف اعفن الو ةليح الو اعفد هسفنل قطي ال نيح ةقفشلاو

 . خلا . ءاقس هل اهيدثو

 رخآ ظفلب عماجلا ىف هركذ ( خلا . نيهجولا وذ سانلا رش ( ظ ل وق _- 17

 ل . . ( رات نم اناس ةمايقلا مؤي هل ناك ًاينذلا ىف ِناَهجَو هل ناك نم ) : لاق تيح

 هحو ىلع هحوب ءالؤهو هجوب ءال وه ىتأي ناك امل هنا هانعم : هحراش لاق

 . ةفئاط لك دنع ناسل هل ايندلا يف ناك امك ران نم ناناسل هل لعج داسفالا

. ىهتنا ( سانلا نودجت ) ىف ديزم هيف مدقتو
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 مالشإلا ىف مُمَراَي ةَّيلِماَجْلا ىف عُهراَبِحَف نيام سانلا نودجت ) هظفلو
 عقي نآ لبق ةيهارك هل مهدا ناشلا امم ىف ىيانلا َربَح نودت . اوُّهقم ادا

 جزي ءالؤم ىتأي ىزلا نتَهجَولا اد هنلا دن ةماقلا مؤي“ يانلا رَع نودجتو . هيف
 . ىهتنا ( رعو ِالؤمك ىتاو

 ةيالولا ناشلا اذهب دارملا نأ ركذو . هركذ لوطي امب هيلع حراشلا ملكت و

 خيش لاق : هصن ام ( خلا . سانلا رش نودجتو ) : هلوق ىف لاق نأ ىلا ةرمالاو

 قفانملا لاح هلاح نال سانلا رش نيهجولا وذ ناك امنا : ىبطرقلا لاق : انخوێبش

 . سانلا ىنيب داسفلا لخدي بذكلابو لطابلاب قلمتي وهو
 اهنم هنأ اهل رهظيف اهيضري امب ةفئاط لك ىتأي ىذلا وه : ىوونلا لاقو

 ىلع عالطالا ىلع ليحتو عادخو بذكو ضحم قافن هعينصو اهدضل فلاخمو

 .د ومحمق نيتفئاطلا يب حالصالا كلذب دصقي نم امأف , ةمرحم ةتهابم ىمو رارسالا

 دنع هحبقيو اهلمع ةفئاط لكل نيزي نم مومذملا نأ امهنيب قرفلا :: هريغ لاقو

 حالصا هيف امب ةفئاط لك ىتاي نم دومحملاو ىرخالا دنع ةفئاط لك مذيو ىرخالا

 رتسيو ليمجلا نم هنكما ام اهيلا لقنيو ىرخالا دنع ةدحاو لكل رذتعي و . ىرخالا
 . ىهتنا . حيبقلا

 تاياورلا ضعب ىف ( خلا . قيرطلا ىف ىشمي لجر امنيب ) : هلوق _ 8
 . ( ةممم يقيرطب ) اهضعب ىهو . ( مالم ىشمي )

 هل وق ىف (اذا) عضوم انه ءافلا تعقو :: رحح نبا لاق ( هيلع دتشاف ) : هلوت

 . خلا . ملسم ةياور نم ءافلا هذه تطقسدو « نوطسق مه اذا, « : للامت

 نم سفنلا عافترا وه ثهللا ءاهلا حتفب : رجح نبا لاق ( ثهلي ) :_هلوق

 . ءايعالا

 ثهل . رئاطلا اذكو سثطملا نم هناسل جرخا بلكلا ثهل .: ىنينلا نبا لاقو

 . هيلجرو هيديب ثحب اذا لاقيو ايعا اذا لجرلا

 ىمرو ةيدنلا ضرالا همفب مدكي ىا : رجح نبا لاق ( ىرثلا لكاي ) :: هلوق
 . لاح اماو ةفص اما

 غلب ىأ حتفلاب : رجح نبا لاق ( لثم سطعلا نم بلكلا اذه غلب ) :_هلوق

 ىنعي . خلا . ههيجوت ىفخي الو لثم هطخب ىطايمدلا هطبضو . تف ىذلا لثم اغلبم
: . لوعفملا وه بلكلا اذهو لعاف هنأ ىلع عفرلاب هنأ
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 . هيفخ دحا عزنف تاياورلا ضعب ىف ( هغخ لم ) : هلوق
 جلاعي ناك هنال كلذ ىلا جاتحا امناو : رجح نبا لاق ( هيفب هكسماو ) : هلوق

 . اع ناك دوعصلا ناب رعشم وهو رثبلا نم دعصيل هيديب
 . اناير هلعج ىآ ( هاورأ ىتح ) تاياورلا ضعب ىف داز ( بلكلا ىقسنف ) :: هلوق

 هازج وأ هلمع لبق وا هيلع ىنثا ىأ :: رجح نبا لاق ( هل هللا ركشف ) : هلوق

 فطع نم وأ ةيريسفت ( ه هللا َرَغَعَق ) : هلوق ىن ءافلاف ريخالا ىلعو . هلعفب

 . ماعلا ىلع صاخلا

 دنع هب هازاج ام رهظا ىآ ( هل هللا ركشف ) : هلوق ىنعم : ىبطرقلا لاقو

 . ( ةنكْلا هلخدأف ) هل رفغف لدب تاياورلا ضعب ىف نآ ركذف . خلا . هتكنالم

 ةقارس نيلئاسلا ءالؤه ىمس : رجح نبا لاق ( هللا لوسر اي اولاقف ) : هلوق

 . معشج نب كلام نبا

 مئاهبلا ىلا ناسحالا وأ مئاهبلا ىقس ىف ىأ ( ارجال مئاهبلا ىف انل نا ) : هلوق

 . ارجأ

 . ةايحلا ةبوطر دارملاو ةيح دبك لك ىا ( رجأ ةبطر دبك لك ىف ) : هلوق

 . ةيانك وهف ةايحلل ةمزال ةبوطرلا نال و]

 .ةيح دبك لك ءاورا ىف تباث رجالا ىأ فوذحم ردقي نا انه ةيفرظلا ىنعمو
 / . ثنؤيو ركذي دبكلاو

 . ( ةيدلا سفنلا ىف ) كلوقك ةيببس (ىف) نوكت نا زوجيو

 . ناويحلا عيمج ىف ماع وهو رجأ ىح دبك لك ىف ىنعملا : ىدوادلا لاق

 يمآ دقف مالسالا امأو ليئارسا ىنب ىف ناك ثيدحلا اذه : كلملا دبع وبآ لاقو

 هيف ررض ال امم مئاهبلا ضعبب صوصخمف (دبك لك ىف) : هلوق اماو . بالكلا لتقب
 . هررض دادزيل ىوقي نآ زوجي ال ريزنخلاك هلتقب رومأملا نال

 رمؤي مل ام وهو مرتحملا ناويحلاب صوصخم همومع نا : ىوونلا لاق اذكو

 . ناسحالا هوجو نم كلذ ريغو هماعطا اذهب قحتليو هيقسب باوثلا لصحيف هلتقب

 انال لتقي مث ىقسيف ىنمي همومع ىلع هؤارجا عنتمي ال : ىميمتلا نبا لاقو

. ةلثملا نع انيهنو ةلتقلا نسحن ناب انرمأ
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 باتك ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو بلكلا رؤس ةراهط ىلع هب لدتساو

 . تارامهلطلا

 وه له ىردي الو سانلا ضعب لعف هنا هب لدتسا نم ىلع درلا ىف ليق اممو

 انعرف اذا لب روكذملا لعفلا درحمب جتحت مل انأ : باوجلاو ؟ مأ هب ىدنقي نمم

 ماما هقاس اذا لب مهنع درو ام لكب ذخأن ال اناف (انل عرش انلبق نم عرش نأ) ىلع

 . خلا , هب لالدتسالا حص ديقب هديقي مل و ملع نا حدملا قاسم انعرش

 (انل عرشب سيل انلبق نم عرش) نا حجارلا نال ركذ ام ىلع هب لدتسي ال : لوقأ
 . قالخالا نساحمك خسني ال امو ديحوتلا ىف الا

 انعرش ىف كلذ لحمو داز ريغب ادرفنم رفسلا زاوج ثيدحلا ىفو رجح نبا لاق

 . كالهلا هسفن ىلع فخي مل ام

 بلكلا ىقس ببسب ةرفغملا تلصح اذا هنال سانلا ىلا ناسحالا ىلع ثحلا هيفو

 . ارجا مظعأ ملسملا ىقسف

 مل اذا هلحم نوكي نأ ىغبنيو نك رشملل ع وطنلا ةقدص زاوح ىلع هب لدتساو

 : . قحا ملسملاف ملسم كانه دجوي

 ىمدآلاف ةجاحلا ىف ايونتساو مرتحملا ىمدآلاو ةميهبلا نيب رمالا ىأر اذا اذكو

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . قحا

 نأ) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفل (خلا ريشب ىبا نع) :: هلوق - 9

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك هنآ ربخا هنع هللا ىضر ىراصنالا ريشب ابا

 ٠. هرافسأ ضعب ىف ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر لسراف مهتيبم ىف سانلاو لاق هنا تسح هللا دمع لاق

 مها . تعطق الا ةدالق وا ربو نم ةدالق ريعب ةيقر ىف يقبي ال نآ الوسر ملسو هيلع

 . لاق نأ ىلا ةمجعملا مث ةدحوملا حتفب وهو رجح نبا لاق (ربشب ىبأ نع) :هلوق

 ٠ همسا فرعي ٧ نم ىف دمحأ وبأ مكاحلا ركذ دقو

 كلذ ركذو . رمع دبع نبا ارغصم تالمهمب ةريرحلا دبع نب سيق همسا ليقو

. خلا . رظن هيفو ىراصنالا نزام ىلا هبسن قاسو دعس نبا
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 . اهنيمت ىلع فقا مل رجح نبا لاق (هرافسا ضعب ىف) : هلوق

 دبع نبا لاق (اديز هالوم لسرا) كلام نع ةياور ىف (الوسر لسراف) : هلوق

 . ىل رهظي اميف ةثراح نب ديز وهو ربلا

 . رتو نم ىراخبلا ىف تاياورلا (ربو نم ةدالق ريمب ةبقر ىف) : هلوق

 . تاياورلا عيمج ىف ةانثملاب (رتو) هلوق : رجح نبا لاق

 . ةدحوملا ءابلاب ربو لاقف ثيدحلاب هل ملع ال نم فحص امبر : ىزوجلا نبا لاق

 لامجلا نم عزني ام وه : لاقو كلذب مزج ىدوادلا نا نيتلا نبا ىكح تلق

 . فحصنف نيتلا نبا لاق . فوصلا هبشي

 : لاوقا ةثالث راتوالاب دارملا ىفو : ىزوجلا نبا لاق

 مهمعزب نيعملا اهبيصت الئل ىسقلا راتوا لبالا نودلقي اوناك مهنا : اهدحا

 . كلام لوق اذهو انيش هللا رما نم درت ال راتوالا نأب انالعا اهعطقب اورماف

 . لاق نأ ىلا

 هصنفر رماع نب ةبقع ثيدح هديؤيو نيملا لجأ نم كلذ نا ىرأ : كلام لاق

 . هن هنلا ةنأ لق ةميمت قمع نم

 . كلذ وحنو نيعلا ةيشخ دنالقلا نم قلع ام ةميمتلاو

 ردقلا درت اهنا نظ دقف ينيعلا درت اهنا اهدلق ىذلا دقتعا اذا ربلا دبع نبا لاق

 .هداقتعا زوجي ال كلذو

 كلذ ىكحي و . ضكرلا ةدش دنع اهب ةبادلا قنتخت الثل كلذ نع ىهنلا : اهيناث

 '۔ ةفينح ىبا بحاص نسحلا نب دمحم نع

 كلذب ىذانتت باودلا نال كلذ نع ىهن : لاق هناف هحجري ديبع ىبآ مالكو

 . ريسلا نع تقوعت وأ تقنتخاف ةرجشب تقلعت امبرو اهيعرو اهسفن اهيلع قيضيو

 بيوبت لدي هيلعو ىباطخلا هاكح سارجالا اهيف نوقلعي اوناك مهنا : اهثلاث

 مش (لبالا قانعأ ىف هوحنو سرجلا ىف ليق ام باب) : لاق ثيح ىنعي ىراخبلا
 . لاق نا ىلا (ْسَرَج اهيف ةقفر ةكلملا بحصت ال) اعوفرم اثيدح رجح نبا ركذ

 ريعب قنع ىف سرج الو رتو نم ةدالق نيقبي ال) ظفلب تاياورلا ضعب ف ا
. (مطق ١.
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 رجت ملف ثلاثلا لوقلا ىلع الا كلذ ىف اهريغو لبالا نيب قرف الو تلق : لاق

 . لاق نا ىلا . ليخلا باقر ىف سارجالا قيلعتب .ةدامعلا

 هاور ام ناكسالاب رتولا ال كيرحتلاب رتو عمج راتوالاب دارملا نآ ىلع ليلدلاو

 . لاق نأ لا . اضيأ د واد وب أ

 حتفب عمجأ ةاورلا دنع هناف (ةىرب هئم ًدَتَحُم َنإَق 7 َدَكَقَن رأ هتيحل دقع نم)

 . ءارلا ناكسا ضايع ىكحو فورعم ةلمهم مث ءارلاو ميجلا حتفب س رجلاو . ةانغملا

 . لاق نا ىلا . توصلا مسا ناكسالاب و ةلآلا مسا حتفلاب ىذلا نأ قيقحتلاو

 ليقو هيزنت ةعارك اهناو . ةهاركلل ىهنلا نا ىلع روهمجلا . هريغو ىوونلا لاق
 . ةحاحلا تعقو اذا زوحي و ةحاحل ا لبق هنم عنمي لبقو . مي رحنلل

 عفد دصقي مل اذا اهريغب زوجيو رتولاب دئالقلا نم ةهاركلا صتخت كلام نعو

 . نيبلا

 ركذ هيف ام امأف هوحنو نآرق هيف سيل امم اهريغو مناهبلا قيلعت ىف هلك اذه

 . هركذو هئامسأب ذوعنلاو هب كربتلل لعجي امنا هناف هنع ىهن الف هللا

 اوفلتخاو فرسلا وأ ءاليخلا غلبي مل ام ةنيزلا لجال قلمي امع ىهن ال كلذكو

 . اضيأ سرجلا قيلعت ىف

 . ريبكلا نود اهنم ريغصلا زاجأ نم مهنمو . ةجاحلا ردقب زوجي :: اهثلاث

 سرجلا اهيف نوكي ىتلا ةقفرلا بحصت ال ةكئالملا نأ معزف نابح نبا برغاو
 . ىمتن ١ . اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذا

 ءىبنلا ىهنف ىنعي (نوهركي ام مهباود بيصي ال نأ نيعلا نم كلذو) : هلوق
 راتوالاب ةارملا ىف .لوالا لوقلا ديؤي اذهو مدقت امك كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص

 . ملعأ هللاو

 تاياور ضعب ىف ) رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحب ال ) : هل وق _ 0

 زياَست آل ) اهضعب ىفو (رمَرْحَم ىذ عم آلإمايا ةنالث ةأزملا رفاسن ال ) عماجلا
 ۔ کی 2[.م م . 2 ل . . مه۔- ۔ و ه م ر ٥ م م مر م ء 2 ”؟ ٥

 عَم الإ ةازملا رفاست ال ) اهضعب ىفو ( اَهيَنَع مرحي مَرْحَم اهعمو الا, اديرب ةارما

: ( مَرخمم اهَمَمَر آلإ لُجَر اهبَلَع لُخذَي الو مرُحَم ى
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 الف بلاغلا جرخم جرخ : حراشلا لاق ( رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ) :_هلوق

 . هل موهفم

 مرحم ىذ عم الا رفاست .ال ةأرملا نأ ةثالثلا ثيداحالا نم دارملاو :: لاق مث

 . اهظافلأ تفلتخا ناو جوزك هوحن وا ىا

 لك هلاس ام بسحب نيلئاسلا باوج فالتخا عم عقو اهيف ددعلا فالتخاو

 نال مرحم نودب موي نود ام ةريسم اهل ناب ىفانت ال امك اهنيب ىفانت الف دحاو

 . هريغو ىنامركلا هلاق ام ىلع هب رابتعا ال ددملا م وهنم

 مويلا ىفو ةليللا ىف ظافلالا هذه فالتخا ءاملعلا لاق :: نالسر نبا : لاق

 . نطاوملا فالتخاو نيلئاسلا فالتخال ثالثلاو ةليللاو

 ريغب اثالث رفاست ةارملا نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص هنأك : ىقهيبلا لاق

 اموي اهرفس نع لئسو . ال لاقف مرحم ريغب نيموي اهرفس نع لئضو . ال لاقف مرحم

 دحاو وار نع افلتخم اهنم ءاج امو هعمس ام مهنم لك ىداف ديربلا كلذكو . ال لاقف

 . حيحص اهلكو اذه ةراتو اذه ةران ىورف نطاوم ىنف هعمىنف

 هللا ىلص دري ملو رفسلا مسا هيلع عقي ام لقال ديدحت هلك اذه ىف سيلو

 . ارفس ىمسي ام لب اديدحت ملسو هيلع

 رصم وا جوز ريخب ةارملا هنع ىهنت ارفس ىمسي ام لك نا لصاحلاو
 سابع نبا ةياورل كلذ ريغ وا اديرب وأ اموي وأ نيموي وأ مايأ ةثالث ناك ءاوس

 لوانتي اذمو ( عرس ىذ مالا ةارنا رفاست الر ملسم تاياوو رخآ ىعو ةقلطلا
 . ىهتنا . ارفس ىمسي ام عيمج

 خسرفلا : لاق . خسارف ةعبرا ديربلا هصن ام ( اديرب ) : هلوق ىلع بتكو

 ليمي رصبلا نال رصبلا دم ىهتنم ضرالا نم ليملاو لايمأ ةثالثا وهو برعم ىسراف

 . ىرهوجلا مزج كلذبو هكاردا ىنفي ىتح ضرالا هجو ىلع هنع

 ةارما وأ لجر وهأ ىردي الف ةحطسم ضرأ ىف صخشلا ىلا رظني نأ هدح ليقو

 . .تآ وا بهاذ وا

 ةضرتعم اعبصأ نورشعو ةعبرا عارذلاو عارذ فالآ ةنس ليملا : ىوونلا لاق

. رهشالا وه هلاق ىذلا اذهو ةلدنعم ةضرتعم تاريعش تس عبصالاو ةلدتعم
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 ةعبرا وه ليقو ناسنالا مدقب مدق فلا رشع ىنثأب كلذ نع ربع نم مهنمو
 . عارذ فالآ

 . اندنع بعذملا وه اذهو : لوقا

 . نايبلا بحاص هلقن . عارذ فالآ ةثالث لب : ليقو

 . ربلا دبع نبا هححصو ةئامسمخ :: ليقو

 . عارذ افلأ وه : ليقو

 . لمجلل ةوطخ فلأب كلذ نع ربع نم مهنمو

 لممتسملا ديدحلا عارذب هريغ هررح دق هريرحت ىوونلا ركذ ىذلا عارذلا نا مث
 ردقب ديدحلا عارذ نع صقني هدجوف راصعالا هذه ىف زاجحلاو رصم ىف نآلا

 عارذ فالآ ةسمخ روهشلا لوقلا ىلع ديدحلا عارذب ليللاف اذه ىلعف نمتلا

 . حتفلا نم ىهتنا . اهيلع هبن نم لق ةسيفن ةدئاف هذهو اعارذ نوسمخو ناتئامو

 رشع انثا ليملاو . ىمشامهلاب لايمأ ةنالث ءاملا حتفب ديربلا : نالسر نبا لاقو

 . عارذ فصن مدقلاو . مدق فلا

 هقوف ام ميرحتب حيرصت ديربلا ىف سيلو موي فصن ديربلا : ىوونلا لاقو
 ۔ ىهتنا . مهضعب دنع ةجحب سيل فرظلا موهفم نال ثالث وأ ةليلو موي نم

 اهجورخو ةأرملا ىلع جحلا بوجو نم حاضيالا ىف هركذ ام لكشي اذه ىلعو

 . لاق ثيح مرحم وذ الو جوز اهل نكي مل ناو نيملسملا عم

 نوكي نا ةارملا ىلع جحلا بوجو طورش نم : لاق هنأ ةفينح ىبا نع ركذ دقو

 . جحلا ىلا رفسلا ىلا اهعم جورخلا ىلع اهعواطيف اهنم مرحم وذ وأ جوز اهعم

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةريب ره ىبأ نع ىور امب كلذ ىف جتحاو

 مرحم ىذ عمسلا ةكيََو مؤَي ةَبسيَم بيت نأ رخآلا مويلاو ولاب نمؤن ةآرمال لحي ال )
 . ٠ ) هئم

 اذا ) : لاق هنأ رباج نع ةديبع ىبا نع ةلأسملا هذه ىف ركذ انباحصأ رثا ىفو
تباصا تناك ناف بجاو اهيلع جحلاف جحت مل ىتلا ةرورصلاو ةرورص ةأرملا تناك
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 عم الا جحت الف جح دق نمم تناك ناو . مهسفنا هنم نوعنمي امم اهوعنمي نأ

 ٠. ىمتنا . مرحم ىذ

 ةنمآ نأ ريسلا بانك ىف هللا همحر ىخامشلا ديعس نب دمحا انمع ركذو

 تعجر املف ةنسلا كلت جرخي ملو جحلا ىلا تجرخ هللا همحر ديز نب رباج ةجوز
 هلخداو هيلا جرخف احيبق ءانث تنثاو ةبحصلا ءوس تركذف اهيرك نع اهلاس

 . خلا . راد

 ةبحصلا ءوسب كتربخأ : تلاقف لاق نا ىلا ناسحالا ةياغ هيلا نسحأ هنا ركذف
 ةءاسالاب هئفاكن لب ؟ هلثم نوكنف هلعف لثمب هئفاكنفا : لاقف ىرأ ام تلعفف

 جحلا ةضيرف ريغب اصوصخم ثيدحلا نوكي اذه ىلعف اريخ ءوسلاب و اناسحا

 . . ملعأ هللاو

 لججَر ًرَم ) ةياور ىفو . ىذؤي قيرطلا ىف كوش هضرع نم : هلوق (1) - 1
 , مهيذْؤُي ال نيميلئشملا نمع ادمع َنينأل هكلاو : لاقف يرع رهك لع ةَرجَم نفب
 نع اهَعطَق ةرجش ىف ةنجلا ىف بلقتي الُجَر تيار دقل ) ةياور ىفو ( ةنجلا لخدا
 . ( سانلا ىذؤت ثتاك يقيرطلا رهظ

 ىدذوؤت ة رحش ىذالا ناك ءا وس قيرطلا.نم ىدالا ةلازا لضف هيف ٠ حراشلا لاق

 ةطاماو . كلذ رغ وأ ةفيج وأ رذق وأ هي رتعي رجح وا كوش نصغ نم اهب قحلي ا وأ

 . ناميالا بعش نم قيرطلا نع ىذالا

 . ىهتنا . اررض مهنع لازأ وأ نيملسملا عفن نم لك ةليضف ىلع هيبنتلا هيفو

 .ةرجشلا هعطق ببسب اعذالمب معنتي ىأ.( ةنجلا ىف بلقني ) : هلوق ىلع بتكو
 ملالا باذعلاب دارملاو هنم زج ىا ( باذعلا نم ةعطق رفسلا ) :_هلوق _ 13

 . فولاملا كرت نم ىشملاو بوكرلا ىف لصحي امل ةقستملا نم ءىشانلا
 قيرطب كلذل انايب هلبق امع هلصف هنأك ( هماعط مكدحا عنمي ) : هل وق

 هحو . خلا . مكدحأ عنمي : لاقف ؛ كلذك ناك مل لاق نمل با وجلاك فانئتسالا

 . ةقشملا ىلع لامتشالا هيبشتلا : ..

 ,باذعلا نم ةَعْطِق رفسلا ) : هظفلو ىربقملا ديعس ةياور ىف ليلعتلا درو دقو _ ]
 ءايشالا يف عنملاب دارملاو ( ثيدحلا . همايصو هتالص ْنَع هيف لمتشي لجزلا نال
 7 اهلصا ٧ اهلامك عنم ةروكذملا

٠ هقفاوي ام دمحاو ىراخبلل (19)
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 . ( هبارش الو هماعط الو همون مكدحا أنهي ال ) ظفلب ىناربطلا دنع عقوو

 . ( بسلا الا ءاود هل سيل هنأو ) ىدع نبا دنع رمع نبا ثيدح ىفو

 . هتجاح ىا ءاهلا نوكسو نونلا حتفب ( هتمهن ) :: هلوق

 . ( ههجو نم ) عماجلا ىف ةياورلا ( هجو نم ) :_هلوق

 ىدع نبا دنع سابع نبا ثيدح ىف هنايبو هدصقم نم ىا : حراشلا لاق

 اَدإَق ) حارجلا نب دواد ةياور ىفو ( مرَقَس نم هَرَطَو مكدحا ىضق اذإف ) ظفلب

 . ( هيجباَح ني مكدحأ عرق
 . ( هيمهأ ىلإ عوجلا رتيل ) عماجلا ىف ةياورلا ( هلحا ىلا لجعيلف ) : هلوق

 . ( هلما ٢7 ةركلا رتيل ) بعصم ىبا ةياور ىفو : حراشلا لاق

 لاق «,هرجأل مظعا هترم همأ ار ةلخزلا رجَتيلَف > ةضناع تيدح ىفو

 مك نيو بيع ودعآل دحتي ر كلام نع ءافعضلا ضعب هيف داز : ربلا دبع نبا
 . ةركنم ةدايز ىهو : لاق . دانزلا رحح ينعي ( اًرَحَح لاإ ذجَت

 لاجعتسا بابحتساو ةجاح ريغب لهالا نع برفغتلا ةهارك ثيدحلا ىفو

 نم لمالا ىف ةماقالا ىف املو ةبيغلاب ةعيضلا مهيلع ىشخي نم اميس الو عوجرلا
 تاعامجلا ليصحت نم ةماقالا ىف املو . ايندلاو نيدلا حالص ىلع ةنيعملا ةحارلا

 ّ . تادابملا ىلع ةوقلاو

 اورفاس) اعوفرم رمع نبا ثيدحو ثيدحلا اذه نيب ضراعت الو : لاطب نبا لاق

 نم ةعطق نوكي ال نأ ةضايرلا نم هيف امل رفسلاب ةحصلا نم مزلي ال هناف (اوحصت
 هلوانت ىخ ناك ناو ةحصلل بقعملا رملا ءاودلاك راصف ةقشملا نم هيف امل باذعلا

 . ةماركلا

 ةلمج نم رفسلاو هبيذعتب رمأ دق هنال ىنازلا بيرغت ىباطخلا هنم طبنتساو

 . باذملا

 ةعطق رفسلا ناك مل هيبا عضوم سلج نيح نم نيمرحلا ماما لئس (ةفيطل)
 هلك ثيدحلا حرش ىهتنا . بابحالا قارف هيف نال :: روفلا ىلع باجاف ؟ باذعلا نم
. ىمقلعلا مالك ىهتنا . حتفلا نم
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 ىرخأ ةياور ىراخبلا ىف ( سرفلاو ةارملاو رادلا ىف مؤشلا ) : هلوق - 3

 . ( يرقلاو ةأرملاو رادلا ىنك مت ىف وضلا َناَك نا ) اهظفل

 دض ومو زمهت دقو ةنكاس واو اهدمب ةمجعملا مضب مؤسشلا : رجح نبا لاق

 . ىهتنا . اذكب تنميتو اذكب ,تمءاشت لاقي نميلا
 (20).ْمُكَ اَودَع مكدالوأ مكحاو نم َنإ» : ىلاعت هلوق ىراخبلا قوس ىلع ملكت .مث

 هيلع تلد ال ضعب نود ءاسنلا ضعبب مؤشلا صاصتخا ىلا ريشي هناكو : لاق

 . لاق نأ ىلا . ضيعبتلا نم ةيآلا

 هححصو دمحا هجرخأ ام وهو كلذ رسفي هلعل ام ثيداحالا ضعب ىف ءاج دقو

 ملا : ةنال َمَدآ نا ةداس نم ) اعوفرم دمس ثيدح نم مكاحلاو نابح نبا

 هآرملا : ةتالت مدآ ننا ةواقش نم نإو حلاصلا ثعلاو خيلصلا نكسلاو ةحلاصلا

 . ( ؛وشلا بكوملاو موسلا نكسلاو وسلا
 مكاحلل ةياور ىفو ( ياولا نكسلاو ينلا بكرلا ) نابح نبال ةياود ىفو

 نوكت ةباَدلار . يع اهناتسل ليحت ةةوُستَق امتاَرت ةأرما ءاقشلا ني ةالو )
 ةقيتع نوكن رادلاو كباحصا قعلت مك اَهتمكرَت نإو تمتأ اهعبر نإف اكوَطَق
 .'( يقفرملا ةليلق

 ةآزاو رادلا وس ابْذلا ىف رملا ءاَقىَك نم أ ) ءامسأ ثيدح نم ىناربطللو

 امئنم ةبادلا :وسو ،اهناربج تبحو اَهََحخاَس قيض يادلا ةونس ) هيفو ( ةّباذلاَو
 . ىهتنا ( اهقلخ :وشو اهيجَر ممق ةأزلا .وسو ءاقعلض ءوسو اَمَرهظ

 (خاا .يالك ىف موشلا امنا ) اهظفل ةياور ىف رخآ لحم ىف اضيا هيلع بتكو
 : ىب رعلا نبا هلاق (نئاك) هريدقت فوذحمب قلعتي (ِثالث ىف ) : رجح نبا لاق

 . . ىهتنا . ةقلخلا ىلا ةبسنلاب ال ةداعلا ىلا ةبسنلاب رصحلاو : لاق

 اهظفل ىرخا ةياور ركذف . خلا . اهتمزالم لوطل ركذلاب تصخ : هريغ لاق و
 :ئش ىف ةريطلا نكت او ) ةياور ىفو (وتمالك ىف موشلا اماو ةريط الوت ىودع ل )
 . ( ثيدحلا

 . لاق نا ىلا . دحاو ىنعمب مؤشلاو ةربطلا : لاقو

٠ 14 : ةيالا . نباغتلا ةروس )2٥(
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 . ةثالثلا هذه ىف ةربطلاو مؤسلا نأ تيدحلا رهاظو

 ` ىلص ثىبنلا مهاهنف نوريطتي اوناك ةيلهاجلا لهأ نا ههجو : ةبيتق نبا لاقو

 هذم ىف ةريطلا تيقب اوهتني نأ اوبأ املف ةريط ال نا مهملعاو ملسو هيلع هللا

 . ةثالثلا ؛ايشالا

 مءاشنت نم نا هلوق ىلع مزليو هرهاظ ىلع ةبيتق نبا ىشمف تلق : رجح نبا لاق

 .هركي ام هب لزن اهنم ،ىشب
 ىلع ءانب هدقتعت ةيلهاجلا :تناك ام ىلع هلمحي هنا هب نظي الو : ىبطرقلا لاق

 رثكا ىمه ءايشالا هذه نأ ىنع امناو اطخ كلذ ناف هت!ذب عفنيو رضي كلذ .نأ

 هب لدبتسيو هكرتي نا هل حيبا ءىش اهنم هسفن ىف عقو نمف سانلا هب ريطتي ام
 َناَك نار ) : هلوقك كسلا ىلع ةلادلا نإب تدرو ىتلا تاياورلا ركذف . خلا . هريغ

 ةياور فالخب كلذب مزجلا مدع يضتقي وهو : لاق من ( ثيدحلا .ىت ىف مؤشلا
 . ىرمزلا

 نم ىرج امم ءىش ىف مؤشلا هللا قلخ ناك نا هانعم : يبرعلا نبا لاق

 . ءايشالا هذه ىف هقلخي امناف ةداعلا ضعب

 قخا ثالثلا هذهف اقح مؤشلا نكي نا ةياورلا هذه لمجم :: يرزاملا لاق

 . اهريغب عقي امم رثكأ هذهب مؤاشتلا اهيف عقي سوفنلا نآ ىنعمب . هب

 .. لاق نأ ىلا . دواد وبا ىورف ثيدحلا اذم تركنأ اهنأ ةشئاع نع ءاج و

 : :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ابأ نا : ةشئاعل لبق

 دوُمَبلا هللا لئاق ) : لوقي وهو لخد هنا ظفحب مل : تلاقف ( مقا ىف ُؤَشلا (

 . لاق نا ىلا . هلوا عسي ملو تيدحلا رخآ عمسن ( زنل ى مولا نولو
 لوسر نا : لاق ةريره ابأ نا : الاقف ةبشناع ىلع الخد رماع ىنب نم نيلجر نا

 تبضفف ( رادلاو ءارلاو ىسرملا ىف ةريطلا ) : لاق ملسو هبلع هللا ىلص هللا

 نم نوريطي 11 ٌةَيِلِهاَحْلا لحا ناي ) : لاق امناو هلاق ام : تلاقف اديدش ابضغ

 . ىهتنا . ( كلذ

 انركذ نم ةقفاوم عم ةريره ىبأ ىلع كلذ راكنإل ىنعم الو : رجح نبا لاق

 . كلذ ىف هل ةباحصلا نم
46



 بادآلا ىف (55) بابلا 162

 رابخا هن] ال كلذ ىف سانلا داقتعا نايبل قبس كلذ نأ ىلع اهريغ هلوات دقو

 . كلذ توبثب ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نم

 . ليوأتلا اذه دعبي اهركذ مدقتملا ةحيحصلا ثيداحالا قايسو

 ربخيل ثعبي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنال طقاس باوج اذه : ىبرعلا نبا لاق

 هودقتعي نا مهمزلي ام مهملعيل ثعب امناو ةلصاحلا وا ةيضاملا مهتادقتعم نع سانلا

 . ٠ لاق نأ ىلا . ىهتنا

 : لوقي ثيدحلا اذه رسفي نم تعمس : رمعم نع هفنصم ىف قازرلا دبع لاقو
 رادلا مؤشو . هيلع زفي مل اذا سرفلا مؤشو . دولو ريغ تناك اذا ةارملا مؤش

 . ءوسلا راج

 مك : لاقف هنع لئس هنأ كلام نع مساقلا نبا نع بطلا ىف دواد وبا ىورو

 . اوكلهف سان اهنكس راد

 هركت ام قفتا امبر هللا ردق نا ىنعملاو هرعاظ ىلع كلام هلمحيف ىرزاملا لاق

 .اعاستا هيلا ءىشلا ةفاضا ىف حماسيف ببسلاك كلذ ريصيف رادلا ىنكس دنع هنم

 نع ةرابع وه امناو رادلا ىلا مؤشلا ةفاضا كلام دري مل : ىبرعلا نبا لاقو

 نع هداقتعال ةنايص اهنع جورخلا ءرملل يفبني هنا ىلا راشاف اهيف ةداعلا ىرج

 . لطابلاب قلعتلا
 ةمارك عم اهب : بلقلا بيذعت لوطي ءايشالا هذه نأ ثيدحلا ىنعم :: ليقو

 راشاف . اهيف مؤشلا ناسنالا دقتعي مل ولو ةبحصلاو ىنكسلاب اهتمزالمل اهرما
 . بيذعتلا لوزيل اهقارفب رمالا ىلا ثيدحلا

 ىلوا كلام مالك ليوانت ىف ىبرعلا نبا هيلا راشأ امو :: تلق : رجح نبا لاق

 مسح كلذب دارملاو ىودعلا ىهن ةحص عم موذجملا نم رارفلاب رمالا ريظن ومو
 نم كلذ نأ هل عقو نم دقتعيف ردقلا كلذ نم ءىش قفاوي الئل ةعيرذلا دسو ةداملا

 لثم بانتجا ىلا ريشأف هداقتعا نع ىهن ام داقتعا ىف عقيف ةريطلا نم دا ىودعلا

 ٦ . كلذ

 ىتم هنال اهنم لوحتلا ىلا ردابي نأ الثم رادلا ىف كلذ هل عقو نم ىف قيرطلاو
. لاق نأ ىلا .مؤاشتلاو ةريطلا ةحص داقتعا ىلع كلذ هلمح امبر اهيف رمتسا
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 ةيلهاجلا بحذم لاطبا هانعمو سنجلا ريغ نم ءانثتسا وه : ىباطخلا لاقو

 اهتبحص هركي ةارما وأ اهانكس هركي راد مكدحال تناك نا : لاق هناكف ريطتلا ىف

 . هقرافيلف هريس هركي سرف وا

 مؤشو دلت ال نأ ةأرملا مؤىشو اهراج ءوسو اهقيض رادلا مؤش نا ليقو : لاق

 . هيلع ىزغي ال نأ سرفلا
 سرفلا ناك اذا ليخلا ىف ىطايمدلا هاور فيعض دانساب ءاج ام ىنعملا ليقو

 . ةموؤسثم ىهف لوالا اهلعب ىلا ةأرملا تنح اذاو . موؤسشم وهف ابورض

 ةبيىهمم نم باصأ ام ه : ىلاعت هلوقب خسن مث رمالا لوا ىف كلذ هلوق ناك ليقو

 تبثي ال خسنلاو ربلا دبع نبا هاكح (21) « ةيآلا . هكىينفنا ىف آلو ضرألا ىغ

 ىفن ربخلا اذه سفن ىف درو دقو اميس الو عمجلا ناكما عم اميس ال لامتحالاب
 . ةروكذملا ءايشالا ىف هتابثا مث ريطتلا

 دمس ثيدحك ومو عابطلا ءوسو ةقفاوملا ةلق ىنعم ىلع مؤشلا لمحي ليقو
 بكرلاو . حلاصلا ركنملاو . ةحلاصلا ءارلا رولا ةداعس نم) هعفر صاقو ىبأ نبا
 نا ىلا (وشلا بكرلاو .وسلا نكسلار .وسلا هازملا ءرملا ةواقش نمو .ينيملا
 3 . . هللا ردقب هلك اذهو : لاق

 ريطتلا مزتلا نم ( ةثالث مؤسنلا ) : هلؤقب بطاخملا نأ هلصاح ام : بلململ لاقو

 مزالت ىتلا ءايشالا هذه ىف كلذ عقي امنا : مهل لاقف هسفن نع هفرص عطتسي ملو

 لديو اهب مكسفنأ اوبذعت الو مكنع اهوكرتاف كلذك ناك اذاف لاوحالا بلاغ ىف

 . ةريطلا ىفنب ثيدحلا هريدصت كلذ ىلع

 ىلع ُةََطلاَو ةَريلي ال ) هعفر سنا نع نابح نبا هجرخأ امب كلذل لدتساو
 . لاق نأ ىلا ( ثيدحلا . ةأرملا ىت ءىَت ىف نكي نإو طن م

 دنع عقوو ةروكذملا ةثالثلا ىلع راصتقالا ىلع اهلك قرطلا تقفتا : ليمكت
 . لاق نأ ىلا . قاحسا نبا

 هذهب تثدح ::: ةملس مأ نع اضيأ لاق نأ ىلا ( فيسلاو ) : ةملس ما تلاق

 8 .. خلا . فيسلاو نهيف تدازو ةثالثلا

٠ 22 : ةيآلا . ديدحلا ةروس (21)
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 عماجلا ىف ةياورلا ( خلا . دوهيلا نم دحا مكيلع ملس اذا ) : هلوق _ 734

 . ( ٍمكيَلَعَو اولوقت باتكلا لحأ نم طح مكملع ًلَس اذ )

 ىلص ءىبنلا جوز ةشئاع نأ ريبزلا نب ةورع نع دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىفنو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دوهيلا نم طهر لخد : تلاق ملسو هيلع هننا

 {ةَنُعْللاَو ماسلا مُكيَلَع لب : تلقف اهتمهفف : ةشئاع تلاقف مكيلع ماَسلا : اولاقف

 قفرلا بحت هللا نا . ُةَصئاَع 6 الهم : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف : تلاق

 ىلص هللا لوسر لاق ؟ اولاق ام عَمسَت ملوأ هللا لوسر اي : تلقن . هيك رملا يف

 . ىمتنا , هكَنَع تق ُدَق : ملسو هيلع هللا

 : اولاقف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأ ادوهي نا اهنع ىرخا ةياور ىفو

 الهم : لاق مكيلع بضغو هللا مكنعلو مكيلع : ةشئاع تلاقف . مكيلع ماسلا

 ؟ ١ولاق ام عَمست ْمكَوَأ : تلاق ضحملا فّنملاَو كاَيإَو يتفَرلاب ِكْيَع ةقيامت ا

 يف مهل باجتسي ال مهيف يلب ُباَجَتسُيَف ْمهّيَلَع تددرت تلق امم يمست ملأ : لاق ٠

 . ىهتنا

 اوملس اذا باتكلا لهال درلا ىلع ءاملعلا قفتا : ىوونلا لاق : ىمقلعلا لاق

 ( مكيلعو ) وا طقف ( مكيلع ) : لاقي لب ( مالسلا مكيلعو ) : مهل لاقي ال . نكل
 . اهتابثاب تاياورلا رثكأو اهفذح و واولا نابث اب

 : ناهجو هانعم ىفو

 نحن ىآ اضيأ مكيلعو .: لاقف تؤملا مكيلع اولاق هرعاظ ىلع هنا : امهدحا

 . تومن انلك ءا وس هيف متناو

 مكيلعو ) هريدقتو كيرشنلاو فطعلل ال فانئتسالل انه واولا نا ٠١ ىناثلاو

 . ( ماسلا مكيلع لب ) هريدقتف واولا فذح نم اماو ( بنذلا نم هن وقحتست ام

 اهنال واولا فذح ىكلاملا بيبح نبا مهنم ءاملعلا ضعب راتخا : ىضاقلا. لاق
 . كي رشنلا - .._.٠

 . تاياورلا رثكا ىن وه امك. اهتابثاب هريغ لاقو

 ةراجحلا ىأ نيسلا رسكب ( مالسلا مكيلعو ) : لوقن :: مهضمب لاقو : لاق

١ . فيعض اذهو
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 ةنييع نبا ناكو وا ولاب مكيلعو فرحلا اذه نوري نيثدحملا ةماع : ىم اطخلا لاقو

 . واو ريغب هد ورب

 هنبمب مهمالك راص واولا فذح اذا هنال بوصالا وه اذهو : ىباطخلا لاقو

 اذه هولاق اميف مهمم ةكراشملا ىضتقا واولا تنما اذاو ةصاخ مهبلع ادودرم

 : . ىباطخلا مالك

 واولا ناو ةياورلا امهب تحص امك نازثاج اهتابثاو واولا فذح نأ باوصلاو

 مهيلعو انيلع وهو توملا ماسلا نال همف ةدسفم الو تاياورلا رثكا .ىف امك دوحأ

 . ىهتنا . واولاب هلوق ىف ررض الو

 . كلذك هيف ناف ىباطخلل ننسلا .ملاعم نم هلقن هناكو انخويش خيش لاق

 ثيدح ىلع ملكت امك ىراخبلا حرش نم مالعالا ىف لاقف كلذ نع ىباطخلا عجر دقو

 ال هللا ناف املظ ءىشب اعد اذا ىعادلا نأ هصخلم ام بدالا باتك نم ةشئاع

 ۔ خلا . ىهتنا . هيلع وعدملا ىف الحم هؤاعد دجي الو هل بيجتسي

 . ) ىنعطق دقف همحر عطق نمو ىنلصو دقف همحر لصو نم ) : هل وق _ 5

 عرق اذا ىشح َقْلَحْلا َقَلَح هنلا نا ) اهدح] ) :' تاياور ثالث ىراخبلا ىف ركذ

 نأ يضرت امأ معن : لاق . ةعيطقلا نم كب نئاعلا ماقم ادمع هجولا تلاق هقنَع نم

 ٠ لاق. : كل َوُهَك : لاق . تَر اي لب : تلاق ؟ ِكَمَطَق نَم حَطَقاَو ِفَلَصَو نَم ليآ
 هتيلوت نإ متيسسع ْلَهَف ه هتنش نار او٣َرقاَك ) : : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . (22) ( . مكماَحْزا اوُسطقَتَ ضرألا ىف اوديش نآ

 م م ٠ .إ م.هث ِ 2 ر ۔ ٠ِ . . ه 7 . ٩

 كممطق نممَو هنلك و كلصو نم ه :: هللا لاقف نمحرلا نم ةنمت محرلا : ةيناثلا

 . . هنعطف

 . ةتمطق اًهَمطق نَمَو هتلصو اَهلَصَو نمم ةنج محرلا : ةنلاثلا 420 امتك < ا 2 ا 22٥ .ء . .رد

 نأ لمتحيو تاقولخملا عيمج قلخلاب دارملا نوكي نأ لمتحي : رجح نبا .لاق

 ۔ لاق نأ ىلا . نيفلكملا هب دارملا نوكي

٠ 2 ةبآلا . لاتقلا ةروس )22(
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 . (23) . مكب رب تسلا ه هلوق دنع مدآ ىنب قلخ ءاهتنا دعب نوكي نأ لمتحيو

 تماق : هلوق ىلع بتكو رذلا لثم مالسلا هيلع مدآ ىنب بلص نم مهجرخأ ام

 . ( تلاقف محرلا

 ناسلب نوكي نأ لمتحيو لاحلا ناسلب نوكي نا لمتحي : ةرمج ىبأ نبا لاق

 . حجرأ ىناثلاو ناروهشم نالوق لاقملا

 . القعو ةايح .اهمالك دنع اهل هللا قلخي وأ ىه امك ملكتت لهف ىناثلا ىلعو

 ..لاق نأ ىلا . كلذل ةماعلا ةردقلا ةيحالصل حجرأ لوالاو ناروهشم نالوق .

 لصولا : ةرمج ىبأ ١ نبا لاق ( كفطق نم عطقاو كلصو نم لصا ) :هلوق

 مظعأ ناك املو . هن ومهفي امب سانلا بطاخ امناو ..هناسحا ميظع نع ةيانك هللا نم

 ىلع هتدعاسمو ديري امب هفاعساو برقلا وهو لاصولا هبحمل .بوبحملا هيطعي ام

 نع ةيانك كلذ .نأ فرع ىلاعت هللا قح ىف ةليحتسم كلذ ةقيقح تناكو هيضري ام.
 . : . هدبعل هناسحا ميظع

 " . ناسحالا نامرح نع ةيانك وهو عطقلا ىف لوقلا اذكو : لاق
 ليبس ىلع محرلا ىلا بوسنملا لوقلا ىنعي هنا انلق ءاوسو : ىبطرقلا لاقو

 تناك ول ىنعملا نوكي نأك ليثمتلاو ريدقتلا ةهج ىلع هنا وا ةقيقحلا وا زاجملا

 ةَئيارَل لبج لع نآرقلا امم انلزنأ ؤ ) هلثمو اذك تلاقل ملكتيو لقعي نمم محرلاإ

 اذه دوصقمف ( يالل اهبرضت لاتمألا كلتو ) اهرخآ ىفو (24) ( ةيآلا . اعضاخ
 هراجاف هب راجتسا نم ةلزنم اهلزن ىلاعت هناو محرلا ةلص رما ديكاتب رابخالا مالكلا
 هيلع هللإ ىلص لاق دقو لوذخم ريغ هللا راجف كلذك ناك اذاو هتيامح ىف هلخداف

 هيت ىف مم هللا هبلطي نم نإو هللا ةمذ ىف هك حبصلا وص نم ) :: ملسو
 ٢ . لاق نا ىلا ( رالا ىف ههجو لع هفك هم هگ رذنت

 مض ءاجو نون اهدعب ميجلا نوكسو ةمجعملا رسكب ( ةنحش محرلا ) : هلوق ىف
 نجسلاو : ةكبشملا رجشلا قورع ةنجشلا لصاو . ةغلو ةياور هحتفو هلوأ

 ٠ 172 ةيآلا . فارعالا هروس (2ف)
َ ٠ 21 ةيآلا . رشحلا ةروس (24)



 ` 7 بادآلا ىف (55) بابلا

 ( نوحمش وذ ثيدحلا ( : مهل وق هنمو ةيدوالا قرط ىهو نوجشلا دحاو كيرحتلاب

 ... : ٠ . ضعب ىف هضعب لخدي ىا

 ثيدح ىف امك مسالا اذه نم اهمسا ذخأ ىآ( نمحرلا نم ) : هلوقو

 تققََصَو محرلا َتْقَح نمحرلا اتآ ) اعوفرم ننسلا ىف : فوع نب نامحرلا دبع

 نم عطقنم اهل عطاقلاف اهب :ةكبتسثم ةمحرلا راثآ نم رثأ اهنا ىنعملاو ( يمسا نم اهل

 ً .هللا ةمحر

 نمحرلا مسا نم اهمسا قتشا محرلا نا ثيدحلا ىنعم : ىليعامسالا لاقو
 . كلذ نع ىلاعت هللا تاذ نم اهنا هانعم سيلو _ لاق نأ ىلا _

 بجيو نيدلا محر ةماعلاف : ةصاخو ةماع لصوت ىتلا محرلا : ىبطرقلا لاق ا
 ةبجاولا قوقحلاب مايقلاو فاصنالاو لدعلاو حصانتلاو دداوتلاب اهتلصاوم

 لفاغتلاو مهلاوحا دقفتو بيرقلا ىلع ةقفنلا ديريف ةصاخلا محرلا امأو . ةبحتسملاو

 باتك نم لوالا ثيدحلا ىف امك كلذ ىف مهقاقحتسا بتارم توافتتو مهنالز نع

 . . ( بَرفألاف برقالا ) بدالا

 عفديو ةحاحلا ىلع نوعلاب و لاملاب محرلا ةلص نوكت :' ةرمح ىبأ نبا لاقو

 ( .. ءاعدلابو هجولا ةقالطبو رربفلا
 .ةقاطلا بسحب رشلا نم نكما ام عفدو ريخلا نم نكما ام لاصيا عماجلا .ىنعملاو

 اراجف و١ ارافك اوناك ناف ةماقتسا لهأ محرلا لهأ ناك اذا رمتسي امنا اذهو
 اورصأ اذا مهمالعا مث مهظعو ىف دهجلا لذب طرشب "مهتلص ىمه هلا ىف مهتغطاقمف
 َ . لاق نأ ىلا . قحلا نع مهفلغت ببسب كلذ نأ

 ناو اهيف بغرم بودنم هتلص ناو محرلا رم) ميظعت ةثالثلا ثيداحالا ىنفو

 ِ . خلا . هيف ديدنشلا ديغولا دورولا رئابكلا نم اهعطق
 ىراخبلا ىف ةياورلا ( . خلا . هلمعب دحأ ةنجلا لخدي نل ) : هلوق _ 98

 نأ آلار انأ الو : لاق ؟ هللا لوسر اي تنا الو : اولاق ُهَمَع مكنم ادحأ ىجّنب“ نل )
 ةصقلاو٬ةجَلذلا َنم ًانينمتو اوحوُرَو اوُدمناَو اوبراق اودَدَس هتمحرب هللا ىندم
 1 ور ۔ .؟
. ( اوغلبت دصقلا
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 اا __ 7٢٠

 ٤ 7 م 4ِ - .ح هر ۔,. هرم ه د ء . ٠ . 7 .7 و ۔- ..

 .ةنجلا هلمحت مكدحأ لخدي نل هنا اوملعاو اوبِراَقَو اودرآَس ) ىرخا ةياور ىفو

 . ( َلَق نإو اهموذأ هللا ىلإ لامعألا بحا ناو
 ح 7 .0 ى م . هم { , ء م 7 م 2ِ م ت ر -

 : اولاق .هلمع ةنحلا ادحا لدي ال هنإف اورشبأو اوبراقو اوددَس ) ةياور ىفنو

 ةرضم لجو ًرمع هللا ىندَمَعتَي نا الاب انآ الو : لاق ؟ هللا لوسر اي تنا الو

 . ىرخا تاياور هيفو ( خلا . ةمحَرَو

 صلختلا ءىشلا نم ةاجنلاو . صلخي ىا ( ىجني نل ) : هلوق ىف : رجح نبا لاق
 ل

 ىتلا ةنجلا كلتل ه : ىلاعت هلوقو ثيدحلا اذه نيب عمجلا ىف :: لاطب نبا لات
 لانت ةنجلا نأ ىلع ةيآلا لمحن نا هصخلم ام (25) س نوكت متنك اب اهوشُتروأ

 لمحي ناو . لامعالا توافت بسحب ةتوافتم ةنجلا تاجرد ناف لامعألاب اهيف لزانملا `

 : ىلاعت هلوق ثيدحلا اذه ىلع دروا مث اهيف دولخلاو ةنجلا لوخد ىلع ثيدحلا

 اضيأ ةنجلا لوخد نأ حرصف (26) س نولم متنك امب ةنجلا اولخدأ مكيلع مالس »

 ةنحلا لزانم اولخدا ريدقتلاو ثيدحلا هنيب لمجم ظفل هناب باجأو لامعالاب

 ... لوخدلا لصأ كلذب دارملا سيلو نولمعت متنك امب اهروصقو

 متنك امب اهولخدا ) ريدقتلاو ةيآلل ارسغم ثيدحلا نوكي نآ زوجيو : لاق مث

 اذكو هتمحرب ةنجلا لزانم ماستقا نال ( مكيلع هليضفت و مكل هللا ةمحر عم نولمعت

 ءىش ولخي الو كلذ هب اولان ام نيلماعلا مهلأ ثيح هتمحرب وه ةنجلا لوخد لصا

 مث مهداجياب ءادتبا مهيلع لضفت دقو .. هلضفو هتمحر نم هدابعل هتازاحم نم

 . مهميلعتب مث مهقزرب

 اوحن ركذف ةيآلا ىف لمجأ ام رسف ثيدحلا نأ عمجلا قيرط : ضايع لاقو

 لكو . ةعاطلل هتيادهو لمعلل هقيفوت هللا ةمحر ناو ريخالا لاطب نبا مالك رم

 . هتمحرو هللا لضفب وه امناو هلمعب لماعلا هقحتسي مل كلذ

 : ةبوجأ ةعبرا كلذ نع لصحتي : ىزوحلا نبا لاقو

 ٠ 72 ةيالا . فرخزلا ةروس (25)
٠ 2 ةيآلا . لعنلا ةروس )26( - <> -٠:
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 لصح ام ةقباسلا هللا ةمحر الولو هللا ةمحر نم لمعلل قيفوتلا نأ : لوالا

 . ةاجنلا اهب لصحت ىتلا ةعاطلا الو ناميالا

 ءازجلا نم هيلع معنا امهمف هال ومل قحتسم هلمعف هديسل دبعلا عفانم نأ : ىن اثلا

 . . هلضف نم وهف

 ماسقناو هللا ةمحرب ةنحلا لوخد رسفي نأ ثيداحالا ضعب ىف ءاح :‘ ثلاثلا

 . لامعالاب تاجردلا

 ماعنالاف . دفني ال باوثلاو ريسي نمز ىف تناك تاعاطلا لامعا نأ : عبارلا

 . لامعالا ةلباقمب ال لمضفلاب دفني ام ءازج ىف دفني ال ىذلا

 لب ةيببسلل تسيل ( نولمعت متنك امب ) : هلوق ىف ثابلا : ينامركلا لاقو
 تيطعأ وحن ةلباقملل وأ .77 وأ ةسبالم اهومنن روأ ىآ ةبحاصملا وا قاصلالل

 قبسف ىنغملا ىف ماشه نبا نيدلا لامج خيسلا مزج ريخالا اذهبو مهردب ةاشلا

 هنمو . فلاب هني رتشاك ضا وعالا ىلع ةلخادلا ىهو ةلباقملل د رت ءاملا : لاقف هيلا

 . ( َنولَمْمَت متك امب ةنجلا اوُلُعدأ )

 نل ) ىف عيمجلا لاق امكو ةلزتعملا تلاق امك ةيببسلا ءاب انه ردقي مل امناو

 . ببسلا .نودب دجوي

 . ثيدحلاو ةيآلا نيب ضراعتلا ىفتني كلذ ىلعو : لاق

 راد حاتفم باتك ىف :: لاقف ميقلا نبا كلذ ىلا هقبس : تلق : رجح نبا لاقو

 ىلع ةلادلا ةيببسلا ءاب ىلوالاف . ةعناملا ءابلا ريغ لوخدلل ةيضتقملا ءابلا ةداعسلا

 ةيناثلاو . اهتاببسمل بابسالا ءاضتقاك هل ةيضتقملا لوخدلا ببس لامعالا نا
 لمع ةلباقم ىف سيل ةنجلا لوخد نأ ربخأف اذكب هنم تيرتشا وحن ةضوامملا ءاب

 ال ىهانت ولو هد رحمب لمعلا نال ةنجلا هلخدأ ال هدبعب هللا ةمحر الول هناو دحأ

 ىذلا هجولا ىلع عقو ولو هنال اهل اضوع نوكي نأ الو ةنجلا لوخد هدرجمب بجوي

 رناس ىقبتف ةدحاو ةمعن ىزاوي ال لمعلا عيمج لب هللا ةمعن مواقي ال هللا هبحي

 هبذعل ةلاحلا هذه ىف هبذع ولف اهركش قح اهطعب مل وهو اهركشل 7 همعن

ثيدح ىف امك هلمع نم اريخ هتمحر تناك ةلاحلا هذه ىف همحر اذاو ملاظ ريغ وه و
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 هلللا نا ٨ ) هيفف ردقلا ركذ ىن هحام نباو دواد وبأ هجرخأ ىذلا بمك نب ىب ١

 هشمر تناك مهمحر ؤلو٬مُهل ملاظ يت ومو مُهبذَل هضرأو هتاوامس لمآ بد
 . ( خلا . ثيدحلا . ْمْهَن اربح

 فوخلاب قلعتي ام ىف هللا همحر رطانقلا بحاص هركذ ام اذه لثمو : لوقا

 : ملسو هبلع هللا ىلص هنع ايكاح لاق ثمح ءاجرلاو فوخلا ةرطنق باب نم

 اتبذمعْل ِناعبُصالا ِناتاَم تَنَعَف ام ىسيع ىخآو انأ هللا ىندَخاَو ول ) : لوقي ناكو

 . « خلا . يلاعلا نم ادَحا هب بتع مل ًاباَدَع اَنذَعل ) رخآ ثيدح ىفو ( رانلاب

 نيذلا ةيربجلا عم باطخلا لصف وو ميقلا نبا ىنعي : لاق : رجح نبا لاقو

 نيذلا ةيردقلاو . هجو لك نم ةنجلا لوخد ىف اببس لامعالا نوكت نا اوركنأ
 ىوعد لطبي ثيدحلاو . لامعالا ضحم اهلوخد ناو لمعلا ضوع ةنجلا نأ اومعز

 . لاق نآ ىلا . ملعا هللاو . نيتفئاطلا

 ىلع ثيدحلا لمحي نأ وهو رخآ باوج ثيدحلاو ةيآلا نيب عمجلا ىف ىل رهظيو

 هنم لبقي نمل هللا ةمحرب لصحي امناو . ىلاعت هللا ىلا لومقلا رماف كلذك ناك اذاو

 لمعلا نم هنولممت يا ( نولمعت نك اب ةنملا ارلُحدَأ ) : هلوق ىنعمف اذه ىلعو

 الو . ةلباقملا وا قاصلالا وا ةبحاصملل ثابلا نوكت نا اذه دعب رضي الو . لوبقملا

 ٠ . ةيببس نوكت نأ كلذ نم مزلي

 .لامعالا ببسب ةنجلا لوخد نا تايآلا رهاظ ناب مزج ىوونلا تيار مث

 اهيف صالخالل ةيادهلاو لامعالل قيفوتلا نا ثيدحلا نيبو اهنيب عمجلاو
 دارم وهو لمعلا درجمب لخدي مل هنا حضتيف هلضفو هللا ةمحرب امنا اهلوبقو

 . لاعت هلل ١ ةمحر نم وهو لمعل ( بمس لخد هنأ حصي و ثيدحلا

 . ها . ثيدحلا حيرص فالخ هناب ريخالا : ىنامركلا درو

 وه امنا ثيدحلا ىف ىفنملا نال ليواتلا ىلا رظنلاب هفلاخي الا نكل : لوقاو

 . ىلاعت هللا ةمحر نع ةدرجملا ةيببسلا

 ثيدحلا دارم وهو اهلوخدل اببس نوكت ال اهنع ةدرجملا لامعالا نا لصاحلاو
. ملعا هللاو . ةيآلا دارم وهو اهلوخدل اببس نوكت هتمحرب نارتقالا دنعو
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 ال هنا ىف حيرص وه ام ةعامشلا ىلع مالكلا دنع باتكلا رخآ ىف ىتايس لب

 . ىلامت هللا ةمحرو . حلاصلا لمعلا : ىمهو ءايشأ ةثالثب الا دحا ةنجلا لخدي

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةعافشو

 هنا ىعفارلا نع القن رجح نبا ركذ ( هللا لوسر اي تنأ الو : ليق ) : هلوق

 ةدابعلا ىف هلمعو . مظعا ةعاطلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا رجأ ناك امل : لاق

 ةمحوب الا . ال : لاقف هردق مظع عم كلمع كيجني ال ىأ ( تنا الو ) هل ليق موقا

 .خلا . هللا

 لاق ( ىنكرادتي نآ الا ) ةياور ىف ( هتم>رب هللا ىندمفتي نأ الا ) :: هلوق

 دمغ نم ذوخام الا هنظا امو . رتسلا دمفتلاب دارملا ديبع وبأ لاق: : رجح نبا

 . هب هترتسو دمفغلا هتسبلا دقف فيسلا تدمغ اذا كنال فيسلا

 بلط ىف هلمع ىلع لكتنم نا ىفبني ال لماعلا نا ثيدحلا يف : ىعفارلا لاق
 هللا ةمصعب ةيصعملا كرت امناو هللا قيفوتب لمع امنا هنال تاجردلا لينو ةاجنلا
 . هتمحرو هللا لضفب كلذ لكف

 : لاق ( اوددس نكلو ) تاياورلا ضعب نا ( اوددس ) : هلوق ىلع بتك مث

 . باوصلاو دادسلا اودصقا هانممو

 هنأكف لمعلا ةدئاف ىفن روكذملا ىفنلا نم مهفي دق هنا كاردتسالا اذه ىنعمو

 ةنجلا لماعلا لخدت ىتلا ةمحرلا دوج ر ىلع ةمالع لمعلا نأ وهو ةدئاف هل لب :ليق

 لبقيل هريغو صالخالا نم ةنسلا عابتا ىا باوصلا مكلمعب اودصقاو اولمعاف

 ۔ ةمحرلا مكيلع لزنتف مكلمع

 ىلا كلذ مكب ىضق الئل ةدابعلا ىف مكسفنا اودهجتف اوطرفت ال ىا ( اوب راقو )

 اونَمُعاَف نيتيم نيولا امم نإ ) هظفل اثيدح ركذ نأ ىلا اوطرفتف لمملا اوكرنتف لالملا

 َرَْظ الو عطق اضرأ ال تبنملا نق هللا ةدابع مكييفنأ لاي اوضفبت الوت قفري هيف
 ربسلا ةدش نم هبوكرم بطع ىذلا ةليقث ةانثم مث ةدحوم مث نونب تبنملاو ( ىقبأ

 لوخدلا دقفو . هدوصقم ىلا لصي مل اعطقنم راص ىأ عطقلا وهو تبلا نم ذوخام

 . . ىهتنا . ءىشلا ىف

 دارملاو : هصن ام ( ةجلدلا نم ائيشو اوحورو اودمناو ) : هلوق ىلع بتكو

. راهنلا نم ىناثلا فصنلا لوا نم ريسلا حاورلابو . راهنلا لوا ريسلا ودفلاب
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 ليللا ريس ميج ماللا دعبو اهحتف زوجيو ماللا نوكسو ةلمهملا مضب ةجلدلاو
 ريس .رسعل ( ةجلدلا نم ائيش ) : لاق كلذلف ةعاس ىأ ليللا نم ةجلد راس لاقي

 معأ ىلاو ليللا ضعب مايقو راهنلا عيمج مايص ىلا ةراشا هيف ناكف ليللا عيمج
 . ةدابعلا هجوا رئاس نم كلذ نم

 :: ةمجرتلل قفاوملا وهو ةدابعلا ىف قفرلا ىلع ثحلا ىلا ةراشا هيفو

 . ةنجلا وهو هتماقا لحم ىلا رئاسلاك دباعلا نال ريسلا ىلع لدي امب ربعو

 '. لاق نا ىلا . اولعفأ ىا فوذحم لعفب بوصنم ائيشو

 طسولا قيرطلا اومزلا ىأ ءارغالا ىلع بصنلاب ( دصقلا دصقلا ) : هلوق يف
 ال ىأ دصق هتبطخ تناك ملسم دنع ةرمس نب رباج ثيدح ىف هلوق هنمو . لدتعملا

 . خلا . ديكأتلل ىناثلا ظفللاو . ةريصق الو ةلي وط

 نم دصفلا وهو ةلمهملاب دادسلا نم (( اوددس ( : هل وق ىف : ىمقلعلا لاقو

 . اهنم باوصلا راتخاو لمعلاو لوقلا

 اهنم اوبرقت لب لمعلا ىف ةياهنلا اوغلبت ال ىأ ( اوبراقو ) : هلوق ىلع بتكو
 . ىهتنا . اولمت الئل

 ىنعي (27) ( رانلا لهأ نم وهف ةنجلا لهأ نم انأ لاق نم ) : هلوق - 717

 هللا رتم نمأي الك ه : ىلاعت ,هلوقل كلاه هللا ركم نم نمآلاو هللا ركم نم نمآ هنال

 نم هجورخو صنلا هتمداصمل كرشم هنا رعاظلا لب (28) س نوُراَحْلا َمْوَقْلا إ
 . (29) ملعأ هللاو ٠ ءاج رلا و فوخلا

 .ىديبعلا رفعج نع ملاس ىبا نبا ةياور نم رثالا نبا ركذ دقو فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا (27)
 ىف نالف نولوقي نيذلا ىتمأ نم نيلاتملل ليو ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 رانلا ىف نالفو ةنجلا ىف نالف نولوقيو هللا ىلع نومكعي نيذلا نبلاتملاو ( رانلا ىف نالفو ةنجلا
 ٠ (هبذكي هللا ىلع لاتي نم) ثيدحلا ىفو 0 تمسقا هتيلآو ءىشلا ىلع تيلآو : لاقيو الا نم
 . . ! ٠ 99 : ةيآلا . فارعالا ةروس (28)
 امناو لواتملا ىف رهلتي ال اذه ) : هلوقب هيلع قلعو هللا همحر فنصملا مالك ىماسلا دروا (29)

 امك . زوفلاب هسفن ىلع عطقي نا دحال حصي الف 0 ليوات ريغب ةهجاوم صنلا مداص نميف رهظي
 ءالع ما نع تباث نب ديز نب ةجراخ نع ىراغبلا ثيدح دروا مث ٠ ( هريغل هب عطقي نا حصي ال
 , ٠ هنافكا ىف جردا امدنع هنع هللا ىضر نوعضم نب نامثع قح ىف ةيراصنالا

. ٠. هتفك ىف جردا اذا تيملا ىلع لوخدلا باب ىف ىراغبلاو حراشلا عجار
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 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم مثإ ىف

 لوسر نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 أوبتيلف اذضقتَم َيَلَع بذك َم «: لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هلعفي و )1( كلذ ع رتخمب سيلو : عيب رلا لاق « رانلا نم هَدَعَقم

 . رانلا ىف هذختي اناكم (2) هؤازج كلذ دارأ امنإو

 : لاق بئاسلا نب ءاطع نع ريثك نب ىيحي نع عيب رلا _ 9

 ىلص هللا لوسر لاق ةل َنورذَتأ : لاقف ثراحلا نب هاللا دبع دنع انك

 » رانلا نم ُهَدَعقَم أَوَيَتَيَلَق ًاَدْمَعتَم َيلَع َبَذَك َم ( ملسو هيلع هللا

 ةعذج ىبآ نب هللا دبع لبق نم كلذ لاق امن اي : لاق . ال : انلق : لاق

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةلح هذه : لاقف فئاطلاب ًافيقث ىتأ
 اهيا اَوَبَتَك انتويب هذمن : اولاقف تئش مكتويب يأ ًَبَتَأ نا ىنزَمَأ
 اولاقف . ثئش مكئاسن يا أَوبَتَأَو : لاقف ليللا داَوَس رظتناف تئش
 لِسرْتَسَق ات زلا مرحي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رب اندهع نا : هل
 ث اَي : لاقف رهظلا دنع هئلع مدقو هيلاي راسف الوسر هيلاب اولسزاف٧هيلا
 هذه : لاقف اناتأ ةعذج ىبأ نبا نأ كيلا,فيقَت لوسر انأ هللا لوسر
 مكت ويب يأ ًاَوَبَتَأ نأ ىن رمأ يلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلح
 : لاق و ليللا داوس رظتناف تئش اهيآ أ وبتف انتويب هذه : انلقف تئش
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اندهع : انلقف 8 تئش مكئاسن يا ًاَوَبََأو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َتضَعَف . انزلا مرَعي وهو ملسو

 ىضر فنصملا مالك ىنعمو ذاغتالا ءوبتلا نال اوبتيلف : هلوقل ريسفت كلذ عرتغمب سيلو : هلوق (1)

 عارتخاب رمالا دارملا سيلو فيوغتلاو ديدهتلا هنم دارملا امناو هتقيقح رغ ىلع رمالا نا هنع هللا
 ٠ ملعا هللاو . هيف نونوكي رانلا ىف لزنم
 انتغسن ىلعو ةراشالا طاقساب ٠ خلا 0 هؤازج دارملا امناو خسنلا ضعب ىف هؤازج كلذ : هلوق (2)

٠ ءازج ىلع فقولا ىفبنيف ءازجلل اريسفت هذغتي اناكم هلوق نوكيف



 (معلص) هللا لوسر ىلع بذك نم مثا ىف (56) بابلا 174

 هيك اَبهذإ نلق ايو نلف اي » : لاق مث هنم دمأ را مل اديدش ًابَصَع
 تقو الإ هناَيتأت امُكاَرأ ال » : لاق مث «هاقرخأو هكلنقاق هاَمتَكَرَدَأ نإق
 هشع َدَلَق هتجاح يضقيل ق ريطم ةليل ىف ح رخف : لاق «© امتشتك تمك

 هللا ىلص هللا لوسر لاق كلذلف . نالوسرلا هقرحاف هتلتقف ةح
 . « رانلا نم هَدَعقَم أوَبَتيلف َيَلَع بك نم « : ملسو هيلع

 ٧٦٣ ٢ . ٢

 ىراخبلا تاياور ضعب ىف ( خلا . ادمعتم ىلع بذك نم ) :هلوق - 8

 ىنئنََيَل : سنا لاق اهضعب ىنو ( انلا ميلك وع بع نم هو وع اريدنا )
 ابذع وع َدَمَعت ْنَم ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا اريك نيدح مكنأ نآ
 . خلا ( زاّنلا.هدَعَقَم أوبتي

 هللاىلصهللا لوسر نع ثيدحلا ةرثك ىقوتي ناك هنا اضيأ :: ريبزلا نع ركذو

 . ( تيدحلا . ادمعتم ع بذك نمم ) : هلوق لجال ملسو هيلع
 رايتخا نم هيلا بهذ ام ىلع ثيدحلا اذهب .ريبزلا كسمت ىفو : رجح نبا لاق

 هيلع وه ام فالخ ىلع ءىشلاب رابخالا وه بذكلا نأ ىف حصالل ليلد ثيدحتلا ةلق

 ريبزلا نكل . عامجالاب موثام ريغ ناك ناو ءىطخملاو . اطخ وا ادمع ناك ءاوس
 دق نكل اطخلاب مثاي مل ناو هنال رعشي ال وهو أطخلا ىف عقي نأ راثكالا نم ىشخ

 ال وهو هنع لمحف اطخلاب ثدح اذا ةقثلاو . اطخلا ةنظم راثكالا ذا راثكالاب مثأي

 هلقي مل امب لمعلل اببس نوكيف هلقنب قوثولل ماودلا ىلع هب لمعي اطخ هنا رعشي
 راثكالا دمعت اذا مثالا هيلع نمؤي ال اطخلا ىف عوقولا راثكالا نم ىشخ نمف عراسشلا

 . ثيدحتلا نم راثكالا نع ةباحصلا نم هريغو ريبزلا فقوت مث نمف

 وا تيبثتلاب مهسفنا نمأ نيقثاو اوناك مهنا ىلع لومحمف مهنم رثكا نم اماو
 . مهنع هللا ىضر نامتكلا مهنكمي ملف اولئسف مهدنع ام للا جتحاف مهرامعأ تلاط

 . ىهتنا

 اذا ناكملا لجرلا أوبت : لاقي الزنم هسفنل ذختيلف ىأ ( أوبتيلف ) : هلوق

 وأ مكهتلا ىنعمب وأ ديدهتلا ىن-.ب وا اضيا ربخلا ىنممب رما وهو انكس هذختا
`. هللا هأوب يا كلذ لعاف ىلع ءاعد



 175 (معلص) هللا لوسر ىلع بذك نم ملا ىف (56) بابلا

 رمأيلف بذك نم ىنعملاو هتقيقح ىلع رمالا نوكي نأ لمتحي : ىنامركلا لاقو
 . _ اهالوأ اهالوأ و لاق اذك هملع مزلي و . أوبتلاب هسفن

 دصق هنا امك ىا هنازجو بنذلا يف دصقلا ىنمم ىلا ةراشا هيف :: ىبيطلا لاق
 . ىهتنا . وبتلا هن ازج ىف دصقيلف دمعتلا بذكلا ىف

 ىصاعملاو . هريغو حالصالل ىنثتسا ام 1 ةيصعم بذكلا ليق نان : لاق مث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا هب زاتما ىذلا امف رانلاب اهيلع دعوت دق

 : نمهحو نم هنع با وجلاف ؟ هرعغ ىلع بذك نم ىلع ديعولا نم ملسو

 خيسلا وهو ملعلا لهأ ضعب دنع هدمتعم رفكي هيلع بذكلا نا : امهدحا

 ريلملا نبا لامو . هدعب نمو نيمرحلا ماما هنبا هفعض نكلو ىن وجلا دمحما وبا

 . هرايتخا لا

 مارحلا كلذ لالحتسا نع كفني ال الثم مارح ليلحت ىف بذاكلا ناب هجوو

 اميفو . رفك رفكلا ىلع لمحلاو . رفك مارحلا لالحتساو . هلالحتسا ىلع لمحلا وأ

 . ىفخي ال رظن هلاق
 . كلذ لح دقتعا نا الا رفكي ال هنأ ىلع روهمحلاو

 مزلي الو اقرتفاف ةريغص هريغ ىلع بذكلاو ةريبك هيلع بذكلا نأ ىناثلا باوجلا

 ادحاو امهرقم نوكي نا هريغ ىلع بذكو هيلع بذك نم قح ىف ديعولا ءاوتسا نم

 لوط ىلع أوبتيلف ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لد دقف ءاوس امهتماقا لوط وأ

 . هريغ الزنم هل لمجي مل هنال اهنم جرخي هنأ هرهاظ لب ةماقالا

 . لطاب ةاصعلا جورخ نم هركذ امو قحلا وه اذه : لوقأ

 بذكلا نيبو هيلع بذكلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا قرف دقو : لاق مث

 سيل ىلع ابذك نا ) : لاق ثيح ةريغملا ثيدح ىف زئانجلا ىف ىتأيس امك هريغ ىلع
 فالتخالا هيف ركذنو ىلاعت هللا ءاش نا كانه هثحابم ركذنسو ( دحا ىلع بذكك

 ۔ خلا . ال ما لبقت له هيلع بذكلا دممت نم ةبوت ىف

 نا ) : هلوق ىلع بتكو ةرتاونملا ثيداحالا نم انخيش هدع دقو :: ىمقلعلا لاق

رعفلا ىلع بذكلا نأ : هانعمو ىريغ ىأ : لاق ( دحا ىلع بذكك سيل ىلع ابذك



 (معلص) هللا لوسر ىلع بنك نم مثا ىف (56) بابلا 176
 ۔۔۔______>۔>==۔_=۔_===××====دصعححح»»»۔=د× --- »-

 اذاو . ةلوهسلا ىف كلذ غلبم اغلاب ىلع بذكلا سيلو هبطخ لهستساو فلأ دق

 . مثالا ىف هنم دشأ وهف ةلوهسلا ىف هنود ناك

 ‘ ىلعأ فاكلا :هيلع لخدي ىذلا نأ دروا نم ضارتعا عفدني ريرقتلا اذهب و

 . .ملعأ هللاو

 ىلع بذكلا نوكي نا هيلع بذكلا ىلع روكذملا ديعولا تابثا نم مزلي ال اذكو

 نأ امهنيب قرفلاو رخآ ليلدب هريغ ىلع بذكلا ميرحت ىلع لدتسي لب احابم هريغ
 . ىمهتن ١ . هريغ ىلع بذكلا فالخب انكسم هل رانلا لمجب هلعاف دع وت هيلع بذكلا

 همح ر ىلاسلا هركذ ام درونسو ثىشب ثيدحلا اذح ىلع فنصملا قلعي مل _ "9

 . زجلا اذه رخآ ىف هللا

 ٨

. 
 ٥٢ كنه ب-۔امحصحز ت" تبومر

 ر , ؛رغ ايا -. ه 2 ¡

 8 } 22 هه يد
` : . | . اح ١
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 نوسمخلاو عباسلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر )1( ةيلح ىف

 .: لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 740.

 (2) نئابلا ليوطلاي يل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 دمجلاي سيلو (3) متآلاب و يقَهُمألاي سيل نماطثتملا رصقلاب الو
 ماقأف ةس َنيمبَزأ ىيأر ق هللا هتعب (5) طبّتلاي الو (4) ططقلا
 ةتَس نيتس نبا َوُهَو هللا ةافَوَتَو ارشع ةيملاب و (6) اًرشمع ةكمي

 .َمّلَسَو هيَلَع هللا ًنَص َءاَضيَب ةرعس نورشع هتيحلو هسأر ىف َسئيلَو

 . ضايبلا

 ديز نب رباج نع ةديبع ىبأ نع : عيب رلا لاق _ 41.
 ه 4١ ٧١١١ ۔ ل - ۔۔ 2 > ". - ١ ة.+اع تناك : ,لاق
 هثللا ىلص معللا لوس ر اَهَج وزت اهنع هللا يصر ةشئاع تناك : لاق

 نينس عشت تني يهَو اهب ىتَتباَو نينس ثيس تنب يهو ملَسَو هيلَع

 ةَرْشَع ناَمَت تنب يهو اهنع يقوتَل٬يه آلا ركي هئاسن نم جورت اَمَو
 كلدو ةيواعم َنامَر ثيِشفَوُتَو ةنس نيعبرأو اَيناَمَت هدعب تّشاَعَو ةنس
 ء ةريي ره وب أ اهيلع لص و .- ةنس نيسمخو ن امث ةنس ن اضم ر ىف

 ح ب هر 7 . ه ۔.
 ا اًتيدح نوتسو ةينامث اهثيدحو ث عيقبلا ىف تيفو

 ٠ ةئيه خ )1(

 ٠ لاوطلا لاجرلا ردق نع دعب ىذلا الوط طرفملا ىأ (2)
 ابرشم ضيبأ ملسو هيلع هللا ىلص ناك ىلع نع امهريغو مكاعلاو ىذمرتلا ىور ةرمسلا ديدشلا (ة)

 ٠ نوللا رهزا : نيحيحصلا ىفو ةرمح هضايب

 وهو ءاوتلالا ديدشلا ططقلاو شبعلا رعشك ىولتيو رسكتي ىذلا وهو رعشلا ضبقنم دعجلا (4)

 ٠ مجعلا ةطوبسو برعلا رعش ةدوعج نيب طسو ملسو هيلع هللا ىلص هرعش نا دارملاو لسرتسملا (5)

 رتف ةنس رشع ثالث ىحولا لوا نم اهيف همايال ةدم نمو ىحولا رتاوت دعب ىأ رشع ةكمب : هلوق (6)
 ٠ ملعا هللاو 0 نآرقلا لوزن عباتت اهيفو رشعلا ىف عباتتو ثالث ىف ىحولا
 ٠ نيتس نبا وهو تام هنا سنا لوق ىف ركذ ام عم قفاوتي ال اذهف كلذ لمات (7)

٠ باتكلا اذه ىف ىنعي ()



 (معلص) هللا لوسر ةيلح ىف (57) بابلا 178

 : ةرامع نب نايح لاق : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق - 32
 مارحلا دجىسملاپ : لوقي هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع تعمس

 ديز نب رباج تام امل نيصحلا لاق . قلسلاب يانلا مَلْعَأ ديز نب باج
 ضزألا رهظ ىلع نم ملعأ تام : لاقف .كلام نب سنآ هتوم غلب
 سنآ ناك و :.ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق . ضرألا لهأ ةريخ تام وأ

 ناك و ةدحاَو ةعمج ىف ديز نب رباجو وه تامف اضيرم كلذ دنع

 َنوُعب رآ كلام نب سنآ ثيدحو خيراتلا ةرجه نم 93 ةنس ىف كلذ
 . اثيدح

 َلَْن مل ًاملاَع اَهيقَك ںيابع نبا ناك : ةديبع وبأ لاق : عيب رلا لاق
 ةرثك نم هيف امب رحبلا هنومسي سانلا ناكو . هنم ملَعَا هنامز ىف
 ين ولَس : مهل لاقف هباحصأ عم موي تاذ َدعَق هنأ ليقو .ملعلا نونف
 . هب مك ؤبخأ ىتفسلا نيضرألاو ةعباسلا ءاملا نود امع هعئِش امع
 (7) نامز ىف فئاطلاب تام هنآ سابع نبا نع انغلبأ : ةديبع وبآ لاق

 هتيحل رفصي ناك و٬ةنس 72 نبا وهو 68 ةنس ناورم نب كلملا دبع
 مؤي لك ىف يتصي ناكوةَئِعوغَرَو هل يلع لاقي هل ادلو فلخو
 ىضر سابع نبا ثيدح و .داجسلا هن وُسسي اوناكو ةعكر تلآ ةليلو

 نوتس ىردخلا ديعس ىبأ ثيدحو.اًئيدح نوسمخو "ةئام هنع هللا
 ليسارمو . اثيدح نوعبسو نانثا ةريره ىبآ ثيدحو . اثيدح
 ثيدحو . ثيدح ةئامو اثيدح نونامثو عبرأ ديز ني رباج
 نيئزجلا نيذه ىف ام ةدعو اثيدح نونامثو ةينامث ملسم ةديبع ىبأ
 ةعب رآو ثيدح ةئامتس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم

 ةدع نأ انغلب : عيب رلا لاق . عيب رلا هاور ام ىوس اثيدح نوسمخو

 اهنم ثيدح فالآ ةعب رآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ام
 نم ةدع امآو .رابخالاو بادآلا ىف ىقابلاو لوضالا ىف ةئامعست
 نينمؤملا مآ ةشئاع يه و ةأرماو لجر .ةئامعستف ةاورلا نم هنع ىور

٠ ةيالو خ (7)
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 نيئزجلا نيذه ىف ثيداحالا ةدع نم هانركذ ىذلاو .اهنع هللا ىضر
 نعو تماصلا نب ةدابع نعو بويأ ىبأ نع عيب رلا ىور ام الخ

 . ملعأ هللاو . هسفنب وه هاور دوعسم ىبأ

 خ ٦٣ ٣

 لئامشلا اهب دارملاو هتفص ىأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيلح ) : هلوق
 . ملسو هيلع هللا ىلص اهب فصوب ىتلا ةليمحلا ةديمحلا قالخالا ىأ ةفيرننلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفص اهيف ىتلا ثيداحالا : رجح نبا لاق

 الو ملسو هيلع هللا ىلص هل الوق تسيل اهنا عم قافتالاب عوفرملا مسق ىف ةلخاد
 . ىهتنا . اريرقت الو العف

 ملعا : لاق ثيح ىنامركلا نيدلا سمش ةمالعلا راشا اذه ىلاو : ىمقلعلا لاق

 هنأ ثيح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاذ وه هعوضوم ثيدحلا ملع نأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاوقأ هب فرعي م ) : هلوقب هفرعو هللا لوسر
 . ىهتنا . ( نيرادلا ةداعسب ًزوَقْلا َوُ هيامر . هلاَوُحَاَو هلاساو

 ( ثيدحلا ظفل نماضنملا ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب سيل ) :: هلوق _ 0

 نؤَّتلا َرَعزأ ئقلا كو نابلا لبطلاب سيل موقلا نم ةعبر ناك ) عماجلا ىف
 ٠ . « يلاب الو ططقلا دعجلاب كو مدآل الل ينهملا ضيبألاب سيك

 سنآ نع ةعيبر ثيدح ىف ( ريصقلاب الو ننابلا لي وطلاب سيل إ : ىمقلملا لاق
 لإ سني ياتلا نم هيشامي دحا نكي عل ) ةشئاع ثيدح ىفو . ( ةعبر ناك )

 ناليوطلا نالجرلا هفتا امبو َمَنَسَو هئَنَع هللا وص هللا لوسر ةناَعلإ لوطلا
 لإ َمّنَسَو هبَنَع هللا لَص هللا لوسر بست و لوطلا لا, ابىين ُهاقَراَق اَدإَم "هلهلرطَيَق
 َ 7 ىمسا , ةبرلا

 رهظ ىأ ناب نم لعاف مسا . ةفاحن ىف ليوطلا ) : ةدحوملاب ( نئابلا ) : هلوق

 لاجرلا ردق نع دمب ىذلا الوط طرفملا ىأ : ةياهنلا ىفو هاوس نم قاف وأ هريغ ىلع
 . لاوظطلا

 قرط نم ثىش ىف ةظفللا هذه ةدايزب رفظا مل ( نماطنملا ريصقلاب الو ) : هلوق
. ( ريصقلاب الو ) : هلوق ىلع اورصتقا لب هتيار اميف انموق دنع ثيدحلا
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 ءاظطلاب ( نماطنملا ) اهضعب ىفف اهطبض ىف تفلتخا دق دنسملا خسن نا مث

 نأ حاحصلا عينص نم رهاظلاو .. ةلاسملا ءاظلاب ( نماظتملا ) اهضعب ىفو . ةلمهملا

 ضرعت امك ءاظلا لصف ىف نونلا باب ىف اهل ضرعتي مل هنال اهل دوجو ال هذه

 ذخؤيو اهظفل نود اهتدال ضرعتف ءاطلاب ىتلا امأو . ةدوجوملا تاملكلا نم اهريغل

 ةنينامطو انانئمطا لجرلا نأمطا : لاق ثيح نوكسلا ىلع لدت ةداملا هذه نأ هنم

 نأمطو : لاق نا ىلا لادبالا ىلع اهلثم نامطاو اذك ىلا نئمطم وهو . نكس ىأ

 . . ىهتنا . تنكس هنم ننماطو نماطو هرهظ

 هبرقل نوكي ام رصقا نال ةداملا هذه نم ذوخأم هلعلو نماطتملا ظفل ركذي ملو
 . ررحيلف . ملعأ هللاو . اهيلا نكس هناك ضرالا نم

 ضيبالاب سيل هنأ دارملا : ىمقلعلا لاق ( مدآلاب الو قهمالاب سيل ) :_هلرق

 برعلاو ةرمحلا هضايب طلاخي امناو ةمدالا ديدشلا مدآلاب الو ضايبلا ديدشلا

 ءىبنلا نا لاق نا ىلا ۔ سنأ ثيدح ىف ءاج اذهلو رمسأ ناك نم ىلع هقلطت
 هللا لوسر ناك _ ىرخا ةياور ىف لاق نا ىلا - رمسا ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةرمسلا ىلا هضايب ضيبأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ظفل ىفو ( رمحا همحلو . همسج نيلجر نيب لجر ) سابع نبا ثيدح ىفو
 . ( ضايبلا ىلا رمسا )

 طلاخت ىتلا ةرمحلا ةرمسلاب دارملا نأ تاياورلا عومجم نم نيبتو : لاق مث .

 وهو هطلاخت ال ام ىفنملاو ةرمحلا هطلاخت ام تبثملا ضايبلاب دارملا نأو ؛ ضايبلا

 . خلا . قهما هيمستو هنول برعلا هركت ىذلا

 نيتحتفب ططقلا ': ىمقلعلا لاق ( طبسلاب الو ططقلا دمجلاب سيل ) :_ هلوق
 ةدحوملا رسكو ةلمهملا حتفب طبسلاو . نادوسلا رعشب هيبشلا ةد وعجلا ديدشلا

 ةدومجلا ديدش نكي مل ىا هيف رسكت ال ىذلا لسرتسملا طسبنملا وهو اهن وكسو

 . ىهتنا . امهنيب لب ةطوبسلا ديدش الو

 ( رغملا لج . ةضف نم عي نأك يبأ َناگ ) عماجلا تاياور ضعب ىفو
 هركذ تاغل تالث اهنوكسو اهحتفو ميجلا رسكو ءارلا حتفب لجر .: حراشلا لاق

. امهنيب لب ةطوبسلا ديدش الو ةدوجلا ديدش نكي مل ىا ( مهبملا ) ىف



 `. احرسم ةقلخلا لصاب هرعش ناكو : ىبطرقلا لاتق

 رصخقا كلذلف حجارلا وه اذه ناك ) ةنس ينيعب رأ سار ىلع هللا هثعب ) : هل وق

 ` . هيلع

 ليقو ةنس نيعبرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر غلب املو : بها وملا . ىف لاق

 تلخ ةرشع عبسل نينثالا موي نيرهشو ليقو مايا ةرشعو ليقو اموي نيعبراو

 موي : ربلا دبع نبا لاقو . .ةليل نيرشعو عبرال ليقو . عبسل ليقو ناضمر نم

 ؛ عيبر لوا ىف ليقو ليفلا نم نيعبراو ىدحا ةنس لوالا عيبر نم نامثل نينثالا

 . نيممحأ نبلقثلا ةفاك ىلا الوسرو نيملاعلل ةمحر هللا هثعب

 هبلع هللا ىلص هنأ ةداتق ىبأ نع ملسم هاور ام نينثالا موي هتثعبل دهشيو

 . لاق نا ىلا ( وع لزنا هيف ثذلؤ هيف ) : لاقف نينثالا موي نع لئس ملسو

 لزنا ىذلا ناضمر رهش ه :: ىلاعت هلوقب ناضمر ىف ناك هنأب نولناقلا جتحاو

 . نآرقلا هيلع لزنأ هتوبنب هللا همركأ ام لوأ : اولاق « نآرقلا هيف

 لزن مث ةزعلا تيب ىلا ردقلا ةليل ىف ةدحاو ةلمح لزنا امنا : نورخآ لاقو

 . ةنس نيرشعو ثالث ىف عئاقولا بسحب اموحن هيلع

 . خلا . بجر ىف ثعبملا ءادتبا ناك : ليقو

 هيلع لزنو : تاقبطلا ىف هللا همحر ىخامسشلا ديعس نب دمحا انمع لاقو

 هللا هرمآ مث اهوحن :وأ نينس ثالث هرمأ رساف نينثالا موي نيعبرا نبا وهو ىحولا
 . هيلا ءاعدلاو هنيد راهظاب

 . ىهتنا . ليربج هب لكو مث نينس ثالث ليفارسا هب لكو : ليقو

 ىلص غلب امل هنا : وهو نآلا هرضحتسا الؤ اذهب رطانقلا ىف مزج هنأ نظأو

 املف هيلا حوي ملو نينس ثالث ليفارسا هب هللا نرق ةنس نيعبرا ملسو هيلع هللا

 ةنس نيرشع هيلع ىح ولاب لزني راصف .ليربج هب نرق ةنس نيعبرأو اثالث غلب

 نيتسو ثالث نبا وهو هللا هافوت نوكي اذه ىلعف نآلا هرضحتسا ال ىناف عجاريلف
 . انموق دنع روهشملا وو ةنس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىراخبلا ىف ركذ
 رشع ةكتب كيل ( : اهل وق مم اذه لكستساو ةنس نسىتسو كٹتالث نب ١ وهو ىفوت

. ( ًرشمم ةنيملابو نآرقلا هلمم ًلرني ينس
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 ) ريدلا اهيا ا ) لزنا ىتح نينس ثالث ىحولا ةرتف دعب اهدارم ناب :: بيجاو

 ..ا . . كلذ ريغ ليقو

 دنع روهشملا وه امب ردصو كلذ ىف فالخلا دبعس نب دمحأ انمع ركذو

 نيتس نبا ليقو . ةنس نينسو ثالث نبا.وهو هيلا هللا هضبق مث : لاق ثيح انموق

 ِ . خلا . نيتسو سمخ نبا ليقو

 : بهاوملا ىف لاق ( ءاضيب ةرعش نورشع هسأرو هتيحل ىف سيلو ) : هلوق

 ىرخا ةياور ىفو ( لاق نا ىلا ضيب :تارعش هتيحل ىف ناك سنا نع ملسم ىفو

 . لاق نأ ىلا ( ءاضيبب هللا هناش ام )

 هتيحلو هسأر ىف ناك ام بيشلاب هللا هناش ام ىقهيبلا نع سنا ثيدح ىفو

 . ءاضيب ةرشع ىنامث وأ رشع عبس الا

 نمو ابلاغ بيشلا نهركي ءاسنلا نال كلذك ناك امنا : هريغ نع ةياكح لاق
 . رفك اثيش ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم هرك

 بيمعب سيلو ابيع انه بيشلا لعج ثيدحلا ىف رركت دق : ةياهنلا ىف لاق

 هنم ببحع كلذو حودمم بيسشلاو ) زو نو اق هنأ ) ثيدحلا ىف ءاح هناف

 . ملسو هيلع هللا لص ءىبنلا قح ىف اميس ال

 ىار ال مالسلاو ةالصلا . هيلع هنأ عمجلا هجوو امهنيب عمجي نأ نكميو

 ) بيسشلا اوريغ ) : لاق كلذكو . هعركو هرييغتب مهرما ةمافثلاك هسارو ةفاحق ابأ

 .لوقلا اذه ىلع ءانب ( ءاضيبب هللا هناش ام ) : لاق هتداع نم كلذ سنا ملع املف

 ٦" رخآلل خسان امهدحأ لمعلو رخآلا ثيدحلا عمسي ملو ىارلا اذه ىلع هل المحو

 ىلص هللا لوسر باش لم : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلئس هنأ تعمسو :: لوقأ

 . هنيشيل هللا ناك ام : تلاقف ؟ ملسو هيلع هللا

 . هلصأ نم هيفن دارملا سيلو هيف رثكي مل هنا دارملا لعلو

 ىف تارعش الا ملسو هيلع هللا ىلص هسار ىف نكي مل تاياورلا ضعب ىفو

 . نهدلا نماراو نهذا اذا هسار قرفم

. ( رغثلا نَسَح ةيحللا دَوُسآ ) ىقهيبلا ةياور ىفو
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 : لاق تبش دنق هللا لوسر اي : ركب وبأ لاق سابع نبا نع ةياور ىفو
 . ( تَدَوَع شُمَشلا ادو . تللست ممَو . ثالّس لاو . ةمقاوْلاَو ةوُه ىِنبَيََع )

 ناك هنا اهنيب عمجلاف بيشلا ردق ىف ةياورلا فالتخا اماو : بهاوملا ىف لاق

 هيف رثكي مل دارأ هافن نمو . ريسيلا كلذ نع ربخا هبيش تبثا نمف اريسي ايش

 ٠. ىهتنا . اليلق الا بيشلا نم ري مل : ىرخالا ةياورلا ىف لاق امك .

 همحر ديعس نب دمحأ انمع لاق (ىه الا اركب ةناسن ىف جوزت امو) :هلوق _ 1

 لخد ةأرما ةرشع سمخ ءاسنلا نم جورت : ىد ١ لاق : ربسلا باتك ىنف هللا

 اركب جوزتي ملو ركب يا تنب ةشئاعو ةدوسو ةحيدخ عست نع تامو رشع ىدحاب

 اهحو ءاسنلا لمحأ نم تناكو دنه اهمساو ةيمأ ىب ١ تنب ةملس ماو اهريغ

 نم ىشاجنلا اهجوز ةلمر اهمساو نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأو رمع تنب ةصفحو

 شحح تنب بنيزو . رانيد ةثام عب رأ هنع اهقدصأو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 بطخا نب ىيح تنب ةيفصو رارض نب ثراحلا تنب ةيروجو ثراحلا تنب ةنوميمو

 ديزي تنب ةرمعو ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لبق تتامو ةميزخ تنب بنيزو
 . ىهتنا . .ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأو ةيبالكلا

 ) خل ا . نينس تمس تنب ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهح وزنآ ( : هلوق .

 . حاكنلا باتك ىف هبلع مالكلا مدقت

 ةعب رأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ام ةدع نأ انغلب : عيب رلا لاق

 ىور ام ةدع امأو رابخاو بادآ ىقابلاو لوصالا ىف ةئامعست اهنم (8) ثيدح فالآ

 اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىهو .ةأرماو لجر ةئامعستف تاورلا نم هنع

 بويأ ىبا نع عيب رلا ىور ام الخ نيئزجلا نيذه ىف ثيداحالا ةدع نم هانركذ ىذلاو

 . ملعأ هللاو . هسفنب وه هاور : وعسم نبا نعو تماصلا نب ةدابع نعو

 رصح وهو ( ثيدح فالآ ةعبرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ام ةدع نا ) : هلوق (8)
 نا نسحلا ىرحتي نمو حاحصلا لها لواح انه نمو ٠ عوضوملاو فيعضلا نود اهنم حيحصلل

 دماو لك ناف . هجام نباو دواد ىباو ملسمو ىراغبلاك ثيدح فالآ ةعبرا ىلع مهبتك نوكت
 نم ليق ام اميف ليف دقف كلذ عمو ة راركتلا طاقسا عم ثيدح فالآ ةعبرا ىلع ىوتحا دق امهنم

٠ اهبغو فاعضلا
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 . خلا ( مارحلا دجسملاب ) : لوقي سابع نب هللا دبع تعمس :: هلوق

 اهنم تاي ملو ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر صئاصخل هللا همحر بوب

 صعب هللا همح ر جردا و ةلقتسم ابتك كلذ ىن انم وق فنص دقو اريسي ائيش ٧إا

 هيلع هنتيلح ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا بقانم ضعبو ديز نب رباج بقانم
 امهلافتشال ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نبو امهنسب ةبسانمل مالسلا و ةالصلا

 . ملعأ هللاو . مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورملا ثيدحلا ددع ركذ كلذكو هثيدحب

 . هامزتلا ام ةجرد نع تلزنو اهطرش اهيف الغا ثيداحا ملسمو ىراغبلا ىلع ةعامج كردتسا دقو =

 ٠ كاردتسا امهيلع اضيأ ىقشمدلا دوعسم ىبالو كلذ ىف ىنطقرادلا فلا دقو

 فلا ةتامعبس ثيدعلا نم حص : دمحا لاق فولالا نم نيتناملا تغلب دقف تاعوضوملاو فاعضلا اما

 ثيداحا دنسملا ىف تعمج دق : اضيا دمحا لاقو . افلا نوسمخ رسكلا : هبغ لاقو . رتو

 مل امو . هيلا هوعجراف هيف متفلتخا امف ة افلا نيسمخو فلا ةئامعبس نم رثكا نم اهتبختنا

 تس ىف حيحصلا ىباتك تفنصو : ىراخبلا ليعامسا نب دمحم لاقو . ةجحب سيلف هيف اودجت

 نالوقلا درو . ىلاعت هللا نيبو ىنيب اميف ةجح هتلعجو . ثيدح فلا ةئامتس نم هتجرخغ ةنس ةرشع
 فلا نوعبرا دمحا دنسم عيمجو ٠ افلا نيسمخ غلبت ال بتكلا ىف ةدوجوملا ثيداحالا عيمج ناب

 افلا نوسمخو فلا ةئامعبس ثيدعلا نم حص لوقي فيكف . ةرركم فالآ ةرشع اهنم ثيدح

 { بيجاو ؟.فلا ةئامعبس نياف ةجحب سيلف هيف دجوي مل ام لوقي مث ؟ افلا نيسمخ غلبي ال هدنسمو
٠ نوتملا ال فرظلا ددعلا اذهب دارملا ناب
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 (3) لوسرلا ثيدح نم حيحصلا ىف

 لوالا بابلا

 نيرفاكب اوسيل رئابكلا لهأ نا لاق نم ىلع ةجحلا

 (1) ىوري : ديز نب رباج لاق : بيبح نب عيب رلا لاق - 3
 ُثتحُم ةنجل ١ لخدتت ال « : لاق هنا ملس و هيلع هللا ىلص هللا ل وس ر نع

 ةضاكرلا امو ليق « ةضاكلا الو ءاتلا ةلعف الو ث وند الو
 . » راغت آ ىتلا « : لاق ؟ هللا لوسر اي

 ٥ رم مر ٥ م

 تايحلا اولتقا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو - 4

 ةَيشَح هكرت م َنهاتِنوَع ذنم يهنا ام نك اهبو اهراقص
 . «» رشك دقف ألا

 ىآ ق هتيب نم َجَرَخ نم « : ملسو هيلع هللا ىلص لاق و _ "45.

 . « ارفاك َعَجَر هلجأ نه ا لطت َعَجَرف ههركي )2( م

 ٩ٍ رمي 7 ه ۔ ۔,۔ے < - .

 تنأ لممَرل لمجَر لاق اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 6
 39 . « اَمْهَذَحأ رفك دقف يوذَع

 ٠ انغلب خ (1)
 ٠ اثيش خ (2)

 ءازجا تعمج ام ةحصب هنع هللا ىضر هنم مكح اذه ٠ خلا ‘ لوسرلا ثيدح نم حيحصلا ىف هلوق (ة)

 لصتملا مكح ىفف اهنم لسرملا اماو 0 رهاظف الصتم اهنم هدنس ركذ ام اما ثيدعلا نم باتكلا

 ىوقا هلسرمف طايتحاو دظقيتو تبثت دعب الا هلسري مل هلسرم نالو هلصوا دق هبغ نال اعطق
 ةمولعم هتحص ناف ءزجلا اذه ثيداحا بلاغ ىهو اهنم هدنس ركذي مل ام اماو 0 هربغ لصتم نم

 جتحي ال ذا هل مهميلست ليلد مهيلع هب جاجتحالا قاسم هقاس هنع هللا ىضر عيبرلا نال لكلا دنع
 . ركذ نم ىوقا ىلوالا ةجردلا لها دنع نقتملا ملاعلا نم ثيدحلاب جاجتحالاف هملسي ال امب دحا ىلع
٠ ملعا هللاو . هدنس
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 او كَراَبَت ابر لوقي» : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 47 .
 . «ه رخست وأ رعتست ؤأ هل َنهَكَت ؤأ نهكت ؤأ راطت نمم :ئرب انأ

 نم ةوَهَش الجمرر ىتآ ْنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 8
 : « َرفك دقف َنهزاَجُعأ ىف َءاَسِتلا ىتأ وأ ءاسنلا نو

 وا هيبآ ظ ىعدأ رزمك , : ملس و هيلغ .هللا لص لاق و -. 149 ِ

 رياَلاَو ةنالغاَو هللآ ةنعل هينََو ْماَرَح هتلَع ةلاق هيلإومت رك ىلوت
 » ٥ س ۔ إ « و ۔ و ٥ م ] 2 و ۔. .

 ةضيرف ىنعي : عيب رلا لاق «لدع الو فرص هنم لبقي ال نيعمجا

 7 . ةلفانال و

 ه ۔ و و هر ز واس
 مهيلإ هللا رظني ال ةثالث » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 0

 ۔٠ ظ ٥ ر < م ۔٥ . . ۔%۔ مه ح۔ .ه ح د ي ۔ ۔۔ - ۔

 حرم سلفمَو نار طمشت ث ميلا باَذَع مهلو مهيك ري الو ةمايقلا مو
 « نييب الا عيبت ال يرتشي ال ةعاضب هللا دَعتا لُجَرَو ًلاَتغف

 | . ةبيشلا وذ طمشالا : عيب رلا لاق

 ز ,ص ., ۔ے ذه ` وو 7 .
 تتبن خ ةنجلا لخد ال » : ملس و هيلع هللا ىلص لاقو .ةب 751 .

 ...... . « هب ىلوأ زانلاو تعس نم
 ه 4 و 4 ث هر ّ ٧ ۔ ۔ ے ٍ

 مهيلا هللا رظني ال ةثالث » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ذ 752 .
 ىذلا ُهَراَراإ لبنلاو رجافلا فلحلاب هّتعلِس قفنلا : ةمايقلا موي
 . . .. « نانملاو ءاليخ هري

 نم انم سيلف انشع نمم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف - 753 ,

 اندم ىوآ ا اثدح مالسإلا :ىف ثدحا نمو انه تلق انزثؤيل ل
 « اننم ىئلف انبغَص مَحَرَي ملو انربك رقي مل نممَو انم سيلف
 . . هتم ةءاربلا هلك اذه ىنعم .: عيبرلا لاق

 7 2 س 2۔. رم وو ,۔ے۔ 7 . . - . : : : ! ٥

 لتق نم ىلع مارح ةنجلا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ ,754 .
.«نمؤملا يكف مذلا جيجح انأ رل قيطي ال ام هلمح ؤأ هملظ ؤا ايضذ
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 ءىرما لتق ىلَع ناَعأ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 5
 :"« هتمحر ني سيآ ةمايقلا مو هللا يقت ةملك رظشب وكور ليتم

 70 و 1 1 َ ً
 اوعجرت ال » : هباحصال اموي ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ._ 6

 - .. ١١ : ٥۔ س , ش 4 . 2 ۔,ے,۔ح ٥ِ

 ١ ...... « ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب
 ِتاَواَمَسلا َلهَأ نأ ؤَل » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 7

 اًعيمَج هللا مَهَبَكل اماَرَح ولشُم ءىرما مد ىف اوكرتشا ضزالا لهأو ے . و ,, ء 25ےک , ۔۔ ه 24 % ۔۔ے %" . .؟, 2٥ ۔

 | ( « رانلا ىف مهرخاَنَم
 هحور ؤأ انمؤم ىآ َنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 8

 . « منهج ىف هتعور هللا لاطأ

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا .نع يوري ,دوعسم نب ١ ناكو - 9

 . . » رفك مكقلا ىف ةوشرلا » : لاق هنأ ملسو

 قَرَصَتَو َماَصَو لص ْنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _- 0
 . رغصالا كرشلا ءايرلا ىمسي ناك و « كرشأ دقف ءاير

 ذخا وا ولا َدَعَب َلَتَق َم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _- 1

 1 . « نانلا ىف ذلخُم دلاخ وهف ةيلا

 مت يك ِهَئَلَعَو َناَم نَم « : ملس و هيلع هللا ىلص لاقو 7 162

 .. « ةنجلا باب جلي (3) الف نيد هيلَعو لتق مث ييحا مث ةرم 2ً إ' ۔4۔ 2 ؛۔ ] 02 ,٥[۔2 .2 < ۔٥ . ۔ے ح ك ح_ نيي لتق ولو » : لاق هللا ليبس ىف لتق ولو ليق « ةنجلا لخدي
 تيمب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأو : عيب رلا لاق _ 73

 ] ٠ '۔ ۔ 0 . ؟%4& ح راغ -
 كرت لهو « : لاقف ‘ معنا : اولاقف 0 ںید هيلع » : لاقف هيلع يلصيل

 ٠ . مكبحاص ىلع اولَص « : لاق . ال : اولاق » ءافو

 ىفو توُمَي لُجَر نم امم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 764 .إ
 اهَعنَر خرم مو ةنملا لخذ م ربك نم لدَح نم ربع لاَقني هبلق
. . نله خ (ة)
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 7 ٥ هم س ه ٥ < . ۔ ؟ 2 ۔۔س ٠ ۔ ۔۔ ن حص

 موت ةللا هسبلأ (4) بضغ نم ابوت هيخال سبل نممَو٬امكرَ ملو
 1 ه د إ ٥ س ٥ .. /م

 . « منهج ران نم ابوث ةمايقلا

 مينلا هيخآب َعممَس ْنَم » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 5
 . « ةرخآلا ىف هب هنلا َعَممَس اَينذلا ىف

 تلش ىنازلا اتَر اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 6
 . « هسبلا بات اذإف مالسالا

 ح ه. ه ح ح - 1
 نوداتي رانلا لهأ نا « : ملسو هيلع هلل ١ ىلص لاقو _ 767

 ء 1 َ . . ح ., ٠

 لهال رفكلا تبثت اهلك ثيداحالا هذهف . « رانلا ىف ىنازلا _ حيرب

 ةوق الو لوح ال و/ ناعتسملا هللاو ىصحت نأ نم رثكأ ىهو (5) ةلبقلا

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 دج دج هج

 مل نم نا هنم ليلدلا هجو (خلا ... ثنخم ةنجلا لخدي ال) : هلوق - 3

 : ىلاعت هلوقل رفاك وهف رانلا لهأ نم ناك نمو رانلا لهأ نم ناك ةنحلا لخدي

 . رفاك الا رانلا لخدي ال هنا هنم ملعف (6) « اورت نيذلا هللا اممدَعَو رانلا ه

 : هللا همحر رصن وبا خيشلا لاق كلذلو

 نرقم باقيلاو رفم يسب تزواجت نام :اسشآةَتََت
 لخد ال ) : اهنم ثيداحا ةدع اذه ىف انموق بتك نم ريغصلا عماجلا ىف ىورو
 , ٠, هه ه |, ۔ \وه, ,2 ۔؟۔؟ .... -{ . 4 <

 هنجلا لخدي ال) : اهنم . (ميجَر عطاق ةنجلا لخذَي ال) : اهنمو . (مميِحَر الي ةنجلا
 . داسفلاب سانلا نيب ىعسي ىذلا عادخلا حتفلاب بخلاوأ (ناّنمم الو ليخب لو بح

 بحاَص ةنجلا لخي ال) :: اهنمو . (قاَوب هراَج نمأم ال نم ةّنَجْلا لخدإ ل) : انهمو
 مهبهذم ةدعاق ىلع حزالا اهلوات و (ِةكَلَملا 4يَس ةنجلا لُخدَي ال) : اهنمو . (ںيمگم
 . كرشلا .وه مهدنع رفكلا نال اكرشم نوكيل لحتسملا ىلع لومحم هنا نم دسافلا

 ىفو بضغ نم ابوث ةغسن ىفو هسبلي بوث هناك ىتح بضغلا هجو هل رهظا ىأ بضغ نم ابوث (4)

 ٠ ابيصغ ابوث ىرخا
 ةمعنلا رفك انهاه رفكلاب دارملاو رفكلا تابجوم نم اثيش اولعف اذا ىا ةلبقلا لهال تبثت : هلوق ()

 ٠ رهاظ ىنعملاف اهيلعو رئابكلا لهال رفكلا تبثت ةغسن ىفو
٠ 72 : ةيآلا . جحلا ةروص (6)
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 ۔۔۔=۔====۔۔۔د×۔س×=×=×د×۔×ھهھه۔هه۔»ھ۔د۔ص×س=->%--۔۔دس۔> > ط»ه>ه۔دسدد=۔ه۔د>د۔ح۔دد۔>س۔ںےردسر۔رںرے۔_۔>>۔>»۔>۔۔۔'۔۔ > ۔.۔.سصسص=.=ء د

 هل هللا رفغي نأ الا بقاعي ىتح اهلخدي ال وأ . اهيلا نيقباسلا عم ةنجلا لخدي ال وا

 . ملعا هللاو . اوكرشال ليوأتلا الولو

 همالك و هتاكرح ىف ءاسنلا هبشي ىذلا وه ثنخملا (ثويد الو ثنخم) :_هلوق

 . 4 ۔فطعت زو

 . ثنخملا ىمس هنمو فطعتف هتفطع ىأ ءىشلا تشثنخو : حاحصل ا ىف لاق

 . همالك ىن ثنختو

 . خلا (؟ لالد نم تنخأ) لثملا ىفو ىنثنملا ىخرتسملا _ نونلا رسكب _ ثزخلاو

 تالجرتملاو لاجرلا نم ىنيثنخملا هللا نمل) هظفل اثيدح عماجلا ىف هيف ىورو

 . (ءاسنلا نم

 لاق (مكن ويب نم مُهوُجرَخأ).: لاقو ىراخبلا ىف امك همامتو : ىمقلعلا لاق

 هناك رح ىف ءاسنلا ةقلخ هبشأ نم اهحتفب و نونلا رسكب (نيثنخملاو) هلوق : لاق

 ةلازا فلكتي نآ هيلعو مول هيلع نكي مل ةقلخلا لصا نم ناك ناف كلذ رغو همالكو

 لعف ءاوس ثنخملا مسا هبلع قلطيو مومذملا وهف هل فلكت و هنم دصقب ناك ناو كلذ

 . لعفي مل وأ ةشحافلا

 ةشحافلا هنم فرعت مل ناو لاجرلا نم ثنؤملا وه ثنخملا :: بيبح نبا لاق

 .. هريغو ىشملا ىن رسكتلا نم اذوخأم

 . هل ةريغ ال ىذلا وهو عدنقلا وه حاحصلا ىف لاق (ثويدلاو)

 ثويدلا صخي ال اذه ىلعف (راغي ال نم هللا نعل) ثيدحلا ىف درو هنا ظفحاو

 . . ملعأ هللاو . تكسيف هلهأ ىف بيملا فرعي ىذلاب

 . لاجرلاب ةهبسشنملا اهب دارملا نأ رهاظلا (ءاسنلا ةلحف الو) : هل وق

 اهطبضف (ءاسنلا نم, ةلُجرلا هللا نعل) هظفل اثيدح عماجلا ىف اهيف ىورو

 ثيدحلا ىف لاقو . لاجرلاب ةهبشتملا ةياهنلا ىف لاق : لاق مث ميجلا مضب حراشلا

 . لاق نأ ىلا . دواد وبأ داز (ءاسنلا نم تالجرنملاور هلوق مدقنملا

 . لاجرلاب تاهبشنملا لاق ؟ ءاسنلا نم تالجرتملا ام هل تلقف

. نهبشنملا ملسو هيلع هللا ىلص ءىمبنلا نعل ىراخبلا ىفو لاق
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 ىف ءاسنلاب هبشتلا لاجرلل زوجي ال هنا ىنعملا : ىربطلا لاق حتفلا .ىف لاق

 . سكعلا الو ءاسنلاب صتخت ىتلا ةنيزلاو سابللا

 لك ةداع فالتخاب .فلتختف سابللا ةنيه امأف . ىنملاو مالكلا ىنف اذك و تلق

 ءاسنلا زاتمت نكل سبللا ىف مهئاسن نم مهلاجر ىز فلتخي ال موق برف دلب

 . راتتسالاو باجتحالاب

 لصأ ناك نم امأو . كلذ دممت نمب صتخمف ىئملاو مالكلاب هيبشتلا مذ اماو .
 ىدامتو لعفي مل ناف جيردتلاب كلذ ىلع نامدالاو هكرت فلكتب رمؤي هناف هتقلخ

 ظفل نم حضاو اذه ذخاو :.هب ىضرلا ىلع لدي ام هنم ادب نا اميس الو مذلا هلخد
 . نيهبشتملا

 لومحمف موللا هيلع هجتي ال ىقلخلا ثنخملا نا ىوونلاك قلطا نم قالطا اماو
 ةجلاعملا هيطاعت دعب مالكلاو ىنملا ىف رسكتلاو ىنثتلا كرت ىلع ردقي مل اذا ام ىلع

 موللا هقحل رذع ريغل هكرتف جيردتلاب ولو انكمم كلذ كرت ناك ىتم الاو كلذ كرتل

 ١ . لاق نا ىلا

 ءاسنلاب لاجرلا نم هبشت نم ثيدحلا اذه ىف نعللاب دارملا نا : نيتلا نبا لاقو

 ءاسنلاب هيبشتلا ىف ىهتنا نم امأف كلذك لاجرلاب ءاسنلا نم هبشت نمو ىزلا ىف

 قحسلا ىطاعتت نأ ىلا ءاسنلا نم لاجرلابو هربد ىف ىتؤي نأ ىلا لاجرلا نم
 لصي مل نمم دشا ةبوقعلاو مذلا نم نيفنصلا نيذهل ناف . ءاسنلا نم :اهريغب

 . . كلذ ىلا

 ىلا هبشنملاب رمالا ىضفي الئل تويبلا نم كلذ ىطاعت نم جارخاب رما امناو

 . ركنملا _- رمالا كلذ ىطاعت

 ءىش لك ىنف هيبشتل كنلا نع رجزلا ظفللا رهاظ : ةصخلم ام هرمح ىبأ نبا لاقو .

 تاكرحلاو تافصلا ضعب و ىزلا ىف هيبشتلا دارملا نأ ىرخالا ةلدالا نم فرع نكل
 . لاق نأ ىلا . ريخلا رومأ ىف هيبشتلا ال امهوحنو ٠

 مكحأ هيلع اهعضو ىتلا ةفصلا نع ضىشلا هجارخا . هبنشت نم نعل ىف ةمكحلاو
 . هللأ قلخ تاريغملا هلوقب تالصاولا نعل ىف كلذ ىلا راشا دقو . ءامكحلا

 ىلع رافنت:ال دارملا ناك (راغت ال ىتلا لاق) ؟ هللا لوسر اي ةضاكرلا امو:هلوق.
 نم يلىلابت الف اهجوز ىلع وا اهنم مهنكمت و اهيلا لاجرلا .رظن نم ىلابت الف اهسفن
. ملعا هللاو . الثم نهب هعامتجاو ءاسنلا ىلا هرظن



 نيرفاكب اوسيل رئابكلا لها نا لاق نم ىلع ةجعلا (1) بابلا 192

 مل نم ىلع ةجح ظفح نم نكل ضكر ةدام ىف ىنعملا اذه حاحصلا ىف ركذي ملو

 . ملعا هللاو . ظفحي

 عماجلا ىف هظفل (خلا ... امرابكو اهراغص تايحلا اولتقا) : هلوق _ 4

 . ؛ىتم تلق ًنشَرأَك ٌفاَح نَمَك نهلك تايحلا ارَقا) ريغصلا
 ِناَسمطُي انهت رتبلا نينَيفطلا اد اوذنقا تايحلا اؤلتمفا) ىرخا ةياور ىفو

 . «َلبحلا ِناَطِقْسَتشَيَو رصلا

 اهلتقال ةيح دراطا انأ امنيبف رمع نب هللا دبع لاق ىرخآ ةياور ىراخبلا ىفو

 لتقب رما دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تلقف اهلتقت ال ةبابل وبا ىنادانف
 . خلا ... ماوعلا نضَو تويبلا تاَوَد نع كلذ دعب ىهن هنا لاق تايحلا

 . اهنم ركذلا هيَحْلا َناَبْعَتلا : لاق هنا سابع نبا نع ىراخبلا ىف ىورو

 . دواسالاو ىعانالا » ناحلا :: سانجأ تايحلا لاقي

 . ةريغصلا ةيحلا ىه ليقو تايحلا نم قيقرلا وه ناجلا : ىمقلعلا لاق

 ِِ ه د ۔۔ے۔۔ . . . . ِ
 ه اذإف » ) . . ناح اهناك » ىسوم اصع ىد لجو زع هلوق ىد اوركذ : لوقأ

 مث لاحلا لوأ ىف ةريغص ةيح يا ناج ىهف . (ّنيبم ناَبْعَت ىه ادإَف) . " ىعست ةح
 . ًاتيمم ن ابعث تراصف تمظع مث ةيح تراصف تمظع

 . اهعالتبا ىف نابعثلاكو اهتكرح ىف ناجلاك و

 ةزمهلا مضب ناوعفا اهنم ركذلاو تايحلا نم ىثنالا ىهو ىعفا عمج ىعانالاو

 عاجشلا وهو ةنس فلا شيعي هنال ىيحي وباو نايح وبا ناوعفالا ةينكو نيعلاو
 . ناسنالا بثاوي ىذلا دوسالا

 . ةتبلا اهتقدح ضمفت الو تداع اهنيع تثقف اذا ىعفالا ةفص نمو

 تايحلا تبخا ىهو دا وس اهيف ةبح ىمه :' دممع ربأ لاق دوسأ عمج دواسالا و

 . ماع لك هدلج خلسي هنال خلانس دوسا هل لاقيو
 < . . <. 2.2 ٠

 دسأ نم هللاب ذوعا ) : اعوفرم : رمع نبا نع ىناسنلاو دواد ىبآ ننس ىفو

نين رق تاذ تناك امبرو سارلا ةضيرع قنعلا ةفصر ءاشقر ةيح ىه ليقو (دَوسأَو



 193 نيرفاكب اوسيل رئابكلا لها نا لاق نم ىلع ةجعلا (1) بابلا ا

 وحن ( سيل ) باتك ىف ةيولاخ نبا اهل دع دقو . ةجاجدك ةدح ولل ةيحلا ىف ءاهلاو

 . امسا نيمبس

 ةلمهملا ءاطلا مضب _ ةيفط ةينثت : رجح نبا لاق ( ىنيتيفطلا اذ اولتقا ) : هلوقو

 ىذلا طخلا هب هبش لقملا ُصّوَح يثطلاو )٦( لقملا ةصوخ ىهو ءافلا نوكسو
 . ةيحلا رهظ ىلع

 هرهظ ىلع نوكي تايحلا نم سنج نيتيفطلا اذ نا لاقي : ربلا دبع نبا لاقو

 . ناضيبا ناطخ

 نوللا قرزأ هنأ ليمش نب رضنلا داز . بنذلا عوطقم وه رتبالاو : لاق

 . تقلا الا لماح هيلا رظنت ال

 . بنذلا ةريصقلا ةيخلا رتبالا ليقو

 { ٠ خلا . اليلق رثكأ وا ربش ردق :نوكتا ىتلا ىعفالا وه : ىدوادلا لاق

 . هرون ناوحمي ىا ( رصبلا ناسمطي امهناف ) : هلوق ىف لاق

 ىف لاق نا ىلا نينجلا ةدحوملا حتفب وه ( لبحلا ناطقسيو ) : هلوق ىف لاقو

 . بلطاو عبتأى ١ ( دراطأ ) : هلوق

 همسا روهشم ىباحص نيتدحومبو ماللا مضب ةبابل وبا ىنادانف : هلوق ىف لاق
 ىتاللا ىأ ( تويبلا تاوذ نع كلذ دعب ىهن هنا ) : هلوق ىف لاق نأ ىلا ريشب

 . تويبلا ىف ندجوي

 . ةنيدملا لها تويبل هصيصخت كلام نعو . تويبلا عيمج ىف ميمعتلا هرهاظو

 . اهريغ نود ندملا تويبب صتخت ليقو

 . . راذنا ريغ نم ىراحصلاو ىراربلا ىف لتقتف لوق لك ىلعو

 ىوتلت الو ةضف اهنأك نوكت ىتلا ةيحلا اهنا : كرابملا نبا نع ىذمرتلا ىورو

 .اهيشم ىف
 .لاق نا ىلا .ربخلا ىف جردا ىرهزلا مالك نم (ر هاوعلا ىهو ) : هلوق ىف لاقو

 لوطل رماوع نهتيمستو نجلا نم اهناكس ( تويبلا رامع ) : ةفللا لهأ لاق

 ٠ اهيغو فافلا هنم عنصت ىراربلا تابن نم عون مودلا رجش مضلاب لقلا (7)
47
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 نحللا نال اهلتق نع ىمن امنا . ءاقبلا لوط وهو رمعلا نم ذوخأم تويبلا ىن ثبللا

 .خلا . امهب لثمتت ال نجلا نال رتبالاو نيتيفطلا ىذ لتقب رمأ مث نمو . اهب لثمتت

 تويبلا هذهل نإ ) اعوفرم ديعس ىبا ثيدح نم ملسم دنعو : رجح نبا لاق

 . ( هوننقاق الإو بهد ىنإف انالَت هيع اوجرَحَق اينم اهنم مَْيأَر ادِإَق ريامع
 . مايا ةثالث ليقو تارم ثالث ليقف ثالثلاب دارملا ىف فلتخاو

 ننثبل نا جرحو قيض ىف نتنا لاقي نا ( نهيلع اوجرح ) : هلوق ىنعمو

 . انيلا ننتدع وا انل نترهظ وا اندنع

 ىوماف شارفلا ىلع ةيوطم ةميظع ةيحب اذاف هتيب لخد ىتف نأ ديعس ىبأ نع

 ؛انيم ىتفلا رخو تب رطضاف رادلا ىن هزكرف هب جرخ مث هب اهمظتناف حمرلاب اهيلا

 هلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا انئحف ٬ىتفلا مأ ةيحلا ات وم عرسأ امهيا ناك ىردن امف

 انج ةئيلاب نإ ) :: لاق مث ( كبحاصل اورفغتسا ) : لاقف كلذب هانربخاو ملسو

 هونئئاَت تلد مب مكل ادب نإف ميأ ةماق ءوْندأف اَتينَع مهنم تيآ ارق اومتشأ اق
 . ( ناَضيِنَم ومح امئاق

 نا جرحو قيض ىف تنا ) : نهل لاقي نأ هانعم ( نهيلع اوجرح ) : هلوق لاق

 نانميلس دهمبو حون دهعب كلاسن انا انيلا تدع وا انل ترهظ وا اندنع تتبل
 . ( خلا . انوذؤت الو انل اودبي ال نا دواد نبا

 دنعو : لاق مث ةنيدملا تويبب صاخ وأ دلب لك ىن ماع اذه له فالخلا ركذف

 . نجلا نم اهنال ءاضيبلا ةيحلا لتقت ال نأ ىفبني ةيفنحلا

 ءىبنلا نأ ركذف . خلا . راذنالا دعب عيمجلا لتقب ساب ال : ىواحطلا لاقو

 ؛تامبثشلا ءىجمم دنم دالا رصبلا ثحي ةللا إ ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 بحُيَو٬تارُسَت ىلع ؤَلَو ةحاسلا حيو ٬تاوَهشل هلا لون دنع لماكلا َرَقَعلاَو

 . « خلا ... ةع لق قَع ولو ةمناجتفلا

 مث داسشرالل وأ بابحتسالل وه له تايحلا لتقب رمالا ىف فالخلا ركذف

 ىف هقيقحت ىتايسو رظن هيفو . هعفد 7 ررضلا ققحم اهنم ناك ام معن : لاق

. قساوفلا نم سمخ
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 راثلا فوخ نهك رت اذا بوجولل رمالا .نأ هللا همحر فنصملا ةياور رهاظو :: لوقا

 ناف . راذنا ريغ نم تناك عضوم ىا ىف ةيح لك ىف مومعلا اضيأ هرماظو

 . طوحالا وهو تويبلا ىن راذنالا دعب امب ديت هرغو ىراخبلا ةياور نحص

 . ملعأ هللاو

 .حلصلا اهرسك و نيسلا حتفب ملسلا ( نهانب رح ذنم نمهانملاس ام اناف ) : هلوق

 . 7 نمه انيداع ذنم نهانحلاص ام ٠. ةوادعلا برحلاو

 "نيبو اهنيب ىتلا ةوادعلا تايحلا يبو اننيب ىتلا ةبراحملاب دارملا نأ رهاظلاو

 هنم ردص ىتح ةنحلا لا سيلب ١ تلخدا ىتلا ىمع اهنال مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ

 .نال (8) . وذعع ضغل كصب ارطبُمأ « : ىلاعت هلوقن ةراشالا كلذ ىلاو ردص ام

 . . ةيحلاو سيلب او ءاوحو مدآل باطخلا

 فاَح نمف ) عماجلا ىف ةياورلا ( رفك دقف راثلا ةيشخ نهكرت نمف ) : هلوق
 اذا فاخ نم ىا ةزمهلا نوكسو ةثلثملاب نهرأث : ىمقلعلا لاق ( انم سيَلَك َنُهَراث

 .. نهلتقب لتقيو نمراثب بلطي نإ نهلتق

 عفترتو هبلطت نا اهلتق داراو تايحلا ىلع شاه اذا فاخ نم لاقب نأ لمتحي و

 . اهغدل نم توميف اهمسسب هغدلتل هيلع

 . انب ايدتقم الو انتنسسب الماع سيل ىأ ( انم سيلف ) : هلوق ىف لاق مث

 ةلمهملا رسكب ةريطلا :: رجح نبا لاق ( هلجا نم اريطن عجرف ) : هلوق ۔ 5
 ىف مقلمل ١ نع مدقت ام رخآ ىلا ءىشلاب مؤاشنلا ىمهو نكست دقو ةين اتحتلا حتفو

 ىف اوناك مهنا ريطتلا لصاو : رجح نبا لاق (9) ( عجري الف ريطت نمو ) :: هلوق
 نميت هنيمي نع راط ريطلا ىار ناف مهدحا جرخ اذاف ريطلا ىلع نودمتعي ةيلهاجلا

 ريطتل ريطلا جيهي مهدحا ناك امبرو . عجرو هب مءاضت ةرسي راط ناو رمتساو هب
 .. كلذ نع ىهنلاب عرشلا ءاحف اهدمتعيف

 ةلمهم هرخآو ةدح ومب حرابلاو ءاح مث نون مث ةلمهمب حناسلا هنومسي اوناكو

 اوناكو سكملاب حرابلاو . كنيمي ىلا كراسي نع رمي ناب ةنمايم كلالاو ام حناسلاف
 . هيلا فرحنا نا الا هيمر نكمي ال هنال حرابلاب نومئاشتيو حناسلاب نونميتي

 ٠24 : ةيلا . فارعالا ةروس . ٥)

٠ باتكلا اذه,نم 701 : مقر ثيدعلا (9) ٠
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔

 فلكت وه امن او هودقنتعا ام ىضتقي ام هحوربو ريطلا حونس نم ءىش ىف سيلو

 ىنعم نومضم ىلع هلعفب لدتسيف زييمت الو ريطلل قطن ال ذا هل لصا ال ام ىضاعتب

 , . هلعاف نم لهج هناظم ريغ نم ملعلا بلطو هيف

 ركذف . خلا . هكرتب حدمتيو ريطتلا ركني ةيلهاجلا ءالقع ضعب ناك دقو
 : . اهنم اتايبا كلذ ىن ءارمسشلل

 امنأ ببتلا توذو نوُسَلَمُم مثمهنك ناهكلا طلا دجولا , . ٥. 4 د م ٠4 ؟ < ٥ و ه ه 2ِ ّ ء م ٠

 : اهنمو

 ر 4 ه | ٥ ,. ۔ ۔ , 2 7 .2 1 م .۔ے ھ ,م م

 روصق نهبيرد نع الو احاجن ىتفلا نم ىندت ريطلا تالجامع اَمَو

 : اهنمو

 غياص للا ام ريطلا تاَرجاد لك ىحلاب قراوطلا ىردت ام رمعل

 ابلاغ مهعم حصيو كلذ ىلع نودمتعيو نورطتي معرثكا ناكو : لاق نا ىلا

 . نيملسملا نم ريثك ىف اياقب كلذ نم تيقبو كلذ ناطيشلا نييزتل

 ىلع ةبيطلاو ةريط ال ) هعفر سنأ ثيدح نم هحيحص ىف نابح نبا جرخا دقو
 حا نهنم ملسي ال ةتالت ) ملسد هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع : لاق نا ىلا ( ريطن نم ٥, 4 ٨ ه .21 4 ة 1 3 :م

 ه ٠, .ث ر ۔ذ4 ۔,”
 هعفر ةرب ره ىبأ نع لات مث . مدقت امك اهنم جرخملا ركذف ) دَسَحلاو نظلاو ةريطلا

 ٠ 7 د } ,ء 4 77 ه ه ,2 .4.,ة,-۔.ث ,2
 نل ) هعفر ءادردلا ىبا نع : لاق مث . ( اولك وتف هللا ىلعو اوضماف مت ريطت اذاي )

 ك ۔۔ ٠ \۔ .[ . . ؟ ۔ ح ث ۔ ۔و؟ ۔ .- -٨
 : لاق نأ ىلا ( اريطت رفس نم مجر وأ مَسقتشا وأ نهكت نت ىلعلا تاجردلا لان

 2ِ ه ر ] ٤ سإ ۔ , ٣ - ه. . -٥

 . « لكوتلا هذ ةللا نكلو ... آلا اتم امو "كرش ةريطلا ) همفر دوعسم نبا نع

 كلذ لعج امناو : رخلا ىف هحردأا د وعسم نبا مالك نم ( الا انم امو ) : هلوقو

 . ىلاعت هللا مم هوك رشأ مهنأكف اررض عفدي وا اعفن بلجي كلذ نأ مهداقتعال اك رش

 ملسف كلذ هلأ عقو نم نا ىلا ةراشا ( لك وتلاب هبهذي هللا نكلو ) : هلوقو

 . كلذ نم هل ضرع امب ذخاؤي ال هناف ةريطلاب ابعي ملو هلل

 ضرع نَم ) افوقوم رمع نب هللا دبع ثيدح نم بمسقلا ىف ىقهيبلا جرخاو
.كربم هلإ الو ربع لإ رَح كو زيط آلا ريط ال مهللأ ؛نَقَمَلَف ؟ىَت ةريطلا مذع نمل
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 هظفل ( امحدحأ رفك دقف ىودع تنأ لجرل لجر لاق اذا ) : هلوق _- 86

 َلاَق اًذا, ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف

 . ( اَمّصدَحأ هب هاب ُدَقْك رفاك اي هيخأل مزلا

 : .لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عمس : هنأ رذ ىبأ نع ىرخا ةياور ىفو

 ةثبحاص نكب" مك نإ هيلمع تدترا الاي رفكلاب هيمزي الو قشفلاب الجر لُجَد ىيزي ال
 . ( كيد

 تنأ : هل لاق وأ قساف تنا :: رخآل لاق نم نأ ىضتقي اذهو : رجح نبا لاق

 ناك اذا هناو . روكذملا فصولل قحتسملا وه ناك لاق امك سيل ناك ناف رفاك

 رصي ال هن وك نم مزلي ٧ نكلو . لات اميف قدص هن وكل ىش هبلع حجري مل لاق امك

 ىف لب ( قساف تنا ) : هلوق ةروص ىف امثآ نوكي ال نأ ارفاك الو اقساف كلذب

 . ليصفت ةروصلا هذه

 هن رهشو هريمت دصق ناو ٠. زاح هلاح ناسب هريغ حصن وأ هحصن دصق نا

 ىنسحلاب هتظعومو هميلعتو هيلع رتسلاب رومأم هنال زجي مل هاذأ ضحمو كلذب

 هثارغال اببس نوكي دق هنال فنعلاب هلعفي نآ هل زوجي ال قفرلاب كلذ هنكمأ امهمف

 ناك نا اميس .ال ةفنالا نم سانلا نم ريثك عبط ىف امك لعفلا كلذ ىلع هرارصاو

 . حلا ... ةلزنملا ىف رومأملا نود رمآلا

 ةحرصملا ثىداحالا هذه ليوأت ىف راتخا كرشلاب اصاخ مهدنع رفكلا ناك امل مث

 . عوجرلا اذه لي وات ىف فلتخا :: ىوونلا لاق : لاقف دحوملا رفكب

 : ليقو . ربخلا قايس نم ديعب اذهو الحتسم ناك نا رفكلا هيلع عجر : ليقف

 . .. نينمؤهلا نورفكي مهنال جراوخلا ىلع لومحم إ

 _مهتعدبب رورعم ف . لاق نا ىلا . مهتعدبب نورفكي ال

 . ملسملا هيخال كلذ لوقي نأ نع ملسملا رجزل قيس ثيدحلا نا قيقحتلاو

 " . مهريغو جراوخلا ةقرف دوجو لبق كلذ

 هب سأب ال اذهو . هريفكت ةيصعمو هيخال هتصيقن هيلع تمجر هانعم :: ليقو

. لاق نأ ىلا . رفكلا ىلا كلذ هب لومي نا هيلع ىشخي.ليقو
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 نيد نم مولعملا هحج وهف عرشلا ناسل ىف رفكلا ءاج ثيح : ىبطرقلا لاقو

 رتو معنلا دحج ىنعمب عرتلا ىف رفكلا درو دقو . ةيعرشلا ةرورضلاب مالسالا
 نود رفك ) باب يف ناميالا باتك ىف هريرقت مدقت امك هقحب مايقلاو معنملا_ركش

 . ( َريضقْلا نفكي ناسحالا نفك ) ديمس ىبا ثيدح ىف ( رفك

 : كلذ مزالو اهمثاب عجر يا ( امهدحا اهب ءاب ) : هلوق : لاق

 . اهب رقاو ىسفن اهمزلا ىا ( كتمعنب ءوبأ ) هنمو موزللا ءوبلا لصأو

 لدي ام لقأ ىه ىتلا ةدحاولا ةريفكتلا ىلا عجار اهب : هلوق ىف ءاهلاو : لاق

 . ةملكلا ىلا دوعي نا لمتحيو رفاك ظفل اهيلع

 بضخذو لئاقلا قدص دقف ايعرش ازفك ارفاك ناك نا هل لوقملا نا لصاحلاو

 . همثاو لوقلا كلذ ةرعم لناقلل تعجر نكي مل ناو لوقملا اهب

 . ةبوجألا لدعأ نم وهو ( عَجَر ) ىف ليوأتلا اذه ىلع رصتقا اذكه

 اًتسَم َنَعَل ادا َدَبَعْلا نا ) هعفر ديج دنسب ءادردلا ىبا نع دواد وبا جرخا دقو
 ذخأتف الا ا طبهت 7 ًاهتود ءامسلا تارب قكْفَك ءاَمَسلا لإ ةنعللا ِتَدَعَص

 تَعَجَر الإو الما ناك ناق نعل ىذلا لا تمج ماس دجت مل نإ ةرسيو ةنم
 ١ . . ( خلا ... اَهلناَق لا

 ريطتلا ىلع مالكلا مدقت دق ( هل نهكت وأ ريطت نمم ءىرب انا ) : هلوق - 717

 . لوالا ءزجلا نم 12 بابلا رظنا . ةيافك هيف امب ةناهكلاو

 ٠ سيلؤ ءاتلاب خسنلا نم هتيار اميف اذكه ( هل رحست وا رحست ) : هلوق
 ةعزبْلا َروُحَسلا نإف اوُرتَتسَت) ثيدحلا هنمو مئاصلل نوكي امنا هنال انه بسانمب
 الصف نمم :ىرب هنأ _ ملعا هللاو _ ىنمي . هل رجش وا رحس وهاامنا بسانملاو
 . ملعا هللاو . هل ابلاط نوكي ناب هلجال لعف نممو رحسلا

 هرحس ةيفيك ثيدح وو هريغ ركذ امناو ىراخبلا ىف ثيدحلا :اذه ارا ملو
 هَلََو هنَلَع هللا ارص ىتلا رس : تلاق ةشئاع نع هظفلو .ملسو هيلع هللا ىلص
 :لاق مت اَعَدَو امد مؤي تاد ناك ىت هنت امو ةىملا لف هنأ هنإ َلَيَحَي ناب ىتح
 ىيأر ةنع امهدحا َدَعَعَك نالجر ىنانآ . ىناقض هيفرانيف ىىناتفأ ةللا نأ تونك )

يا : بوبم : لاق .؟ لْجَرلا عجو ام : رخالل اَمْهُدَحا لاقت .. فج ةنم رخآلاو .
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 طشُس ىف : لاق ؟ اًداميف : لاق . مَصُعألا نب ديبل : لاف ؟“هبَط نمو : لاق وُحَسَم .

 اهيلا جرخف ( ناَوُرَد ريب ىف : لاق ؟ َوُه ساف : لاق رذ ةعلط تفجيَو رةَقاضممَو

 سوؤر هنأك اَهَلْشَن : عجر نمح ةشئاعل لاقف عجر مث ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 يتيخأ تيسحو هنلا ىناقس دقع انأ ما ك :: لاقف ؟ هنجرختسا : تتلقف نيلي ايلا

 . رئبلا تنفد مث . ارَم يانلا ىلع كلد

 . اثيش هنم ركذاسو هركذ لوطي ام حراستلا هيلع بتكو

 ريطت وا َمطَت نَم انف سيل ) هظفلو ريغصلا عماجلا ىف هاورف فنصملا ثيدح اماو

 . اثيش هحراش هيلع بتكي ملو (هَل رس وا رحس وا هل نهنأ رأ نهكت ؤآ ُهل
 ىلع قلطي رحسلا : هريغو بغارلا لاق ىراخبلا ثيدح حرش ىف : رجح نبا لاق

 : نامم

 لامتسا نم لكف هتلمتسا و هتعدخ ىبصلا ترحس هنمو قدو فطل ام : اهدحأ

 هنمو . سوفنلا اهتلامتسال نويعلا رحس ىلع رحسلا قالطا هنمو . ٥ رحس دقف ائمش

 (10) َنوروُحْنسَم موك نحن لبك ه : ىلاعت هلوق هنمو ( ةرحاس ةعيبطلا ) ءابطالا لوق

 ابيرق يتأيسو (11).( اًرحسل ِناَيَبلا نم نإ ) تيدح هنمو . ةفرعملا نع نوفرصم يا
 . درفم باب ىف

 فرص نم ذوعشملا هلعفي ام وحن اهل ةقيقح ال تالييختو عادخب عقي ام :: ىناثلا

 نم مهيلا لحي ه : ىلامت هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو . هدي ةفخب هاطاعتي امع راصبالا
 77 م م م ِ ۔ < .

 كانه نمو (13) « يانلا نيعأ اورَحَس د : ىلاعت هلوقو (12) « ىعست اهنا مح رحس

 . سيطانغملا ىمسملا ديدحلا بلجي

 ةراشالا كلذ ىلاو مهيلا برقتلا نم برضب نيطايشلا ةنواعمب لصحي ام :: ثلاثلا

 . (14) " رحسلا سانلا َنوُمَلَعيأ اورفح َبطاَيَشلا نكلوت » : ىلاعت هلوقب

--- 

 ٠ 15 : ةيآلا . رجعلا ةروس (10)
 ٠ 37 مقر باتكلا لثاوا نم لوالا ءزجلا ىف هيلع مالكلا مدقت (11)

 ٠ 66 : ةيآلا ة هط ةروس (12)

 ٠ 116 : ةيآلا 0 فارعالا ةروس (13)
٠ 102 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (14)
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 ۔ مهمغزب اهتيناحور لازنتساو بكاوكلا ةبطاخمب لصحي ام : عبارلا

 برقع ةروص هيف شوقنملا عباطلاك تاسملطلا نم دجوي ام هنمو : مزح نبا لاق

 ضعبب دهاشملاكو . برقعلا ةغدل نم هكاسما عفنيف برقعلا ىف رمقلا نو تقو ىف

 . هتدارا ريغب ناك نا الا طق نابعث اهلخدي ال هنأب هطشق َرَس .ىهو برغملا دالب

 هب داريو قلطي رحسلا مث : لاق نأ ىلا مهمعزب نيرمالا نيب مهضعب عمجي دقو
 نم ىنعم نوكت ةرات ةلآلاو . رحاسلا لعف هب داريو قلطيو . اهب رحسي ىتلا ةلآلا
 ةروص ري وصتك تاسوسحملاب نوكت ةرانو . دقعلا ىف ثفنلاو ىيقرلاك طقف ىناعملا

 . غلبأ وهو ىنعملاو ىسحلاب نيرمالا نيب عمجي ةراتو . روحسملا ةروص ىلع

 رفعج ىبا رايتخا اذهو هل ةقيقح الو لييخت وه : ليقف رحسلا ىف فلتخاو

 ىرماظلا مزح نباو ةيفنحلا نم ىزارلا ركب ىبأو ةيعفاشلا نم ىذابارتسالا
 . ةفناطو

 املعلا ةماع هيلعو روهمجلا عطق هبو ةقيقح هل نأ حيحصلاو : ىوونلا لاق

 . ةروهسملا ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا هيلع لديو

 لييخت هنا لاق نمف ؟ الوأ نيع بالقنا رحسلاب عقي له عازنلا لحم نكل
 جازملا ريغي ثيحب طقف ريثات هل له اوفلتخا ةقيقح هل لاق نمو طقف كلذ عنم

 الثم اناويح دامجلا رصي ثبحب ةلاحالا ىلا ىهنني وأ ضارمإلا نم اعون نوكيف
 . ؟ هسكعو

 . ىناثلا ىلا ةليلق ةفئاط تبهذو لوالا وه روهمحلا هيلع ىذلاف

 فالخلا لحم اوهف عقاولا ىلا رظنلاب ناك ناو ملسمف ةيهلالا ةردقلاب ناك ناف
 . هيلع ناهربلا ةماقا عيطتسي ال كلذ ىعدي نمم اريثك ناف

 لييخت هنأب نيلئاقلا ىنع هناكو اقلطم رحسلا اوركنأ اموق نأ ىباطخلا لقن و

 . ةرباكم ىهف الاو طقف

 . ةقيقح هل ناو رحسلا تابثا ىلع ءاملعلا روهمج : ىرزاملا لاق

 دودرم وهو ةلطاب تالايخ الا وه ام هنم عقي ام نأ فاضا و هتقيقح مهضعب ىفنو

 قطن دنع ةداعلا قرخي دق هللا نأ ركني ال لقعلا نالو رحسلا تابثاب لقنلا دورول

. صوصخم بيترت ىلع ىوق نيب جزم وا ماسجا بيكرتو قفلم مالكب رحاسلا
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 بلقني ىتح ضعبب ريقاقعلا ضمب جزم نم ءابطالا قاذح نم عقي ام كلذ ريظنو

 . اعفان بيكرتلاب ريصيف هدرفمب اهنم راضلا

 َنوُقَرَقيأ » : ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا هركذ ام ىلع رحسلا ريثات ديزي ال : ليقو

 نم رثكا هب عقي نا زاج ولف ليوهت ماقم ماقملا نوكل (15) « هجوزو رمرملا نيب هب
 . هركذل كلذ

 . كلذ ىف ةرهاظ اهنا انلق ولو ةدايزلا عنم ىف اصن تسيل ةيآلاو : لاق

 ةاناعمب نوكي رحسلا نا . ةماركلاو ةزجعملاو رحسلا نيب قرفلاو : لاق مث

 عقفت امنا لب كلذ ىلا جاتحت ال ةماركلاو . ديري ام رحاسلل متي ىتح لاعفأ و لاوقا

 . ىدحتلاب ةماركلا نع زانمتف ةزجعملا امأو . اقافتا ابلاغ

 ةماركلا نأو قساف نم الا رهظي ال رحسلا نأ ىلع عامجالا نيمرحلا ماما لقنو

 . لاق نأ ىلا . قساف ىلع رهظت ال

 ابنتجم ةعيرشلاب اكسمتم ناك ناف هنم قراخلا عقي نم لاحب ربتعي نا ىفبنيو

 نع اسثني هنال رحس وهف الاو ةمارك قراوخلا نم هدي ىلع رهظي ىذلاف تاقب وملل
 . نيطايسشلا ةناعاك هعاونأ :دحا

 اهنأ ريغ باستكالاب اهيلا لصوتي ةيعانص ليح رحسلا : ىبطرقلا لاقو

 ملعلاو ءايشالا صاوخ ىلع فوقولا هتدامو . سانلا داحآ الا اهيلا لصوتي ال اهتقدل

 مظعيف . توبث ريغب تاماهباو . ةقيقح ريغب تاليخت هرثكأو هاوقأو اهبيكرت هوجوب
 رجخىيب اوماَجَو ه ١: نوعرف ةرحس نع ىلاعت هللا لاق امك كلذ فرعي ال نم دنع

 . لاق مث . ايصعو الابح اهنوك نع جرخت مل مهيصعو مهلابح نأ عم (16) ميظع

 ؛اقلاو ضغبلاو بحلاك . بولقلا ىف اريثأت رحسلا فانصا ضعبل نا قحلاو
 اناويح بلقني دامجلا نآ ركنملا امناو مقسلاو ملالاب نادبالا ىفو . رشلاو ريخلا

 اوحبتاَو ه : ىلاعت هلوق ىلع ملكتف . غلا ... كلذ وحنو رحاسلا رحسب هسكعو

 . لاق نأ ىلا . هركذ لوطي امب . ةيآلا . َنيياَيشلا اولننت ام

 ٠ 102 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس )15)

٠ 6]1 : ةيآلا . قارعالا ةروس (19)
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 حضاو وهو رفاك هملمتمو كرش ىأ رفك رحسلا نا ىلع ةيآلا هذهب لدتسا دقو
 . بكاوكلا وا نيطايشلل دبعتلا وهو اهتمدق ىتلا هعاونأ ضعب ىف

 الصأ اهملعت نم رفكي الف ةذوعشلا باب نم وه ىذلا رخآلا عونلا امأو

 ءىبنلا هدع دقو . عامجالاب رئابكلا نم وهو . مارح رحسلا لمع : ىوونلا لاق

 نوكي ال ام هنمو . ارفك نوكي ام هنمو تاقبوملا عبسلا نم ملسو هيلع هللا ىلص

 . الف الاو رفك وهف رفكلا ىضتقي لعف وأ لوق هيف ناك ناف . ةريبك ةيصعم لب ارفك

 هنم بيتتساو رفك رفكلا ىضتقي ام هيف ناك ناف . مارحف هميلعتو هملعت امأو

 ۔ رزع رفكلا ىضنقي ام هيف نكي مل ناو . هتبوت تلبق بات ناف لتقي الو

 .قيدنزلاك هلتق متحتي لب باتتسي الو رحسلاب لتقي رفاك رحاسلا : كلام نعو

 ىلا . نبمعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو دمحا لاق : كلام لوقبو ضايع لاق

 . لاق نا

 نم رفك هيف ام زييمتل اما نيرمأ دحال رحسلا ملعت ءاملعلا ضعب زاجا دقو

 . هيف عقو نمع هتلازال اماو هريغ

 ةفرعمف داقتعالا ملس اذاف داقتعالا ةهج نم الا هيف روذحم الف : لوالا امأ

 لاق نأ ىلا _ ناثوالا لمهأ ةدابع فرعي نمك اعنم مزلتسي ال هدرجمب ءىشلا

 . هب لمعلاو هيطاعت فالخب

 وأ رفكلا عاونا نم عونب الا مهضعب معز امك متي ال ناك ناف : ىناثلا اماو
 . لاق نا ىلا . روكذملا ىنعملل زاج الاو الصأ لحي الف قسفلا

 رفكب مكحلا رايتخا.ىلا ةراشا ةيآلا هذه ىراخبلا ىنعي فنصملا داريا ىفو

 ساسلا َنومْنَعُي اوّرقَع َنيطاَيَضلا نكو َناَمْيَلَس رفع اَمَ ه : اهيف هلوقل رحاسلا
 كلذو الا ءىشلا ميلعتب رفكي الو كلذب اورفك مهنأ اهرهاظ ناف (17) ى رحشلا
 . رفك ءثىشلا

 هيف ناف (18) س رْغكَت الَق ةنتف نحن امنإ ه نيكلملا ناسل ىلع ةيآلا ىف هلوق اذكو
 ىلع حضاو هلك اذهو . ارفك هب لمعلا نوكيف رفك رحسلا ملعت نآ ىلا ةراشا

 . هعاونأ ضعبب لمملا نم هتررق ام

 ٠ 102 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (17)
٠ 102 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (18)
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 كلذ ادع ام ةيمسنتف اذه ىلعو . كلذب الا حصي ال رحسلا نا مهضعب معز دقو

 ريحي »ه :: ىلاعت هلوق ىف لاق نا ىلا . غيلبلا لوقلا ىلع رحسلا قالطاك زاجم ارحس
 وه امنا رحسلا نأ معز نم ةدمع ةيآلا هذه (19) ى ىعست اَهَتأ مهرحِس نم هلإ

 مه رحس ناكو نوعرف ةرحس ةصق ىف تدرو هذه نال اهنم هل ةجح الو . لييخت

 . لييخت رحسلا عاونأ عيمج نا هنم مزلي الو . كلذك

 اهنأ نم ىسوم هنظ ىذلا نأ ىلاعت هللا ربخا : ماكحالا ىف ىزارلا ركب وبأ لاق

 تللم دق ةفوحم تناك مهيصع نا كلذو . الييخت ناك امناو ايعس نكي مل ىعست

 ابارسأ كلذ لبق اورفح دقو اقبئز ةوشحم مدا نم تناك لابحلا كلذكو . اقبثز

 اهكرح قبئزلا ىمحو عضوملا كلذ ىلع تحرط املف اران اهوئلمو اجازا اهل اولمجو

 ىصعلاو لابحلا ةفاثك هتلقثا املف ريطي نا رانلا هتباصأ اذا قبنزلا ناش نم نال

 . ىعست اهنأ اهآر نم نظف هنكرحب كرحتي راص

 هيلع هللا ىلص ثىبنلا رحس ثيدح حرشب قلعتي ليوط مالكب كلذ دعب لاق مث

 ةرشنلا نم ذخؤي ام ىوقأو ةيودالا عفنأ نم ميقلا نبا لاق : ليمكت : هصن ام ملسو

 ءاعدلاو ركذلا نم ةيهلالا ةيودالاب ةثيبخلا حاورالا ريثأت نم وه ىذلا رحسلا ةمواقم

 ركذلا نم درو هلو هركذب ارومعم هللا نم ائلتمم ناك اذا بلقلاف . ةءارقلا و

 . هل رحسلا ةباصا نم ةعناملا بابسالا مظعأ نم كلذ ناك هب لخي ال هجوتلاو

 ىف رثؤي ام ابلاغ اذهو ةفيعضلا بولقلا ىف وه رحسلا رثانت ناطلسو .: لاق
 اهاقلت حاورا ىلع طلستت امنا ةثيبخلا حاورالا نال لاهجلاو نايبصلاو ءاسنلا

 . اصخلم ىمتنا . اهبساني امل ةدمتسم

 عم ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىلع رحسلا زاوجو بابلا ثيدح هيلع ركعيو
 ىذلا ناب كلذ نع لاصفنالا نكمي نكلو . هدرو ةمزالمو ههجوت قدصو هماقم مظع

 . كلذ زيوجت نايبل ملسو هيلع هللا ىلص هب عقو ام ناو بلاغلا ىلع لومحم هركذ
 . ملعا هللاو

 نعزاجعا ىف ءاسنلا ىتأ وأ ءاسنلا نود نم ةوهش الجر ىتأ نم) : هلوق - 8

 اثيدح ىور امناو عماجلا ىف الو ىراخبلا ىف ثيدحلا اذه ظفلب رفظأ مل (رفك دقن

 س
ِ ٠ 66 : ةيآلا . هط ةروض (19)
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 ىف ةأرما ىتآ ؤأ ًاضئاَح ةأرما ىتآ رآ لوقي امب هَقَدَصَق انهاك ىتأ نم) هظفل رخآ
 . رمحم ىقت لزنأ امم ةئر دقف اكربَد

 ءىرب دقف ةناهكلا بكترا نم ىأ ةنسلاو باتكلا لزنملاب دارملاو : ىمقلعلا لاق

 ةياهنلا ىف لاقو . لاق نا ىلا . هبلع لزنا امو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد نم
 . ةمعنلا رفك يأ رفك دقف اضئاح ىتأ نم

 هللا همحر تيداحالا نم فنصملا هاور ام عيمج ىف رفكلاب دارملا كلذك و : لوقا

 . مولعم وه امك الحنتسم لعافلا نكب مل ام كرشلا رفك هب دارملا سيلو

 عماجلا ىف هظفل (خلا ... هيلاوم رغ ىلوت وأ هيبأ رمح ىعدا نم) : هل وق _ 9

 مؤي ىلإ ةعباتتملا هللا ةنم هّئَنَعَق هيلاوم رت نإ ىمتنا رآ هيبآ ريمت َلا, ىعدا نم)

 . ماَرَح مئنَع ةنجلاَق من َوُهَو هيب يع ار ىعدا نم) : رخآ ظفل ىفو . (ةمايقلا
 ةنفل هيَكَعَف هيلاوم نذإ رعب ًاموَك لا نَمَو) : لوط هيف ثيدح نم ىراخبلا ىفو

 يملا ةمذَو لدَع الو ثرتم ةمايقلا مو هنم لبق ل نيممجآ سانلاو ةنالملاو هللا
 . (خلا ... "ةدحو

 : لوقي ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا تعمس : لاق دمس نع رخآ ثيدح ىنو

 ةركب ىبأل هتركذف (ٌماَرَح هّيَلَع ةنجلاف هيبآ رمت هنآ معي وكو هيبا ريغ ار ىعدا نم)

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىبلق ءاعوو يانذا هتمس انأو : لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عمس هنأ هنع هللا ىضر رذ ىبا نع رخآ ثيدح هيفو

 موق ىَعَدا نمو . هللاب رفع لإ همَنُعي َوُمَو هيبأ رمعل ىعدا لجر نم سيل) : لوقي
 . «رانلا َنم هَدَعقم اؤبتينلف بست مهيف هل نل

 ىرفل ١ مظعا نص نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق رخآ ثيدح هيفو

 ةلا فص هللا لوسر ىقت لوقيو . رت مل ام هنيع يرب وأ هيب ًربَع لُجَرلا ىعد نا
 . (لق مل ام ملسو نلع

 .. .; ؤ ر و ِ . ے . م . ۔ ٥ < , . م ه ۔ ه 2 -[ .

 ةياور ىفو (رفك وهف رهيبا نمت بمنز نمف مكێابآ نع اوُبَعَرَت ال) : ثيدح ىفو
 .. ح ٥۔. . . ,ح [
 . مكبرب رفك دقف) ةياور ىفو (َرفك دقف)

 ظلغ ىف حب رص اذه : ىوونلا لاق مث . بمشضنا يأ (ىعدا) هل وق : مقلعل ١ لاق

نم هيف امل هيلاوم ريغ ءالو ىلا قيتعلا ءامتناو هيبآ ريغ ىلا ناسنالا باستنا ميرحت
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 ةعيطق نم هيف ام عم كلذ ريغو لقعلاو ءالولاو ثرالا قوقح عييضنو ةمعنلا رفك
 . . قوقعلاو محرلا

 ىلا ءاعدالاو فورعملا بسنلا نم ءاقتنالا ميرحت ثيدحلا ئفو : رجح نبا لاق

 امنا مثالا نال ايفنو اتابثا نيتلاحلا ىف هنم دبالو ملعلاب ثيدحلا ىف ديق دقو هريغ

 . هل دمعتملا ءىشلاب ملاعلا ىلع بترتي

 . هانررق امك رجزلا دصقل ىصاعملا ىلع رفكلا قالطا زاوج هيفو

 هيف لخديف ىعدملل وه سيل ءىشب ىوعدلا ميرحت ملسم ةياور نم ذخؤيو
 ريغو ءالوو ةمعنو احالصو ًالاحو ًاَبسن و ًاملعتو املعو ًالام اهلك ةلطابلا ىواعدلا

 . كلذ ىلع ةبترتملا ةدسفملا ةدايزب ميرحتلا دازيو . كلذ

 لاق ثيح هجوأ ةسمخ تالاؤسلا ىف هيف ركذ (ةلفان الو ةضيرف ىنعي) : هلوق
 . تاليوأت سمخ هيف (الذع الو افرص هنم لبقي ال) : هلوق ىف

 (20) . اهنم دعو ل لدْذَع لمع لدست نإَو ه ةيدفلا لدعلاو لمملا فرصلا
 . ىرصبلا نسحلا هلاق

 . بئاسلا نب دمحم ىبلكلا هلاق هناكم لجر لدعلاو ةيدلا فرصلا نأ : ىناثلاو

 كلملا دبع ىممصالا هلاق ةضيرفلا لدعلاو عوطتلا فرصلا نا : ثلاثلاو

 . بيرق نبا

 بيبح نب عيبرلاو رمع نبا هلاق ةلفانلا لدعلاو ةضيرقلا فرصلا نأ : عبارلاو

 . هللا همحر

 ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ هلاق ةيدفلا لدعلاو ةليحلا فرصلا نأ : سماخلاو

 . عفدلا وه لدعلا نوكي نأ زوجيو

 . امهريسفت ىف فلتخاو : لاق ثيح الوق رشع ةثالث هيف رجح نبا ركذو
 دانساب ةميزخ نبا هاورو ةلفانلا لدعلاو ةضيرفلا فرصلا روهمجلا دنعف

 ةب وتلا فرصلا ىعمصالا نعو . سكعلاب ىرصبلا نسحلا نعو ىروثلا نع حيحص
 ةديبع ىبا نعو . باستكالا فرصلا : لاق نكل هلثم سنوي نعو . ةيدفلا لدعلاو

7٥ ٠ : ةيآلا . ماعنالا ةروس )2٥(
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 اهيلع ةدايزلا لدعلاو ةيدلا فرصلا ليقو . لثملا ليقو ةليحلا لدعلا : لاق نكل هلتم

 فرصلا ليقو . ليكلا لدعلاو نزولا فرصلا مكحملا بحاص ىكحو . سكملاب ليقو
 فرصلا ليقو . ليدبلا لدملاو ةيدلا فرصلا ليقو . ةماقتسالا لدعلاو ةميقلا

 لبقو . ىواضيبلا مزج ريخالا اذهبو ةيدلا لداعت اهنال ةيدفلا لدعلاو ةعافشلا

 . غلا . ليفكلا لدعلاو ةوشرلا فرصلا

 عماجلا ىف ركذ (خلا ... ةمايقلا موي مهيلا هللا رظني ال ةثالث) : هلوق _ 0

 . ةددعتم ثيداحا اذه نم

 هتمحر هدابعل هرظن ىنعمو مهنع ضرعي مهيلا رظني ال ىنعمو : ىمقلملا لاق
 . مهب هفطلو مهل

 . مهب فطلي الو مهمحري ال (مهيلا رظني ال) ىنعم نوكي اذه ىلعف :: لوقأ

 . مهيلع ىنثتي ال : ليقو . بونذلا نم مهرهطي ال (مهيكزي ال) ىنعمو : لاق

 اذك كيمو نار عي عماجلا تاياور ضعب ىف (خلا ناز طمشا) : هلوق

 . «دبكتسَم لئاَعَو

 نال ديعولاب نوروكذملا صخ : ضايع ىضاقلا لاق : انخيش لاق : ىمقلملا لاق
 مهمادقا هبشاف هدنع اهيعاد فعضو اهيلا هترورض مدع عم ةيصعملا مزتلا مهنم الك

 . اهريغ ةجاحل ال هتيصعم دصقو هللا قحب فافختسالاو ةدناعملا اهيلع

 هلقع لمكو مارحلاب فيكف لالحلا ءطولا نع هتوهش تفعض خيشلا ناف

 ةلقو ةرارحلا ةبلغ انزلا ىلا وعدي امناو نامزلا نم هيلع رم ام لوطل هتفرعمو
 . بابشلا نمز ىف كلذ لك لصاحلا لقعلا فعضو ةفرعملا

 . هعدخب نم ةعناصم ديري نم بذكلا لا جاتحي امناو دحأ نم ىشخي ال مامالاو

 .هريغ رقحيو ربكتسي اذاملف ءاليخلاو رخفلا ببس وه ىذلا لاملا مدع دق لئاعلاو

 ىفو (ريكتَسُم رئامع) عماجلا تاياور ضعب ىف (لاتخم حرم سلفمو) : هلوق
 . براقتم وا دحاو هلك ىنعملاو وهم لتحم يقور اهضعب

 راص لجرلا سلفا دقو :: حاحصلا ىف لاقو . سلفآ نم لعاف مسا سلفمو

 راص اذا لجرلا ثبخا لاقي امك . افويزو اسولف همهارد تراص امنأك اسلفم

. افوطق هتباد تراص فطقاو ءاثبخ هباحصا
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 رهقأ لاقي امك . سلف هعم سيل اهيف لاقي لاح ىلا راص هنا هب داري نا زوجيو

 هسلف دقو . اهيف لذي لاح ىلا راص لجرلا لذاو . اهيلع رهقي لاح ىلا راص لجرلا

 . سلفا هنا هيلع ىدان اسيلفت ىضاقلا

 . ءارلا حتفب حلا هردصم ءارلا رسكب حرم ننم لعاف مسا ءارلا رسكب حرمو

 خلا .حرم وهف رسكلاب حرم دقو طاشنلاو حرفلا ةدش حرملا : حاحصلا ىف لاق

 : ردلا ىن لاق ( وه زم لاتخم ريقف و) : عماجلا لوق ىف مقلعل ١ لاق (لاتخمو)

 . هغوارو هعدخ اذا هلتخ لاقي ةياهنلا ىفو ةحنوارملا و عادخلا لتغلا

 ءانبلاب ىز لاقي وهزملا لئاعلا هنمو رخفلاو ربكلا وهزلاو دملاب ءاهزلاو
 . ةياهنلا ىف دازو . ردلا ىف هلاق وهزم وهف لوعفملل

 ناو ةقانلا تجتنو رمالاب ىنع نولوقي امك لوعفملا ليبس ىلع هب ملكتي اذكه
 . رخفلاو ربكلا انه ثيدحلاب دارملاو لعافلا ىنعمب ناك

 ةياورلا هذه (هنمميب ١٧لا عيبي الو ىرتشي ٧ ةعاضب هللا ذختا لحرو) : هل وق

 : اهظفل ىرخا ةياور ىلع بتك امناو ائيش عماجلا حراش ىمقلعلا اهيلع بتكي مل

 : يلآ ُباَدَع ْمُمَلَو مويك الوأ مهتلا رظن الو ةمايقلا موي هلا مهملك ل ةمار
 ةعَب ةملس ًالُجَر عياب لَجَرَو . ليبسلا نا رم ةمتت ةتملا ءام لضت ىلع لُجَر
 ياب لُجَرَو . يلد رْبَع قح َوُمَو هَقَّصَم ادكَو اكب اَحَذَعَأَل هلاب هل َفََحَق رضلا
 هذهو . ( مل اَهني هطب مل نإو ىفو اهنم هاطعأ ناق ايندلل آلا هميتي ال مامإ

 فلاخت امهتباور نأ الا . هللا همحر عض ولا بحاص ةياورو . ىراخبلا ةياور ىمه

 لُجَرَو) : هلوق نع (خلا ةعلس ًالُجَر عياب لَجَرَور : هلوق ريخأت ىف عماجلا ةياور
 22 ۔ ,2 س . . .- ّ سم “ ى 2.4١ ۔۔

 . اذك اذك اهيف ىطعأ دقل امهنتياور ناف (اَهذخال) : هلوق ىفو (خلا امامإ َحباَب

 ىلا ةددمتم ثيداحاو تاياور هيف ركذو . هركذ لوطي ام رجح نبا هيلع بنكو
 ارشع غلبت نأ لمتحيو . لاصخ عست ثيداحالا هذه ع رمحم نم عمتج,و : لاق نأ

 اذه نال اذك اهب ىطعا دقل فلح ىذلل رياغم بذاكلا فلحلاب هتعلس قفنملا نال

 . خلا ىرخأ ةلصخ نوكيف هنم معأ هلبق ىذلاو . ءارضلا رابخا ىف بذكي نمب صاخ

 ةمايقلا موي هللا مهملكي ال نميف عماجلا ىف هركذ امم لصحتي ىذلاو : لوقأ

ىذلا نانملاو . ءاليخ هرازا لبسملا مهو : افنص رشع ةعست وحن مهيلا رظني الو
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 نيمي ىلع فلح لجرو . بذاكلا فلحلاب هتعلس قفنملاو . هنم الا ائيش ىطعي ال

 رصعلا دعب ةعلس الجر عياب لجرو . ملسم ءىرما لام اهب عطقيل رصعلا دعب ةبذاك

 ىطعا دقل هتعلس ىلع فلح لجرو . خلا اذكو اذك اهيف هل يطعأ دقل هللاب فلحف
 ةالفلاب ءام لضف لع لجرو . هنام لضف عنم لجرو . بذاك وهو ىطعا امم رثكا اهيف
 . ناز خيشو . خلا ايندلل الا هعيابي ال اماما عياب لجرو . ليبسلا نبا نم هعنمي

 لاجرلاب ةهبسشنملا ةلجرنملا ةأرملاو . هيدلاول قاعلاو . ربكتسم لئاعو . باذك كلمو

 ريجأ ءارك لطبا لجرو . هسفن عاب رحو . ارح عاب رحو . رمخلا نمدمو ثويدلاو

 . هحشر فج نيح

 هتعلس قفنملاو) : هلوق هنع ىنفيف (خلا هتعاضب هللا لعج لجرو) : هلوق امأو

 . (بذاكلا فلحلاب

 ثيدحك رصملا دعب امب فلحلا دييقت هيف ىذلا ثيدحلا ىلع رجح نبا بتكو
 ةكنالم عامتجا ببسب هفرشل فلحلاب رصعلا دعب صخو :: هصن ام عضولا بحاص
 . لاق نأ ىلا . كلذ ريغو راهنلاو ليللا

 ةرجافلا نيميلا تناك ناو هيف مثالا ميظعتب رصعلا تقو صخ : ىب اطخلا لاق

 هيف عمتجت ةكئالملا لعج نأب تقولا اذه ناش مظع هللا نال . تقو لك ىف ةمرحم

 اهيلع مدقي الئل هيف ةبوقعلا تظلفف اهميتاوخب رومالاو لامعالا ماتخ تق د وهو

 رصعلا دمب نوفلحي فلسلا ناكو هريغ ىف اهداتعا هيف اهيلع ارجت نم ناف اؤرجت

 . اضي] ثيدحلا ىف كلذ ،اجو

 . خلا . مامالا ىلع جورخلاو ةعيبلا ثكن ىف ديدش ديعو ثيدحلا ىفو

 ىنف دحتم وهف هتعلس قفنملا اذهب دارملا (خلا ةعاضب هللا ذختا لجرو) :هلوق .
 . « باكلا لحلاب هلس نياو ) تاياورلا ضعب ىف هلوق عم قدَصأملا

 اهمضو ءاحلا نوكسو نيسلا مضب تحسلا (تحس نم تبن) :هلوق - 1
 . . حاحصلا ىف امك مارحلا

 . لحت ال ةبهنلا نأ عماجلا تاياور ضعب ىف (1) (انم سيلف بهتنا نم) : هلوق

 اهلوانتف هللا همحر ىشحملا ةغسن .ىف تدرو اهنملو . ةدمتعملا عماجلا خسن ىف درتملةرقفلا هذه (1)

٠ قيلعتلاو حرشلاب
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 امنغ انبصأ : لاق مكحلا نب ةبلعث نع هجام نبا ىف امك هببس : ىمقلعلا لاق

 رودقلاب ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا رماف انرودق انبصنن امهانبهتناف ودملل
 . (هركذف ... ةينلا نإ) : لاق مث تَئِفكاف

 ةفرغ نازو ةبهنلاو اباهتنا هتبهتناو عفن باب نم ابهن هتبهن حابصملا ىف لاق

 لاملا اديز تبمتنا لاقيف ىناث ىلا ةزمهلاب ىدعتيو بوهنملل مسا فلالاب ابهنلاو

 ىأ بهنلا نامز اذهو . هيلع راغي ابهن هتلعج اذا اباهنا لاملا تبهنأ اضيا لاقي و
 . رهقلاو لاملا ىلع ةبلغلا وهو باهتنالا

 ىلع ىنبم مسا ءاهلا نوكسو نونلا مضب ىبهتلا : ىباطخلا لاق :: ىريمدلا لاقو

 . ةبغرلا نم ىبغرلاك بهنلا نم ىلعف

 ردق ىلع ال هتوق ردق ىلع ذخأي ام ذخاي امنا بهانلا نال بهنلا نع ىهن امناو

 امناو . هقح مهضعب سخبيو هظح قوف مهضعب ذخأي نا ىلا كلذ ىدؤيمف هقاقحتسا

 تلطب ةمينغلا اوبهتنا اذاف مهس مهنم لجرللو نامهس سرفلل ةمولعم ماهس مهل
 . ةيوستلا مدعو ةمسقلا

 نا رباج نع ىقهيبلا ىور امل سرعلا ىف راثنلا باهتنا كلذ نم ىنثتسيو

 رمتو زولو زوج اهيلع قابطأب ىتوأف كالما ىف رضح ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 : لاقف بهنلا نع تيهن كنا اولاق ؛ ارلكأن ال ْمُكَلاَم : لاقف انيديأ انضبقف ترئثنف
 . هانبذاجو انبذاجف لاق هنلا مسأ مع اوذخ رماسلا تهت نع مكنع اما

 ءافلل ىأ ديدشتلاب انخيش لاق : ىمقلعلا لاق (هتعلس قفنملا) : هلوق - 2

 اذا اهتقفن و اهتقفناو . ةقفان ىهف ةعلسلا تقفن لاقي داسكلا دض وهو قافنلا نم

 ١ .. ةقفان اهتلعج

 . بذاكلا ىأ ةرجافلا . اهناكساو ماللا رسكب (فلَحلاب) : هلوق

 (هرازا لبسملا) : هلوق ىف :: ىمقلملا لاق (ءاليخ هرجب هرازا لبسملا و) : هلوق

 نَم ق هللا رظنيل ) رخآلا ثيدحلاب صوصخم وهف .اليخ هيفرط راجلا هل ىخرلل
 . اليخ هبوت وج

 صيمقلا نم هريغ مكحو مهسابل ةماع هنال رازالا ركذ صخو : ريرج نبا لاق

. همكح هوحنو



 نيرفاكب اوسيل رئابكلا لها نا لاق نم ىلع ةجعلا (1) بابلا 210

 لعفي امناو ىشم اذا ضرالا ىلا هلسريو هبوث ليطي ىذلا وه : اضيا لاقو .

 . الايتخاو اربك كلذ

 . ةنم الا ائيش ىطعي ال ىذلا نانملاو عماجلا ىف ةياورلا (نانملاو) : هلوق

 : انخيش لاق . هاطعا نم ىلع هب دتعاو ىا : ىمقلعلا لاق

 ىف ةنايخلاو قحلا نم صقنلا نملاب داري نأ رخآ هجو هيفو : ىباطخلا لاق

 ۔ صوقنم ريغ ىأ (21) « نونمم َريَع ؟رْأَل كل نإو ه هنمو امهوحن و ليكلاو نزولا

 ىف عويبلا باتك ىف هيلع مالكلا مدقت (انم سيلف انشغ نم) : هلوق - 3
 . (1) شغلاو خاسفنالاد ابرلا باب

 ىلاعت هلوق هنمو . رايتخالا وهو رانيالا نم (انم سيلف انرثؤي مل نمو) :هلوق
 . . اَنَلَع هللا لرثآ دقل ه : فسوي ةوخا نع ةياكح

 . ةريسلا لامكو ةروصلا نسحب انيلع كراتخا : ىواضيبلا لاق

 . راثيالا نم ىسفن ىلع انالف ترثأو حاحصلا ىف لاق

 ظفلب رفظا مل (انم سيلف اثدحم ىوآ وا اثدح مالسالا ىف ثدحأ نمو) : هلوق

 ْنَم) : هلوق وهو هانعمب وه ام امهيف امناو ىراخبلا ىف الو عماجلا ىف ثيدحلا اذه
 . (ةَر َوُهَك هني سيل ام ادمع اترُمأ ىف تدأ

 هتنَع سيل ًاَلَمَع لمَع نم) هظفلو هللا همحر تالاؤسلا بحاص هلثم اضيأ ىورو

 . اضيا عماجلا ىف هاورو (دَر َوُهَق اَنرُمَأ

 دودعم ثيدحلا اذه : انخويش خيش لاق : لوالا ثيدحلا حرش ىف ىمقلعلا لاق
 هل دهشي ال ام نيدلا ىف عرتخا نم هانعم ناف هدعاوق نم ةدعاقو مالسالا لوصآ نم

 . هيلا تفتلي الف هلوصا نم لصأ

 تاركنملا لاطبا ىف هلاممتساو هظفحت ىفبني امم ثيدحلا اذه :: ىوونلا لاق

 . كلذل هب لالدتسالا ةعاشاو

 ليلدلا نال عرشلا ةلدأ فصن ىمسي نآ حلصي ثيدحلا اذه : ىفوطلا لاقو

 ثيدحلا اذهو . هيفن وا مكح تابثا اما ليلدلاب بولطملاو . نيتمدقم نم بكرتي

 . د : ةيالا . ملقلا ةروس (21)
٠ 583 مقر رظنا (1)
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 ليلد لك ىف ةيلك ةمدقم هقوطنم نال هيفنو ىعرش مكح لك تابثا ىف ىربك ةمدقم

 ام لكو . عرشلا رما نم اذه سيل) سجن ءامب ءوضولا ىف لاقي نأ الثم مكحل فان
 . ثيدحلا اذهب ةتباث ةينانلا ةمدقملاف (دودرم لمملا اذهف دودرم وهف كلذك ناك

 وهف عرشلا رمأ هيلع المع لمع نم نأ هموهفمو . ىلوالا ىف عازنلا عقي امناو

 رسا هيلع ام لكو عرشلا رما هيلع اذه ةينلاب ءوضولا ىف لاقي نأ لثم حيحص

 قفتا ولف عازنلا اهيف ىلوالاو ثيدحلا اذهب ةتباث ةيناثلا ةمدقملاف حيحص وهف عرشلا

 لقتسال هيفنو ىعرش مكح لك تابثا ىف ىلوأ ةمدقم نوكي ثيدح دجوي نأ

 فصن بابلا ثبدح اذاف دحوي ال ىناثلا اذه نكل عرشلا ةلدأ عيمجب ناثيدحلا

 . عرشلا ةلدأ

 قولخمو قلخ لثم لوعفملا مسا ىلع ردصملا قالطا نم دودرم هانعم (در) : .هلوقو

 . هب دتعم ريغ لطاب وهف لاق هناكف جوسنمو جسنو

 نم) : هلوق وهو لوالا ظفللا نم معأ (َليَع نَم) : هنوق وهو ىناثلا ظفللاو

 .اهيلع ةبترتملا اهتارمث دوجو مدعو ةيهنملا دوقعلا عيمج لاطبا ىف هب جتحيف !َتَدَحا
 .اهدر بحيف نيدلا رما نم تسيل اهلك تايهنملا نال لاق نأ ىلا تاثدحملا در هيفو

 هُيَلَع َسُيَل) : هلوقل رمالا نطاب ىف ام ريغي ال مكاحلا مكح نا هنم دافتسيو

 . نيدلا رمأ هب دارملاو (انرُمأ

 . ملعأ هللاو . درلا قحتسم هيلع ذوخاأملاو ضقتنم دسافلا حلصلا نا هيفو

 مَرَح ةنيدملا) لوط هيف ثيدح نم ةنيدملا لضف ىف ىراخبلا تاياور ضعب ىفو
 ةيالملا هللا ةفل هيلعف اثدحم ىوآ ؤأ اَدَح اهيف تَدُحَا نَمَف رؤت ىلإ ريع نيبام

 . «ثيدحلا ... ادمع الو فرص ةمايقلا مؤي هنم لبق ال يممأ يانلاو
 ةشلثم لادلا دعب و ةلمهملا ءاحلا نوكسو هلوا مضب ثدحم ىف : رجح نبا لاق

 . لاق نأ ىلا . ةيصعملا ثدحا ىأ

 ريغن ىف اثدحم ىوآ وأ اثدح ثدحأ نم نا ىلع ثيدحلا لد : لاطب نبا لاق

 نآ ملع دق ناك ناو . ةنيدملاب كلذ لعف نم هب دعوت ام لثمب دعوتم ريغ هنأ ةنيدملا

 مهب قحتلا مهلمعو موق َلعف ىضر نم ناف مثالا مهكراشي هنأ ىصاعملا لعا ىوا نم
هيلع لوسرلا نطومو ىحولا طبهم اهنوكل اهفرشل ركذلاب ةنيدملا تصخ نكلو
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 تخ هةتتختكتكلتاككهكاكقاكتك 000

 لضف ديزم كلذب اهل ناكف ضرالا راطقأ ىف نيدلا رشتنا اهنمو مالسلاو ةالصلا
 . اهرب ىلع

 ىبنلا نطوم كاذ ذا تناك اهنا ركذلاب ةنيدملا صيصخت ىف رسلا هريغ لاقو

 . نيدشارلا ءافلخلا نطوم تراص مث ملسو هيلع هللا ىلص

 هبلع مالكلا مدقت (انم سيلف ان يغص مح ري مل و ان ربك رقوي مل نمو) :: هل ق

 (1). شفلاو خاسفنالاو ابرلا باب ىف

 عضوم ىف ثيدحلا ظفل (خلا ... ايمذ لتق نم ىلع مارح ةنجلا) : هلوق _ 84

 بيبا ةبسيَم نم دجويل اهحير نو ةنجلا ةياو حرب مل اداعم َلَتَق نم) عماجلا نم
 . (ةنَجلا يلَع هللا مَرَح ههنك ريغ ىف ادهمم لتق نم) ىرخأ ةياور ىفو (امامت

 هلتق هنا دارملاو هلتق هيف زوجي ىذلا هتقو ريغ ىف ىأ (ههنك ريغ ىف) : هلوقو

 . هلتق بجوت ةيانج الب
 إ د ۔ هدم ۔۔ . إذےه۔ذ و٠.ے ه ر,۔ وو .ب .ث ““.ذ . 2 ه. . - ٩١.

 موي هتمصخ همصخ تنك نمو همصح انأف اي لنق نم) ىرخأ هب ١ ور ىفو

 . (ثيدحلا ... همصخ ناف انم ىدذآ نم) ةياور ىفو (ةماَيَعلا

 نم دهع هل نم دهاعملاب دارملا : هصن ام لوالا ثيدحلا ىلع حراشلا بتكو

 : . ملسم نامآ وأ ناطلس نم ةنده وأ ةيزج دقعب ناك نا ءاوس نيملسملا

 رسك زوحي و حل وص ىأ دهعب ده وع ىذلا وه و لوعفم مسا ءاهلا حتفب دُماعملاو

 . رثكأ حتفلا نكل كدهاع دقف هتداع نم نال لعافلا ىلع ءاهلا

 حيرلا دجو ىا حاري هلصاو ءارلاو ءايلا حتفب لاق (حَرَي مل) : هلوق ىلع بتكو
 . مشي ىأ

 . رثكالا هيلعو دوجأ لوالاو : لاق ءارلا رسكو هلوأ مض نبتلا نبا ىكحو

 ىلع بتكو . حي رب حار نم هيناث رسكو هلوا حتف وه و : ةثلاث ىزوجلا نبا ىكح و

 انخيش لاق : هصن ام (ًًماَمع هلعل _ امو نيعبرأ ةريم نم دَجَويل اَهَعير ناو) : هلوق
 . ماع ةئامسمخ أطوملا ىنو ماع ةئام ىناربطللو . اماع نيمبرأ هريغو ىليعامسالا

 لامعالاو صاخشالا فالتخا بنسحب كلذ نأب عمجو . ماع فلا سودرفلا ىفو

 ةرعسم نم هللا ءاش نمو ماع فلا ةرعسم نم هللا ءاش نم هك رديف تاحردلا توافتتو

 . هريغو ىبرعلا نبا هلاق كلذ نيب امو نيعب رأ

 ىف ةغلابملا دوصقملا لب ادوصقم ددعلا نوكي ال نأ لامتحاب باجي مهضعب لاقو

 ١ . . .. ٠
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 ةسبالم ىن دال ةفاضالاف . هنع مصاخي هنا دارملا (خلا ىمذلا جيجح انآ و) : هل وق

 هجاح لوقتو ناهربلا ةجحلاو : لاق ثيح هجاح نم اجيجح حاحصلا ىف ركذي ملو

 جاحتلاو لدج ىأ : جاجحم لجر وهف جحف جل لثملا ىفو . ةجحلاب هبلغ ىأ هججحف

 هحلاعتل ليملاب هنحش تربخخا يأ تربس اذا جيجح وهف احح هنحححو مصاختلا

 . ملعأ هللاو . لعاف ىنممب ٧ لوعفم ىنعمب اليعف احيحح لمعتسا هارتف . خلا ...

 نال هححأ انأف : لوقي نأ هبلغ ىأ هححنف هحاح حاحصلا ىن هل وقل بسانملاو

 عماجلا ةياور هلثم و . خلا ... ملسم ءىرما لتق ىلع ناعأ نم ) : هل وق _ 5

 ني سيآ هيتَيَع نيب اَبوثكم ةللا ىقن ةلك رطسب ؤنرل نمؤم يلتق ىنع ناعأ نمت )
 مظعا قح ريغب ادمع ىمدآلا لتق نأ رمالا ةلمجو : ىمقلعلا لاق ( هللا ةمحَر
 .خلا.ةرخآلاو ايندلا ىف ةبوقعلا قاقحتسال بجومو ىلاعت هللاب رفكلا دعب رئابكلا

 لاق ( ضعب باقر مكضعب برضي ارافك ىدعب اوعجرت ال ) :: هلوق _ 6

 : ةينامث _ لاوقالا نم هيف ام ةلمح : ىمقلعلا

 كلذو . مهدنع كرشم هنأ ىنعي لوقأ هره اظ ىلخ هنأ جراوخلا لوق : اهدحأ .

 . ة ہغصل هصلا بكترم ىف ١ وفلنخ او كرشم ةريبكلا بكترم نا نورب مهنأ

 . نيلحتسملا ىف وه : اهيناث لاق

 . نيدلا قوقحو نيملسملا ةمرح و ءامدلا ةمرحب ارافك ىنعملا : اهثلاث

 ۔ اضعب مهضعب لتق ىف رافكلا لعف نولعفي : اهعبار

 . ابوث اهقوف سبل اذا هعرد رفك لاقي حالسلا نيسبال : اهسماخ
 . هللا ةممنب رافك : اهسداس

 . قافنلا رفكب ىمسملا وه اندنع ةمعنلا رفك و؛بعذملا وه اذه : لوقأ

 : . ادارم هرهاظ سيلو لعفلا نع رجزلا دارملا : اهعباس

 رفكيف رفاك اي رخآلل نيقيرفلا دحأ لوقي نأك اضعب مكضعب رفكي ال : اهنماث
 . خلا ... امهدحأ

 رفك الخ ام هل ميلستلا بحيب ليلد ريغل رهاظلا نع جردرخ اهلكو : لوقأ

. هببس دجو اذا كرشلا رفكك ةقيقح رفكلا هيلع قلطي هناف ةمعنلا
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 ربخلا ىوار نال ةبوجالا هذه بلاغ حارشلا ضعب لكشتسا : ىمقلعلا لاق

 . لاق مث . خلا ... كلذ فالخ مهف ةركب وبآ وهو

 ققحم ريغ نوثدحملا هيوري ثيدحلا اذه : ءاقبلا وبأ لاق انخيش لاق : ةلمكت

 ةلمحلا عضوم ناك هتعفر اذا ( برضي ) : هلوق كلذو طسب ىلا جاتحي مالك هيفو

 امهيأف ضعب باقر مهضعب برضو مهرفك نع ىهنلا نوكيف ( ارافك ) ل ةفص ابصن
 .. دشأ ىهنلا ناك اعمتجا اذا امهنأ الا هنع ىهنملا دجو دقف هولعف

 لجرلا لوق هريظنو : ةيناثلا ةفصلا نع نوكي ىهنلا :: ءاملعلا ضعب لاقو

 كلذكف قلطت مل اريصق الجر تملكف قلاط تناف اليوط الجر تملك نا : هتجوزل
 . ضعب باقر مهضعب برضي ملو ارافك اوعجر اذا

 برضي نأ نودب هنع ىهنلا ملع دق رفكلا نأ كلذو . دعب هيف لوقلا اذهو

 . ضعب باقر مهضعب

 ارافك ١وعجرت نأ ىأ رمضم طرش ريدقت ىلع مزجلاب برضي ىوري نأ زوجيو
 كندل نم ىل بهف ه : ىلاعت هلوق ثيدحلا اذه ريظنو ضعب باقر مكضعب برضي
 نوزيجي ال نييوحنلا نم نيققحملا رثكا نأ الا مزجلاو عفرلاب (22) س ىثري ًَيِلَو
 دض اذهو برضي ارافك اوعجرت نأ ىنعملا ريصي هنال ثيدحلا لثم ف مزجلا

 مزجلا ناك ( اوداوتو اوملاست ارافك ىدمب اوعجرت ال ) : لاق ول لب . ىنعملا

 دسالا نم ندت ال ) كلذ ريظنو . اوملست ارافك اوعجرتإلنا ريدقتلا نال اميقتسم

 .حيحص وهو ةمالسلا ىف اببس دسالا نم دعابتلا لعجف ( ندت ال نا ) ىا ( وجنت
 .لكالا ىف اببس سيل هنم دعابتلا نال ادساف ناك كلكاي دسالا نم ندت ال تلق ولو

 سنج نم ردقملا نوكي نا ىغبني ليق ال ريغب ندت نا ردقي ال ملف : تلق ناف
 . هب طظوفلملا

 ىف مزجلا زوجي هيلعو ريدقتلا اذه ىلع انه مزجلا زاوج ىلا موق بحذ دقو
 ۔ ثيدحلا اذه

 ىدؤملا فالتخالا نع ىهنلا لب رفكلا نع ىهنلا ثبدحلا نم دارملا سيل ليقو

 ثيدحلاب دارملا رفكلا ريسفت نوكيو اعوفرم برضي نوكي اذه ىلعف لتقلا ىلا
 ۔ هنع يمنلا

٠ « : ةيا . ميرم ةروس (22)
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 (اوعجرت ال) هلوقل ةنيبم ةفنانسم ةلمج هنأ ىلع عوفرم برضي : ىنامركلا لاقو
 .` كلذ رافكلا نم بلاذلا ذا . فشاك فصوو

 لخدت رفكت ال زوجي نم بهذم ىلع رهاظ ىهنلا باوج هنال اموزجم هنوكو
 . رانلا

 . ارافك ىدعب او ريصت ال ىأ المعو ىنعم راص لمعتسم انه عجرو

 عجر لامعتسا نيب وحنلا رثكأ ىلع ىفح امم : هحيضوت ىف كلام نبا لاقو

 لوقو .. او ريصت ال ىا ارافك ىدعب اوعج رت ال ثيدحلا هنم المعو ىنعم راصك

 ١ : رعاشلا

 نَحا ى ءاضفب هب ارداق .ملحلاب تق اد تقملا دُعَب رلا عجري ُدَق

 . مزجلاو عفرلا برضي ىف زوجيو
 لب . هلبق امب اقلمنم هلعحبي ال عفر نمو رفكلا ىلع هلوأ مزج نم اطلغم لاقو

 . افن أتسسم وأ الاح

 نورخانملاو نومدقتملا هاور اذك . عفرلاب برضي ةياورلا : ضايع ىضاقلا لاقو

 . لاق نأ للا . انه د وصفملا حصي هبو باوصلا وهو

 : هوحو هيفو عفرلاب برضي : قراشملا حرش ىف نيدلا لمكا خيشلا لاقو

 نبفصتم ارافك ىدعب اوعجرت ال ىا ( ارافك ) ل ةفص ةلمحلا نوكت نأ : اهدحا

 . نيرخآ باقر مكضعب برضي ىنعي . ةفصلا هذهب

 . ضعب باقر مكضعب برض
 : لاقف ارافك عوجرلا نوكي فيك ليق هناك ةيئانثتسا ةلمج نوكت نأ ::: ثلاثلا

 . . ضعب باقر مكضعب برضب

 اوريصتف ىدعب نيدلا نع اوعجرت ال ىنعم نوكي نا زوجي لوالا هجولا ىلعف

 نأو . قيقحتلا هجو ىلع قح ريغب ضعب باقر مكضعب برضي نيلثاقتم نيدت رم

 . هتادأ فذحب هيسسشنلا هح و ىلع اضعب مهضمب لتاقملا رافكلاك اوعح رت ١ نوكي

 ضعب باقر مكضعب برض لاح اورفكت ال هانعم نوكي نأ زوحي ىناثلا ىلعو

ةلتاقملا لاح اوعجرت ال نوكي ناو . قح ريغب لتقلا لالحتساب مكنيب ضرمي رمال



 كم كتتكخمكشاكمكاك نكمت ركحاكال كناك نيرفاكب اوسيل رئابكلا لها نا لاق نم ىلع ةجعلا (1) بابلا 216

 مكضعب مكنم قافشا ريغب نتفلا ةراثاو رشلا جييهت ىف كامهنالا ىف رافكلاك كلذل

 . باقرلا برض ىف ضعب ىلع
 قح ريغب ضعب باقر مكضعب برضي ال هانعم نوكي نا زوجب ثلاثلا ىلعو

 . رافكلا لعفك

 ىلع ردقم طرشل ءازح نوكي نأو اوعج رت ال نم لدب هنأ يلع ءابلا مزحب ىورو

 . ضعب باقر مكضعب برضي متعج ر نانف ىأ ىناسكلا بهذم

 ىمقلعلا مالك ىهتنا . ةبسانملا دعبل اهنع تضرعا هوجو حورشلا ىف هل ركذ دقو

 ثيدح هيلع لدي امك . رفك ملسلا لتق نا ىلع لدي ثيدحلا نأ لصاحلاو

 ناك لحتسا نا نكلو ( رفك ُهلاَتِقَر قوسف مليشملا بابس ) هظفل ىراخبلا هاور رخآ
 . ملعا هللاو 2 اضيا ةممن رفك ىمسيو قافن رفك ناك الاو كرش رفك هرفك

 نم هتيأر اميف اذكه رانلا ىف مهرخانم ىلع اعيمح هللا مهبكأل : هلوت _ 717

 . بكأ ىف زمهلاب خسنلا

 . باوصلا وهو زمه ريغب هللا مهَبَكل عماجلا ىف ةياورلاو

 نم اذهو . ههجو ىلع وه بكاف هعرص ىأ ههجول هللا هبك : حاحصلا ىف لاق
 لاقي الو نيملسملا ودع هللا بك : لاقي ىريغ تلعفو انأ تلعفأ : لاقي نا رداونلا

 . خلا . بكا

 سايقلا فالخ اذهو ايدعتم زمهلا ريغب ناك امو !رصاق زمهلاب ناك ام نا ىنعي

 مث . ملعأ هللاو . رهاظ هانعم نال ائيش ثيدحلا اذه ىلع عماجلا حراش بتكي ملو

 . باوصلا ىهرو هنكل ةحيحص ةخسن ىف تيأر

 .م, ُ

 ىذانمم ) عماجلا ىف ةياورلا ( خلا . هعور وأ انمؤم ىذآ نم ) : هلوق _ 8
 ائيش اضيا حراشلا هيلع بتكي ملو ( ةللا ىدأ دق ىناذآ نَمَو ىنادآ ذف انيس
 . ءاذيالا نم ةدودمم ةزمهب ىذآو . ىهتنا . نسحلا ةمالع هبناجب هلوق الا

 لطابلا ىف تناك اذا ىنعي ( رفك مكحلا ىف ةوشرلا ) : هلوق (23) _ 9
 . عفادلا ىلع اهب سأب الف قحلا راهظال تناك اذا اماو

 لطبي نمل اذهو ( ىيثترلاد ىشاَرلا هنلا َنَعَل ) : لاق :: هصن ام ءايضلا ىف لاق
 . ذخآلا ىلع وهف هسفن نع عفادلا اماف . الطاب قحيو اقح

٠ حيحص دانساب افوقوم ىناربطلا هاور (23)
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 . ةوشرلا الا دايز ىنب مايا ىف انعفن ام هللا همحر ءاثعسلا وبأ لاق

 انلقف تَقرُس ةيهيكف اهل لاقي ةأرمال ةيجنز نأ هللا امهمحر مامض نع عيبرلا
 َ . خلا . اهيلع اوشراف اوقلطنا : لاقف . اهيف ملكنأ : ءاثمشلا ىبال

 هلوقل دعاوقلا ىف لاق ( رغصالا كرشلا ءايرلا ىمسي ناكو ) : هلوق _- 0

 ىعدي" مالسلا هيلع ثىبنلا لوقلو . ةيآلا (24) . نز ءاقل وجري نامك نَمَق » : ىلاعت
 . زياع اي ؤدامت اي تا امي ىنام اي :امسن ةعبرأب ةمايقلا موي ىنا

 .رفكلاو كرشلا ركذ باب ىف باتكلا لوأ ىف ءايرلاب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقتو

 ( رانلا ىف دلخم دلاخ وهف ةيدلا ذخأ وأ وفعلا دعب لتق نم : هلوق - 1

 . لضفالا وهو وفعلاو ةيدلا ذخأو لتقلا نيب دمعلا لتق ىف ريخم مدلا ىلو نال كلذو
 غاطقنال هللا مرح ىتلا سفنلا لتق دقف كلذ دعب لتقف ةيدلا وأ وفعلا راتخا ناف

 ًادياَخ مَتهَجب ُهؤازَجَف اديعم اتمؤمت لتميأ نممو ) هريغ راينخاب لتقلا ىف هقح
 . (25) ( اهيف

 هريغك هنع هللا ىضر (1) سابع نبا ريغ دنع كلذ نم. جرخملاو ةبوتلا له رظناو
 رماظ نم ردابتملا وهو ةحماسملا دعب هيدعتل هيلع ددسي اذه وأ نيلتاقلا نم

 . ررحيلف . ملعأ هللاو . ثيدحلا

 سوبحم هنال كلذو ( خلا . ةنجلا لخدي مل نيد هيلعو .تام نم ) : هلوق - 2

 فارعألا ىلع نوكي حالصلا لا نم ناكو فارسا ريغب نيادت اذا هنكلو ريفلا قحب

 .رانلا لوخد نم هعنمي حالصلاو ةنجلا لوخد نم هعنمي ريغلا قحف رانلاو ةنجلا نيب

 اَعوُلُْذي مل ه :: ىلاعت هلوقل ةنجلا ىلا مهلام فارعألا باحصا نا اوركذ نكلو

 سانلا لمجو نيراد الإ ةرخآلا ىف لعجي مل ىلاعت هللا نألو (26) « َنوَعَمْطِ معو
 ةنجلا لخدي مل نمف (27) . ربعملا ىف ّقيرَقَو ةنجلا ىف قيق ه : لاقف نيقيرف
 ` : . رانلا .لهأ نم ناك

 ٠ فهكلا ةروس رخآ ٠ اَدَحأ هبر هدابعي فرشي الو احلاص ًالَنَع َمُعيْنَك : ةيالا مامت (26)

 ٠ 93 : ةيآلا } ءاسنلا ةروس (25)
 ٠ 46 : ةيآلا } ىفارعالا ةروس (26)
 ٠ 7': ةيالا ى ىروشلا ةروس (27)
 دح ىلع ) ادبا ةبوت هل لبقت ال ادمعتم سفنلا لتاق نارمع نباو دوعسم نباو سابع نبا بهذم (1)

٠ ( هحاتفم عاض لفق مهلوق
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 نوكي ىذلا نيدلا . ةنجلا لوخد نم عنمي ىذلا نيدلاب دارملا نا رهاظلاف
 ىلع ردقي ملو فارسا ريغ نم ناك اذا امأو . هبحاص هنم صلختي ملو فارساب

 هتانسح غارف دعب ىلاعت هالوم ىلع ةاداؤملا نأ رهاظلاف نايسن وأ زجعل هنم لصنتلا

 ليعامسا خيشلا مالك نم كلذ ىلع هيبنتلا مدقت امك . هتمحر لضفب ةنجلا هلخديو

 ىلع مالكلا دنع تاعابتلا ضعب ىسن وأ تاعابتلا بابرا لهجو بات نميف هللا همحر

 ملاعلا ةرم ىّتَح هل ةبوت الف هلوق ىلا هجو لع ًبؤنذلا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق
 نم نيدلا ناك نا زجعلا نا رهاظلا ناف . لاومالا ىف ديعولا باب ىف ( اهلمأ لاإ
 طقسنو ةردقلاو ركذلا عم بجت رومالا نم اريثك ناف نايسنلا ةلزنمب فارسا ريغ

 . ملعأ هللاو . هنع اهعفدي نم دجي هلعل اهب ىصوي هنا هتياغ نايسنلاو زجعلا عم

 لوا ىف مهسوفن ةبيطب هلها دنع نم جرخ لام ىلع بترت اذا ديعولا اذهو
 نيذلا مَلُعيَتَس ) نكلو اناودعو املظ هلهأ دنع نم هجورخ نوكي لامب فيكف رمالا
 . (28) ( نقتي ربَلقْنَم ىا اوُمَلَظ

 ( خلا .هيلع ىلصيل تيمب ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىتواو ) : هلوق - 3

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نآ) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف : تاياورلا ضعب ىف هظفل

 .هئَنَع ًوَصَق . ا : اولاق ؟نيَد نم هينع لَع : لاقف اَهْيَنَع قَصَيِلةَراتَجِ ىتأ ملسو
 ىق الص :‘ لاق . معن : اولاق ؟ نيَد ني ميلَع لَم : لاقف ىرخأ زاتجي نوأ هت
 . هيَلَع ٌقَصف . هللا لوسر اي هئْيَد ملع : ةداتق وبا لاق ( مكيحاَص

 يتسيتؤأ إ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةنع انسولج انك ) ىرخا ةياور ىفو
 اكَرَت لَهَف : لاق , ال : اولاق ؟ "نيد هْيَلَع َلَ : لاقف هيلَع لَص : اولاقف ةزانجب
 هللا لوسر اي : اولاقف ىرخا ةزانجب يتوا مث . يل ًالَصَق . ال : اولاق ؟ ًتيَت
 : اولاق اتسَع كرت لمق : لاق . عن : اولاق ؟ د هينح لَم : لاقف . اهيلع لص

 كر لَم : لاق . اهبلع لص : اولاقف ةثلاثلاب ىتوا مث . اهينع لصف ناكد ةمال
 .مكبحاص ىلمت اولص : لاقف ريناند ةئالث ::اولاق ؟ نيد هيلَع لهف . ال : اولاق ؟ اتسَم
 . هلع فصق ,هنيد ىلعو هتلع لص :: ةداتق وبأ لاق

 ىتؤي ناك ملسو .هيلع هللا ىلص ثىبنلا نأ ةريره ىبأ نع ىرخا ةياور ىفو
 هنيدل كرت هنأ ثدح ناف ؟ الضف هنيدل كرت له لأسيف نيدلا هيلع ىفوتملا لجرلاب

٠ ءارعشلا ةروس رخآ (28)
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 حوتفلا هيلع هللا حتف املف مكبحاص ىلَع اولص : نيملسملل لاق الاد .هيع ىلص ةافو

 هؤاضق َينَعف اَنييَد كرتف ًينمؤا نم يفوت نمف مهميقنآ نم نينمؤملاب قؤا انآ) :: لاق

 . ( هنترولق لام درت نَمَو

 هكرتو لاؤسلا اذه ببس ىف : رجح نبا لاق ( ؟ نيد هيلع له لاقف ) : هلوق

 هيلع هللا ىلص هلعف ىذلا ناك :: ءاملعلا لاق : هصن ام نيد هيلع نم ىلع ةالصلا

 مهتايح ىف نويدلا ءاضق ىلع سانلا صرحيل نيد هيلع نم ىلع ةالصلا كزت نم ملسو ا
 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةالص مهت وفت الئل اهنم ةءاربلا لا لصوتلاو

 . ناهجو ؟ ةزئاج وأ هيلع ةمرحم نيد هيلع نم ىلع هنالص تناك لمو

 ملسم ثيبدح ىنف امك نماضلا دوج و عم اهزا وحب مزحلا با وصلا : ىوونلا لاق

 زئاج ريغ انيد نادا نم ىلع ةالصلا نم عنتمي ناك امبر ناك هنآ : ىبطرقلا ىكحو

 . عنتمي ناك امف زئاج وه رمال نادتسا نم اماو

 ىفوت نم ) : لاق ثيح ميمعتلا ىلع لدي ام بابلا ثيدح ىف نال رظن هيفو

 . هنيبل افلتخم لاحلا ناك ولو ( نيد هيلعو

 نم عنتما ال ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا سابع س ١ ثتبدح نم ءاح معن

 تلمح ىتلا نويدلا ىف ملاظلا امنا : لاقف ليربج هءاج نيد هيلع نم ىلع ةالصلا
 هئلَع صف هنع ىزؤا هل نماَض ًانآف.لايعلا وذ فتنلا مأك فارسالا يمقبلا ىف
 ( ثيدحلا . عابض كَرَت نمم ) : كلذ دمب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 . لاق نا لا

 هبلع هللا حتف نأ دمب نيد هيلع نم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هتالص ىنو

 صلاخ نم هيضقي ناك لب ليقو . حلاصملا لام نم هيضقي ناك هنأب راعشا حوتفل ا

 . ناهجو ؟ال مأ هيلع ابجاو ءاضقلا ناك لهو

 نم ىلع ةالصلا هكرتل خسان ( يلعف انيد كرت نم ) : هلوق : لاطب نبا لاقو
 .. نيد هيلع نام

. تاقدصلاو مئانغلا نم هيلع هللا :ىفي امم ىا ( هزاضق يلعف رأ :هلوقو
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 مل ناف نيد هيلعو تام نمب هلعفي نأ نيملسملا رمال ىلوتملا مزلي اذهو : لاق

 نم هيلمع ام ردقب ىفي نيملسملا لام تيب ىف تيملا قح ناك نا هيلع مثالاف لعفي

 . هطسقيف الاو نيذلا

 نم ىلع ةالصل ١ مالسل ١ و ةالصل ١ هبلع هك رت ببس نأ اميدق نممعممس تنكو

 هتعافش درت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو هل عفاش تيملا ىلع ىلصملا نأ نيد هيلع
 . ملعا هللاو . نيدلا لجال ةس وبحم هحور نيدلا هبلع ىذلا تيملاو

 . ةزانجلا ىلع ةالصلا بوجو ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق

 نوكسو فاكلا رسكب ربكلا ( ربك نم لدرخ ةبح نم لاقثم ) : هلوق _ 4
 . ءاردزالاو راقتحالا ةلمهملا ءاطلاب طمفغلاو ( قلخلا طمغ و قحلا هيفست وه ءابلا

 ةفصلا هذهب ىا اهبو : هللا همحز ديعس نب دمحأ سابعلا وبا خبشلا لاق
 َنوربكتََسَي َنيِلا ناب ه : ىلاعت هللا لاق . هللا ةمحر نع دعبلا سيلبا بجوتسا

 ىوثم مَتَمَج ىف سيلا ه . (29) « َنيرخاَد منهج َنولَعديَس ىتدابع نَع
 .لغسنت ناو ولعلا عضاوتملاو ىلعتسا ناو لفسا ربكتملا ناكمف . (30) « نيرنكتملل

 . ةبراقتم رابكتسالاو ربكتلاو ربكلا : بغارلا لاق :: رحح نبا لاقو

 ىرب ىذلا كلذو هسفنب هباجعا نم ناسنالا هب صتخي ىتلا ةلاحلا ربكلاف

 . هريغ نم ربكا هسفن

 ديحوتلاب هل ناعذالاو قحلا لوبق نم عنتمي ناب هبر ىلع ربكتي نأ كلذ مظعاو
 : نيهجو ىلع ىناي ربكنلاو . ةعاطلاو

 فصو مش نمو . ريفلا نساحم ىلع ةدناز ةنسحلا لاعفالا نوكت نأ : امهدحأ

 . ربكنملاب لاعتو هناحبس

 هيف سيل امب ىمستم كلذل افلكنم نوكي نا : ىناثلاو

 هسفنل لمج لجرلا ىمست لاقي : حاحصلا رصتخم ىف لات . ىمستم ) : هلوق
 كلذك ه : ىلامت هلوق وحن سانلا ةماع فصو وهو هيف سبل امب اهب فرمي اميس
 %. يحام 2۔ ۔.ے ۔۔ذو٢٤ و ۔ث ۔
 +- ر ح ب . هلثم ربكتسملاو (31) س رابج ركنم بلق لك ىنمت هللا عبطي

 ٠ 60 : ةيآلا . رفاغ ةروس (29)
 ٠ 35 : ةيآلا . رفاغ ةروس (30)
٠ 35 : ةيالا . رفاغ ةروس (31)
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 لبق الاو ربكت لاقي حراوجلا ىلع رهظ ناف : نيمسق ىلع ربكلا ٢ ىلازغلا لاقو

 . ربك هسفن ىف

 نا روصتي هدح و الا قلخي مل نمف بجعلا نع ربكلا لصفني هبو . هب اربكتمو
 . اربكتم ال ابجعم نوكي

 نأو تافل ثالث هيف زوجي لعفلا اذه نا مدقت ( اهحير حَرَي ملو ) : هلوق

 . ىناثلاو. لوالا حتف اهحصنأ

 ابوث بصتغا هنا دارملا نا رهاظلا ( بضغ نم ابوث هيخال سبل نمو ) : هلوق
 . ملعأ هللاو . (32) هسبلف دحوملا ىأ ملسملا هيخأ نم

 هب هنلا حَنَس عمس ْنَم عماجلا ىف ةياورلا ( هيخأب عمس نم ) : هلوق _ 5

 . ( هب هللا انار انارت نمو

 هومركبل سانلا هحمس و هملمب امار نم هانعم : ىوونلا لاق : ىمقلعلا لاق

 .هحضف و سانلا ةمايقلا موي هب هللا ممس هريخ اودقتعي و هومظعيو

 . هبويع هل هللا رهظا اهاف ىأ اهعاذاو سانلا بويعب عمس نم : هانعم : ليقو

 هابا هيطعب نأ رمغ نم كلذ باوث هللا دار] لبقتو 7 هوركملا هعمسأ :: ليقو

 . هيلع ةرسح نوكيل

 . اهنم هظح كلذ ناكو سانلا هللا هعمسأ سانلا هلمعب دارا نم : ليقو

 , ركذ ثيح هللا همحر فنصملا ةياورل بسانملا وه ىناثلا ىنمملاو : لوقأ
 ايتدلا ىف ملسملا هيخا بويعب عمس نم ىنعملا نوكيف ملسملا هوخا وهو هب عمسلا

 بجاولا نال . داهشالا سوؤر ىلع هحضفو قلخلل ةمايقلا موي هبويع هللا رهظأ

 . مولعم وه .امك هتباتتساو ملسملا هيخأ ىلع رتسلا هيلع

 ِ م ه ح ٤ِ 222 م ڵ ٥ و ۔۔ ] ۔ ]. ه. .

 ثيدح ىفو ( اتيم ايحأ امناكف ةنروع نمؤم ىلع َرتَس نمم ) ثيدحلا ىف دروو

 . ( ٍةَماَيِقلا موي هللا هرتس اًينلا ىف مينلا هاخا رتس نمم ) رخآ

 ىف ةياورلا ( هسبلا بات اذاف مالنسالا بلس ىنازلا ىنز اذا ) : هلوق - 8
 ىرخا ةياور ىفو ( هئلمت هللا بات تات نإف ناميإلا ةنم َجَرَح ىتز نمم ) عماجلا ة .م ه 74 % ,؟ ٨ ,۔ ى د ٥ ب ۔إ - ٥ م

 رهظا هنا هب دارملاف بضغ نم داضلاب ةياورلا ىل انأ ى بصغ نم داصلاب ةياورلا ىلع اذه (32)

٠ هسبلي بوث هناك بضغلا هجو هل
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 نم صييقلا ناسنإلا عق ام ناتيإلا هنم هللا عزن رلا تيش ؤأ ىنز نم ر
 .ةلِظلاَع هييأد لع ناكف ناميإلا ةنم جَّرَع دَبَْلا ىنز اذار) ىرخا ةياور ىفو ( هيأر
 . « يلإ عجَر حتفأ ناق

 هنم عزني فيك : سابع نبال تلق : ةمركع لاق : انخيش لاق : ىمقلعلا لاق
 كبشو اذكه هيلا داع بات ناف اهحزحز مث هعباصأ نيب كبشو اذكه : لاق ؟ ناميالا

 . ىراخبلا هاور . هعباصأ ننب

 ثيدح ىفو انه ناميالاب دارملا لاقي نأ نكمي ةاكشملا حرش ىف : ىبيطلا لاق

 نم ةبغش َاَيَحْلا نأ درو امك . ءايحلا ( نيؤم ومو ينزي نيح ينازلا ينزي ال )
 ىحتسي ول هنال ىلاعت هللا نم ىحتسي ؤهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال يا ناميلا
 اذصو ( عينشلا لعفلا اذه بكتري مل .هلاحل دهاشم رضاح هنا دقتعاو هللا م

 رفكلا نأ هداقتعا الا اهيلا ةجاح ال تائلكت فلكتي ذخاف . خلا . ليثمت ثيدحلا

 ؛ لاق نأ ىلا . كرشلاب صاخ

 نيممماسلل ارجز ديغولا :ىف ديدشتلاؤ رجزلا باب نم اذه : ىنشبرتلا لاقو

 نيبو هنيب عمجلاف . مهلامعاو رفكلا ةلها ميش نم ىنزلا نأ ىلع اهيبنتو مهب افطلو
 . نييفاننملاك ناميالا

 ىغلا ةباحسلا ىعو ( ةلظلا لثم هيلع ناك ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىفو
 همكح هنع لوزي ال هلظ تحت هناف ناميالا مكح فلاخ ناو هنآ ىلا ةراشا لظت

 . رظن همالك ضعب ىفو . همسا هنع عفتري الو .

 لما ضعبو ىنازلا ىلع ناميالا ىفن ىف احيرص اثيدح : ىراخبلا ىورو

 الو .نمؤم َوُهَو ىنبا نيح ىنالا ىنز ال ).هظفلو مهيلع مهريغ ساقيو ىصاعملا
 .نيؤم وُهَو قرشت يح قراسلا ثري ال : نمؤم وَمَو اهبرشي نيح َرمَحْلا برشي
 . ( نمؤمل وُمَو مُمَراَضبا اميف هيلار سالا عقي ةبه بهني الو

 رمتسي ال هنا 7 .اهل هباكترا ةلاحب. ناميالا ىفن ديق : رجح نبا لاق

 9 . رهاظلا وه اذهو . هغارف دعب

 امآو . ىلكلا غالقالا علقا اذا وه امنا كلذ لاوز نأ ىنمملا نوكي نأ لمتحيو ..

.زمتنيل هنع ناميالا يفن هجتيف بكنأرملاك وهف ةيصعملا كلت ىلع رصم وهو غرف ول
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 ناف سابع نبا لوق نم نيبراحملا ىف ىتأيس امك هقرط ضعب ىف عقو ام هديؤيو
 . خلا . هللا داع بات

 نآرقلا هب حرص امك ةبوتلا الا ةربكلا عطقي الو قحلا وه اذهو : لوقا

 . لاق نأ ىلا . هداقتعا بساني امب هليوأت ىف ذخأ مث . ثيدحلاو

 لساك وهو ىصاعملا هذه لعفي ال هانعم نا نوققحملا هلاق ىذلا حيحصلاو

 لاقي امك . هلامك ىفن دارملاو ءىشلا ىفن ىلع قلطت ىتلا ظافلالا نم اذه و . ناميالا

 . ( خلا ... ةرخآلا شيع الا شيع الو لعف ام الا لام الو عفن ام الا ملع ال )

 لصا توبث هب مهدارم نال نوملسلا هبلا بهذ ام لا لوئي لي وألا اذهو

 نوقلطي مهنأ الا نيملسملا بعذم وهو كرشلا هنع ىفتنيل ديحوتلا وه ىذلا ناميالا
 . قافنلا رفك هيلع

 هنع عزني هانعم : ىربطلا ريرج نب دمحمو ىرصبلا نسحلا لاقو :: لاق مث

 مذلا مسا قحتسيو . نمؤم هقح ىف لاقي الف هءايلوأ هب هللا ىمس ىذلا حدملا مسا .

 . قسافو رجافو نازو قراس لاقيف

 . ناميالا رون هنم عزني سابع نبا نعو

 . ( هللا ةمتاط ىف هتريصب هنم عزني ) بلهملا نع عوفرم ثيدح ىنو

 هلي واتل ضرعتي الو . ءاج امك هب نمؤن ىذلا لكشملا نم هنا : ىرهزلا نعو ١

 .. ملعأ هللاو . بعذملا دعاوق ىلع ىرجي ال امم هيف لاطأ ام رخآ ىلا
` 

 ..ح

7 _ . 
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 ىناثلا بابلا

 لمع الب لوق ناميالا نأ لاق نم ىلع ةجحلا

 هللا ىلص هلل ا لوسر نع ىنفلب : بيبح نب عيب رلا لاق - 8

 « يليبق ايبن نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا هللا نعل » : لاق ملسو هيلع
 ناميالا نولوقي نيزلا » : لاق ؟ هللا لوسر اي ةئجرملا امو : ليق
 َ . « لَمَع الب لوق

 ةحئارلا بيط هجولا نسح تآ ُهأَتأ ذا هباحصأ عم سلاج ملسو

 : هل لاقف ان دف «« معن » : لاق ؟ هالا لوسر اي كنم وندأ لاقف

 هتكئالمو هللاي نمؤت نآ » : مالسلاو ةالصلا هئَلَع هل لاق ؟ ناميإلا ام
 :لاقف«هللا نمهنأ هز هَح(1)ردقلاَو رخآلا مويلاو هلسزَو ِهبتَكَو
 ةالصلا ماقاي» : لاق ؟هللا لوُسر اي مالسالا امَو : لاق } تقدَص

 ` جَحَو ةبانجلا نم لاَمتغالاَو َناَضَمَر ره ٌماَيِصَو ةاكزلا ءاتيإو
 : ِ - - ر ۔۔ےنص . ٩

 وه اذاف بيذفت مث تقدص : لاق « اليبس هيلا عاطتسا نمم تنبلا

 . مالسلا هيلع لي ربج

 هيلع التف ؟ ناميالا ام رذ ابآ لج ر لأس : عيب رلا لاق _ 0

 «برغمل ١ و قرتنملا لبق مكمكوُجَو اولوت نأ زبلا ستل « ةيآل ا هذه رذ وبأ

 كلأسأ مل ىنا : لجرلا لاقف (2) « نوقتملا مه كئلوأو » : هلوق ىلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأ الجر نآ : رذ وبآ لاقف . زبلا نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيَنَع التق هنع ىنتلأس امع هلأسف
 . ةيآلا هذك

 : لاقف ناميإلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لئسو - 1
 . « ةحامسلا َو زْبَضلا »

٠ 177 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2) ٠ ردقلابو خ (1)
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 لضفآ نمؤملا يأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لئسو - 2 و . .!! . ء
 . « اقلخ مهنسحأ » : لاقف ؟ اناميا

 ۔ د ٥٤ ٠د 2[, 24 ,- ث .
 اهمظعأ زج هن ام ناميالا » : ملس و هيلع هللا ىلص لاقو - 3

 . « قيرطلا نم ىذألا ةطاَما اهآندآو هلا آلا هلإ ال لوق

 ناميإلا نع آموي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لئسو - 4

 لَع هديب برض ةمث هسار نمع هءادر حرطف هئادرب ًاعِتَقتمس ناكو
 . « بلقلا ىف ناميالا انهاه ناميالا » : لاقو هردَص 1 ٩ ٥.٥ ,- .ث د ۔ .ؤ ٥ ٩ ۔

 هناسلب ل َْم شآ ام » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 5
 7 ٠ . ء ٥ ے 7 ٥ و ه ., م م

 ناميإلا ىلع لدت اهلك ثيداحألا هذهف . « هبلق ىف ناميإلا لخذي هلو
 . هتلاقَمب رمك دقف كلذ رغ لاق نمموةزمعو لوق هنأ

1 ٦٣ ٣ 

 لاق نمو ةئجرملا مهو ىنعي ( لمع الب لوق ناميإلا نا ) : لاق نم ىلع ةجحلا
 . رمالا ةرخائب مهلوقب

 تسناتساو .مهبهذم ىف ةئجرملا تب راق ةقرف تمجن مث هللا :همحر لهس وبأ لاق

 ىف رمالا ثدب ىف لوقلا ضعب ىف مهتفلاخ اهنا الا مهلطاب نييزتو مهلوق فرخز ىلا
 عيضو لوقلاب ىتأ نم : اولاقو رخآ هجو ىف اوفلاخ مث . لمعو لوق هنا ناميالا

 ىنمملا ىف ةئجرملاو ىه تقفتاو ناميالا مسا هل اوتبثاو بنذم ملسم وهف لمعلا

 . خلا ... ظفللا ىف اوفلتخاو

 ثيدحلا ظفل .( يلبق ايبن نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا هللا نعل ) : هلوق - 8

 همحر لهس ىبا ديحوت ىفو ( ايت َنيِمَس ناسل ّنَع ةترَدَقْلا تت ) عماجلا ىف
 . ناتياور هللا

 ةياورك طقف ةئجرملا ىف : ةيناثلاو اعيمج ةئجرملاو ةيردقلا ىف : امهادحا
 امع هللا ىلاعتو ( هقلح ىف هللا اوُعَراتَت ) : ةيردقلا ىف الوا : لاق ثيح فنصلا

 ذع ٌشسوُجَم ةيردقلا ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق .مهبسحف. نوكرشي

. رانلا نم جورخلا موئاعَال ةمألا هذَم ذومت ةجرملا . نيتنا نيملا عهناعزال ةمألا
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 (2) .َةَدوُدُعَم 1 لاو رانلا اَنَصَمَت نل اولاَقرَم : دوهيلا نع ةياكح لجو زع هللا لاق

 ىِزغاقَش اَمَمْلاَنَت ا ىنمأ نم ناته اَط ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 . ( ةئجرملا ةبيرَدَقلا اميت نيمبتت ناتيل ىلع ناتت منم اممو
 .هيدل لوقلا لدبي ال هنأو . هديعرو هدعو ىف قداص هللا نأ ىلع ةمالا تقفتاو

 فلخلا اوزاجاف مهلوقب لاق نمو ةيكلاملاو ةئجرملا كلذ ضقنف داعيملا فلخي ال هناو
 ىلص هللا لوسر لاقو : لاق مث مهيلع درلا ىفو هيف لاطا ام رخآ ىلا هللا ديعو ىف

 . ( خلا . ايت يمس ناسل ع ةئولرملا تيل : ) ملسو هيلع هللا
 لوق ناميألا نولوقي نيزلا : لاق ؟ هللا لوسر اي ةئجرملا امو ليق ) : هلوقا

 لوسرلا ةنسو نآرقلا مهبذكاف - هدعب هللا همحر :: بهس وبا لاق ( لمع الب

 تَلجَو هنلا كذ ادإ نيذلا نؤنيمؤملا ار , : لجو زع هللا لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم امناو (3) س َنوتَوَتَي مهبر لو اناميا,مهتَداَر هبآ مهيلع تيلم ادو مهبو

 غُه كيلؤأ:لاقو . ةيآلا لمعب ةصوصخم ناميالاب ةنورقم طرش رصحلا فورح
 رخآ اببس ةئجرم مهتيمستل ركذ مث .ااو ابذع نوينلا ممرو . اق نيللا
 رانلا نولخدي ال مهنم لناق نمف رئابكلا لها مهئاجرال ةئجرم اومسو : لاق ثيح

 نوجرخي مث مهلامعا ردق ىلع اهيف نوبذعيف اهنولخدي لوقي لئاق نمو . ةتبلا

 ليبسلا ءاوس نع اولضو . ليزنتلا مكح ىف هللا ىلع اودرف ةنجلا ىف نودلخيف
 . مهيلع درلا ىف لاطا ام رخآ ىلا . ليوأتلا ءوسب

 هب روماملا هناو ةنجلا لها نم وهف هللا الا هلا ال لاق نم نا اومعزو : لاق مث

 . . نامياب سيل هاوس امو

 دعوت ام عيمج ناو نامياب سيل هنا هتعاط نم هب هللا رمأ ام عيمج نا اومعزو

 ١اوضراو . مارحلاو لالحلا ةدئاف اولطباو . مالسالا ىرع اولحف رفكب سيل هيلع هب

 مهيلع ءايبنالا ةوعد اونهواو ماثآلاب هوسمط ولو هللا الا هلا ال لوقب لجو زع هللا

 . ملسلا

 . د : ةيوا . ةرقبلا ةروس (ة)
٠ 2 : ةيآلا . لافنالا ةروس (3)
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 ص هن ه ه ٠4. ه هه ٠4 ر ,ة ّ 4 . .
 انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسَحا ملا ه : لجو زع هللا لوق ةدناف

 قدصي مل نمف الا (4) س مهلنَت نم نيلا نتف دقو » : لاق مث « نونفب ال مُمَو

 .. خلا ... بهاذم ةثالث ناميالا ىف ةئجرملل و . بذاك وهف هلوق هلعف

 لمعو ناسللاب رارقاو نانجلاب ةفرعم ناميالا : لدعلا لهأ لاقو : لاق مث

 . هب لدتسا ام رخآ ىلا ناكرالاب

 هذه بمسو . ءافلخلا نم امب ار هودعب ملو ايلع مهناج رال ةئجرملا تيمس : لبقو

 هب درو ام ةيمستلا بم ىف ىلوالاف . مهيف موقلا لوخد مدع ىضتقي ةيمستلا

 م . رمالا ةرخآب مهل لماش وهف ثيدحلا

 مهيف اوعطقي ملف رئابكلا لهأ مهئاجرال ةئجرم اومس مهنأب لوقلا ىلع اماو
 : . ملعأ هللاو . ثادتبا مهل لماش وهف امطق

 هباحصأ عم سلاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنيب ) :_هلوق _ 9

 فص ىبنلا ىتآ مالسلا هْيَلَع َليركج نأ ) دعاوقلا ىف هظفل ( خلا ... تآ هاتا ذا
 ( خلا ؟ ناميالا اَم َدَمَحُم اي : لاقف هقرُمَب ال وُهَو نباَرْغا ةروص ىف ملسو هيَلَع هللا
 كلَد تْلَعَق اًدإَق ) : هصن ام مالسالا ىلع مالكلا مامت دمب فنصملا ةياور ىلعأ دازف
 ة و ؟ , ٥ ._ »« .. ج ثك 23 ۔ : 7 ث ر . . ؟ ٥٨ م ك

 الصلا ,يلع لاق ناسحإلا امف لاق تقدص لاق : معن لاق 9 ملسم ان

 ... تقدص : لاق٬كاَرَي هناف هارت نكن مل نإف هارت كناك هلل لمعت نا : مالسلاو

 . لجرلاب ملع : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دنع نم فرصنا املف ( ثيدحلا

 مخ٬اج مالسلا هيلمع ليربج هنإف اوّْلَع نا مهادان مث . هجو لك ىف هباحصا ماقف

 اراب مسو هينَع ةللا ّقَص ىبنلا اك ) ئراخبلا ىف هظفلو ( مكنيد رمأ مكَمْلَعيل٫
 مي 7 . هد 4 .2 . . ّ 2 ۔ 2 ح 2

 هيقيالنَو ملاب نمؤت نآ ناميإلا : لاقف ؟ ناميالا امم : لاقف :زَجَر هاتأف نياّنللر
 ه۔ هس ِ ]إِ ص ۔د.ه۔ { 1 . . ُ ٠ هر ر م ۔ 42 م
 هب كرشت الو هللا دبعت نأ : لاق ؛ى مالسالا اه : لاق ثعبلاب نمؤت ر هلسرو هبتكو

 ؟ اسحلا ام : لاق. َناَضَمَر موصتو ةضورلا ًءاَعَرلا ىونو ةالصلا ميقتو اًتسَك
 : لاق ؟ ةمئاسلا .ىتم : لاق٬كاري هنإ ةاَرَت نكن مل نإف هاَرَت كنأك ةللا .بعت : لاق ُ 22 . ٨.1 [ ه حم ٠ .ه 2 دد .. ق

 . اَهَتِبَر ةمألا تلو اذا : اَهلياَرْشاب ةربغأَسَو لياسلا َنم متح اه لوؤشملا امك
 ح هرم رر “ “ >< ور ۔ .3 7 .ر م ٥ د إ]و ۔ے۔,إج ۔ ,ة -۔

 ىبنلا الت ةث .هللا الإ نُهُملعي ال ىيُمَح ىف ِناَيِنْبلا ىف مهبلا لبالا ةاعر لواطت اذإو

٠ 2 ۔ 1 : تايآلا . توبكنعلا ةروس (4)
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 14 ه : مر 1 . 4٨ ٥ ., ؟ ¡;, م؟ م. ٥-2 ۔2, 1 ِ۔ ,.ما .؟.. 4 ى
 خلف ءةودز : لاقفاَرَيدأ مث (5) « ةعاسلا ملم هدنع ةللا نا » : ملشو هللع هللا ىلص

 ر 7 ٤ / . ي : 4 . 4 .2 م م
 . ) مهنيد سانلا ملعي ءاح ليربج اذه نا : لاقن ائيىش اري

 اسني : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ةيوونلا نيعبرالا ىف هظفلو
 . م ٩٧9 ر , ,۔ر۔۔ صس د هِ ۔,۔ 4 . ... ه ِ ۔ م ه 7

 ديش لجر انيلع علط ذإ مؤي تاذ ملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر دنع نحن

 ىتَح دخا اتي هفرعي الو رمسلا رثا هيلمع ىري ل رعشلا داوَس ديدت باتلا ضايب
 رَع هيفكت عضَرَو هيتبكر قا هيتبكر دنسأف متتو هيلع هللا َلَص ء تلل سلج

 :مَلَسَو هيَلَع هللا ىفص هللا لوسر َلاَقَق .مالسإلا نع ىنؤيغا دْنَحَم اي : لاقو هند
 ۔۔ 2 3ؤێ ه إ ,٤7,١ 4 وم ۔ ¡“ < ۔ ه 21َ م 1 ّ ن ٠ ۔٠۔۔ ٠ ه 42 ه ث
 ىتؤتو ةالصلا مبقتو هللا لوُسز ادّمَحُم ناو هللا الاي هار ال نأ دهشت نأ مالسإلا

 . َتَقَدَص ٠: لاق.ًاليبَس مْنلا, تعطتسا نا تنبلا ًمَحَتَو ناضمر موصتو ةاكزلا

 هلاب نيؤت نأ : لاق . ناميإلا نَع ىنريخأَف : لاق هقذَضيو هلاسي هل انبجَعف
 . تقدص : لاق.ءِرَمَو مرئَح ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هليسو هبتكو هتكيالمو
 هنإ هارم نكن مل نإق هارت كناك ةللا َدَبْمَت نأ : لاق . ناسحإلا نع ىنزبخا : لاق
 .لياسلا نم ملعأ اهنمع لوونملا امم : لاق ء ةماسلا نمع ىنزبخاف : لاق . اري
 ةلالا ةارعلا ةاقخلا ىرت نآو ءاَهتبز ةمألا دين نأ : لاق . اهترام نمع ىنزبغآ : لاق

 .2 ر . ِ 2 ه ١2. . ے م ۔, ىم 4 ۔و 2 مه

 نمم ىرذتأ َرَمَع اي : لاق مث انلَمم تبلف قلطنا مث . ناينبلا ىف نولؤاطتي اشلا ةامر

 ( كنيد مكملعب مكاتأ ليربج هنإف : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق ؟ ناسلا
 . ملسم هاور

 نوكي داكي هتلالجو هعقوم مظع ىلع قفتم اذه : نيعبرالا حرش ىف ىناهكافلا لاق
 . هيلع مالسالا رادم

 تادابملا عيمج فئاظو ىلع لمتشا دق ثيدحلا اذهو : ضايع ىضاقلا لاقو

 ظفحتلاو رئارسلا .صالخاو حراوجلا لامعأو ناميالا دوقع نم ةنطابلاو ةرهاظلا

 . هنم ةعبسشضتمو هللا ةعجار اهلك ةعب رشلا مولع نأ ىتح لامعالا ةفآ نم

 . خلا ... نآرقلا ما ةحتافلا

 مالسالاو نيدلا ىف اوفلتخا مهنأ ىلع لدب هللا مهمحر انباحصأ مالك نأ ملعا و

 وهو . دصاقملا ةدحتم موهفملا ةفلتخم ظافلا عرشلا ىلا رظنلاب ىع له . ناميالاو

٠ ةرخالا ةيالا . نامقل ةروس ()
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 فوقولاب ملعي امك . ةديقعلا حرش ىف هللا همحر ديعس نب دمحأ انمع هب مزج ىذلا

 مالسلا هيلع ليربجل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا باوج هبلع لدي ىذلا وهو هيلع

 وهو ةربتعملا ةدابعلا ىهو دحاو ثىشل ةفدارتم ظافلا ىه وأ . ثيدحلا اذه ىف

 دحاو اهانعم نيدلاو مالسالا و ناميالا : لاق ثيح تالاؤسلا ىف هب حرص ىذلا

 . عجاريلف تايآب كلذل لدتساو

 وه ىلاعت هلل نيدلاو : لاق ثيح اضيا عضولا بحاص هب حرص ىذلا وهو

 وه و دحاو ءىشل ةفلتخم ءامسأ مالسالاو ناميالاو نيدلاو اضيأ 8 لاقو . مالسالا

 . خلا ... هللا ةعاط

 ثيح اضيأ مهدنع كلذ ىن فالتخالا ىف حيرص وم ام انموق بنك ضعب ىندو

 لصفنم وه لهف هرحن ناك ناو ؟ هريغ وأ ناميالا وع له مالسالا ىف اوفلتخا : لاق

 : ليقو . دحاو ىنعم ىلع نافدارتم نامسا امهنا : ليقف ؟ همزالي وا هنود هجوب

 . خلا ... ناطبترم امهنكلو نائيش امهنا : ليقو . نامزالتم ال نانيابتم امهنا

 هلمل - ملسالا نأ ىرب ىراخبلا ىنمي . فنصملا نأ : رجح نبا ركذو

 مالسالاو ناميالا نع لي ربح لاؤس رماظ ناك املف دحاو ىنعم ىلع ةرابع _ ناميالاو

 راهظا مالسالاو ةصوصخم رومأب قيدصت ناميالا نأو امهريافت ىضتقي هباوجو

 : لاق نأ ىلا . هتقيرط ىلا ليوأتلاب كلذ دري نا دارأ ةصوصخم رومأ

 ناميالاو مالسالا نأ كلذ ىضتقاف نيدلا وه مالسالا نا ةيآلا هيلع تلد ام عم
 ٠ دحاو رمأ

 مزجلا دمحا نعو امهفدارتب مزحلا ىنزاملا نع ركذو . همالك لصحم اذه

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا ةضرامتم ةلدا نيلوقلا نم َركلو : لاق امهريافتب
7 

 نأ امك ةيعرش ةقيقح امهنم لكل نأ ةلدالا عومجم نم رهظي ىذلاو :: لاق مث

 . خلا ... رخآلل مزلتسم امهنم لك نكل ةيوغل ةقيقح امهنم لكل
 : رجح نبا لاق ( مالسالا ام : هلوق ىلا . هللا لوسر اي كنم وندأ لاقف ) : هلوق

 ؟ مالسلا لبق لاؤسلاب ادب فيك ليق ناف

 رممغ كلذ نأ نيبيل وأ هرمال ةيمعتلا ىف ةغلابم نوكي نأ لمتحي هناب بيجا

 تبث دقف . دمتعملا ثلاثلا اذهو :: تلق : لاق . ىوارلا هلقني ملف ملس وأ بجاو

فرط نم ملس ىتح سند اهسمي مل هبايث ناك هلوق دعب اهيفف ةورف ىبأ ةياور ىف
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 .وشا : لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع درف نحم اي كيلع ماَلَسلا : لاقف طاسبلا

 .ةياور ىف هوحنو . نذا : هل لوقيو ارارم ؟ونذأ لوقي لاز امف . دأ :: لاق؟ذَتَحُم ي

 . خلا ... ءاطع

 . هللاب نمؤت نا ناميالا تاياورلا ضعب ىف ( خلا ... هللاب نمؤت نأ ) : هلوق

 . هظفل ىنعم ال هناقلعتم نع هلأس هنأ ملع هنأ ىلع باوجلا لدي : رجح نبا لاق

 ملع هنآ ىلع باوجلا لد لب : لوقا . خلا ... قيدصتلا ناميالا باوجلا ناكل الاو

 . ملعا هللاو . ىوغللا ال ىعرشلا ناميالا نع هلاس هنأ

 دودحملا نم دارملا لب هسفن ءىشلل افي رعت وه سيل : ىنامركلا لاقو : لاق

 . ىوغللا ناميالا دحلا نمو ىعرشلا ناميالا

 اميخفت هناسشب ءانتعالل ناميإلا ظفل داعا امنا هنأ رهظي ىذلاو :: تلق : لاق

 باوج ىف (6) . مرت لوأ اماَصنآ ىزلا اهييحي رق « .2 ىلامت هلوق هنمو هرمأل

 . ( ماقملا ييحي ْنَم )
 معد وج وب قيدصتلا وم ةكنالملاب ناميالاو : رجح نبا لاق ( هتكئالمو ) : هلوق

 لسرلاو بتكلا ىلع ةكنالملا مدقو . نوُمَرْكمش دابع لاعت هللا مهفصو امك مهنأو

 سيلو لسرلا ىلا بانكلاب كلملا لسرا ىلاعتو هناحبس هنال عقاولا بيترتلل ارظن

 . لوسرلا ىلع كلملا لضف نمل كسمتم هيف

 هللا مالك اهنأب قيدصتلا هللا بتكب ناميالاو : رجح نبا لاق ( هبتكو ) ::هلوق
 . . قح 3 - ام نأو

 . َبِتَتلاَد باتكلاو ةيالو سابع نباو سنا ثيدح ىفو ( هلسرو ) : هلوقا
 نم لسرلا لمشي يييبنلاب ريبعتلاو . ةرقبلا ىف نآرقلا ىف ىنيقايسلا نم لكو

 . هللا نع هب اوربخا] اميف نوقداص مهنأب قيدصتلا لسرلاب ناميالاو . سكع رغ

 نم مهب ناميالا ىف كلذب ءافتكالا ىلع لسرلاو بتكلاو ةكئالملا ىف لامجالا لدو

 ` . نييعتلا ىلع هب ناميالا بجيف هتيمست تتبث نم الا ليصفت رغ

 نآرقلاو ليربجو مالسلا امهيلع دمحمو مدآ اندنع هنييمت بحي ىذلاو : لوقأ

 . مولعم امك هنم ءىشلا نييعتب ةجحلا موقت ىتح ىقابلاو

٠ 79 : ةيالا . سي ةروص )6(
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 رخآو ايندلا مايا رخآ هنال كلذ هل ليق :: رجح نبا لاق ( رخآلا مويلاو ) : هلوق
 . ةدودحملا ةنمزالا

 رانلاو ةنجلاو نازيملاو باسحلا نم هيف عقي امب قيدصتلا هب ناميالاب دارملاو

 ىف ىيثتلا ناميلس ةياور ىف ثعبلا ركذ دعب ةعبرالاركذب جيرصتلا عقو دقو

 . خلا ... اضيا سابع نبا ثيدح

 : هلوق ىلع مالك دعب : رجح نبا لاق ( هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاو ) : هلوق

 اذكهو : هصن ام ( ردقلاب نمؤتو ثعبلاب نمؤنو ) هاور نم ةياور ىلع نمؤتو

 نم هيف عقي ام ىلا ةراشا اهناك ردقلا ركذ دنع نمؤت ظفل ةداعا ىف ةمكحلا

 هريخ ) : هلوقب لادبالاب هررق مث ( نمؤت ) ةداعاب هنأشب مامتهالا لصحف فالتخالا

 ردقلاو.( هللا نم ) ةريخالا ةياورلا ىف هلوقب اديكات داز مث ( "هرمو هولحو ُهرَعَو
 اردق حتفلاو رسكلاب هردقأ _ اهحتفو لادلا فيفختب _ ءىشلا تردق لوقت ردصم

 لبق اهنامزاو ءايشالا ريداقم ملع ىلاعت هللا نآ دارملاو . هرادقمب تطحأ اذا اردقو

 هتردقو هملع نع رداص ثدحم لكف . دجوي هنا هملع ىف قبس ام دجوأ مث اهداجيا

 نم فلسلا ناك هيلعو ةيعطقلا نيهاربلاب نيدلا نم مولعملا وه اذه . هتداراو

 . ةباحصلا نمز رخاوأ ىف ردقلا ةعدب تثدح نأ ىلا نيعباتلا رايخو ةباحصلا

 ردقلاب لاق نم لوا لاق ۔ لاق نأ ىلا كلذ ىف ةصقلا ملسم ىور دقو
 دبعب امهعامتجا ركذف ىريمحلا ديمحو انأ تقلطناف : لاق ىمهجلا دبعم ةرصبلاب

 لبقي ال هللا ناو كلذ لوقي نمم ءىرب هنأب هربخأف كلذ نع هلأس هناو رمع نب هللا

 ىرابلا نوك راكنا ردقلا نم . فئاوط نع تالاقملا ىف نوفنصملا ىكح دقو

 . اهنوك دعب اهملعي امناو . مهنه اهعوقو لبق دابعلا لامعأ نم ءىشب املاع

 نم هيلا بسني ادحا فرعن الو بهذملا اذه ضرقنا دق :: هريغو ىبطرقلا لاق

 . نيرخانملا

 اهعوقو لبق دابعلا لاعفأب ملاع هللا نأ ىلع نوقبطم مويلا ةيردقلاو : لاق

 ةهج ىلع مهنم ةعقاوو مهل ةرودقم دابعلا لاعفأ نأ مهمعز ىف فلسلا اوفلاخ امنأو

. . لالقتسالا
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 . لوالا بهذملا نم فخأ الطاب ابهذم هنوك عم وهو

 ميدقلا قلعت نم ارارف دابعلا لاعفأب ةدارالا قلعت اوركنأف مهنم نورخاتملا امأو

 ىنمي . مصخ ملعلا ىردقنا ملس نا : ىعفاشلا لاق امب نوم وصخم مهو ثدحلاب

 لوق قفاو عنم ناف ؟ ملعلا هنمضت ام فالخ دوجولا ىف عقي نا زوجيا : هل لاقي

 . كلذ نع ىلاعت لهجلا ةبسن همزل زاجأ ناو . ةنسلا لهأ

 قدص نم ىلع الا قلطي ال ناميالا نأ ىضتقي قايسلا رهاظ (_هيبنت ) : لاق

 ٠. هركذ ام عيمجب

 نآ فالتخا الو هلسرو هللاب نمآ نم ىلع ناميالا قالطاب ءاهقفلا ىفتكا دقو

 عيمج لخديف هبر نع هب ءاج امبو هدوجوب ناميالا هب دارملا هللا لوسرب ناميالا

 . ملعأ هللاو . كلذ تحت ركذ ام

 هللا مهمحر انباحصأ نم روهمحلا دنع كلذ ميمجب ناميالا نم دبال لب : لوقا

 . هللا دنع نه قح هب ءاج ام ناب حيرصتلا نم دبالو

 ( خلا . ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقا : لاق ؟ هللا لوسر اي مالسالا ام ) : هلوق

 مل اهناف اهريغو دعاوقلا ىف ةروكذملا تاياورلا نم ءىشل ةقفاوم ريغ ةياورلا هذه
 ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنم دبال هنآ عم مالسالا نم ديحوتلا اهيف ركذي

 (ثيدحلا .ةالصلا ماقو َلاَعَت هنلا دعو نأ لع ںيَح لع مالسإلا ينب ) رخآ ثيدح

 دعاوقلا ىف هظفلو . ثيدحلا اذه تاياور عيمج ىف هب ادب امك ديحوتلاب ادبف
 هلوتسَرَو ُهَدْبَع اَدَمَحُم ةأَو هدحو هللا ارلا ال نأ دهْضَت نأ :: لاق ؟ مالسإلا امف )
 . ( خلا ... ةالصلا ميقتو

 هلعلو تاياورلا عيمج ىف هتوبث عم كلذ فنصملا كرت ىف ةمكحلا ام رظناو

 . هللا همحر هدنع ثيثي مل

 حراوجلا لامعاب قلعتم اذه ىلع مالسالا ناف ناميالا ريغ مالسالا نأ هنم ذخؤيو

 . ملعا هللاو . ىبلقلا قيدصتلاب قلعتم ناميالاو

 : هلوق باوج ىف لاق ثيح اذه ىلع لدب ام : رحح نبا حرش ىف تيار مث

. هصن ام ائيش هب كرشت الو هللا دبعت نأ : لاق ؟ مالسالا ام
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 ةالصلا فطع نوكيف هللا ةفرمم ةدابعلاب دارملا نوكي نا لمتحي : ىوونلا لاق

 . مالسالا ىف اهلاخدإل امهيلع اهريغو

 . فئاظولا عيمج هيف لخديف اقلطم ةعاطلا ةدابعلاب دارملا نوكي نا لمتحيو

 . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم اهريغو ةالصلا فطع نوكي اذه ىلعف

 .ناميالا تاقلعت نم ةفرعملا نال ديعبف لوالا لامتحالا امأ تلق : رجح نبا لاق

 نأ ) : هلوقب انه رمع ثيدح ىف ربع دقو ةيندبو ةيلوق لامعأ وهف مالسالا افاو

 ىف ةدابملاب دارملا نأ ىلع لدف ( هللا لوُسَر ًادَمَحُم نأَر هللا ا هلإ ال نا دهشت

 . نيتداهشلاب قطنلا بابلا ثيدح

 ريافلا فطع نم ذئنيح نوكيف ىنعي . خلا . ىناثلا لامتحالا عفد نيبتي اذهبو

 مالسالا نم نيتداهشلاب قطنلا نوكي همالك ىلعف . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ال

 . ملعا هللاو . بلقلا ىف امب هقلعتل ناميالا نم ال

 ميلعت دارملا لب كلذب هصاصتخا دارفالاب هتبطاخمب دارملا سيلو : لاق

 ىف هلوقب كلذ نيبت دقو نيفلكتملا نم مههبشأ نم قحو مهقح ىف مكحلا نيمماسلا

 . ( خلا ... مهنيد َساَنلا ملعي ) :: هرخآ

 اهكرت هلعلو هركذ لوطي امب فنصملا اهدروي مل ىتلا تيدحلا ةيقب ىلع ملكتو ٠

 . ملع هللاو . ةمجرتلاب اهقلعت مدعل _ هللا همحر _

 هذهب باوجلا ( خلا . هيلع ىلتف ناميالا ام رذ ابأ لجر لأس ) : هلوق - 0

 اولعفت الو طقف اولصت نا ناميالا سيل ىنعملاو ناميالاو ربلا فدارت ىلع لدي ةيآلا

 . دعاوقلا ىف هركذ امك ةالصلا ريغ اريخ

 فصن ربصلا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه ( ةحامسلاو ربصلا ) : هلوق - 1

 . ( هلع ناميإلا نيِقيلاَو نامسلا فضن ربصلا ) رخآ ثيدح ىف درو امك ناميالا

 هنلا نخدي باتقزلا قث نم َلَضفا باتسيخالاو نْبَصلا ) رخآ ثيدح ىفو

 . عماجلا ىف كلذ ركذ ( باتسح عب ةنجلا نَهَبِحاَص

 كسن نامسق ةدابعلا ذا عرولا هب دارأ : ردلا ىف انخيش لاق : هحراش لاق

. ناميالا فصن ناكف
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 .هنع ىهن ام كرت ربصلاو هب رومأملا ءادا ةحامسلاب دارملا نوكي اذه ىلعف لوقأ

 . ملعا هللاو

 مكربخأ الأ ) رخآ ثيدح ىف هظفل ( اقلخ مهنسحا لاقف ) : هلوق - 2

 فاَنأ نوما اذأ مكسياَا ةمايهلا مؤي لزانم ىتم زكبرقآو قب مكتأب
 ىلا فيضأ اذا ليضفتلا لعفأ ىف وحنلا بتك ىف هركذ ( نوتؤي نعلأ نيذلا
 مكبحا ىف درفا ثيح هيف دهاشلاو اهمدعو ةقباطملا ناهجولا هيف زوجي هناف ةفرمم
 . مكنساحأ ىف قباطو مكب رقأو

 ضب ناميإلا ) عماجلا ىف ةياورلا ( خلا . ثزج ةئام ناميالا ) : هلوق _ 83
 يقيرطلا نم ىذألا ةلامإ اهاندأو هللا لإ ةنا ل لوق اهلصأ ةبعش َنوُعْبَسَو

 . . ( ناميالا نم ةبحت ُاَيَحْلار
 . خلا ... اءزج نوتسو فين غالسالا : ةديقعلا حرش ىفو

 بسحي كلذ نا لاقي وأ رصحلا ديفي ال ددملا موهفم نال . ةافانم ال هلعلو

 . ملعأ هللاو . فلتخي هناف رابتعالا

 مضب ) : ىراخبلا ىف هصن ام ( ةبعش نوعبسو عضب ) :: هلوق ىف ىمقلعلا لاق
 ةناوع ىب] نعو ( كت غ نم َنوَعبَسَو عضي ) ننسلا باحصا دنعو ( نوتسو
 نقيتملا اهنأل ( نوُتِسَو ) ةياور موق حجرو ( نوُمِبَسو خضب وا نوتسو ضب )
 ۔ ةقث ةدايز اهنأل ىرخالا نورخآ حجرو هيف كوكشم هادع امو

 . جرخملا داحتا عم اميس ال اهب مزجلا ىلع رمتسي مل اهداز ىذلا ناب بقعتو

 . لاق نا ىلا . ةلولعم قيرط نم ( نوتسَو"عترآ ) ىذمرتلا دنعو
 . عستلا ىلا ثالثلا نيب امب ديفي مهبم ددع وه _ اهحتفو ءابلا رسكب - عضبلا

 . لاق نأ ىلا . رهشالا وه اذه

 مكحلا ىفو . داهتجالا قيرطب امدع ةعامج فلكت دقو : ضايع ىضاقلا لاق
 . ةبوعص دارملا وه كلذ نوكب

 باوصلا ىلا اهبرقاو . دحاو طمن ىلع بعشلا دع نم قفتي ملو : رجح نبا لاق
 هيلع هللا ىلص ثىبنلا وا هباتك ىف هللا اهدع ةعاط لك دع هناف نابح نبا ةقيرط

. ناميالا نم هننس ىف ملسو
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 لامعاو ناسللا لامعاو بلقلا لامعا نم عرفتت اهتيأر دقو : رحح نب ا لاق

 . ندبلا

 ةلصخ .نيرشعو ةعبرأ ىلع لمتشتو تاينلاو تادقتعملا اهيف بلقلا لامعاف

 . ىش هلثمك سيل نابو هديحوتو هتافصو هتاذب ناميالا هيف لخدي هللاب ناميالا
 ناميالاو هرشو هربخ ردقلاو هلسرو هبتكو هنتكنالمب ناميالاو هنود ام ثودح داقتعاو

 باسحلاو روسشنلاو ثعبلاو ربقلا ىف ةلءاسملا هيف لخديو . رخآلا مويلاو هللاب
 ءىبنلا ةبحمو هف ضخغبلاو بحلاو هللا ةبحمو رانلاو ةنحلاو طارصلاو نازيملاو

 . هتنس عابتاو هيلع ةالصلا هيف لخديو . هميظعت داقتعاو ملسو هيلع هللا ىلص

 ركشلاو ءاجرلاو فوخلاو ةبوتلاو قافنلاو ءايرلا كرت هيف لخديو صالخالاو
 هيف لخديو - عضاوتلاو . ةمحرلاو لكونلاو ءاضقلاب ىضرلاو ربصلاو ءافولاو

 كرتو دقحلا كرتو دسحلا كرتو بجعلاو ربكلا كرتو ريغصلا ةمحرو ريبكلا ريقوت

 . بضفلا

 نآرقلا ةوالتو ديحوتلاب ظفلتلا :: لاصخ عبس ىلع لمتشت ناسللا لامعأو

 . وغللا بانتجاو راففتسالا هيف لخديو _ ءاعدلاو . همىلعت و ملعلا ملعتو

 ىهو نايعالاب صتخي ام اهنم : ةلصخ نيثالثو نامث ىلع لمتشت ندبلا لامعاو

 ةروعلا رتسو تاساجنلا بانتجا هيف لخديو . امكح و اسح رهطتلا ةرشع سمخ

 ماعطا هيف لخديو - دوحلاو . باقرلا كفو كلذك ةاكزلاو الفنو اضرف ةالصلاو

 فاوطلاو كلذك ةرمملاو جحلاو . الفنو اضرف مايصلاو فيضلا ماركاو ماعطلا

 راد نم ةرحملا هيف لخديو نيدلاب رارفلاو , ردقلا ةليل سامتلاو فاكتعالاو

 . تارافكلا ءاداو ناميألا ىف يرحتلاو رذنلاب ءافولاو رفكلا

 قوقحب مايقلاو حاكنلاب فنفعتلا : لاصخ تس ىهو عابتالاب قلعتي ام اهنمو

 ةعاطو محرلا ةلصو دالوالا ةيبرتو قوقعلا بانتجا هنمو نيدلاولا ربو لايعلا

 . ديبملاب قفرلاو ةداسلا

 ةعباتمو . لدعلا عم ةرمالاب مايقلا : ةرشع عبس ىهو ةماعلاب قلعتي ام اهنمو

 جراوخلا لاتق هيف لخديو ..سانلا نيب حالصالاو رمالا ىلوا ةعاطو ةعامجلا
ةماقاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا هبف لخديو . ربلا يلع ةن واعملاو ةافبلاو
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 هنافو عم ضرقلاو سمخلا ءادا هنمو . ةنامالا ءاداو ةطبارملا هنمو داهجلاو دودحلا

 . هقح ىف لاملا قافناو هلح نم لاملا عمج هنمو . ةلماعملا نسحو راجلا ماركاو

 نع ررضلا فكو سطاعلا تيمشتو مالسلا درو فارسالاو ريذبتلا كرت هيفو
 ةلصخ نوتسو عست هذهق . قيرطلا نع ىذالا ةطاماو وهللا بانتجاو سانلا

 . ضعب ىلا هضعب مض ام رابتعاب ةلصخ نوعبسو عست اهدع نكميو

 ى رتعي راسكناو ريفت ةغللا ىنف وهو دملاب : هصن ام ( ءايحلا ( : هلوق ىلع بنك و

 ۔ هب باعي ام فوخ نم ناسنالا

 قحلا ىذ قح ىف ريصقتلا نم عنميو حيبقلا بانتجا ىلع ثعبي قلخ عرشلا ىفو

 ةحيضف فاخي ىحتسلملا ذا . بعسشلا ةيقب ىلا ىعادلاك هنال ركذلاب هدرفأ امناو

 ۔ رجزنيو رمتايف ةرخآلاو ايندلا

 ةلزنم اهبرقأ يأ : ىبطرقلا لاق : انخيش لاق : ىمقلعلا لاق ( اهاندأو ) : هلوق

 ةلزنملا بيرقو ردقلا ىناد نالف لاقي . برقلا ىنعمب وندلا نم ارادقم اهانداو

 . ىلعالا ةلب اقم ىن هلمعتسا كلذلو . ىلاعلا عيفرلا ىنعمب

 ءىشلا نع ءىتثلا طامأ لاقي : ىمقلعلا لاق ( قيرطلا نم ىذالا ةطاما ) :_هلوق

 . هنع هبهذاو هنع هلازا اذا

 . رجحلاو كوسلا وحن سانلا ىذؤبي امل مسا انه ىذالاو

 بجاولاب ناميالا نا ملع هتقيقح فرعو هلمأت نم ثيدح اذه : بغارلا لاق

 وه ام ناميالا نم دجوي الو لقأ الو اهنم رثكأ حصي ال ةجرد نوعبسو نانثا وه
 . لاق نآ ىللا ٠ هحوب اهنع جراخ

 : هلوقب دارملا نأ لمتحي حيباصملا حرش ىفو : ىواضببلا لاق :: انخيش لاقو

 نيبنس مهل رفثتشَت نار ) : هلوق ىف امك ديدمتلا نود رينكتلا نوعبسو عضب
 . رثك ريثكنلل نيعبسو ةعبسلا ظفل لاممتساو (7) ( ةرم

 ناميالا بعش نا : لاقيف اهرصحو لاصخلا دادعت دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ىلع سفنلا ليمكت وهو دحاو لصا ىلا عجري اهلصاح نآ الا ةددعتم تناك ناو

٠ 80 : ةيلا . ةبوتلا ةروس (7)
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 هلاو . لمعملا ىف ميقتسي و دقتعب نأ كلذو . هداعم نسحيو هشاعم حلصي هحو

 : اعماج الوق مالسالا نع هلأس نيح نايفسل لاق نيح ملسو هيلع هللا ىلص راشأ

 . ( ممقتْساو هللاب تنمآ نف )

 اذه ىف سيل ( انهاه ناميالا لاقو هردص ىلع هديب برض ) : هل وق .- 34

 نم نأ هنم دارملا لب . ناميالا نم لمملا نا ىلع لدي ام هدعب ىذلا الو ثيدحلا

 ناسللاب رارقالا نم هيف دبال ناميالا نال رفاك وهف هبلقب نمؤي ملو هناسلب نمآ
 نيثيدحلا نيذه ريغ نمف ناميالا نم حراوجلا لمع لعج امأو . بلقلاب ةفرعملاو

 . رهاظ وه امك

 امك ( داقتعاو ) ديزي نأ بسانملا ( لمعو لوق هنا ناميالا ىلع لدت ) : هلوق

 . ملعأ هللاو . هحوضول هكرت هلملو ناثيدحلا ناذه هيلع لد

1 
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 ثلاذنلا بابلا

 ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا ىري ال نم ىلع ةجحلا
 « رجافو راب لك فلخ ةالصلا ىري الو »

 رباج (1) تعمس هللا همحر بيبخ نب عيب رلا لاق - 6

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نبا
 4- - : ۔ إ _ س < ۔ ۔۔ ,2 ۔4؟ة ٧ <ء,۔ 4 ة

 . « رجافو راب لك ىلع اولصو رجافو راب لك فلخ هزي اج ةالصلا »

 لها ىتوم ىلع ةالصلا » : ملسو هيلع هللا ىلم لاقو 777 . هأ ىتوم ّلَع ةالَصلا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _
 (2) اهكرت نمف ةبجاو رخآلا مؤيلاَو هلوُسَرَو هللاب نيزملا ةلبقلا
 . رفك دقف

 - < ح 9 و ِّ ِّ -

 َمملتف تكش نمم هللا محر » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 8

 . « منَقف لاق وأ

 اناع الور اناَعط نَكَت آل » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 779

 . « هللا هب نذا مل ام نيآلا ىف لقت الو
 ةمئا يدمب َنوُكَتَس » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 0 2 ے۔ ح ه ۔ م ِ . ٤ ِ ٤

 جرخملا فيك : اولاقف « ياهب َنونهني الو ىتنشي نونس ال
 « تشخلا تاولصلا مكوعتمي مَل ام مهوعيطأ » : لاقف ؟ هللا لوسر اي
 (3رَكَمَلظ آ كمرَح ؤأ كبترم نإو مامإلا عطآ :هللا همحر رمع لاق

 عيبرلا عامسب ةحرصم ىلوالا ةخسنلاو رباج نع تعمس خسنلا ضعب ىفو ارباج تعمس : هلوق (1)

 ٠ هنع هللا ىضر هللا دبع وبأ كلذ ركذ امك هنع ذخا دق وهو رباج نع

 اهركنا نمف خسنلا ضعب ىف اهكرت نمف : هلوق (2)
 ناف الداع رهاظلا مكح ىف رمالا نوكي ثيحب هنيبو كنيب اميف ىا كملظ وا كمرح وا : هلوق (ة)

 ىضتقم بسحب هتيعر ىف ديلا طسب :عرشلا هل حابا دقو ةعومسم ريغ لداعلا مامالا ىلع ىوعدلا

 نال هتعاط نع جورخلا مولظملل زاج امل هتيعر نم ادحا ملظو ةريرسلا ىف هللا ناخ ولف لدعلا
 املو ةلودلا تمظتنا املو رمالا ماقتسا امل كلذ الولو رهاظلا مكح ىف هيلع اهبجوا دق عرشلا

= ىا ارجاف ناك ناو رمالا ةعاط ىف فنصملا هب لدتسا ىذلا ثيدحلا ىنعم وهو ةملكلا تدحتا
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 ناك ىنإو ريمألا ةعاطي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ دقو
 نيزملا ةلبقلا لهأ ني هبَع فيكف تام اذإ هيلع ةالصلاو اَرجاَق
 دقف كلذ ريغ لاق نمو رخآلا مويلاو هلتسُرو هبتك و هتكئالمو هللاب

 . كرشلا نود ارفك رفك

 مهناف مك رايخ هكمؤملآ « : ملس و هيلع هلل ا ىلص لاق و - 181 ,

 . مكبر ىلإ مكدفو

 مأ (4) مامإل ةالص ال » : ملسو هيلع هللا ىلع لاقو _ 2
 . »“» نوهراك هل مهو مؤفب

 وألا فَضلا ) نَيِلَيل ه » : هىلع هللا ,لَص لاقو _- 3
 لزال َ ىف ىن :0 ل - ملسو ا َ ر < ىلص لا م ِِ .

 . « مهنولي نيزلا مث مهنولي نيزلا مث مكنم ىتهنلا ولوأ
 اونغو مكتماَمال اونرتَكَت » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 4

 : . « مَكفَطنل

 ىتمأ ىلع طلا هللا َنَعَل » : ملسو هيلع هللا ىلع لاقو - 5
 . « اَهْيَقي رتسلاو ِتوزبجلاب
 عيلخ وهف ملاظ رمآ امنا » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _- 786 إ .

 وأ َبملتنملا نم هترضعب نمم ةللا رْغتَسَيِلَق هل ةرامإ كلف رمآ اميأ “ع - ] - 2 ۔ ے۔ذ۔4 . .ح ه۔؟[< .4 ۔<۔١ ,! ے م ۔
 . « مهسفنأ ىف مهئالضف لضفأ مهْيَلَع اولو

 اذه حلصي ال : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق و _ 7

 ةعبرالا حلشصَت مل ةدحاو ثَصقن ناي (5) اسمخ َعَمَج نمل الا رمالا

 مكح نع هب جرخ ىتح مهدنع كلذ رهتشاو سانلل هروجف رهظ نا اماف هللا نيبو هنيب اميف =
 رجافلا ريمالا نأ لوقت نا وهو رخآ اهجو لمتحيو . روجفلا ىلع رصا نا هل ةعاط الف لدعملا ةمئا
 قفو ىلع امكح ذفنا وا ادح ماقا وأ ركنم نع ىهن وا فورعمب رما اذاف هروجف ريغ ىف عاطي

 دمسا اذهو همرح وا هملظ ناو هجولا كلذ ىف هفالغ دحال لحي الو هل دايقنالا بجو عرشلا
 ةربابجلل دودعلا ذافنا زيوجت ىف هنع هللا ىضر ءاثعشلا ىبا بهذم مزال وهو مالكلا رهاظب
 ٠ ملعا هللاو

٠ لاصخ سمخ (5) ٠ نمل غ (4)
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 هيمج دعب هض وو هعمج دعب هنع ةمعلا و ؛هلح نم ل 1 ( عمج : اهب ل ١
 - . ۔ و ۔۔ < ٧22 . م ۔ذ۔ ہ۔٥ ۔ ت ِّ - 1
 . اهيف (7) توزَبجج ال ةدشو (6) هعمس فعضل نيلو هقح ىف

 ةيواعم ىلاي هلسر هجو ال بلاط ىبأ نب يلع لاقو - 8
 ةَحْبُس مْهَعَم مكتالَط اولعُجاو مكلاحر ىف اولص : نايفس ىبأ نبا

 ديعسو ىرصبلا نسحلا ناكو . نيقتملا نم آلا َلَبَقَنَي ال ةللا ناف
 نايلصيف دجسملا ىلا ناجرخي مث ةعمجلا امهت ويب ىف نايلصي ريبج نبا
 . ةحبس هعم امهت الص نالعجي و ةيمأ ىنب ىلاو عم

: ٧٣ ٣ 

 لك فلخ ةالصلا ىري الو ةلبقلا لهآ ىتوم ىلع ةالصلا ىري ال نم ىلع ةجحلا

 . بيترتلا باتك نم رجافو راب

 لمآ نوقفانملا مهيلع ىلصي ال نيذلا ةلبقلا لها ىتومب انه دارملا لعل : لوقأ
 نأ : ركذ ام دعب لاق ثيح هللا همحر دعاوقلا بحاص هركذ ام ليلدب . رئابكلا

 زحي مل نم ءاملعلا نم : هصن ام هلوسرو هللاب نيبرقملا ىترملا ىلع ةبجاو ةالصلا

 . عدبلاو ىفبلا لماو زثابكلا لماو قافنلا لما ىلع ةالصلا

 . ىنزلا دلوو هسفن لتق وأ دح ىف لتق نميف اوفلتخاو

 ةالصلا عنم نم جتحاو . ةكرمملا ىف نيلوتقملا ءادهشلا ىلع ةالصلا ىف اوفلتخاو

 لمأ اماو (8) . ادبأ تام هنم حأ لع لصت الو ه : ىلاعت هلوقب قافنلا لحا ىلع

 . خلا ... مهريفكت ىف مهفالتخالف عدبلا

 . اقلطم ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةبجاو ةالصلا ىري ال دارملا نوكي نا لمتحيو

 . ةلفان اهاري لب

 ةبجاو اهنا ركذ نأ دعب لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص مالك هل لديو

 اوكلهي ال نأ صخر نم ءاملعلا نمو : هصن ام اوكله رذع ريغ نم اهوكرت نا مهناو

 . ةلفان اهلعجو تيملا ىلع ةالصلا كرتب

 . نا ومالا نم ةنسلا تصخ ام الا لوالا لوقلا وه حيحصلاو

 هيف خ (6)
 ٠ روج خ (7)

٠ هم : ةيآلا . ةبوتلا ةروس (8)
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 هسفن لتق نمو غلابلا فلقالا ركذف . خلا ... نيملسملا نع رثالا ءاج دقو
 نيملسملا نيد ىف نعاطلاو ةبوت الب موجرملاو . قيرحلا ىف هسفن ىقلأ نم وا ادمع

 ٤ . لاق مث قرطلا عاطقو

 الو مهيلع ملسي ال سانلا نم سانجأ ةسمخ نييسوفنلا انياحصا رثا ىفو
 . هللا مرح ىتلا سفنلا لتاق : اوتام اذا مهيلع ىلصي الو نوقسي الو نومعطي

 ةيصاعلا ةارملاو . هالومل قبا دبعو . مارح شارف ىلع دعق نمو . نيملسملا قح عنامو
 . لاق نأ ىلا . اهجوزل

 ٠ هربق لع قن الوت ادبأ تام هنم دحا وع رصت ال ه : هلوق اذه ىف لصالاو

 اورفك مهنال مهيلع ىلصي نا ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىهنو . نيقفانملا ىف تلزن
 . . نوقساف مهو اوتامو هلوسربو هللاب

 ىف هظفل ( ثيدحلا ... رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا ) : هلوق - 6

 لع عم اودمماجَو رجاو زاب نك ىلمت اونىصَو رجافو زاب لك تْلَع اولص ) عماجلا
 . قسافلا فلخ ةالصلا ىف اوفلتخا سانلا نا ملعاو ( رجافو اب

 داقتعالاب قسافلا نيب ةقرفتلا هللا همحر حاضيالا بحاص هراتخا ىذلاو

 فلاخملا امأو : لاق ثيح ىناثلا نود لوالا فلخ اهزاجاف ةحراجلاب قسافلاو

 هدنع زوجت ناك اذا ىدنع كلذو اهدسفي ام اهيف لخدي مل ام هفلخ ةالصلا زوجتف

 . خلا ... نيملسملا دنع اهب ةالصلا زوجت ال ءايشأ

 ث ريمأ لك ليأ ) : ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب كلذ ىلع هللا همحر لدتساو
 . لاق مكحلا نب ناورم فلخ ةباحصلا ضعب ةالصبو ( ماَمِإ لك فلح لصو

 نولصي بيبح نب عيبرلاو ملسم ةديبع وباو ديز نب رباجو سابع نبا ناكو
 امزال اضرفو ابجاو اقح مهيلع كلذ نوري اهتقول اهولص ام اهريغو ةعمجلا مهعم

 . ملعا هللاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحالا نم كلذ ىف ءاج امل

 هنيد ىف اعرو نوكي ىذلا هفلخ ةالصلا زوجت ىذلا فلاخملاب دارملا لعل : لوقا

 .ىلوأ باب نم قسافلا فلاخملاف . هفلخ ىلصي ال ةوعدلا لهأ نم قسافلا نأ ليلدب

زوجت ال امك هفلخ ةالصلا زوجت الف ةوعدلا لها نم قفانملا امأو : هللا همحر لاق
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 مهتم هنأ امك اهطورش نم ائيش صقني وا زوجي ال امب ىلصي نا مهتم هنال هتداهش

 ىلع هتالص كلذكو ةلوبقم ريغ هتداهش تناكف زوجي ال امك دهشي نا ةداهشلا ىف
 . لاحلا اذه

 هتالص ىف دلقي ال نا هب ىلواف ةلادعلا لهأ الا هايند ىف دلقي ال ناك اذا دبعلاو

 . لاق نأ ىلا . تاقثلا الا

 . لاق نأ ىلا ( كريغ همدق اذا قفانملا فلخ ةالصلا زاوجب مهضعب لاقو )

 نالف اي مدقت : هل لاق نمل فاخاف اهيف لدب وأ هتالص يف اطخا نا كلذ عمو )

 هعسي نأ ملسملل ىفبنيف هلهأ لاح اذكه انامز كردا نمف سانلا رازوأ لمحي نأ

 ةنسح ةالص اولصي مل ناو مهعم ىلص دقف ةنسح ةالص سانلا ىلص ناف تمصلا

 . ( ملعا هللاو . هتالص داعا

 نم قنقفانملا مدقي نأ . فيعض لوق ىدنع وهو . نيصخرملا ضعب زاجا دقو
 . خلا ... ةالصلا ىف ةوعدلا لحأ

 لوق]آ ؛ ةلأسم : لاق ثيح اذه ىف حيرص وه ام ءايضلا ىف تيار : لوقا

 هداقتعا ىف ةيزحم ريغ ةالص ىلع مادقالا زاوج ( هنالص داعا ) : هلوق نم ذخؤيو

 ام اهيف نوثدحي مهناف نامزلا اذه ىف انفيلاخم فلخ ةالصلاك اهتداعا هتين عم

 . ( ديعيو مهعم ىلصيف نيملنملا دنع اهدسسقي

 (رجاقؤ راب نك فلح اوُلَص) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق حرش ىف ىمقلعلا لاق
 . اقساف هب ىفكو جاجحلا فلخ ىلصي ناك رمع نبا نا : هصن ام

 . ةنتف ىشخت نأ الا ةمامالا نم قسافلا عنمي : انباحصأ نم ىدرواملا لاقو

 . هسفن ئف هتالص ةحصل هب ةودقلا انححص امناو . هتيلوت هوحنو مامالل زوجي الو

 . جراوخلاو ةعدتبملاو ضفاورلاب ةودقلا هركت : لافقلا لاقو

 نمع عطقنا كلذلو . هفلخ ةالصلا زوجت ال لي وات ريغب قسافلا : كلام لاقو

 : لاقف كلذ نع لئسف راذعا سانلل :: لوقي ناكو . تاعامجلاو ةعمجلا دوهش

 . ( لاقب" هنغ ام ع ام )

 وع ام ركذي ملو لاوقا ةثالث قسافلا ىف هللا همحر ليعامسا خيسلا ركذو

. لاق ثيح هتداع وه امك هبحاصل لوق لك بسني ملو احيرص بعذملا
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 . قالطاب نورخآ اهزاجاو . قالطاب موق اهدرف قسافلا ةماما ىف اوفلتخاو
 ا ... هريغو لواتملاو قسافلا ىنيب موق قرفو

 . ضراعم اهل سايقلاو عرشلا ىف اهنع توكسم ةلاسم اهنا فالخلا ببسو

 ( راقو راب نك فلع الص ) :: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع لمح نمف
 ىلع ةالصلا ساق نمو . قالطاب هفلخ ةالصلا زاجأ ( مهؤَرَقآ موقلا وت ) : هلوقو

 . خلا ... قالطاب اهدر ةداهشلا ىف همهتا امك ةالصلا داسف ىف همهتاف ةداهشلا

 . هريغو لوانتملا قسافلا نيب قرف نم ةجح ركذي ملو

 : لاق ثيح لوقلا اذه وه هللا همحر حاضيالا بحاص هيلع ىشم ىذلاو

 . خلا ... اهدسفي ام اهيف لخدي مل ام هفلخ ةالصلا زوجت هناف فلاخملا .امأو

 ال انباحصا لاقو : هللا همحر دعاوقلا بحاص لوق . اضيأ ديقلا اذهل لديو

 . ةالصلا ىف تنقي هتملع نم فلخ ةالصلا زوجت

 . هتالصب ساب الف هب ملاع ريغ وهو هفلخ ىلص نمو : اولاق

 . ةدحاو ةالص هل ةيالو ال نم فلخ ةالصلا : انباحصأ لاقو

 وأ اهيف تنقي نم فلخ ةالصلا انباحصأ زجي ملو : رخآ لحم ىف اضيا لاقو

 . ملعأ هللاو . نييمدآلا مالك نم امهنال نيمآ نيلاضلا الو لوقي

 مل ىذلا لواتملا قسافلا فلخ ةالصلا زاوج ىف حيرص هللا امهمحر امهالكف

 هفلخ اهزاوج ىف حيرص دعاوقلا بحاص مالكف ةحراجلاب قسافلا اما . اهيف ثدحي

 . اهيف لضف ال هنأ الا اضيأ

 ىلع اهساق ثيح ۔ مدقت امك _ زوجت ال اهنأ حاضيالا بحاص دنع راتخملاو

 ةالصلا ::: اولاق ثيح انباحصأ صنلو بابلا ثيدح رعاظل فلاخم هنكلو ةداهشلا

 . (8) ملعا هللاو . ةدحاو ةالص هل ةيالو ال نم فلخ

 ملعلل دييقتلا كرتو ةلبقلا لهأ نم ىنعي ( رجافو راب لك ىلع اولص ) : هلوق

 . ةبجاو ةيناثلاو ةزئاج ىلوالا نا الا ةراشالل بولسالا ريغو هب

 . حاضيالا نع مدقت امك اسانجأ كلذ نم انباحصأ صخ نكلو

٠ 234 : ص ٠ حرشلا نم لوالا ءزجلا ىف عوضوملا ىف هقيقحت مدقت ام جاد (ث)
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 صخو : لآق ثيح هلكسشتساو اهضعب هللا همحر ليعامسا خيسلا ركذو

 دعاقلاو ىغابلاو ةيصاعلا ةارملاو قبآلاو قحلا عنام ىلع ةالصلا نم عنملاب انباحصأ

 . ١ولدتسا ليلد ىأب الو ؟اوحتحا ةحح يأب ىردا الف مارحلا شضارفلا ىلع

 . مدقت ام رخآ لا قافنلا لمهأ ىلع ةالصلا زحي مل نم ءاملعلا نمو

 لها ىلع ةالصلاب رمآ مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا نأ ىدنع ىذلاو : لاق مث

 . ةرجاف وأ نأك ارب ادحا مهنم نثتسي ملو ةلبقلا

 : هل ليقف جاجحلا ىلع ىلص ىرصبلا نسحلا نأ انموق بتك ضعب ىف ركذو

 جاجحلا بونذ مظعتسا نأ لجو زع هللا نم تييحتسا : لاقف ؟ جاجحلا ىلع ىلصتا

 . ملعأ هللاو . ىلاعت هللا وفع بنج ىف

 هل ميلستلا بحي ليلدل الا ملعأ هللاو ىنعي ( رفك دقف اهكرت نمف ) : هلوق

 قَع َنصث الل ه : ىلاعت هلوقب ركذ نم ىلع ةالصلا كرت ىلع انباحصأ لدتسا امك
 هللا همحر حاضيالا بحاص هركذ ام ىلع " رق لع مقت الو ادبأ تام مُهْن رحأ
 . ملعأ هللاو . مدقت امك

7 - (9) ... 

 عماجلا ىف ركذو ) منفف لاق وأ ملسف تكس نم هللا محر ) : هل وق _ 8

 ًادبَع هللا مجر ) اهنمو ( هليف تكس ر َمْنعَك َهلَكَت ارما هللا مجر ) اهنم تاياور

 . ائيش هحراش هيلع بنكي ملو ( ملق ونس ْنَع تكس ؤ َمنَعَف اريَح لاق

 عماجلا ىف هب رفظا مل ثيدحلا ( اناعل الو اناعط نكت ال ) : هلوق _ 9

 اًتشاَحَت الوت ًاباتَس +ىبّلا نگي" مل ) هظفل رخآ اثيدح ركذ امناو ىراخبلا ىف الو
 نع ىهنلا دارملا : لوقا ( هنيبج رت هلام ةبعلا ةنم اندحأل لوقي ناك اتاَتن الو
 اريثك نعل ملسو هيلع هللا ىلص هنكلو لاعف ةغيص هيلع لدت امك كلذ نم ريثكتلا

 متشلا سيل ) نكل نيرفاكلل نعللاو متسثلا باجيا ىه ةءاربلا نالو ةاصعلا نم
 . ملعأ هللاو ( ةدابمب

 ىذلا ثيدعلا ىف ركذ امب ىفتكا هلعلو ثيدعلا اذه ىلع ءىشب هللا همحر حراشلا قلعي مل (9)
٠ دحاو امهنومضم نا ذا . هلبق
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 زوجيو ةانثنملا رسكو ةلمهملا نوكسو ميملا حتفب ةبتعملا ىف : رجح نبا لاق

 . ةبنتاعمو ةبتعمو ابانعو ابتع بتعي هيلع بتع ردصم ىهو ةدحوم اهدعب اهحتف

 . ةدجوملا ةركاذمو لالدالا ةبطاخم باتعلا : ليلخلا لاق

 رخ ىنعملا نوكي نأ لمتحي : ىباطخلا لاق ( هنيبج برت ) : هلوق ىف لاقو

 . هنيبج با رنلا باصاف ههح ول

 . هنيبج برتيف ىلصي ناك ةدابعلاب هل اعد نوكي نا لمتحيو

 . هيلع ىلصي ال نيبجلا نال هبشأ لوالاو

 ىا س نيبَجْلِل هلكو ه : ىلاعت هلوق هنمو ةهبجلا نافنتكم نانيبجلا :: بلعث لاق
 . هنبمح ىلع هاقلا

 اهلمعتسا ةملكلا هذه نال ادح ديعب ىن اثلاف اضياو : تلق : رحح ن ١ لاق

 . ةالصلا ىف ضرالاب ةهبجلا عضو اوفرعي نأ لبق برعلا

 مهتنسلا ىلع ترج برعلا اهلوقت ةملك ( هنيبج برت ) هلوق : ىدوادلا لاقو

 داري ال نكلو ( هفنأ مغر ) مهلوقك وهو ضرالل هنيبج طقسي ىا بارتلا نم ىهو
 اهنأ ( كنيمي تبرت ) هلوق ىف مدقت ام ريظن وه لب ( هنيبج برت ) هلوق ىنمم

 . اهتقيقح داري الو ناسللا ىلع ىرجت ةملك

 (خاا .ىادهب نودتهي الو ىتنسب نونتسي ال ةمئا ىدعب نوكتس) : هلوق _- 0

 عماجلا ىف ركذ نكلو ىراخبلا ىف الو. عماجلا ىف ثيدحلا اذهب اضيأ رفظأ مل

 هك نمف توزِكنتو َنوُفرعَتَ :ارمأ نوكنس ) اهنم ةددعتم ثيداحا ليبقلا اذه نم

 . ( عباتو يِضَر نمم نلو علس ركنا نممو ىرت

 اوماق اَهتَقَو نع َةاَلَصلا َنوَرْخَوِي “ابشألا مئهلفشنت ارمأ نوكنس ) اهنمو
- 4. , 4 -, 2 
 . ) اع وطت مهعم مكنالَص

 اذابت اهيقؤل هلص امييقاوَم نع ةالصلا نوْوغَوي ذأ ىدش نوكن ) اهنمو
 . ( اوتَصَق ةالصلا مهتم مترَضَح

 & ۔,۔٥۔۔ . .ذ دي ح ِّ . . هر ؟ ۔ م۔ 2 و 4 م ح.م۔ 4 - س

 امب نَولَمْعيَو توفرَمَت ال امب مكنوُرساَي يدمب نم ارمأ مكيلع نوكتس ) اهنمو

. « ةنأب كيلؤأ سيلف نوريكنت
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 ىف نوُمحافتيَو . مهلوق مهتلت دري الف نولوقي يدعب نم ةميلا نوكتس ) اهنمو

 . رانلا ىف نومقي ىأ ( ةدرقلا هحا اَمَع رانلا

 نوتيو مكن وبيف مكنونرحي مكقاززا نكيم ةني مكيع نوكتس ) اهنمو
 ممم وطغاف مُهبذك اوقَّصن ر مُهحيبت اوئِتَحَت ىتح مكنم نوضري ال لَمَعْلا وتيت

15 
 ٥4 ...! .؟ ١

 مهلتاقن الفا اولاق ) همامتو : هصن ام لوالا ثيدحلا ىلع : ىمقلعلا بتكو

 . ( اوَلَص اَم . ال : لاق ؟ هللا َلوُتسَر اي

 مقو دقو لبقتسملاب رابخالاب ةرهاظ ةزجمم هيف ثيدحلا اذه : ىوونلا لاق

 ... ملسو هيلع هللا ىلص ربخا امك كلذ

 ركنملا كلذ هرك نم هانعمو ) ءىرب هرك نمف ( : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو

 هناسلب الو هديب هراكنا عيطتسي ال نم قح ىف اذهو هتبوقعو همثا نم ءىرب دقف

 ١ . لاق نأ ىلا . أربيو هبلقب ههركيلف

 مثالا نكلو هانعم (( عباتو ضر نم نكلو ( : ملسو هملع هللا ىلص هلوقو

 . عباتو ىضر نم ىلع ةبوقعلاو

 امنا لب , توكسلا د رحمب مثأي ٧ ركنملا ةلازا نع زحع نم نا للد هيفو

 . ةعباتملاب وا هبلقب ههركي ال ناب وا هب ىضرلاب مثأي
 ىلع جورخلا زوجي ال هنا هيفف ( اولص ام ال : لاق مهلتاقن الفا ) :هلوق امأو

 . مالسالا دعا وق نم ائيش اوريغي مل ام قسفلاو ملظلا درحمب ءاقلغلا

 مهيف اوماقأ ام يا سمخلا تاولصلا اولص ام . ل هلوق : نالسر نبا لاقو

 - ( خلا ... اهلعف اورهظاو اهماكحاو اهدودحب ةد وهعملا ةالصلا

 رهاظ هيلا ريشي ىذلا وه نالسر نباو ىوونلا نع روكذملا ريسفتلا اذه : لوقأ
 بحاص مالكو . ملعا هللاو جرخملا ةيفيك نايب ىنف هللا همحر فنصلا ةياور

 ةارشلاك كلذ ىلع ةردق هل نمل مهيلع جورخلا زوحي هنأ ىلع لدي هللا همحر دعاوقلا

 نم مهنمو ) : لاق تيح ةصخرلا ىلع وه امنا مهتحت ثكملا نأو . مهيلع هللا ةمحر

ا . ( ةعل ابر اًكِضَمَتُم ةملظلا تحت شاعف داهجلا نع فعض
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 اوُسّرَت ) :: لاق ملسو هيلع هللا ىلص :ىبنلا نع ىور ام اذه ىف لصالاو

 بانك مكيف اوماقأ ام مُهَعيطأَو اهوُمْنَعُت الو اهتمي اومَلَعَتَل اهومدق الو اشيرق
 ىلَع اهرما مكفايِشا اوُح ةث مكيَلَع مهل ةمناَط الف اَمُهْوَصَع اذإف ىنّنَسَو هللا

 الإو _ مهمظعمو مهداوس ىا ۔ ممةاَرَضَع اوديبت ىتح اهب مهوب رضاَو مكهفتاوع

 . (10) ( خلا . لاحلا ,وشب ىنوقْلَت ىتح َنيداَدَق سئارَح مهتحت اوشيعت

 ةقيرطلا ةفللا ىف ةنسلا ( يادهب نودتهي الو يتنسب نونتسي ال ) : هلوق

 رهاظ ىنعملاو ةلالدلاو داشرلا يدهلا نأ ركذو . ةريسلا اهنأ حاحصلا ىف ركذو

 فرصت ام الو ةفيصلا هذه حاحصلا ىف ركذي ملو نستسا عراضم نونتسي نأ الا

 . ملعا هللاو . هريغ عجاريلف اهنم

 (ارجاف ناك ناو ريمالا ةعاطب ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ دقو) : هل ق

 عطا ( ذاعم اي : لبج 7 داعهمل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف حاضيالا ىف لاق

 . هللا ةعاط ىف ريما لك ملعأ هللاو ىنعي ( مامإ رك فلَخع ّلَصَو ريمأ لك

 بحاصل بسانملاف ِقِلاَحْلا ةيصعم - عم ىف ق لخَمال :. ر ةعاط ل هنأ نم درو ه ىنعي

 لمشيف هللا ةيصعم هيف سيل اميف ريمأ لك عطأ : دييقتلا ىف لوقي نأ حاضيالا

 . ملعأ هللاو . الثم هب رما اذا حابملا هتعاط

 دعاوق نم ائيش ريغ اذا ىنعي ( خلا . عيلخ وهف ملاظ ريم اميأ ) : هلوق _ 86
 .. ملعا هللاو . هل ةماما الف ثيداحالا نيب اعمج مدقت امك مالسالا

 ىف ثيدحلا ظفل (مكبر ىلا مكدفو مهناف مكرايخ مكمؤيل) : هلوق _ 1
 ١< ه ه .ج ه ]| , ھ2 ٠ ۔ .إ ۔ 2 د٥ه۔ مر :

 هللا همحر لاق . (مكبَر ىلإ نودفت نم اورظناف مكن ر لا. مكدفو مكتمنأ) حاضيالا

 خلا ... هللا ءاش نم الا ثيدحلا اذه فالخب اولمع فيك نامزلا اذه لمال بجعاو

 . عجاريلف . هيف لاطأ ام

 درو اذا ريمالا ىلع نالف دفو :: حاحصلا ىن لاق لوسرلا وهو دفاو عمج دفولاو

 . دوفوو دافوأ دفولا عمجو بحصو بحاص لثم دفو عمجل او دفاو وهف الوسر

 . خلا , هتلسرأ ريمالا ىلا انأ هتدفواو . ةدافولا مسالاو

. باتكلا نم ةرامالاو ةيالولا ىف لوالا ءزجلا عجار (10)
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 ءاضق ىف مهب ر نيبو مهنيب طئاسولاو مهب ر لا نيموماملا لسر ةمئالا نأ دارملاو

 وأ بجي كلذلف هدي ىلع مهجئاوح هللا ىضقي نأ نوجري نم نورظنيف مهجئاوح

 . ملعأ هللاو . ةيالولا۔لعا نم نوكي نأ ىغبني
 ىف ثيدحلا ظفل (نوهراك هل مهو موقب ما مامال ةالص ال) : هلوق - 2

 مدقي نأ ىفبني اَمنإَو : لاق ثيح هارتس امك ةدايز هيفو ظفللا اذهل رياغم حاضيالا

 . سأب الف ءالؤه ريغ همدق ناو ةالصلا ماقا ىذلا وأ نذؤملا ةالصلا ىف مامالا

 نم هعم نكي مل نا كلذ قحتسي نمم ناك نا الا هسفن وه مدقي نأ هل ىغبني الو

 همحر ىسرافلا ناملس نا ىور امل هيلع اوقفتا ىذلا لزنملا :ماما ناك نم وآ همدقي

 هللا دبع ابا اي هللا ناحبس اولاقف مكدحأ مدقتيل لاق مث هعم موقب ةالصلا ماقا هللا
 :لاق مث ههح وب مهيلع لبقا ىلص املف معن ولاق ؟ نضار مكلكأ لاقف كب مدقتنل انك ام

 لبقت الرإ ةالصلا لا نوموقي ةمئالت) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ۔٤م يس ۔ .< د 4١ 2 ه . ٥.٨2

 مُهَو موقي قَص ُجَرَو . قيآلا هبعلا . نابض اَهيَنَع اهجور تماق ةأرما ؛ مهنال
 . (خلا . 1 هل

 دببتلا . مهناذآ مهتالص زواجت ل ةئالَ) امهادحا نينياورب عماجلا ىف هلثمو

 .(َنوُهراك هل همو مؤت مامإو . "طخاس اهينع اهُجَوَرَو تاب ةآرماو . عجرت ىتح قبل
 هل مُهَو اموك مأ لُجَر : اربش مهسوؤر قوق مهئالَص عفترت ال ةئالث ) ىرخالاو

 . ( ِناَمِراَصتُم يناوخاو . طخاس اهينع اَهُجوَرر تتاب “ةارُماَو . َنوُهراك

 امك ءامسلا ىلا عفرت ال ىأ (مهناذآ مهتالص زواجت ال) : هل وق ىف هحراش لاق

 ( اًربىِش مهيوؤر قوف منَالَص حَقرَت ال ) هجام نبا دنع سابع نبا ثيدح ىف ءاج
 نلا ربقب ال) ىناربطلا دنع سابع نبا ثيدح ىف ءاج امك لوبقلا مدع نع ةيانك ومو

 . (ةالَص مَمل

 .ىعفاشلا لاق ىريمدلا لاق (نوهراك هل مهو اموق مأ لجر) : هلوق ىف لاقو
 ههرك اذا هركي الو نومراك هل مهرثكاو اموق لجرلا مؤي نا هركي باحصالاو

 راشأ هيلاو . ةنابالا بحاص هب حرص . هركي ال مهفصن ههرك اذا اذك و . لقالا

 . نيرثكالاب ةماركلا اوصخ مهناف نيقابلا مالك ىضتقم وهو نورخآو ىوغبلا

 . ملاظ لاوك اعرش مومذم يبنعمل هوهرك اذا هتماما هركت امنإ :: انباحصا لاق
تائيه وحمل وا . تاساجنلا نم زرتحي ال وا اهقحتسي الو ةالصلا ةماما ىلع بلغتمكو
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 ناف كلذ هبشأ وأ مهوحنو قوسفلا لها رشاعي وأ ةمومذم ةيعم ىطاعتي_وأ ةالصلا

 ىباطخلا هب حرص اذكه . همرك نم ىلع بنعلاو ةه ارك الف كلذ نم ءىش نكي_مل

 حيحصلا وه اذه ال مأ ناطلسلا هبصن ءاوسو) مهرغو ىوفغبلاو نيسح ىضاقلاو

 . (روهسشملا

 هن وهركي ال نيذلا نومومأملا امأ , مامالاب ةصنخم ىمهف ةعاركلاب انلق ثيحو

 . لاق نأ ىلا . دماح وبأ خيشلا هب مزج اذك . هءارو مهنالص هركت الف

 هبلع صن . روضحلا هل هركي الف دحسسمملا لما هروضح ه رك اذا مومأملا .اماو

 . هب نوطبتري ال مهنال باحصالاو ىعفاشلا

 هركي الو . مهرثكا ههركي الجر موق وأ سنيج ىلع ىلوي نأ مظعالا مامالل هركيو
 . لاق نأ ىلا . ىعفاشلا هيلع صن . مهلقأ ههرك نا

 .لاق نأ لا مدقت امك ةمامالا هل هركت الف اعرش مومذم رغ رمال رثكالا ههرك ول و

 ةمامالا هل هرك رمخلا برشو انزلاك هب قسفي ىنعمل ةهاركلا تناك نا : معن

 . هب ءادتقالا هريفل هركو

 هركي الف اررض و) ةنتف كرتلا نم ىشخي نأ الا هريغو رثكالا نيب قرفلل ىنعم الو

 . ىعازوالا هيلع هبن امك هلاثمأو جاجحلاب فلسلا ءادتقا لمحي هيلعو ءادتقالا هل

 . ىهتنا

 : ىريمدلا لاق"6صن ام ( طخاس اهيلع اهجوزو تناب ةأرماو ) : هلوق ىلع بتكو

 . هيف ةيصعم ال اميف اهحوز ةعاط ةحوزلا ىلع بجي

 . رظن هيفو حابملا ىف ةعاطلا بوجو ىضتقي اذهو : تلق : لاق

 . اهزوسشنو اهقلخ ءوسل طخسلا ناك اذا اذه : ىرهظلا لاق : انخيش لاق

 هقوقح نم اقح اهتيوفنل طخسلا ناك اذا لاقب نأ ىلوالاو :: تلق ::: لاق

 . اهنم ةبولطملا
 مزلت ال اهنا نم ةأرملا ىلع جوزلا قوقح ىف هوركذ امل بسانملا وه اذهو : لوقأ

 اهطخس اهرضي ال ذئنيحف اهتداراب الا كلذ وحنو لزغ الو زبخ الو نجعو نحطب

. ملعأ هللاو . كلذ ببسب اهيلع
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 لاق : انخيش لاق نارجاهتم ىآ ( نامراصتم ناوخأو ) : هلوق ىلع بنكو

 . ىهتنا . نيدلا وا بسنلا ةهج نم انوكي نا نم معأ : ىبيطلا

 ثيدحلا ظفل ( خلا . مكنم ىهنلا ىلوأ لوالا فصلا ىليل ) : هلوق - 3

 رهاظلا وهو ( ثيدحلا . مكنم ىهتلا وئؤأ لوألا صلا ىف ىنيلتلي ) حاضيالا ىف
 . رهاظ وه امك

 مش مُهَنوُنَي نيزلا ث . ىتلاو مالحألا ولوأ مكنم ىنتلتل ) عماجلا ىف هظفلو
 . ( ياوسألا تاشيَمَو مكاإَ . مكبولق تحتف اوغيتْحَت لو . هنولم نيزلا

 ريغ نم نونلا فيفختو نيماللا رسكب ىنيليل ) هلوق : ىمقلعلا هحراش لاق

 اذه قح نمو ديكاتلا ىلع نونلا ديدشت عم ءايلا تابثا زوجيو نونلا لبق ءاي

 تابثاب دحو دقو رمالا ةغبص نم هنال ةحوتفم تبثت وأ ءايلا هنم فذحت نأ ظفللا

 . طلغ هنأ رهاظلاو , ثيدحلا بتك رئاس ىف اهن وكسو ءايلا

 ىفني نم هنإ ه : ىلاعت هلوق دح ىلع نوكي كلذك ةياورلا تتبث اذا : لوقا
 (!» ىمئت ءابنألاو كيآ ملأ » : هلوقو نيلامتحالا دحا ىلع « ربصيو

 ىهو دحاو ىنعمب ىهنلاو مالحالا : سانلا ديس نبا لاق : انخيش لاق : لاق

 . لوقعلا

 لوالا ىلعف ءالقعلا ىهنلا ىلوأبو نوغلابلا مالحالا ىلوأب دارملا : مهضعب لاقو

 ظفللا ريافت نأ وهو ( انيمو ابذك اهلوق ىفلاو ) : هلوق باب نم هيف فطعلا نوكي

 ىنمم ظفل لكل نوكي ىناثلا ىلعو . مالكلا ىف ريثك وهو ىنعملا رياغت ماقم مئاق
 . لقت

 ىنعمب ملحلا نم هنأك رسكلاب ملح اهدحاو بابلالا ووذ ىأ :: ةياهنلا ىف لاقو

 . ءالقعلا راعش .نم كلذو رومالا ىنف تيبثتلاو ةءانالا

 نع اهبحاص ىهنت اهنال كلذب تيمس مضلاب ةيهن اهدحاو لوقعلا ىه ىهنلاو
 لاق فصولا اذه ىف مهنم نوبرقي ىا ( مهنولي ) : هلوق ىف لاق نأ ىلا . حبقلا

 . نيزيمملا نايبصلا مث نيقهارملاك : ىواضيبلا

 ماجعاو ةيتحتلا نوكسو ءاهلا حتفب ( قاوسالا تاشيهد ) : هلوق ىف لاقو

 اهيف عقت ىتلا نتفلاو اهيف طمنلاو تاموصخلاو ةعزانملاو اهطالتخا ىا نيشلا
 . تاوصالا عافتراو

٠ هز نب سيقل تيبلاو ٠ دايز ىنب نوبل تقال امب : تيبلا مامت (1)
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 ثدحي امو تاوصالا عافتراو ةبلجلا نم اهيف نوكي ام ىهو : ىباطخلا لاقو

 . طالتخالا وهو شوهلا نم هلصأو نتفلا نم اهيف

 : ةياهنلا ىف لاق بصنلاب ( مكب ولق فلتختف اوفلتخت الو ) هلوق ىف : لاقو

 فلخلا مهنيب اشنو مهبولق تراث فوفصلا ىف ضعب ىلع مهضعب مدقت اذا ىأ

 . لاق نأ ىلا

 لاجرلاف ةعامج سنج لك نم ناك ناب نولصملا رثك ناف انباحصأ لاقو
 مهتروكذ لامتحال ىثانخلا مث لاجرلا سنج نم مهنال نايبصلا مث مهلضفل نومدقم
 . هرخآ ىلا . ءاسنلا مث

 حشضاجلا ىف ركذي مل ( مكفطنل اوريختو مكتمامإل اوريخت ) : هلوق _ 4
 اوحكناف هكفطنل اورت ) :: اهنم تاياور هيف ركذو هيلع دازو ىناثلا رطشلا الا

 . ( مهيلا اوُحكنأَو ءافكألا

 . ( ًةنمتاوَحَاَو نهناوُحإ كابأ نديل اسيلا نإف مكيل اربح ) : اهنمو
 . ( %َوىَتُم نول هنإ َداَوَصلا اَدَم اوبنتجا كفطل اوت ) : اهنمو

 ثبخلا نم دعباو اهاكزاو حكانملا ريخ وه ام اهل اوبلطأ ىا : حراشلا لاق

 . روجفلاو

 ةنسحلا ةأرملل لاقي دادضالا نم وهو حيبق يا ( هوسشم ) : هلوق ىلع بنكو

 . اضيأ . ءاهوش ةعئارلا

 اضيا رفظا مل ( خلا . توربجلاب ىتما ىلع طلسملا هللا نعل ) : هلوق _ 5

 . ىراخبلا ىف الو عماجلا ىف ثيدحلا اذهب
 5 . ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا مهنعل نم ىف اثيدح نيثالثو افين عماجلا ىف ركذ دقو

 .ءاعدلاو بسلل قلخلا نمو هللا نم داعبالاو درطلا نعللا لصاو : هحراش لاق

 . ةياهنلا ىف هلاق

 ةطالبلا :: حاحصلا ىف لاق . رهقلا ىهو ةطالسبلا نم '( طلستملا ) : هلوق

 ناطلسلاو مضلاب ةطلس مسالا . مهيلع طلستف هناحبس هللا هطلس دقو رمقلا
. خلا . ىلاولا
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 . ربكلا ىنعمب تولعف نزو ىلع زمه ريغب ( توربجلاب ) : هلوق

 ديدشلا : قيسف لثم ريبجلاو _ ربكت ىأ لجرلا ربجتو : حاحصلا ىف لاق

 . بضغلا ىلع لتقي ىذلا رابحلاو : كلذ لبق لاقو _ ربجتلا

 لالقتسالاو ءىشلاب دادبتسالا ةثلئملا ءاثلاب راثئتسالا ( اهئيغب رثاتساو ) : هلوق
 . هب

 كيرحتلاب ةرثالا مسالاو هب دبتسا ثىشلاب نالف رثاتساو : حاحصلا ىف لاق

 : خلا ...

 ةمينغل او جارخلا ٠: حاحصلا ىف لاق ةزمه اهدعب ةنكاس ايف ةحوتفم ءافب ءىفلاو

 هتذخا لاملا اذه تافتساو ةءافا ،ىفي رافكلا لام نيملسملا ىلع هللا ءافأ هنم لوقت
 . هرخآ ىلا . انيف

 وه امك رهظلا ةعمجلاب دارملا ( ةعمجلا امهتويب ىف نايلصيو ) : هلوق _ 8
 . ملعا هللاو . رهاظ

 & ا ٨7

 ٦٢ ك 7
 ل تت - ج :

. 4 () ؛تتعت :ر 0 ٩ ر 1 ..حور حلا
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 ركنملا راكنا ىف ءاج ام

 هللا لوسر نع ينغلب : ةديبع وبأ لاق : عيب رلا لاق - 9

 ملكتي نأ سانلا ةفاغمم مكدحأ نَعَنَمَي آل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « هنلَع ردق ادإ َلطآبلا ركثتيَو هَدَكاَش اذا قعلاب

 4 > .ح ٥ س 2 ِ؟ . -

 ارم ناك نإَو قلا لف « : ملسو هيلع هللا ىلص لاق و س 790

 نع عيب رلا لاق (1) « تقرح ؤأ تبذمت نإو اتيش هللاب كرشت الو

 امأو بلقلاب كرشلا كلذب ىنعي : ديز نب رياج نع ةديبع ىبأ

 . هركأ نمل هللا هحابأ دقف .ناسللا

٧٣ ٣٢ ٨ 

 ىف ةيقتلا نال اكلذو . خلا . ناسللاب اماو حراوجلا نم ناسللا ريغب وأ هيلع هللا

 لاق مولعم وه امك الثم منصل دوحسلا ىلع هركب ناك ةزناج ريغ حراوجلا لاعفأ

 : هللا همحر رصن وبا خيشلا

 نكممب سيلو روضحم لعفلا ىفو زئاج لوقلا ىف توملا تاقت اولاق و

 ىف هنيب امك لاوقالا نود لاعفالاب قلعتي اميف فلكم اندنع ةَركملا نال كلذو

 نم امهيف امل امهن رابع درونلو ماسقأ ةثالث ىلا لاعفالا مسق ثمح هحرشو لدعلا"

 . ملعأ هللاو . هارتس امك رهاظلا بسحب اعفادت اهضعب ىف نأ الا دئاوفلا

 مسقو ىرايتخا مسق : ماسقا ةثالث اهلك هلاعفأ مسقنت و: هللا همحر نناملا لاق

 . ةهارك مسقو ىزورض

 . هتدارا نع هبستكاو هراتخا امف ىرايتخالا اماف

 ىرايتخا اذهف ءاذيالاو لتقلاو برضلاب هيلا ارطضم هلعف امف ةهاركلا اماو

 نم ةرورضلا ترهظ اذا ناسللاب قلمنتي ام الا هذه نم ءىش ىف رذعي الف ىرورض

 . لتق وأ برض

٠ تقرح وا تبذع وأ تلتق ناو خ (1)
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 ديلختلا وهو اثلاث ائيش هاركالا ةفص ىف هللا همحر رفعج نبا داز : لوقأ

 . اندنع نجسلا ىف

 وأ عفر وأ عضو نم لمالاو لاملا ملظو لضفلا عنم نم كلذ ريغ امأو : لاق

 ىصاعملا عيمج ىف ناسللا ىلع اسايق اذه ىف ةرورضلا ةلزتعملا ضعب زاجاو

 . نيسحلا نبا لوق اضيأ وهو ريغلل ةملظم هيف نناك ام الا

 قوف نم ىمري وأ بحسي نا لثم مرغ الو مثا ال اهيف روذعمف ةرورضلا امأو

 ٠. هدي ىلع دحأ كلهيف

 ن زل او رمخلا برش نم ءىش لك هل غوسي فسسلاب رطضملا نا : مهضعب لاقو

 . ضحم اطخ وهو لتقلاو

 هللا لوسر لوقب اولدتساو ةيروتلاب إلا كرشلا هل غوسي ١ : لوقب مهضعب و

 ةني اوّسِفَتنَت ال نا ) رهشب هتوم لبق سان يلا بتك دقو ملنسو هيلع هللا ىلص

 . ( راتلاب تقزم ؤأ تنمت ؤ اَنبنَم هللاب رشن الو بضغ الو بامإب ةنملا
 كارشالا ميرحت هرهاظ لب هولاق ام ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف سيلو : لوقأ

 . ةيآلا لجال مدقت امب لوؤم هنكلو اقلطم

 دبعلاو : هصن ام لاعفالا فاصروأ ىلع لي وط مالك دعب هللا همحر حراشلا لاق

 نمم الا ققحتي الو فيلكت اندنع حصي الف راتخملا ديرملا بساكلا لعافلا وه

 . .... فاصوالا هذه هيف تعمجت

 ملعو دصقو رايتخاب رودقملا ثودح عم هبف ةثداح ةردقب العاف ناك ناف

 مسقلاب دصق هنيعب اذه ىلاو اندنع بسكلا نيع اذهف دارملا عم ةدوجوم ةداراو

 ٠. ىرايتخالا

 الو رايتخالاو ةدارالاو بسكلاو دصقلا هيف مدع ام وهو هضيقن ىرورذضلاو

 . مثالا ىف الو مرفلا ىف هل مكح الو هيلع ةردقلاب هلعاف فصوي

. ايفاك اليثمت اهل لثمو ةرورضلا رسف دقو
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 اذك ىلع زجرلا هركأ : لاقي _ لاق نأ ىلا - ةهاركلا وهو ثلاثلا مسقلا امأ و

 اذاف ىضر الو بح الو رايتخاال و ةدارا ريغ نم هيلا ارطضم اروبجم هلعف اذا اذكو

 . روذعم ريغ وهف يضرو بحأو راتخاو دارا

 ىداو نم ةماركلاو ىضرلاو ةبحملاو رايتخالاو ةدارالا ىفني امنا هاركالاو

 ىرايتخالا ناف لصفلا رادم هيلعو ةرثادلا ةطقن وه مسقلا اذهو . ةوادعلاو ضغبلا

 ىف عزانتلاو . اقافو فلكم ريغ ىرارطضالا وهو هضيقنو اقافو فلكم راتخملا

 ؟ ال مأ فيلكتلا هب قلمتي له تلاثلا

 ةيالوو نيملسملا ةءاربو رفكلاو كرسلا نم ناسللاب قلعتي :امنا هيف بعذملافا

 ءارشلاو عيبلاو قانعلاو قالطلاو لطابلا بيوصتو . قحلا هيفستو نيرفاكلا
 قلعتي هلك اذه ناك ناو . عساو وهف ناسللاب قلعتي ام عيمجو حاكنالاو حاكنلاو

 . هيف عوفرم فيلكتلاو . مثالا هيف هنع طوطحم هيف روذعم وهف فيلكتلا هب

 رومأم هيف فلكم وهو عسي الف سفنالا داسف هيف وأ حراوجلاب قلعتي ام اماو

 . كلذ ىف دبعتم ىهنم

 هحراوجب هركملا لاعفا لوخد اهنم دهمتي ةدعاق انه اه عضنو هللا همحر لاق

 ىف هنأو باستكاو ةداراو دصقو رايتخاب لعفي هركملا نأ ققحنو فيلكتلا تحت

 : لوقنف عراشلا باطخ هب قلعتي نمم حراوجلا لمع

 رايتخاو دصقب . العف هحراوجب لمعي نأ ىلا رطضي ىذلا وع هركملا نا ملعا .

 كيرحت ىلع هاركا هيف روصتي الف ةيرورض ةكرحو ةدعرو ةشعر هب نم ناف ةداراو

 دصقب بستكملا نم عقي لعف ىلع الا هاركا روصتي الو . هاركاب هحراوج نم ةحراج ١

 . رايتخاو باستكاو هيلا

 ءاهقفلا هيلع تعضاوت ىذلا هركملا نأ ملعاف ةدعاقلا هذه كل نتدهمت امهمف

 هحراوج نم ةحراج وا هدي كرحي نأ ىلا رطضيو فؤخحن ىذلا وه هيف اوبطاختو

 . . دمعتو دصقب رادنتقاو رايتخا ىلع

 ةدوصقم ةبستكم هل ةرودقم هركملا لاعفأ نأب تمطق لاثملا اذهب املع تطحأ اذاف

 عيمج ىف همازلاو هفيلكتب عطقت ذثنيحف اهريغ نم هل ةراتخم اهل هنم ةداراب هل

. هرادتقاو هعسو تحت لخدي ام
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 لتق ىلع هركملا ىلع لتقلا نع ىهنلا هجوت ىلع ةبطاق ءاملعلا عمجأ دق هنا مث
 . ةفينح يباو ةلزتعملا ضعب بهذم ىلع الا هيف لتقيو هب داقي هنأو ناسنا

 ىلا . هرادتقا ىلع مهتقفاوم مم هركملا فلكت حصي ال هنأ ةلزتعملا تمعز دقو

 . لاق نآ

 ةرورضلا ترهظ اذا ناسللاب قلعتي اميف الا اذه نم ءىش ىف رذعي الف ) : هلوق

 هركملل ةجحلا هب موقت ىذلا رادقملاو دحلا ىلا هب ريسي اذه ( لتق وأ برض نم

 ليصفتو فالخ هيفو أجلم رطضم روبجم هركم هنأ هيف فصتيو هناحبس هللا دنع

 . هيلع دمتعنلف هقفلا نف ىف

 ىطسولا ةقيرطلاو ىوسلا طارصلا قحلا بهذمب نيبهذمتملا نم دارا نمو

 هيف ناف ىوكذزالا رفعج نب دمحم رباج ىبأ ىلا فاضملا عماجلا ىن ام ىلع دمتعيلف

 . ةصاخ لتق وا هتاذ ىف هيلع عقي برض الا انلوصأ ىلع ةيقتلا هل حيبي الو

 طوسلا راضحاو ديدهتلا لثم كلذ ىلع ةلادلا نئارقلا ترهظو فاخ اذا : ليقو

 . حمرلا عارشاو فيسلا راهشاو

 . هيف لاطأ ام رخآ ىلا هشطبو هعاقيا ىضاملا ىف هنم ملع اذا : ليقو

 فورعملاو ىذالاب وا برضلاب وا لتقلاب هلوق ىف ىذالا خيسلا ركذو ::: لاق مث

 : هناحبس هللا لاق بييعتلاو متسلا لثم ناسللاب فيفخلا ررضلا هنأ هيف

 (2) ء آريثَع ىئذأ اوكرشت نيزلا نمَو مكلبق ني باتمكلا اوثوأ نيذلا نم متتل ه
 امو لتقلا ىف الا ناسللاب ةيقت الو ةيقت بجوت ال ناسللاب ةياذالاو . لاق نأ ىلا
 . خلا . ملعا هللاو . برضلا نم هن ود

 . لتقلا فوخ ىف الا ىأ ( لتقلا ىف الا ) : هلوقو : لوقا

 لعفلاب هيف عورستلا نم دبال وأ فوخلا درجم هيف ىفكي له رظناف برضلا اماو

 . هلوق ىف ةلباقملا نم ردابتملا وهو

 . خلا . نئارقلا ترهظو فاخ اذا : ليقو

. ٠ 186 : ةيآلا . نارمع لآ ةروس (2)
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 فوخلا د رحم ةمقنلا ىف ىفكي هنأ ىلع لدي هللا همحر دوعسم نبا مالك نكل

 . ناسللاب قلمتي ام عيمج ىف قرف ال هنأو

 زوجي الف قحلا ريغب اعيمج ىوتفلاو ىيتفلا ىلع هوربجا ناو تالاؤسلا ىف لاق
 . كلذ هل

 ىفن نع اهب ىتآ ةملك ئلع ؤل : هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع لاق

 . ررحيلف . ملعا هللاو . ىرخأ نود ةملك صخي ملو .اهنلقل نيل ؤَس ةبرض

 اهانممو : لاق اهطرتسشي نم دنع ةيروتلا ىنمم ىلع هللا همحر حراشلا ملكت و

 ىلا ضيراعملا وهو هريغ ديرت تنأو هانعم ديرت كنا كعماس ىرتو ائيش ركذت نأ
 . خلا . هفالخ كسفن ىفو ىنعمب عماسلا ماهبإ هتقيقحو : لاق نأ

 ,راتخم فلكم حراوجلا لعف ىلع هركملا نا هحيرص لب هللا همحر همالك رعاظو

 رطضم روبجم وع امناو راتخم الو فلكم ريغ ناسللاب قلعتي ام ىلع هركملا ناو

 الك نا ىف هناسلو الثم هدي كيرحت نيب قرف ال تدجو تلمأت اذا كنأ عم أجلم

 . هتردق تحت لخاد امهنم

 بلقلا ةقفاوم هيف طرتشي ناسللاب قلعتي ام نا _ ملعأ هللاو _ قرفلا رادمف

 ةراشالا كلذ ىلاو ذخاؤي مل كلذلف . هيلع هركأ ام ةقيقحلا ىف متي ملف ةدوقفم ىه د

 . (3) ى ناميالاب نئمطم هبلقو هركأ َْم 7 » :: ىلاعت هلوقب

 ةراشالا هيلاو كلذب ذخال ناسللا هب قطن ام هاركالا دنع بلقلا قفاو ولف

 قلعتي ام اماو ى هللا نم بَضَع مهيلعف ةردص رفكلاب حرش نم َنكَلَو ه :: هلوقب

 .. هيلع هركا ام مت دقف هلعف اذاف ءىش ىلع فقوتي ال هناف ناسللا رغ حراوجلاب

 هللاو . هب ذخوأ كلذلف هب ةبوقعلا لوزن ىلع هحجرو هدصق هنال هل زوجي ال وهو
 . ملعا

 ٠ 106 : ةيآلا . لعنلا ةروص )3(

4|9 .
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 ءاسنلاو يرارذلا لتق نع ىهنلا ىف ءاج ام

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 مهئاسنو نيكرتشملا يرارذ لتق مكايا » ; لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا ىلص هللا لوسر رصاح : لاق « لتقت اهنإف نهنم لتاق ْنَم آلا,
 ءاذحب اَهَجْرَف فشكت موقت ةأ رما تناكو نصح لما ملسو هيلع

 هللا ٌنَص هللا لوسر رَماَق٬لتاقت ىهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 اَمَف صاَتقو ىبآ نب همس اَهاَمَرَف اممومزي نأ ةاَمألا ملسو هين
 . ةتيم نصحلا نم تطَتَسَف اهاطخا

 ب ٧٨ ٧

 . لتقت ةدترملا اذكو ( لتقت اهناف نهنم لتاق نم الا ) : هلوق - 1

 . راكتلا دنع لتقت الو اندنع لتقت تدترا اذا ةارملاو : تالاؤسلا ىف لاق

 تاكرمشملا نم لتقي نم : ةيرذلا لتق نع ىهن امل مالسلاو ةالصلا هيلع هل ليقو

. ( لاتقلا َلَع نهنم ناعأ نَمَو . تارا ) : لاق ؟ هللا لوسر اي
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 اهلبق لاتقلا نع ىهنلاو مالسالا ىلا ةوعدلا ىف ءاج ام

 هللا لوسر نآ ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2

 لتافت ال يلع اي » : لاقف ةيررم ىن ايلع ثمب ملسو هيلع هللا ىلم
 نم ىراسأب ءىجو لاق « تزيأ َكَلَذبق مهَرِذنَت و مهَوُعَذَت ىتَح موقلا
 انملب الو حأ اناعد ام هللا لوسر اي اولاقف برعلا ءايحأ نم ىح

 مهليبس اولخف « مهليبس ١ ولخ » : لاقف هللا : اولاقف « هللا ه لاقف
 %؛( 2١ ۔:4 ند ةت۔ . 2 < ٦ (.. <٥۔۔ [ ٠

 1 عطقنت ال ةمات ىوعد ناف ىبوعد مهنل ١ لصن ىصح » : لاق مب

 :ةيألا هده رديو يلع هللأ لص ربلا ليسر هت ر ء ميقلا مؤت
 » نودهنشتل ممكنلأ غلب نمو هي مك رزنال نآزتقلا اذه لا ىحوأو «

 . (1) ةيآلا رخآ ىلا

 لوسر ةوعد نآ ىرصبلا نسحلاو رمع نبا لاقو : لاق _- 3

 هت ؤمم دمب ثَعَقْناو هت ايح ىف تَكَت دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلا ةعطقنم ريغ ةوعدلا ةديبع وبآ لاق عيب رلا لاق . متلا ةَوَعَد لق

 .ةَوُعَد الب كييفن نع عفذت نأ كلف لاتقلاب كاجاف نم الإ ةمايقلا موي

+ ٦٣ ٣ 

 تثحب (خلا ... موقلا لاقت ال ىلع اي لاقف ةيرس ىف ايلع ثمب ) :: هلوق - 2

 ىلع اهيف جرخ ىتلا ايارسلا ىف بهاوملاو ىراخبلا ىفو عماجلا ىف ثيدحلا اذه نع

 . ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو هب رفظا ملف

 كرشملا نأ ىلع ليلدلا ام لاق ناف لاق ثيح اضيا تالاؤسلا ىف هل ضرعتو

 ةيرس ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىور دقف ةلمجلا ىلا ىعدي ىتح لتاقي ال

 . ةيآلا رخآ ىلا غلب نمو _ هلوق ىلا _ موقلا لتاقت ال ىلع اي لاقف

 :.لاق ثيح نيلامتحا ىواضيبلا هيف ركذ ( غلب نمو هب مكرذنال ) :هلوق
 فطع غلب نمو . ةراسثبلا ركذ نع راذنالا ركذب ىفتكاو نآرقلاب يا (هب مكَرذنل)

٠ 19 : ةيآلا . ماعنالا ةروص )1(
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 ___ .: -٠ ىمس

 رمحالاو دوسالا نم هغلب نم رئاسو ةكم لها اي هب مكرذنال ىا نيبطاخملا ريمض ىلع
 . ةمايقلا موي ىلا هغلب نمو نودوجوملا اهيأ مكرذنال وا . نيلقثلا نم وأ

 هناو هدعب نمو هلوزن تقو نيدوجوملا معت نآرقلا ماكحا نا ىلع ليلد اذهو

 . هفلبت مل نم اهب ذخاؤي ال

 ومه امك هريغ فالخب ءايبنالا نم ءىبن نيد ىلع ناك نميف كلذك وهو : لوقأ

 ٠. مورلمم

 نا راكنلا لوق هبشي اذه (هتوم دعب تعطقناو هتايح ىف تمت دق) : هلوق

 . ١وممس دق مهلك سانلا ناو عامسلا عمسي ال اميف ةححلا

 ۔ هريغو زجوملاك تالوطملا ىف روكذم مهيلع درلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هتوم دعب نولتاقي رافكلا نآ ىنعي (مويلا ةوعد الف) : هلوق

 . هللا همحر فنصملا هركذ ام قحلاو مالسالا ىلا ءاعد ريغ نم

 ا 7 ٨.

ا ٩٩ )اال .
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 ةيقتلا ىف ءاج ام

 ىلص ءىبنلا لاقف ةيقتلا نع سابع "!

 مل امَو ناَيْسِتل او اتخا ينتقا نمع هللا عفر « : ملس و هيلع هلل ١

 . « هيلع اوهركأ امَو اوعيطتست
 نيط ؤَس بزَم ىتحت عقذت ةملك نم ام دوعسم نبا لاقو :لاق 795 ,

 ؤأ بّةمس ؤأ برض ادإ نيمأب هسفن ىلع لُجَرلا سيلو ءاهب تملكت الاو
 . (1) هيق ذأ يسب

» » ٦٣ 

 لاق : ىمقلعلا لاق ( خلا . نايسنلاو اطخلا ىتما نع عفر ) : هلوق _ 794 .
 . دميو رصقي باوصلا دض نيتحتفب زومهم اطخلاو : حابصملا ىف

 نيب كرتشم انايسن هاسنا ءىشلا تيسنو : اضيأ لاق : نايسنلا ىف لاق مث
 : نين

 . هل ركذلا فالخ كلذو ةلفغو ل وذ ىلع ۔ىشل ١ كرت : امهدحأ

 اودصقت ال يأ ( مكنيب رضلا اوسنت الو ) هيلعو دمعت ىلع كلرتلا : ىناثلاو

 . لامهالاو كرتلا

 لجرو الوهذ اهتلمعا ةعكر تيسنو فيعضتلاو ةزمهلاب ناث ىلا ىدعتيو

 . ناركس نازو نايشَت

 عقاولا نال امهملا عفر ( نايسنلاو اطخلا ىتمأ نع عفر ) : هلوقب دارملاو

 . عفري ال

 نامضلا قلعت عضولا باطخ نم وه اهب نايسنلاو اطخلا قلعت اذا هنا مث

 مهعمست كلذلف !ان ونحم وأ ناك القاع ءاغلاب وأ الفط ناك ءا وس ىآ اقلطم لعافلاب

 . ملعأ هللاو . لاومالاو سفنالا ىف كلذو ( نامضلا ليزي ال اطخلا ) : نولوقي

٠ لتق خ (1)
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 ةقشملا حتفلاب هركلا حابصملا ىف لاق : ىمقلعلا لاق ( هيلع اوهركأ امو ) : هلوق

 ٠ خلا ٠. ةقشلا مضلاب و ءا ركالا حتفلاب لبقو 1 مضلاب و

 همأ ُهْنَلَمَح ه .: ىلاعت هلوقب حتفلل لدتساو تالاؤسلا ىف مزج اذهبو :: لوقا
 ر و ] .: . ٥ م .. 7 “ ه2 و ٠ إ ۔.۔ {- م

 هزك وُحَر لاتقلا مكيلمت تيك ه : ىلاعت هلوقب مضللو (2) . ًًعرَع هنََمَرَو اًمَرَك
 هتلعف لاقي ارهق هيلع هتلمح اهاركا رمالا ىلع هتهركاو لاق . اندع (3) « ُمَكَل

 . اهاركاإ يا اهرك

 عاونأ نم لجاعب هاركالا ىلع رداق ركملا ددهي نا هاركالا دحو : لاق

 لعفي هنأ هنظ ىلع بلغو هيلع هركا ام ىلع مادقإلا هلجال لقاعلا رثؤي تاب وقملا

 ةنافتسالاو ةمواقملاو برهلا نع زحعو هبلع ههركا امم عنتما نا هب هدده ام هب

 . عفدلا عاونأ نم اهوحنو هريخب

 اهلحم 6ع ورف ىن اهيلع هركملا بابسالاو صاخشالا فالتخاب هاركالا فلتخي و

 . ىمتنا . هقفلا بتك

 نود اهيف ليصفت ىلع لاوقالاب قلعتي اميف هنع ىفعي امنا هاركالا نأ مدقتو

 . ملعأ هللاو . لاعفنالا

 مولعملا نم هنال عماجلا ثيدح ىن هركذي ملف ) اوعيطتسي مل امو ( : هل وق امأو

 . ملعا هللاو . اهعسو الا اسفن فلكي ال هللا نأ اعرشو القع

 حاضيالا ىف هب لدتساو ( خلا . ةملك نم ام دوعسم نبا لاقو ) : هلوق _- 5

 ٠اركالا امأو : لاق ثبح ٠ ءوضولا ضقني ٧ لوقلاب قلعتي اميف هاركالا نآ لع

 فلت ىلا هفلت ىدؤي ىذلا هلام وأ هسفن ىلع فوخلا رهظ اذا كرشلا ىف غئاسف .

 ".دَمطَم هيلو ةركأ ْنَم الإ ه : لجو زع هلوقل ناميالاب بلقلا ةنينامط طرشب هسفن
 ىلع اسايق . زئاج هناسلب هلوقي ام عيمج نم كرشلا ىوس امو (4) « ناميإلا

 ىضر دوعسم نبا نع ىورو . هنم دشأ كرشلا ذا . ىنعملا سايقم نم وه و . كرشلا

 . ( هيق ؤأ سبح وأ تتمت ؤأ برص ادا ) ترش ادا : هلوق .هلوق . خلا . هنع هللا

 ٠ 15 : ةيآلا ى فاقحالا ةروس (2)

 ٠ 216 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (3)
٠ 106 : ةيآلا » لعنلا ةروس )4(
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 اذا ) : لاق هناف رييفتو ريخانو ميدقتو ةدايز هيف حاضيالا ىف ثيدحلا ظفل

 : لاق ( سانلا عيابو تفوخ وأ تعوج وأ تدعو وأ تديق وأ تبرض وا تبذع

 . خلا . ةعيبلا قحتسي ال نم عيابف ىقتا اذا دارأ هلملو

 ريخلا ملظ ىلا ىدؤي اميف الا ىنعي ( زئاج هناسلب هلوقي ام عبمج نم ) : هلوقو

 . كلذ وحن و ريفلا لام ىلع ةلالدلاو روزلا ةداهشك

 رعمضلا نوكيف ثيناتلل هيف ءاتلا لعل ( خلا . تبرض وأ تبذع اذا ) : هلوقو

 . ملعا هللاو . لجرلا ىلا ريمضلا عاجرا ىف فنصملا ةياور قفاويل هسفن ىلا اعجار

 [" ١

4 
 رحو .ج |

 تات
_-_
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 نأ عيطتسي هت ا : لاق نمع سابع با لئس رباج لاق - 6

 هللا َقلخَي نآ ربع نم ةثع هللا هاهن اًمَع تيو هب هللا َرَمأ امب لمعي
 مَلَسو هّئلَع هللا لص هللا لوسر معشج نب ا ةقارس َلأس : لاقف هلعف

 ءىش ىف مأ فناأتسم ادتبم رمأ ىف هللا لوسر اي لمملا ام : لاقف

 ميفف : لاق مت « هنم عرف ق ءىش ىف لب » : لاقف ؟هنم غ رف دق
 < ۔, ۔ے رو 2 ,2 و ٥ِ س 7 ي ر

 . «هل قلخ اه رسيم لكف اولَمُعَأ » : لاقف ؟ هللا لوسر اي اذاي لمملا

 هحاتفم لاي رفك َناَك ام » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 7
 . » ردقلاب بيذكت

 هذه سوج ةيردقلا « : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _- 8 ر

 . « ْمهْيَلَع اولضت الف اوتام نإو مقوَدوْعَت الف اوضر نا ةمألا

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جرخ : سابع نب ١ لاقو . "9

 نم باتك ميحرلا نممُحَولا هللا مشب » : لاقف ةفيحص هديب و آموي ے ك اس 0 ۔. َ . 4 ٧
 ءاَمَسَأَو راتلا لهآ ءاَمْسَاَو ةنجلا لمهأ ءامسأب ميحرلا نمُحَولا رلا
 . « مهِلزاَتَمَو مهباسنا مهئابآ

 ْمَنَقلا هللا َقلَح ام لوأ » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 800 ,
 اَمب ىرجف َرَتَقلا نكا لاق ؟ تثكأ امَو بر اي لاقف بتكا هل لاقف
 7 و 2٠ ٠ ..ر . 2, » ,ح د

 . « ةمايقلا موي ىلا نئاك وه

 ىف ةقطنلا ِتَكَقَو اذا « : ملسو : هيلع ,هلل ١ ىلص لاق و _ 801 ِ

 بتكا اَمَو ر اي لوقيف بتكي نأ ماَحزألا ِكلَم ىلارهللا يحؤا محزلا
 هَلَجاَو هَتَمَعَو هرت بنكاَ هليتَكب اَيِقَش وأ ديمس هبتكا لوقيف
 ْ «» هقزرؤ

 هتحيتَع َ مدآ هلل ١ َقَلَح 1 « : ملس و هيلع هلل ا ىلص لاقو - 2

ممُمهزَمَاو مهقيثاوم ذخاف زتلاك هتيرذ هرهظ نم جرخأ ماللا
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 ي د وو ك ...ه ث ع ۔ے سح كل ۔۔۔ .ح 2 ح رر
 نونمؤملا مهف نموي باجأ نَمف ةفئاط تباجأ ةفئاط تبأف دوجسلاب
 « ءايقشألا مُهَو نورفاكلا مهف رنئمؤي ىبأ نَمَو ءادعسلا مهو
 هلعفي مل دبعلا ناو دبعلا َلمف قلخ هللا نآ ىلع لدت تاياورلا هذهف
 . هيلا رئاص وه ام ملع و هملع و هردق ذا هللا نود

 ةابعلا نأ مَعَر نمع سابع نبا لئس ديز نب رباج لاق - 3
 ةئَع اونهئ امع تكلا ىلغو هب اوزيآ امب ذخألا ىلع نوردقي آل
 هللا لوسر لاق : لاقف مهب لوُسْعَم وه امناو كلد نوعيطتسي ال
 لاجزلا نامثج ىف نيطايش ينغب نوكتس » : ملسو هيلع هللا ىلص
 ثيداحالا كلتف . « هلوسرو هللا ىنع بذكي مهلكو سلاجملا نوتاي

 مميلاي اهيحوي سنالا نم نيطايشلا كئلوأ نم اهوحنو ةبذاكلا
 . مُهَتيد ْمهِتَلَع اوتيلَيلَو مهوأ نجلا نم نيطايشلا مهناوخا

 مُكَمْلَعَأ نأ ىنمأ هللا َنار»: ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 4
 ... . ه و٥۔ ًِ ه . . ۔, م رم < س .۔؟۔ ي

 متهتتاف ىنودبعَيل يدابع تقلخ : لاق مويلا اذه ىف ىنملع امم
 لزنأ" مت ام ىي اوت رثي نأ مهنمو مونيد نع [هنكاتمعاف نيطايشلا
 . « مهل تللَح ام ْمهْيَلَع تَمَرَحَو اناطلس هب

 هللا دبع عم لاج تنك : رانيد نب هللا دبع لاقو _ 5

 كنا : تلق برشي نأ دارآ املف نبلب ىتأف ىقستساف رمع نبا

 رمع ناك و « ىنَتْعَنَمق ىنتيقْسَت نأ هلل ا دا رأ » : لاقف . من اص
 ر ء م ىإ .

 يقشلل ءاقنشل ١ قبس : رمع لاقف نيسلاج بمك نب ىبأ و دوعسم نب او

 اوت مهنكلو كلذك سيل هنا : يبآ لاقف . همأ نطب ىف يقشو

 تقدص : رمع لاق . اومذو اودمح اَهيَلَع ىتلا مهلامعأب اوديَسَو
 . اوكلهَل كلد كولو هبتضغ هللا ةمحر تقبس

 ال ىتمأ نم نافنص » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 806 ,
 « ىلبق ايبن نيعبَس ناسل لَع هللا مهنعل ةمايقلا مؤي ىتمتافت مهلانت
 هس . ۔<وم,۔ هك ۔ے ۔}ه 7ً - .2 , . .
«هشجزملاو ةتيرتقلا » : لاق ؟ هللا لوسر اي مه نمف : ليق
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 ۔۔ إ ٨ ., -2 < ١ 4 ۔ ح . ۔ م ۔. . .
 لمع الي لوق ناميإلا :نولوقي نيذلا « لاق ؟ ةئجرملا نمف : ليق

 راَبْجِإ هللا نم َيه نولوقيو يمانناي نولمعي َنيذلا ةيرَدَقلاَو
 . « اَنينصمن الو اتكرشأ ام هللا ءاش ؤكو ام

 : هنع لئس ءيش ىف هنع هلل ا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاق _ 7

 نمو يتمق اطخ نكي نِإَو هللا ن اباوص نكي ناق ييأرب لوقأ
 . نا يشلا

 نبيب مسقي رملى۔و يلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو : لاق _ 8

 اميف ىنشلت ؛لف كيمأ اًميف ىلغف اده مهللا » : لوقيو لرمييو هئاسن
 : . « تلمأ الو ًكيلمت

 وز هيف ازيأ ينآرقلا نع سابع نبا لئُس : رباج لاق - 9
 هللا نكل « : ملس ر هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقف هنم صقني

 نآزقلاب رمك دنف فزعب َرَقَك نَمَو : لاق سمللا باتك_ ىف ديالا
 . «» عصجأ

 هللا لوسر انب لص : ىنهجلا رماع نب ةبقع لاقو : لاق - 0
 ةبقع اي » : لاقف نئتدَوعملاب أرقف ةادغلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص

 « ةقاَروتلارل ليجنإلاو روبزلاو ينآرقلا ىف ةروس لضفأ نيتاه ناي
 . اومثآو اوبذك دقف نآرقلا ني اَتَسْئل امهنا : (1) موق لاق دقو

 هئم صقت وأ هيف ةاز اًدحأ نآ ؤلو : سابع نبا لاق - 1
 هيلع هللا ىلص ىبنلا هب ءاج ام ّلَع نآرقلاو ارفاك ةمألا دنع ناك

 : لاقف َكلَد نم هطاَحأ ةللا ناو هنم صقني ملو ديف دَزين مل ملسو
 ٥ م 4 ۔ ى - ِ ه . م, ,2 ٠ ۔ ت ِ ۔ےک و ى ۔

 ليزنت هملح نم الو هيدي رنثب نم لطابلا هيتذي ال زيزمع باتكل هنإو »
 ههبشي وأ هلثمب اوتأي نأ زع ىذلا زيزعلاو .(2) « سيمح ميكح نم
 وآ هيف ديزي نأ نم ادحأ نكميل هللا نكي ملو هانعم ىف ءىشب وأ

 ٠ ثيدعلا نم سيلو ةبقع مالك نم اذه . خلا 0 موق لاق دقو : هلوق (1)
٠ 42 ۔ 41 : ناتيآلا . تلصف ةروس (2)
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 ۔۔۔۔=۔=>=۔>==_=_>=_=_=>>=_=___=>=====»=»=×=××=×={={==“===×× -...

 نوكي ىذلا هدابع مامإو ٠ هدابع ىلع :7 همالك وه و هنم صقني

 كلذ نيبتل هيف ديز وآ ءىش هنم صقن ول .اديه ْمهُيَلَع ةمايقلا موي
 7 ے١!۔[١ ٠ .ح . . . ٠ !}۔ ت
 نأ نوعيطتسي ال قلخلا ن ال نارقب سيل هنآ ملعي ىتح هفيلات يف
 . ادبأ هعضوو هفصوو هفيلأت لثمب اوتأي

: » ٣ 

 هيلا بهذ امل قفاوم لاؤسلا اذه ( هلعف هللا قلخي نأ ريغ نم ) : هلوق - 76 `

 ثيداحاو نآرقلا مهبذكاف هلاعفأ قلخي ناسنالا ناب نولئاقلا مه مهناف ةلزتعملا

 كلذ ىلع مالكلا ضعب ىتأيسو . تال وطملا ىف نيب امك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 . هللا ءاش نا

 هنأ ملسم نع ةياكح :ر جح نبا ىف هظفل ( معىشج نب ةقارس لأس ) : هلوق

 . معىشج نب كلام نب ةقارس

 مالقالا هب تفح اميف مويلا لمعنأ هللا لوسر اي لاقن ةقارس ءاح ( هظفلو : لاق

 . ريداقملا هب ترجو مالقالا تفج اميف لب لاق ؟ لبقتسي اميف وأ ريداقملا هب ترجو
 م ,2 ۔ے ي۔.ه % 2 ۔ د۔مه

 . ( هل قلخ ال رسيم لكف اولمعا ) : لاق ؟ لمملا ميفف : لاق

 : هلوق للا .ىطعأ م امأف أرق : اودازو هوحن 'هيودرم نباو ىناربطلا جرخأو

 رمأ وأ عدتبم هبف لمعن ام تيأرأ ) اهنم تاياور هيف ركذف )3( ( ك . ىرسملا

 . ( خلا . هنم غرف دق اميف : لاق ؟ هنم غرف دق

 لاق هنا نارمع نع دوسالا ىبأ قيرط نم ملسملو : رخآ لحم ىف لاقو : لاق

 .قبس دق ردق نم مهيف ىضمو مهيلع ىضق ءىشأ ؟ مويلا سانلا لمعي ام تيارا : هل

 ؛ى ل ل ) : لاقف ؟ مهيلع ةححلا تتبثو مهيبن هب مهاتأ امم نولبقتسي اميف وا

 اَمَو ييف ه : لجو زع هللا باتك ىف كلذ قيدصتو ( مويف ىمعو مولع ح يضق
 . (3) . امهاَوقنتتَو اهَروُخف اهَمسهلاك اَهاَرَس

 : هل هلوق هيفو . نارمع مم ىلؤدلا دوسالا ىال ةصت هيفو : رحح نبا لاق

 ه.٠ | ے۔ 4 همه ے۔ .ك ۔ ۔ , ۔}٠ث ,ء ٠ 2 ى ِ
 ( لتمفبإ اَمَع لاسي لق . هكلمل هللا قلح ءىَم لك . ال : لاق ؟ املظ كلذ نوكيا )

 . لاق نأ ىلا

 ٠ 7 : ةيالا . ليللا ةروس (3)

٠ 8 ۔ 7 : ناتيالا . سمشلا ةروس (4)
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 رمآلا قلاخلا ىلعالا كلاملا نأ ىلا ريشي ( هكلمو هللا قلخ ءىش لك ) : هلوقو

 . رومأملا قولخملا ىلع ضرتمي امناو ءاش امب هكلم ىف فرصت اذا هيلع ضرتعي ال

 . ىهتنا

 : انموق دنع تاياورلا ضعب ىف ( ؟ هللا لوسر اي اذا لمعلا ميفف ) : هلوق
 جاتحي الف كلذب ملقلا قبس اذا ىنعملاو : رجح نبا لاق ( ؟ نئياَعْلا رمم لق (

 . هل ردق ام ىلا ريصيس هنال لمعلا ىلا لماعلا

 نستي لك ) تاياورلا ضعب ىف ( هل قلخ امل رسيم مكلكف اولمعا ) : هلوقو
 أيهم رىرما لك ) اهضعب ىنو ( هل رتت ال ) وا ( ه زيل ) وا ( لقع الب
 . ( ىيح

 ةباحصلا نم ةعامج اهاور هنا : هللا همحر فنصملا ةياور ىف رجح نبا ركذو

 هللا ىلص هلوق ومو تيدحلا اذه لثم ىف ) : لاقو مهنيبف ةرشعلا ىلع نوديزي
 : لاق ؟ رانلا لهأ نم ةنجلا لما فرعأ هللا لوسر اي لجر لاق ) : ملسو هيلع
 ( ةت رتيب هل وا هن قيخ ل لمم رك : لاق ؛ نوماملا نمب علق : لاق . حت
 . هصن ام

 لمع ىف دهتجي نا هيلعف فلكملا ىلع بوجحم لآملا نا ىلا ةراشا ثيدحلا ىفو

 ۔ ابلاغ هرمأ هيلا لوثي ام ىلا ةراما هلمع ناف هب رمأ ام

 نكل هريغو دوعسم نبا ثيدح ىف امل كلذ ريغب هل متخي دق مهضعب ناك ناو

 كرتي الو ةعاطلا لمع ىف هسفن دماجيو هدهج لذبي نأ هيلعف كلذ ىلع هل عالطا ال

 . ىهتنا . ةبوقعلا قحتسيو رومأملا كرت ىلع ماليف هرما هيلا لوئي ام ىلا الوكو
 تاعاطلا ىف رمشتلا نم ثرملا ىلع بجي ام ) بابلا ثيدحب نابح نبا مجرت دقو

 . خلا . تاروظحملا نم هللا هركي ام اهلبق ىرج ناو

 : رجح نبا لاق ( ردقلاب ابيذكت هحانفم ناك الا رفك ناك ام ) : هلوق - 17

 . (4) « ردقب هاَنْفنَح رم لع ا ايه : ىلاعت هللا لاق . ةلمهملاو فاقلا حتفب ردقلاو

 . ملعلاب نئاكلا رودقملا ىلعو ةردقلا ىلع لد هفصوب ردقلا : بغارلا لاق

 . القن لوقلاو القع ةدارالا نمضتيو

. هو : ةيالا . رمقلا ةروس (مم)
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 هل لوقن نأ هانذزأ ادإ ىل انلوق امنا ه : ىلامت هلوق ىنعي : ملعا هللاو لوقا
 . )5 » نوُكَِك ك

 ةبطاخم نال كلذب هبطاخي هنا ال نيوكتلا ةعرس ( نك ) : هلوقب دارملا نا هيفو
 . ملعأ هللاو . لاحم مودعملا

 . لوقلاو ةدارالاو ملعلا قفاوي لاح ىلعو تقو ىف ءىش دوجو هلصاحو : لاق

 . فيفختلاب زوجيو هاضق ديدشتلاب ءىشلا هللا ردقو

 هكلم ءىشلا ىلعو هعنص قزرلاو ردقب هلعج ءىشلا هللا ردق عاطقلا نبا لاقو

 . لاق نأ ىلا

 مكحلا وه ءاضقلا : ءاململا ىأ اولاقو . هللا مكح ردقلاب دارملا : ىنامركلا لاقو

 . هليصافتو مكحلا كلذ تايئزج ردقلاو . لزالا ىف ىلامجالا ىلكلا

 باتكلا نم فيقوتلا بابلا اذه ةفرعم ليبس : ىناممسلا نب رفظملا لاقو

 رحب ىف هانو لض هيف فيقوتلا نع لدع نمف لقعلاو سايقلا ضحم نود ةنسلاو

 قلخلا لوقع نع هبجحو راتسالا هنود برضو هب ريبخلا ميلعلا صتخا ىلاعت

 ةنم لو لسرم "يبت هملعي ملف ةمكحلا نم هملع ام مهفراسو
 .ها .اهلوخد لبق فشكني الو ةنجلا اولخد اذا مهل فشكني ردقلا رس نا ليقو

 ركذ اذا ) هعفر دومسم نبا ثيدح نم حيحص دنسب ىناربطلا جرخا دقو

 باحصأ نم اسان انكردأ . سواط قيرط نم ملسم جرخاو ( اوكسىماف ردقلا ا

 . ( َدَقب رىَع نك ) : نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لكر :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي رمع نب هللا دبع تعمسو

 هانممو زجعلا دض فاكلا حتفب سيكلاو تلق : لاق (سُيَكْلاَو َوجَملا ىئَح ردب ء ع

 . ةرخآلاو ايندلا رومأ لوانتيو رومالا ىف قذحلا

 . هتئيشمو هللا ملع هب قبس دقو الا دوجولا ىف عقي ال ءىش لك نأ هانعمو

 انل ةمولعم تناك ناو انلاعفا نا ىلا ةراشالل كلذل ةياغ ثيدحلا ىف امهلعج امناو

 ۔ هللا ةئيشمب الا انم كلذ عم عقت الف انم ةدارمو

٠ 40 : ةيالا 4 لعنلا ةروس (ة)
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 ىش لك انإ ه : ىلاعت هلوقل قباطم افوقومو اعوفرم سواط هركذ ىذلا اذهو

 . هردقمو ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا نأ ىف صن ةيآلا هذه ناف (6) « ردق ُهاَنَقلَح

 اَمَو مكقلخ كلاو » : هلوقو "ئَم نك ىتلاخ ه : ىلاعت هلوق نم صخا وهو
 . (7) " نومت

 جرخأو ةيردقلا ىف تلزن ةيآلا هذه نا فلخلاو فلسلا ةنسلا ىلع رهتشاو

 هبلع هللا ىلص ءىبنلا نومصاخي شيرق وك رشم ءاح) ة ري ره ىمأ ثيدح نم ملسم

 . ناميالا ناكرا نم ردقلاب ناميالا نا ركذف (خلا تلزنف ردقلا ىف ملسو

 ةلاقم نايب مدقت و . مدقتملا لب ربح لاؤس هيلع لدي امك كلذك وهو : لوقأ

 . مهيلع درلا ةيفيكو ةيردقلا

 درسلا ىف ىفك نكل .ردقلاب اورقأ هب اورقا ناف ملعلا نع نولأسي مهنا كلذو

 . نآرقلا صوصن مهيلع

 . ىلامت هللا ريدقتب اهلك رومالا نأ ةبطاق فلسلا بمذمو . رحح نبا لاق

 هوه ر .ي 4 و/ ..ي ..وه ,۔< ب۔٥ه -. م۔ ء ى 7
 . (8) مولعم ردقب الإ هلزتن امو هنئازخ اندنع الإ ئش نم نإو ه : ىلاعت لاق

 (9) . اًروُدقمم اردق هللا رمأ ناكر ه : ىلاعت هلوق ىنعم ىف رخآ لحم ىف لاقو
 . ةردقملا رومالا دحاو رمالاب دارملاو هب اعوطقم امكح ىا

 . نكب دوجوم لكلا نال رماوال ادحاو نوكي نآ لمتحي و

 ةبطاخم ربن نم نيوكتلا ةعرس هب دارملا نال . لمات نكب ادوجوم هنوك ىفو

 مزلتسي (نك) :هلوقب دوجوملا ةبطاخمو .لاحم مودعملا ةبطاخم نال (نك )) : هلوقب
 . ملعأ هللاو . اضيأ لاحم وهو لصاحلا ليصحت

 اوتام ناو معودوعت الف اوضرم نا ةمالا هذه سوجم ةيردقلا) : هلرق _- 798 .

 طيلغفتلا دارملا لملو (مُهوُدَهْصَت الَق اوتام نإَو ) عماجلا ىف هظفل (مهيلع اولصت الف
 اوسيل مهنأ ىلع ليلدلاو هلوسرو هللاب نيرقملا ىتوملا ىلع ةبجاو ةالصلاف الاو

 . ةمالا هذه ىلا مهتفاضا نيكرشمب

 . 49 : ةيآلا . رمقلا ةروس (6)
 ٠ و6 : ةيآلا . تافاصلا ةروس (7)

 ٠ 21 : ةيالا . رجحلا ةروس (8)
٠ 3 :: ةيآلا ٠ بازحالا ةروص )9(
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 بحنم مهبهذم تاهاضمل اسوجم مهلمج امنا : ى اطخلا لاقو : ىمقلمعلا لاق

 رونلا لاعفأ نم ريخلا نأ نومعزي . ةملظلاو رونلا امهو نيلصالاب مهل وق ىف سوحلملا

 . ةيونث اوراصف ةملظلا لاعفأ نم رشلاو

 قلاخ لاعت هللاو . هريغ لا رشلاو هللا ىلا ريخلا نوفيضي ةيردقلا كلذكو

 امهف . هتئيشمب الا امهنم ءىش نوكي ال) ةياهنلا ىف دازو . ىمتنا اعم ني رمالا

 . (اباستكاو المع امهل نيلعافلا ىلاو اقلخ هيبلا نافاضم

 اذه (هريغ ىلا رشلاو هللا ىللا ريخلا نوفيضي ةيردقلا كلذكو) : هلوقو : لوقأ

 . لادجلا مهعم هللا همحر رظنلا نبا بصن نيذلا مهو مهلك ال ةيردقلا ضعبل بهذم

 هلاعفا قلخي ناسنالا نولوقي و هيلا اهلك دابملا لاعفأ نوفيضي مهضعبو

 الا لادحلا اوبصني ملو برغملا لهأ دنع نوروهشملا مهو . ارش وأ ناك اريخ اقلطم

 . هبلع تملطا اميف مهعم

 اقلاخ ناك ثيح هلعف هلا ربصي ناسنالا نال نينثا نيهلاب لوقلا اضيا مهمزلي و

 . ملعأ هللاو . هل

 نوملسملا هيلع ىذلاو . هريغو باتكلا لوأ ئف ارارم ردقلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ةهجو . هللا ىلا فاضت قلخ ةهج ناتهج هل دبعلل راتخملا لعفلا نأ : مهقفاو نمو

 ناسحالاو مذلاو حدملاو باقعلاو باوثلا ىرج اهيلعو دبعملا ىلا فاضت بسك
 ۔ مولعم وه امك كلذ رغ ىلا ةيصعملاو ةعاطلاو ةءاسالاو

 عجاريلف , هللا همحر ىداربلا مساقلا ىبا خيمشلا مالك ىف بسكلا ىنعم مدقت دقو

 . لعفلل ةثداحلا ةردقلا ةنراقم نع ةرابع هنا : اولاق ثيح موقلا مالك هنم بيرقو

 . ملعأ هللاو

 (خلا ... ةفيحص هدسبو اموي ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنل ١ ج رخ) : هل وق _ 9

 ثيدحلا اذه ظفلل فلاخم هللا همحر دوواد انمعل ةديقعلا حرش ىف ثيدحلا ظفل

 ةفطنلا ىف ىتآلا ثيدحلا ىف رجح نبا هيلع هبنو . مولعم وه امك هظافلأ نم ريثك ىف

 ام ةواقىشلاو ةداعسلا نم قبس امب قلعتي مالك دعب لاق ثيح محرلا ىف تعقو اذا

اَنْيلَع جَرَخ) : رمع نبا هللا دبع ثيدح نم ىذمرتلاو ىناسنلاو دمحالو : هصن
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 يباتكلا ادر هيفو (ثيدحلا ... ناباتك هدي ىفو ملس ريَنَع هللا وص هللا لوُسَر
 امأو «خلا ... وينابق غاتسأو مهئابآ :امساو ةنجلا لمآ ءامس هيف لاعلا تَر نم

 . ملعا هللاو . ةجح ظفاحلاو هريغل اهيلع علطأ ملف هللا همحر فنصملا ةياور ٠

 اضيا ةديقعلا حرش ىف ثيدحلا ظفل (ملقلا هللا قلخ ام لوأ) : هل وق - 0

 . اهنم مدقتملل انيبم اذه نوكي تبث ناف (ْمَلَملاد اماد ضرملا هللا قلَح ام لَؤَأ)

 ثيدحلا ىفنو لاق ثيح هللا همحر رطانقلا بحاص ةياور فنصملا ةياور لثمو

 ىملع نكا لاقف ؟ بتكأ امو بر اي : لاقف بتكا هل َلاَقَف ُهَلَقْلا هللا قلح ام لَوأ)

 ثيداحالا نم رخآ اثيدح دازو (ةمايقلا موي ىلا نئاك وه امب ملقلا ىرجف ىقلَح ىن

 اميهترَدَقَو رشلاو َرَحْلا تَقَحع انآ آلا هَلار ال ىزلا هللا انأ : هنلا لاق هظفل ةيسدقلا
 هققلَح نمل ليوو . ريدي قَع هرد ربل هّنفلَع نمل ىبوطف . نوكي نم ىري ىلع و 3٠ {]۔ ٥ إ , 7٥ ۔ ۔ ه۔إ ۔إ و د .4 ے إ هے٠, ود ٠ة۔ .ه ر 4 ۔. دإ س ۔ ث ۔ <
 . راثآلاو ثيداحالا نم هيف لاطا ام رخآ ىلا هيدي ىلع هتردقو رشلل

 ىف ىملع بنَكا) رطانقلا ىف ةياورلا (ردقلا بتكأ لاق بتكا امور :: هلوق

 هنأ رحح ند ١ نع مدقتو . مهنم ردصي هنأ ملع \م هب دارملا لعلو مدقت امك (ىقلح

 . هب اع وطقم امكح ىا « ارودقم اردق هللا رمأ ناكو ٠ : لاعت هل وق ىف لاق

 ردقلاو ءاضقلا نيب قرفلا ىف مدقتو الوعفم العف يأ ةيآلا ىف فاصو نبا لاقو

 كلذ تايئزج ردقلاو لزالا ىف ىلامجالا ىلكلا مكحلا وه ءاضقلا : اولاق ءاملعلا نأ
 . هليصافتو مكحلا

 داجيا ءاضقلا) امهنيب قرفلا ىف علاوطلا حرش ىف ىراصنالا ايركز خيشلا لاقو

 اهداحب ا ردقلاو . ىلاعت هملع ىنف وأ ظوفحملا حوللا ىف الامحا تانناكلا عيمج

 اتّدنع لإ ء ىك ْنم نإو » : ىلامت لاق ( رخآ دمب ادحاو ةيجراخلا داوملا ىن اليصفت

 . (10) س مولت رقب الإ هلزنن امو هنناَرح

 وه ردقلاو . الوأ رمالاو ىلاعت هللا نم مكحلا وه ءاضقلا : حيولتلا ىف لاقو

 . داحيالاو راهظالاب ريدقتلا

 حوللاو نيمملا باتكلا ىف تاقولخملا دوحو نع ةرابع ءاضقلا : ءامكحلا مالك ىفو

 ةلزنم ةلصفم اهدوجو نع ةرابع ردقلاو عادبالا ليبس ىلع ةلمجم ةعمتجم ظوفحملا
 هئناَرَح اندنع الإمىَم نم َنإَو » : لجو زع لاق امك طئارشلا لوصح دعب نايعالا ىف

٠ 21 : ةيآلا : رجحلا ةروص (10)
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 )4( » .إ ۔۔ 4 و ٨4 ۔ ره م

 ىف ام ردقلاو . ملعلا ىف ام ءاضقلا) لاقي ام هنم بيرقو « مولعم ردقب الا,هلزنن امو

 ةدارالا نائيش كانهف ؛نك هل لاق ائيش دارأ اذا ىلاعت هللا نا : لاقيو (ةدارالا

 . ردق لوقلاو ءاضق ةدارالاف لوقلاو

 ردقلاب ناميالا ةيفيك نايب ىف هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع ثيدح ىفنو

 ناو . هثطخي وا رشو ريخ نم الثم ناسنالا بيصي ام وه ردقلا نآ ىلع لدي ام

 نكي مل كباصأ اَم نأ ملُعَت نأ) :: لاق ثيح كلذب قلعنملا ملعلا وه هب ناميالا .

 هللا لوسر عمس هنا رطانقلا ىف هنع ركذو (كَبيسيل نكي عل كأطخا اَمَر فطخي
 رانلا حد هريغ ىلع تام نمف . اذه لع رَدَقلا) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 . ملعأ هللاو

 امل مسا ردقلا نآ ىلع لدي اذه (ةمايقلا موي لا نن اك وه اهب ىرحف) : هل وق

 موي ىلا ملقلا هب ىرج ىذلا وه اذه نال هيلع ىرج امو ملاعلا نم جراخلا ىف دجوي
 ۔ ملعأ هللاو . ةمايقلا

 ' ىلا اهعاجتراو اهتاقوأ ىلا رومالا ءاهتنا هانعم ردقلاو تالاؤسلا ىف لاقو

 ىزلا » : لجو زع هللا لاق . قلخلا ىلع جرخي ةينامث يلع فرصتي ردقلاو . اهرودقم

 . خلا . قلخ ىأ «. ىدهف ردق

 رياغم ىراخبلا ىف هظفل (خلا ... محر ىف ةفطنلا تمقو اذا) : هلوق _ 1

 : نيتياور هيف ركذو اذهل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح) تاياورلا ضعب ىف اهظفل : امهادحا

 مث اموي عبرا همأ نظب ىف هقلح عمجي مكدحا نا ) : لاق قدصملا قداصلا ومو

 هيف مف كنم هللا َمبَي مث كلذ لئم ةعضمم نوكي مت . كلد لتم ةقلع نوكي
 ناي هللاوف . طيمَس ؤأ ٌيقيَمَو ُهَنَمَعَو هَلَجَاَو هقزر نكي ناميلك متزأب مؤيو عولا
 بال ا هيََع قبشتق غادؤ آلاي اهنيبو هتيب نوكت ىتح رانلا لُمأ لمعب لمعت “كَحأ
 4 م 4 ذ ۔ ٠٨ ٠ ۔ ۔ .« ٨. -۔۔4 7 7 رمد د ه إ ۔ .. ٠ ٤2 ۔ذ۔ذ 4 .<

 نوكبي ئنح ةنجلا لآ َلَمَع لمعب مكدحا نياو . اهلخذتَف ةنجلا لما لمعب لمعيف

 . ( اهلخدف رانلا لمآ لمعب َلَمْعَيَك باتكلا هيلع قبشتيق غاَرذ آلإ اهنيبو هتيب
 لك و) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلام نب سنا نع اهظفل :: ةيناثلاو {

 نأ هللا ةارأ اذاف ةّمضُس تد يا ةقلم يا ةفطن تَر يا : لوقتف اكلم مجرلاب هللا

٠ 21 : ةيالا . رجحلا ةروس (1)
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 . (هّيا نطب ىف كلذك بتكيف

 : لاق تيح ( اموي نيعبرا هما نظب ىف هقلخ عمجي ) : هلوق ىلع ةيوونلا نيمبرالا

 محرلا ىف عقي ىنملا نا : ملعأ هللاو همهفم ىف ىبطرقلا سابعلا وبآ خيشلا لاق
 ةدالولا لحم ىف لاعت هللا هممحيف اقرفتم ةعفادلا ةيناوهشلا ةوقلاب هحاعزنا نمح

 هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ثيدحلا ضعب ىف ءاج دقو ةدملا ىف محرلا نم

 نأ ىلاعت هللا داراف محرلا ىف تمقو اذا ةفطنلا نأ ( هما نطب ىف عمجي ) ريسفت

 نيعب رأ هيف تثكم مث رعشو رفظ لك تحت ةارملا ةرشب ىف تراط ارشب اهنم قلخي
 خلا (مدلا قلعلاو ةقلع اهن وك تقو كلذو اهعمح كلذف محرلا ىن امد رصت مث ةليل

 ءاملا وهو هقلخ ةدام ىأ هقلخ ظفحيو مضي ىأ .(( عمجي ) ىف : رجح نبا لاق

 . فاضم فذح يلع هنأ ىنعي . خلا . هنم قلخي ىذلا

 . هريغ وأ محل نم غضاملا هفضمي ام ردق ةغضملاو : ىناهكافلا لاق

 مح رلاب لكوملا كلملا ىنعي ( حورلا هيف خفنيف كلملا هللا لسري مث ) : هلوقو

 . (ًاكلمم مجرلاب َلَكَو ذق َلَجَو ًزَع هللا َنا) : هنع هللا ىفر سنأ ثيدح ىف لاق امك

 رمالا سيلو ةغضملا ىف حورلا خفني هئيجم دنع كلملا نا قايسلا اذه رهاظو.
 هتروصب روصتو مدآ نبا لكشب ةغضملا كلت لكشت نأ دعب اهيف خفني امنا لب كلذك

 ىلاعت لاق (11) . مخل ماظيلا انوَسكَف اًماظع ةَملضملا اَنقَنَحَف ه : ىلاعت لاق امك
 ريغو ةروصملا ةقلخملاف (13) .مققَلَحُم رئمتَو ةَمْلَحُم رةَعْضُم نم ه : ىرخالا ةيآلا ىف
 . هريغو ةيلاعلا وبآ هلاق طقسلا ةقلخم

 حورلا هيف خفنت ذئنيحو اموي نيعبرأ ةدم ىف نوكي ريوصتلاو قيلختلا اذهو
 نيرسفملا نم نسحلاو ىبلكلا لوق ىف « َرَخآ اقلخ هانأشنأ مث » : هلوقب ىنعملا وهو

 ةئام دعب نوكي امنا هيف حورلا خفن نأ ىف فلتخي ملو : ضايع ىضاقلا لاق

 دوحوم اذهو . سماخلا ىف هلوخدو رهشأ ةعب را مامت كلذو اموي نيرشعو

 ٠ 14 : ةيلا . نونمؤملا ةروس (11)

. 5 : ةيلا نم ى جعلا ةروس (12)



 275 ةيردقلا ىلع ةجعلا ىف ءاج ام

 عزانتلا دنع قاحلتسالاو ماكحالا نم هيلا جاتحي اميف لومي هيلعو '؟ ةدهاشملاب

 . فوجلا ىف نينجلا ةكرحب هنقيتل كلذو تاقلطملا لمح ىلع تاقفنلا بوجوو

 دصب وهو رشعو رهشأ ةعبراب ةافولا نم ةارملا ةدع ىف ةمكحلا ليق دقو

 ۔ لمح رهظي مل ذا ةدملا هذه غولبب محرلا ةءارب ققحت سماخلا ىف لوخدلا

 خفنلا نال ةايحلاو حورلا اهيف هدنع هللا قلخي ببس ةروصلا ىف كلملا خفنو

 القع هنم مزلي الو هيف جوفنملاب لصتي خفانلا نم حير جارخا وه امنا فراعتملا

 كلذف خفنلا كلذ دنع ءىش ثودح ردق ناو خوفنملا ىف ريثأت انقح ىف ةداع الو

 . ايلقع ابجوم ال (1) ايداع ايدعم نوكي نا خفنلا ةياغو خفنلاب ال ىلاعت هللا ثادحاب

 ةاجنلا هيفف هب كسمتو لصالا اذه لمأنف ةداتعملا بابسالا ىف لوقلا كلذكو

 . مهريغو لالضلا بهاذم نم

 ةب اتكلا نا ةياورلا هذه رهاظ . خلا ( بتكأ نأ ماحرالا كلم هللا رما ) .:هلوق

 حرصملاو . خارت ريغ نم محرلا ىف ةفطنلا عوقو بقع مالسلا هيلع كلملا نم ردصت

 ةغضم هنوك دعب عقتو كلملا اهب رمؤي امنا ةباتكلا نأ روهشملا ىلع موقلا بتك ىف هب

 ءاقشلاو ةداعسلا ةباتكل بسانملا وهو نيمدقتملا نيثيدحلا ىف حيرصتلا هب عقو امك

 هنأ دارملا هوركذ ام توبث ريدقت ىلع لاقي نا الا مهللا كلذ ريغو قزرلاو لجالاو

 . ةقلخم ةغضم تراص اذا ةباتكلاب محرلا ىف ةفطنلا تعقو اذا رمؤي

 . خلا . هللا رمأ ةغضم تراصو ةفطنلا تمقو اذا ىنعملا لاقي وآ

 اوُلَنباَو » دح ىلع ناك ام رابتعاب كلذب تيمسو ةغضملا ةفطنلاب دارملا لاقي وأ
 . ملعأ هللاو . ةقلخلا ةغضملل ىه امنا ةباتكلا نا كلذ ىلع ةنيرقلاو «ىماتيلا

 سيل هنأ اوركذو . ةيناث ةرم هنع لاؤس ريغ نم كلذ بتكي هنأ اضيأ هرهاظو

 . كلذك

 هلمعو هلحاو هقزر بنكي تاملك عبراب رمؤيو ( : هلوقو ىناهكافلا لاق

 سيلو ءادتبا ةعبرالا هذه ةباتكب رمؤي كلملا نأ ظفللا اذه رعاظ ( ديعس وأ ىقضشو

 ام ؟ قزرلا ام بر اي لوقيف كلذ نع لأسي نا دعب كلذب رمؤي امنا لب كلذك

 مم ةروكذملا ثيداحالا هننمضت امك ؟ ديمس وأ ىقش لهو 2ى لمعلا ام ؟ لجالا

 . لاق نا لا . حيحصلا ىف ثيدحلا اذه

٠ ةداع خسنلا ضعب ىف (1)
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 خك كاك كنك

 يك ٧٨۔إ صم ۔۔< ۔ . ه < ۔ه , 2 , 4 .
 'هّتكب كل اهذخا محرلا ىيف ترقتسا اذار ةفطنلا نأإ ) : اهنم ثيدح ظفل ىف

 ضا يأ ؟ رئالا ام ؟ ْلَجلا ام ؟ ديمس أ يقش ؟ ىتنأ مأ هركذا تَر ييأ :: لاقف
 ةجف قلطنيف ةقطنلا هذه ةَّصق ذجت تنإ باتكلا أ ار قلطن : هل لاقيف ؟ تومت
 ثضبق اهلجا ءاج اَدِاَف ارت ظن اهارأ نكاتق ْقَلْخَت باتكلا ما ىف اَهََصق ء 44 م(۔أ۔١٠ ۔إ۔ 4٨1,١ 2 1 ¡ 1٤ : 4٠:2۔-ك 0 ,ےےب ء . ,22 ۔

 . اهل َرِذَق ىزلا ناكلا ىف تتفَدَو

 : لوحي كلملا أ ) : هنع هللا ىضر د وعسسم نبا ثيدح ةياور ضعب ىن دازو

 ةقلحم ليق ناو ًامَد ماَحْرألا اهفذق رةَقْنَحُم رمغ تناك ناف ةَقَلَحُم رمت وأ ًةقلَحُم ترا
 . مدقت ام ركذو ؟ ىننأ مأ ركذأ بر اي : لاق

 ةفطنلا ةرورعص رارقتسالا اذهب ىنعي ( ترقتسا اذا ةفطنلا نا ) : هل رقف

 تراصو تعمتجا اذاف _ مدقت امك _ ةعمجم ريغ كلذ لبق ةفطنلا نال ةغضمو ةقلع

 لاح ىف ةفطن اهامسو فكلاب ذخؤت نا ذئنيح نكما ةغضم وا ةقلع ادحاو ءام

 . خلا 1 ملعأ هللاو . اهئدبم مساب ةفضم وأ ةقلع اهن وك

 امنا ثيدحلا اذه ىف روكذملا كلملا ثعب نأ هلصاحو لي وط مالك دهب :ا لاق من

 لبق هانمدق ام كلذ ىلع لد امك ريوصتلا ةدم ىه ىنلا ةثلاثلا نيعبرالا دمب وع

 اهماظعو امهدلحو ىنعي - هلوق لا ىرت الأ اهئدبمب ةفطن ةفضملا ىمسو . اذه

 امك ةغضملا ةياهن لاح ىلا ةفطنلا لصت ىتح نوكي ال اذهو . ةبترملا ءافلاب فطعف

 . مدقت ام هيلع لد

 . ملعا هللاو . اهيف مهوتملا بارطضالا لوزيو تاياورلا قفتت اذهب و

 هنع ردص امناو ةقيقح ال ةيزاجم ةبسن كلملا ىلا ريوصتلاو قلخلا ةبسنو

 ۔هعارتخاو هقلخو ىلاعت هللا ةردقب ليكشتلاو ريوصتلا دنع ةغضملا ىف ناك ام لعف

 قلخلا عيمج ببس عطقو ةيقيقحلا ةقلخلا هيلا فاضا دق ىلاعت هللا نأ ىرت الا

 َناَستإلا انقح دقلو » : ىلاعت لاقو .«. هات رض ةث هكاَنقلَح َدَقَل و ه : لاعت لاقف

 ةقلعلا اًنقلَخَف ةقلع ةفطنلا انقلخ مث نيكم رارق ىف ةفطن ُهاَنلَعَج مث رنيط ني ةلالس نم ةمتاأ١ انيلتَب ةماع ةلما انإ ث ۔ے ..مم :[ڵ۔<. ..ل م ةلالش
 . (13) ةيآلا . اًماَطِع ةمضلا انقن]حخف ةغضم

 .-د

٠ 14 : ةيآلا . نونمؤملا ةروس (13)
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 بارت نم مكاَنَقَلَع اَنإَك ثعبلا نم ربير ىف هئْنك ناب شاّنلا اهيأ اي ه : لاقو
 ٍهكترق غمروُص نسحأك مكَرََصَو ه : ىلاعت لاقد . (14) ةيالا .قطن ني ن
 . تايآلا نم كلذ ريغو (15( «. صلا

 تاقولخملا نم تىشل قلاخ ال هنا نم نيهاربلا تاعطاق هيلع تلد ام عم اذه

 . خلا . نيملاعلا بر الا

 ءايشالا هذه ىف كلملا لاسراب دارملاو : هريغو ضايع ىضاقلا لاق : لاق مث

 .محرلاب لكوم هناب ثيدحلا ىف حرص دقف الاو لاعفالا هذهب اهيف فرصتلاو اهب هرما
 . لاق نأ ىلا ؟ ةقلع بر اي ؟ ةفطن بر اي : لوقي هناو

 ةروكذلاو لمعلاو ةداعسلاو ءاقسلاو لجالاو قزرلا نم ركذ ام عيمجب دارملا مث

 ىلع قباس هللا ءاضقف الاو هتباتك و هذافناب هرمأيو كلملل كلذ رهظي هنا ةثونالاو

 . لزالا ىف دوجوم كلذ لكف هتداراو هملعو . كلذ

 ىف اوعونتو ىلوالا نيعبرالا بقع عقت ةباتكلا نا .ىلع لدت ثيداحأ اضيا ركذو
 . هركذ لوطي امم كلذ نع باوجلا

 ةباتكلاف نيترم عقت ةباتكلا ناب مهضعب عمجو لي وط مالك دعب :: رجح نبا لاق
 . ةارملا نطب ىف ةيناثلاو ءامسلا ىف ىلوالا

 . دولوملا نيبج ىلع ىرخالاو ةفيحص ىف امهدحأ نوكي نأ لمتحي و

 . ىلوأ لوالاو اذك اهضعب و اذك اهضعبف ةنجالا فالتخاب فلتخي : ليقو

 : رجح نبا لاق (هقزرو هلجأو هلمعو هرثأ بتكاو ايقش وأ اديمس بنكأ) : هلوق

 امم دحاول امهبتكي الو . ةواقشلا اماو ةداعسلا اما دحاو لكل بتكي هنأ دارملاو

 .امارح وا الالح هتفصو . اريثك وأ اليلق هريدقت قزرلا ةباتكب دارملاو : لاق نأ ىلا

 : ةياور ىف لاق نا ىلا . دساف وا حلاص وه لمعلابو . ريصق وا ليوط وه لجالابو

 لج الثم بتكي ناك نيتسكلا ىدحا بسكي كلملا نا ديمس ؤآ ةرقش بتكي ةث ) ٠
 ديعس وأ هل متخي ام رابتعاب ىقش وهو اذك هلمعو اذك هقزرو . اذك نينجلا اذه

 " . « ربغلا ةيقب هيلع لد امك هل متخي ام رابتعاب

 ٠ 5 : ةيالا . جحلا ةروس (14)

٠ 3 : ةيلا . نباغتلا ةروص (15)
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 . هلمع نم : سمخ نم دبع لك ىلا هللا غرف : ىرخا ةياور ىف لاق نا ىلا

 . هعرصم ىا . هعجضم و هرثأو هقزرو هلجاو

 عقوو . ةفيحص ىف ةدوهعملا ةبانكلا اهنا ثيدحلا رهاظف ةباتكلا ةفص امأو

 الو اهيف ًداَرُي الف ةقيحَصلا ىوطت مث : لاق ناآ ىلا . ملسم ةياور ىف احيرص كلذ

 نوككي ال ىتح ةنجلا لها لمعب لمعيل مكدحأ نا ) : هلوق ىناهكافلا بتكو
 باتكلاو اهلخديف . رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الا هنيب واهنيب

 حيحص امممالكو بوتكملا ىنعمب نوكي نا لمتحيو اردصم نوكي نأ لمتحي انه
 نم ردان_ىف عقي دق اذه نأ ثيدحلا اذهب دارلاو ضايع ىضاقلا لاق . ىنعملا ىف

 سانلا بالقنا نا هتمحر ةعسو ىلاعت هللا فطل نم نا مث . مهيف بلاغ هنأ ال سانلا

 ةياهنو . رودنلا ةياغ ىفف رشلا ىلا ريخلا نم بالقنالا اماو . ريثك ريخلا ىلا رشلا نم

 . ىبّصَت تبنو . ىبيصَع تَقَس ىنمحَر نا » : ىلاصت هلوق وحن وهو . ةلقلا
 رانلا لها لمع ىلا بلقنا نم اذه ىف لخديو . لوقلا اذه ىلع قيلعتلا ىتايسو
 . ةيصعم وا رفكب

 مهقيثاوم ذخاف رذلاك هتيرذ هرهظ نم جرخا مدآ هللا قلخ امل ) : هلوق _ 2

 ىف ناك نيح ءادتبا مهيلع قاثيملا ذخأو هرهظ نم ةيرذلا جارخا نأ هرهاظ ( خلا

 ىلع قافتالا عم قاثيملا ذخأ عضوم ىف فالخلا ىوغبلا مالك ىف ىتايسو ةنجلا
 . ةنجلا نم جرخا ام دعب هنا

 مهرومُظ نم مدآ ىنب نه كنر دعأ ذإو ه : ىلاعن هلوق ىلا ريشي ثيدحلا اذها
 دانسالا ركذ دعب ةيآلا هذه ىف : ىونبلا لاق (16) . مهسيضْنا قَع ‘هَدَهْشأَو عمتزذ
 مدآ ىنب نمي كبرل دحأ ذاو ه ةيآلا هذه نع لئس هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ
 لوسر تعمس هنع هللا ىغر باطخلا نب رمع لاق . ةيآلا ... مهنيز عمروئهظ نم
 نا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهنع لاس ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةَّتَجْلل ءالؤَم تقلَع َلاَقَق ةيرذ هئم جراف هنيمتب هَرَهَط عت مث مدآ قلح هللا

 لوسر .لاقف ؟ هللا لوسر اي لمعلا يفف : لجر لاقف . نولمعي ةلا رمأ رمعو

٠ 172 : ةيالا . فارعالا ةروس (16)
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 ةمجلا لممأ لمعب هنمتا ةنجلل دنعلا قلخ ]ذا, ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 لَمَمب همتمُعَتْسا ران ُهْنَمْلا قلخ اذإو ءةنَجْلا لحآ رامعا نم لمحم ىلع توميب ىتح

 رهظ ةحفَص حستَم هلا نإ ) : ريسفتلا لها نم لتاقم لاق : لاق نا ىلا ( رانلا لمآ

 مره ةحفص عتمم نوُكَوَحتي ذلا ةئهَع ءاضيب ةبد هئم جرخت ىتلا دآ
 : لاقث َكتتَرُذ ءالؤمم مدآ اي :: لاقف زذلا ةئيهك ءادوس ةيرذ هنم جرخت ىركلا
 باحصا ْممَو ىتمحرب ةعل ١ ف ءالو : ضيبلل لاقف . ل : ا ولاق ؟ هكرتإ تسلا )
 ممهداعأ ةمث ءلامشلا باَحَسا مُمَو ىلابآ الَو رانلا لإ ءالؤمت : دوسلل لاقو . نيميلا
 ه ,< . .ر42 _, ث ,٠ ف < رم و: ۔ 47 ۔ َ و ر -٠ م 4.؟, 2 .- . :

 ِلاَجَرلا بالا نم مهلك يتاثيملا لها جرخت ىتح توسوبحمم روبقلا لهأف وبلص ىف
 دفت نم محرتكال اتدجَو امو ه لوألا دهملا ضقنت نميف هللا لاق ءاسنلا ماحرأو
 . (17) . َنيقيي آنل مُهَرَتكأ اندحو نإو

 ةيقت هولاق ةواقسثلا لهاو اعوط اورقأ ةداعسلا لهأ نا :: ريسفتلا لهأ لاقو

 (18) «اًمزمكَو اعوط ضرالاو تاومسلا ىف نم ملسأ هلؤ» : هلوق ىنعم كلذو اهركو

 .ةفرع بنج ىلا داراو . نامعن نطبب سابع نبا لاقو . قاثيملا عضوم ىف اوفلتخاو

 .هيلع مدآ طبه ىذلا عضوملا وهو دنهلا ضرا نم ءانهدب هنأ اضيأ هنع ىورو

 . فئاطلاو ةكم نيب : ىبلكلا لاقو

 هرهظ حسم مث ءامسلا نم هطبهب ملو ةنحلا نم مدآ هللا ج رخا : ىدسلا لاقو

 . هتيرذ جرخاف

 ةنسلاو اهب نوملعي الوقع مهل لعجو مهروصو اعيمج مهجرخأ هللا نأ ىوزو

 نوكي لمتحي : جاجزلا لاق « مكبرب تسلا ه : لاقو _ لاق نأ ىلا _ اهب نوقطني

 اوتْخذأ لمنلا اهيا اي ةَنُمَت لات ه : لاق امك اميهف رذلا لاثمال لعج ىلاعت هللا

 . (19) « مكنكاَسَم

 مكل برت ال مكبرت انأو ىبع ةلار ال هنآ اوملعا : اعيمج مهل لاق هللا نا يورو

 "ليزم ىنإق . ىب نمؤأ ملو ىب كرشا نمم مقنناس ىتاف ائيئَ ىب اوكرشت الف ىرمع

 ٠ 102 : ةيآلا . فارعالا ةروس )17)

 ٠ 83 : ةيآلا ى نارمع لآ ةروس (18)
٠ 18 : ةيآلا . لمنلا ةروس )19(
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 7 م . - . .. « ه .مآ ۔,۔ . ۔ د ۔ م 77 ء م ه , م

 : اولاقف اعيمج اوملكت . اباتك مكئلع لزنم د . ىقاتيمو ىدهمع مكن واركذي السر مكيلا

 عختشمتاَجآ تمع مث؛مُهَقاَكيم كلتب دخاف دبع اتل ير ك اُهَنإَو انبر كنأ انهت
 ةروصلا َنَسَحَو َرقَقلاَو ينملا مهنم ىآَرَف مدآ مهيلإ رظنت مهَبئاَصَمَو مهقاززآو

 مهَرَقا املف ؛ركشا نأ بحا ىتنإ لاقف ؟ مهتيب تيرََس ال ملق تَر : لاقف كلَد نودو
 .؟ ه ؟ ۔ .. ۔ 2 م 42 ؤ ٠ , 4-, هد ۔,۔ . ه۔ ے۔ .ه ب . ۔ك۔ 7 ٠٥4

 ةلوي ىتح ةعاسلا م وعن الف هبلص ىلا مهداعا رعب ىلع مهصعب دَهشأَو هيجوتب

 نم يا " مهروهظ نم عتآ ىن ني كبر َدَعأ ذو ه : هلوق كلذف هقاتيم ذخأ نمم رك
 : هل وق ىنعم اه : لبق ناف : لاق مث تاءارقلا ركذف . خلا ... مهتيرذ مدآ ىنب روهظ

 . مدآ رهظ نم مهجرخا امناو " مهتزذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر دعأ ذإؤ »

 دلوتي ام وحن ىلع ضمب روهظ نم مهضعب مدآ ةيرذ جرخا ىلاعت هللا نا : ليق
 هونب مهلك مهنأ ملع امل مدآ رهظ ركذ نع ىنفتساف بيترتلا ىف ءابآلا نم ءانبالا

 . هرهظ نم اوجرخاو

 م . .2 ۔ ه . ه !س م۔ م د ۔۔ ٠4 ؤ -
 دهش يآ » لب : اولاق ؟ مكبرب تسلا مهييفنا ىلع مهدهشأو « لحو زع هلوق

 ١رقو ءايلاب اولوقي ) نارمع وبا ارق اولوقت آنآ اندهش هلوق ضعب ىلع مهضعب

 . ( امهيف ءاتلاب نورخآلا

 نع لجو زع هللا نم ربخ وه : ىدسلا لاق ( اندهش ) : هلوق ىف اوفلتخاو
 . مدآ ىنب رارقا ىلع اودهش مهنا هتكئالمو هسفن

 ضعب ىلع مهضمب هللا دهشأ نيح مدآ ىنب لوق نع ربخ وه مهضعب لاقو
 . انذهنت . قن : اولاق

 ىلب ةيرذلا تلاق امل هريدقت فذح هيفو ةكنالملا لوق نم كلذ : ىبلكلا لاقو
 مهَدَهْشَأَو) ىنعمب (اولوثبب نأ) : هلوقف . اندهش : اولاق . اودهشا : ةكئالملل هللا لاق
 . اولوقي الثل يا ( اولوقي نأ مهسيفنا ىلع

 ةمايقلا موي اولوقت الئل ميرب تسلأ مكبطاخا مالكلا ريدقتف ءاتلاب ارق نمو
 ةجحلا مزلت فيكف ليق ناف . رارقالاو قاثيملا اذه نع ( َنلفاَغ ادمع نَع انك اناي )
 قدصو هتينادحو ىلع ليلدلا هللا حضوأ دق :: ليق ؟ قاثيملا كلذ ركذي ال ادحاو

 مهنأيسنو . ةجحلا هتمزل . دوهعلل اضفان ادناعم ناك ركنأ نمف اوربخا اميف هلوسر
. ةزجعملا بحاص قداصلا ربخملا رابخا دعب جاجتحالا طقسي ال مهظفح مدعو
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 .هك كهنك كنكل

 . ميمب ني ةيرذ انكر لْبَق نم انؤابآ كرشأ امإ اولقن وأ ه : لجو زع هلوق
 اكب اكِلْهنَفَأ . اولوقتو مكسفنأل ارذع اذه اولعجتف مهب انيدتقاف مهل اعبت انك يا
 اذه لثمب اوجتحت نأ مكنكمي الف ننيلطبملا انئابآ ةيانجب انبذمتفأ « نوللا لَعَ

 . خلا . قاثيملا ذخاب ىلاعت هللا ريكذت دعب مالكلا

 عاطقناو مدآ ىنب ىلع قاثيملا ذخاب هقلعتل هلوط عم مالكلا اذه تقس امناو

 مُهَو لعفي ابم لاي الو . ءاسثي ام هكلم ىف لعفي هللاو . هيلا رظنلاب مهرذع
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو . نولشي

 ذخا دنع مدآ ىنب رارقا نا جحلا كسانم ىف هللا همحر عضولا بحاص ركذو

 : رمع لاقف هليبقتب قلعتي مالك دعب لاق هناف دوسالا رجحلا دنع عدوا قاثيملا

 بأر دحا ذإ ه : ىلاعت هللا لوق : لاقف هللا باتك نم هليوأت امو نسحلا ابا اي

 ىف مهرارقا بتك ةيدوبعلاب اورقأ املف س ةيآلا . هنرد مهروهظ نم مدآ ىنب نم
 . ةمايقلا موي هافو نمل دهشي ناكملا اذه ىف هللا نيمأ وهف رجحلا اذه همقلاف قر

 ءادتبا كلذ اولعف مهنأ هرهاظ ( خلا . ةفئاط تباجاو ةفئاط تبأف ) : هلق

 ماسقا ةعبرأ ىلا الوأ اومسقنا مهنأ هظفحا ىذلاو طقف نيمسق اومسقنا مهنأو

 . نيمسق ىلا رمالا ةرخآب اوعجرو

 مهو دوجسلا ىلع ترمتساف ةفئاط تدجس دوجسلاب اورمأ نيح مهنأ كلذو

 نورفاكلا مهو ءابالا ىلع ترمتساف ةفناط تبأو . هرخآ ىلا رمالا لوا نم نونمؤملا

 اودجسي مل نيذلا ىلا اودجس نيذلا نم ةفئاط ترظن مث . خلا . رمالا لوأ نم

 مهلثم اولعفف دوجسلا نع اوعجرف ؟ اندجس نحنو اودجسي مل ءالؤه لاب ام : اولاقف

 مل نيذلا نم ةفئاط ترظن مث . مهرفك ىلع اوتامو اورفك مث الوا اونمآ نيذلا مهو

 ؟ دحسن مل نحنو اودحس ءالؤه لاب ام : اولاقف اودجس نيذلا ىلا اودجسي

 ىلع اوتامو اوبات مث الوا اورفك نيذلا مهو دوجسلا ىلع اورمتساو اودجسف

 . (20) نيمآ ةداعسلاب مهل متخ نمم هللا انلعج . ناميالا

 هيلع هللا انعلطا امم ثيدعلا ىف ءاجو . ةيالا هتركذ امب عوضوملا ىف ىفتكن نا لضفالا نم (ة0)
 تالامتحالاو ليصافتلا داريا ىف قارغالاو . ةيبيغلا رومالا نم كلذ ىوس امع كسمنو . بيغلا نم
 نع كلذ ءاج اذا هلب ىركذلاو ظاعتالا نم هلجال ةيالا تقيس امع اهدعبيو ناهذالا تتشي امم
. ٠ هععصم ما امهبارضاو ىبلكلاو ىدسلاك هرابخاو هتاياور ىف مهتا نم قيرط
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 هلعفي مل دبعلا نأو دبعلا لعف قلخ هللا نا ىلع لدت تاياورلا هذهف ) :: هلوق
 قلخ ةهج نانتهج هل دبعلا لعف نأ ىلا ةراشا هيف ( خا . هملعو هردق ذا هللا نود

 .:دبعلا ىلا فاضت نوكسو ةكرحب بسك ةهجو هللا ىلا فاضت

 بلاط ىبأ نب يلع لاس الجر نأ ىريو ةيردقلا ىلع درلا ىف رطانقلا ىف لاق
 ملكنت نأ كايا ؟ هللا نود نم وا هللا عم هكلمت ءىش نع ىنلأست : لاقف ردقلا نع

 دقف هللا عم هكلمت تنك نا معن : لاقف ؟ نينمؤملا ريما اي ملو : لاق كقنع برذضاق ٠

 كسفن تلعج دقف هللا نود نم هكلمت تنك ناو . هللا عم اكيرش كسفن تلعج

 امل كلاملا تنأ : لاق ؟ نينمؤملا ريما اي جرخملا امف : هل لاق . هللا نود نم ادوبعم

 . هللا ةمبضيب الا هللا ريسم نع كل .لوح الو . َرَدقأ هيلع ام ىلع رداقلاو . ككلم
 ةوق الو لوح ال نولوقي سانلا تممس امأ . هقيفوتب ألار هللا ةعاط ىلع كل ةوق الو

 عفنو٬نوكسو ةكرح نم ملاعلا ىف يرجي الف _ لاق نا ىلا _ ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 .ردقلاو ‘اضقلا هب قبسو ممقلا هب ىَرَج امب الإ رفكو ناميإو٬ةيصعمو ةعاطو ؛رضو
 طقست الو هيلجر وا هنطب ىلع ناويح بدي الو هيحانجب رئاط ريطي ال كلذكو

 ىرحب ال . هتئيسشم و ىلاعت هللا نم ةداراو ردقو ءاضقب الا ةضوعب ترطَت الو ةقرو

 ٍةبَبصمم ه َتاَصآ ام ه : هناحبس هللا لاق . هملع هب قبس دقو الا كلذ نم ءىش

 لبق نم ىنعي (21) ى اَماَربَت نأ لبق نيرباتك ىف الاو مكيضنآ ىف الو ألا ىف
 ةالصلا هيلع هيبنل لاقو . ةبيصملا قلخت نأ لبق : ليقو . سفنلا ىنمي . اهقلخن نأ
 لوسرلا نع ثيدحلا ىفو . (22) ( ذ هللا بتع ام لاب اتبيت نل لق) :: مالسلاو

 ضزألاو تاومسلا َقَنْعَب نأ َلْبَق ريداقلا هللا رَدَق) : لاف هنا ملسو هيلع هللا ىلص
 الو هنع ىهن ام بانتجاو هب رما ام لانتما ناسنالا ىلع بجا ولاف.ةَئَس فلآ نيىيَمَح
 هب رثاتسا ىذلا هللا ملع نوزخم نم كلذ ناف ردقلاو ءاضقلا يف ضوخلا فلكتي

 . (نولأشسُي ممر َلَعَفي اَمَع لأسي ؟) قلخلا نع
 ىلا ءامسلا نم لزني ملو قيفوتلا رومالا مامز نا ملعا : رخآ لحم ىف لاق مثا

 اودَمحاَج نيذلاو ه : ىلاعت هللا لاق داهتجالاب نورقم وهو قيفوتلا نم لقا ضارالا
 . (23) . ينيملا عمل هللا نإو انكبُس مُهنَيدهنل ايف

 ٠ 22 : ةيا . ديدعلا ةروس (21)

 ٠ 51 : ةيآلا . ةبوتلا ةروس (22)
٠ توبكنعلا ةروس رخآ (23)
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 ىب كلس وا ىدهلا ينبنج نا تيأرأ بلاط ىبأ نبا يلعل لاق الجر نا ىورذ

 دقف ائيش هيلع تبج وتسا تنك نا يلع لاق ؟ ءامسأ مأ يلار نسحاا ىدرلا قيرط

 . ءاشي ام هكلم ىف لعفي وهف الاو . ءاسأ

 ًَكَقَلَحأ ىنربخا : ىلع لاقف باوجلا الا ىباف هنع ضرعاف ردقلا نع لجر هلأسو
 لقن ُهنوَرَتأ نيرضاحلل ىلع لاقف لجرلا كسمأف ؛ ءاش يع رأ تئش تي هللا

 ؛اضي تيي كنييتيأ يلع لاق“اّضَي امك لجرلا لاقف هقن ترش ًآلإؤ ؟ ذا ةاش فيك
 ثتْيَح لاق ؟اَضَت ثيح وأ :امب ثشَح تلخدف لاق.۔:ابأ امك لاق ؟ثاّضت فيك مآ

 . لاق نأ ىلا . ؛ّىَش رسألا َنم ك سينك لاق . ات

 : ليق امك . بلاطلا دي ىف بلقنملاك هيلع ىضقم وه امم براهلا نأ ملعاو

 رد قُم ر ومسلا نم تيَتَع ااو

 هجوتت تخت هش ترق
 ةيردنكسا ةنيدمب ناطلسلا ةمدخ نم لخأ الجر نأ كولملا جارس باتك ىف ركذو

 : لاق اهيف لجرلا ىمارتف رثب ىلع اورم ذا هنوداتقي وه امنيبف هؤافرع هب رفظف

 لج رلا لاز امف اهرخآ ىلا اهلوأ نم امئاق اهيف لجرلا ريسي بارسأ رئبلا هذهلو

 ناطلسلا راد ىف وم اذاف اهب قلعتف ةدعاص ارئب دجو ىتح ضرالا تحت يشمي

 . اعناط هيلا ىشمف ناطلسلا نم همعزب رغف . هبداو هضبقن

 عمسف ةاحنلا بلطي هل رامح ىلع ىليل ىبأ نبا :رمف ةفوكلاب نوعاطلا عقو لاقيو

 :: لومقي ادسشنم

 راح قَع تلا ةبشي نت
 راتيط ة حيم ىذ نع الك

 راثي نع فشقتلا ئينأسي وآ

 يراكسلا ءامسا “تللا ضبق

 - خلا . برهم الف ىراسلا مامأ هللا ناك اذا لاقف ةفوكلا ىلا امجار ركف

 امب ذخالا ىلع نوردقي ال دابعلا نا معز نم نع سابع نبا لئْس) : هلوق - 3

 ىلع درلا نم هللا همحر غرف امل (خلا ... هنع اومهن امع فكلا ىلع الو هب اورمأ

تيداحاو نآرقلا مهبذكف هلاعفا قلخي ناسنالا نأب ةمعازلا ةلزتعملا مهو ةيردقلا
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 ناب ةلئاقلا ةربجملا ىلع درلا ىف انه عرش . مدقت امك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 تيملاك رايتخا الو اهيف مهل بسك ال اهيلا نورطضمو مهلاعفأ ىلع نوربجم دابملا

 مث اهنع مهرجز ىتلا مهلاعفا ىلع مهربجا ىلاعت هللا نا اومعزو . لسافلا دي ىف
 . اهيلع مهبذع

 امب ».: هلوقو . « نولمعي انا اًم“اَرَج ه : ىلات هلوق مهيلع ةجحلاو
 . (24) . ريبتنل مالب ستل هللا نأو كيدا ْتَمَدَق ام » : هلوقو . « نوبسكي
 ةلادلا تايآلا نم كلذ ربغ ىلا (25) « َنيلإظلا هه اناك نكو مُاَنُمَلَط امو » : هلوقو

 . )ومرتجا ام ريغب مهبذمي ملو اوبستكا ام ريغب مهذخاؤي مل هنا ىلع

 تالاؤسلا بصاح هاور ام ةربجملا هيلا بعذ ام نالطب ىلع ةلادلا ثيداحالا نمو
 هنا ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ىورو : مهيلع درلا ىف لاق تيح هللا همحر

 ىعشس جرَو . هيدلاو قمع لجرو . هللاب رشآ لجر :هئادين قطت ال ةنسَحر : لاق .
 لثم تند هلا قَع لمع لجرو . ةمرحم ضت لتق لُجَرو . رناب ناطل قإ هيخأب
 . لعف هل سيل ربجم وه لاق نم

 ام خفنت ل ِناَتَنضصَحر : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يورو

 . قتعم ىت ةربجلا هنآ دبعلا معزب نآو هقلاب كرقلا:ماوؤص الو ةالص

 لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىلا ءاج معثخ نم الجر نأ يورو

 هللا نع نم اهِإ اولوق مث ىماما اولتي ملام لاق ؟ هتابع ةللا غحري ىتم دللا
 . ىهتنا . اتمَرْشأ ام اتبثَر اص ؤگوك رابج

 هنا بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو : كلذ لبق لاقو (اميئَمَع لَ) دنسملا ىف داز

 ماشلا ىلا ان ريسم نع انربخأ نينمؤملا ريما اي هل لاقف خيش هيلا ماق نيفص نم عجر امل

 املو رَم اننِطَو ام ةَمسَلا اربو ةَّحْل ١ قنك ىزنلارر : يلع هل لاقف ؟ ردقو ءاضقب ناكا

 هللاو . ىئانع بستحأ : خيشلا هل لاقف . ردمو ٍاَضَقب ناك آلا ايداو ًانّطبمم الو

 مثمشزيسيه ىف كرجأ هللا مقع .دَمَل لب : هل لاقف . ائيش رجألا نم يل تأ ىردا اس
 مكنالاع نم ء ىف انوكت ملو نورم مئنآو مكفرتئم ىنو نورئاس متنآو

 ٠ 51 : ةيا . لافنالا ةروس (24)
٠ 76 : ةيلا . فرخزلا ةروس (25)
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 ءاضقلاو . نيرطضم نكن مل تيك : خيشلا هل لاقف . نيرطضم اهيلإ لو نيممرَكم
 امزال ؟اّضَت تْستظ َكلَعَل خيسلا هيا فيو : ىلع هل لاقف ؟ ريسم اَْيَلَع ردقلاو

 يهنلاو وللا ني رمالاو باقيلاو باولا لطبل كيلم كلذ ناك ول . اًيناَح رتو
 لا نييحلا نكي ْملَو نىيخمل ةدمح الومر بيذ ةمنال ىنأ نكن ملو . هبولاو دمئَوْلاو . ه د 7 ر م .٦؟-۔ ٠ » .إ ٥ ۔ <حس ۔ . ".س ."؟ ٫ ". ,1 هد ۔١٩۔ 2 ء ۔؟,۔

 دئُجَو نامتؤألا ةدبع هلاقَم كنت . نىلا ني ملاب لوآ اىيئملا الو ءىيئمنا َنمحتملاب

 هذمم ةيتركت مهو باوصلا نع ىمعلا لُمَاَو روزلا دوهشو للا ءامَصخَو ناطقلا
 . ع َ 7 7 ك م 22 ..ه . ّ 2 « ٠ 'إ 4 ,,ص 7.4 .4

 اهركم عطت ملو . اريس 7 اريدحت ىهنو . ارييخت َرَمأ هللا ناي . اهَسوحممو رغمالا

 اهو ضئألاذ تاوملا يقلح ملو . اثبع لسرلا لسري ملو . ابلس صئي مكو
 . «1) ( راملا ني اوزف نيذلل لبَوَك . اوررق نيذلا نلَع كلد ) الطاب امهنيب

 : كلذ دعب هل لاق هنأ ظفحاو

 اتاَوُضر ينمُحَرلا نم روشنلا موي ٠ هيعاطب وجرت ىذلا مامإلا تنأ

 اًتاسحا, هيف انع كبر لارنج ائستلُن ناك اَم اتنيد نه تحضوأ
- 

 م ے

 ةتي: هللا همحر خيشلا لاق : هصن ام رخآ لحم ىف اضيأ تالاؤسلا ىف ركذو

 منلاو دمحلاو ىهنلاو رمالا . باستكالاو رايتخالل ةتبثم ربحلل ةلطبم ءايشأ

 . . باقعلاو باوثلاو

 هلوق ىف ىواضيبلا لاق ( خلا . نيطايشلا نم مهناوخا مهيلا اهيحوي ) : هلوق
 نيطايش ىلا نجلا نيطايش سوسوي (26) . ةيآلا . ضعب لإ مهضعب ىجوي » : ىلامن
 . خلا . سنالا

 مييلَع اوكسبليِلَل » ءاوغالاب مهوكلهيل " همود ه : ىلاعت هلوق ىف لاقو
 مهيلع بحو ام وأ ليعامسا نيد نم هيلع اوناك ام مهيلع اوطلخيلو (27) . هنيد

 . خلا . هب اونيدتي نأ

 . ملعأ هللاو . انه بسانملا وه ىناثلاو : لوقأ

 عماجلا ىف هظفل ( خلا . ىنملع ام مكملعا نأ ىنرما هللا نا ) :: هلوق _ 4
 باوبا َقَع همَتَسَق ادا مكبؤأ نآو ىنتَلَع انم مكملعا نأ ينرمأ لاعت هللا نا ) ه؟ ۔۔ .42 _ ؤ ب4ث .2 ر 7 ر ۔ِإ4 .م ...؟ 2 ۔ا۔=2,,

 ٠ ]112: ةيآلا . ماعنالا ةزوس )27(

 ٠ 137 : ةيآلا . ماعنالا ةروس (27)

٠ 26 ةيآ ص ةروس نم ()
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 ماعط مكدع يدي نيب عضو اذإو مگلزاتم نمع ثيبقللا عجرت ةللا اوركذا مكرجح
 نع زؤاعيلَك يلاي لستغأ نمو . مكقاذأ ىف ثبيحلا مك راشب ال ىت سيلت
 هباتصآق رةنسشمم ىف َلاب نَمَو . هسفن آلإ نموي ال منلا هباصأ لمشي مل نإق يتروع
 َنيطاَيستلا تاق اَهَتْحَت ام اوتسنمماف ةداملا مُمُعَفَر اذإو .هسفن لإ موت لق ساوسولا

 . ( مَكياَط ىف بيصت نهل امجن الف اهتحت ام نوطقتلي
 لاق . نونجلا نم فرط انه دارملا ( ممللاو ) ائيش حراشلا هيلع بتكي ملو

 موملم لجرو . نونجلا نم فرط اضيا ( ممللاو ) ممللا ىلع مالك دعب حاحصلا ىف

 .ليلقلا ءىشلاو سملا وهو ةمل نجلا نم انالف تباصا اضيأ لاقيو . ممل هب ىأ

 امم » : ىلاعت هلوقل لثامم ثيدحلا اذه ( ىنودبعيل ىدابع تقلخ ) :هلوق
 هللا نإ ىلع مالك دنع تالاؤسلا ىف لاق . (28) س نوبتَيِل آلا, شتئإلاو ٌنحَلا تفع

 ةماعب تسيل ةصوصخم يهو نآرقلا لكسنم نم ةيآلا هذهو ةعاط ىلع ادحأ ربجي مل

 . مهعيمج ىف

 . . مهب ولق نم ظ و مهنم ًانْيَم ةماع ضفاورلا تلاقو
 سنإلا نجلا قنح امك ه : لجو زع هلوق هصن ام بتكلا ضعب ىف تيارو

 اهدوجو مزلي ال ةياغلا نال نيرفاكلا ةدابع مدع كلذ ىف ىفاني ال ى ِنوْتَتَيلآلاي

 ليلدب صوصخلا هب ديرأ ماع كلذ نأل وا هب بتكال ملقلا تيرب : كلوق ىف امك
 . ةدابملل نوكي ال منهجل قلخ نسو (1) . اريثك مّنَهَجِل انأَرَذ ذم ه ) : هلوق

 . هللا همحر تالاؤسلا بحاص دارم اذه نا رهاظلاو

 نا حلاصملاو مكحلاب لاعفالا ضعب ليلعت ىلع مالكلا دنع بهاوملا ىف ركذو
 نفتسم هللا نال ىقيقح ال ىظفل ليلعتلاف ةدابعلا مهيلع تضرف و مهتقلخ ةيآلا ىنعم

 .ملعأ هللاو . ثيدحلا قايسل بسانملا وه ليوأتلا اذهو . عجاريلف .خلا . عفانملا نع

 امك لاكشا الو اضيأ ةماع نوكتو ةدابعلاب مهرمآل ىنعملا نوكي نا لمتحيو

 اضيا هجني ةعاطلل نيرفاكلا هللا قلخ زوجي لهو تالاؤسلا ىف هلوق نم ذخؤي
 . خلا . معنف ةدابعلاب مهرمايل ديرت تنك نا

 ٠ 56 : ةيآلا . تايراذلا هروس (28)

٠ 179 : ةيآلا س ىفارععالا ةروس (1)
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 وه امك مهنم رافكلا تلاتغا ىا (( خلا , مهتلاتغاف نيطايشلا مهتنتاف ( : هلوق

 هلاتغاو ءىتلا هلاغ حاحصلا ىف لاق . ردي مل ثيح نم ذخالا وه لايتغالاو . مولعم

 . خلا . ردي مل ثيح نم هذخا اذا

 . ةرابعلا هذه ىنعم ام لمأتي ) ىنتعنمف ىنبقسي نأ هللا دارا ( : هلوق _ 5

 . مولعم وه امك ةدارالا نع دارملا فلختي الف ناك اثيسش دارأ اذا ىلاعت هللا ناف

 نمف الاو نبللاب نايتالاو ءاقستسالا دنع هل رهظ ام بسحب كلذ قلطا هلعلو

 ٠. ررحيلف . ملعا هللاو . كلذ لهجب ال رمع ند هللا دبع نأ مولعملا

 . ( خلا . مهلامعأب اودعس و اوقش مهنكلو كلذك سبل هنا ىبأ لاقف ) :: هلوق

 , هللا همحر يبأ هلاق ام ىفناني اه هنع هللا ىضر رمع مالك ىنف سيل : لوقأ

 ىف قبسم ىذلا هلممب ىأ همأ نطب ىف ىقشو ىقسشلل ءاقسلا قبس هلوق ىنعم نال

 الوأ ظوفحملا حوللا ىف كلذ بتكو هب ذخاؤيو 7 مذي و هبستكي هنا هللا ملع

 . مدقت امك همأ نطب ىف ناك نيح امهنم لك ىف وأ هنيبج ىلع وا هتفيحص ىفو
 نظب نم ديسلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل قفاوم هنع هللا ىضر رمع مالكف

 . لاق امك وا ( هيأ نظب نم يقشلا همآ
 لثم هج هب نظي الو دارملا روهظل ملسو هيلع هللا ىلص قلطا امك قلطأف

 مكحلاب ملاعلا نع ردصي امنار قيدصتلا نأل ( تقدص ) هلوق كلذ ىلع لديو . اذه

 . ملعأ هللاو

 : ىلاعت هللا لاق عماجلا ىف تيدحلا ظقل ( هبضغ هللا ةمحر تقبس ) :هلوق

 لع هدب بتك ىلحل ١ قلح 11 لاعت هلل ١ نا ( ةي اور ىف و »- ىبص تقبس ىنتمحر ,

 . ( و « . ذع ه نم َُر نا 1

 ,زمححَر نا ) هشر قوف هدنع تنك قلحلا ىضق امل هلللا نا : ىراخبلا ىفو

 . (. يبضمت قبتم

 قلخلا قلخ يأ ( قلخلا هللا ىضق امل ) : هل وق حتفلا ىف لاق : ىمقلعلا لاق

 قلطي ىضقو هسنج دجوا دارملاو (1) سِتاَوََس مئس ًةرُهاَضقق» : ىلاعت هلوقك وهو

 . يضماو غرفو نقتاو مكح ىنعمب

٠ 11 ةيآ نم ى تلصف ةروس (1)
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 حوللا ىف بتكي نأ ملقلا رما ىا ( هبانك ىف بنك ) ةياور ىف ( بتك ) : هلوقا
 . لاق نأ ىلا . ظوفحملا

 : هلوقك هللا ءاضق ىذلا ءاضقلا اما نيئيش دحا باتكلاب دارملا : ىباطخلا لاق و

 قُؤَضر: هلوق ىنعم نوكيو كلذ ىضق ىا (29) . ليسو انأ نبغ هنلا بتك ه
 كضبن ال رباتك ىف ) : هلوقك هلدبي الو هاسني ال وهف كلذ ملع هدنع يا ( شرلا
 مهروم] نايبو قلخلا فانصا هيف ىذلا ظوفحملا حوللا اماو (30) ص ىسن آلو ىر

 هركذو ( ِضزَعْلا قوق هَدْنِع وهف ) : هلوق ىنعم نوكيو مهلاوحاو مهقازراو مهلاجآو

 هللا هيزنت نم هيف لاطا ام رخآ ىلا . خلا . جيرختلا ىف زئاج كلذ لكو هملعو
 . ماسجالا تافص نم كلذ ريغو لولحلاو ناكملا نع ىلاعت

 ةمكحلا نأ شرعلا قوف روكذملا باتكلا نوك نم ذخؤي ةرمج ىبا نبا لاق : لاق مث

 هبيغ ضماغو هتردقو هللا ةمكح رثا نم ءاش امل الماح شرعلا نوكب نا تضتقا

 هدارفنا ىلع ةلدالا ربكأ نم نوكيف ةطاحالاو ملعلا قيرط نم كلذب وه رثاتسيل

 (31) س ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا » :: هلوقل اريسفت كلذ نوكي دقو . بيفلا ملعب

 . شرعلا قوف هعضو ىذلا هباتك وهو هتردق رمأ نم هءاش ام ىأ

 نع هزنم هللاو ناكملل ةفللا ىف دنع : لاطب نبا لاقف ( هدنع ) : هلوق اماو .

 . هللاب قيلت ال ثداوحلاو ثداح وهو ىنغي ضرع لولحلا نال عضاوملا ىف لولحلا
 لمعي نم ةبوقعو هتعاطب لمعي نم ةباثاب هملع قبس هنا هانعم ليق اذه ىلعف

 .اطق كانه ناكم الو ( ىب يدبع نط ةئِع انأ ) : رخآلا ثيدحلا ىف هلوق هديؤي
 لصالا ومو ناكملا ىف لمعتسيو برقلل عوضوم ظفل ( ًدنِع ) : بغارلا لاقو
 "مهبر دنع ءايحا» هنمو ةبترملا ىف لمعتسي و لاق نأ ىلا - داقتعالا ىف لمعتسيو

 . كمكح ىف هانعمف () ( ًكدئِع ث قحلا ومحم اًدَم نا نإ ) : هلوق امأو

 ٠ 22 : ةيالا . ةلداجملا ةروس (29)

 ٠ 52 : ةيآلا . هط ةروس (30)

 . 5 : ةيالا . هط ةروس (31)

: 32 ةيآ نم لافنالا ةروس )٧(



 289 ةيردقلا ىلع ةجعلا ىف ءاج ام

 ` ` ءىش هنع ىفخي ال كلذ نع هزنم هناف هاسني الثل ةناعتسالل سيلف هبتك ىنعم امأو

 . نيفلكملاب نيلك وملا ةكنالملا لجا نم بتك امناو

 برضي نأ ىٍخَتسَي ال ةللا ناو « ': ىلاعت هلوقك وهو شرعلا نود هانعم : ليقو

 ءيش نوكي نا داعبتسا ليوانلا اذه ىلع لماحلاو (32) " اهو امف ةصوب ام الم

 ( . شرعلا قوف تاقولخملا نم
 . ىلاعت هللا قلخ نم قلخ شرعلا نال هرهاظ ىلع كلذ ءارجا ىف روذحم الو

 نوكت الف هَملَع وأ هركذ يا ( هدنع وهف ) : هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 زيح نع اعوفرم قلخلا نع ايفخم هنوك لامك ىلا ةراشا ىه لب ةيناكم ةيدنعلا

 . هلكاردا

 لاصيإ ةدارإ وهو همزال بضغلاب دارملا ( ىبضغ تقبس ) : هلوق ىف لاق نا ىلا

 ةمحرلا قلعت ىا قلعتلا رابتعاب ةبلغلاو قبسلاو . بضغلا هيلع عقي نم ىلا باذعلا

 هناف بضغلا اماو ةسدقملا هتاذ ىضتقم ةمحرلا نال . بضغلا قلعت ىلع قباس بلاغ

 دروأ نم لاكشا عفدني ريرقتلا اذهبو . ثداحلا دبعلا نم لمع ةقباس ىلع فقوتي

 .هبهذم بساني امب هللنضق. خلا . نطاوملا ضعب ىف ةمحرلا لبق باذعلا عوقو

 رثكا ىأ مركلا نالف ىلع بلغ لوقت لومشلاو ةرثكلا ةبلغلا ىنعم ليقو : لاق

 :. تاذلا تافص نم . بضغلاو ةمحرلا نآ ىلع ءانب هلك اذهو . هلاعفأ

 . تاذلا تافص نم ال لعفلا تافص نم . بضغلاو ةمحرلا ءاملعلا ضعب لاقو

 ناكسا ىلا ةمحرلاب ةراشالا نوكتف ضعب ىلع لاعفالا ضعب مدقت نم عنام الو

 ترمتسا كلذ ىلعو . اهنم هجارخا نم عقو ام هلباقمو الثم قلخ ام لوا ةنجلا مدآ

 عقي مث هريغو قزرلا نم مهيلع عيسوتلاب مهقلخ ىف ةمحرلا ميدقتب ممالا لاوحأ
 . لاق نأ ىلا . مهرفك ىلع باذعلا مهب

 نم رثكا اهنم قلخلا طسق نا ىلا ةراشا ةمحرلا قبس ىف : ىبيطلا لاقو

 . خلا . بضفلا نم مهطستق

 ٠ 26 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس )32)
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 لَرَم اَم مهيلظب سانلا هللا ذخاي ولَو ه : ىلاعت هلوق لوقلا اذهل لديو : لوقا

 مهلاني ال بضغلا ناو قاقحتسا رغ نم مهلانت اهناو :: انلق (33) .ةباد نم اَهيَلَع
 نأ لبق ائشانو 7 اعيضرو انينج صخشلا لمشت ةمحرلاف . قاقحتساب الا

 بونذلا نم هنع ردصي نأ دعب الا بضفلا هقحلي الو . ةعاطلا نم ،ىش هنم ردصب

 ١ . كلذ هعم قحتسي ام

 مدلا نايلغو سفنلا راسحنا بضغلاو بلقلا ةقر ةغللاا ىف ةمحرلا نال : لاق

 . هليوات نم دبال زاجم ىلاعت هفصوف . هللا ىلع لاحم هلكو

 ىلاعت هقح ىف ىضرلاو بضغلاو ةمحرلا : اولاقف كلذ ىف ءاملعلا فلتخاو

 عيطملل ةباثالا هتدارإف ةدارالا ىمعو تاذلا ةفص ىه ىنعم ةفص لا ناعجري اما

 ابضغ ىمسي هنالذخو يصاملا باقع هتدارإو . ةمحرو ىضر ىمست دبعلل هتعفنمو

 ىلا ناعجري وأ . ةدحاو ىمهف ةميدق هل ةفص ىلاعتو هناحبس هتدارإو . زاجم وهف

 دازو . ننيققحملل نالوق ناذهو . لاعفالا تافص نم امهف . باقعلاو ميعنتلا سفن

 . مذلا وأ ءانثلا ىنعمب مالكلا ةفص لا امهع وج ر مهضعب

 انباحصا نيبو برغملا لهأ نم انباحصا نيب اذه لثمب عمجلا نكميو : لوقا
 اتفص ىضرلاو طخسلا نا : نولوقي برغملا لهأ ناف ةقراسشملاو لبجلا لها نم

 نم اهنا : نول وقي ةقراشملا و لبحلا لهاو 1 ةوادعلا و ةيالولا لا ناج رت تاذ

 . حجارلف . ملعا هللاو . هلحم ىف نيب امك باقعلاو باوثلا امهب ادارم هلاعفا
 . ملعا هللاو . ىظفل ةقيقحلا ىف هللا مهمحر مهنيب فالخلا نا ىلا رمالا لوثيف

 امهيف عماجلا ىف ركذ ( ىتعافش امهلانت ال ىتمأ نم نافنص ) : هلوق - 8

 . تابارر

 ةََرَدَقْلاو ةئجرملا . بيصت مالشإلا ىف امهل سيل ىتمأ نم نافنص : اهنم
 . « هترَدَقْلاَو ةنجاملا _ ةمايقلا موي ىنعا مهلا ال ىتمأ نم نافنص ) : اهنم»
 (ةئجرملاو ةيرَدَقْلا؛ةَنجلا نالغب لو ضؤَحْلا ع ِنادرت ال ىنمأ نم نافنسم) :. اهنمو
 سأب ال امالك امهيف ىمقلملا ركذ نكل . ةيافك هيف امب امهيلع مالكلا مدقت دقو

 - .۔. ٠ هداريإب

٠ 61 : ةيالا . لعنلا ةروس (33)
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 ةثجرملاو لمع الب لوق ناميالا نولوقي نيذلا : لاق ةئجرملا نمف ليق ) : هلوق

 لاؤسلا عقو مل رظنا ( خلا . رابج هللا نم ىه نولوقيو ىصاعملاب نولمعي نيذلا
 . ملعا هللاو . ةئجرملا نود ةيردقلا ىنعم حوض ول هلعلو ؟ ةيردقلا نود ةئجرملا نع

 ليلدب نيتنيابتم نيتقرف ىلع قلطي ةئجرملا ظفل نا ىلع لدي ثيدحلا راظ مث

 . خلا . صامعملاب

 لوق ناميالا نولوقي نيذلا مهنأب لاق نم طلغو نيينعملا مهيف ىمقلملا ركذو

 : لاق ثيح لمع الب

 نأب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مالعال ةوبنلا تامالع ىن لخدي ثيدحلا اذهو

 . . لاق نأ ىلا . هتما ىف نادج ويس نيفنصلا نيذم

 ليق عونلا فنصلا : حيباصملا حرش ىف ىتسشبروتلا لاق : انخيش لاق مث

 اذهو . لوقلا نع لمعلا نورخؤيف لمع الب لوق ناميالا نولوقي نيذلا مه ةئجرملا

 نيذلا ةيربجلا مه ةئجرملا نأ اوركذ لحنلاو للملا باحصأ رثكأ اندجو انال طلغ

 . ةيردقلا فالخ ةيربجلاو تادامجلا ىلا هتفاضاك دبعلا ىلا لصفلا ةفاضاب نولوقي

 لوق ناميالا) نولوقي نيذلا مه ةئجرملا نا "للق نم طلغي ال هنأ قحلا : لوقأ

 . ثيدحلا ىف كلذ توبثل (لمع الب

 ةئجرملا مه لمع الب لوق ناميالا نولوقي نيذلا ةئجرملا له مالكلا ىقب نكلو
 وآ لسافلا دي ىف تيملاك ناسنالا نولعجيو هللا ىلا دبعلا لاعفأ نوفيضي نيذلا

 . ررحيلف ؟ مهريغ

 رئابكلا نوبكتريو هللا رمأ نوئحجري مهنال ةئح رم ةيربجلا تبمس و : لاق . اندع

 نيقيرفلا الكو . طيرفتلا ىلا ةيردقلا تبهذ امك . طارفالا ىلا كلذ ىف نوبهذي

: 

 دبع لك نأ نوعدي مهنال ىلاعت هللا هردقي ام وهو ردقلا ىلا اوبسن امنا ةيردقلاو

 . هللا ريدقتب كلذ نأ اوفنو ةيصعملاو رفكلا نم هلعف قلاخ

.نيقيرفلا رفكي نم هب كسمت امبر (بيصن مالسالا ىف امهل سيل) هلوقو : لاق
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 ةيردقلا ىآ مهنا ننيلواتملا ءاوهالا لمأ ريفكت ىلا عراسي ال نأ باوصلاو

 مهل لصحي ملف قحلا ةباصا ىف مهعسو اولذب دقو رفكلا رايتخا كلذب نودصقي ال

 ىذلا وه لوقلا اذهو . ءىطخملا دهتجملا وأ لهاجلا ةلزنمب اذا مهف اومعز ام ريغ

 (بيصن امهل سيل) : هلوق ىرجف اطايتحاو ارظن ةمالا ءاملع نم نوققحملا هيلا بعذ

 . (بيصن هلام نم هل سيل)
 عم رضي ال هنا نودقتعي مالسالا قرف نم ةقرف ةئجرملا : ةياهنلا ىف لاقو

 ىلاعت هللا نأ مهداقتعال ةئجرم اومس . ةعاط رفكلا عم عفني إ امك ةيصعم ناميالا

 . خلا . مهنع هرخا يأ يصاعملا ىلع مهبيذعت احرأ

 لمع الب لوق ناميالا نولوقب نيذلا مه ةئجرملا نا ىلع لدي امم اذه : لوقا
 ٠ مدقتملا طيلفتلل ىنعم النف

 نآ ىلع لدف ةيربجلا ىلع . لالدتسالل ثيدحلا قاس امنا هللا همحر فنصملاو

 . ملعأ هللاو . ناتقرف ةئجرملا نا مدقت امك رهاظلا نكل . ةئجرم نومسي ةيربجلا

 ىلعف . خلا . ىصاعملاب نولمعي نيذلا ةيردقلاو خسنلا بلاغ ىف تيار مث
 . ناقالطا ةيردقلل نوكي اذه

 نولوقيو مهسفنال اهن وفيضي و هللا ردق مهلاعفا نع نوفني نيذلا : امهدحأ

 . ةي ردقلاب نوروهشملا مهو ةلزتعملا معو هلاعفا قلخي ناسنالا نا

 .. انموق بنك ىف كلذكو مهعم الا ردقلا ىن لادحلا برغملا لهأ بصني ملو

 ةيربحلاو دلوم مالك وه : ةدبع وبأ 1 ردقلا فالخ رمحلاو : حاحصلا ىنف لاق

 . خلا . ةيردقلا فالخ كي رحتلاب

 مهتيمست ببسب مهعم مالكل ١ مدقت و ءايل ١ ناكساب ةي ربجل ١ نأ بلعت ركذو

 . كلذب

 ابسك مهسفنال نوتبثي الو هللا ردق ىلا مهلاعفأ نوفيضي نيذلا : ىناثلاو
 مهل املاظ هللا نوكي نا مزيلف ةيربجلا معو هللا ىلع مهبونذ اولمحو ارايتخا الو

 . اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت .. بسك هيف مهل سيل ام ىلع مهبذع تيح
. ملعا هللاو . رامن فرج افش قَع نيقيرفلا اتلكو . مهيلع درلا مدقت دقو
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 __سسسسس_سس.. ...... ......

 رمالا تاجرا لاقي ريخاتلا ىنعمب اهمالكو زمهت الو زمهت ةئجرملاو : لاق اندع

 لثم ءىجرم بسنلا ةئجرملا مهو اجرم لجر زمهلا نم لوقتف هنرخا ذا هتيجراو

 لثم ىجرمو ةنجرمو جرم لجر تلق زمهت مل اذاو . ىعجرمو ةعجرمو عجرم
 ٠ هريغ نع ةياور همالك ىهتنن ١ . ىطعمو ةبطعمو طعم

 بسانملاو خسنلا نم هانيأر اميف اذكه ) انم رابج هللا نم ىهه ) : هلوق

 . رده ىنعمب ءابلا فيفختو ميحجلا مضب هلعلو انل رمحم ١ول وقي نأ مهداقتعال

 ) رامح ندعملا ) ثيدحلا ىفنو ارابج همد بهذ لاقي : :حاحصلا ىف لاق

 . خلا . هرجأتسم هب ذخؤي مل هيف لممي نم ىلع راهنا اذا ىأ

 مهرايتخا ريغب كلذ ناك ثيح هب نوذخاؤي ام مهنم ردصي مل مهنا مهدارم لعلو

 . كلذ ربح لا » َنوُنَمْمي امب » » ةوبك سب « : لوقي هللا نأ عم . هللا مهحبق

 هللا نم ةنئاك ىه ىأ ربجلا ىف رتتسملا بمضلا نم لاح هلعلف .هباصتنا اماو

 . ملعا هللاو . ارده ىأ انم ارابح اهن وك لاح

 هنم ةمعن لك نال انانتماو الضف ىنعي (هللا نمف اباوص ناك ناف) :: هلوق - 17

 ةَتتَس نم كباصأ اَمَو هللا نمق رةَنَسَح نم كباَصآ ام ه : لجو زع هلوقل لضف

 . (34) ، كىيقن نيق

 هلوقل هيف ببسلا انأو ابسك ىأ ( ىنمف اطخ نكي ناو ) : هلوق

 : ىلاعت هلوقل اهيف ببسلا تناف ىأ « كسن نمق رةئَيَس ني كباصأ اممَو ه : ىلاعت
 - . 7 . ے ٥ م ٠2.۔.۔ ,2 ح م ۔ ۔ س ,۔ - و 4 ..- ۔ ۔< .م ۔

 ةشئاع تلاقو (35) ٠ ريثك نع ومعيو مكيديأ تَمَسك امب هبيصم نم مكباصا امو »

 ٠ م 4ےس؛ ۔ 4 2 ح ه. :۔ ۔ < ,1 هه ۔ذ۔د,ر م ه . 2 1 .
 ... اهكاشي ةكوشلا ىتح بصت الو بَصَو هبيصي مليئمم نم ام ) : اهنع هللا ىضر

 . ( رتح هنع هنلا وّمعي امَو بنذب آلا هلعن عشت عاطقنأ ىتَحو

 اماو . كلذ نم رثكأ ىلع هل ةردق الو ةسوسو قأ ( ناطيشلا نمو ) : هل وق

 رمخ الاصيإو اداحيا ىأ ٠ هللا دنع نم لك لق « : لامت هلوقل هللا نمف قلخلا

 نيبو هنيب ةافانم الف . ماقتناو ةازاجم ةئيسلاو . نانتماو ناسحا ةنسحلا نأ

 ىفف . سفنت نمق ةينس ني كباصأ امَو هللا نيق ,ةنسح نم كباصأ ام ه : هلوق

 ٠ 79 : ةيآلا } ءاسنلا ةروس (34)
٠ 28 : ةيالا . ىروشلا ةروس (35)
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 اومعزو هللا ىلع مهب ونذ ١ولمح ثيح ةيربجلا ىلع در هنع هللا ىضر ركب ىبأ مالك

 . مدقت امك مهلاعفا ىلع نوعوبطمو نورطضمو نوربجم دابعلا نأ

 هت اسن نيب مسقي ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ( : هل وق _ 808

 بابحتسالا ةهج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اذه لعفي امنا . ( خلا . لدعيو

 هئاسن نيب ةلادعلا هيلع بجنت ال هنا ملسو هيلع هللا ىلص هتايصوصخ نم نال

 يوؤنؤ ه اهتعجاضم كرتتو رخؤت ىأ « رهن ءاضت َم ىجرت » : لجو زع هلوقل

 مميلع بجتف نوملسملا اماو . اهعجاضتو كيلا مضت ىا (36) «“اشت نم كيل
 . ةقاطلا بسح مهناسن نسب ةلادعلا

 . عامجلاو ةوسكلاو ةقفنلا ىف نهنيب لدعي نأ هيلعف كلذ نم

 . عامجلا ىف ةلادعلا ىف ةدشلا نا :: ليقو

 ال و ةوسكلاو ةقفنلا ىن ةلادعلا كرت ىن صخ رتي هنا هللا همحر همالك رهاظو

 ةبحتسم عامجلا ىف ةيوستلا نا رملا بتك ىف هب حرصملاو . عامجلا ىف صخ رتي
 ٠ . . ةمحاو ٧

 جوزلا مزلي ال هنا انبهذم : ىوونلا لاق : ثيدحلا اذه حرش ىف ىمقلعلا لاق

 ةنتفلا نم ةفاخم نهليضعت هل هركي نكل نهلك نهبانتجا هل لب هثاسنل مسقي نأ

 الا نهنم ةدحاوب ێىدتبي نأ هل زجي .مل مسقلا دارا ناف ..نهب رارضالاو نهيلع

 نم لقأ زوجي الو اثالئثو اثالثو نينليل نينليلو ةليل ةليل مسقي نأ زوجيو ةعرقب
 . انبهذم نم حيحصلا وم اذه . نماضرب الا ثالثلا ىلع ةدايزلا زوجت الو ةليل

 ةدحاولا ةعاسلا ىف نهؤطيو نهلك نهيلع فوطي نأ زوجي هنا ىلع اوقفتاو

 . نهاضر ريغب كلذ زوجي الو نهاضرب
 ءاسفنلاو ضئاحلاو ةضيرملل مسقيو اهتليل دعب ىذلا مويلا اهل ناك مسق اذاو

 رظنو سيملو ةلبق نم ءطولا ريغب 'اهب عتمتسي هنالو هب سنالا اهل لصحي اهنال

 / . كلذ ريغو

 تيبي نأ هل لب هيف ةيوستلا الو ءطولا همزلي ال مسق اذاو انباحصأ لاق

 نكل ضعب نود اهتبون ىف نهضعب اطي انا هلو . نهنم ةدحاو اطي الو نهدنع
 . كلذ ىف نهنيب ىوسيو نهلضعي ال نأ بحتسي

٠ 51 : ةيآلا . بازحالا ةروس )36)
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 رمسشي ام هللا همحر ديمس نب سيمخ خيشلل نيبلاطلا جاهنم ىف تيار مث
 ائيش كلذ ىف امهل هيلع نا ملمن الف عامجلا اماو : مالك دعب لاق ثيح كلذب

 .7777777777 لاق نا ىلا . كلمي ال امم كلذ نال ادودحم

 كرتي ملو عامجلا يف لدعي ملو روهسثلاو مايآلا ىف لدعف ةأرما ىلع ةأرما جوزت نمو

 الف بلاغلا وه بلقلا نال اهيف هاوهل كلذ امناو ىرخألل ةرثا الو اهنع اليم كلذ

 . خلا . هيلع ساب

 ىلا لعفلا فاضأ ثيح ةيربجلا ىلع در هيف ( كلمأ اميف ىلعف اذه ) : هلوق

 ال كيشت اَميِف ) عماجلا ىف ةياورلا ( كلما الو كلمت اميف ىنملت الف ) : هلوق
 نمادحا ىلا ليملا نم بلقلاب قلعتي ام ملعأ هللاو دارملاو . رهاظلا ىعو ( كلما

 ليثمتلا قيرط ىلع ثيدحلا ىف درو امك هللا ديب بلقلا رمأ نال ىرخالا نود
 ةراشا ثيدحلا ىفف ( اَضَي تبك هبلقي نمُحَولا عباصا نم نيعبصا ت لقلا

 . (37) « ْميصَرَح ونو اسيلا يب اولدعت نآ اوُعيِطَتَسَت نكو » : ىلاعت هلوق ىلا

 لوسر ناك كلذلو رذمتم وهو ةنبلا ليم عقي ال نا لدعلا نال : ىواضيبلا لاق

 اميف يتمق ِهذمم ) :: لوقيو لدعيف هناسن نيب مسقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لك اوليمت الت ه : هلوق ىف لاق نا ىلا ( كلا الو كيَمَت اميف ىنذخاؤَت لمك كيم
 .هلك كرتي ال هلك كردي ال ام نآل . اهنع بوغرملا ىلع روجلاو عاطتسملا كرتب « لمكا

 عماجلا ىف ثيدحلا ظفل ( هللا باتك ىف دئازلا هللا نعل ) : هلوق - 9

 . هللا ردقب بذكلاو . هللا رباتك ىف يارلا : باَجمت ىبت لمكَو ْمُهْنْنَعَل ةعبس )

 . يتنس كراَتلاَو .هللا َعَرَع امم ينرئِع نم ليتسملاو .اهنلا ةمرح لتلاو
 لاق ( هللا عأ نم نيو ةللا لدأ نم ةيلإ هنانس بجناو ءيقلاب وبأنشملاد
 نا زوجي : ىبيطلا لاق :: انخيش لاق ( هللا بانك ىف دئازلا ) : هلوق ىف هحراش
 :ظفللا هنع وبني امب هلواتي نا وآ هنم سيل ام هللا باتك ىف لخدي نم هب داري

 . رقك هللا باتك ىف ةدايزلاو . فيرحتلاو ليدبتلا نم ةاروتلاب دوهيلا هتلعف امك

 - . ةعدب ةنسلاو باتكلا فلاخي امب هليواتو

٠ 129 :.ةيآلا . ءاسنلا ةروس ()
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 رفك انه رفكلا نم دارملا ( عمجأ نآرقلاب رفك دقف فرحب رفك نمو ) : هلوق
 : هللا همحر رصن وبآ خيشلا لاق كرشم هلل بذكملاو . هلل بذكم هنال كرشلا

 نياب قات ليوأتلا ًاطخأ نَمَد "درشم رلاب صوضتمحا مَداَتص ةنمو

 نؤم رفع نيلسنرلا ميمج ةرت هَّنإَت آلوئسَر ؤأ افزرَح در نمو
 : هصن ام لي وط مالك دعب هللا همحر حراشلا لاق

 هللا باتك نم افرحو ةكئالملا نم اكلم وأ ايبن ركنا نم انباحصأ لاق :_ةلاسم

 نال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللا ركنا نمك كرسثم وهف تاصوصنملا نم ةضيرف وأ

 ربخاف نآرقلا نم اهلاثمإ ىف (38) " ةيآلا . نيَسرا اع تبذع ه : لوقي ىلاعت هللا
 كلذ نال كلذب هللا اوبذكو مالسلا هيلع ادوه مهبيذكتب هلسر عيمج اوبذك مهنأ

 نيييبنلا ىلع بتكلا لزنمو نيلسرملا ثعاب هناب فصوي لجو زع هللا تافص نم
 . نيلسرملاو

 عم اذه لمأتي ( خلا . نآرقلا ىف ةروس لضفأ نيتاه نا ) .: هلوق - 0

 هلل ُْمَحْلا نآرقلا ضقا ( عماجلا ىف اهنم انموق دنع ثيداحألا ضعب ىف درو ام

 يتسيرُكْلا ةيآ هيف ةيآ هطعأ َو ةرقبلا ةروس نآرقلا رصقا هيف اهنمو . ( نلعلا بر

 َ . ةروس هيفأارق عميس ناي تيبلا نم جرخيل ناطشلا ا
 َوريفاكلا اميأ اي لقو . نآرقلا تت ليعت حا هللا وم ك ) : رخآ ثيدح ىفو

 َراَبَتَو تَعَقَو اذلو ناحلاو سيو فهكلا ةروس ىف درو ام عم ( نآرقلا عيرز لدعت
 . مولعم وه امك روسلا نم كلذ ريغو تلزلز اذلَو كلا

 نع هب باحي امب روسلا نف ليضفتلا نع باجي هنا ملعأ هللاو رهاظلاو

 اَمَعَأَل ضقا ) . ( اهتقول ةالصلا لامألا َلَضَتَأ ) وحن ىف لامعالا ىف ليضفتلا
 كيخأ قمع لخذن نآ لامعألا رصنا ) . ( هللا ليبيم ىف داهجلاو نيدلاولا 7

 . ثيداحألا نم كلذ رغ ىلا ( ربح ُهمِمْطَت 5 انيد هنع .ضقن ا ارورس نيولا

 : ءاملعلا لاق : ىمقلعلا حراشلا لاق اريثك ائيش كلذ نم عماجلا ىف ركذ دقو
 هملعي الام ركذو نيبطاخملا جايتحاو لاوحالا فالتخاب كلذ ىف ةبوجالا فالتخا

 . هوملع ام كرتو . نوعماسلاو لئاسلا

٠ 123 : ةيآلا . ءارعشلا ةروس (38)
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 دارملاو ( سانلا لقعأ نالف ) لاقي امك ةدارم (نم) ةظفل نا لاقي نا .نكميو

 " كلذب ريصي ال هنا مولعملا نمو ( هلُمَأل ممكرتَح مكريَع ) ثيدح هنمو . مهلقعا نم
 . خلا . سانلا ريخ

 نع ىور ام نيتذوعملا لضف ىلع لدي اممو اذه ىلع مالكلا مدقت هنا نظاو

 ادا َناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ) :: تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع

 غسشأو هلَع أرقأ تنك ةممجَو دنسأ اَمَقَف شنو نادَوَعُمب هيقت نع أرقإ ىكتشا
 . ( اهتَكَرَب ءاجر ي

 ةليل لك هشارف ىلا ىوآ اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا : اضي] اهنع ىورو

 نصو قتفلا ترب ذوعأ لقو دحآ هللا وُم نق ارَقَق امهيف ثفني مث هيتك عمج
 ههجوو هيأر ىع امب أدبي هيسَج نم عاطتسا ام امهب عسي مث يانلا ترب ذوعا
 ( اضيا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو ) نارم تالت َكلَد لعفيس هدَسَح ني لبقأ امو

 دمحلا ينآرقلا رَضْفأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع ىمقلعلا حراشلا ملكتو
 . هدئاوف ةرثكل هدروا نكل ليوط مالكب ( نلاا تر رَلِ

 بعذف ،ىش نم لضفا ءىش نآرقلا ىف له سانلا فلتخا انخيش لاق : لاق
 نال عنملا ىلا نابح نباو ىنالقابلا ركب وبا ىضاقلاو ىرعشالا نسحلا وبا مامالا

 نع لوقلا اذه ىورو . هيلع لضفملا صقن ليضفتلا مهوي الئلو هللا مالك عيمجلا
 . كلام

 . اطخ ضعب ىلع نآرقلا ضعب ليضفت : ىيحي نب ىيحي لاق

 ةيوار نب قاحسا مهنم ثيداحالا رهاوظل ليضفتلا ىلا نورخآ بهذو

 . يلازغلاو يبرعلا نب ركب وباو

 . نيملكتملاو ءاملعلا نم ةعامج نع هلقنو قحلا هنا : يبطرقلا لاقو

 ةدراولا صوصنلا عم كلذ ىف فالتخالا ركذي نمم بجعلا :باطحلا نبا لاقو
 . ليضفتلاب

 همالك نم لضفا هللا ىف هللا مالك : مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاقو

 نولئاقلا فلتخاو ) ربَهَل ىبأ ادي تت نم لضفا حأ هللا َوُه قف هريغ ىف
 بسحب باوثلا ةفعاضمو رجالا مظع ىلا عجار لضفلا :: مهضعب لاقف ( ليضفتلاب

. ىلعلا فاصوا دورو دنع اهركفتو اهربدتو اهتيسشخو سفنلا تالاقتنا
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 . طحا هار مكهَلإَل ه : ىلاعت هلوقف هنمضت امو ظفللا ىلا عجري لب : ليقو
 هتينادحو ىلع تالالدلا نم صالخالا ةروسو رشحلا ةروس رخآو ىسركلا ةيآو

 ليضفتلاف . اهلثم ناك امو ( ربقل يب ادإ تت ) ىف الثم ادوجوم سيل . هتافصو

 . اهترثكو ةبيجعلا ىناعملاب وه امنا

 .. ءايشا ىلا عجري ليضفتلا ىنعي .: ىقهيبلا نع هلقنو يميلحلا لاقو
 . سانلا ىلع َدَوُعأو ىرخالاب لمملا نم ىلوا اهب لمعلا نوكي نا : اهدحا

 امهنال صصقلا تايآ نم ريخ ديعولاو دعولاو . يهنلاو رمالا تايآ لاقي اذه ىلعو

 هذه نع سانلاب ىنغ الو ريشبتلاو راذنالاو يهنلاو رمالا ديكأت اهب ديرا امنا

 ىرجي امم مهل عفناو مهيلع دوعأ وه ام ناكف صصقلا نع نونغتسي دقو رومالا

 . هنم دبال امل اعبت لعجي امم مهل اربخ لوصالا ىرجم

 هتافص نايبو هللا ءامسأ ديدعت ىلع لمتشت ىتلا تايآلا : لاقي نأ, : ىناثلا

 . اردق لحاو ىنسا اهتاربخم نأ ىنعمب . لضفأ هتمظع ىلع ةلالدلاو

 ءىراقلا نآ ىنعمب ةيآ نم ربخ ةيآو . ةروس نم ريخ ةروس لاقي نأ : ثلاثلا
 ةءارقك ةدابع اهتوالتب هنم ىدأتنو . لجآلا باوثلا ىوس ةدئاف اهتءارقب لجعتي

 ماصتعالاو ىشخي امم زارتحالا لجعتي اهئراق ناف نيتذوعملاو صالخالاو ىسركلا ةيآ

 ليبس ىلع قمعلا تافصلاب هناحبس هركذ نم اهيف هللا ةدابع اهتوالتب ىداتتو هللاب

 . هتكربو ركذلا كلذ لضف ىلا سفنلا نوكسو اهل داقتعالا
 همحر فنصملا ةياورل بسانملا وه ثلاثلا اذه نا ملعا هللاو رهاظلاو :: لوقأ

 دوعتلا نم لجآلا باوثلا ىوس امهتءارقب لجعتي نتذوعملا سىراق ناف هللا

 امهؤرقي ناك كلذلو . امهريغب لصحي ال ام هللاب ماصتعالاو ىشخي امم زارتحالاو
 هجولا اذه نم انناكف . مدقت امك مونلا ةدارا دتع ةليل لك ملسو هيلع هللا ىلص
 . ملعأ هللاو . بتكلا نم هريغو نآرقلا ىف ةروس لضفأ

 ةءارقك اهتءارق لمج هللا نال ةروس نم لضفا ةروس نا : لاقي دقو . اندع

 ىنعملا ناك ناو . اهريغب بجوي مل ام باوثلا نم اهب بجواو اهاوس امم اهفاعضأ
 موي نم لضفا اموي نا لاقي امك انل رهظي ال رادقملا اذه اهب غلب هلجال ىذلا

. هريغ ىف ةدابعلا ىلع لضفت هيف ةدابعلا نأ ىنعمب . رهش نم لضفأ ارهشو
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 ىمايأ هنال لحلا نم لضفأ مرحلا نا لاقي امكو . هريغ ىف هنم مظعا هيف بنذلاو
 ماقت امم ةفعاضم ةالصك نوكت هيف ةالصلاو . هريغ ىف ىداني ال ام كسانملا نم هيف

 . هريغ ىف

 عدوأ مث نآرقلا ىف ةفلاسلا بتكلا مولع عدوا هللا نا : ىرصبلا نسحلا لاق
 بتكلا عيمج ريسفت ملع نمك ناك اهريسفت ملع نمف ةحتافلا ىف نآرقلا مولع

 . ىقهيبلا هجرخا . ةلزنملا

 ىلع ءانثلا ىلع اهلامتشاب ىرشخمزلا هررق نآرقلا مولع ىلع اهلامتشا نايبو

 تايآو ديعولاو دعولا ىلعو ىهنلاو رمالاب دبعتلا ىلعو هلهأ وه امب ىلاعت هللا

 . رومالا هذه نع ولخت ٧ نآرقلا

 تايمهلالا روما ةعبرأ ريرقت هلك نآرقلا نم دوصقملا : نيدلا رخف مامالا لاقو
 . ردقلاو ءاضقلا تابثاو تاوبنلاو داعملاو

 كلام . : هلوقو . تايهلالا ىلع لدي ام " َنلاَعْلا رر هلل دمَحْلا ه : ىلاعت هلوقف

 يفن ىلع لدي « نيمتسَت لاإ بعت كايا » : هلوقو . داعملا ىلع لدي « نيدلا مؤَ
 ميقتلا طاَرِضلا امإ ه : هلوقو . هردقو هللا ءاضقب لكلا نأ تابثا ىلعو ربجلا
 مظعالا دصقملا ناك املف . تاوبنلا ىلعو هللا ءاضق تابثا ىلع لدي . ةروسلا رخآ ىلا

 ٠ نآرقلا مأ تمس اهيلع ةلمتشم ةروسلا هذه و ةعب رالا بلاطملا هذه نآرقلا نم

 نيبو روسلا مظعأ ةحتافلا نوك نيب اضيأ ىفانت الو : تلق انخيش لاق

 ىتلا روسلا نم ةحتافلا ادعام هب دارملا نأل ( روسلا مظعا ةرقبلا ) رخآلا ثيدحلا
 ىلع ةروس لمتشت مل ذا ججحلا تميقأو لاثمالا تبرضو . ماكحالا اهيف تلصف

 . نآرقلا طاطسف تيمس كلذلو هيلع تلمتشا ام

 . رمأ فلأ اهيف : لوقب ىخايشاآ ضعب تممس : هماكحا ىف ىبرعلا نبا لاق

 ىلع نينس نامث رمع نبا ماقأ اههقف ميظعلو ربخ فلاو . مكح فلاو . ىهن فلاو
 . أطوملا ىف كلام هجرخا . اهملعت

 اهاضتقم مظعل تايآلا مظعا ىسركلا ةيآ تراص امناو : اضيا ىبرعلا نبا لاق
 ةروسك نآرقلا ىآ ىف ىهو هناقلعتمو هاضتقم و هتاذ فرشب فرشي امنا ءىشلا ناف

. نيهجوب اهلضفت صالخالا ةروس نأ الا . هروس ىف صالخالا
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 ىمن اهب ىدحتلا عمقو هنال مظعأ ةروسلاو ةيآ هذهو ةروس اهنا : امهدحأ

 . اهب دحتي مل ىتلا ةيآلا نم لضفأ

 ةيآو افرح رشع ةسمخ ىف ديحوتلا تضتقا صالخالا ةروس نا : ىناثلاو
 عضوب زاجعالا ىف ةردقلا ترهظف افرح نيسمخ ىف ديحوتلا تضتقا ىسركلا

 ٠ . ةينادح ولاب دارفنالاو ةردقلا

 ةيآ ىفو لضفأ ةحتافلا ىف : ملسو هيلع هللا ىلص لاق امنا ىلازغلا لاق

 ىمسي ةريثكلا اهعاونأو لضفلا نونف نيب عماجلا نأ وهو رسل ةديس ىسركلا
 ىنعم خوسر وهف ددؤسلا امأو ديزالا لضنالاو ةدايزلا وه لضفلا ناف لضفأ

 ىلع هيبنتلا نمضتت ةحتافلاو . ةيعبتلا ىبأيو عابتتسالا ىضتقي ىذلا فرشلا

 ةفرعملا ىلع لمتشت ىسركلا ةيآو . لضفأ تناكف ةفلتخم فراعمو ةريثك ناعم

 ديسلا مسا١ ناكف فراعملا رئاس اهعبتت ىتلا ةعوبنملا ةدوصقملا ىه ىتلا ىمظعلا

 . قيلا اهب

 مالك وهو لضاف :: نيمسق ىلع .نآرقلا : مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاق

 : نوعرف نع ةياكح لامت هل وقك هرغ نع هرعغ مالك وهو لوضفم و هللا ىف هللا

 ۔ كلذ وحنو رافكلا نع هتياكحكو . 3 لا نم كل تلع اًم ه

 ىلاعت همالك نال لوضفنو لضافو لضفا ماسقأ ةئالت وه لب : انخيش لاق

 . ىهتنا . صالخالاو ةحتافلا ليضفتك ضعب نم لضفأ هنمو هيف

 ىف نيرخآلاو نيلوالا مولع عمج هللا نأ : رثا ىف نوريثك ركذ انخيش لاق :هيبنت
 ةحتافلا مولعو اودازف ةحتافلا ىف همولعو . نآرقلا ىف اهمولعو ةعبرالا بتكلا

 . اهناب ىف ةلمسبلا مولعو ةلمسبلا ىف

 ءاب ءابلا هذهو برلا ىلا دبعلا لوصو مولعلا لك نم دوصقملا نأب هجوو

 ىزارلا مامالا .هركذ . دوصقملا لامك كلذو برلا بناجب دبعلا قصلت ىهف قاصلالا

 مظعاو ءِةَرَقَبَلا ةروس ِنآزقلا لضفا ) ثيدح ىف الاقو . امهريسفت ىف بيقنلا نباو
 ةيآ مظعأ ناك امنا :: ىواضيبلا لاق : انخيش لاق : هصن ام ( يركلا ةيآ هيف ةيآ
ةيهلالا ىف دحاو ىلاعت هنأ ىلع ةلاد .اهناف ةيهلالا لئاسملا تاهمأ ىلع ةلمتسم اهنال



 301 ةيردقلا ىلع ةجعلا ىف ءاج ام
 ___ :." ىع ع" ى + .__

 نع ١ صم . لولحل او زيحتلا نع هزنم . هريغل موقم . هسفنب من اق . ةايحل ب فصتم

 كلملا كلام . حاورالا ىرتعي ام هيرتعي الو . حابشالا بساني ال . روتفلاو ريغلا
 الا هدنع عفشي ال ىذلا ديدشلا سطبلا وذ . عورفلاو لوصالا عدبم . توكلملاو

 عساو . اهيئزجو اهيلك اهيفخو اهيلج اهلك تايشالاب هدحو ملاعلا . هل نذا نم
 ميظع . مهو هكردي نا نع لاعتم نأش هلغشي الو قاش هدوئي ال ةردقلاو كلملا

 . مهف هب طيحي ال

 ملإ رظنأ اومثاو اوبذك دقف ( نآرقلا نم اتسيل امهنا موق لاق دقو ) : هلوق

 .عمجا نآرقلاب رفك دقف فرحب رفك نم نأ الوأ ركذ هنا عم؟لرشلاب مهيلع مكحي مل

 ةمداصم درلا ناك اذا ام ىلع لومحم هلعلو . ناك ال دار هللاب بذكم هنال ىنعي

 رقم هنا عم لواتم نآرقلا نم امهلمجي مل نم ناف نيتذوعملا فالخب لي وات .ريغ نم

 ؟ هللا مالك نم امهنأب

 نظاو هنع هللا ىضر دوعسم نبال اذهب لوقلا انموق بتك ضعب ىف بسن دقو
 . كلذ نع ىشاحتي هنأ

 دوعسم نب هللا دبع نع ىور : عماجلا حراش ىأ باتكلا اذه بحاص لاق

 . ةرومس ةرشع اتنثاو ةئام نآرقلا روس عيمج : لاق هنأ هنع هللا ىضر

 ناكو . نيتذوعملا دعي ال ناك هنال ةروس ةرشع ىننتاو ةنام لاق امنا هيقفلا لاق

 امهو ءامسلا نم ناتلزنم امهنأب ارقم ناكو فحصملا ىف نيتروسلا نيتاه بتكي ال

 امهب ذوعي و امهب ىقري ناك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نكل نيملاعلا بر مالك نم

 . فحصملا ىف امهبتكي ملف نآرقلا نم اتسيل وأ نآرقلا نم امهنا هيلع هبتشاف

 هنال كلذ لاق امن او . ةروس ةرمشع ةثالثو ةئام نآرقلا روس ميمج : دهاحم لاقو

 . ةدحاو ةروس ةبوتلاو لافنالا ةروس دعي ناك

 ةروسم ةريشع تسو ةئام نآرقلا روس عيمج هنع هللا ىضر بعك نس ىبأ لاقو

 . لاق نأ ىلا . يتروس تونقلا دعب ناك هنال كلذ لاق امناو

 ةروس ةرشع عبرأو ةئام نآرقلا روس عيمج هنع هللا ىضر تباث نب ديز لاقو

 فحصم ىنف اذكهو .. مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصا ةماع لوق اذهو

. اذه ىلع ءاملعلا ةماعو : راصمالا لمأ فحاصم ىفو مامالا
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 مل (ارفاك ةمالا دنع ناك هنم صقن وأ هيف داز ادحا نأ ولو) : هلوق - 1

 هلوق رعاظ هيلع لدي ىذلا وهو هنم صقني وا هيف ديزي نم نيب هللا همحر قرفي
 مئَهَج ىف شلا هةاج ذإ قدصلاب بذك هللا ع بذع نس ملظأ نمق ه : ىلاعت

 . (29) . نيرفاكلل ىَوَم

 ريغ ىلا (40) . هنابآب بذك ؤأ ابذم هللا لع ىرتأ نشي مدأ نمو ه : هلوقو
 ىلع بذاكلا : اولاقف امهنيب اوقرف ىلاعت هللا مهمحر انباحصأ نكلو تايآلا نم كلذ

 هلل بذكملاو . نكي مل ام داز هللا ىلع بذاكلاف . كرشم هلل بنكملاو قفانم هللا

 . ناك ام در

 خويشو انباحصأ لاقو : ةينونلا حرش ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا لاق

 هب ناكف ليوأتلا ىف نيئطخملا نم نيدب ناد نم نأ مهنع تدجو اميف برغملا لها
 لالضلاب هلعف ىلع دهشي و هنم أربي هنأ ابذاك هيلع هتداهش ىفو ادهاش هللا ىلع

 مههوجو هللا قَع اوبدَع نيذلا ىرت ةمايقلا مويو ه : ىلامت هللا لوقل رفكلاو
 تدك وأ اب 1 هللا قَع ىرتأ نمم هدا نَمَو ه : هلوقو . (41) ي ةيآلا "ةدوسم

 . (42) .ُهاَج ال قحلاب

 .اح 7 قدصلاب تّذكو هللا نمت تدك م لظأ نف ه ةوالتلا : لوقا

 ىف هل بذكملاو ليوأتلا يف هيلع بذاكلا ريفكتلاو ديعولاب لمجاف : اندع (45) ةيآلا
 دار هنال لوأتم ريغ كرشم هلل بذكملاف ةفلتخمف مهماكحاو مهؤامسا امأو . ليزنتنلا

 . لاق نا ىلا . هلزني مل هللا هلزنا ءىش ىنف لاق نم لثم ةهجاوم هللا ىلع

 . ةمايقلا موي ىري هللا نأ معز نم لثم لواأتم قفانم وهف هللا ىلع بذاكلا اماو

 لاعفا نا معز نم لثمو (46) ي ةَرِظاَن اهير لإ ةرضاَت ذئمتؤي ةوُجُؤ » : هلوق لواتو
 ربج هللا نأو . ةقولخم هللا ءامسأ ناو قولخم ريغ نآرقلا نأو . ةقولخم ريغ دابعلا

 لمآ نم مهلاثماو :الؤه ناف هركذ لوطي امم اذه لاثما ىف مهلاعفا ىلع دابعلا

 . خلا . نيكرشم ريغ رافك ليواتلاا
 ٠ 32 : ةيآلا ى رمزلا ةروس (39)

 . 37 : ةيآلا . فارعالا ةروس )40)

 ٠ 6ة : ةيالا ، رمزلا ةروس (41)
 ٠ 68 : ةيآلا ، توبكنعلا ةروس (42)
 ٠ 31 : ةيالا . رمزلا ةروس (45)
 ٠ 23 : ةيلا . ةمايقلا ةروس (46)

٠ رمزلا ةيآب توبكنعلا ةيآ هيلع هبتشا خيشلا نا ودبي (1)
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 ربتعي مل هلعلو مدقت ام عم اذه لمأتي ( هنم صقني ملو هيف دزي مل ) : هلوق

 . قحلا وهو كلذب لوقلا

 هطاح دقو : حاحصلا ىف لاق هظفح ىأ ( كلذ نم هطاح هللا ناو ) : هلوق

 ٠ هرخآ لا هاعرو هالك ةطايحو 7 اط وح هط وحي

 (47).نوُظفاَحَل ةل انإو رزلا لوت نحت انإ» : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا : لوقا

 اننابم ازحعم هانلعح نأب صقنلاو ةدايزلاو في رحنلا نم يأ : ىوانضيبلا لاق

 هيلا للخلا قرطت ىفن وا نيدلا لهأ ىلع همظن رييغت ىفخي ال ثيحب رشبلا مالكل
 . خلا . هل ظفحلا نامضب ماودلا ىف

 . ريظنلا ميدع عفنلا ريثك : ىواضيبلا لاق (48) . "يزع ٦باتِكَل هلاو ه : هلوق

 هيلا قرطتي ال ىواضيبلا لاق . هفلَع نم و هبد نيب نم َلطآبلا هينبا ال » : هلوق

 . ةينآلا رومالاو ةيضاملا رابخالا نم هيف امم وأ تاهجلا نم ةهج نم لطابلا

 ىضر سابع نبا نع ىبلكلا لاق « زيزع باتكل هناو »ه : هلوق ىف ىوغبلا لاقو
 . هللا ىلع مي رك :: امهنع هللا

 هينات ال ه : ىلاعت :هلوق وهو اليبس هيلا لطابلا دجي ال هللا هزعأ : ةداتق لاق

 | .. . هفَلَح نم الو ميدي تب نم لطابلا
 هيف ديزي وأ هريغي نأ عيطتسي ٧ ناطيشلا وه لطابلا : ىدسسلاو ةداتق لاق

 . كهنم صقني وأ

 لطابلا هيتايف هنم صقني وأ هيف دازي نأ نم ظوفحم هنا هانعم : جاجزلا لاقو

 . خلا . ناصقنلاو ةدايزلا : لطابلا . اذه ىلعو . هفلخ نم

 نم لطابلا هينايف هيف دازي نا نم هظفلو اطقس همالك ىف نأ رهاظلاو : لوقأ

 . لاق . عجاريلف . خلا . صقني نأ وآ هيدي نيب

 باتك هدمب ننم ىجي الو هلبق ىذلا باتكلا نم بيذعتلا هيتأي ا م لتاقم لاقو

 ٠ 3 : ةيآلا . رجعلا ةروس (47)
٠ 42 : ةيآلا . تلصف ةروس (48)



 ةيردقلا ىلع ةجعلا ىف ءاج ام 304

 قافنلا رفكب هيلع مكحي ىذلا هللا ىلع بذاكلا نا هللا همحر همالك رهاظ نكل

 نأ معز نم امأو . قرفلا رئاسك هليوأت ىف ءىطخملا لوأنملا وه امنا كرشلا نود

 وأ هلزني مل هنأ ملعي وهو اباتك لزناو . هلسري مل هنأ ملعي وهو الوسر لسرأ هللا

 كرشم هنا رهاظلاف كلذ ىف بذاك هناب هملع عم ليوأت ريغ نم ائيش نآرقلا ىف داز

 كلذب ىمقلملا مزجو رفكلا ىف امهنيب هنع هللا ىضر سابع نبا ىوس كلذلو اضيأ
 . ملعا هللاو ٠. مدقت اميق

 ةفص ىف ءىطخملا امأو : هللا همحر ليعامسا خيشلا لوق كلذ ىلع لدي امبرو

 ءىبن ريغل ةوبنلا تبثأ هنال لاح لك ىلع كرشم انباحصأ دنع وهف كلملا وا ءىبنلا

 . كلذ هل وقب اكلم كلملا رغ لعجو ءىبنلا نع اهلازاو

 هللا نا لاق نم هللا ىلع بذاكلاف ) : ةديقعلا بحاص لوق ىنعم نوكي اذه ىلعف

 كلذ لاق هنأ . _ هلسرب مل وهو ال وسر لسرأ وأ . هلزني مل وهو اباتك لزنأ

 امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ ةوبنب لوقي نمك بذكلا ىلا دصق ربغ نم ليوأتلاب

 هيلع هللا ىلص هنامز ىف ءايبنا امهنأ دقتعي هللا هحبق كلذ لاق نم رهاظلا ناف

 . نييبنلا متاخو : هلوق ىف صنلا هدرل اكرسثم ناك الاو هدعب ال ملسو

 ىملالا ضيفلا قيرطب امهنم ردص ام ىلا امهتوبنب لوقلا ىف دنتسا هلعلو

 . ملعا هللاو . اقفانم راصف كلذ ىن اطخا و ةلاسر كلذ نأ دقتعاو

 نيب اهيف فالخلاو ةلأسملاب حيرصتلا ةينونلا حرش ىف كلذ دعب تيأر مث

 . هللاب كرشأ دقف لوسر ريغل ةلاسرلا وا ثىبن ريغل ةوبنلا تبثأ

 ءىبن ريغل ةوبنلا تبثأ نم نأ : مهنع رثالا ىف تدجو اميف انخياشم لوقو

 اثيش عفدي مل هنال كلذ هلوقب قفانم هللا ىلع بذاك هنأ لوسر ريغل ةلاسرلا وا

 . لاق نأ ىلا . هلوسر الو هللا باتك نم

 سايقلا اذه ىلع نالوسر امهيلع هللا ةمحر رمعو ركب ابآ نأ معز نم كلذكو

 . هرخآ لا

 انخب اشم نع رثالا ف دحو ام نيب و عيب لا وبأ هركذ ام نسب عمجلا نكميو : لوقأ

 ىف دجو امو . ليوات ريغ نم كلذ تبثا نم ىلع عيبرلا وبا هركذ ام لمحي ناب
. ملعا هللاو . ةافانم الغ هيلع هيبنتلا مدقت امك ليواتلاب كلذ تبثأ نم ىلع رثالا
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 عبارلا بابلا
 رمألل ةعاطلاو شيرق ةيالوو ءادهشلاو ربقلا باذع ىف

 ربقلا باذع نع سابع نبا لئس : ديز نب رباج لاق - 32
 نيكلم ربقلل ناي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقف
 هناتِجَتَْي هتوم دَعَب هربق ىف ناسنا لك ناَيتي يكن زكنم امهل لاقن
 _ . « هنامِكاعي

 : (1) ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق : سابع نبا لاق - 3

 هقش ذَقنَو اتم نب دعس هنم اَجَتل دحأ ربقلا باذم نم اَجَ ؤ »
 . (2) «هعالضآ هيف ثَضَنَتْحأ ةطْغَص ربقلا

 ٠6  _ 814ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق : سابع نبا : لاق :

 باَدَع نه داجن همد نم رطفت ةرطق لوأ دنه رن ةيهشلا ر
 رذقلا ) ٠ ٠ `

 رجأ ةمحل ا موي َتاَم َم « : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 5

 . « رقلا باذم نم

 نم ُءاَدَهَشلا نكي مل ناي » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 816 ,,
 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق مث «ليلق اا مهف فيسلاب لتق ْنَم الا ىتمأ
 ١ )(3) ثيدحلا ركذو . يهش لبتقلا «

 شيرق لضف نع سابع نبا لئس : ديز نب رباج لاق - 7
 .لوأ تقذأ اَمَك مهللا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقف
 . « لاون مهرخآ قذآك الكت ىرق
 فوقوم خسنلا بلاغ وهو اعوفرم ةغسن ىف عقو اذكه 0 خلا ءيبنلا لاق سابع نبا لاق هلوق (1)

 ٠ عفرلا مكح همكحف لاح ىا ىلعو سابع نبا ىلع
 ٠ اهنم ىرخا ىفو هنم ىرخاو اهيف خ (2)
٠ 451 مقر داهجلا باتك نم ءادهشلا ةدع ىف همدقت ىلا ةراشا ثيدعلا ركذو هلوق (3)
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 ىف 4مالا اذه لازي نل « : ملسو هيلع هللا ىلص لاق _ 8 . 0 « ۔ <,4۔ 7 : ٠
 ِ]؟ر ء¡۔ ٥. ر ٥ إس مو م ۔ رت » ھ .ى 2 ,<,۔ .< , 4 ٨", ه ؛۔ .ه 13

 ىلي امك مهاحليَو مهنع هللا هخيزي مث اثادحأ اونيع مل ام شيرق
 . هدي ىف ناك بيضقل « بيضقل وقلا امك

 9 .] » ه ۔ . 2 . 2

 يشبح دْبَع مكيلع رمأ نار» : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو _ 9
 . « هللا باتك مكيف ماقأ ام اوعيطا رت اوعمساف فنألا عوذجَم . ٦ ِ - ه 2 د ۔¡4 2 7 7 َ س ٥ ٩. > ٥ و ٥ س

 دّمَحَم تنب ةممطاق اي » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو - 0 رس و < م . ۔ 2 .
 7 و م م ٥ ء -. هلل < ےر 4 ۔.ے2؟ ے۔د ۔ے۔+ م. ۔ ي ۔

 امكل كلم أ ال ىل ف ن ١ رم امكتنفنأ اي رتشإ رمحم همع هيمص ايو

 هتمعو هتنبال اذه ملسو هيلع هللا ىلص لاق اذاف . « انُيش هللا نم

 ريغ روجفلا ىلع ميقم وهو هل رفغي نأ امهاوس نم عمطي فيكف

 . هنم بئات

 دب دبت . ٨

 . هبلع مالكلا مدقت دق اذه بلاغ : ةظحالم

 ىراخبلا ىف ( خلا . ريكنو ركنم امهل لاقي نيكلم ربقلل نا ) : هلوق - 32

 نار ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا وهو رخآ ظفلب هنم بيرق وه ام
 هاسنأ مهلاعن عرق عمسيل هنأ ىتح هباحصأ هنم ىلوتو ربق ىف عضو اذإ قلا
 لوقت ؛رمثؤملا اماف ؟ اَدَمَحُم لجولا ادمع ىف لوقت تنك امهل لوقيف هنادقف ناكلم
 هللا تدبا دم رائلا نم كدعقم لا رطنا : هل لاقيق٬هلوُسَرَو وللا بع هلآ ثمهشأ
 . ( اًكيمَج امهاَربَك ةلا َنم ًادَمقم هب

 : لاق : سنآ تثيبدح ىلا عجري مث هربق ىف هل حسفي هنآ انل ركذو :. ةداتق لاق

 . يرثأ 9 : لوقيف ؟ لجولا ادمع ىف لوقت تئنك امم ::هل اقيق زاكلاو قيآَنملا اًمأَو
 ديدح نم يقارظمي بَرْضبَت تيلت الو تبرد ال : لاقيف سانلا لوقي امك لوقا تنك
 . نيلفلا ريمت هبي نم اَهئَمسِي ةحص حيسيتيف ةبرتغ

 ليقو : لاق ثيح ديزأ وا اذه نم حرصأ ظفلب توملا ركذ باتك ىف هلثم ركذو
 كينا هما : هل لوقيف نامور هل لاقث اكلم يَلَع هللا لَخذأ هربق ىف نيؤملا لخَد اذاي

هبتع تنم امب امهبجَأَف ؟ كنيد اممو ؟ كيت نممَو ؛ تبر نم “كيالاشي ناكلم نآلا
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 ناتيت ِناَظَق ناقرزأ نادوس يكن ركنم اممو ينع نلُعذَيَك عرخت ث ايندلا ىف
 قارطم ليقو ةبذرم اَمُهَتَم فيالا غَرلاَع امهاوس فيالا يزملا اهت
 ؟ تئأ نَم : هن نالوقيف هيناديم اهوقاطا ام اهيلع ىنم لما عمتجا ول ليقو
 ُماَلّسإلاة ىر هللا : لوقي انمؤم ناك اذاف ؟ كئيد اممَو ؟ كبَت نم ؟ كبر نممو
 نالوقيف . هللا ءاش ناب تتبث هيلو تم هيلت تشع ادم ىلَع : هل نالوقيف . ىنيد
 كرتم ادم :: هن لاقيف رانلا إ هربق ىف باب هن حَتْفْيَت كلام نع ظنا : هل
 ةّتجْلا لإ ثاب هل تفي كييمت ن بآلا رظناف هنمأ ذار اًمف٬ةئلا تيصع و

 كلد ناباب تأي مل : هل لاقيف ضهني نا هيريَك هحير بيطو هلزنم ةرب هيلمع لخدف
 منأ ىنإ ريصي ىتَح ةعاسلا مايق نم هلإ بحا ؛ىَم امف «ريدّرَعْلا ةمون من٬اديمَس مت
 : لوقيف ؟ كبر ن : هل نالوقيف هادعقا اذاف ارفاك ناك اذا امأو . ميم رقَّنَجَو لامو
 دمحم ناّينعَب ؟ مكيف توعتملا ِلَجَولا ادَح ىف لوقن امم : هل نالوقيف ؛ىرذآ ال . اع ام

 تبَرَد ال : هل نالوقيق . سانلا لوقيب امك لوقأ تنك : لوقيفء٬ملسو هيلع ةللا لص

 .ىش لك اهممسي ةحيص حيصيف هينذأ نيب ةبرض قارطملاب هنابرضيمك تدتما الك
 نالوقي مث ! نوتلا همْهْنَعَلَيَو ه : هلوق كلذو هنعل لا ىش هعمسي امف رنيلقنلا الاو

 ىلا باب هل حتفيف كييمي نمت زظناف تمث هيلعو تم هيلعو تشع اذم ىلع : هل
 كلاتِش نع رظناف هتيصع ذا ًَماَك٬ةلا تمَطأ ؤل كلزنم اده : هل لاقيف ةنجلا
 . هاَدأَو هت ةجف رانلا نم هلزنم ىلاو باب هل حنفَيف

 كيلع لخدو كربق تعد ادإ ؟ رمحت اي كب فيك اهظفل ىرخا ةياور ىف ركذ مث
 نانم لاق ؟ رعللا لوسر اي زيكنَو نكنم اممو : رمع لاقف ؟ يكنو كنم رمقلا اناك

 لاقف٬اممِروُعش ىف نامير امهبايئأب ضرألا ناتحنب" نايلع نامك ناقرز نادأ
 . مويلا كتئيهك لاق ؟ هللا لوسر اي نموي انأ فيك رمغ

 ةيقبو نيتقرو وحنب متخلا لبق لوالا ثيدحلا بلاغل فنصملا ةياور ىتاتسو

 .` هيلع مالكلا

 . فاكلا حتفو ميملا مضب ركنم حاحصلا ىف طبض (ريكنو ركنم) : هلوقو

 فطاخلا قربلاك امهنيعا) : توملا ركذ باتك يف ىورملا ثيدحلا ىف هلوقو

ىياَحنلا روُسَق لثم امهنيعا ةريره ىبا نع ةياور ىف رجح نبا ركذ (خلا ...
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 دازو ةياور ىف : لاق نأ ىلا . دعلا لثم امتهئاَوُصأو رقبلا ىصايَص لثم اَمْهباَيناَو
 ر 2 م. , ,[ ء .

 . لاق نأ ىلا . امهروُعش ىف يناثطيَو اًمهبايناب ضرالا نارفحي

 . مهريبك وهو نامور مهيف نا هيف اثيدح تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا درواو

 نيذللا مسا نأو هيكَتَو كنم بنذملا نالاسي نيذللا مسا نأ ءاهقفلا ضعب ركذف

 . ”طضبَو لقَبُم عيطملا نالاسي
 ءاربلا ثيدح ىف داز :: رجح نبا لاق (هنادعقيف) : ثيدحلا كلذ ىف هلوقو

 . لاق نأ ىلا (هدسَج ىيف هحور ُداَمَتف)

 نع ةاكزلاو هىيأَر دنع ةالصلا تتاك انمؤم كاك ادإَق) ةريره ىبا نع ةياور ىف

 شلجتَف شيجا هل لاقيف هلجر لبق نم فوزنملا لعفو هلامسش نع موَصلاَو هيبي
 عَسَمَتَت ُشِلْجَتَف) رباج ثيدح نم ةجام نبا داذ (بورُمْلا ةنع سمتلا هل تتم دقو
 . 2 ر ه د ,| ه۔ے۔

 . لاق نا ىلا (ىلصا ينوعد لوقيو هنَتيَع

 هدبع اَدَّمَحُم نآو هللا الا ةلا ال نآ دهشا لاق انمؤم ناك ُنإَق) ىرخا ةياور ىف

 . لاق نا ىلا . اعريمت غىش نع لاشب الف دواد وبا داز (تقدَص“هَل لاَقْي هلوسرو
 ناتێتلاب ان٤اَج هللا لوسر هنحم لوقي نقلا وأ نمؤملا نأك ) ىرخا ةياور ىف ٢ ث۔إ۔ ,, هد ر ۔ذرحج۔د > 2 ۔۔ , .و, < ه ه .؟ - .

 . لاق نأ ىلا ( ًاَتِلاَص مت : هل لاقيو ُهاَتْشَبتاَر نمآو اَنْبَجاَك ىدلاو

 حا اهمان ةمون قحا ىف نوكيف سورع ةمؤَن مت : هل لاقيف ) ىرخا ةياور ىف
 . لاق نا ىلا ( تعبت ىَتَح

 ح م ّ ۔ و د ه ه . ؟ ۔..2 .2 7 . 7

 هيملا بَحا الارةظقوي ال ىزلا يورعلا ةمون من ) : _ ةياور ىف - هل لاقيو

 ١ . لاق نأ ىلا ( َكلَد هيجضم نم هنلا هَتَمْبَي ىتح

 ( هنلا ءاش نا ثعبت هيلمتَو تم هيَلَعَو تنك نيقيلا قَع : هل لاقيو ) : ةياور ىف
 . لاق نا ىلا

 قيرط نم ملسم داز ( هربَق ىف هل حسفي هنأ انل ركذو ) ىراخبلا ةياور ىف
 . لاق نأ ىلا ( َنَوثَنُي موي ىلاإ ارضخ المي اعارذ نوعبس ) ةداتق نع نابيش صس م ۔.٠ مو ح . 4 .م ۔ ح . 4۔. هد ةه ۔ - .ا.۔< . ٠. ه

 كَعَرُيَو ) ىرخا ةياور ىفو ( اعارذ َنبِعبْسَم ىف اعارذ َنوّعبَس ) ىرخا ةياور ىف
 ءأ ربلا ثبدح ىف و ( رذَتَلا ةلك رمقلاك هرق هل 7 اًعغاَرذ َنوُعُبَس هربق ىغ هل

اوُحتْئاَو ةنجلا نم ةونشرقاق ىبع قدنَص نأ ءامسلا َنم اتم يداني ) ليوطلا
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 هل خسفيَو اهيليو اهحور نم هينأيف ) : لاق ( ةنجلا نم هوئسبلأو ةنجلا ىف اباب هل
 . لاق نأ ىلا ( هرصب ةم اميف

 ىف هحور لمجتو هلادب ام ىلإ دلجلا ُداَميَف آرورُسَو ةطبغ داَدَزَيَق ) ةياور ىف
 . ( ةنجلا رجش ىف قّنَعَتب رئاط مسن

 لأسي هنآ ححصنف ؟ اإل وأ رفاكلا لأسي لهو رفاكلا لاؤس قلتي اميف لاق مث

 ( راملا اي ثاب هت حتفيل اده ندأ هللا نإَق ترف ذاي انأف ) هيف : لاق نا ىلا
 فلتخت ىنح هربق هيلمع قيضيو اربو ةرعشَع دادزيف ) ةريره ىبا ثيدح ىف داز
 . ( هعالضأ

 ص ز رانلا ص هوشرقآ ءاَمَسلا نم اتم يداتيك ( ءاربلا ثب دح ىفو

 . ( اهم ومَسَر اهَرَح نم هينأتق رانلا فإ بات هل اوحتفاو رانلا

 لاق ( نيلقثلا الا ءىش لك اهعمسي ةحيص حيصيف ) : ثيدحلا كلذ ىف هلوقو

 . ىنومدق تيملا لوق نجلا عمسي هللا نأ ىف ةمكحلا : بلهملا لاق : رجح نبا

 لاوحا هللا نيفلكملا ىلع ىفخأ دقو ةرخآلا ماكحاب قلعتم ربقلا ىف بذع اذا
 . خلا . مهيلع ءاقبا هللا ءاش نم الا ةرخآلا

 . لاق نا ىلا مهدعف نمب انلاو ةباحصلا نم ةريثك ةعامج نع ربقلا باذع ىورف

 نمو رافكلا ىلع عقاو هنأو ربقلا باذع تابثا دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو

 . نيدحوملا نم هللا ءاش

 هذهب صتخت لعو . كلذ رب رقت مدقت ؟ دحاو لك ىلع ةعتا و يم لمو ةلءاسملاو

 ؟ اهلبق ممالا ىلع تعقو وأ ةمالا

 هذه لبق ممالا تناك : لاقو ىذمرتلا ميكحلا مزج هب و لوالا تيداحالا رهاظ

 املف باذعلاب اولجوعو مهولزنتعا اوب] ناو كلذف اوعاط] ناف لسرلا مهيتأت ةمالا

 هرهظأ نمم مالسالا لبقو باذعلا مهنع كسمأ نيملاعلل ةمحر ادمحم هللا لسرأ

 لاؤسلاب مهرس جرختسيل ربقلا اناتف مهل ضيق اوتام املف ال ما رفكلا رسأ ءاوس
 . نيملاظلا لضيو اونمآ نيذلا تبثيو بيطلا نم ثيبخلا هللا زيميلو

 ( اًعِربق ىف لتب ةمالا هذَع نار ) اعوفرم تباث نب ديز ثيدح هديؤي و : لاق
 . لاق نأ ىلا

٠ لمات . ةلمجلا ىنعم ىلا دتها ملو . ةدمتعملا خسنلا ىف اذك (1)
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 . ادمحم لجرلا اذه ىف لوقت ام : نيكلملا لوق اضيأ هدي ؤي و

 ) نولات ىتنم َنوتَتفت يبَق رْئَقْلا ةن ماو ) اضيأ دمحأ دنع ةشئاع ثيدحو

 ١ . لاق نأ ىلا . ىناثلا ىلا ميقلا نبا حنجو

 مهروبق ىف مهرافك بذعتف كلذك هتمأ عم ءىبن لك نأ رهظ ىذلاو : لاق

 .ةجحلا ةماقاو لاؤسلا دمب ةرخآلا ىف نوبذعي امك مهيلع ةجحلا ةماقاو مهلاؤس دعب

 زيمملا قح ىف عنتمي ال كلذ نأ رهاظلاو . الامتحا لافطالا ةلاسم ىف ىكحو

 . هريغ نود

 ولوقيب سانلا عمسا تنك ) : لاق نم ةبقاعمل تاداقتعالا ىف ديلقتلا مذ هيفو

 هلوقب جتحاو هدر نمل افالخ ةلءاسملل هربق ىف ىيحي تيملا نا هيفو ( هنل اَتسَت
 ناك ولف : اولاق (4) . ةيآلا . نيتنث انتبحأ تنأ انتمأ اتئر اولاق ه : ىلامت
 . صنلا فالخ وهو تارم ثالث توميو تارم ثالث ىجي نأ مزلل هربق ىف ىجي

 ةدوهعملا ةرقتسملا ةايحلا تسيل ةلءاسملل ربقلا ىف ةايحلاب دارملا نأب : باوجلاو

 جاتحي ام ىلا جاتحيو هفرصتو هريبدتو ندبلاب حورلا اهيف موقت ىتلا ايندلا ىف
 ةحيحصلا تيداحالا هب تدرو ىذلا ناحتمالا ةدنافل ةداعا درجم ىنه لب ءايحالا هيلا

 نع مهل مهتلءاسمل ءايبنالا ضعب دي ىلع ريبك قلخ ىيحي امك ةضراع ةداعا ىهف
 . خلا . ىت وم اوداع مث ءايشا

 ركذ ( خلا . ذاعم نب دعس اجنل دحأ ربقلا باذع نم اجن ول ) :هلوق - 3

 . نيتياور عماجلا ىف

 .( ناعم نب دُمَس اهنم اجن اهنم اجات طعا َناَع و ةمض رقن ًناي ) امهادحا

 ةَّمَص مص دقلو زاتمم نب ةعنم ابت ربقلا ةمتع نم دحأ اجن ؤ ) : ةيناثلاو
 . ( هنم يخوُر ز

 دحأ هنم وحني ال ىذلا ربقلا باذعب دارملا نا ىلع نالدت ناتياورلا ناتاهف

 الو كلذ ماود دارملا سيلو هيف هلوزن دنع ربقلا ىف ناسنالل لصحت ىتلا ةمضلا

 ةذاعتسالل نكي مل الاو - كلذ نم هللا انراجأ _ ملسملل باذعلا عاونا نم هريغ

٠ 11 ةيآلا . رفاغ ةروس (4)
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 نم ةضور ربقلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق قدص الو ىنمم ربقلا باذع نم

 . ملسملا قح ىف ىنعي ( ةنجلا ضاير

 هضطفص ةياهنلا ىف لاق ( خلا . ةطغض ربقلل ثاب ) :.هلوق ىف ىمقلعلا لاق

 . هرهقو هيلع قيضو هرصع اذا اطغص هطغصي

 لوسر نع رمع نب هللا دبع نع ىقهيبلاو ىئاسنلا دنع ثيدحلا ىفو
 ثاثا هل ثحتو شرقلا هل َرَحَت ىزلا ادم ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دمس ينمي ( نمع جرف مث ةص مص دقل ةناما نم نلأ نوعبس هتهشو امسلا
 . ذاعم نبا

 . همودقب ارف شرعلا هل كرحت : نسحلا لاق

 ضُمب ىف رقي ناك ) : لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو

 اًجَت ول ) ةياور ىفو ( ولبلا نه ةىرتَتسَي ال ناع ) ةياور ىفو ( لوبلا نم روهطلا
 (ںَبلا رثأ نم هعالضأ اهنب منلا ةمض مش دقلو دعس اَجنَل رقلا ةَطُمَض ني دحا
 هيري نآ هللا وعدم رمتلا لم راص ىتَع ةمض ربقلا ىف ش هنأ ) ةياور ىفو
 . «هىربنَشَي ال اع هنب كلدو هنع

 دعس قح نم هيف ريصقتلا وأ ءاربتسالا مدع ىنعي اذه توبث ىفو : لوقا
 كلذلو هقح ىف كلذ تبثي مل هلعلو . هلضفو هردق ةلالح عم لمأت . هنع هللا ىضر

 . هتياور ىف هللا همحر فنصملا هل ضرعتي مل

 وجني ال : هل ( حورلا ) باتك ىف ىدعسلا مساقلا وبأ لاق : انخيش لاق٬اندع

 ماود اهيف رفاكلاو ملسملا نيب قرفلا نأ ريغ حلاط الو حلاص ال ربقلا ةطغض نم

 ىلا دومي مث هربق ىف هلوزن لوأ ىف نمؤملل ةلاحلا هذه لوصحو رفاكلل ةطغضلا

 . هيف هل حاسنالا

 . تيملا دسج ىلع هيبناج ءاقنلا ربقلا ةطغضب دارملا : لاق

 ةئيطخب ملا دقو الا دحا نم ام هنا ةطغضلا هذه ببس : ىذمرتلا ميكحلا لاق
 ذاعم نب دعس طغض كلذلو ةمحرلا هكردت من ءازج هذه تلعجف احلاص ناك ناو ام

 . لوبلا نم ريصقتلا ىف

.مهتمصمل كلذو الاؤس الو ةمض روبقلا ىف مهل نا ملعن الف ءايبنالا امأو ::لاق
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 نكلو ربقلا باذع هل نوكي ال عيطملا نمؤملا : مالكلا رحب ىنو : ىقسنلا لاقو

 . ةمعنلا ركشي ملو هللا ةمعنب معنت هنا امل هفوخو كلذ لوه دجيف ربقلا ةطغض هل

 نوكي ال فيكف عيطم نمؤم هنا ضرفلا نال . رظن هيجوتلا اذه ىف : لوقأ

 قح اهركشي مل لاقي وا ايصاع ناك نميف ةبوتلا لبق لاقي نا الا . ةمعنلل اركاش
 . وفعلا هللا لأسنف نورصقم لكلاو ركسلا

 ةمض نا لاقي ناك : لاق ىميمتلا دمحم نع ايندلا ىبأ نبا جرخأو لاق اندع

 اهيلا در املف ةليوطلا ةبيغلا اهنع اوباغف اوقلخ اهنمو مهما اهنا اهلصأ امنا ربقلا

 اعيطم ناك نمف اهيلع مدق مث اهدلو اهنع باغ ىتلا ةدلاولا ةمض مهتمض اهدالوا

 . اهبرل هيلع اهنم طخسو فنعب هتمض ايصاع ناك نمو قفرو ةفأرب ةمض هتمض

 اربك دحاو لكل اهنم دبال ربقلا ةمض نأ : ةلاسرلا حراش نسحلا وبأ ركذو

 ةدلاولا ةمضك ةقفش ةمض نمؤملا ةمض نكل ارفاك وأ ناك انمؤم اريغص وا ناك

 وهو نآلا فيكف ى رهظ ىلع وهو هبحأ تنك نمب ابح رم لوقتو اهدلول ةقوفضشلا

 نمب ابحرم ال لوقتو هعالضأ فلتخت ىتح باذع ةمض رفاكلا ةمضو . ىنطب ىف

 . ىنطب ىف وهو نآلا فيكف ىرهظ ىلع وهو هضغبأ تنك

 عماجلا ىف هظفل ) خلا , ةرطق لوأ دنع هل رفغي ديهشلا ( : هل وق _ 4

 نم نيمبَس ىف عّقَضبأَو نبؤارؤحب جورو همد نم ةعفد لأ ىف هل رقفب ثيهشلا )
 يرُغَو ةمايلا مؤت لا هلمح رجأ هل بنك هطابر ىف تام اذاي يأرلاو . هتيب يلآ
 نم عَرْغي نآ ىار عقشاك فق هل ليقو “ارؤح َيمبس عَوَيو . هقذرب حيرو هملَع

 مدقت و . هانعم روهظل هلعل ر ءىشب ىمقلعل ١ هحراش هيلع ملكتي مل و ( باسحل ١

 ۔ ءادهشلا ةدع باب ىف اديهش ديهشلا ةيمست ببس ىلع مالكلا

 ناك اذا ىنمي ( ربقلا باذع نم ريجأ ةعمجلا موي تام نم ) :هلوق - 5
 ركنم هيلع لخدي لهو هل ةمارك ال رفاكلا نال مولعم وه امك هللا نيدب ايفوم

 هلوق عم ربقلا باذع نم وجني ناك اذا هنال ىناثلا رهاظلاو ؟ ال وأ لاؤسلل ريكنو

 وجني ال فيكف ( ثيدحلا . ربقلا پاَدمع ني انحأ اًجَت ؤ ) : ملسد هيلع هللا ىلص
 . كلذ نم نوها وه ىذلا لاؤسلا نم

 ىف نولشي ل ةَاَمَث ) مهضعب ةرابعو كلذب انموق بنك ضعب ىف مزج دقو
 ٠. و م٠ه و . ں ,,۔ 2٨ و ٭۔ے۔ ٠ هوه" ه :ح ٥٣, ده ح .. ه ٨
تتا لافطالا رهنع هللا ىضر قيدصلاو ٬نرعطملاو .طبارلاو ،ةك رعلا ديهش :مهروبق
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 و ه,۔ ٤.٠!'رم ۔ .ح ٠2٨ .. . . { . ,-٥24؟ ه؟ ۔۔.ود ۔ ٥ِ

 مهيلع هللا تاولص ثاَيبنألاَو ةنيل لك كلملا ةروس :ىراق اَهَنْيَل ؤأ ةعمجلا موب
 : لاقف مهضعب مهمظنو.َنيِمََْأ

 كلملا ءىراق غم قيزَصلا اذك لفطو طبارم قات نوُطَمَو ةيميت

 كملا نم سيس اَرُملا اهنيب هل فض دزقلا ةعمجلا مؤتب تمو
 تت آل رفلُح يت ني ةيباين ةقيمع نولاني ك اتيبنألا ادك

 ( ثيدحلا ركذو ديهش ليتقلا : ملسو هيلع هللا ىلص لاق مث ) : هلوق _- 686

 . (1) اعون رشع دحأ هيف ركذو ءادهسثلا ةدع باب ىف هنايب مدقت

 نسم رثكا ةديجلا قرطلا نم انل عمتجا دقو : لاق هنأ رجح نبا نع مدقتو
 . عجاريلف ىمقلعلا هداز امو كلذ نايب مدقت دقو اهركذف ةلصخ نيرشع

 نإ هيرق دمآ مهنلا ) : عماجلا ىف هظفل ( خلا . امك مهللا ) : هلوق - 17 %, ى -٨ ه 2 . ..؟ . . . 7
 ملكتي ملو ( آلاَوَن مهاف اباذع ْمُهَتْفَدَأ امك ةمَنلا . امئع ضةألا قاب الفي اهملاع
 . كلذ ىف لاطأو ىعفاشلا هب دارملا نأو ( اهملاع ) : هلوق ىلع الا حراشلا

 بلاط ىب نب رفمجو ةزمحك لتقلا شيرق لوأ قاذ ىذلا باذعلاب دارملا لعلو

 . شيرق نم امهريغو امهنع هللا يضر

 ةرامالا نوكو مئانغلا نم كلذ دعب مهل لصح ام هب دارملا لعل و ءاطملا لاونلاو

 . ملعأ هللاو . كلذ ىف نوفرصنخلملا مهو مهيف

 ىف مدقت اميف ركذ ( خلا . شيرق :ىف رمالا اذه لازي نل ) :: هلوق __ 8
 : نيثيدح ةرامالاو ةيالولا باب

 ممثيهيف ماد ام ںتبثرَق ىف ةيالولا ىنعي _ رمألا اذمت لاب ال ) : امهدحا

 . « كنملاب َنتَتفأ نمل لينلا نكو هيعبصاب راشاف ينالَجَر

 رمألا لاَرَي نل ) : شيرقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ىناثلاو

 مكن وحلي هقلح رارشا مكيلع هللا طنس ْمْتَنَعَت ادإق اثدحت مل ام هنالو مئنآو مكيف
 هيف امب هيلع مالكلا مدقتو ( هدي ىف ناك ناك بيضقل . بيضقلا اذه ىحلي امك

 . (2) عجاريلف . ةيافكلا

 ٠ 451 ثيدحلا مقر (1)
٠ 45 و 44 : مقر عجار (2)
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7777 7.1. --- 

 ْنلَو اوشيآؤ اوعمس ) ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل ( هللا باتك مكيف ماقأ ام
 % إ ج هد ۔؛۔ < » , مہ۔ ٢ .۔ ,حلم ۔ ۔ هد .2

 . ( ةبيرز هسار ناك يشبح دبمت مكيلع لمّمتشا

 اهرت ُاَرُمأ اَهراَربأ يبرق نم ةئئألا ) اهظفل ىرخا ةياور عماجلا ىفو

 هلاوعمشساق اعدجمم ايىِضبَحع ادبم شيرف مكيلع تمأ نإك اهراَجْ ؛ارتأ اَممراَجَكَو
 باَصَو همالسا نيب هيخ ادف هنع برضو ومالشا ينب مكدحا ك مل ام اوعيطآَو
 هقنع عذقيلك ون

 نيعلاو لادلاو ميجلاب لاق (عدجم ) هلوق ىلع الا اثىيش هيلع هحراش بتكي ملو

 . هيلع بلغ قلطأ اذاف صخأ فنالاب وهو ةفشلا وا نذالا وأ فنالا عطق نيتلمهملا

 : هظفل ام ىلوالا ةياورلا ىلع رجح نبا بتكو

 لومجملل ءانبلا ىلع ةانثملا مضب ( لمعتسا ناو اوعيطاو اوعمسا ) : هلوق

 ىف ةمامإلاك ةصاخ ةيالو اهيف يلو وأ الثم دلبلا ىلع ةماع ةراما رما ناب الماع لعج ىآ

 نيدشارلا ءافلخلا نمز ىف ناك دقف برحلا ةرشابم وأ جارخلا ةيابج وأ ةالصلا

 .اهضعبب صتخي نمو ةثالثلا رومالا هل عمجت نم

 بوسنم ةمجعم اهدمب ةدح وملاو ةلمهملا حتفب : لاق ( يشبح ) : هلوق ىلع بتكو

 . ضبحلا ىلا

 ىلع ءاملعلا عمجأ : هريغو ضايع ىضاقلا لاق : ىريمدلا لاق : ىمقلعلا لاق

 .: ىلاعت هلوقل ةنصعملا ىف اهميرحت ىلعو ةيصعم رعغ ىف ءارمالا ةعاط بوجو

 . (5) ى مكنم رمألا ىلؤأو لوسرلا اوعيطأو ةنلا اويأ ه

 اذه .. ءارمالاو ةالولا نم هتعاط هللا 7 نم رمالا ىلوأب دارملا ءاملعلا لاق

 . مهريغو ءاهقفلاو نيرسفملا نم فلخلاو فلسلا رهامج لوق

 ةصاخ ةباحصلا لاق نم امأو ) ءاملعلاو ءارمالا : ليقو ءاملعلا مه : ليقو

 نيملسملا ةملك عمتجت كلذب ذا ةعاطلاو عمسلا ىلع ثحلا ثيدحلا ىفو ( اطخا دقف

 . مهايندو مهنيد ىنف مهلاوحا داسف ببس فالخلا ناف

 سيل :امم سوفنلا ههركنو قشي اميفرومالا ةالو ةعاط بجحت ءاملعلا لاقو

 لمحتن ثيد اح ١ ٧ ىنف هب حرصم وه امك ةعاط ال و عمس الف ةيصعم ناك ناف ةيصعمب

٠ 9 ةيالا . ءاسعتلا ةروص ()
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 َعمشَس ال ناب ةحرصم ثيداحالا كلت ةقفاوم ىلع مهتعاط بوجو ىلع ةقلطملا ثيداحالا

 . ةبصع 2 ا ىف ةمماَط الور

 هسار نأك ) .: هل وق ىف رجح نبا لاق اضيأ اذه ىلع مالكلا مدقت دقو : لوقأ

 هبش امناو . فج اذا بنعلا نم نئاكلا لوكأملا فورعملا بيبزلا ةدحاو ( ةبيبز

 ةعاشب و ةراقحلا ىف ليثمت وهو د وسأ هرعش نوكلو اهعمحتل ةميبزلاب ىشبحلا سار

 . اهب دادتعالا مدعو ةروصلا

 نوكي نا بجوي ال ( اوعيطاو اوعمسا ) هلوق : لاق بلهملا نع لاطب نبا لقنو
 تعمجاأو . شيرق ىف الا نوكت ال ةمامالا نآ مدقت امل ايشرق اماما الا دبعلل لمعتسملا

 . دبعلا ىف نوكت ال اهنأ ىلع ةمالا

 اذهو قتعلا لبق ناك ام رابتعاب ادبع ىمسي نأ لمتحي و تلق : رحح نبا لاق

 هتعاط ناف ةكوشلا قيرطب ةقيقح دبع بلغت ول امأو رايتخالا دنع نوكي امنا هلك

 ٥ ٠ 2 رقت مدقت امك هلل ١ ةيصعمب .رمأي مل ام ةننفلل ادامخ ١ بحت

 الثم دلب ةراما ىلع ىشبحلا دبعلا لمعتسا اذا مظعالا مامالا نأ دارملا : ليقو

 . مظعالا مامالا وه نوكي ىشبحلا دبعلا نأ هيف سيلو هتعاط تبجو

 نم اذهو ىنعي د وحولا ىف عقي ١ امب للملا برضب دق : ىباطخلا لاقو

 نأ اعرش روصتي ال ناك ناو ةعاطلاب رمالا ىف ةغلابم ىشبحلا دبعلا قلطأ _ كاذ

 . كلذ ىلب

 ىلوتملا اهارق رومأ بلاغ ىأر زاجحلا دالب دهاش نمو : تلق : ىمقلعلا لاق

 ةيفونملا ميلقا اذكو ىلبقلا هحورلا دالب بلاغ اذك و ىشح اماو د وسأ اما دبع اه رمال

 . )1) سايقلاو طبضلا نع ةحراخ ماكحا مهنم ردصتو

 ام هلثمو ( خلا . دمحم ةمع ةيفص ايو دمحم تنب ةمطاف اي ) : هلوق _ 0

 : هلوق دنع ةينونلا حرش ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا هركذ

 نوهلا ىود ىف عب معأ لمع الب انيآ ةعافشلا وع كنت نَمَو
 م 7 م -

 ِ : هلبق ىبنتملا لوق اذه ىمقلعلا لوقل دهشيو (1)

 مقغ هنت رمبمي ىعرت متأ اهنطو ضرأ نك ىف
مقنلا هرفختب ىرن ناتوت هنبلي نيح قلا نيعتسي
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 ةل نم اماو : هصن ام نينمؤملاب ةصاخ اهناو ةعافسلا ىلع مالك دعب لاق ثيح

 ١ . ميفش هل سيلف ارجاف هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىمدآلا نب هللا دبع تدحو : رثالا ىنو

 لوسر مع سايم اي ) : لاق مث هللا مكمحر ةماَج ةالصلا : لاق مث ربنملا ىلع دعق

 ىذلاو ىتناي اعيمج َمَحُم َلآ ايو دمحم تنب ةمات اير منَسَو ميَلَع هللا لص هّللا

 قَص هئلا روش مت انأ لوف هسفن آرمأ نرم لك نيكيم غم ىبر دن هديب ىيف
 هللا نم مكتسُشنأ اورتشا .رمحم يلآ نم وا دمحمم تئب لوقت زآ مّلَسَو هينع هللا

 طراق ةمايقلا موي ضوحلا ىلع ىناي هكالمم متهرع نم عم متكله اولّمفت مل ناي مكنايف "إ .ات ةمياقلا ۔؛م ذلا اع اكالم ٠ث:۔ح “۔ے ۔۔ .ؤ ١122 إ ١. هخ

 57 م ٤. 4 و 4“إ۔ ه۔ .و ۔ .؛ث۔ 4 هم .42 2ث < و ۔ 2 ۔<۔

 ةورف نجلَتخيل ىباخضا نم هتفرع دق لُجَر ينيتأي مث ىباحصا نم شات يلحت دق
 2 ۔ وب ۔ .ه . ه , م 2 .؟ 4٨ 2 ح .. ب ه ۔ .42٨4م ح 2 ي ۔ ؟ -
 ىديب دخ رتلف ىباخصا نم هنإ هولس را : لوقاف هن زجحب رخأل من مظع هيار

 ۔ ر۔ت مم و 2 ح ه ر هم مإ ه مإ م ٥,.۔ و ء ۔ ه .< ٠ ه . . 72

 ىرقفلا ىنلم هنكل َو . امدق كدعن نم ىتنم ام هللاو هنإف لسرا لبرا ليزأ : اكاكف

 . ( دَتَحُم لآ ا رَدحْلاهرَدَحلا . تينم هل يطش الف . متَهج لخديل
 لمج . برقألا كنًر ىشمم رذنا » تلزن امل هنا هنع هللا ىضر ديز نب رباج ركذو

 ىلع ىتأ ىتح اذخف اذخف سثيرق ذاخف ذخفتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هد . , 4 . 2 . م 4 ,4 4 . ١ ٠ ٠,“‘

 ىنمتأ ال ىتاو الأ عكَرذنا نآ ىنرتأ ةللا ناب بلّظملا دْبَع ىن اي :: لاقف بلطملا دبع ىنب

 ادمع سانلا ءاج اَم نَفرعأَل لأ . نوتلا مكنم ىناجلؤأ نإ لا اتيك هللا نم مكنع
 ةمتت ةّيفيَع ابو ومحم تنب ةمياق اي:مكيراقر ىع اهن ويحت ايلاب متنجَو نيدلا
 . ملعأ هللاو . اَكنَع هللا م امك ىنغأ ال ىتات هللا نم امكسفنأ ابرش دمحم

 هيلع لوسرلا ةعافش ىف اذه عم اهيلع نورصملا رئابكلا لها عمطي فيكف
 هيبن ةعافش لهآ نم انلعحب نأ همركو هد وحب ىلاعت هللا لأسن ؛؟ مالسلا و ةالصلا

 نم انلمحي نأ هللا انلأس ام رئابكلا لهال اهنأ انملع ولو مالسلاو ةالصلا هيلع

 انل اهيطعي ىتح رئابكلا لما نم انلمحي نا هانلأس دقف كلذ هانلأس اذا انال اهلهأ

. قيفوتلا هللابو
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 لجو زع هلل ميظعتلا ىف ةنسلا

 هباحصأ نعو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع )1( ىو ر اميف «

 . « ناسحاب مهل نيعب اتلا و

 ةعيب ر نب رماع ينب نم الجر نآ سابع نبا نع رباج لاق - 1
 دمحم اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا ءاج دب را هل لاقي

 نم ؤأ ىياَحُن نم ؤأ ةضف نم ؤأ ربه نيآ كبر ءىش يأ نم ىن زبخا
 تّدَعزاف ةقزبو ةدر تةاَح ذا » هلل ١ َناَحْبس )2( لوقي وهو ؟ ريدح
 << ,2.۔۔۔< [ ٥ ۔۔ ك ۔<۔ 4هي۔»إ۔ ,ر ٨٩ ۔ س ے 4 ٠٩ < ۔.٤4 ۔
 لاق اتيم عقوف هسأر (3) ىلع تعقو ىتَح ةقعاص تءاج مث تقزربأو

 % 4٨4 .4 د هر ۔ % ۔ 2 ۔ بس < -. ,س ك و هد ۔ . ۔ % م,

 نولرام ْمهَو ءاشي نمم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو » لَجَو زع هللا
 . (4) باقعلا ىنعي « لاحملا ديدش َوُهَو هللا ىف

 لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ديز نب رباج لاق - 2
 تكسَقءهللا ةفص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوهيلا تلأس

 مالسلا هيلع ليربج لزن وهب اذع مهيلع لزني نآ ءاَجَر اليلق
 « ثَحا هللا وه نق ميحرلا نمحرلا هلا مش » صالخإلا ةروسب
 . اهرخآ ىلا

 الو يقلخ أ ىف ١ وركفت « : ملسو هيلع هلا ىلص لاق و _ 823 7

 . «همعيدصتب الا كردي ال هنإف قلاخلا ىف اوركمتت

 نع ةيلع نب ليعامسا نع رشب انربخا : عيبرلا لاق 4

 : لاق قورسم نع ىبعشلا نع دنه ىبأ نع ليقع ىبأ نب دواد

 ٠ ىوري امم خ (1)
 ٠ لوقي ءىبنلاو خ (2)
 . . . ءاذعب خ (3)

 نم سابتقا 4 باذعلا ىنعي ىرخالا ىفو باقعلا ديدش ىنعي ةغسن ىفو باقعلا ىنعمب هلوق (4)
13 مقر دعرلا ةيآ
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 ذقق هرت ىأر ادمحم نأ معز نم:ةيزفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهنم زةكاؤي ملكت نَم ثك » : تلاق اهنم هللا يضر ةشئاع نم رتنك
 مأ اي : تلقو تشلَجف ائكتم تنك و : لاق « ةيزفلا للا لَع 1

 ىرخأ ةلزن ٥آَر دقلو » : ؟ هللا لقي ملا يلجمت الو يرظنا نينمؤملا

 لوآ انآ : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف « نيبملا قفألاب هآر دلو _
 : لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص َءىبتلا تلأس ةمألا هذه
 الاي اهّيَلَع قلخ ىتلا هتروص ىف هر مَلَو مالسلا هيلع ليربج كلد »
 مسا يب ام هفش دمف ءامتملا نم طبق ذق هنأو رانرم
 ثرذي َوُهَو زاصنألا هكرذث ل » : لاعت هلوقل عمست ملا « ضزألاو
 ليلد ةيآلا هذه ريسفت : قورسم لاق « ربحلا فيطللا َوُهَو راصبألا
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ةشئاع تور ام ىلع
 »» ىربكلا هير ِناَيآ نم ىأر دف . ىأ ر اَم داوملا َبَذَك ام »

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق : لاقف ةيلع نبا ىلا ثيدحلا داع مث

 نم هلاب لثأ ام غلبي مك ملسو هنع ةللا نص اَدمَعُم نأ معو مو »
 هتالاسر تفلب اَمف لعَمَت مل ناك تبر نم كئلالزنأ ام غنب لوسلا اهيأ اي » :.لوشق لاعت هلا نآل ةيزيلا هللا ىع مظغا دقف هيو
 َدَمَق رع ىف امم ملعي اَدَمَحعَم نأ معز نمو« يانلا نس كَمِصَعَي ةللاو

 ىف نم ملعي ال لق » : لوقي لاعت هللا نأل ةيزفلا هللا ىلع مظعا
 . « نوثعبي َناَيَأ نورعشي امَو هللا الا بقلا ضزألارل تاوملا

 ىرصيلا ىرماعلا فوع نب ديز ةعيبر وبآ انربخأو - 5
 نامثع ىبآ نع ىنانبلا تباث نع ةملس نب دامح ان ربخأ : لاق

 هللا ىلص هللا لوسر عم انك : لاق ىرعشالا ىسوم ابآ نآ ىدهنلا
 اوشفرو انلا رَبك ةنيدملا نم انوتَد املف رف ىف ملسو هيلع
 مكنا ساَنلا اهيأ اَي » : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف.مهتاَوَصا
 قاحنغأ نبو مكنيب هنوُعَدَت ىزلا نار ابئاغ الو مَصا نوعدت ال
َكلذأ لَه ىتوم يأ ن « : َمَلَس و هيلع هللا ىلص لاق مث « مكباكر
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 : لاق ؟ هللا لوسر اي وه اَمو : تلق : لاق « ؟ةنجلا زوتك نه زنك ىنع ؟ م وه - - - 77 .- ٨ 2 .ح (۔
 ىلص ءىبنل ١ لوق ىنعمو : رب اج لاق » هللاب الا ةوق ال ر لوح ال (

 «مكباك ر قانعأ نبيب و مكنيب هن وعدت ىذلا نا» اندنع ملس و هيلع هللا
 مهغباَر َوُه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي اَم » : لوقي ىلاعت هللا نأ كلذو ۔ه تإ 7ح:و [ م 22٩ . ۔4- حم . .

 ۔,2 ,ه .,, ] ٠2 .2 ۔ ۔, ح 0٥ < ٩ ب- مدو ,۔ ٥ ثك,٫ ۔۔.< .< ۔

 مَهَكَم وه الاي رثكأ الو كلذ نم ىنذأ الو مهُسداَس وه الا, ةسمخ الو

 هيبشتلاو « ديرولا لح نم هلإ برقا نحنو ».(5) « اؤناك امنيا
 دعابت عضوم نم برق اذا قولخملا نأل قولخمل الا نوكي ال ديدحتلاو

 تبج وتسي ديدحتلا نأل ه ريغ نم مدع ناكم ىف ناك اذإو هريغ نم

 . كلذ نع َرَع ىلاعت هللاو لاقتنالاو لاوزلا

 دب هدب دج
 دمحم اي : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا ءاح ( : هل وق _ 1

 : نيهجوب ثيدحلا اذه ىوغبلا ركذ (( خلا . ىنربخاأ

 . فنا هركذ ام : امهدحأ

 عمج (6) س قعاوصلا نىسزُل ه : ىلاعت هلوق ىف : لاق ثيح هريغ : رخآلاو

 نم اهب بيِصيَقا) هبيصي نم قرحيف قربلا نم لزني كلهملا باذعلا ىهو ةقعاص
 . ةعيبر نب دبرا باصا امك ( ءاض

 بيصت الو ملسملا ريغو ملسملا بيصت ةقعاصلا : رقابلا يلع نب دمحم لاقو

 ثيح ةعيبر نب دبرا ناش ىف تلزن هللا ىف نومصاخي ( نولداجي مُمَو ) ركاذلا
 تلزنف ؟ بَمَد نمأ توقاي نمأ زد نمأ كبر مم : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلل لاق
 . هتقرحاف ءامسلا نم ةقعاص

 ناك : لاق « ةيآلا . َقعاَوَضلا لسريل ه : لجو زع هلوق نع نسحلا لئسو
 ىلا هنوعدي ارفن ملسو هيلع هللا ىلص ءثىبنلا هيلا ثعب "برعلا تيمناوط نم لجر

 وه مم هيلا ئنوعدت ىذلا اذه دمحم بر نع ىنوربخا مهل : لاقف هلوسرو هللا

 ءىبنلا ىلا اوفرصناف هتلاقم موقلا مظعتساف ؟ ساحن وأ ديدح وأ ةضف وأ بذ نم

 ىتما الو ابلق رفكا الحر انيأر .اه هللا لوسر اي : اولاقف ملسو هبلع هللا ىلص

 ٠ لاق خ (5)
٠ 13 : ةيآلا . دعرلا ةروس (6)
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 هنلاقم لثم ىلع مهديزي ال لعجف هيلا اوعجرف هيلا اوعجرا : لاقف هنم هللا ىلع

 لوسر اي : اولاقو اوفرصناف ! هفرعأ الو هارأ ال بر ىلا ادمحم بيجا : لاقو ىلوالا

 هدنع مه امنيبف اومَجَرَف هيلإ اومجزإ : لاقف ثبخاو ىلوالا هتلاقم ىلع انداز ام هللا

 قوت ثتاكَو ةباحس متنأ ذإ ةلاقملا هذه ىف : لوقي وهو هنوعو هتعاتب

 اوءاجف سولج مهو ناملا تقرحا ةقعاَصب تَمَرَو تقربَو تَتَعَرَف مهيوؤز

 ةباحصلا نم مزق ْمُهَنَبفَتساَق مَلَسَو هع هللا لَص هللا وتسر اوربغيل نؤم
 :ىبنلا لإ يجو ٠: اولاقف ؟ متملع نيا نم : اولاقف ؟ مكبحاص قرتخا : مهل اولاقف

 ىف نولاج ْمُمَو ا نَم اهي بيصي قماَوَصلا ليزيو ه منو هيلع هللا لص
 . خلا ، اَحْيل هيدَش وُمَو هللا

 : هلوق ىف : لاق ثيح رخآ اهجو ةيآلا هذه لوزن ببس ىف : ىواضيبلا ركذو

 اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوبذكي ثيح « هللا ىف نزلداجت مر ه

 لادجلاو مهتازاجمو سانلا ةداعاو ةيهولالاب درفتلاو ملعلا لامك نم هب هفصي

 .لاحلا وأ ةلمجلا فطعل اما واولاو . لتفلا وهو لدجلا نم ةموصخلا ىف ديدشتلا

 لوسر ىلع _ ادفو _ ديبلاخا ةعيبر نب دبراو ليفطلا نب رماع نأ ىور هناف

 هفلخ نم دبرا رادو ةلداجملاب رماع هذخاف هلتقل نيدصاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اتهبنفُا مهللا : لاقن ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هل هبنتف فيسلاب هبرضيل

 ىف تامنف ةدغفب رماع ىمرو ُهْنْنَتَقَف ةقعاص دب رأ لَع ىن اَحَت هللا لسرأف تنش اَمب

 . تلزنف ةيلولس تيب ىف تومو ريعبلا ةدغك ةدم : لوقي ناكو ةيل ولس تيب

 : يلع لاقو . ديبع ىبا لوق اذه . باقعلا ىنعي ( ٍلاَحْيا ديدص َوُمَو ):_ هلوق
 . دقحلا ديدش : نسحلا لاقو . لوحلا ديدش : سابع نبا لاقو . ذخالا ديدش

 . ةوقلا ديدش : دهاجم لاقو

 . ىوغبلا هلاق ةبلافملاو ةركامملا ةلحامملاو لاحملاو . ركملا ديدش : ليقو

 اذا نالفب نالق لحم نم هثادعال ةدياكملاو ةلحامملا لاحملا .: ىواضيبلا لاقو

 لحملا هلصأ لملو ةليحلا لامعتسا فلكت اذا لحمت هنمو . كالهلل هضرعو هداك

. خلا . ةوقلا ىنممب لحملا نم لاعف ليقو طحقلا ىنعمب
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 هللا ةفص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوهيلا تلاس ) : هلوق - 2
 : اولاق اسيرق نأ صالخالا ةروس. لوزن ببس نأ يداضيبلا ركذ ( خلا . تكسف

 :. تلزنف هيلا انوعدت ىذلا كبر انل فص دمحم اي

 ثيح ةدايزو ىواضيبلا هركذ امو هللا همحر فنصملا هركذ ام ىوغبلا ركذو

 هللا ىلص هللا لوسرل اولاق نيكرشملا نأ بمك نب ىبا نع ةيلاعلا وبا ىور :: لاق

 . ةروسلا هذه هللا لزناف كب ر انل بسن ١ : ملسو هيلع

 دبراو ليفطلا نب رماع نا سابع نبا نع حلاص وباو نايبض وبأ ىورو
 ؟ دمحم اي انوعدت ام ىلا : رماع لاقف ملس و هيلع هللا ىلص ءىبنلا ايتأ ةعيبر نبا

 ؟بشخنعأ وا ديدح ما ةضف نم مأ وه بهذ نما انل هفص : لاق .يلاعت هللا لإ : لاق

 ىف ءانركذو نوعاطلاب ارماعو ةقعاصلاب دبرا هللاا كلهاف ةروسلا هذه تلزنف

 . دعرلا ةروس

 )ص ءىبنلا ىلا دوهيلا رابحأ نم سان ءاج : لتاقمو ةدانقو كاحضلا لاقو

 ىف هتعن لزنأ هللا ناف كب نمؤن انلعل كبر انل فص : اولاقف ملسو هيلع هللا

 ؟ اهثروي نمو ؟ ثرو نممو ؟ برشي و لكأي لهو ؟ وه ءىش ىا نم انربخاف ةاروتلا
 لدي دحالاو دحاولا نيب قرف الو « لحا هنلا وم رق ه ةروسلا هذه هللا لزنأف

 نع ةريره ىبا نع لاق نا ىلا دحاولا هللا وه لق دوعسم نب هللا دبع ةءارق هيلع

 كلد هل نكي ملو مدآ نبا ىنبذم َلاَق ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ِ 7 7 ه ه , 4,۔ذ۔. إ/,٦ه ., و .2 42 ه. ,2 هم < ٥ ط إ < ۔ ه م م

 شلو . ينادب امك ينيمي نل هلوقف يايارهنيذكن اماف . كيذ هل نكي ملَو ينمتشو
 انآؤ ةدلو هللا ةختأ هلق ىاب هنش امأو . هنداعا, ني وع َنوُمَأب يقلحلا نوا
 . ( دحآ وفك هل نكي ملو دوب مَلَو ذيلي خك ىذلا دمصلا ُدَحَلا

 هيف ركذ . خلا ( خلاخلا ىف اوركفتت الو قلخلا ىف اوركفت ) : هلوق - 3

 : تاياور عماجلا ىف

 ةنا اا .ان ١) 2- ؟ يك ع ., .ع ج ه۔ےح . , .
 ةباشلا ءامسلا يب ںإف هللا تاذ ىف اوركفت اإل و :ىش رك ىف او ركفت ) : اهنم

 ..( كلد قوف وهو روت يفآلآ ةعبن هيسيرك ىلاي
 و ه ,2 ص ٥ -. . ك ٥ ۔ ر

 . ( اوكلهتف مهللا ىف اوركفت الو هللا قلخ ىف اوركفت ) : اهنمو

 . ( هردق نوردقت ال مكنإف قلاخلا ىف اوركفت الو قلحلا ىف اوركفنَ ) : اهنم ه
 مش - س
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 . ( للا ىف اوركفت الو هلا ءالآ ىف اورف ) : اهنمو

 همحر ليعامسا خيشلا بتك نكلو ائيش تاياورلا هذه ىلع حراشلا بتكي ملو

 : هلوق حرش ىف لاق ثيح ةيافكلا هيف ام اذه ىف ةينونلا حرش ىف هللا

 نشآلا نمع ينأ رملا تمت كيذ اماس لابلا قمع ىعشآ نلا ك
 كلقع ىف فيكت وأ كمهو ىف ليخت ام لكف : لصف . هصن ام ليوط مالك دعب

 فالخب هتافصو هناحبس هللا نأ ملعاف كركف ىف نولت وأ كسفن ىف لثمت وأ

 ءىش ىف تاقولخملا هبشب" ال لجو زع هللا نأل ةيىِصت الو رضبت كرد ال هناف كلذ

 . تاكرحلا الو نكسلاب فصوي الو ._تافِصلا نم

 هذهف . ناكملاو . نامزلاو . سنجلا تادييقت ثالث نم دوجولا ىف ةثداح لكف

 لوقعلل سيل فييكتلا نع زجعلا وهو هادعنت ال لوقعملا ىهتنم ىه تادييقتلا

 ىلع علطي ال ةيبوبرلا تافصو ةينادحولا ضومغ الا هيف لوجت لاجم كلذ ءارو
 الو . تاظحالب هل ةريصبلاو رصبلا سيل . هل كيرش ال مظعالا رابجلا الا كلذ

 الو . تالثممب هل سوفنلا الو . تافيكمب هل لوقعلا الو . تاقحالب هل ماهوالا

 عيمجب تافصاوب هل نسلالا الو . تاكردمب هل ناهذالا الو . تاليخملاب هل راكفالا

 الو . تاعفارب هل تايقوفلا الو . تاعماسب هل ناذآلا الو تافصلا نم هب قيلي ال ام

 تارواجمب هل رعلا تايقوف الو ؛ تافناكب هل تاومسلا الو تاعضاوب هل تايتحتلا

 هل ضارعالا الو تايذاحمب هل ثداوحلا بناوج الو . تالباقمب هل ىرثلا تايتحت الو

 عيمج نمع تاجردلا عيفرلا وه لب . تاسناجمب هل رهاوجلا الو . تاكرحمب

 هللا ةرابتك مكبر هللا كلد . تاومسلاو ضرالا ىف مويق ىح . تاثدحملا

 ىأ (ةيرفلا هللا ىلع مظعا دقف هبر ىآر ادمحم نآ معز نم) : هلوق _- 24

 نيبو امهنيب عمجي فيكو رفكلاو كرشلا ركذ ىف هيلع مالكلا مدقت دق بذكلا

 (هىناَر نيعب هرت ىأر اَدّمَحُم نأ) : هلوق عم ةيالولا ىف امهنع هللا ىضر سابع نبا

 نآ معزت ءابطالا ناو لقع نم لالدتساو. زيمتب هملع هنأ كلذب هدارم نا مدقتو

. شضارلا ىف لقملا
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 قورسم نع ىوغبلا .ركذ ام اهنع هنلا ىضر ةشئاع نع ىبعشلا ةياور لثمو

 اوفلتخاو (7) . ىأَر ام داَوُعْلا بذك ام .ه : ىلاعت هلوق ىف لاق ثيح ةشئاع نع
 : ٠ هآر ىذلا ىن

 ان ربخأ . ةشئاعو دوعسم نبا لوق وهو مالسلا هيلع لب ربج وه موق لاقف

 : لاق (ىأَر ام داوقلا َبَدَك اَم) : هللا دبع نع لاق نا ىلا . رهاقلا دبع نب ليعامسا

 لعج مهضعب لاقف ةيؤرلا ىنمم ىف اوفلتخا مث لجو زع هللا وه نورخآ لاقو

 . سابع نبا لوق وهو هداؤفب هآرف هداؤف ىف هرصب

 سابع نبا هيلا بهذ ام ىلع ةدايز هسأر نيعب لاق نم لوقلا اذه .ىلعف : لوقا

 . ملعأ هللاو

 ةمركعو سنأ لوق وهو هنيعب ىآر هنأ لا ةعامح بهذو : لاق نآ ىلا اندع

 . لاق نأ لا , هب ر دمحم ىأر : اولاق نسحلاو

 ةيآلا لمحتو َمَنَسَو ئلع هللا ص هللا لوسر هللا رب مل لوقت ةشئاع تناكف

 . لاق نا ىلا . ليربج ةيؤر ىلع

 تق دل :: تلاق هبر دمحم ىأر لمه . هاما اي ةشئاعل تلق : لاق قورسم نع

 دسح نأ كن ادح نم :1 ُدَتَق “ ههكن دح نم ا الت نم تنآ َنئآ٬َتَلَق اًتم يرعش
 1 7 م ٥. ه ه. .ذو ۔ 3 ٥. . 7 ب۔ .ه۔ے و, < ] حر

 فيطللا 7 راصبالا كردي وهو راصبالا هگرذن ال) تأرق مث بذك دقف هنر یاَر

 هنا كثدح نمو (باَجح ءار ن وأ ير لارنلا ةملكب نأ ربل ناك امَورء(ريَعَلا
 كثدح نمو (اَدَع بسكت اذام سفنت يردن امَور) تأرق مث بدح دقف دغ ىف ام ملعي

 (ةيآلا ... كبر نم كيلا,َلزنا ام غلب لوسرلا اهبأ ايز تارق مث تدع دقف متك هنا
 7 ل 2 و = م ٠2 ؟ . . - . . .

 ىرخأ ةلزن هآر دقل:هلوق ىف : لاق نا ىلا نيترم هتروص ىف ليربج ىار هنكلو

 . ىرخا ةلزن ءامسلا نم الزان اهيلع قلخ ىتلا هتروص ىف ليربج ىار هنا ىنمي
 ةردس دنع ءامسلا ىف ةرمو ضرالا ىف ةرم نيترم هتروص ىف هآر هنأ كلذو

 . . خلا . ىهتنملا

 هبر نم هيلا لزنا ام غلبي مل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ معز نم و) : هلوق

 كَُدَح نم) : تلاق ةشئاع نع قورسم نع ىبعشلا نع ىراخبلا ىف هظفل (خلا ...

٠ 11 : ةيلا . مجنلا ةروس (7)
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 : لاق ىلاعت هللا نا ةقَضُت الك يعولا َني اَنينَم متك ملسو هينع هللا ص ىبنلا 1

 .(8) . هنااسر تسب امم نَتفت مل نإو كبر نم كينا لزنا ام عيب لوئسَرلا هياي ه
 ىضر ةشئاع نع قورسم نع ىبعشلا نع اهظفل رخآ لحم ىف ىرخا ةياور ركذو

 هرذ ال :لوقي وُهَو٬َبَنَع ذمك هبر ىأر اَدَمَحُم نأ كدح نم) : تلاق اهنع هللا
 تيملا مكمي ال) : لوقي ومو بمك نق يلا متم هنآ كتذع نمو حرابلا
 . (هللا الي

 يردت امَر) تارق مث (بَدَع ذققك ع ىن ام ملت هنأ كدح نَمَور ةياور ىفو

 . (9) (ًاَدَع بيقنت اَداَم سفن
 نَم) قيرطلا اذه ىف : هلوق لاق ىدوادلا نع نيتلا نبا لقنو :: رجح نبا لاق

 نص تلا لوسر نأ يمد ذأ امو اظوفحم ةنأ ام قلا من دحم ةنأ كذ
 " ... ميث ان ةيبنتلا نم متعي ناك ملَسَو ويت هللا

 ىلع مظعأ دقف ًةرُهنم ةدحاو لاق نم الث) : تلاق ظفلب ىرخالا ةياورلا ركذو

 َوُهَو) رخآ ظفلب اضيا اهركذ مث (ثيدحلا دع ىنام ُمَلُمَي هنا معز نمم ةيرفلا هللا

 شولا ني تيت متك ادمحم نآو هئر ىآ تن نا لاق نم هللا ىع ةيرذلا مظعأ
 ثيح ىفنلا نم ىدوادلا نع نينتلا نبا هلقن ام در مث ا( ىف ام هملعي ادمحم ناو

 ىتح كلذ نظي ناميالا ىف خسري مل نم ضعب ناف بقعتم ىفنلا نم هاعدا امو : لاق

 ىف عقو امك تابيغملا عيمج ىلع عىبنلا عالطا مزلتست ةوبنلا ةحص نا ىري ناك
 دنز لاقف تلض ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةقان نا قاحسا نبال ىزافملا
 ءىبن هنآ دمحم معزي - ميظع نزو ةانثم هرخآو ةلمهم داصب - تيصللا نبا
 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاقف ؟ هتقان نيا ىردي ال وهو ءامسلا ربخ نع مكربخي و
 اهيلع هللا ىنلد دقو هللا ىنملع ام الا ملعأ ال هللاو ىناو اذك و اذك لوقي الجر نأ

 . اهب هو٬اجف اوبهذف ةرجش اهتسبح دق اذك بعش ىف ىهو

 وهو هللا هملع ام الا بيغلا نم ملعي ال هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ملعاف

 .(10) . ةيآلا.لوَسَر نم ىممَتزأ نمت الارَدَحا هيت لع رهظ اك ه : ىلاعت هلوقل قباطم

 ٠ 67 : ةيآلا . ةدناملا ةروس (8)

 ٠ ةريخالا ةيآلا } نامقل ةروس (9)
٠ 27 : ةيآلا . نجلا ةروس (10)
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 قلعتي ام لبقو . همومع ىلع وه ليقف اهيف بيذلاب دارملا ىنف ءاملعلا فلتخا دقو

 نامقل ريسفت ىف مدقت ال فيعض وهو ةعاسلا ملعب قلعتي ام ليقو . ةصاخ ىحرولاب

 عطقنم ءانثتسالا نأ ىلا كلذ لئاق بهذ نا الا هملعب هللا رثاتسا امم ةعاسلا ملع نا

 5 . كانه بيذفلاب قلعتي ام مدقت دقو

 ناو _ مهيلا فاضي نيذلا نال تاماركلا لاطبا ةيآلا هذه ىف ىرشخمزلا لاق

 نيضترملا نيب نم لسرلا هللا صخ دقو لسرب اوسيلف _ نيضترم ءايلوا اوناك
 . مدقت امب بقعتو . بيفلا ىلع عالطالاب

 حصيف مومع ةغيص هيف سيلو درفم (هيئمت) قمع هلوق نيدلا رخف مامالا لاقو
 تقو ىلع لمحيف لسرلا الا ادحا هبويغ نم دحاو بيغ ىلع رهظي ال هللا نا لاقي نا

 ()(ىروذدمعوُت ام بي رَقَ) : هلوق بقع اهركذ هي وقي و ةمايقلا عوقو

 . كلذ ىلع اورهظي مل لسرلا ناب بقمتو

 صوصخملا هبيغ ىلع رهظي ال ىأ اعطقنم ءانثتسالا نوكي نا زوجي : اضيا لاقو

 . ةظفح هل لعجي هناف لوسر نم ىضترا نم نكل ادحا

 , بيغلا ىلع هعالطا ىف كلملاب: لوسرلا صصخي : ىواضيبلا ىضاقلا لاقو
 ٠ ماهلالا مهل عقي ءايلوالاو

 عانتما ىوعدلاف . صاخ هليلدو ةماع ىرشخمزلا ىوعد : ربنملا نبا لاقو

 بيفلا ىلع عالطالا ىفن الا هيف سيل لاقي نأ لمتحي ليلدلاو اهلك تاماركلا

 . . .تاماركلا رئاس فالخب

 هليصفت ىلع عقي نأ لبق عقيس ام بيغلا ىلع عالطالاب دارملا ::: لاقي نأ همامتو

 ةداملا نم قرخي ام الو . مهنع ةبيغملا رومالا نم مهل فشكي ام اذه ىف لخدي الف

 . كلذ وحنو ةفيطل ةدم ىف ةديعبلا ةفاسملا عطقو ءاملا ىلع ىشملاك

 . ءافخلاو روهظلاب عالطالا صيصخت برقالا : .ىبيطلا لاقو

 ىفخلا نود ىلجلا ماتلا عالطالاب راهظالا صيصخت لوقي نا بسانملا : لوقا

 (هبئمت لَع) ىف ءالعتسالا فرح هيلع لديو نكما بيفلا . ىلع ءايبنالا هللا عالطاف

 لوسرل الا ايلج افسكو امات اراهظا هبيغ ىلع رهظي الف علطي ىنعم رهظي نمضف

. ٠ 25 ةيالا . نجلا ةروس (1)
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 .م , ه ۔۔ .هه ه 4 , , و . ِ 7 . ن ..: :
 هفلخ نموو 4بيدي ينين نم كلسب هنإف) : لاق كلذلو ةظفحو كلم مم هيلا ىحوي

 ٠. (ْمهَتَر تآلاّسر اوعلا ق نآ َمَلْعَيِل) ': هلوقب هليلعتو . (ًاًدَصَر

 . ءايبنالاك كلذ ىف اوسيل و تاحمللاو حيولتلا ليبق نم ىمن تاماركلا امأو ١

 امب ىهاضت ال ءايلوالا تامارك ناب ىنارفسالا قاحسا وبا ذاتسالا مزج دقو

 ": .. ءايبنالل ةزجعم م

 اهؤافخا هيلع بجي ىلولاو اهراهظاب نورومأم ءايبنالا : كروف نب ركب وبا لاقو
 . جاردتسالا نمأي ال هناف ىلولا فالخب هب عطقي امب كلذ ىعدي ءىبنلاو

 ةايح نم نوكيس ام ىلع علطي هنا ىعدي نم لك ىلعو نيمجنملا ىلع در ةيآلا ىفو

 ةفص بلس مم ءاضت رالا نم ءىش دعبأ مهو .. نآرقلل بذعكم هنال كلذ رغ و تومو

 .. خلا ... مهنع ةيلاسرلا

 هللا ىلص ثىبنلا لاقف : مالك دعب غيلبتلاب قلعتي اميف رخآ لحم ىف : لاق مث

 ىتأ نوشَلْعَت متنع نإ هلاب مخومكذأف لوسر لصب انآ ايئإر هنبطخ ىف ملسو هيلع
 .4ِ مم ه ۔‘ه۔ َ . . 'ں ۔ ٠ . ٠ .۔ هد .۔

 تغلب كنآ دهشن اول اقق .: اول وقف ىنعي يبر تالاسر نم ىش غيلبت نع ترصق

 . (لا ... َيلَع ىذلا تيصو كنر تالاسر
 كلذك و رهاظ هبيذكنتف مولعم وه امك مهضعب اهيف بذك دقف ةيؤرلا اما : لوقا

 مدقت امك ناميالا ىف اخسار نكي مل نم كلذ معز هناف . بيفلا ملعي هناب لوقلا

 . . رهاظ اضيأ هبيذكتف

 نم هب رمآ ام لعفي مل لوسرلا نا دحا لوقي نأ نكمي ال هناف غيلبتلا مدع امأو

 هذه ىف اهنع هللا ىضر اهلوق ىنعم امف كلذب انثدحي دحآ دجوي الف ةلاسرلا غيلبت
 نال ريدقتلاو ضرفلا ىلع لاقي نأ الا مهللا (ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف) ةروصلا

 نطبحيل تكرشا نئل ه : هلوق دح ىلع عوقولا ىضتقت ال ةيطرشلا ةيضقلا
 َ . (11) . كلمع

 (12) .مولب تنا اَمَك منم لوت ه : ىلاعت هلوقل هيلع عمجم غيلبتلا نا لصاحلاو

 اوفلتخا مهنا هتياغ « ةيآلا كبر ني كيلإ لزنأ ام خلب لوسرلا اهنأ اي ه : هلوق دعب

 ' ٠ 65 : ةيآلا . رمزلا ةروتت (11)
٠ 54 : ةيآلا . تايراذلا ةروس (12)
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 دق مهلك سانلا نا ىلااوبهذف عامسالا هانعم نآ ىلا راكنلا بهذف غيلبتلا ىنعم ىف

 رئازجلا ىلا لسري مل ملسو هيلع هللا ىلص هنال كلذ ىف اوبذكف هنامز ىف اوعمس

 ىلا لسرا هنأ عم الثم جوجامو جوجاي ىلاو اهيلا الو اهنم ىت ؤب ال ىنلا تادلاخلا

 لوسرلا غيلبت هللا مهمحر انب احصأا لعح كلذلو . اميمح مهغلب دقو ةفاك سانلا

 :. هجوا ةثالث ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 '. هجو هبانكو هلوسرو وه : لوالا

 ربخلا هلصي ىتح هلبق ىبن نيذ ىلع ناك نمل هتعسوتو هرذع : ىناثلا هجولا

 عُماَدَع داب دعب ًاموَق َرِضُيِل هللا ناك اهو ه :: ىلاعت هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص هنثعبب

 . (13) ى وق ام نهل سبي ىتح

 : لجو زع ةللا لوقل ناك امنيا نيدلا ىلع نكي مل نم رذع عطق : ثلاثلا هجولاو
 . «14) . نيبم لالض ىمل لْبَت ني اوناك نإو ه

 عمسي ىتح نيدلا ىلع ناك نهل هتعينموتو هجو هباتكو هلوسرو ,هجو وه ليقو .
 . تالاؤسلا نم ارصتخم . ىهتنا هجو ناك امنيا نيدلا ىلع نكي مل نم رذع عطقو

 ىراخبلا ةياور ىف : رجح نبا لاق (دغن ىف ام ملعي ادمحم نأ معز نمو) : هلوق
 ربعو . ثداوحلا نم اهيف امو نامزلا عاونا ىلا ةراشا (هللا آلإ رمت ىف ام ُمَلَعِي الور
 هيف عقي ام ةقيقح ىلمي ال هبرق عم ناك اذاو . ةنمزالا برقا هتقيقح نوكل دمغ ظفلب

 3 . ىلؤأ هنع دعب امف ةمالعلاو ةرامالا ناكما عم

 موي ناف ةرخآلا مولع ىلا ةراشا (هللا الا ةعاسلا ىتم ملعي الو) : هلوق يفو

 . لاق نأ ىلا .: هدعب امأ ملع ىفتنا برقالا ملع ىفن اذاو . اهلوا ةمايقلا

 7 . ۔ه 0 ۔۔.4 ,2 ادأ مييمت قَع روطي دلق ه : هلوق ىهو ىرخالا ةيآلا ىف ملاصت هلوقب نينت دقو
 . فيقوتب الا نوكي ال رومالا هذه نم ءىش ىلع عالطالا نا لوئسَر نم ىضرأ نمت الإ
 .(١)(ةيآلا رةمعاّتسلا هلع ُيَدْئع هللا ناب » :: ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا ةسمخلا رومالاب داراو

 ءانثتسالا ىف زوجي (هللا الإ بيغلا ضرالاو تاومسلا ىف نم ملعي ال) : هلوق
 ىف نمب دارملاو الصتم نوكي نأ زوحيو ميمت ةفل ىلع عفرو اعطقنم نوكي نا .

 . ملعا هللاو . اهيف .ركذي نم وا اهب هملع قلعت نم ضرالاو تاومسلا

 ٠ 164 : ةيآلا . نارمع لآ ةروس )13)

 ٠ :164 : ةيالا . نارمع لآ ةروسو 2 : ةيآلا . ةعمجلا ةروس (14) .

 : “۔.. ٠‘ . ٠ نامقل ةروس رخآ (1)
:7 6٦0 7ا٠6 .66 نجلا ةروس رخآ () .



 . لجو زع هلل ميظعتلا ىف ةنسلا (5) بابلا . . ..- 8

 دنسلاو ىدهنلا لَم نب نمحرلا دبع وه : رجح نبا لاق (نامثع ىبا نع) : هلوق
 . نويرصب مهلك

 ىلص هللا لوضر عم انك لاق ىسوم "ىبا نع ىدهلنلا نامثع ىبأ نع ىراخبلا تاياور

 الإ داو ىف طبهن الو افرش ولعن الو افرش دعصت ال انلعجف ةازغ ىف ملسو هيلع هللا

 : لاقف منَسو يلَع هثللا ىلص هللا لوسر اَئي اندف : لاق ريبكتلاب انتاوصا انعفر
 اًميمس وعدت متا ًابنات 5و مضا نوعدت ال مكنإف مكىيقنأ ىلع اوعبزا سانلا اهيأ اي

 َلوَح ال ؟ةنجلا زونك نم ىه ةميَك تئْنَعأ الآ رست ئ هللا دبع اي :: لاق مث اريص

 . هللاب لاي ةوق الو
 ءىبنلا ذخأ : لاق ىرمشالا ىسوم ىبأ نع نامثع ىبأ نع ىرخا ةياور ىفو

 ىدان لجر اذاف اهيدع الع نلف لاق ةينث ىف لاق: وأ ةبقع ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 هكنإق) : لاق _ هتلفب ىلع هللا لوسرو _ لاق ربعا هللاو هللا آلا هلإ ال هنتوَص حقرف
 77 -[ م ۔ ه ه ,. ,ؤ ش .را ى م ے ۔؟ 4 ء ء۔ ح

 ىقت تلدأ الأ) سيق َنب رعللا َدَبَع اي وا ىتومم ابأ اي :لاق مث (ًبئاغ الرمَصا نوعدت ال
 2,4٨2 .إ ۔ .مإ ۔ .. 2ِ . , . ٤۔؟, . ء ه .. إ
 . ىَنلاب آلارةَوَق الوك لؤح ر : لاق . قب تلق ؟ ةنجلا زومت نم ةمي

 ةوزغ اهنا رجح نبا ركذو ةازغ ىف ىراخبلا تاياور ضعب ( رفس ىف ) : هلوق

 عفرف ىدان لجر اذاف ةياور ىف مدقت ( مهتاوصأ اوعفرو سانلا ربك ) :_هلوق

 [ . . خلا . هت وص

 . ليلهتلاب مهيلع اذه دازو اوربك لكلا نأب عمجيو : رجح نبا لاق

 هنلا الا هئا, ال لوق ريبكتلاب دارملا نأ ىلع لدي ام دحاولا دبع ةياور ىف مدقتو
 . . ربكأ هللاو

 بوقعي لاق : لاق مث اوعفرا ىأ ةدحوملا حتفب ( اوعبرا ) : هلوق ىف لاقو

 . لاق نا ىلا فكو قفر اذا عبري لجرلا عب ر تنكشسلا نبا

 نم ةلاح ىلع مهاري الف هتمال ابحم مالسلاو ةالصلا هيلع ناك : لاطب نبا لاق

 ربكتل ح او صالخالا ةملكن , مهتاوصأ اوعفر نيذلل بحاف ةدايزلا مهل بحا ٧ا تاريخلا

ردقلاو ناميإلاو ديحوتلا نيب اوعمجيف ةوقلاو لوحلا نم ئربتلا اهيلا اوفيضي نا
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 يدبع ملسأ ؛لاَقءهللاب الاب هوق الو لوح ال دبعلا لاق اذا ) ثيدحلا ىف ێاج دقو
 . . . ) ِ 2 م ار

 : هل ةياور ىف و«يوق دنمسب ةرب ره ىما ثيدح ىف مكاحلا هجرخأ : تلق : لاق

 هللا لوسر اي قب : تلق ؟ ةنجلا زئك نم زنك لع كلا الأ ةَريَرُه ابأ:ىل لاق )

 داز ( ملسَمشاَو يمع تس : هللا لوقيف:هنلاي الي ةق لو لوح ال لوق : لاق
 . ( ميكا,آلا هللا ني ىجنم الو اجلم الو ) هل ةياور

 نم ثاعد هوحنو ريبكتلا ىلع قلطأ : رجح نبا لاق ( مصا نوعدت ال ) : هلوق

 . هل ةداهستلا هركذ نم عامسا ديري ركاذلا نوكلو ءادنلا ىنعمب هنأ ةهج

 اهنال ازنك ةملكلا هذه ىمس : رجح نب ا لاق ) ةنحل ١ زونك نم زنك ىلع ( : هل وق

 . ةنحلا سئافن تالصحم نه وأ ةنجلا رناخذ نم اهنأ دارملا نأ : هلصاح و

 .ةنجلا ىف هبحاصل رخذي اسيفن اباوث لصحي اهلوق نا : ىنعملا ىوونلا لاق

 ۔.۔ . لاق نا ىلا

 ميهاربا ىلع رم هب ىرسأ ةليل ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نا بويأ ىبا نع

 شارغ امو لاق ةنجلا يارغ ني اوزميث نأ كتمأ زمث دمحم اي :: لاق مالسلا هيلع
 .رلاب آلإ ةوك الو لؤع ل : لاق ؛ ةنجلا

 ليوحت ال ( لوح ال ) ىنعم : رجح نبا لاق ( هللاب الا ةوق الو لوح ال ) : هلوق
 ىنعم : ليقو هللا قيفوتب الا هللا ةعاط ىلع هل ةوق الو هللا ةيصعم نع دبعلل

 . ةلمح ال لوح ال

 ائيش هرمأ نم كلمي ال دبعلا نأو صضي وفت و مالستسا ةملك ىم : ىوونلا لاقو

 . خلا . ىلاعت هللا ةداراب الا ريخ بلج ىف ةوق الو رش عفد ىف ةليح هل سيلو

 ىراخبلا ةياور ىف هلدب ( مكباكر قانعأ نيبو مكنيب هن وعدت ىذلا نا ) : هلوق

 هلوق ةلزنمب وهف ( ًابيِرَق ) تاياورلا ضعب ىف دازو ( ريب اعييس نوعدت امنإ )
 هنآل ةفاسملا برق دارملا سيلو ( هكباگر قاش يبو ههكنب ) : فنصملا ةياور ىف

. فخي ٧ امك لولحلا نع هزنم
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 ملعا نحنو يا : ىواضيبلا لاق ( ديرولا لبَع نم هلإ برقأ نحنو ) : هلوق
 . ديرولا لبح نم هيلا برقا وه نمم هلاحب

 : لاق؛بزقلا ىف لتم ديرولا لبحو«هبجوم هنأل ملعلا برقل تاذلا برقب َرَوَجت
 . ديرولا نم ل ىندأ توملاو

 قنعلا ىتحفص نافنتكي ناقرع ناديرولاو .. نايبلل هتفاضاو قرعلا لبحلاو

 حورلا نال اديرو ىمس : ليقو .. هبلا سآ رلا نم نادري نيت ولاب نالصتي اهمدقم ىف

 . هدرت

.هكي 2
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 . .٠ ملعلا بئارغ نم ىنملع

 نع ديز نب رباج نع ةديبع ىبأ نع بيبح نب عيب رلا - 6
 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ىبارعا ءاج : لاق سابع نبا

 ىَّتَح ملعلا سأر ىف تفنص اًمَو » : لاق ملعلا بئارغ نم ىنئلع
 “قح هلا ةفرغمم » : لاق ملعلا سأر امو : لاق « هبئاَرَغ نمع لأست
 الب هفرعت 5 « : لاق هتفرعم قح مهلل ١ ةف رمم ام و : لاق « هيتقرغم

 كلذف .ه ؤفك ال ارخآ الوأ انطاب ارهاظ ادَحأ ادحاو ردن ال يلثم

 ال ةلل ١ ن ا « : ملس و هيلع هللا ىلص ل اق « هِتف رعمم قح الل ١ ةفرعم

 مالعالاو لالدلاب فرعي امنإو ءايشالاب ال لاثمالاب فرغي
 س -ه .ج م ٥ - 2 ح 7 - 2.2

 . (1) « هتعنص راثآ هنع ةيفانلا هتّيبوبر ّلَع ةدهاشلا

 دب دجب دجت

 امك ناي واستم و نابراقتم دنلاو شلا ( دن الو لثم الب ) : هلوق _ 56

 لاقي امك هلثمو هلثم لاقي ةيوست ةملك لتم : لاق ثيح حاحصلا مالك هب رمشي

 . خلا . ىنعمب ةهبَو ههبن
 . خلا . ةديدنلاو ديدنلا كلذكو ريظنلاو لثملا ركلاب دنلا : لاقو

 . . ىوغبلا نع مدقت امك دحاو ىنعمب دحالاو دحاولا ( ادحأ ادحاو ) : هلوق

 : هح وا ةس را هللا قح ىف دحاولاو

 . دادعنالاو مسقلا لبقتف مسج تاذب تسيل هتاذ نا ىنعمب تاذلا ىف دحلو

 فصوي الو قلخلا هب فصوي امب هللا فصوي ال هنا ىنعمب ةفصلا ىف دحاوو
 . هللا هب فصوي امب قلخلا

 ضرالاو تاومسلا:قلخ نم هللا لعفك لعفي دحا ال هنأ ىنعمب لعفلا ىف دحاوو

 . كلذ ريغو بتكلا لازناو لسرلا لاسراو

٠ ءايشالا هيف رثؤت ال ىلاعتو هناحبس هنا دهشت لنالدلا هذه ىا هنعص راثا هنع ةيفانلا : هلوق (1)
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 ٠.77 -ا ۔ --

 . وه الا ةقيقحلا ىلع دوبعم ال هنأ ىنعمب ةدابعلا ىف دحاوو

 ىف هركذ امك اهملع نع عوجرلا هل زوجي ال ناسنالا اهملع اذا هجوالا هذهو

 . تالاؤسلا

 فرع ىتلا لئالدلاب هقلخل رهاظلا هنا ىنعي ( آرخآ آلوا نطاب آرهاظ ) :: هلوق

 كردي امب هقلخ هكردي ال ىذلا نطابلاو . عناصلا هنأ هريغصو قلخلا ريبك ىف اهب

 . تالاهجلا حرش ىف لاق مهساوح نم ێىشب اضعب مهضعب هب

 رهاظ : ليقف ةرهاظ لجو زع هيلع لئالدلا نأ يأ رهاظلاو : اضيأ لاقو

 نع نطب لجو زع هنا ىا نطابلاو . باتكلا بحاص ركذ امك هيلع لئالدلا روهظل
 . خلا . ىنعم ىلع نطابو ىنعم ىلع رهاظ : ليقف قلخلا ةدهاشمو ساوحلا الاردا

 هتيرخآل سيل ىذلا رخآلاو ميدق ءىش هعم نكي مل ىذلا وه لوالا : اضيأ لاقو

 . لاق :نأ ىلا . ىهتني هيلا رخآ

 ةفص ىن رخآلا كلذكو ميدق ليوأت نم لحو زع هللا ةفص ىنف هلب وأت لوالاو

 . لاق نا ىلا . ىنفي ال قاب ليوأت نم لجو زع هللا

 سيل ىقاب لجو زع هنا يا ( ىهتني هيلا رخآ هنيرخآل سيل هنا ) : هلوق ىنعمو
 .ثودحلا هيلع ليحتسي ام ىف ءانفلا ليحتسي هنال ءانفلا هيلع ىرجي الو ةياهن هئاقبل

 فص ولا نم ع ونلا اذهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا ىنعم ركذ دعب لاق مث

 نم هيف سيلو . داضتم فصو هنأب هل ملع ال نمم عماسلا مهوي امم لجو زع هلل

 . فصولا نم هريغل عنامب هنم ءىش سيلو فالتخا الو داضت

 الوا نوكي نا ىفني ال ارخآ كلوق نأ امك ارخآ نوكي نأ ىفني ال لوأ كلوقف

 عنمي ال رعاظ كلوق كلذكو . لبق انرسف امك رخآ ىنعم نم ةدح ىلع لوا ىنعم نال

 فصو لكلو نطاب ىنعم نم ةدح ىلع رهاظ ىنعم نال هيفني الو نطاب هنأب لوقلا

 رخآلاو ميدقلا وه لوالاو كلذ اوملعاف هبحاص عنمي ال ىنعم فاص والا هذه نم

 دماشي الو ملعي ىذلا وه نطابلاو ىفخي الو ملمي ىذلا وه رهاظلاو ىقابلا وه

. خلا : هناحبس ةيربلا ةلثامم نع هللا ىلاعت رهاجي الو



 333 ملعلا بنارغ نم ىنملع (6) بابلا

 ىنعمب رعاظلا نا اهتلمج نم ةددعتم ىناعم فاصوالا هذهل ريسفتلا لها ركذو

 اذه : ىوغبلا لاق ،ىش لكب ملاعلا ىنعمب نطابلاو . ءىش لك ىلع ىلاعلا بلاغلا

 . سابع نبا لوق

 دحا نكي ملو ىأ :: ةيآلا ىف ىواضيبلا لاق . لثم ال ىأ ( هل ؤفك ال ) : هلوق
 ءافلا نوكسب ءفك تاغل ثالث هيفو . خلا . اهريغ وا ةبحاص نم هلثامي ى] هئفاكي

 اعيمج نهب غىرقو زمهلاو ءافلا مضب ؤفكو . زمه ريغ نم ءافلا مضب "ونك ةزمهلاو

 . للملا هانممو

 : تالاؤسلا ىف لاق ( هرخآ ىلا ءايشالاب الو لاثمالاب فرعي ال هللا نا ) : هلوق

 هاتأ ىرورحلاب بقلملا رمع نب ةدجن نا امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نعو

 انيلع اوفلتخا دق انبلق نم ناف كبر ةفرعم نع ىنربخأ : سابع نبا اي هل لاقف
 ني هتفن هب فصو امي ةفصاو . ةيؤر رع نم ةسفن هبر فصو ام ةفرعا ) : لاقف
 ادنُم . عيشت رنب فورعم . سانلاب ساقي الو لساوَحلاب ردي ل رةرونص هبش ع
 . هييِضَقأ ىف زوجب ال . هقلخب لمي الو . هنمومِنَد مهوتي هل ريظن الو مدعب ىف
 ا . نوّضاَم نونكملا وباتك ىف رلس امم لَعَو . نوداَقْنَم هني ميع ام لا قنعلا

 ةييبَو . يقزتلم رت بيرق وهف . نوديري ورتم لإ الو . ميع مهنم ام فالخب نومع
 تامالعلاب تبثو . تايآلاب فرعي . ضغبي الو حوب . لقم الو ققحي . لِصقنم رع

 يضر سابع نبا لوقب ابجعتم اموصخم اموحنم ةدجن ماقف٬( ناملا ت هنلا كلدك
 .هيلع عالطالا لبق هتبتك نكل هللا همحر فنصملا مالك ىف هتياور ىتأتس و . هنع هللا

 هقلخ تافص نم ءىشب فصوب ال هنأ ىنعي ( هتعنص راثآ هنع ةيفانلا ) :هلوق

 كلذو زجعو ةجاحو لذو رغصو صقن ىهف تراد ام ثيح نم قلخلا تافص نال

. هب قيلي ال ميظع هلك كلذ نع وهو . ىفنم هللا نع هلك
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 عباسلا بابلا

 لجو زع هللا ىف ةركفلا نع ىهنلا

 لمهأ ةمئأ نم لجر (1) انثدح : ديز نب رباج لاق - 7
 ىلع جرخ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نآ ةيمآ ابأ نكي ةفوكلا

 ملسو مئلَع هللا نص َءىبنلا اوار اًملف نورگادتي مهو (2) موق
 يمشلا ىف (3) ركاَدَتن : اولاق « ؟ نولوقت متنك ام » : لاقف اوتكس
 اوزركفتت الَو قلخلا ىف اوركفت اولقفاف مكلذ » : لاق٬اهارجم ىفو
 . »« ةركفلا هلانت آل هللا نا » نسحلا هيف دازو « قلاخلا ىف

 نع يرماعلا ناميلس نع ىلعي نب دمحم ىن ربخآو : لاق _- 8

 هللا ىف اوركمَتَت ال : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ءاطع

 نكلو لانئألاو ءابنتلاي ثرغي ك هئإك مقلَخ ىف اودكنَت نكلو
 . هيقيدَصَتب

 : لاق سابع نبا نأ كاحضلا نع ريِتَوُج انربخأو : لاق - 9
 ناف هللا ىف اوركفتت آل » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 « هقيدصب آلا ركفم ةركف هكرذت ال هنإف لغاش هقلح ىف ركفتلا ٥ ے - د سيو د رو ھ د ٠2 ت ه > ١4. ,آ 2ِ
 مهألا نم (4) اماوقأ نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 ترتف هللا رمآ راظتتأ مهنع تك ةوئنقيل مهل انبت اوتآ ةفلاسلا

 ٩2 4. > ٥ س , ۔ ٥ ۔

 . «» مهتقرحاف ةقعاص مهيلع

 خ ه ٧٣

 )1( -٠ ىثدح ٠
 ٠ هباحصا خ (2)

 ٠ ركفتن خ (ة)
٠ اموق خ )(4)
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔>۔=>__ے=_===×=»=ے=۔=>.==.==.......ح..=...=.........................ح.................۔۔......=.....

 . ةيافك هيف امب هللا همحر ليعامسا خيشلا نع اهيف مالكلا مدقت

 : هللا همحر حاضيالا بحاص لاق ( ةركفلا هلانت ال هللا نأ ) : هلوق - 717

 ملعتلا و باستكالاب لانت امناو را رطضالاب ال و ريكفتلاب لانت ال هللا ةفرمم نأب نيدنو

 . كلذ ىلع هبنمو ربخم دعب حصي امنا كلذو

 . هتاذ ىف ريكفت ريغ نم هل ناعذالاب ىا ( هقيدصتب نكلو ) :_هلوق _ 8

 .. ملعأ هللاو . كاردا, كاردالا نع زحملا : هناحبس هقح ىف اولاق كلذلو

 انساوح اتدَجَوَو اتْرلَمَنَو انربدو اتشسق ) ليئارسا ىنب ءاملع ضعب مالك ىفو

 ( بَمْلاب ناميإلا قيقحتب آلإ ةفرعت لو ةقولخم اهنأل اقولخم الي ارذن ا انحراومجَو
 .ةين ونلا حرش نم . ىهتنا . غك اج هعلب مل نيح مْكََر متفرع نآلا : ملاعلا مهل لاق

 ركفتلا نا _ ملعا هللاو _ دارملا ( لغاش هقلخ ىف ركفتلا ناو ) : هلوق _ 9
 . .ملع] هللاو . هقلخ ىف ركفتلا بحيف هيف ركفتلا نع لمناش هقلخ ىف

 . قايسلا نم ردابتملا وه اذهو لغاش هللا ىف ركفتلا ناف خسنلا ضعب ىفو

 ائيش هب نولصحت الو نوديرت امع مكل لماش هللا ىف ركفتلا نأ ىنعملاو قايسلاو

. ملعا هللاو . ركفتلاب لاني ال هناف
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 نمانلا بابلا

 لمنلا بيبد نم ىفخأ كورنلا

 نع سابع نبا نع ركنملا نب دمحم انربخأو : لاق _ 0

 كزشلا ناَمَر يانلا ىلَع يتأي » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 . « َءاَملظرةَلْيَل ىف (1) َءاَدوَسةَرْغَص ينع َءادوَسةَرَل نم ىفخا هيف

 لوسر نآ كلام نب سنآ انثدح : ديز نب رباج لاق - 1
 عبر نم َلِقَتْني نأ كزشلا كشوي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ؟ كرشلا كلذ امو هللا لوسر اي : ليق «رةليبق لا ةليبق نمَو عر لا

 . »“ ةفضل : د اي ادح هللا نوذَعَ هك ذعب نؤتأ هوق »: لاق

 (2)دوعسم نبا نع لئاو ىبأ نع شمعألا انثدحو : لاق _ 2

 : لاق؟مظعأ بنذلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس : لاق
 . « لذَعْلا هللاو َتَقَلَح وُهَو ادن هلل َلَعَجَت نأ »

 نع ديعس نب دهاجم نع ةنييع نب نايفس ان ربخآو:لاق - 3

 «رعىَف يأب » : لاق ويلا كباحصأ تلغ دقل ثمحم اي ملسو هيلع
 يردن ال اولاق ؟رانلا ةَنَرَح دَدَع كبن ملعي له هوهيلا مهتلأس اولاق
 اولَعَق ام مغن » : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق.اتّيبن لأسن ىتح
 « اَنيبت لاسن ىتح يرذن آل اولاقق نوزذي ال امم (3) نولاني موق
 (4) نولاست نكلو هّكلا َءاَدَعأ اي » : ملسو هيلع هللا ىلص لاق مث

 ٠ ءامص غ (1)

 مساو اذهو اذه نع ىوري لئاو وباو رثكا ىلوالاو دوعسم ىبا نع ةغسن ىف دوعسم نيا نع هلوق (2)
 ٠ نيعباتلا ةداس نم ناك ىفوكلا ىدسالا ةملس نب قيقش لثاو ىبا
 ٠ اولنس خ ()
٠ مهيبن اولءاس )4(
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 . ... 2 ر ه۔۔ & ك مه مك <

 ملسو .هيلع هللا ىلص (1) مهأبنأف « ةَرهَج هلللا (5) مكيري مكيبن
 . ةره ىري ال ةللا نإ ةللا اوزهاجي نآ ةولأس دار

 كلام نب سنأ نع شايع نب نابآ نع انفلب و عيب رلا لاق - 4
 : لاقف رش ولج موق ىلع ملسو هيلع هلل ١ ىلص ء ىبنل ١ ج رخ لاق

 : ملس و هيلع هللا ىلص ل اقفبهللا ىف ركفتن ١ ول اقف « همكنتلجأ اَم (

 اويرضَت الو رظت لو ةيبنت الو هل لثم آل هنإق هللا ىف اورَكَقتَت ال »
 . ٠ .<< ۔ ., . ده , 7 > 1 و 4 ه. - ۔ < 2 ٥ ے

 هقلخ ىف اوركفتو .ناكم لكب هنإف لاوزلاب ةوفصت الو لاثمالا هلل
 م ,؟ ۔۔ ۔ م <۔د ,4 ۔>حع<[2, < 2 [۔ % ع ,..؟ . ٥ ۔ ما؟ 24 [ ۔

 حانجيو قرشملاب حانج هل ةكنالملا نم اكلم نأ هفلخ ضعبب مكنربخالو
 ءامنلا ىف ةنسأ رو ىلفنتلا )6( َنبضَرالا هالجر تقرخ ذقَو ,برغملاب

 . ةعباتلا

 دع هدج دج

 (خلا ءادوس ةرذ نم ىفخأ هيف كرشلا نامز سانلا ىلع ىتأي) : هلوق - 0

 ءايرلا وه كرشلا اذهب دارملا نأ ىف حيرص ىلاعت هللا همحر ليعامسا خيشلا مالك

 ىناري نا ءانممو ءايرلا كرش اهنمو هوجو ىلا كرشلا ميسقت رخآ ىف :: لاق ثيح

 لاق كلذلو . رفصالا كرشلا وه و ةعمسو ءاي ر مهملا هب نب زتبو سانلا هلمعب دبعلا

 ٠ ۔ ۔۔۔۔}.۔ا ء ..... ٠
 ةَرحَص ىلع ءادوس ةرذ نم ىتمأ ىف ىفخا كرتثلا) : مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا

 . خلا (ةالَط ةنيل ىف اص
 قيدصلا ركب وبا لاق بتكلا ضعب ىفو : ثيدحلا اذه دعب ةين ونلا حرش ىف داز

 آل) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف (َنوُحجاَر متنا انرو لل اًنإ) : كلذ دنع
 : لاق هللا لوسر اي قب : لاق ؟رهللا نذإب كملا َنم تضَنَع هتنت اذإ اتبنَم كمنمأ

 . «ملَعا ل انم ةّردْغَتسأَو ملعأ انآو كب رغأ نأ كب ذوعأ ىناملا :ن

 ىلع لدي امبر ىناثلا ثيدحلا رخآ ىف هللا همحر فنصملا مالكو : رباج لاق

 نم ىناثلا ثيدحلا رخآ ىف ركذ ام وه هل بوبملا كرشلا ناو ءايرلا كرش ريغ هنا

 ٠ مهيري خ ()

 ٠ ىلفسلا ضرالا نم هالجر تجرخ دق ىرخا ىفو ضرالا ةغسن ىفو نيضرالا هلوق (6)
٠ مّهَبنَاَف باوصلا لعل خسنلا ىف اذك (1)
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 . ً)۔ہسصصسس ص >ے صس صس ۔۔۔۔_۔۔۔ __

 نم لقتني نا كشوي ىذلا كرشلا ىف اذه لاقي نأ الا مهللا . ةفصلاب هللا دح

 . يمالكلا ىنيب اعمج رهاظلا وه اذهو ءايرلا كرش ىف لوالاو . خلا . عبر ىنأ عبر

 . بهللا ىناري ىناري نَمَو هب هللا حمس حمس نم ءاي رلاب قلعتي اميف ىراخبلا ىفو

 نم قتشم وهو دملاو ةيناتحنلا دي دشتو ءارلا رسكب ءايرلا : رحح نبا لاق

 . اهبحاص نودمحيف اهل سانلا ةيؤر دصقل ةدابعلا راهظا هب دارملاو ةي ؤرلا

 . رصبلا ةساحب ءايرلاو عمسلا ةساحب قلعتت اهنكل ءايرلا

 ةد ومحملا لاصخلا مهيري نأب سانلا بولق ىف ةلزنملا بلط ىنعملا ىلازغلا لاقو

 . لماعلا وه ىنارملاو

 هلل هلمع ىفخي نا ةعمسلاو هللا ريفل لمعي نأ ءايرلا : مالسلا دبع نبا لاقو

 . سانلا هب ثدحي مث

 هراهظا بحتسي دق نكل حلاصلا لمعلا ءافخا بابحتسا ثيدحلا ىفو : لاق مث

 . ةجاحلا ردقب كلذ ردقيو هب ءادتقالا ةدارا ىلع هب ىدتقي نمل

 ىدنقنىل ه رهظي نم لمملا ءافخا بابحتسا نم ىنتتسب : مالسلا دمع نبا لاق

 يي اتَتأَتل ) ةعمجلا ىف ىضاملا لهس ثيدح هنمو ملعلا ةبانكك هب عفتني وا هب

 . ( ىتالص اوُمَذُعَتِلَو

 ىف نودجهتي فلسلا نم ةعامجو دوعسم نباو رمع ناك : ىربطلا لاق

 نتس امامإ ناك نمف لاق ."مهب ىَدَتَقُئل مهلامعا نساحمب نو رهاظتي و مهدجاسم

 ةحصل .ىفخ امو هلمع نم رهظ ام ىوتسا هناطيىشل ارهاق . هيلع هلل امب املاع . هلمعب

 لمع ىرج كلذ ىلعو لضفأ هقح ىف ءافخالاف كلذ فالخب ناك نمو . هدصق

 . فلسلا

 ىلص ثىبنلا عمس : لاق سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح ثيدح لوالا نمف

 دادقملا وه اذاف ( اا هنا ) : لاقف ركذلاب هتوص عفريو ارقي الجر ملسو هيلع هللا

.٠ ىربطلا هحرخا . ىدنكلا دوسالا نبا
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 لحر ماق :‘ لاق ةريره ىب ١ نع ةملس ىبا نع ىرعزلا ثبدح ىناثلا نمو

 عمسأو ىنمت ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا هل لاقف ةءارقلاب رهجف ىلصي

 . نىسح هدنسو ةمثيخ ىبأ نباو دمحأ هحرخأ ) كر

 امك نيقولخملا ةفصب هنوفصي يا ( ةفصلاب ادح هللا نودحي ) : هلوق _ 1
 . مێرونط ىلع مآ هللا قلخ : هلوق ىف دعب هنيب

 ثيدح هلنمو ( خلا . ادن هلل لمجي .نأ ؟ مظعأ بنذلا ىا : هلوق _ 2

 : ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا لاق : دانسالا ركذ دعب لاق تمح ةدايز مم ىراخبلا

 قوقعَو هللاب كارشإلا : لاق هللا لوسر اي ت : انلق ؛رئاَبَكْلا ربكاب هكنتنأ لأ )

 روزلا ثْوَقَو آلأ روزلا ةَداَهَمَو روزلا لوقو الأ : لاقف سلجف اَتِكَنم نامك ر نبدلاَولا
 . تكسي ال ثلق ىتح اهلوقي لاَر امف رورلا ةداَهَشَو

 لشس وا رئابكلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ ) ىرخأ ةياور ىفو

 مكْنْنَتا الآ : لاقف نيدلاولا قوقممَر ىشلا لقو هللاب كرشلا : لاقف رئابكلا نع
 ينظ رثكاو ةبعش لاق . رولا ةَداَهَش .: لاق وأ روزلا لؤَق : لاق ؟ يرنابكلا ربخأب
 . روزلا ةداهش لاق هنا

 اهيف له بونذلا ىف فالخلا ركذو هركذ لوطي امب رجح نبا هيلع ملكتو
 . لوالا ىلع روهمجلا نأ ركذو . رئابك اهلك وأ رئاغصلاو رئابكلا

 ىف سيل : اولاقف ىنييارفسالا قاحسا وبأ ذاتسالا مهنم ةفناط تذشو : لاق

 هاكحو سابع نب ١ نع كلذ لقنو . ةريبك هنع هللا ىهن ام لك لب ةرغص بونذلا

 هلالج ىلا ةبسنلاب ىهف هلل ةفلاخم لك نأب اوجتحاو نيققحملا نع ضايع ىضاقلا

 . ةريبك

 لوق رئافصو رئابك ىلا بونذلا ماسقنا : لاقف ةيرعشالا ىلا لاطب نبا هبسنو
 . ءاهقفلا ةماع

 :: اولاقف ىنالقابلا ىنمي هباحصأو بيطلا نب ركب وبأ ةيرعشالا نم مهفلاخ و

 امك اهنم ربكا وه ام ىلا ةفاضالاب ةريغص اهضعبل لاقي امناو رئابك اهلك ىصاعملا

 . لاق نأ ىلا . رئابك اهلك و انزلا ىلا اهتفاضاب ةريغص ةلبقلا لاقي

. لوالا لوقلا ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةلدالا ترهاظت دق : ىوونلا لاق
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 هيقفلاب قيلي ال ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا راكنا طيسبلا ىف ىلازغلا لاقو

 . لاق نآ ىللا

 ةريبك هنع هللا ىهن ام لك نا سابع نبا نع حصي هنظا ام : ىبطرقلا لاقو

 نيذلا ه :: هلوق ىف رئابكلاو رئافصلا نيب قرفلا ىف نآرقلا رهاظل فلاخم هنال

 ويت ازييتخمت نإ ه : هلوقو (ا) . ملا ة ضياوقلاذ رلا رذب قوتي
 قرفو رئاغصو رئابك تايهنملا ىف لمجف (8) « مكياتييَس مكنم وفك هنم َنوَهنَت امإ
 . رئابكلا بانتجاب اطورشم ةيآلا ىف تائيسلا ريفكت لعج ذا مكحلا ىف امهنيب

 _ { ٠ نآرقلا ربح ىلع كلذ ىفخي فيكف شحاوفلاو رئابكلا نم ممللا ىنثتساو

 ربكا ) : هلوق ىف : لاق نا ىلا هيف لاطاو ةربكلا دح ىف فالخلا ركذ مث

 رخأ ءايش] ىف تبث دقف ةردقم هيف (نم) لب رصحلا نم هرهاظ ىلع سيل ( رابكلا

 . خلا . رثابكلا ربكا نم اهنأ

 ةلاطتساو سومغلا نيميلاو راجلا ةليلحب انزلاو سفنلا لتق كلذ نم ركذف

 بهذ نمو نظلا عوسو لضفلا عنمو ثاملا لضف عنمو ملسم لجد ضرع ىف ءرملا
 . هيف لاطأ امم كلذ ريغ ىلا هللا قلخك قلخي

 اهمظعأ هللاب كارشالا نال هيف مالكلا ام ىف اهريرقت ىلا ةجاح ال هنا رهاظلاو

 . قالطالا ىلع

 فنصملا ةياورل همالك ىلع ةيواسملا هللاب كارشالا : ىراخبلا ةياور ىف لاقو

 رفكلا قلطم هب داري نأ لمتحي : ديعلا قيقد نبا لاق هصن ام (اذِن هلل َلَعْجَت نآ)

 اهيبنت ركذف برعلا دالب ىف اميس ال دوجولا ىف هتبلغل ركذلاب هصيصخت نوكي و
 . رفكلا فانصأ نم هريغ ىلع

 نأ رهظي دق هنأ لامتحالا اذه ىلع دري هنأ الا هصوصخ هب داري نأ لمتحي و

 . اذه ىلع لوالا لامتحالا حجرتيف ليطعتلا وهو كرشلا نم مظعا رفكلا ضعب

 امك قافن رفك كلذب اورفكف هب هنوصخي منهنال اكرش هيمسن ام رفكلاب دارآ و

 . مولعم وه

 ٠ 32 ةيآلا . مجنلا ةروس (7)
٠ 31 ةيآلا . ءاسنلا ةروس (8)
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 هللا مهمحر اوفقوت مل رظنا ( انيبن لاسن ىتح ىردن ال اولاق ) ::هلوق _ 3

 ةيكم ىمو . َرَتَع ةش اهّيَلَع ه : رثدملا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق عم كلذ ىف
 . ملعا هللاو . ةكمب ال اهب اوناك امنا دوهيلا نال ةنيدملاب عقو هنأ رهاظلا لاؤسلاو

 فذحب لامحالا مقو 1 نكلو اه وملعت وأ ةروسلا اوملعتي مل نيلوؤسملا لعلو

 . زييمتلا ريدقن ىف اوفلتخا نيرسفملا نال اوفقوت زييمتلا
 اميكح رشع ةمست مهن وكل ا وركذو . ةكئالملا نم افنص ليقو . اكلم ليقف

 . عجاريلف . اهركذ لوطي تابسانمو

 ردصم لصالا ىن يهو انايع : ىواضيبلا لاق ( َةرهج هللا مهت ري نأ ) : هل ق

 ةيؤرلا نم عون اهنال ردصملا ىلع اهبصن و ةنياعملل تريعتسا ةءارقلاب ترهج هلوقل

 . لوعفملا وا لعافلا نم لاح وأ

 هلل اولمجت الف : ىواضيبلا لاق ( َلاَتَمَالا هلل اوبرضن الك ) : هلوق _ 34

 . لاحب لاح هيبشت لثملا برض ناف هيلع هنوسيقت وا هب نوكرشت الثم

 للملاف : ةيآلا هذه ىف ةينونلا حرش ىف هللا همحر ليعامسإ خيشلا لاقو

 :: نيهجو ىلع برضي

 ىف دضسالاك نالف لئاقلا لوقك حدملا ةهج ىلع ءىشلاب ثىسلا هيبنت :: امهدحأ

 هيبشت اذهف هنسح ىف سمشل اكو همظع ىف لبجل اكو هناخس ىف رحبل اك و هتع احش

 . اذك و اذك لاقيف لاثمالا هلل برضت الف ثىشلاب ءىشلا

 هَّتسَق ه : ىلاعت هلوقك منلا ةهج ىلع ءىشلاب ىشلا هيبضت : ىناثلا هجولاو
 "ةيآلا .اًراَقُسأ ليحي راملا لتَتَ» : لاقد . مامنألاك آلإ مم نا... بنكلا يلمك
 . نايفنه لجو زع هللا نع ناينعملا ناذهف

 . ةردقلاو ظفحلاو ملعلاب ىنعي ( ناكم لكب هناف ) : هل وق

 حون نب مزاح انمعل اهفلا ىتلا هتديقع ىف هللا همحر رماع خيشلا لاق

 ىف هنوكو ةردقلاو ظفحلاب ناكم لك ىف هنأب نيدنو : هللا همحر ىنواسرملا

 نكمتلاو لولحلا ىلع ال ناصقنلاو ةدايزلاو اهل ةطاحالاب ءايشالا عمو ءايشالا

. نانتحالاو
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 ىف لجو زع هللا : لاقيو ةينونلا حرش ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا لاقو

 اهل ثادحالا ىنعم ىلع كلذ ليق ( ؟ ناكم لكب ) كل وق ىنعم ام لاق ناف ناكم لك

 ءايشالا نم ،ىش هنع بيغي ال كلذل دهاسم وهو اهنم ناصقنلاو اهيف ةدايزلاو

 . . هتعنص نع بيغي ال عناصلا نال ءايشالا نم ءىش نع بيغي الو

 ملاعلا لك ىفد قلخلا لك ىفو ءايشالا لك ىفو ناكم لك ىف هللا : لاقيو
 ىف هللا َوُمَو ه : ىلاعت لاق امك ضرالا ىفو تاومسلا ىف وه لاقيو . زئاج هلك
 راهنلا ىف الو ليللا ىف وه الؤ ايندلا ىف وه لاقي الو « ىضرألا ىفو تاوسلا
 تاقوالا هيلع رمت الو تقولا ىف الو مويلا ىف الو رهشلا ىف الو ةنسلا ىف الو

 . كلذ نع ىلاعتي مايالاو

 نع ىن ربخأ لئاق لاق ناف ةلاسم : لاق ضارعالاو ماسجالا ىف وه : لاقي الو
 تسيلوأ : لاق ناف . معن : هل ليق ؟ ناكم لك ىف كدنع وه سيلا لجو زع هللا

 فيك :‘ لاق ناف . معن : هل ليق ؟ دودحم ريغ وهو مكدنع ةدودحم اهلك نكامالا

 ؟ دودحم هنأ بجوي امم دودحملا ىف هنوك سيلوا ؟ دودحملا ىف دودحملا ريغ نوكي

 ءاع ولا ىلع ءىشلا ىف ءىشلا نوك نم تمهوت ام ىلع ءايشالا ىف هنوك سيل : هل ليق

 رخآ ىلا ناصقنلاو ةدايزلاو ريبدتلاو ةطاحالا ىلع ءايشالا ىف هنوك امنا ةيفرظلاو

 . عجاريلف . هيف لاطأ ام

8 
ت
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 عساتلا بابلا

 بلاط ىبأ نب يلع نع ىور ام

 » هابشأل ا نع هف احبس هل هيبشتل ١ ىفن و لجو زع هلل ميظعتل ١ ىف «

 نامثع نع د ومعسم ىبأ نع ىنفغلب : عيب رل ١ لاق _ 35

 ييلع ناك : لاق ىبعشلاو قاحسار ىبأ نع ىندملا نامحرلا دبع نبا

 ثحاَولا٬مئاقلا يخلا : لجو زع هللا ديجمت ىف لوقي بلاط ىبا نب ا

 غ م اذل ١ ةبصنم رتغي مْياقلا۔مئاَهَبلا قازرو۔مداقملا كاكف .م الا

 هفصي ال دوذُحلاب ىرذلا هب دابعلا فرعأف ءةقلك رتممب قلاخلا ءرقيناغ

 كرذي وهو رابألا هكرذت 5ءهنَمَوتي قلننا ىف دجوي امي الو
 . رسآلا

 « «٧

 بصنملاو حاحصل ١ ىن . بصنم هلمل ) هل ةبصنم رعغب من اقلا ( : هل رق _ 35

 . ملعا هللاو . ةبصنملا ركذي ملو . خلا . لصالا

 م مس

ةكحرتالا





‘ ناتار _
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 دنسملا ىف مهؤامسأ ةدراولا مالعالا مجارت

 َ : ةزمهلا فرح

 : شايع نب نابا

 ءافعضلا ىف ىنطقرادلا هيلع صن دقو زوريف نب شايع ىبآ نب نابا هلعل

 | . كورتم وهو سنا نع ثدحي ىرصب هنا : هنع لاق نيكورتملاو

 684 : ص نيكورتملاو ءافعضلا

 : سابع نبا
 . 337 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 : ةيما وبا

 داجم نعو سنأ نع ىوري بدؤم . قراخملا ىبأ نب ميركلا دبع ةيمأ وب هلمل
 ىنطقرادلاو ىن اسنلا لاق .ةملس نب دامحو ناين ايفسلاو كلام هنعو ربج نب ديمسو

 « . 127 ةنس ىفوت . كورتم هنا

 213 : ص لرالا ءزحلا

 : ىراصنالا بويا وبا

 . 338 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 لاقو ىثراحلا ليقو ىدعاسلا ىراصنالا ةمحعملا رسكو ةدحوملا حتفب ريشب 2

 دابعو . هدالوا هنع ىورو ناوضرلا .ةعيب دهش . حيحص مسا هل فقوي ال ريثالا نب ١

 دهشو نيتسلا دعب شاع : هريغ لاقو ةيزغ نب رامعو . ةلاضف نب دمحمو . ميمت نبا
 . ةئاملا زواج هنا لاقيو . كلذ نم تامو اهب حرجو ةرحلا

578 :: ص ثلاثلا ءزجلا ىملاسلا
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 ( 136 : ) : قاحسا وبا

 لفاحلا مامالا هنا ىبهذلا هنع لاق . زوريف ناميلس ىبأ نب ناميلس هلعل

 . مهنع ثدحو ةبان رلا مايا ىف دلو . ىفوكلا ةبلعث نب نابيش نب ىلوم ةجحلا
 ملعلا ةيعو] نم ناك ؤ . مهاوس قلخو . هناوع وبأو نايفسو ةبعش : هنع ثدحو

 ‘ ىبعشلا باحصأ رابك نم . ثيدحلا حلاص . قودص . ةقث : متاح وبأ لاق

 . 136 .: ةنس تام

 ىبهذلل ظافحلا ةركذت . :

 : ركب وبأ

 . 339 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 : رذ وبآ

 . 339 : ةحفص لوالا ءزحلا رظنا

 : فوع نب ةعيبر وبا

 لاق ةملس نب دامح نع يور . ىرصب كلذك ديز هل لاقيو فوع نب دهف وه

 : ٠ كورتم هنا ىبعذلا هنع

 ىنطقرادل نيكورتملاو ءافعضلا بانك

 234 مقر 93 : ص

 : ىردخلا ديعس وبا

 . 340 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 5 : ةبيط وبا

 . رانيد همسا ليق هللا لوسر مجاح . ثيدحلا بتك ىف طبض اذك ةبيط وبا

 رانيد همسا ليقو (ةنس 143) شاع ليق . دوعسم نب ةصيحم مث . ةثراح ىنب ىلوم
 َ . ةرسيم ليقو

505 : ةحفص ىملاسلا
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 . ه 95 ةنس ىفوت : ىدنهلا نامثع وبآ

 مرضخم ىرصبلا ىدع نب ورمع نب . ىلك نبا ليقو لم نب نمحرلا دبع وه

 : ارمع ةفالخ ىف ىزغو . مالسالا و ةيلهاجلا كردأ رمعم

 . ةداتق هنع ثدحو .. ةنثاطو سابع نباو د وعمسم نباو ىلعو رمع نع ثدح

 لاق نيلماعلا ءاملعلا ةداس ننم ناكو كومرلا ةعقو دهش . قلخو . ل وحالا مصاع و

 . كلذ ريغ ليقو .ه 95 ةنس تام . هموق فيرع ناكو ةقث ناك متاح وبا

 ءالبنلا مالعا رعس بيذهت

 140 :: ةحفص لوالا ءزجلا

 : ىراصنالا دوعسم وبا

 . 371 : ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا

 ( ه 44 _ هق 21 ) : ىرمشضالا ىسوم وبا

 ىباحص . نميلاب ديبز لا نمو نييرعشالا نم ميلس نب سيق نب هللا دبع وه
 رجاهو . ملساف مالسالا روهظ دنع ةكم مدق . ةالولا نيحتافلا نامحشلا نم ليلج

 ةرصبلا رمع هالوو ندعو دمب ز ىلع ملسو هبلع هللا لص ءىبنلا هلمعتسا و ةسبحلا لا

 ةفوكلا هالو مث ٠ اهيلع هرقا نامثع ىلو الو . زاوهالاو ناهبصأ حتتفاف ه 17 ةنس

 . ةيواعمو يلع نيب ميكحتلا ةثداح ىف نيمكحلا دحأ ناك مث . هلزع مث ىلع هرقاو

 . اهب ىفوتو ةف وكلا لا عجر ميكحتل لا دعب و

 ةيهقفلا ةعوسوملا

 338 : ةحفص لوالا ءزجلا

 : ةريره وبا
 . 312 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 ( ه 82 ةنس ىفوت ) : قيقش لناو وبا

 مرضخم اهملاعو ةفوكلا خيش . ىفوكلا ىدمسالا ةملس نب قيقش لئاو وبا وه

- . ردقلا ليلحو
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 ةعامج و مهنع هللا ىضر رامعو ةسشئامبو دوعسم نباو يلعو نامثعو رمع نع ىور

 لاق . رمك قلخو نيصحو . روصنمو . قاحسا وبآو . س شمعالا هنع ىورو

 82 ةنس ىفوت . هلثم نع لأسب ال ةقث لئاو نئا : نعم نبا نع روصنم نس قاحسا

 . مجامجلا ةعقو دعب

 60 : ص . 1 ج ىبهذلل ظافحلا ةركذن

 138 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 : بمك نب ىبأ

 . 343 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 : دبرا

 ةنيدملا ليفطلا نب رماعو وه درو رعاشلا ديبل وخا ةعيبر نب دبرا وه

 هللا ىلص هللا لوسر امهنم اهلبقي مل اطورش مالسالا ىف امهلوخدل ناطرتشي
 امهم وق نيدصاق ةنيدملا نم اجرخف هللا هفرصف ءىبنلا لتقب دبرا مهف . ملسو هيلع

 ةقعاصب دبرا هللا كلهاف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اودعوتو رماع ىنب

 ىف تومو ريعبلا ةدفك ةدا ) : لوقب وهو اهب تامف ةدغب رماع كلهاو .. هتباصا

 . . ( ؟ ةيلولس تيب

 دعرلا ةروس نم 13 ةيآلا ريسفت ىف ريثك نبا عجار

 : ديز نب ةماسا

 . 343 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 : ةيلع نب ليعامسا

 ةقث ىرصبلا ريسثب وبأ مهالوم ىدسالا مسقم نب ميهاربا نب ليعامسا وه
 . همأ ةيلعو ... ظفاح

 دنه ىبأ نب دوادو ىميتلا ناميلسو . نوع نباو ىنانتخسلا بويأ نع ىود

. نورخآو لبنح نب دمحاو ةبمسو جيرج نبا هنعو . مهريغو
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 . عرو ةقث : نيعم نب ىيحي لاقو ( نيثدحملا ديس هنا ) : هنع لوقي ةبعش ناك

 ديري ٠ ( لضفملا نب ريشبو ةيلع نبا الا اطخا دقو الا دحأ ام ) : دواد وبأ لاقو

 . لقنلاو ةياورلا ىف اطخأ

 303 مقر 222 ص . 1 ج ظافحلا ةركذت

 60 : مقر 54 : ص ىمرادلا خي رات

 ( 147 ۔ 61 ) : شمعالا

 ممالوم ىدسالا دمحم وبأ نيثدحملاو نيئرقملا خيش نارهم نب ناميلس وه

 61 ةنس ىف دلو ناتسربط لامعا نم ةيرقب ىرلا ىحاون نم هلصا . ظفاحلا ىنفوكلا

 ورمع ىباو بهو نب ديزو لئاو .ىبا نعو هنع ىورو كلام نب سنأ كردأ

 ... . ربح نب ديمسو ىعخنلا ميهاربا و . ىنابيشلا

 . مالسالا ةمالع وهو . ةبعشو قاحسا نباو ىعازوالاو ةفينح وبآ هنع ىورو

 لاقو . ىئاسنلاو نيعم نبا ةقثو م. اعونق سيفنلا زيزع . دبعنتو ليل بحاص ناك

 . 8 ليقو 147 ةنس تام . ةقث تبث هن ١ : هنع

 228 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 : كلام نب سنأ

 . 346 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 _- ءابلا فرح _-

 : ةريرب

 . 374 : ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا

 : رشب

 الضاف ةقث ناكو . ةنيدملا لمأ نم تومرضحل ىلوم ناك دمعس نب رشب هلعل

 ديبع حلاص ىبا نع ىور دقو اريثك هسلاجو صاقو ىبأ نب ديعس عمس . انسم

 . تب اث نب ديز نعو حافسلا ىلوم

271 : ةحفص ثلاثلا ءزجلا ربلا دبع نبال ديهمتلا
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 ۔ ءاتلا فرح _-

 : ىنانبلا تباث

 . رمع نب هللا دبع نع ىور ىرصبلا دمحم وبأ ىنانبلا ملسا نب تباث وه
 . ديز نب دامحو . ةملس نب دامحو . ةبعش هنع ىور . سناو ريبزلا نباو

 ام : هل تلقف : لاق لقث دقو ديز نب رباج ىلع تلخد ) : لاق هنا هنع ىور
 لزنم ىف وهو نسحلا تيتاف : لاق ىرصبلا نسحلا نم ةرظن ::: لاق ؟ ىهتشت
 : لاق كيلع فاخأ ىنا : تلق : لاق . هيلا انب جرخأ : لاقف هل تركذف ةفيلخ ىبا

 : نسحل ١ هل لاقن . هيلع انلخد ىتح انقلطناف : لاق مه راصب أ انع فرصب هللا

 تايآ ضعب ىتاي موي » : ةيآلا هذه التف : لاق ( هللا الا هلا ال لق ) ءاثعشلا ابأ اي»
 ةيآ « اريخ اهناميا ىف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميا اسفن عفني ال كبر

 . ماعنالا ةروس نم 158

 47 : ص . 1 ج ديز نب ربإج هقف .

 دعس نب تاقبط نع

 ۔ ميجلا فرح -

 : ربيوج

 ىنثاسنلا هقنارو كورتم ىن اسارخ ديعس نب ربيوج وه ىنطقرادلا هنع لاق

 . نبمم نباو

 73 : ص نيك ورنملاو ءافعضلا ىف

 : هللا دبع نب رباج
 . 348 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 -_- ءاحلا فرح _-

 : ىرصبلا نسحلا

 . 374 : ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا

 ( 136 ۔ 43 ؟) : نبصحلا

دودح ىف ةيواعم نمز ىنف دلو ىملسلا ليذهلا وبا نمحرلا دبع نب نيصحلا هلمعل



353 

 ديزو . لناو ىباو . ةرمس نب رباجو ىباحصلا ةبيور نب ةرامع نع ثدحو 3

 . مهريغو ىروثلاو . ةدئازو ىبعشلا هنع ىورو . حابر ىبأ نب ءاطعو . بهو نبا
 ةقثلا نمحرلا دبع نب نيصح ) : لبنح نب دمحأ هيف لاق . ثيدحلا ةميأ نم ناكو

 . . . : ٠ ..... . . 6 ةنس تام ) ثددحلا باحصا رابك نم نومأملا

 206 : ص لوالا ءزجلا ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 / ةملس نب دامح

 ومو ميمت ىنبل: ىلوم وهو . رخص .ابا ةملس هوبأ ىنكي.و . ةملس نب دامح
 ثدخ امبرو . ثيدحلا رثك ةقث ثيدجلا لمأ نم ناكو لي وطلا ديمح تخأ نبا

 د . ةسماخلا ةقبطلا ىف دعس نبا هركذ . ركمملا ثيدحلاب

 282 : ص لوالا ءزجلا . دعس نب تاقبط

 : ةرامع نب نايح

 ةداتق نع ىورو ديز نب رباج نع ىور ىرصبلا ىفوجلا جرعالا نايح هلعل

 .هقيثوت نيعم نبا نع ىكحو . ناداز نب زنوصنمو جيرج نباو ةبورع ى : نب ديعسو

 فورعملاب ارمآ , هللا ىلا ايعاد ناكو . هنع ذخاو ارباج بحص نم ربكأ نم وهو

 . ةديبع ىبأ نزم انس ربكا ناكو ىربكنا ةنودملا ىف نتاياوز هلو ركنملا نع ايهان

 ". ةيضابالا ءاملع ةلمج ىف دودعم وهو نيدلا ىف هددىشت هيلع ركني ناكو

 48 ص 1 ج ديز نب رباج هقف أ 0
 .. -٠ - لادلا ف رح -_-

 : ( 162 ةنس ىفوت ) : ليقع ىبأ نب دواد.

 بيذهتلا ىف لاق . ميعن وباو ةيلع نبا هنع ثدح ىذڵا وهو ىثاطلا دؤاد هلعل
 . ءايلوالا دحأ ىفوكلا ىئاطلا ريصن نب دواد ناميلس وبأ دهازلا ةودقلا هيقفلا هنا

 ماشهو . ليوطلا ديمحو .. ريمع نب كلملا دبع .نع ىور . تاونسب ةئاملا دعب دلو

 :0 , . ةعامجو .ةورع نبا

 ىلع لبقأ مث . ةفينح ىبال ملعلا ىف عرب . رصن هدلاو ةينك ليقع ىبا ةملك لملو
 . 162 ةنس تام . هنيدب رفو . لومخلا رثآو تمصلا مزلو هناش

 2713: ص لوالا ءزحلا . ءالبنلا مالعا رعس بيذهت ا

42
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 ۔ نيسلا فرخ

 ( ه 24 ؟ ) : مشعج نب ةقارس

 نم نايفس ابأ ىنكي . ىجلدملا نيتمجعم نيب نيعب . مىشعج نب كلام نب ةقارس
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا قحل ىذلا وهو ًدْيَدَُن لزني ناك ةباحصلا ريهاشم

 حتفلا ماع ملسأ .دقو . ةروهشم هتصقو ةنيدملا ىلا ني رجاهم اجرخ نسح ركب ابأو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف همالسا نلعاف هللا لوسر ىلع مدق نينح ةوزغ دعب

 هللا دبعو سابع نباو هللا دبع نب رباج نعو ءىبنلا نع ىور (ءافوو رب موي موَيْلا)

 ىرصبلا نسحلاو . حابر نب يلعو ءاطعو سواطو بيسملا نب ديمسو صاعلا نبا

 ةفالخ ردص ىف تام . مهريغو كلام نب كلام هوخأو . ةقارس نب دمحم هنبا هنعو

 . نامثع
 456 : ص . 3 ج جرجح نبال بيذهتلا بيذهت

 ( ه 14 ةنس ىفوت ) : ةدابع نب دعس

 ىباحص ىدعاسلا ىجرزخلا ىراصنالا ةثراح نب ميلد نب ةدابع نب دمس وخ

 . مالسالاو ةيلهاجلا ىف فارشالا ءارمالا دحأو جرزخلا ديس ناك ةنيدملا ىلهأ نم

 دمهش . ( ىمرلاو ةحابسلاو ةباتكلا ) هتفرعمل لماكلاب ةيلهاجلا ىف بقلي ناكو

 دحأ ناكو . امهرغو قدنخلاو ادحأو اردب دهشو . راصنالا نم نيعبسلا عم ةبقعلا

 راص املو ةفالخلا ىف عمط ىلعالا قيفرلا ىلا لوسرلا لقتنا الو.. رشع ىنثالا ءابقنلا
 ثيداحأ هلو ناروحب تامو ارجاهم ماشلا لا جرخف . رمع هبتاع رمع ىلا رمالا

 . . نيرشعلا وحن ةريسي

 524 ىراخبلا رصتخم _ 442 : ص . 3 ج ىلاسلا

 ( ه 10 ؟ ) : ةىلوخ نب دعس
) . - ; 

 هطبض اذكه ثينات ءاتو مالو واولا ناكساو . ةلمهملا حتفب ةلوخ نب دعس

 ليقف .ا ةكمب هتوم ىف اوفلتخاو . مهئافلح نم ليقو . ىرماع ىشرق ليق . ىملاسلا
 عم ةندهلا ةدم ىف تام ليقو . نيحيحصلا ىف دوجوملا وهو غاد ولا ةحح ىف تام

 '. هترجه مدع هسؤب ببسف . رجاهي مل هنا ليقو . عبس ةنس شيرق
472 : ص 3 ج ىملاسلا .
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 : صاقو ىبا نب دعس

 . 381 : ةحفص ثلاثلا ءزحلا رظنا

 ( ه 6 ت ) : ذاعم نب دبمعس

 ىذلا . ىردبلا ىلهسالا . ىسوالا ىراصنالا . سيقلا ءىرما نب ذاعم نب دعس

 . هتومل شرعلا هل زتها

 ه اهيف تبثو . ادحا دهشو . ردب موي محجءا ول لمحو . سروالا ةدايس هل تناك

 رثأ نم تامف قدنخلا موي مهسب ىمر . امسح مهمظعاو سانلا لوطأ نم ناكو

 املف . سبتحاف هربق هللا لوسر لخدو ةنس نوثالثو عبس هرمعو عيقبلاب نفدو

 توعدف ةمض ربقلا ىف دعس مض ( : لاق +: كسمح ام هللا لوسر 7 : لبق جرخ

 . ( هنع فشكي نا هللا
 525 .: ص ىراخبل ١ حيحص رصتخم

 ( ه 95 ؟ ) : ربج نسب ديعس

 .. مالعالا دحأ . هيقفلا ءىرقملا , ءال ولاب ىمبلاولا ماشه نب رعبج نب ديعس

 ..مهريغو ىرعشالا ىسوم ىبأو ..متاح نب ىدعو . ةىبناعو . سابع نبا نع ىود

 اربص جاجحلا هلتق . ريثك قلخو . ىرههزلاو . نامسلا حلاص وبأ هنع ثدحو

 ءالبنلا مالعا رعس بيذهت

 ( ه 198 _ ه 107 ) : ةنييع نب نايفس

 كاحضلا ىخا . محازم نب دمحم ىلوم . نوميم رماع ىبا نب .ةنييع نب نايفس وه
 ,.. .. ىكملا مث ىفوكلا هرصع ظفاح ريبكلا مامالا , محازم نبا

 . ارهد رمع . امح املع مهنع .لمحو رابكلا ىقلو 4 ثدح وهو "ثيدحلا بلط

 . ىرهزلا باهش نباو . ةقالع نب دايز نم عمس . هيلع قلخلا محدزاو

 مامالا لاق . هخ ويمش نم ءالؤهو . ةبمشو جيرج نباو شمممالا هنع ثدحو

 .. ه .198 ةنس ىفوت (زاجحلا ملع بهذل ةنييع نب نايفسو كلام الول) : ىعفاشلا

 301 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بىذهب

497 : ص .. 5 ج دعس نس تاقبط
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 .. -.. . _ « ذلا ف 8

 ( 103 ۔ 19 ) : ىبعشلا

 .هظفحب .رهتشا نيعب اتلا رابك نمو هيقفو ةيوار وهو`ةفوكلاب اشنو دلو ( نادمه
 . ديعس ىبأو . ةريره ىباو . صاقو ىبأ نب دعس نع ثدح مسجلا ليئض ناكو
 دامحو مكحلا هنع ىور ثيدحلا لهأ دنع ةقث وهو . مهريغو رمع نباو . ةشئاعو

 ةثالث سانلا ءاملع ) ةنع نبا لاق . مهاوس ممأو ةفينح وباو قاحسا وباو

 ,كلملا دبعب لصتا . ( هنامز ىف ىروثلاو هنامز ىف ىبعشلاو هنامز ىف سابع نبا

 ىف جاجحلا هنع افع و ثعشالا نبا عم هبلع جرخو ةرافس ىف .هثعب و ناورم نبا`

 : : ٢ ةروهشملا هتصق

 356/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 148/1 ج ءالبنلا مالعا ريس بهت . .

 : : 2 , - داصلا فرح -_-

 7 (ه 20) : مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمع ةيفص

 ريبزلا ءىبنلا ىراوح مأو ةزمح ةقيقش ىمهو ةبمشاهلا بلطملا دمع تمنت ةيفص

 ىقوتف برح نب نايفس ىبأ وخا ثراحلا اهجوزت . ةرهز ىنب نم اهماو . ماوعلا نبا

 ريبزلا هل تدلوف . دليوخ تنب ةجيدخ ءاسنلا ةديس وخا ماوعلا اهجوزتو . اهنع

 نصح ىف قدنخلا مؤي تناك دقو ىلوالا تارجاهملا نم ىهو . ةبعكلا دبعو بناسلا و

 . دوممب ىدوهيلا تبرضو تلزن .ىتلا ىهو . تباث نب ناسح

 . ةنس نوعبسو عضب اهلو عيقبلاب تنفدو ةيرجه نيرشعلا ىف ةيفص تيفوت
 234 مقر 93 : ض إ ةالبنلا مالعا ريس بنذهت ©

 .. ١ - دافضلا فرح _-

 7 7 ( 102 ) : كاحضلا

 سيلو ملعلا ةيعوا نم ناك صصقلاو ريسفتلا ىف عاب هل محازم نب كاحضلا وه ٠
. دنقرمسو خلبب شاعو هسفن ىف قودص وهو _ هثيدحل د وحمب _
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 ديعسو . كلأم نب سناو . رمع نباو ىردخلا ديعس ىبأو سابع نبا نع ثدح
 . امهرغو نمم نب .ىمحيو لبنح نب دمح] هقثو سورواطو , ءاطع و . ريبج نب ١

 ٠ ١ كلذ رمغ ليقو 102 ةنس ىفوت

 169 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 .: بئاسلا نب مامض
 . 356 : ةحفص لوالا ءزجلا

 . ٠ :.م : , ١ ف 8

 : : تماصلا نسب ةدابع

 .. 351 : ةحفص لوالا ءزجلا .
 [ . (84 ةنس ىفوت) : ثراحلا نب هللا دبع

 ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع هنا هبشالا : هللا همحر ىماسلا لاق :

 . ةبحص هيبالو . اكاردا هل نا ليقو . ةبحص هيبالو هل مشاه نب بلطملا دبع نبا

 5 : : . برح نب نايفس ىبا تنب دنه همأو

 . هكنحف ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا هب ىتاو نيتنسب ثىبنلا ةافو لبق دلو

 .هللا دبعو قاحسا هانبا هنع ىورو . مهريغو سابعلاو يلعو نامثعو رمع نع ىور
 ناكو ةرصبلا نكسو . مهريغو نمحرلا دمع نب ةملس وبأو .. راسي نب ناميلسو

 هللا دبع بره ثعشالا نب مزهنا املف هلتاقو جاجحلا ةعاط علخ امل ثعشالا نبا عم

 . . .. 84 ةنس اهب تامف نامع ىلا

 603 : ص ثلاثلا ءزجلا ىملاسلا ...

 : رمع نب ةللا دبع

 . 337 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 . 1 : دوعسم نب هللا دبع

 . 338 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 (ه 86 .ه 26) : ىومالا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع

ىف اسثن . مهتاهدو ءافلخلا مظاعا نم ىومالا مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع
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 ةيواعم هلمعتساو . هيبأ عم رادلا موي دهشو . ادبعتم غالطالا عساو اهيقف ةنيدملا

 . ةنس (16) نبا وهو ةنيدملا ىلع

 ةوقلا رهظمب رهظو اهرومأ طبضف . 65 ةنس .هيبا تومب ةفالخلا هيلا تلقتن او

 ةطساوب ريب زلا نب هللا دمعو ريبزلا نب بعصم ىلع بلفغت هيدناعم ىلع ارابج راكف

 ةيمورلاو ةيسرافلا نم نيواودلا همايا ىف تلقنو ىفقثلا فسوي نب جاجحلا هلماع

 . ه 86 ةنس قشمدب ىفوتو . ةيبرعلا ىلا

 : نمحرلا دبع نب نامثع

 ذاعم وخأ ىميت ىندم ىزاجح ىشرقلا هللا ديبع نب نمحرلا دبع نب نامثع هلمعل
 ىورو . هنع هللا ىضر رمع نع هيبأ نع ىورو . ريدهلا نب هللا دبع نب ةعيبر عمس
 ليدعتلاو حرجلا باتك بحاص لاق . ءالحط نب ىمحيو .. ردكنملا نب ركب وبا هنع

 ۔ ةقث هنا هنع لوقب ىبأ تعمس . ىزارلا متاح ىبأ ند نمحرلا دمع

 156 ص 6 ج. ليدعتلاو حرجلا باتك

 : نافعنب نامثع

 . 352 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 136 : بئاسلا نب ءاطع

 وه ةصالخلا ىن لاق . دمحم وبأ هتينكو ىفوكلا ىفقثلا بئاسلا نب ءاطع وه ٠.

 ةبعش هنع ىوريو ثيرح نب ورمعو . ىفوأ ىبأ نعو سنا ..ع ىوري ةمئالا دحا

 دامحو ىرصبلا رانيد نب ةملس نب دامحو ةنييع نب نايقسو ىرولا نايفسو

 هقثو) بيذهتلا ىف لاقو . 136 ةنس تام دعس نب لاق . ىدزالا مهرد نب ديز نبا

 . (هرمع رخآ ىف ناك امنا هطالتخاو ىلجعلا و ىثاسنلاو دمحأ

 602 ص ثلاثلا ءزجلا . ىملاسلا

 ه 58 ةنس ىفوت : ىنهجلا رماع نب ةبقع

 ميدق . هقفلاو ضئارفلاب املاع اث راق ناك ىنهلا ىسيع نه رماع ن ةبقع وه

 ةالصلا هيلع ءىبنلا نع ىور . نآرقلا عمج نم دحا ةبحصلا ىف قباسلاو ةرجهلا

. رمع نعو مالسلاو
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 عم نيفص دهش . نورخآو مزاح نب سيقو سابع نباو . ةمامأ وبأ هنع ىورو

 مطقملاب هربقو 58 ةنس تام . نينس ثالث دعب هلزع مث ةي واممل رصم ةرما ىلوو ةيواعم

 417 ىناثلا ءزجلا . ةيهقفلا ةعوسوملا

 : بلاط ىبأ نب ىلع

 . 345 : ةحفص لوالا ءزحلا رظنأ

 : باطخلا نب رمع

 . 355 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 - ءافلا فرح -

 ه 11 ةنس تيفوت : مالسلا اهيلع دمحم ننب ةمطاف

 . ليلقب ةثعبلا لبق اهدلوم . نينسحلا مأ . اهنامز ىف نيملاعلا ءاسن ةديس
 بسحلاو نسحلا هل تدلوف . ليلقب ردب ةمقو دعب بلاط ىبأ نب ىلع مامالا اهجوزتو

 اهمركي و اهبحي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناك دقو . بنيزو موثلك ماو . اننحمو

 ىف ىرست .الو ىلع اهيلع جوزت امو . ةركاش ةريخ ةنيد ةرباص تناكو اهيلا ريسي و
 ءاسكب اهيتباو اهجوزو ةمطاف للج ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا حصو . اهتايح

 تور)ر . (ا ريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذاف مهللا ىتيب لمأ ءال وه مهللا) : لاقف

 هيلع ءىبنلا دعب تيفوتو . سناو ةملس مأو ةسناعو اهنبا اهنع ىورو اهيبأ نع
 . ةنس نيرشعو سمخ نع ه 11 ةنس ناضمر ىف رهشاب مالسلاو ةالصلا

 537 ص . ىراخبلا رصتخم

 - فاكلا فرح -

 : كلام نب بعك

 . 386 : ةحفص ثلاثلا ءزجلا رظنا

 : ةبواعم

: . 380 : ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا
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 ". : ىلعي نب دمحم

 لاق . هريغو ةفينح ىبأ نع ىوري . روبنزلاب بقليو ىملسلا ىلعي نب دمحم وه
 ةقبطلا ىف ىبهذلا هركذ دقو ءافعضلا نم وهو . ثيدحلا بهاذ هنا هنع ىراخبلا

 « ١ . ةعساتلا
 6096 مقر 645 ص 2 ج . ءافعضلا ىف ىنغملا

 ( 130 ) : رنكنملا نب دمحم

 . ىندملا , ىميمنلا , ىشرقلا هللا دبع نب : ردعكنملا نب دمحم هللا دمع وب ! وه

 ناميلس نعو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ثدحو نيئالثو عضب ةس ددو

 رباجو . رمع نباو ةريره ىباو ةسشئاع نعو . السرم ةداتق ىبأو عفار ىبأو

 . , ..{ .: مهريغو ريبزلا نباو سابع نباو

 نداعم نم ناك . رثك قلخو ىعازوالاو . .كلامو . رمعمو . ىرهزلا هنع ثدحو

 ( ءارقلا ديس ردكنملا نب دمحم ) : كلام هنع لاق . نوحلاصلا هيلا :عمتجيو قدصلا

 .ىوسشفلا هنع لاقو (ءازقلا هيلا عمتجي و ماعطلا .معطي اديس ناك) : رشعم وبآ لاقو

 : 2 . دهزلاو ظفح ا١ر'زاقتالا ىف ةياغ وه

 221 : ص . 12 ج جربلا ذع نبال بيذهتلا

 199:: ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت ...ا

 5 ( ه 144 ۔ ؟) : ديعس نب دلاجم

 ةقالع نب دايزو ىبعشلا .نع ثدح دلاجم نب ليعامسا دلاو ىنادمهلا . ىفوكلا

 . ةعامجو

 232 : ص : 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 ١ ( ه 12 ةنس لتق ) : باذكلا ةمليسم

 لاثمالا ىفو باذكلا ءىبنتملا ىلثاولا يمنحلا ريبك نب همامث نب ةمليسم وع

 (ةيلبجلا) ب مويلا ةامسملا ةيرقلا ىف هماميلاب اسن و دلو (ةمليسم نم بذكاأ)

بتك . مهعم.ةميلسم ناكو مهمالساو ةفينح دفو عوجر دعبو . دجنب ةفيح ىداوب
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 هللا لوسر دمحم ىلا هللا لوسر ةميلسم نم ) : ملسو. هيلع هللا ىلص ءىبنلا لا

 ضرالا فصن انل ناو . كعم رمالا ىف تكرش دق ىناف دعب اما , كيلع مالس

 هيلع هللا ىلص لوسرلا هباجأف .. ( نودتعي اشيرق نكلو ضرالا فصن سشيرقلو
 دعب اما ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا باذكلا ةمليسم ىلا هللا لوسر نم) : ملسو

 رخاوا ىف كلذو ( نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا ناف

 ءاضقلا لبق يفوتو . نآرقلا اهب ىهاضي عاجسا عضو نم رثكا دقو . ه 10 ةنس
 ىوق شيج سأر ىلع ديلولا نب دلاخ هداوق مظعأ ركب وبأ هل بدتناو . هتنتف ىلع

 450 برحلا هذه ىف لتقو . ه 12 ةنس ةمليسم لتقو . مهب رفظو ةفينح ىنب مجاهف

 . "بزعلا ىف ةفينح ونب قرفتو تارذىثلا ىف امك ايباحص

 473 : ص ثلاثلا ءزجلا . ىملاسلا

 ( ه 63 ىفوت ؟ ) : قورسم

 نم ةقث ىعب ان ىعاد ولا مث . ىنادمهلا ةيمأ نب كلام نب عدجالا قورسم وع

 . نميلا لمهأ

 ركب ىبأ نع ىورو ةفوكلا نكسو . هنع هللا ىضر ركب ىبأ ماي] ىف ةنيدملا مدق
 ىضخنلاو ىبعشلا هنع ىورو . مهنع هللا ىضر دوعسم نباو . ذاعمو ةشئاعو

 ىوتنلاب ملعأ ناكو ( هنم ملعلل بلطأ تيار ام ) : ىبعشلا لاق مهريغو ىحضلا وباو

 :. ءاضقلاب هنم رصبا حيرشو . حيرش نم

 367 : ص . 3 ج . ةيهقفلا ةعوسوملا ..

 ١ ۔ نونلا فرح _

 ( ه 64 ت ۔. 3 ) : قرزالا نب عفان

 سيئر نيثدحملا ءافعض ىف ىنازوجلا هركذ دقو ىفنحلا قرزالا نب عفان وه

 نوعدي لبق نم اوناكو . مهنيب فالخلا ثدحا نم .لوأ وهو . جرارخلا ةالغ ةقرف
 .. نيفص ةعقو ىف ميكحتلا بلاط ىبأ نب يلع ىلع. مهراكنال . ةمكحملاب

 ةقرازالا تناكو .:! رمالا هل بتتساو زاوههالاب ماقأ مث ةماميلا ىف عفان رهظ

نيملسملا نم مهفلاخ نم نورفكيو . مهركسعم ىلا.مهعابتا ىلع ةرجهلا بوجو نوري
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 لحي الو . مهلاوما ىبسو مهمد لحي . نيكرشملا ةلماعم برحلا دنع مهن ولماعيو

 ممنم ةيضابالا أربت دقو . العف الو الوق ةيقتلا ةملسملا عست الو . مهنم جاوزلا

 . ةمكحملا نم اعيمح مهنا مغر ةدسافلا مهءارآ مهيلع اوركنأو مهوقرافو

 دقو سراف دالب نم . نامركو زاوهالا مث ةماميلا ىف ةقرازالا ةوعد ترشتناو

 ةرفص ىبا نب بلهملا فسوي نب جاجحلا هدعب نمو ريبزلا نب هللا دبع بدتنا

 قرزالا نب عفان اهيف ىفوت كراعملا نم ةليوط ةلسلس دعب مهمزهو . مهتبراحم
 . ةءاجفلا نب ىرطق ةقرفلا ةسائر ىلع هفلخو . زاوهالا ىحاونب . ه 64 ةنس

 فرصتب 458 : ص . 1 ج . جورف رمعل ىب رعلا بدالا خيرات ا

 _- ءايلا فرح -

 : ريثك نب ىيحي
 . 361 : ةحفص لوالا ءزجلا رظنا

 ( ليمهاجملا )

 : امنغ ىعرت ةيراج هل لجر

 ةصقلا بحاص لعج و .مكحلا نب ورمع نع كلام ثيدحلا ىورو مكحلانب ةيواعم وه

 .مكحلا نب ةيواعم وه امنا مكحلا نب ورمع ةباحصلا ىف سيلو مكحلا نب ورمع وه

 ىعباتف مكحلا نب ورمع اماو . فورعم اذه هثيدحو ةباحصلا ىف فورعم وهو
 . ىندم ىراصناو

 452 .. ص ثلاثلا زجلا ىماسلا

 : ليده نم ناتأرما

 .رضم نب سايلا نب ةكردم س ليذه وه ليذهو . ةكيلم ةيمرملا مسا و حوررشم تنب_

 . ليذه نم نطب نايحلو . نايحل نم امهنا ثيللا ةياورو

437 : ص . ثلاثلا ءزجلا . ىملاسلا
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 : اهسفن تنلفا ىما نا

 راجنلا ىنب نم ةانم ديز نب ورمع نب دعس تنب ةرمع ىهو ةدابع نب دعس مأ ىه
 هركذ اميف قتع ليقو , ملسم هاور اميف موص ليق اهرذنو ةرجهلل 5 ةنس تيفوتو

 . ربلا دبع نبا

 524 : ص . ىراخبلا رصتخم _ 422 .: ص . 3 ج ٠0 ىملاسلا

 : تلاس ةأرما

 . ميلس مأ كلام نب سنا ةدلاو ىه

 ال
/ 7 

 ح

انل 6 ٣
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 اهجيرختو دنسملا ىف ةدراولا راثآلا وأ ثيداحالا لئاوأ سرهف

 . ... ... .. ۔۔. . )ثيدحلا .
 هتاور رثالا وأ ثيدحلا لوا | باتكلا ٣

 رودنلاو ناميالا باتك

 دحاو ىسم ىف هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه |فلحياف افلاح مكنم ناك نم 4
 ملسمو ىراخبلاو دمحأ امهاور دقو .. هللاب ّ

 ىثاسنلاو

 ; ' رمع هللا لوسر كردا إ { 5

 هيباب فلحي
 .ةريره ىبآ نع ىذمرتلاو ملسم هاور اربخ ىارف انيمي فلح نم ; 656

 هنم

 ثمشالا نع ةعامجلاو دمحآ هاور | لام ىلع انيمي فلح نم 857

 . دوعسم نباو ءىرما

 . املسم الا دمحاو ةعامجلا هاور هللا عيطي نا رذن نم 658

 _ . | 7 ت |
 . 'سابع نبا نع ةعامحلا هاور | ةدابع نب دمس ىتفتلا . `9

 ىلئاسنلاو ملسمو دمحأو كلام هاور | هنيميب ملسم قح عطتق) نه ` 0

 . ةمامآ ىبأ نع هجام نباو 5 .

 :! 7 (45) باب

 لقعلاو نايدلا ىف .|
 أ
 ٠: .. ا

 لوسر باتك ىف اط وملا ىف كلام هدروآ لبالا نم ةئام هيدلا | 661

 . لوقعلا ىف مزح نب ورمع ىلا هللا :| ..... :::- .! `
 ىلا هللا لوسر. باتك ىف درو ثيدحلا | لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد | 62

 لاقو لوقعلا ىف مزح نب ورمع -. : ٠

 دبع نباو رذنملا نع القن ةمادق نبا .

 ةيد نأ ىلع ملعلا لهآ عمجا ربلا . د 5
 عم ىنغملا - لجرلا هيد فصن ةارملا |

. 350 : ص . 9 ج ريبكلا حرشلا ,
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 | ثيدحلا
 .إ . ملسم ءاور رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا 7

 ام ىلع فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | ماوعا ةثالث ىف اطخلا ةيد | ] 3
 يلعو ر.ع ءاضق هديؤيو . ودبي

 . امهن هللا : . بلاط ىبا نبا

 لهأ نيب .فالخ ال هي همادق نبا ركذو .
 ىف ةلجؤم اطخلا هيد نا ىف ملعلا
 . نينس تالث

 .ورمع ن؛ا نع ىقهيبلاو دواد وبآ هاور |.. مهؤامد افاكتت نوملسملا 864

 . ظافلالا ضعب ىف فآلتخا عم

 ناخيشلاو ةرب ره ىبا نع اكلام هاور ليذه نم نيتارما نا 555

 . ىئاسنلا دواد وبأو كلذك . ... تمر

 . (46) باب
 ثيراوملا ىف

 ىفوآ ىبآ نب هللا دبع نع ىناربطلا هاور إ بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا 666

 عم رمع نبا نع مكاحلاو ىقهيبلاو
 . ( بهوي الو عابي ال ) ةدايز

 هاورو سابع نبا نع ىنطقرادلا هاور ثراول ةيصو ال 567

 . ةماما ىبا نع ىئاسنلا الا ةسمخلا (
 ورمع نع ىئاسنلاو دواد وبآ هاور لوتقملا لتاقلا ثري ال 668

 ىقهيبللو هدجأ نع هيبأ نع بيعش نبا | ٠
 سابع نبا نع هقفاوي ام ىنطقرادلاو ا

 ناخر.شلاو اطوملا ىف كلام هاور ال ءايبنالا رشاعم نحن )(1») 9
 . دمحاو ىئاسنلاو دواد وباو ¡ ثرون

 5713 مقر ىفو 535 مقر ىق مدقت ثيدحلا || ننس ثالث ةريرب ىف ناك |(2) 6
 دمحاو دواد وبأو ناخيسشلاو كلام هاور !الو ارانيد ىتترو مسقي ال 5٦0

 امهرد الو ظفل نودب ةريره ىبا نع ك امهرد

 ةماسا نع ىئاسنلا الا ةنسلا هاور | ملسملا رفاكلا ثري ال 671
. ديز نبا ! ملسملا الو
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 ثيدحلا مقر
 هت ا و ر رثالا وا ثيدلا لوا باتكلا ىف

 (47) باب
 .. . ١ ىف

 نع كلام هاور دقو . لسرم ثيدحلا هللا لوسر لا لجر ءاح 872

 دبع نبا لاقو مكاحلا نب ورمع نبا .. ةيراج نا لاقف
 .مكحلا نب هيوامم لب مهو .وه ربلا

 . 510 مقر ىف مدقت حاكن دعب الا قالط ال 873

 ةدايز عم ةددمتم قرط نم ةعامجلا هاور | دبع ىف اصقش نقتعآ نم 874

 ربلا دبع نبا لاقو ضعب دنع هياعسلا .. رح وهف
 . تبثا هياعسلا ركذي مل نم

 . 666 مقر ىف ثيدحلا مدقت | بهوي الو عابي ال ءالولا 675

 (48) باب

 668 مقر ىفو 667 مقر ىف ثيدحلا مدقت ثراول ةيصو ال 676

 كظنفللا سفنب رمع نبا نع ةعامحلا هاور هل ملسم ءىرمال لحي "6 ٧

 ... ءىش

 روذنلاو نامبالا باتك ىف مدقت ثيدحلا . ٠ هللا لوسر لا لحر ءاح 8"8

 وه لجرلاو 659 مقر سابع نبا نع
 . ةدابع نب دعس

 602 مقر ماكحالا باتك ىف مدقت ثيدحلا |.. هل ىرمع رمع لجر اميآ 679

 دمس نع هعامجلاو دمحا هاور إ ماع هللا لوسر ىنءاج 580
 . صاقو ىبا نا عادولا هحح

 (49) باب
 راوجلاو ةفايضلا ىف :

 ميتيلاو نيميلا تكلم امو

 حيرش ىبا نع ةعامحلاو دمحأ هاور مويلاو هللاب نمؤي ناك نم 881

. ( هجرخي ىتح ) ظفلب ىمنني ... رخالا
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 .. = ثيدحلا
 هاور 359 مقر ىف ثيدحلا مدقت .نرقحت ال تانمؤملا ءاسن اي أ ] 2

 امب ةريره ىبآ نع دمحاو ناخيشلا

 . ىنعم هب رقي . ١

 ىل اسنلاو ناخيشلاو دمحأ هاور مويلاو هللاب نمؤي ناك نم : 633

 . اقرفم هجام نباو ||... وأ اريخ لقيلف رخآلا |

 ىقهيبللو فنصملا هب درفت امم ثيدحلا ليربج ىبيبح ىناصوا إ { 4
 . ةسثئاع ثيدح نم هديؤي ام ... قفرب |

 . دوعسم نبا نع ملسم هاور| هللا نا دوعسم ابا اي ملعا ا 5
 كيلع ردقأ

 دمحأو كلام اعوفرم اثيدح هاور |..هديسل حصن ادا دبعلا نا 686
 . رمع نبا نع دواد وباو ناخيشلاو

 . فنصملا هب درفت ثيدحلا نع هللا لوسر ىهن | نالا

 .. . ديبعلا لامعتسا

 اذه ىلع فنصملا هب درفن امم ثيدحلا ا .هب ماقو هلل اميتي ىوآ نم 688

 ام ملسمو ىراخبلاو دمحالو ظ :ا" .

 . .. هنم برقي
 ةريره ىبا نع ناخيسشلاو دمحأ هاور | نا هراج مكدحا عنمي ال ا 3 9

 نع مهريغو سابع نبا نع ىقهيبلاو .... زرغي
 . راصنالا نم لاحر

 .(50) باب

 لاومالاو ديعولا ىف |
 ١

 تءاجو ,فنصملا هب درفت امم ثيدحلا سانلا لاومأ نم ليلقلا | 690
 . هدي ؤت ثبداحآو تايا رانلا ثرو |
 .,, ا

 ظفللا اذهب فنصملا هب د رفت امم ثيدحلا | ... نبهحو ىلع بونذلا 1 91

 سنأ نع رازبلاو ىسلايطلا جرخاو ١
 : . هقفأوي ام

 هللا همحر فنصملا هب درفنت امم ثيدحلا | ىشملا نع هللا لوسر ىمن 92
 عرزلا ىف

أ
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 ...ممم
 ثيدحلا . ١

 . هت ا و ر . ! رثالا وا ثيدحلا لوا . باتكلا ُ

 ملسمو ىراخبلاو اطوملا ىف كلام هاور ! دحا .ةيشام مكدحا نبلحي 3 . : . ٧

 . رمع نبا نع دواد وباو هجام نباو .. . |

 :رثاسنلا هنح رخآ امم ةعطق ثيدحلا طبخمل ملاو طبخل { اودرإ 694

 . الوطم قازرلا دبعو ٠ ... مكاياو ! ` .

 ملسمو ىراخبلاو دمحآ هاور ثيدحلا لوسر مجح ةبيط ابآ نا 695

 . سابع نباو سنآ نع ¡ ٠٠ ٠,. هللا

 (51) باب

 5 . | بدالا عماج ىف
 نع دمحاو ناخيسشلاو كلام هاور | اودساحت الو اوضغابت ال | 696

 . سناو ةريره ىب] | |

 ناخدلاو اطوملا ىف كلام هاور هاخا رحمهبي نأ ملسمل لحي 697 ٧

 . بويآ ىبا نع ىذمرتلاو دواد وبآو : : |

 ناخيشلاو اطوملا ىف كلام هاور .نظلا ناف نظلاو مكايآإ {8
 نع دمحأو دواد وبآ]و ىذمرتلاو ... بذكأ

 . ةري ره ىمأ

 ىف دروو فنصملا هب درفت امم ثيدحلاأا نظلاو دسحلاو مكايا 699
 .. هديؤي ام باتكلاو هنسلا | : ىغبلاو

 . رمع :نع روكذم ىباحص فوقوم | هيف انلق اريخ هيف انملع نمأ { 0
 .,.. . : اريخ

 ةريره ىبا نع لماكلا ىف ىدع نبا هاور | . رطت نمو غبي الف دسح نم ;`` . 1

 ليعامسا نع عماجلا ىف قازرلا دبعو ِ ظ
 ٠ 3 ۔ ةيمأ نبا |

 «52) باب |
 ِ , نمؤملا ةمسن ىف |

 نع ىذمرنلاو أطوملا ىف كلام هارر | رث اط نمؤملا همسن امنا ا 702

 ىففاشلاو دمحأو كلام نب بعك . 1 !

 ءادهشلاب ةاورلا ضعب .هصخو | |

 نع ىذمرتلاو دمحاو ناخيشلا هاورأ .....ةرجش ةرجشلا نم أ { 83
. رمع نبا ... -:" ي . |
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 . ٠ 1 ثيدحلا مقر
 هت ا و ر رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف

 ىف هلو فنصملا هب ذرفنت امم ثيدحلا | هللا هافك هللا ىقتا نم 704
 ٠. ةريثك دهاوش هانعم ... هنوؤم . |

 اذهب فنصملا هب درفت امم ثيدحلا سانلل هسفن مظع نم 705
 هجام نباو ىناربطلا جرخاو ظفللا هللا هعضو

 . هنم بيرق وه ام نابح نباو
 ىذمرتلاو ىراخبلا هانعم جرخا ...نينثا نم هسفن ظفح نم 706

 نع ىمليدلاو ىقهيبلاو نابح نباو
 . ني ريثك ةاور

 نم ريغصلا عماجلا ىف ىنعملاب هجرخآ | ميعز انآو ثالث نم اورذحا 707
 . ظفح نم ظفلب سنا ثيدح . ... مكل

 ىملسلا رضنلا ىبا نع كلام هاور | نم ةثالث دحال تومي ال 708
 . ةرب ره ىبا نع ملسمو ... دلولا

 . مصاع ىبأ نبا نع دمحاو كلام هاور | نم ةثالث مكدحال تومي ال 709
 ۔ -' ... نينبلا 1

 نع ناخيشلاو دمحاو كلام هاور | ٠... ةع رصلاب ديدشلا سيل 710

 . ةري ره بآ .

 (53) باب .
 عبورتلا ىف

 اذهب فنصملا هب درفت امم ثيدحلا هللا هعور املسم عور نم ٦11

 . ظفللا

 ىلناسنلاو ناخيشلاو كلام هاور ... عرزل ال ابلك ىنتقا نم 712

 .ريهز ىبآ نب نايفس نع هجام نباو
 ثيدحلل الدعت فنصملا هاور ىعبات رثآ | ... (ص) ءىبنلا ىهن امنا 713

 ىذمرتلاو دواد وبآو ملسمو دمحا هاور اوكوآو بابلا اوقلغا ٦14

 . هللا دبع نب رباج نع كلامو ءاقسلا

 (54) باب
 هسفن ىف نمؤملا بدا |

 ىف ىقهيبللو . ىعبات لسرم ثيدحلا | ... ليربج ىبيبح ىنرما {- 5
. هنم برقي ام ناميالا بعش ١
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 ثيدحلا

 ___ . ا
 ناو ) ةدايز. عم ملسمو ىراخبلا هاور لوسر ىلا لامعالا بحا 716

 . . دىشثاع نع . ( لق هللا

 ةريره ىبا نع ىئاسنلا الا ةعامجلا هاور |.. لعن ىف مكدحا نيشمي ال إ ] 17
 . (لعتنا اذاو) ةريخالا ةدايزلا نودب

 ظفلب ةريره ىبأ نع ملسمو دمحآ هاور | ... ءافحاب هللا لوسر رن 718
 ىحللا اوخ راو براوشلا اوزح)

 . ( سوحملا اوفلاخ و |

 ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملسمو دمحأ هاؤر | .ننس رشع هللا لوسر نس 719
 ارصتقم كلام هاورو (ض) هشئاع نع

 . لاصخلا نم .سمخ ىلع

 , (55) باب

 بادآلا ىف

 ىحتني ال ظفلب يراخبلاو كلام هاور | دحاو نع نانثا ىجانتي الإ 3 0
 ( هنزحي كلذ ناف ) ةدايز م. |

 ۔ ةريره ىبآ نع ناخيسثلاو دمحا هاور | ...رمي ىتح ةعاسلا موقت ال ! 721

 . ىئاسنلاو دواد وباو كلام هاور | ..ضرالا هلكات مدآ نبا لك 722

 نابح نباو ىذمرتلاو دمحاو كلام هاور | ...اتيب لخدت ال ةكئالملا نا 723

 . ۔١ا ممس ىبا نع .

 ىئاسنلاو ىذمرتلاو دمحاو كلام هاور | ..ةملكلاب ملكتيل لجرلا نا 724
 . ثراحلا نب لالب نع هجام نباو

 تدروو الوطم نابح نبا هدروآ ثيدحلا | .لخدي ملو هيدلاو كردا نم 725
 . ىنعم هديؤت ثيداحا

 اذمهب فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | ةعاس هيدلاو دحا رجاه نم ,! 6
 باتكلا نم هديؤي ام هلو ظفللا راهن نم

 . هنسلاو

 الوطم ملسهو ىراخب او لام هاور إ ...نيهجولا وذ سانلا .رش 127

 نع .. سانلا رش نم دجت ظفلب
. ةريره ىبآ
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 .. و ر `. . رثالا وا ثيدحلا لوا .. باتكلا ىف هت ا . | ث | . 1 : ثيدحلا مقر

 دواد وباو ناخيشلاو دمحاو كلام هاور | .ىف ىشمي لحر امنيب 728

 . ةريره ىبآ نع . ث ...: قيرطلا. : ١ ن

 نع دواد; وبآو ناخخيىشثلاو كلام هاور ىف هللا لوسر عم تنك 729

 . ىراصنالا ريشب ىبآ َ رافسا ضعب ..

 ىذمرتلاو دواد وباو ناخيشلا هاور هللاب نمؤت ةآرمال لحي ٧ ا 30

 ' . ةريره ىبا نع دمحاو ` ٠ رخالا مويلاو . | :

 نع ناخيشسشلاو دمحاو كلام هاور ىف كوش هضراع نم ]) 31
 ىشمي لحر امنيب ( ظفلب ةري ره ىب ! . ... قي رطلا

 . ( قيرطلا ىف :
 هجام نباو ناخيشلاو دمحاو كلام هاور | . باذعلا نم ةعطق رفسلا | 0 32

 . ةريره ىبآ نع
 كلامو رمع نبا نع ةعامحلا هاور ةأرملاو رادلا ىن مؤشلا 7133

 . كلذك هنع دمحأو . سرفلاو

 دمحالو ةشئاع نع ىراخبلاو كنام هاود | نم دحا مكيلع منس اذا أ 734
 هانعم هحام نباو ىذمرتلاو ملنسمو . ... دوهيلا 5
 . سىنآ نع .ي !

 مكاحلاو دواد وباو ىراخبلا هانعم دروا .|]لصو نم ) ىلاعت هللا لاق | .5
 . فوع نب نامحرلا دبع نع . , { ... دقف همحر |

 يف دروو تفنصملا هب درفت امم ثيدحلا ةنجلا لها نم انآ لاق نم إ ` 86
 فع لوخدلا باب ىف هديؤي ام ىراخبلا | ` ... وهف : ] " ٠

 . هنفك ىف جردا نا دعب تيللا

 . 5 (56) باب

 , ) {| بدك نم متا {
 2 ,. هللا لوسر ىلع

 ننسلا باحصا ءاور ثيدحلا ادمتعم يلم بذك نم 7138
 ةريثك قرط هلو مهريغو ناخيشلاو ا ۔ !اوبتيلف { |.

 : . رتاوتلا دح تفلب ا
 نع طسرالا ىف ىناربطلا هجرخا لوسرلا لاق نمل نوردتآ 7139

 نع لماكلا ىف ىدع نباو رمع نبا . ؟ يلع بذك نم

. ةديرب ١
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 د۔ے_۔_حححح____>ےح_>۔۔ح_۔ __

 هت ا و ر. رثالا وا ثيدحلا لو باتكلا ىف د ة ١ أ رثا وا ثيدها روي | ثدحلا مفر

 3 ١ ا | .(57) باب

 | '` هللا لوسر ةبلح |

 نع ىقهيبلاو ناخيسشثلاو كلام هاور :ئنيرل هللا. لوسر ناك 740

 . . ةريرم ىبآ . | لي رطلاب

 . 522 مقر ىف. مدقت إ .اهجوزت ةشئاع تناك { | 741

 _ ( هللا لوسر ]
 سيلو . ىباحصلا بقانم .ىف رثآ اذه | سابع نبا هللا دبع تمعس |{ 2

 .. . ::. < .٠ ثيدحب !

 ! .ه | . ۔ ثلاثلا باتكلا ۔

 | | (1) باب
 ! !ا ... .. ء . . |
 , | لهأ نا لاق نم ىلع ةجحلا |

 نبرفاكب اوسيل رتابكلا |

 نتاربطلاو .; رمع .نبا نع دمح] هاور الو ثنخم ةنجلا لخدي ال | 743
 2 . . ٠ اقرفم رامع نع 1 ... ثويد {

 ننع دواد وبأو ىئاسنلا هاور | اهرافص تايحلا اولتقا | .. 4
 رباج نع ىناربطلاو دوعسم نبا . ا! اهرابك و !

 , ريغصلا عماجلا ىف ىطوينسلا هدرؤا | ام ىأرف هتيب نم جرخ.نم إ { 85
 ل مسلا عماج ىف ةمنالا بطقو | ... ههركي

 . ( رفك دقف عجزف ريطت نم ظفلب ) ] : |
 نعو ةريره ىبا نع ىراخبلا هاور أ تنا لجرل لجر لاق اذا إ 3 86

 : ظفلب رمع نبا نع دمحاو رمع نبا | ... ىودع
 ; ىودع تنا لدب رفاك اي إ {.. .:: :-: . .ل

 رمع نع ربكلا ىف ىناربطلا هاور | انا ىلاعتو كرابت انبر لروقي 147
 ...نم انم سيل : ظفلب نيصحلا نبا .... ءىرب : ٠

 ةرب ره ىبأ نع دمح-او دواد وبآ هاور |نود نم ةوهش الجر ىتآ نم . . 748
. اقرفم سابع نباو ! - .ي .ى ! ءاسنلا َ : .
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 ِ . ثيدحلا مقر

 دمحأ جرخاو سنا نع دواد وبآ هاور ىلوت وأ هيبآ ريح ىعدا نم 749

 دمس نع هجام نباو ناخيسشلاو ... ريغ
 . هقفا وب ام ةركب ىباو

 . ناملس نع ىقهيبلاوا ىناربطلا هاور | مهيلا هللا رظني ال هثالث 150
 ةمايقلا موي

 نمع الوطم ىقهيبلاو ىناربطلا هاوز |...تبن محل ةنجلا لخدي ال 151
 . سابع نبا

 . رذ ىبآ نع ىراخبلا الا ةعامجلا هاور | مهيلا هللا رظني ال ةثالث 152
 ةمايقلا موي

 اقرفم هركذو 582 مقر ىف هنم ءىش مدقت | ... انم سيلف انغ نم | ] 3
 ىذمرنلاو ملسمو ىراخبلا

 . .دواد وبأو

 ىئاسنلاو ىراخبلاو دمحآ هاور لتق نم ىلع مارح ةنحلا 754

 هبرقي امب ورمع نب] نع هجام نباو ايمذ

 . ظفللا سفنب هحام نبا هاور ءىرما لتق ىلع ناعا نم 755

 ملسم

 نع دواد وبأ الا 'دمحاو هعامحلا هاور ... اراف ىدعب اومجرت ال 756

 . ةباحصلا نم ةعامج

 ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هاور تاوامسلا لهآ نآ ول 757
 . ظفللا سفنب ديعس ىباو | اوكرتشا

 اذهب فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا ...هعور وآ انمؤم ىذآ نم 58" ١

 سنأ نع بيطخلا دروآو . ظفللا

 . هديؤي ام
 هريغ هاورو . اثيذح دوعسم نبا هاور رفك مكحلا ىف ٠ةوشرلا : 759

 ۔ دوعسم نبا مالك نم

 اذهب فنصملا هب درفت امم ثيدحلا | قدصتو ماصو ىلص نم ! 7160
 ىئاسنلاو ملسم جرخاو ٠ ظفللا ٠ .. ءاي ر |

 ةريره ىبأ نع نابح نباو ىذمرتلاو |

: . الوطم هديؤي ام ¡
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 ۔_-_ ___

 هت ا و ,ر رثالا وا ثيدحلا لو باتكلا ىف 7 : ا وا ثيدحلا لوا ثيدحلا مقر

 هللا .ن نب رباج نع ىسلايطلا هاور | ذخا وأ وفعلا دعب لتق نم "61
 ... لتق ادحا ىفاعا ال ) ظفلب هيدلا

 ىسوم ىبأ نع دمحاو دواد وبآ ءاور | ... الف نيد هيلعو تام نم 162
 ٠ ىرعشاالا

 سفنب عوكالا نبا نع ىئاسنلا هاور ىلصيل تيمب ءىبنلا ىت وأ 763

 ۔ ظقللا ... هيلع

 دواد وباو ملسمو هجام نبا هاور ىفو تومي لجر نم ام 764

 راصتقالاب دوعسم نبا نع ىذمرتلاو . .... هبلق

 ىناثلا ءزجلاو . ىلوالا ةرقفلا ىلع

 . فنصملا هب درفت امم

 نع هحام نباو ىراخبلاو دمحآ هاور ملىىملا هيخأب عمس نم 7165

 . ةدايز عم بدنج

 نع مكاحلاو كيرش نع ىناربطلا هاور بلس ىنازلا ىنز اذا 766

 . ..ةريره ىبا مالسالا .
 نا ظفلب ةديرب نع رازبلا هاور نوذاتي رانلا لما نا 7167 ١

 . عبسلا تاومسلا ... حيرب ,

 (2) باب

 نا لاق نم ىلع هجحلا

 لمع الب لوق ناميالا

 هجام نباو . يلع نع ىنطقرادلا هاور | .ناسل ىلع ةئجرملا هللا نعل 768

 نودب سابع نبا نع ىذمرتلاو.
 . ةريخالا ةدايزلا 7

 نع ىثاسنلاو ملسمو هجام نبا هاور عم سلاج لوسرلا امنيب 769

 . لب وط ثيدح ىف رمع .. . هب احص]

 دنو . رذ ىبآ نع هيودرم نبا هاور ام رذ ابآ لجر لآس 770

 . ةيآلا ريسفت ىف ريثك نبا هدروأ ..؟ ناميالا

 ىف رباج نع ىناربطلاو ىلعي وبآ هاور ] ...ناميالا ,رع:“ىبنلا لئس "1
. قالخالا مراكم
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 :7 7 . ثيدغلا
 عم ةمسشل اع نع مكاحلاو ذمرنلا: هاور ..؟ اناميا لضفأ نمؤملا ىآ 72
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