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 رشاعلا بابلا

 اع ةبطن

 ىيحي انثدح : لاق نابا انربخآو:: عيب رلا لاق _ 67

 لهآ نم اموق نآ اّيلَع غلب : لاق ىنادمهلا ثراحلا نع ليعامسا نبا

 ةلا دمَحَف سالا رع بطخف : لاق او َرشأَو هللا اونهت ورگشسَع
 : اولاقف إ )1( ةقراعلا هذمم اوقتا سانل ا اهيأ اي : لاق مث هييلَع ىنثأو < ١ 2: . ١ “۔1ً ٤ > . ه ,.[1ؤ . 7

 . مهسفناب هللا َنوُهَبَشث نيذلا : لاق ؟ ةقراعلا امو نينمؤملا ريمأ اي
 ۔ !رر 7 س مس » 4 ِ

 لوق كلذب نوئه اضت : لاق ؛2 مهسفن أب هللا نوهبشي فيكو : اولاقف

 ,هتروص َنَع مدآ هللا قل : اولاق ذا باتكلا لمهآ نم اورك نيذلا
 [ د : ي . ه ن ۔ س ۔ ۔ و ۔. 7 < َ . « - ِِ ۔ ى & , س م ِ

 ةللا وُه لت نوكرشي اًممع ىلاعتو هناحبس نولوقي امح ىلاعتو" هناحبس
 .ءَتوُرَججلاَو ةّيترلتحَولا صلختسا .ئش هلثمك سيل ىذلا ةحاولا

 . ِ َ ... م م إ ۔ ٠ِ. ا ٥ إ < . 7 ٩ ٤

 عزاتن ال 0 انئاك َوُه امي مليلاو ةردقلاو ةدارإلاو ةئيمقملا ىضفأ
 ٤. ے إ ح ۔ و .ح وح .< ٦ .ح ۔و م<۔ي4 ك .. ٠ مث . .

 هل ىمس ال و > هعزاني هل دص و > هلداعي هل ؤفك ال و » ىش ىد هل ,

 .  . - ِ ١ .؟ ن ى =- سب ۔ % 3٩ ٦42 .۔ ... ..
 هيلَع يرجت الو } ذومألا هل ودبت ال و . هلك انشي هل لثم الوأ . ههبشي

 ٥ م ۔ , ۔. ه > ]/ و ۔ . ٥ - ١ 2 ۔ ت ۔ ح ح
 لرزرثئييو لاوحالا ىرجت وُهَو 2 ثادحألا هب لزنتت الو ، لاوحألا
 الو . (2) ,هِتقيِقَح هك توفِصاَولا ةلبيت النيقولخملا لمع ثادحألا ٦ 7 < . ۔ ه ب . ؟ -ه - ل َ - . 2 س < ه

 . هيبت قلخلا ىف هل سيل هنأل ء هتوزبج غلم ب وقلا َنَع رطعي
 و .4 7 ,مے۔ . :س وه ؟ ::+ مس ۔ س -- 7 .. . ه ۔ ]

 ۔لثهآ الو . اهبابلاب ءاململا هكردت ال . "رظنت اَيشَألا ىف هن الو
 . ح ِت - . ؟ 4 ة ٤ . مر رت < ۔ م س ح

 ةنال٬بيَتلاي اناميا قيقحتلاب آلا اهريكفت اه ريبدتب (3) ركفتلا
 م إ و ۔}۔س 7 1 . 7 - . ., ِ 7 - 1 . -

 هل وفك ال ىذلا دحاولا وُهَو ى َنيِقوَلَعملا تاقص نم ىقب فصوي ال
 .(4)«ببگلا ةركلا َوَه هللا نأو لطابلا وم منود نم نوعدت ام نآ » ٩ ٣ ر ِ . ِ 7 ِ َ ٠ 2 و % س - س

4 7 2 . .. ِ 

 ١ ةقراعلا هلوقو س ةقرافلا ةخسن ىف ؟ ةقراملا امو هلوق ىف كلذكو ةقرافلا ةخسن ىفو ةقراملا هلوق (1)

 : ٠ ةقراملا هلعل

 ٠ هتمظع خ )2(

 ٠ ركفتلا خ ()
٠ 62 : ةيآلا ، جحلا ةروس (4)
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 لَع ه : ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا لاق ( ههبشي هل ىمس الو ) : هلوق - 8
 نيكرشملا ناف .. هللا ىمسي ادحا وا اهلا ىمسي نأ قحتسي الثم () « ًاتمَس هز هَدَعَت

 نع هتاذ ىلاعتو هنتيدحا روهظل كلذو . طق هللا هومسي مل اهلا منصلا اومس ناو

 دحا ال نأ حص اذا يا رمالل ريرقت وهو . ةرباكملاو سبللا لبقي مل ثيحب ةلثامملا

 هتدابعب لاغتشالاو . هرمأل ميلستلا نم دب نكي مل هريغ ةدانملا قحتسي الف هلثم
 . اهقاشم ىلع رابطصالاو

 ضفاورلا نم مهلوقب لاق نمو ةيمهجلل افالخ ىنعي (رومالا هل ودبت الو) : هلوق
 هلل ودبت هناو . نوكت ىتح ءايشالا ملعي ال هناو ثدحم هللا ملع نا مهمعز ىف
 هلوقب ءادبلاب هل مهفصو ىف اوقلعتو:. اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت تاودبلا

 . (4) . تيميو اش ام هنلا وحمت ه : ىلاعت

 لاق ىذلاو : لاق مث مهيلع درلا ىف هللا همحر زجوملا بحاص رامع وبا لاطأو

 ثدحم هللا ملع نأ مهلوق ىف مهمزلي ام عم ةهجاوم نآرقلا صنل كرت ءافعضلا ءالؤه

 هثدحتسا ىذلا وه هللا نوكي نأ نم ثدحملا ملعلا اذه ولخي له مهل لاقي ناب
 وهف هسفنل هثدحتسا ىذلا وه هللا ناك ناف ؟ هلل هثدحأ هللا ريغ نوكي وا ؟ هسفنل

 ناك ناو . ملع ريغ الو املع ثدحتسي ال لهاجلاو الهاج ناك هثدحتسي نأ لبق نم

 اذه نع هللا ىلامت هنم ةيبوب رلاو ملعلاب ىلوا هل هثدحتسا ىذلاف هريغ هل هثدحتسا

 كلذل لطب ملعلا ثادحتساب هلالج لج هللا فصوي نا لطب املو : اريبك اولع لوقلا

 ثادحتسا ىلع هب اوجتحا امع باجاف . خلا زدبلاب هايا مهفصو نم هيلا اوبهذ ام
 .: لاق نا ىلا . ململا

 . زجوملا نم ىهتنا . (ةجح اهضحداو ةكوش ليواقالا نموا ةلاقملا هذهو)

 ٠ 3و ةيآلا . دمرلا ةروس (4)
٠ 64 : ةيا نم ى ميرم ةروس ()



1 

 بلاط ىبأ نب ىلع عم ىدوهيلا ةصق
 .. 1 « ٦

 ِ (1) نايفس انثدح : لاق ىيحي نب ليعامسا ان ربخاو لاق - 7
 يلع اي 5 لاقف هبلاط يبأ نب يلع ىلا يدوهي ءاج : لاق كاحضل ١ نع

 ناكف نكي مل يقل ناك ىتم لاقي امنا : يلع لاقف ؟ انب ر ناك ىتم
 ؛َلبَق ةل قشل انيك الي لريم مَلَو٬َةََميَك الب نئاك ةنونيك الي نئاك وُهَو

 ۔۔م ٨4 ۔ 7 .ت ٥ه< 71 ے ٥ صس 2 ‘۔]ه, َِ ع هه . . م ر
 74 - ٠ - . <.. 4 ان - . : ١ 1 ٠ ١ . سم ..
 ٍتَمطقن و هتب اغ اهيل . يهتنت ي اغ ىهتنم ال ر مي اغ الي لبقل : ليق وم

 . ِتاياغلا ةياغ وهو ةدنع تاي اعلا

 ِ دين ديت دم

 هللاو) ةينونلا حرش ىف ةياورلاو نوكم هلعل (نئاك ةنونيك الب) : هلوق-_ 7
 (2) عجاريلف . اضيأ ةرهاظ ريغ ىهو . خلا فيك الب راك َناك رقن نيك الب راك لاعت

 فنصملا ةياور ظافلا ضعبل ةفلاخم ةياور ىفو - ملع] هللاو _ رهاظ ىنعملاو

 الو لاملاب فرعي ال ةللا نا) : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقو . اهدمب دازو
 رامآ ًهنَع ةيفانلا هتّيبوبُر قَع ةَدمماَشلا مالعألاو لئالدلاب َفرُع امن ١ هو ءاَبْنشألاب

 . هيرتعنص

 نيوكتلا لعاف نوكملاو ةنؤنيكو انوك ناك ردصم ةنونيكلاو : هللا همحر لاق

 . هلعف نيوكتلاو

 هعم ءىن الو هللا ناك لاقيو _ لاح ريغب ءايشالا لبق ناك هللا ىلع زوجيو :: لاق

 نوكم لجو زع هللاو . لاوحالا لبقو تاقوالا لبق ناك لاقيو _ ءايشالا نك مث
 . نالوق اهيف ةنونيكلاو تانئاكلا لبق نئاكو . تانئاكلا

 دنع ةينونلا حرش ىف لاق (خلا ةياغ الب لبقلا لبق وهو لبق هل سيل) :_هلوق

 ىلزا ميدق لجو زع هللا نأ ملعا (خلا هدعب ناك دق قلخلا لبق نلك امك) : هلوق

 .٠ نانس خ (1)
 لاكشالا لوزي ةلقتسم ةلمج .( ةيفيك الب نئاك ) انربتعاو ةفاضالا نع ةنونيك انلصف اذاو (2)

٠ لماتف



 بلاط ىبا نب يلع عم ىدوهيلا ةصق (11) بابلا 8

 ىهنني ةياهن هماودل الو . هسفن اهنم دجوآ ةيادب همدقل سيل قالطالا ىلع دوجوم

 لالجا ةيقوف . هدابع قوف رهاق . ناكم الو ةهجب صوصخم الو نامزب ديقم رغ . اهيلا

 نكامالا نع هزنم . راطقالاو تاهجلا هب طيحت الو . رادتقاو ةزعو لامكو . ةمظعو

 سيل . تاومسلاو شرعلا ىلع لولحلا نع لاعتم تانئاكلا عيمج نع ىنغ . تاهجلاو

 . ماسجالا راصبأ تاحمل هكردتف لصفنمب الو مارجالا تاحفص هلسمتف لصتمب

 بويعلا نع ىلامت نونظلا سواسو هيرتعت الو . نوكسلا الو ةكرحلاب فصوي ال

 حراوجلاب فصوي الو تاودبلا هل ودبت الو تاهاعلا صئاقن نع هزنتو . تافآلاو ١

 ناك امب ملاع . تابس الو مونب فصوي الو . تارطخلا ىواعد هلحت الو تاودالاو

 لصاح ددجتم ملعمب ال . هتاذبو هسفنب كلذ ملع . نوكي فيك ناك ول نا نوكي امو

 عيمس . ددرتم سفن ريغ نم هتايح ىح . دهج الو فلكت الب رداق لولحلاب هتاذ ىف
 لوقعلا هفێكت ال . نفج قابطا الو ةقدحأ الب ريصب . عمس ةلآ الو ناذآ الب
 . راطقالا هيوحت الو . راكفالا هب طيحت الو . ماهوالا هقحلت الو . سوفنلا هلثمت الو

 ريغ ىلع قلخلا قلخ (1) (ريبخلا فيطللا وو . راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت كر
 تمظتنا هتمكحبو تانئاكلا تروصت هتردقبف . لاثمت ريغ ىلع رومالا ربدو . لاثم
 هنع بزعي الو . عمس نع عمس هلغشي ال تاعونصملا تفلأت هتدارابو , تادوجوملا

 كيرش هل سيل عفن داجيا الو رض فسك نع زجعي الو . عفر الو ضفخ ىف ةرذ لاقثم
 تآلا ةَتْاَح ملعي . هلكاشي لكش الو . هلداعي دن الو عفادم الو ءفك الو عزانم

 عرتخاو . هردقف ءىش لك قلخ . رومالا تانونكم هنع بيفت الو . ُؤوُدَصلا ىفخت مر

 ءانف دعب قاب . هسح هيلا بلجي امو هسفن هب سوسوت ام ملمي . هروصو ناسنالا
 . تايفاخلا رومالاو تامولعملا عيمجب طيحم تاياهنلاو دمالا نع سدقتم . تاينافلا

 تعذضاونو . هتوربجل كولملا تلذو . هتزعل باقرلا تعضخو . هتباهل بولقلا تَلجَو

 مكح هيلع ىرجي الو . ريظن الو هيبش هل سيل نم ناحبسف . هتمظعل ءايشالا
 . تالآ الو ةجلاعم الب تاعونصملا عيمجل عناص . رييغت الو لاوز الو . ريدقت الو
 لالدتساب هملع ناك ولو . تارودقملا ىلع ةردقلا هل تهانتل ةجلاعمب هعنص ناك ولو

 عيمج كرد نع زجعل ةساحب هعمس ناك ولو . ناضمافلا ءايشالا هنع تيفخل

 زاج ولو . تازيحتملا ةلمج نم ناكل تاهجلا نم ةهج ىف ناك ؤلو . تاعومسملا

1٥4 ٠ : ةيا ماعنالا هروس نم (1)



 9 بلاط ىبا نب يلع عم ىدوهيلا صق (11) بابلا

 . لاوحالاو ةنمزالاب فصتال ىتمب زاج ولو . لاثملاب فصتال يكب هنع لاؤسلا

 .ناكم الؤ"نيا ال ثيح وه نم ناكملاب فصتي فيكف . ناكملاب فصتال نياب زاج ولو
 ملعلا ىصحي وا . هتارودقم ىلع ةردقلا هل اهانتت نأ نع ىلامت . ناج الو سنا الو

 ءاشو دازا ام ىلعو .نوداقنم مهنم ملع ام ىلا قلخلاف . هتاقولخم ههبشت وأ .هتامولعمب

 هلل ةمحل أ . نيزل ١ هل َنيِصلخَس هوغعداق وع الا هلا ل يمحل ١ وُح » ن ولمع

 . (1) «" نيملاعلا بر

٠ 65 : ةيالا . رفاغ ةروس (1)
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 رشع ىناثلا بابلا

 بلاط ىبأ نب يلع عم باصقلا ةصق

 ءاطع نع ىطساولا رافغلا دبع نع ةصيبق وبأ ان ربخأ _- 8

 عبسب َبَجتحلا ىذلاو ال: لوقي باصقب رم بلاط ىبأ نب يلع نأ

 : لاقف هيفتك ىلع هديب يلع برضف : لاق ،مانيش كنيزأ ال ثاَوَمَس
 . ةم رقْلك جح (1) نكل هقلع نَع هتنب مل ةللا نإ اي

 . (2) هللا ربعي تفَلَح امنإ كنآلءال : لاقفآىنيمي نع ةفكا : لاقف م س . : . 7 ٣ ١ 7 - 2ِ ٥

 إ ٨٦؛ ٦٨٣

 لاق ( هنع هقلخ بجخ هنكلو هقلخ نع بجتحي مل هللا نا ) :: هلوق _- 3

 هكلم ىف ىذلا مالسلا وهو ): مئاعدلا لوق حرش ىف هللا همحر فاصو نبا

 معز امك سيلو نويعلا هارت نأ نع عنتما ىأ ( بجتحا ) : هلوق ىنعمو ( بجتحا
 نيبو هنيب سبل هل ةرتاس بححب هقلخ نع بحتحا هللا نأ داحلالاو لهجلا لعأ

 قلخ بجحلا نال بجحلا نع بجتحي مل بجحلاب ابجتحم ناك ولو . باجح هقلخ
 وأ هقلخب بجتحي نأ زاج ولو . هقلخ نع هقلخب جتحي مل ىلاعت هللاو هقلخ نم

 كلذب هللا فصو نمو . اجاتحم هيلاو ارقتفم هب بحتحا ام ناكل . هريغ ءىشب

 .ناك نم نال ادودحم نوكي نا اضيأ همزلاو . زجعلاو ةجاحلاو فعضلا همزل
 .. ادودحم ناك اب وححم

 ال سفن هسفن نال هل لقف ؟ ابوجحم نكي مل اذا ىري ال هل امف لئاق لاق ناف

 ابند الو ةرخآ ىف ىري ال ناك ىرت ال هسفن ناك املف ءايشالا نم هلعل ال ىرت

 ىمتنا . ادبأ ريغتي ال لجو زع هنال

 . عنملا برعلا ةغل ىف باجحلاو : ةصقلا هذه ةياور دعب ةينونلا خرش ىف لاقو

 : هلوق ىلا « ةنأ ىف اَْبَولُق اولاَقَو » : ىلاعت هلوق هنمو . ثاريملا ىف بجحلا هنمو

 " . ٠ هنكلو غ (:)
 لئاقلا ىلع اظيلفتو عمس امل اراكنا ظفللا رهاظب رابتعا هنم اذه هللا يغب تفلح امنا هلوق (2) .

٠ ملعا هللاو ، هفصو ىف اطخا ناو لجو زع هللاب فلعلا دصق امنا فلاعلا ناف الاو



 : 1 بلاط ىنبا نب يلع عم باصقلا ةصق (12) بابلا 7

 فورعم نع عقي دق برعلا ةغل ىف بجحلاو (3) . ةيآلا . اباَجح كنيبو اَننيَب نيَو »
 هلانيو هاري ال دقو هقنع برضب رمأي لب هريخ نع هبجحي و هاري دقو هربخو ناطلسلا

 « راصبالا كردي اوهو راصبالا هكردت ل « : ىلاعت هلوقل ةيؤرلا باجح ىنعمال. هريخ

 ىور دقف (1) » نون حل رنِتَموت مهت ر نَع مهنا ه : ىلاعت هلوق ىف كلذ لبق ركذو

 رظني الو هباؤثو هتمحر نع مهبجحي لزي مل هنأ كلذ ىف سابع نباو يلع نع

 . هلثم دهاجم نع يورو . هتمحرب مهيلا

 ٠ 5 : ةيآلا \ تلصف ةروس (3)
٠ 15 : ةيآلا 0 نبقفطملا ةروس (1)
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 سابع نبا نع يور ام

 نع ىلعي نب دمحم نعو ريمع نع ةصيبق وبأ انربخأ - 9
 : لاقف هاتآ ىرورحلا ةدجن نأ سابع نبا نع كاحضلا نع ربج

 . انيلع اوفلتخا دق انتَبق رم ناف؟كب ري كتفرعم فيك سابع نبا اي ز ٥ ۔ . ح ِ ف ے ح -

 هفصآو٤رةيؤَر ريغ نم هتفن هب فَّرَع امب هفرعأ : سابع نبا لاقف
 ‘شاَوَحلاب كردي ال٬ق روص )1( تيبثت ريغ نم هسفن هت هب فص َو امب

 الو 6 رظني ال٬ رعب ىف ناَدَتُمويبشت رفي فورعم“يانلاب ساقي الو
 قلقلافهتّتِضَق ىف زوجي الو؛هقلخب لثمي الو“(2) هتمموميَد موت

 ح ح ,ى 7 . ٠ ۔[ا . 1 . 9 ھ ١ ۔

 ‘نوَضام رهتاتك نم نونكملا ىف 7 ام ىلعو٤نوداقنمم ملَع ام ىلا
 رس و, . 7 م س . . ِ ۔

 غ يرق وهو‘َنوتَرَي هريغ ىلاي الو٬ملَع مهنم ام يفالخي نولتسيي ال
 فرثتَي٬ضَكبي الو ُثَعَوي لَتَمَي الو “ققحي٬لصنُم بغ ايعب“ يقتلم
 اموصخم امحفم ةدجن ماقف : لاق . تامالعلاب تبثيو تايآلاب

 .. . هنع هللا ىضر سابع نبا هب ءاج امب ابجمتم

1 ٧٦٣ ٢ 

 امب هفرعأ تالاؤسلا ىف ةياورلا ( هسفن هب فرع امب هفرعا ) ::هلوق __ 9

 لجو زع :هللا نا كلذو , ديدشتلاب فرع ارقي ةياورلا هذه ىلعو .هقن هب َصَو

 . مولعم وه امك ةرهاظلا تامالعلاو ةدهامشملا لئالدلاب هدابعل هسفن فرع

 قبس ام الا نوراتخي ال مهنا ىنعي ( خلا . نوداقنم ملع ام ىلا قلخلاف ) : هلوق

 لدي امك لبج الو ربج الف عوقولا دعب الا مهل قبس ام نوملعي الو . هللا ملع ىف مهل
 . ةيافك هيف امب اذه ىلع مالكلا مدقت دقو. نودي رب هريغ لا الو هللا همحر هلوق هيلع

. ٠ هتموميد مهوتت () هبش خ (1)
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 رشع عبارلا بابلا

 سابع نبا عم قرزالا نب عفان ةصق

 نع ىفوكلا يلع نب دمحم انربخأو : عيبرلا لاق _ 0

 هنآ قرزألا نبا ىأر اغ : لاق بيج نب ديعس نع ىلذهلا ركب ىبأ
 كرجا ام : لاق هيف باجأ الإ ءىش نع سابع نبا لأسي ال
 لاش ال كارا : لاق ؟ قرزالا نبا ايت َكاَد امَو : لاق ! سابع نبا اي

 نَمَع ينربخأ ءين ملع َوُه كلو .: لاق ى هيف َتبَجَأ لإ رتت ْنَ
 هب لوقتام ةزُكفأ : لاق . هكي ال امب ملكت لجرو هدنع لع متك
 كلأسأ : عفان لاق . ةمكحلا اتيتوا تيب لمهأ انإ . مَعَت : لاق ؛هُمَلُعَت
 ه لاق امل اماظعتسا سابع نبا هنع تكسف ؟ وه فيك هُدَبَعَح ىرذلا نع
 رتب ذجاوَلا٬ميبشَت قي هدحاولا وه هللا ةا كوبأ : هل لاق مث
 رقي فوَصول ا : لات رمعب هلمأ ا . فييكت ررب يلالا َو . ريكفت

 ريظت ربقي نئابلا ، ديدحت ريعي فورعملا .ةماع رمي ميادلا ء عيبت
 باب ؤألا تلذوهتباهل بولقلا تنجو لاي و 9َرَي مل يدق زيزع
 ؛هتممَطَع نك غلبم بوللا َلَع دطعيي ال٬دت ردت باقرلا ٍتممََحَوعِت عل

 5 ءاهبابلأب ُءاَمَلْعلا هلت 9 .ًهلبَي ريمش ىنع بولقلا دقَعَنَت الو
 ةَروُصي هفصي ال ىزلا هب قئاللا متعَقءاَهركْتَت ربدتي َنوركَمَتلا
 ساَبَع نا اي تقدص عفان لاق . مهئَلَع يقِئَالَعَللمُمَوْلا عقيف لثمي الو

 سياَبَع نبا هقف مهللا » : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق - 1
 . « ليوأتلا ُهْمَلَعَر نيزلا ىف

 : سابع نبا ىلا قرزالا نب عفان ءاج : لاق رباج _ 2

 .لاتف “ وه ناو َوُه فيك َكبَر ئرَع ىنزيخأ سام نبا اي لاقف
.7 هل فيك ال هللا نإ . قرزالا نبا اي كمأ َكّعَلِكَت : سابع نبا



 سابع نبا عم قرزالا نب عفان ةصق (14) بابلا 14

 (2) نيا لكي وهو 0 مهِتَتفيكل ٌقلاَعلا وُهَو قلحلا قَلَع (1) قلخلا ۔ ٥٩ ۔م, ح .ه ۔ 2 7 إ ۔ ۔ےے2, إ ۔<۔ ٥
 ىضمت ال : سابع نبا لاقغقرزالا نبا تكسف : لاق ناكم لكب ىنمي

 . ه 4۔ ٠ ٢١ ۔ ے ۔“ ]إو ۔ 2 ۔٢ هدح ۔ < إ . بج 4.,۔ هللا ديحوت نَع مُهَو عئارشلا ىف موق َهَقَمَتَي ىتح مايألاو يلآلا

 . نيرفاك مّهْفلاَح نمم َنوَمَُيَو رلاب مهبر نوفصي موق َنولِفاَع
 متمترتاجج ام دعب نم نوفلتخي (3) نوملاظلا مُهَو كلذب ىلؤا مُهَو
 باتكلا لهأ تاياور ِتاَهياشَنلاَو ِتاَهْبَشلاب َنوَدُحايَو تانيبلا

 اَمَرطَق ُاَمَسلا عتمت كلد دنع َو .كلدك اوتسلو َةَهَقتَتلا نوُئَسيَو
 هنهلامعا هللا طبحي كلد دنِعَو !اهفارطا نم صقنتو اهتابن ضرألاو

 22 ۔ ر إ ٥ ۔ , هم 4 ٦ مد ۔

 . باذعلا َءوَس مهموسَي نمم مهيلع طلسيو

 : هلل ١ لوقي : سابع نب ١ لاق : ديز نب رباج لاق _ 843

 - 4 ۔٥< ن 2 ع ء ر 2 9ِ 4 ر ر ے س در ۔ ,ح

 ِ 2 ۔. . هے . ¡ز <" ه . ر دصل

 . « ينورت نل مكنإف ضرالاو امنسلا ىف نوكت
 ة ٦٣ ٣

 لمتسشت ال بولقلاف ىنعي هفيكف هيلا لصو ىا ( هقلب ريمض ىلع ).: هلوق _- 0
 . ملعأ هللاو . ريمضلا اذه لشم ىلع

 كدابع نم هلعجاو تالاؤسلا ىف هدعب داز ( ليوأتلا هملعو ) : هلوق _ 41 .

 . نيحلاصلا

 نادقف لكثلا : حاحصلا ىف لاق كتدقف ىأ ( كما كتلكث ) :_هلزمت _ 82
 هلكتاو الكت هما هتلكنو ىلكث لكاث ةارماو كيرحتلاب لكتلا كلذكو اهدلو ةارملا
 : لاقي امك (ةلكثم تادلاولل هحمر) : لاقيو اهدل و تلكث ىتلا لوكللاو همأ هللا

 . ٠ (هرخا] ا ةنبجمو ةلخبم دلولا)

 فيكلاب فرعي ىلاعت هاوس نا امكف هبقل فيكلا ةلزنمب ىلاعت هل قلغلا ىنعي قلغلا يغ : هلوق (1)
 { ٠ ملعا هللاو قلغلا ىلع لاد فيكلاك 4 اع لاد قلغلاف هقلغب لامتو هناحبس وهف

 يغ هل فيك ال خسنلا ضعب ىفو ٠ ها : هتردقو هملعب ىنعي ناكم لكب ىا نيا لكب : هلوف (ة)ا
 ٠ ملعا هللاو } ىلاعت هدوجو سفن الا فيك هل سيل ىا توبثلا هانعمو ةلمهملا ءاعلاب قحلا

ّ ٠. نولاضلا خ (3)



 15 سابع نبا عم قرزالا نب عفان ةصق (14) بابلا

 وهو لعف ىأ تالاؤسلا ىف لاق ( قلخلا ريغ هل فيك ال هللا نا ) : هلوق _

 : هصن ام ( فييكتلا نع لج)و : هلوق دنع ةين ونلا حرش ىف لاق مهفيكيل قلاخلا
 . رفصا رمحأ : لاقيف ؟ وه فيك : لوقي ناولالا ىلع نيهجو ىلع ىرجي فيكلاو
 ضيرع ليوط : لاقيف ؟ وه فيك : لوقي نأيثادحالاو دودحلا ىلع ىرجي ىناثلاو
 نم : لئاق لاق ناف . لجو زع هللا ىلع نايرجي ال ناهجولا ناذهف ميقس حيحص
 فرعي الو هتيبوبر ىلع ةلادلا لئالدلاب فرمي امنا : هل ليق ؟ فرعي لبسلا ىأ

 . هليبس ليبق نم مهنم ءىش َزك فرعي امنا قلخلا نال . قلخلا فرعي ام ةهج نم
 ىم فرعت هب ىذلا اهليبسو ناولالا هنم فنص . فانصا ةسمخ هلك قلخلاف

 اهليبسو مومطلا هنم فنصو . عامسالا اهليبسو تاوصالا هنم فنصو . راصبالا

 اهليبسو تاسوململا هنم فنصو . مامشالا اهليبسو حيارالا هنم فنصو . قاوذالا

 تكردا اذاف بابسالا هذه نم فرعت ءايشالا هذهف _- سمللا هلعل _ ساملالا

 ميحرلا نمحرلا ةفرعم ىلع لئالد هذهف بابسالا هذه لبق نم ةفلتخملا ءايشالا
 برلا كردي الف لئالدلا اهب كردت ىتلا بابسالا امأ . ءىش هلثمك سيل ىذلا

 ليبس امناو نولب سيل ىلامت هنال ليبس هيلا هل سيل رصبلا نال كلذو اهب ىلاعت
 توصب وه سيلو ةصاخ توصلا ىلا عمسلا ليبسو ةصاخ نوللا ىلا رصبلا

 ةحنارلا ىلا مشلا ليبسو . معطب سيل ىلاعت هللاو ةصاخ معطلا ىلا قوذلا ليبسو

 ةدوربلاو ةرارحلاو ةنوشخلاو ةنايللا ىلا سمللا ليبسو كلذك سيل ىلاعت هللاو

 انبر فرعي امناو . اريبك اولع كلذ نع هللا :ىلاعت ءايشالا هذه نم ءىشب وه سيلف
 هتيبوبر ىلع ةلادلا هريغصو قلخلا ريبك ىف اهلعج ىتلا تامالعلاب تبثيو تايآلاب

 ؟ هيفكي ال ام ىلع ىوطنيو هكردي الام ىبلق دقتعي فيكف لاق ناف . هتينادحوو

 رناسو كتايحو كتحصو كلعفو كلقعو كحور فييكت ىلع ردقتا : هل لبق

 فصو ىلع ردقت مأ اهرئاسو حرفلاو نزحلاو بضغلا نم كيف ةبكرملا تاقولخملا
 كلقع ترباك اهيلع لدت ةيفيكب ءايشالا هذه نم اثيش تفصو.ناف ؟ كلذ نم ءىش

 ءىش هلثمك سيل نمب فيكف لاثما هل ىذلا قولخملا فييكت نع زجعلاب تررقأ ناو
 . ها , همفد ىلا ليبس ال ايلقع املع عناصلا هبشت ال ةعنصلاو . هنعنص ههبشت نأ

 تالاؤسلا ىف ةياورلا وه امك رشبلا ةفصب ىأ ( رشبلاب مهبر نوفصي ) :: هلوق

. رشبلا تافصب ةينونلا حرش ىفو



 سابع نبا عم قرزالا نب عفان ةصق (14) بابلا 16

 انأ اوري ملوأ .ه : ىلاعت هلوق ىف ىوغبلا ركذ ( اهفارطأ نم صقنتو ) : هلوق

 , انه دارملا بساني ال امهدحا نيليوات (4) « اهفارطا نم اَهَصَقنَت ضرالا ىتا

 . نيذلا ةكم لمهأ ىنعي « اوري ملوآ » : ىلامت هلوق : لاق ثيح هبساني ىناثلاو
 2 اهفارطأ۔نم اهصقنن ضرالا ىتان انا ه تايآلا ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نولاسي

 نم صقن دقف مالسالا ىف داز ام ناب كرشلا رايد حتف هنم دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ

 اهحتفنف اهفارط] نم اهصقنن اهدصقن ضرالا ىنان انا اوري مل وا لوقي كرشلا راد
 ةداتقو سابع نبا لوق اذه ؟ نوربتعي الفآ مهضرأ ىلاوح ضرأ دعب اضرا دمحمل

 اهب رخنف ضرالا ىتان انأ اوري ملوأ هانعم ضرالا بارخ وه : موق لاقو . ةعامجو

 ضرالا بارخ وه : دهاجم لاق ؟ كلذ مهب لعفن نا نوفاخي الفأ اهلهأ كلهنو

 ةعامجو ءاطع لاقو هلثم ىبعشلا نعو سانلا ضبق لاق ةمركع نعو اهلها ضبقو
 . خلا . ءاهقفلا باهذو ءاملعلا توم : اهناصقن .

 : ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا لاق ( باذعلا ءوس مهموسي نم ) : هلوق

 باهذلا موسلا لصأو املظ هالوأ اذا افسخ هماس نم مكنوغبي (5) « مكنوموسي ه

 ءوسلاو . هرئاس ىلا ةفاضالاب حيبق هناف هعظفا ( باذعلا ءوس ) ءىشلا بلط ىف

 . خلا . مكنوموسيل ةيلوعفملا ىلع هبصنو ءوسي ءاس ردصم

 ١

 ٠ 41 : ةيآلا ى دعرلا ةروس (4)
٠ 181 : ةيآلا . ىفارعالا ةروس (5)



 17 رشع سماخلا بابلا

 هتروص ىلع مدآ هللا قلخ هلوق

 : لاق ىلعي نب دمحم نع ىسيرملا رشب ان ربخأ و : لاق _ 4

 هللا دبع نب قاحسا نع ردحج نب بيصخ نع رانيد نب نسحلا ان ربخأ
 ةريره ابأ تعمس : سابع نبال تلق : لاق لفون نب ثراحلا نأ
 قدص سابع نب ا لاق ع ارذ نوتس وه و هت روص لع مدآ هلل ا َقلَح لوقي

 اَهْيلَع هملعي هنا هملع ىف ىتلارهتروَص لع مدآ هللا قلخ ةريره وبآ
 ىلَع مضآ هللا َقَلَخ رخآ ىنعمو : رشب لاق . اهربع ىلا اهنم هلؤحي مل
 ني هلقني مل انلاب اهيلَع ُهَمْلْعَي نآ هملع ىف ناك ىتلا هَيروُص
 . ماظع ىإ ةمس نم الورةَمضَم ل ةقلع نم الكرةَقَلَع لإ رتت
 نم قلعي ام ملع ًدَقَو هربع َءيَت الو ناك هللا نأ َكيلَذَو رخآ ىنعمو
 تروص لَع مدآ هللا ىفطًّصاَو لسرلاو جاوزألا عاقيلاو روصلا
 كشت هلعجو مَرَحلا عاقبلا نم ذختاو ةمولعملا ةامطصملا ةروصلا يأ

 . هيلا زجحلاو هلوح فاوطلاب هَقلَح َدَبَعَع اتيب .هيف لكَجو هدابعل
 . اعحوز حاَوؤَألا نم ىقطًصاَو هاَمطضا ىزلل هللا تيب : ليقو
 . ُهاَمَطَضا ىذلا 'هللا حور : ليقو

 ريبج نب ديعس نع ىتفلب : ةديبع وب أ لاق : عيب نلا لاق _ 5

 ةتتهجلا هلهآ "نامز ةعاسلا لبق ةنئاك هنا : سابع نبا لاق : لاق

 دنعف َنوعَتَصَتملا مهؤاَرقو توربكتملا مهؤارملو ُءاَهَفسلا مهؤاَمَلَ
 نيقولخملاب هوهَبَم قلاخلا ىف اوركمَت اذا,هتياصه ناطيشلا عضي كلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نَع اهنآ نوركذي تاياورب نوتأي
 ةنتفلا كلت هتيأر اذافء٬نيقولخملا تافصب هت وفصي 7

 ني رونلا يف ناف نآرقلاب اهنم اومصتمناف اهنم ًثَعأ ةنتف الو
 نم ىهلا هيفو رةَكَلَم لك نم ةاجنلاو ةهبشلا نم نايبلاو ةملظلا
. ةلالضلا



 هتروص ىلع مدآ هللا قلخ هلوق (15) بابلا 18

 سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىبلكلا نع ىنغلب : لاق - 6
 قلخلا ىف اوركفت » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 لاملا ىف اهَيكفت اهنبت عب ةما رك ةتف ناك قبا يف اوركف و
 . « ىدعب ىتمأ ةنف َكلَذَكَو

7 ٧٣ ٢ 

 ىف ناك ىتلا هتروص ىلع مدآ .هللا قلخ ىنعمو : رشب لاق ) : هلوق - 4
 سابع نبا.هركذ ىذلا ىنعملا وه ىنعملا اذه ( خلا . اهيلع هقلخي نا هللا ملع

 هركذ ام ىلع رصتقاو هللا همحر ةننونلا حرش ىف هكحي مل كلذلو هنع هللا ىضر

 . سابع نبا

 حرش ىف ةياورلا ( هريغ ءىش الو ناك هللا نأ كلذو رخآ ىنعمو ) :_هلوق.

 . ( خلا . هللا نا وهو ) رخآ ىنعمو ةينونلا
 عجار ىنعملا اذه ىلع هتروص ىف ريمضلا نأ هلبق ىذلاو ىنمملا اذه نيب قرفلا

 تويبلاو هلل اهلك روصلاف الاو . هللا حورو هللا تيبك فيرشتلل ةفاضالاو هللا ىلا

 . مولعم وه امك هلل اهلك .حاورالاو هلل اهلك

 هافطصا ىا ةينونلا حرش ىف ةياورلا (هافطصا ىذلا هللا حور ليقو) : هلوق

 ىور اه ثيدحلا اذه ببس نأ مهضعب معزو : هصن ام ثيدحلا لي وات ىف هدعب دازو

 : لاقو همطل نعا ملسو هيلع هللا ىلص هاهنف ةروصلا نسح هل ادبع برض الجر نأ

 هبرض نع ىمهنملا دبملا ىلا ةعجار ءاهلا .ناف اذه ىلعف (هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا)

 . مككحاو ملعا هللاو

 هنأ نسحلا نع هللا همحر ديز نن رب اجن ثدح الجر نا : رثالا ىف تدجوو

 نسحلا فلحف كلذ نع نسحلا رباج لأسف (هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا) :: لاق
 اذهل ليخت ناطيشلا نأ نظا : رباج لاقن . هيار نم كلذ ناك الو طق هلقي مل هنا

 ةباحصلا نم ءاهقفلا ةروص ىف ليختي ناطيشلا كلذك . نسحلا ةروص ىف لجرلا

 ىف ردب موي نيكرشملل ليخت امك . سانلا لضيل بذكلاب مهنع ثدحتي نيفباتلاو
 نم هذه ريغو (ساَتلا َنم مويلا مك بلاغ ال) : لاقو . معضج نب ةقارس ةروص

. اهانعم لصحي ةدئاف الب باتكلا لوطي الئل اهركذ تكرت ثيداحالا ريكانم



 19 هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا هلوق (15) بابلا

 حاحصلا ىفو . ميلحلا دض وهو هيفس عمج (ءاهفسلا مه ؤاملع) : هلوق - 845

 ىأ رجشلا حيرلا تهفست لاقي ةكرحلاو ةفخلا هلصأو . ملحلا دض هفسلا

 . خلا . هب تلام

 ثفخ نيذلا (2) « يانلا َنمُاَمَمَسلا لوقيس ه :: ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا لاقو

 . خلا . رظنلا نع ضارعالاو ديلقتلاب اهونهمتساو مهمالحأ

 ربكتلا حاحصلا ىف لاق . نومظعتملا ىأ « نوربكتملا مهؤارماو ه :هلوق

 . ميظعتلا رابكتسالاو

 ضرالا ىنف نوربكتي نيذلا ىتايآ نع فرصأس » : ىلاعت هلوق ىف ىوفبلا لاق

 . (1) .« قحلا رفخب

 ۔ خلا . ىئايلوا نوبراحيو ىدابع ىلع نوربجتي نيذلا ديري :: سابع نبا لاق

 . ةنسحلا ةئيملا ىأ تمسلا نسح .نوفلعنملا ىأ (نوعنصتلملا مهؤارقو) : هل وق

 رخآ لحم ىف لاقو . خلا تمسلا نمسح فلكت عنصتلا و : حاحصلا ىف لاق

 . خلا ... هيده ىأ هتمس نسحأ ام لاقي ريخلا لهأ ةئيه تمسلاو

 كرتيو اهيقلي ملع] هللاو ىنعي (هدئاصم ناطيشلا عضي كلذ ادنعف) : هلوق

 هداطصب نم مدعل كلذو . اعضو ىدب نم ءىشلا تمضو مهل وق نم اهب دايطصالا

 امنا دئاصملا عضوف . هقلخب هوهبشو قلاخلا ىف اوركفت نيح هبزح ىف مهلوصحل

 . ملعأ هللاو , ده املا وه امك اقلطم ال مهيلا رظنلاب وه

 دق ىقابل او , مهيلع هل ةردق ١ نيملسملا نال اقلطم اهعضي نوكي .ىا لمتحيو

 . ررحيلف . ملعأ هللاو . هدنج نم اوراص

 ٠ 6 ةيآلا . فارعالا ةروس )1(

141 ةيآلا ي ةرقبلا ةروس (2)
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 .رشغ سداسلا بابللا

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور ام

 هناحبس يرابلاهيزنت ىف هللا همحر دوعسم نب هللا دبع نعو

 لآس هنأ رمع هيبأ نع رمع نبا نع ىنفلب عيب رلا لاق - 717
 ؟ كب َر ةميظَع نم انل قِصَت نأ عيطتست ام بمك اي لاقف (1) ابعك
 م سف ,ميظعتل ا نم هباتك ىف هللا رك د اميف : نينمؤملا ريهآ اي لاقف

 (5)“نطابلاو زهاظلاَو رخآلاو لؤالا ؤه» لجو زع ةللا لاق.يفاك وم
 ىذلا زِهاظلا:بعك لاق ؟ نطابلاو رهاظلاو هلوقب ىنم ام :رمع لاقف

 نم نطب اَمَو اهنم نطب امي هئيلإ برقأب ءايشألا نم رهظ اًم سيل
 نم َرَهَط اَم نسيل هنأ اَمُك . اهنم رهظا امم هئنَع َدَمبأب سيل ءايشألا
 اديدش ماكب ىكب ابعك نأ مث . اهنم ىفع امم هنم ملغاب ءايشالا

 اثيدح ىناكبأ لاق ؟ قحسإ ابأ اي كيكبي امو رمع هل لاقف
 ىف لوقيي ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دواد نع (2) هتمس
 لفأ ىف ثنك نإ٬مَت تناك تاومس مْبَس قوق تْعَمَتزأ نا ىهلإ هئاعد
 هماياَطَعب اورِتَتَسَي نآ ايحلا لمآ غيطتشي لهف٬مَك تناك كضرأ
 : اب وثكم ةاروتلا ىف ن (3) لاق مث . اؤناگ مس مه تنأو كن ود

 ليئارسا وشببرت (4) هترا فرعي رامحلاو هطب رم فرغي زؤثلا

 . نوُمِصَي اَمَع َلاَمَتَو هناحبس هقلح هت رهشي مهبر نوفرعي ال
 نتحلا ثعمس لاق ىكملا حلاص نب ليعامسا.انثدحو - 8

 ثيَح هللاو : لوقي الجر هنع هللا ىضر باطخلا نب ومع عمس : لوقي

 . رابحالا بعك ىا ابعك : هلوق (1)
 { ٠ ىنفلب خ (2)

 ٠ رابحالا بعك خ (3)
 ٠ ةسبحم ىا ةددنم ءايو ةروسكم ءارو ةدودمم ةزمهب ةيرآ : هلوق (4)>
٠ 3 : ةيالا . ديدعلا ةروس ()



 21 ىرابلا هيزنت ىف دوعسم نب هللا دبعو رمع نع ىور ام (16) بابلا

 ىفو .ناكم لكي هللا نار ء هسملت كنأك كجيَو : رمع هل لاقف ناك
 . ناكم لكي هللا سيلوأ لاقف ةَردلاب ُهالَعَف ديز نب دامح ثيدح

 باطخل ١ نب رمع نا : لاق كاحضلا نع ىنفلب عيب رل ا لاق _ 9

 اَم:لاقفاةلبقلا لبقتسم وه و لج رب ةليل تاذ م هنع هللا ىضر

 تيلص مث ءاشعلا نينمؤملا ريمأ اي تيلص : لاقف ؟ةعاسلا هذهب َكْفَّلَعَت

 َكَمأ كئلكث)لاقف ةردلاب هالقف٬هتلا ىف ركمَتأ تسلجف ىل ىضق ام

 قَْع ىف ن » رسع الت مث ؛ هحرف مأ ركفلاب تمأ هللا ىنأ
 (4)«بآبلألا ىلوأل تايآل راهنلاو لينلا يفالتخاو ضزذلاو ِتاَوَمَسلا

 هقلخب ههبش نم هلل ١ فرع ام دوعسم نب هلل ١ دبع لاقو _ 850

 . ِهقْلَعب هَهَيىََ نمم هللا فَرَع ام نسحلاو نينمؤملا مأ ةشئاع تلاقو

 دوعسم نبال لج ر لاق : لاق محازم نب كاحضلا نع و 851

 ههبشي هتنأ مَهَوَتَت الو قلتلا قلاَح هتا هقرغأ لاقف؟هللا فرعأ فيك

 مل هنأل ِءاَيمَأا ني ىم هنموي َكبَلَق عت الو هقلَح ني ىك
 . ءش هلثمك

 تَعْنَتأ ديعس ابأ اي : لاقف ىندملا ةحاور نب هللا دبع هاتأف نسحلا

 ًلثحع ال نَم لاَعَت ةروص الو لام الو ةَّمص ثعب نسحلا لاقف ؟ كر
 ٩ ۔47 ,4 ٨إ ه۔ه ل ۔ ٥. ۔ , < ۔ ١,٨١٠. 5 . ى ۔ , م٦ .آ
 نصصف‘نولدئت مهرب مه َو اورفك نيزذل ا لاق امع هل تن الو )6( هل

 . هب لدَع ذَقَق هقلخب 7 ههبش

 ان ٦٨ ٦٢

 نطب امم هبلا برقأب ءايشالا نم رهظ ام سيل ىذلا رهاظلا ) : هلوق _ 17

 . زجوملا نع ةيافك هيف امب نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا ىلع مالكلا مدقتو

 ٠ 190 : ةيآلا س نارمع لآ ةروس (4)

 ٠ لالب خ (5)
} لثملا وه نوكف ركب هل لدع ال نم : هلوق (6)
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 بجعلا هنم ىضقي ام ةينونلا حرش ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا ركذ دقو

 دح الب ءىش لك لبق ناك ىلاعت هللا لوالاو : لاق ثيح الوق دحال كرت هنظا امو

 لوالا َوه ه : لجو زع هللا لوق ريسفت ىف تدجوو ميدقلا ليوأت نم وهو ءادبا الو

 ءىش لك لبق ناك ىذلا لوالا (7) « ميلع ءىَم رركي وهو يابلا زاظلا رخآلاو
 . ىقابلا ليوان نم وهو ءاهتنا الب ءىش لك دمب رخآلاو . دوجوم هعم ءىش الو 0

 نطابلاو . رهظ امب ملاعلا وه : ليقو . ءىش لك ىلع ىلاملا بلافلا رهاظلاو

 هملع نطب امم نوكي امب ملاعلا وه : ليقو . هنم ملعا دحأ الف ءىش لكب ملاعلا
 . قلخلا نع

 هرمأ ةليخد ملعي ىأ نالف رمأ نطبي نالف لوقت امك سابع نبا لوق ىنعم اذه

 هنيلواأ ىف رخآلاو هتيرخآ ىف لوالا : ىلامت هللا مهمحر انب احصا رثا ىفو

 نع نطابلاو . لئالدلاب هقلخل رهاظلاف . هراهظا ىف نطابلا هناطبا ىف رهاظلا

 ٠. ساوحلا

 نطابلاو . ءايحالاب رهاظلاو . قزرلاب رخآلاو . قلخلاب لدالا : رمع نبا لاقو
 . ةتامالاب

 . نطابلا نطباو رعاظلا رهظاو . رخآلا رخآو لوالا لوا دهاجم لاقو
 . ميلعلا نطابلاو ميكحلا رهاظلاو ميحرلا رخآلاو ميدقلا لوالا وه : لتاقم لاقو

 نطابلاو (8) س َنبرماظ اوُحبَتْسأَف ه : ىلامت هلو: نم بلاغلا رهاظلا : ليقو
 . . رئارسلا ىلع ىلوتسملا

 رهظ امل رهاقلا نطابلا . نطب امو رهظ امب مئاقلا ملاعلا وه رهاظلا : ليقو
 . نطبو

 . ءىش لك نم بيرقلا نطابلاو . لالجا ةيقوف ىش لك قوف رهاظلا : ليقو
 . هناسحاب رهاظلاو . هوفعب رخآلاو . هربب لوالا : لضفلا نب دمحم لاقو

 . هرتسجب .نطابلاو

 ةيدحالاب رهاظلاو . ةيدبالاب رخآلاو ةيلزالاب لوالا وه : قارولا ركب وبا لاقو
 . ةيدمصلاب نطابلاو

 ٠.3 : ةيآلا . ديدعلا ةروس (7)
٠ فصلا ةروس رخآ (8)



 23 ىرابلا هيزنت ىف دوعسم نب هللا دبعو رمع نع ىور ام (16) بابلا

 نطابلا رهاظلا رخآلا لوالا وه ىا (ةمحقم تاواولا) ىيحي نب زنزعلا دبع لاقو
 . انطاب نوكي ال ارعاظ ناك نمو . ارخآ نوكي ال الو] قلخلا نم ناك نم نال

 الب رهاظلاو ءاهتنا الب رخآلاو ءادتبا الب لوالا وه : لضفلا نب نيسحلا لاقو

 . باجتحا الب نطابلاو نارتقا

 ناسحالا لعف ىلا نسحم لك ىلع مدقتملاو ريخلا لعف ىلا قباسلا لوالا : ليقو

 ىلع بلغ نمو دحا لكل رهاقلا بلاغلا رهاظلاو . قلخلا ءانف دعب ىقابلا رخآلاو

 رماظلاو .رئارسلا ىلع علطيو رهاوظلا ملمي ىذلا نطابلاو . هيلع رهظ دقف ءىش

 . نيرظانلا نيعا نع ىفخ ناو نيقيلاب خاوراللو مالعالاب لوقعلل رهظ ىذلا اضيا
 ىفخ ىذلا اضيا نطابلاو . تارتتسملا ىلع فرشأو تابيغملا فرع ىذلا نطابلاو

 . رئارسلاب الا كردي ملف رهاوظلا ىلع
 كفرع نأ هدوجب رخآلاو . هديحوتب كمزع نأ هدجمب لوالا وه : ىدسلا لاق

 اذا هرتسب نطابلا . هل دوجسلا كفرع نأ هقيفوتب .رهاظلاو . هتينج ام ىلع ةبوتلا

 رخآلاو . اهيف اوبحرت ال ىتح ايندلا لاوحأ فشكب لوالا : ءاطع نبا لاقو

 .هوفرع ىتح هئايلوا بولق ىلع رهاظلاو . اهيف اوكمشت ال ىتح ةرخآلا لاوحا فشكب
 ٠ هوركنا ىتح هئادعا بولق ىلع نطابلاو .

 لك قوف رماظلاو . موتحم لك دعب رخآلاو . مولعم لك لبق لوالا : ليقو

 . موتكم لكب هتطاحاب نطابلاو . موهوم ءىش

 انيلع هرتسب رخآلاو . انبونذ دوجو لبق . انب ونذب هملع ةطاحاب لوالا :: ليقو
 ظقيتو انرارسأ ةيفصتب نطابلاو . انايند ىف انايا هظفحب رهاظلاو . انباقع ىف

 . . انكاردا

 تيبثنلاب رخآلاو ى سانلل تجرخأ ةمأ ريح ْمَنَع » هنايب . نيوكتلاب لوالا ليقو
 » كل نيبيل هللا ديري » : هنايب نييبنلاب رهاظلاو « اونمآ نيذلا هللا تنع » هنايب

 َ ...... .مكبولق ىف هنَيَرَو ه : هنايب . نييزتلاب نطابلاو
 . فيرصتلاب رهاظلاو . فيلكتلاب رخآلاو . فيلأتلاب لوالا : ىذمرتلا لاقو.

. فيرعتلاب نطابلاو
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 لوالا وه : ليقو . رهاظلاب هملعك نطابلاب هملعو لوالا وه : دينجلا لاقو
 , ناهربلاو ةجحلاب رهاظلاو . ناسحالاو ةمحرلاب رخآلاو . ناطلسلاو ةبيهلاب

 . نانتمالاو ةمصعلاب نطابلاو

 فشكب رهاظلاو . بونذلا نارفغب رخآلاو . بولقلا حرشب لوالا وه : ليقو

 . بويغلا ملعب نطابلاو . بوركلا

 هملعك لوالاب هملع نا ٠: لاقف ةيآلا هذه نع ابمك هنع هللا ىضر رمع لأسو

 . ءافولاب نطابلاو . ءانثلاب رهاظلاو . ءازجلاب رخآلاو . ءاطعلاب لوالاو رخآلاب

 ,معنلا غابساب رهاظلاو . مسقلا ةلحتب رخآلاو . مركلاو ربلاب لوالا وع : لبقو

 . مقنلا عفدب نطابلاو

 نطابلاو . ةيالولاب رهاظلاو . ةيانكلاب رخآلاو ةيادهلاب لوالا وه : ليقو
 . ةياعرلاب

 نطابلاو , ماركالاب رهاظلاو , مامتالاب رخآلاو . ماعنالاب لوالا وه : ليقو

 . ماملالاب

 ةيوستب رهاظلاو . ءامعنلا ةلمكتب رخآلاو . ءامسالا ةيمستب لوالا وه : ليقو
 . ةدشلا ىأ ءاواللا عفدب رخآلاو . ءاضعالا

 راهظاب راظلاو . قئارطلا ءانفاب رخآلاو قئالخلا ءاشناب لوالا وه : ليقو
 . قئاقدلا ملعب نطابلاو . قئاقحلا

 لوالا هنأ هم.فغن نع ربخا ام دعب انيقي قلخلل عدي مل : ىطقسلا ىرس لاقو
 . نطابلاو رهاظلاو رخآلاو

 ؟ نطاب رهاظ رخآ لوا هنأف ةطقاس ءايشالا . ةيآلا هذه ىف ىبلشلا لاقو
 . هباطخ ىناممو هباتك ليواتب ملعا هللاو

 هطب را ءىشلا تطبر نم اهرسكو ءابلا حتف هيف زوجي ( هطبرم فزعي ) :: هلوق .
 . عراضملا ىف اهمضو ءابلاب رسكب ىنعي هتددش ىأ هطب او

 امك ةددشم ءايو ةروسكم ءارو ةدودمم ةزمهب ىنعي هسبحم ىا ( هيرآ ) : هلوق
 ىنعي . خلا . لسعلا يرآلاو؛هترد باحسلا ىرا الوا هلوق دعب حاحصلا ىف هطبض
 ىرآ فلعملل مهلوق هعضوم ريغ ىف سانلا هعضي اممو : لاق مث لعف نزو ىلع
: خلا . ةبادلا سبحم ىرآا امناو
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 رشع عب اسلا بابلا

 « هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور ام »
 ةَرظاَن اهبر ىلإ ةرضات رذتموي ةوجو : ىلاعت هلوق ىف كا ۔,و.,. ,س ...ذ۔<,2 .4 ٠ع لت ۔۔ ر - 2

 نع كاحضلا نع ريب وج نع ىنفلب : عيب رلا لاق _ 3

 هرصب اصخاش هبر وعدي لجرب وه اذإف موي تاذ جرخ هنآ سابع نب ا
 كَيَر عذا : سابع نبا هل لاقف هِسآر قوف هدي اعفار ءامسلا ىلا
 تكو . كرصب ضْضغاو ، ىرسيلا كفكب لأشاو 0 ىتمنلا كعبضأب
 : لاق ء ةرخالا ىف الَو : لجرلا لاقف . َهَلاَنَت نلو هارت نل َكَناَف كدي
 هوجو » : ىلاعت هللا لوق هجو امف : لجرلا لاقف . ةرخآلا ىف الو
 .هلوقأ رقت تسلا :سابع نب ا لاق (1)«ةرظان اهير ىلإ ةرضان رنئمؤن

 فيطللا وهو راصبالا كردي وهو راصبالا هكردت ال » : ىلاعت

 موي مهُموُجَو رصنت هللا ءايلوا نإ : سابع نبا لاق مث « يبلا
 لوخد ىف مهل نذاي ىتم مهبَر ىلإ َتونظني مث قارشإلا َوهَو ةمايقلا

 ىنعي _" ةياَي ذئموي ةوجو » : لاق مث باسحلا نم غارفلا دعب ةنملا
 دصب باذعلا نوعقوتي : لاق « ةَرقاف اهب لعفي نأ نظت _ ةحلاك

 باوثلا ةنجلا لهأ رظتني « ةرظان اهبَر لا » : هلوق كلذك و باذعلا

 .... ةماركلا دعب ةماركلاو

 نع ىدعسلا رمعم ىبأ نع دمحم نب حلفآ انثدح : لاق _ 4

 «ةرظان اهب ر لا ةرضان ذئموي هوج و» : هلوق ىف بلاط ىبأ نب يلع

 رظتنت : لاق « ةرظان اهبر ىلا » قارشالا وهو مههوجو رضنت : لاق

 راصبالاب ةيؤرلا ىنعي الو س ةنجلا لوخد ىف :مهب َر :مهل ندأي ىتم
 كردي وهو راصبالا هكردت ال » : لاق امك هكردت ال راصبآلا نال

٠ 22 و 21 ةيآلا س ةمايقلا ةروس ()



 ةرضان ذنموي هوجو : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ىور ام (17) بابلل 3 6

 ىنفلب : لاق ىن دملا )2( فتكم ىور « ربخلا .فيطللا وهو راصبالا

 هدنع اوركذف اسلاج ردكنملا نب دمحم دنع تنك : لاق مزاح ىبآ نع

 "لقع هل ادَحأ تيأر ام : دمحم : لاقف مهبر ىلا نورظني دابعلا نا
 نيزلا لاقو « : ةيآلا ٥هذه التو هقلح نم دحأ هاري هللا نا لوقي

 اوزَبَعَتسَا دقل انبر ىرت ؤ ةكنلمنا اميلع نأ ؤ انءاقل نوجي ال
 دنع اسلاج تنك._ اضيأ فتكم لاقو(1)«اًريبك اَوَقَع وَتعَو مهسفنأ يف
 هذه التق هقلخ نم دحأ هللا ىري له لئاس هلأسف سنآ نب كلام

 ةكنالملا انيلع لزنأ الول انءاقل نوجري ال نيذلا لاقو » : ةيآلا

 . » انبر ىرن وأ

 خ ٦٣ ٣

 نا بسانملا . قارشالا وهو ( ةمايقلا .موي مههوجو رضنت ) : هلوق _- 3
 .. قارشالا ىهو ةراضنلا وأ ةرضنلا نم : لوقي

 ىأ ةرضن رضني ههجو رضن دقو قنورلاو نسحلا ةرضنلاو : حاحصلا ىف لاق

 . عراضملا ىف مضلاو ىضاملا ىف حتفلاب ىنعي نسح
 هيفو ةراضن مضلاب رضن : ْلاقيو ىدعني الو ىدعتي ههجو هللا رضنو : لاق

 رضنآو ديدشتلاب ههجو هللا رضن :: لاقي ةديبع وبا اهاكح رسكلاب رضن ةثلاث ةغل
 َرَضَت ) : ثيدحلا ىفو همعن ىنعي ارما هللا رضن تلق .اذاو . ىنعمب ههجو هللا
 . ( خلا . اَماعَوَق ىنكلاقت عمس آرما هنلا

 : ةيآلا هذه ريسفت ىف ىواضيبلا لاق ( باذعلا ذعب باذعلا نوعقوتي ) :.هلوق

 . راقفلا رسكن ةيهاد « "ةَرقاَق اهب َلَعَفَي نأ ه اهبابرأ عقوتت : نظت

 .ةميظعلا ةيهادلا ةرقافلاو باذعلا نم ميظع اهب لعفي نا نقيتست ىوغبلا لاقوأ
 . رهظلا راقف. رسكي ديدسلا رمالاو

 ٠ خلا , رانلا لوخد : رهزالا نبا لاق. رهظلا ةمصاق : بيسملا نب ديعس لاق

 ٠ فتكم حرم ىورو (2)
٠ 21 ةيآلا 0 ناقرفلا ةروس (1)



 27 ةرضان ذتموي هوجو : ىلاعت هلوف ىف سابع نبا نع ىور ام (17) بابلا

 : هصن ام باذعلا دعب باذعلا نوعقوتي هلوق دعب ةينونلا حرش ىف دازو

 هلأس ىذلا كاسثلا لجرلا لاؤس باوج ىف هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع ىكحو
 ةرضان ذئموي هوجو » :: هلوق ىنعم اماف : هللا همحر ذاعم لاق ةيآلا هذه ريسفت ىف

 ىمست انيع اودرو باسحلا نم غرفي ام دعب كلذ : ذاعم لاق « ةرظان اهبر ىلا

 ىذق لك مهنع هللا بهذيو مههوجو رضنتف هنم نوبرشيو هيف نولستفيف ناويحلا

 ىتم ( نورظني ) ىنمم وهو نورظتني اوفقو مهب كلذ لعف اذاف سند وأ رذق وأ
 ىنعي سيلو « ةرظان اهبر ىلا ه : هلوق ىنعم كلذو ةنجلا لوخد ىف مهبر مهل نذاي

 : لاق كلذك هب طبحي ململا نأ الو هكردت راصبالا نأ الو هارت اهنأ اهرظنب

 هقلخب فيطل ىنمي (1) « ريبخلا فيطللا وهو راصبالا كردي وهو راصبالا هكردت ال ه

 : هلوقو هريبدتو هملعب مهربخا ىذلا ريبخلا وهو هوري نآ ريغ نم هوفرع ىتح

 هقلخ هتوفي نأ قلاخلل ىغبني ال هنا ىأ . راصبالا كردي وهو راصبالا هكردت ال »

 اذهف هقلخ نم دحآ ىلاعتو كرابت انبر ىري سيلو سدقتو انبر كرابت هكردي الو

 بلاط ىبآ نب يلع نع كلذ لشم ىورو . هللا همحر لبج نب ذاعم نع هتدجو ام

 . خلا . لقع هل ادحأ نا تيار ام : دمحم لاقو ردكنملا نب دمحم نع كلذ لشمو .

 هنأ سن] نب كلام نع ةينونلا حرش ىف ىورو ( اريبك اوتع اوتعو ) :: هلوق

 . اميظع اكرش ١وكرشأ : لاقف اهرخآ ىلا ةيآلا هذه الت

٠ 104 ةيآلا . ماعنالا ةروس ()
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 رشع نماثلا بابلا

 « اضيأ رظنلا ىق هنع هللا ىضر سابع نبا نع »

 (1) قاحسا ىبآ نع سايعلا نع ميعن وبآ ان ربخأ : لاق _ 5

 . سابع نب ا لاف «ةرظان اهبر لا ةرضان ذئموي هوجو» : ىلامت هلوق

 ةنجلا لهأ و٠هتممُحَري رانلا لهآ لإ زظني ال يا هل وُمك ال ىذلا وه
 مه رامباي هن ؤي الو هتمحرو هتماركو هباوث ىف هيلإ نورظني

 لاقو : لاق «« َراَصبألا كرذ وهو راصبالا هكردت ال » : لاق هنأل

 هللا ىَرَي الو باوثلا نورظني : ىرهزلاو لوحكمو ميهارباو دهاجم
 هتردقو اهبر ناطلس ىلارةَرظاَت : نسحلا لاقو : لاق٬هقلخ نم دحأ
 (2) بولقلا ىف زورسَو هوجؤلا ىف ةَرْضَت ةرِضاَت : لاقو . هربدت

 طلرار ةزرا < م ر.۔٥۔ > .,. حد 1 .۔ ؤ ٨ ۔ . .
 اهبر باوث رظتنت ةرظان اهبر ىلا ةَجهَب ةرضات ريبج نب ديعس لاقو
 نايفس لاقو . هلثم راسي نب ءاطع لاقو .دحأ هللا ىري الو

 ريمع نب ةبتعل ةال وم نأ : دشار ىبأ نع شمعالا نع ةنييع نب ا

 نكلو كلذك يلوقت ال : اهل لاقف س َكيلِإَو للا ىلإ زظنآ امتاي : تلاق
 هللا دبع و بلاط يبا نب يلع لاقو . كيلا مث هللا ىلا رظنأ امنا يلوق

 لوحكمو ىعخنلا ميهارب او دهاجمو نينمؤملا مأ ةشئاعو سابع نبا

 ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعسو راسي نب ءاطعو ىقشمدلا
 دمحمو ةمركعو ريسفتلا بحاص خلاص وبأو محازم نب كاحضلاو

 . هقلح نم َحأ هاري ال هللا نا : ىرهزلا باهش نباو بعك نبا

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىنابيشلا نب دمحم ىورو 856

 . «هاَرأ ىنأو هللا ناحبس » : لاقف ؟ كبر ىرت له لئس ملسو

 ٠ ىبعشلا قاحسا ىبا نع خ (1)

 دارفاو رورسلاو ةرضنلا فيرعت بطقلا ةغسن ىف بولقلا ىف رورسو هوجولا ىف ةرضن : هلوق (2)
٠ بلقلا



 29 اضي١ رظنلا ىف سابع نيا نع (18) بابلا

 ديجملا دبع نب ليلخو ضايع نب ليضف نع يوزو : لاق - 7
 رمتعملا نب روصنمو ىروثلا نايفس تخأ نب رامعو (3) ىئاطلا

 نع دمحمنب طابساو حارجلا نب عيكو نع هيبأ نع ناميلس نبا
 ىسيعو سنوي نب ليئارسا نع دايز ىبأ نب اي ركز ىبأ نب ىيحي
 (هِقلَح نم دَحَا هاَرَي ال هلا نا) : دهاجم نع ثيللا نع سن وي ىبأ نب ا
 ةفلو ىلاعت هللا باتك ىف اعيمج اولاق ام قادصم و : عيب رلا لاق

 َوَضَو ىق هلثمك سيل » هنأ هسفن نع ربخأ ىلاعت هللا نا برعلا

 ول هنال اصلا هك ردت نآ هسفت ن ىفنف )4( » رصلا عيمتتلا

 . فوصوم دودحم هب طاحم كردم ًازك نال اَهاَواَس دَق َناَكَل هكردأ
 : لجو زع هللا لاق \ نوبلطبملا هعلحتنا امع لجو هللا زع

 | . راصبالا هلانت ال هنأ ربخاف « راصبالا هكردت آل »

 : لاق ناكم هنم ولخي له هللا نع سابع نبا لئس رباج لاق - 8
 آلإ ٍةسَمَح الو مهغيار وه الارةئالت ىوجن نم نوكي اَم» : ىلاعت هللا لاق
 (5)«اوناك اَم نيا مهعم وه الإ رتكأ الوكلد نم ىتذأ الو مهسداَس وه
 ناكم لكل (6) دهاش هنآو ناكم هنم ولخي ال هنآ لجو زع ربخأف

 لاقثم هكم برعي ال » ريبدتلاو ةطاحالا ىلع ناكم لكب (7) رضاح
 لبَح نم هيلا بَرقأ نحنو » : لاقو « امسلا ىف الو ضرألا ىفةَرَذ

 مك ي ملعت ضرالا ىفو نتاَوَمَشسلا ىف هللا وهو » : لاقو « ديرلا

 اَمُكَعَم ىمتذإ» :نوزاه و ىسومل لاقو (8) «نوبِسَكَت اَم ملعيو مك رهجو
 هللا َنِم َنوُفْ{عَتْسَي الو سانلا نم َنوَضُعَتَسَي » : لاقو « ىرأو عمس
 نوطيي ال» : لاقو (9)هلؤَقلا نم ىقلام نوت مهعم وهو

 ٠ ديجملا دبع نب ليلجو (3)
 ٠ و ةيآ نم ىروشلا ةروس (4)
 ٠ 7 ةيآ نم ةلداجملا ةروس (5)

 دهاشم غ (6)ا
 ٠ رضاصم خ (7)

 ٠ 4 ةيآلا ى ماعنالا ةروس (8)
٠ 108 ةيالا . ءاسنلا ةروس (9)



 و ٥ ح ٥ ر . . , 4 حو , 2 ٩ و ِ 0ِ ه

 ملعت له « : لاق و «{ دَحأ ا وفك هل نكن ملو « : لاق و «( املع اي

 ملكلا دعصي هنلار» : لاقو » ىوتشا شرقلا لَع « : لاقو » امس هگ
 ب 7 و .. 2ا2-.4: ۔ ٦٩ يت ,, ۔۔ ,- ر

 زيدي» )1( «ىامتتلا ىف نم متنماا» : لاق و « حلاصلا لمقكلاو تتطل طلا

 ربخاف ٬نآرقلا نم كلذ وحن و (2) « ضزألا لإ ِءاَمَسلا نم رمالا
 ىلفسلا نيضرالاو نعلا تاومسلا ىف ناكم هنم لخي ال ىلاعت هنا. هنع

 لإ هم د 2 ڵ . ٤ . هم . ٠ ؟ =- ٠ . .؟
 هضعب قدصي هنال صمب ںود نآرقلا صعب اوذخأي نأ زوجي الو

 ءىش لكي َوهَو ذيهش ىش لك ىلع وهو ىوتسا شرعلا ىلع َوُهَو اضعب . ه 3 ٥ م وب ج % 33 ش < ۔ إ 4 ۔ے ه .ها 41۔ ۔د 4 [۔. ٥ ۔
 . ميهوت الو هيبشت الو ليثمت الو ديدحت الو فييكت الب طيحم

 ه ٦٣

 ,رظنلا نأ مولعملا نمو ( كيلا مث هللا ىلا رظنا امنا ىلوق ) : هلوق - 5

 هريغ نيبو هللا نيب عمجلا زوجي ال نكلوءالثم ناسحالاو ةمحرلا ىلا وه امنا انه
 هنأ نم اضيا لكوتلا ىف هوركذ ام رظن : اذهو . ءايشالا نم ءىش ىف الو كلذ ىف

 .. ( نالف ىلع مث هللا ىلع تلكوت ) : لاقي امنا

 قحلا وه اذه ( خلا . سابع نب هللا دبعو . بلاط ىبا نب يلع لاقو ) : هلوق

 ىضر ةشئاع نيبو هنيب قرف ال هناو : هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةياورلا ىف
 سابع نبا نع نوفلاخملا هيوري امنا رهاظلاف . ىري ال هللا ناب لوقلا ىف اهنع هللا

 تبث ناو هيلع ىرتفم وه امنا (هسأار نيعب هبر ىأر ادمحم نا) : لاق هنآ نمو

 معزت ءابطالا ناو . لقع نم لالدتساو زييمتب هملع هنآ كلذب هدارم نأ مدقت دقف
 داؤفلا بذك ام » :6 ىلامت هلوق ريسفت ىف ىوغبلا نع مدقتو . سارلا ىف لقعلا نآ

 هآرف هداؤف ىف دمحم رصب لعج لجو زع هللا نأ سابع نبا بهذم نأ . ىار ام

 . املع الا نوكت ال:داؤفلاب ةيؤرلاو لوقأ هداؤفب

 . ريقحلا هأ بهذم وه امك ىر ال هللا نأ سابع نبا بهذم نأ لصاحلاو

 دقو . ةينونلا حرش ىف ةياورلا ىنابيشلا نب دمحم ىورو ) : هلوق _- 86
 : لاقف هب ر ىأر له لثس ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ىنابيشلا دمحم ىود

 ٠ 16 ةيآ نم كلملا ةروس ()
 ٠ ١ 5 ةيآلا 0 ةدجسلا ةروص )2(

.. _ 1٥ ٠١ : ةيالا ث رطاف ةروس ))



 31 اضيا رظنلا ىف سابع نبا نع (18) بابلا

 كلذ ناركني ةمركعو ةشئاع تناكو . ءارا فيك ىا ( هارا يمو هارا!هللا ناحبس )
 وهف هبر ىار ًادَمَحُم 51 لاق نم ) تالاهجلا باتك ىفو انغلب اميف اديدش اراكنا

 . ۔ ( خلا. "كرشم زفاح

 هب طاحم لكو هب طاحم ةينونلا حرش ىف ةياورلا ( دودحم هب طاحم ) : هلوق
 . خسنلا ضعب ىف كلذك هتيار مث . خلا . دودحم

 . هنايب ىتأيس ( ىوتسا شرعلا ىلع ) : هلوق - 8

 ىن ربخا ( ةلاسم ) تالاهجلا حرش ىف لاق ( بيطلا بلكلا دعصي هيلا ) : هلوق

 : هلوقو (6) .هعقري حلاصلا لمملاو بيطلا مكلا دَعصَي ميلا » : لجو زع هلوق نع
 (8) بئلر حورلاو ةمئالملا جاخت» :: هلوقو (7) « , كفاَرَو كيِقوتم ىتنإ ىسيع اي ه
 وفعيو امهب ىزاجي اهحيبقو اهنسخ هيلا ريصت رومالا لك نأ كلذ ىف باوجلاف

 كلذ سيلو هقلخ ىلا ءىجت هنمو ريصت هيلا اهلك رومالاف . كلذ نم ءاسي نمع

 ءامسلا ىف مههلا نا نومهوتي نيذلا ةهبشملا مه نولهاجلاو . نولهاجلا نظ ام
 نآرقلا نم اهلاثمأو باتكلا بحاص امهالت ىتلا :ةيآلا هذهب نوقلعتي ضرالا نود

 اطبهمو . ةكئالملل انكسم ءامسلا لعج لجو زع هللا نأ :كلذو . ثيدحلا نمو

 , بيطلا ملكلا َعُصي يلاي » : لجو زع لوقي كلذلف . هروما ريبدت عضومو . هيحول

 زع هنا ىلع سيل « هلا َكمِفاَرَو ًكيِقوَمس ىنا,» ىسيملو « هعقري حلاصلا لسلاو
 ! ضاالا ىفو تاَوَمَتسلا ىف هللا وُهَو ه : لاق دقو . ضرالا نود ءامسلا ىف لجو

 . عنضوم ريغ ىف امانولت ىنلا ىآلا نم اهلاثمأ ىف . تنع امنيأ مكحم وهو »

 هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع كلذ لثم ىف انيور ىتلا ثيداحالاو
 لجو زع هللا لاق دقو . لوالا ردصلا نم نيروهشملا ءاملغلاو مهدعب نم نيمبانلاو

 نود ملاعلا نم ىلفسلا ىف نوكيأ نأ اذهب بجيف « دعاوقلا ني ْمُمَناَيَنب هللا ىتأف »
 . عضوم لك ,ىف ءاصقتسالا ةياغب بابلا اذه انيصقتسا دقو ولعلا

 . بيطلا ملكلا وهو عفري ىذلا وه جلاصلا لمملا نا :: ريسفتلا لهأ ضعب لاق .

 نا ىنعملا اذه ىلعف حلاصلا لمعلاب الا لبقي الو , ديحوتلا وه مهدنع بيطلا ملكلاو

 .ر ٠ 10 : ةيآلا . رطاف ةروس (6) _

 َ ٠ ١ 56 : ةيآل ، نارمع لآ ةروس (7)
. ٠:04 ةيالا ى جراعملا ةروس (8)
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 َكيِفَوَتُم ىتا ه ىسيمل لاق كلذلو ءامسلا ىف ةنجلا نا : ءاملعلا ضعب لاق دقو
 . ملعا هللاو ; ةنجلا ىلا ىا « زا َكُمفاَرَو

 لجو زع هللا نم ريبدتلا ىا « هلإ خورلاَو ةكنالكا جرُمَ ه : هلوق كلذكو
 رومالا نا باتكلا بحاص لوق ىنعم ومو «هيلا» لاق كلذلو ءامسلا ىف وه رومالل

 . ىمننا , هقلخ لا ءىجت هنمو ريصت هللا اهلك

 ىهو ةتكن نم ٠ خلا . بيطلا ملكلاب دوعصلا ضيصخت ىف دبال نكل : لوقا

 . هوحن وأ لوبقلا

 ةبتكلا دومص وأ امهايا هلوبق نع زاجم هيلا امهدوعصو : ىواضيبلا لاق

 الا لبقي ال لمملا ناف بيطلا ملكلل ( هعفري ) ىف نكتسملا ريمضلاو :: لاق

 هلل وا . هيوقيو ناميالا ققحي هناف لمعلل و لمعلا بصن هنا هديؤيو . ديحوتلاب
 .: لاق نا ىلا . ةفلكلا نم هيف ال فرشلا اذهب لمعلا صيصختو

 . نآ رقل ١ ةءا رقو ءاعدلاو ركذلا لوانتي بيطلا ملكلا : ليقو

 هللا الإ هل الو هلل دمحلاو رللا ناحبس وه ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو
 اذاف .نمحرلا هجو اهب ىحي ءامسلا ىلا كلملا اهب جرع دبعلا اهلاق اذا ( ربكأ هللاو

 . ءىش هيفو . ىهتنا ( لبقي مل حلاص لمع نكي مل
 هيف ليلد الف ةكنالملا نمب دارملا نأ لمتحي « ءامسلا ىن نم متنماا « : هل ق

 . ليواتلا ىلا ةجاح الو

 ۔ليواتلا ىلا جاتحيو ليلدلا هيف نوكيف العو لج ىرابلا هب دارملا نأ لمتحيو
 ىلع نيلكوملا ةكئالملا ىنعي « ءامسلا ىف نم متنماا » : هلوق ىف ىواضيبلا لاق

 برعلا معز ىلع وأ هؤاضقتو هرمأ ءامسلا ىن نم ليوات ىلع ىلامت هللا وأ ملاعلا ريبدت

 . خلا , ءامسلا ىف ىلاعت هللا هنأ اومعز مهناف

 ايندلا رمأ ربدي : ىواضبلا لاق ( ضرالا ىلا ءامسلا نم زمالا ربدي ) : هلوق
 ربدي : ىوغبلا لاقو . ضارالا ىلا اهراثآ ةلزان اهريغو ةكئالملاك ةيوامس بابسأب

 هيلا لوؤت ام رظنت نا رمالا ىف ريبدتلاو :: حاحصلا ىف لاقو . هيضقي رمالا
 .. ۔, خلا . هتبقاع

. ملعا هللاو , قلخلا ىلا رظنلاب وه امنا اذه نا رهاظلا نكلو
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 رشع عساتلا بابلا

 ةفللا ىف ريظنلا ىف

 ءىبنلا باحصأ نع انيور ام قادصمو : عيب رلا لاق _- 9

 "راظتنالا وه رظنلا نآ نم ناسحاب نيعب اتلا و ملسو هيلع هللا ىلص

 مهو مهذخات ةدحاو ةحيَص الإ نورظني 4 » : لجو زع هللا لوق

 راصبالاب رظنلا ىنعمب سيلو نورظتني ام ىنعي « َنوُمِصَعي

 )2( » قاو نه هل م ةدحاو ةحيص :1 الؤمك رظنت ام » : لاقو

 نم هوحن و « ةكزالملا مهيتأت نآ الا نورظني له » : لاقو

 هللا ىلا رظنأ امنا لئاقلا لوق ةفللا ىف كلذ قادصمو س نآرقلا

 نوكت دقف ةيؤرلا امأو س هلبق نم هيتأي ام رظتني هنآ ىنعي كيلا مث
 » لظلا دمت فيك كبر لا َرت ملا » : لجو زع هللا لاق . رصبلا ريغي

 رت ملأ » : لاق و « هبرت ىف ميهاربإ َجاَح ىزلا ىلا رت ملأ » : لاق و

 نأ لبق نمتؤملا َنوَنَمَت متنك دقلو » : لاقو هرقفظن نم ةاَتفَلَخ انا ناسنإلا ري لوا » : لرقو « مهرايد نم اوُجَرَح نيذلا لإ
 ههابشأو هلك اذهب ىنعي امناو « نورظنت متنأو هومتيأر دقف ُهَوَقلَت

 ةفل ىف كلذ قادصمو . راصبالا ةيؤر ديري الو نيقيلاو ملعلا
 » املعو ًامهفو اعَروو الَمع نالفل تيآر دقل : لئاقلا لوقي برمل ١

 اهنكلو راصبالاب نياَمَت ال ءايشالا هذهو . ةكرعمو ابدأ هل تيأرو
 الجر تيآر اذاو س اهيلع ةلادلا اهمالعا نم رهظ امب ملعتو فرعت
 تيأر : تلق هلعف ىف ابيصم هرمأ ىف اميكح رذي امو ىتآي املاع
 تيأر : تلق مراحملا نع افاك ناك ناو . ماكحإو ةفرعمو القع نالفل

 . ديز نب ثيمكلا لاق . احلاص ابداو اعرو ,هل
 اينات ةكمب متهتگشأو . رادي (1) ىرثأ ةا هللا تياد

٠ 14 ةيآلا . داص ةروس (2) ٠ ىمس خ (:)



 ةفللا ىف رظنلا ىف (19) بابلا ' 34

 : اضيأ لاقو نيميقم يا

 ًانيممجا حون موقو ةومت راع موق كلهأ هللا تيأر

 نع نانس ىب آ نع ليعامسا نب ريمع نع ةصق ببق وبأ انثدحو

 مهن َر ْنَع مهنا الك » : ىلاعت هلوق ىف سابع نباو يلع نع كاحضلا
 رظني الو هلاوناو هتمحر نع مهبجحي لزي ملف (1) 6نوبوُجَكك يموي
 دهاجم نع ٠ ثيل نع ىرولثلا نايفس نع .ريمع نعو . هتمحرب مهيلا

 ن ه ٧٣

 (2) ( نومضخي مهو مهذخات ةدحاو ةحيص الا نورظني ام ) : هلوق - 59
 مهو مهذخأت ىللرالا ةخفنلا ىه ةدحاو ةحبص إلا نورظني ام : ىرواضيبلا لاقو

 : هلوقل . ًام "رما مهلابب رطخي ال مهتالماعمو مخرجاتم ىف نومصاختي نومصخي
 . » نورعشي ل ٢ ةتغب ةَعاَسلا مهتذخاف ,

 (ة) « نورعش ل مُمَو ةتغب مهينأت نآ ةعاسلا آلإ َورُطْنَي َلَع ) ةوالتلا : لوقا
 . «هر..۔.. ( نورعشي ال مُهَو ةتغب ةعاسلا مُهيتاَت وا ) ىرخا ةيآ ىفو

 مث تمغداو ءانلا تنكسف نومصتخي هلصاو ( َنوُمَضَحِي ) : هلوق ىف لاق
 . . نينكاسلا ءاقتلال ءاخلا رسك

 . عابتالل. ءايلا رسكب ركب وبآ ىورو
 ورمع وبأو اهيلا ءاتلا ةكرح ءاقلا ىلع ءاخلا حتفب ماشهو شروو ريثك نبا أرقو

 : . سالتخالا عم هب نرولاقو

 ناك اذا نينكاسلا نيب عمجلا زوجي هناكو ناكسالاو هيف حتفلا عفان نعو
 ٢ . هلداج اذا همصخ نم نرمصخي ةزمح ١رقو .. امغدم ىناثلا

 ٠ 15 ةيآلا 0 نبففطملا ةروس )1(

 ٠ 49 : ةيآلا . سي ةروس )2(

 ٠ ى6 : ةيالا ، فرخزلا ةروس (3)

107 ةيآ نم سنوي ةروس (4)



 35 ةغللا ىف رظنلا ىف (19) .بابلا

 : ىواضيبلا لاق (4) ( قاوف نم اهل ام ةدحاو ةحيص الا الؤم رظني ام ) : هلوق

 ركذلاب مهراضحتسال روضحلاك مهناف بازحالاو كموق رظني امو . ءالؤه رظني امو

 فقوت نم ( قاوف نم اهل ام ) ةخفنلا ( ةدحاو ةحيص الا ) هللا ملع ىف مهروضحو

 عرضلا ىلا نبللا عيجرت ىف دادرتو عوجر وا نيتبلحلا نيب ام وهو قاوف رادقم
 ١ . .. ناتغل امهو مضلاب ىئاسكلاو ةزمح ارقو

 ام ىا : ىواضيبلا لاق (5. ( ةكئالملا مهيتانت نأ الا نورظني له ) :: هلوق

 قوحل مهقحلي ناك امل نكلو كلذل نيرظتنم اوناك ام مهو ةكم لمهأ ىنعي نورظني

 . خلا . باذعلا وأ توملا ةكنالم . ةكئالملا مهيتأت نا الا نيرظننملاب اوهبش رظننملا

 ةينونلا حرش ىف لاق ( خلا . لئاقلا لوق ةغللا ىف كلذ قادصمو ) : هلوق

 مهل سيلو اهريسفت مدقت دقف ( ةرظان اهبر ىلا ةرضان ذئموي هوجو ) : هلوق اماو

 . هب جتحملا دي نم طقاس وهف لمتحم لكف هوجو ىلع جرخي رظنلا ذا (ةجح) هيف

 مب ةرطانف » : ىلاعت هلوقك نآرقلا ىف ريثك وهو راظتنالا هجو ىلع رظن اهنم

 ىلع رظن اهنمو (7) ص مكرون نم سبتقن انورظنا ه : هلوقو (6) « نولسرملا عجري
 ىلع لكتا اناف ىأ ( هللا ىنقزري ام ىلا رظنا امنا ) : لئاقلا لوقك لاكنالا هجو

 . . كللذ

 رظن :` اهنمو ( يلا رظنا مهللا ) : لئاقلا لوقك رايتخالا هجو ىلع رظن : اهنمو

 . ( اننيب رظنا ) : لئاقلا لوقك مكحلا هجو ىلع

 . }.-تبثت ىا ( لوقت اه رظنا ) : لئاقلا لوقك تبثتلا هجو“لع رظن : اهنمو
 ملعا ىا « لاثمالا كل اوبرض فيك رظنا »ه : ىلاعت هلوقك ملعلا رظن : اهنمو

 . ( نالف لوقي ام رظنا ) :: مهلوقكو

 جرخي رظنلا ناك اذاف . ىفنم هناحبس هللا نع كلذو ةيؤرو ةرهج رظن : اهنمو
 ةفص ىيف قيلي ام ىلا ةيآلا هذه ىف رظنلا ةهبشملا لمتحي مل ملف انركذ ام ىلع
 ١ ... لاعت هللا

 ٠ 15 : ةيولا ى ص ةروس (4) ا
 ٠ 158 : ةيآلا ، ماعنالا ةروس (5)
 ٠ 35 : ةيآلا 0 لمنلا ةروس (6)

' ٠ 13 : ةيآلا 0 ديدحلا ةروس (7)
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 .هنع نوفخي ال مهايا هتدهاشم : امهدحأ : نبهجو ىلع هقلخ للا ىلاعت هللا رظنو

 ىأ ٠ ةمايقلا موي مهيلا رظني الو د .: ىلاعت هلوقك ةدئاعو ةلص رظن : ىناثلاو .

 . ملعأ هللاو . هتمحرو هقزر راظتنا هيلا قلخلا رظنو . هتمحرب

 ةغللا ىف هانعم مسقني رظنلا نأ : ةيؤورلا تبثي نم ضعب لاق (لصف) : لاق

 :‘ هيناعم فالتخا بسح ىلع ةفلتخم طئاسو هروتعي نكلو

 ات رظن « : ىلاعت هللا لاق امك ةلص ريغ نم لمعتسا راظتنالا هب ديرأ نا : لاقف

 . )7( » مكرون نم - تق

 . ( رمالا ىف ترظن ( : كل وقك ىفب لمعتسا ركفلا هب ديرأ ناو : لاق

 هب ديرا اذاو ( نالفل ترظن ) : لوقيف ماللاب لصو محرتلا هب ديرا ناو : لاق

 . ىلاب لصو ةيؤرلاو راصبالا ذ

 : هل ليق . ةرضانلا هوجولا نع ربخ . ىلاب لوصوم ةيآلا هذه ىف رظنلاو : لاق

 ىلاب لصوي ةراث راظتنالا ىنعمب ىذلا رظنلا نكلو رظنلا ىف تركذ امك رمالا نا "

 لوق كلذ ىلع ليلدلا . لاب لوصوم ةيآلا هذه ىف وهو ةلص ريغب لمعتسي ةراتو

 : رعاشلا

 اصالّخلا رظَتتَت نامحرلا ىلل ردب موي تارظان ةوجو

 مث هللا ىلا رظنا امنا : لئاقلا لوق ىلا ىرت الأ برملا ةفل ىف دوجوم كلذو

 امناو ةيؤر رظن دارأ هنآ ( كيلا رظنأ امنا ) .: هلوق ىلا دحأ مهو بهذي الو كملا

 . ةمحرلاو قزرلإ نم كلبق نم ىتاي ام ىلا رظنا هانعم

 . :همالك رخآ هيلع لدي امك ملعلا ىأ رصبتلا ىنعمب نوكتف ةيؤرلا امأو) : هلوق

 لوقي دقو . ةلالدلا ةيؤرو ةمالعلا ىنمم ىلع جرخت ةيؤرلاو ةينونلا حرش ىف لاق

 فيك َكبَر ىلإ َرت ملا ه : ىلاعت هللا لاق . اناهرب تلق ام ىلع ىنرا هبحاصل لجرلا

 : ارعش ديز نب تيمكلا لاق . ملعت ملا ديري (8) ى ًرظلا دم

 انينط اق ةكمب مهنكساو ١ رازن ىمس ذا ةللا تبا ر

 تيار :: مهلوقك ملعلا ىلع ةيؤرلا ةرابع مهنيب اميف سانلا لمعتسي ام اريثكو
 معز نمف . راصبالاب ةاقالملا دنع الا ركذت.الف ةرهجلا اماف . ابداو املعو امهف نالفل

 ٠ 13 ةيآ نم ديدعلا ةروس (7)

٠ 4ة: ةيالا : ناقرفلا ةروس (8)
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 لها خويش بنك ىف ايندلا ىف ىري لاق نمو.. رفاك وهف ةمايقلا موب ىري هللا نا
 . هريغو زجوملا ىف هب حرصملا وه امك كرشم هنأ همامت لملو . ىهتنأ برغملا

 هللا نا متركذ امك رمالا نا ةي وشحلا نم لئاق لاق ناف (لصف) هللا همحر لاق

 نم سيل ةيؤرلاو لاصتالا هناش نم كاردالا نال ةيؤر ىري امناو ةرهج كردي ال

 نال فونالاب ميو ناذالاب عمسي كلذكو . منقدص انلق ىئرملاب لاصتالا اهناش
 مكناوخا نود ةي وسثحلا رشاعم مكنم انبجعف لاصتالا امهناش نم سيل مشلاو عمسلا

 ىمسي الو ماسجالا تافصب فصوي ال مكدوبعم نأ مكرمأ ءدب ىف متمعز ةهبشملا

 دعب مكلصاأ متضقنف ليطعتلاو ميسجتلا لهأ نم مكناوخا هامس امك ماسجالا مساب

 ةرهج راصبالاب ىري هناو هتاذب شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت مكدوبمم نآ متمعزف كلذ

 ناولالا ىلع الا عقت ال رصبلا ةيؤرو 4 ماسجالا تافص نم . لولحلا سيل وأ مكحيو

 ! ةلثاملا حابشالاو ةمئاقلا

 ىذلا مكلصا ىلع سيقأ ناكل راصبالاب ىري الو ناذالاب عمسي متلق ول'ىرمعلف
 ام عم وعو يلزأ ميدق هللا مالك هنآ نم نآرقلا ىف متلق امك . مكبهذم هيلع متينب

 نكلو « للا مالك حمسي ىتَح طزجاق ه : ىلاعت هلوقل ناذآلاب عمسي هب هومتفصو

 وهو الايخ ىلويه هل متبصن ةيرورضلا تاجاجتحالاو ةيلقعلا لئالدلاب متقيوض امل
 لاصتالا نم نآرقلا ىف ةدوجوملا قلخلا تافص نم هب متججوح امب ةرابعلا

 , قلخلا تافص نم اهريغو لثامتملاو ةهباشنملاو لاصفنالاو

 .عمسي هنا مكدوبعم ىف متلق ولف ةرابعلا ىلا هجوتي كلذ نآ ريغ متقدص منلق

 ءىش الو ناولالا نم نولب فصوي الو راصبالا هيلع عقت ال عومسملا ناك ذا ناذالاب

 متسكع مكنكلو مكبهذمب هبش] ناكل ضارعالا نم ضرع هنال ماسجالا ىناعم نم
 مكنم ةأرج ةنكمالا نم هاوس ام نود شرعلا ىلع هنأو ةرهج راصبالاب ىري متلقف

 . نولوَوَت هيلا ام ىلاو نوفصت امم ليولا مكلف مكرما ةبقاعل رظنلا ءوسو

 ىلع مهلوصا تينب امناو ،ىش ىلع اوسيل موقلا نأ نيملسملا رشعم اوملعا
 ةرثكو راثكالاب مالكلا ىف مهفيلات مكن رغي الف تافصلل ليطعتلاو تاذلل هيبشتلا

 لوطآو كلذ نم رثكا ةدحلملا رئاسو ةفسالفلا تفنص دقف رافسالا نم هوفنص ام

. خلا . قيفوتلاو لوحلا هبو ناعتسملا هللاو
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 نع مهلاسو ةيؤرلا ىف ةرخآلاو ايندلا نيب ةقرفتلا ىف مهيلع درلا ىف عرشف
 ؟ تقو نود تقو نع وا ناذلا نع ربخ وه له راضبالا هكردت ال هناب هللا رابخا

 . هللا ءاش نا ذعب همالك لقن ىتايسو هيف لاطا ام رخآ ىلا

 تالامتحا ثالث ىواضيبلا هيف ىدبأ (8) (لظلا دم فيك كبر ىلا رت ملأ) :هلوق .

 . فاضم ريدقت ىلع امهنم لوالا . رظنلا ىلع امهيف ةيؤرلا لمح اهنم نانثا

 . بولسالا رييغت ىلع ىناثلاو

 ىلا رظنت ملا ( كبر ىلا رت ملأ ) : لاق ثيح ملعلا ىلع هيف اهلمح اهنم دحاوو

 .ريغف ؟ كبر هدم فيك لظلا ىلا رظنت مل وا ؟ هطسب فيك لظلا دم فيك هعنص

 هفرصتو هثودح ةلالد وهو هناهرب حوضول مالكلا اذه نم لوقعملا ناب اراعشا مظنلا

 ىئ رملا دهاشملاك ميكحلا عناصلا لعف كلذ نأ ىلع ةنكمم بابساب عفانلا هجولا ىلع

 عولط نيب اميف لظلا دم فيك كبر ىلا كملع هتني ملا وا . هنم سوسحملاب فيكف
 رظنلا دستو عبطلا رفنت ةصلاخلا ةملظلا ناف لاوحالا بيطا وهو سمشلاو رجفلا.

 لظو لاقف ةنجلا هب فصو كلذلو رصبلا رهبيو وجلا نخسي سمشلا عاعشو

 َ : . دوذِمَم

 بحصت : ىواضيبلا لاق (9) ( هبر ىف ميهاربا جاح ىذلا ىلا رت ملا ) : هل ق

 كلملا هؤانتيا هرطبآ ىا هاتأ نال كلملا هللا هاتأ نا هتقامحو دورمن ةجأحم نم

 ىلع هل اركش هلجال جاح و] ةجاحملا ىلع هلمحو . كلذل جاحف وتعلاو ربكلا هثرواو
 وهو كلملا هللا هاتأ نأ تقو وآ كيلا تنسحأ ىنال ىنتيداع كل وقك سكملا ةقي رط

 . ةلزتعملا نم رفاكلا كلملا هللا ءاتيا عنم نم ىلع ةحح

 بيجعت رت ملا : ىواضيبلا لاق (10) (مهرايد نم اوجرخ نيذلا .ىلا رت ملا) : هلوق

 نم هب بطاخي دقو خيراوتلا بابراو باتكلا لها نم مهتصقب عمس نمل ريرقتو
 ممرايد نم اوجرخ نيذلا ىلا بيجعنتلا ىف الثم راص هناف عمسي ملو ري مل
 مهتاماف نيبراه اوجرخف نوعاط مهيف عقو طساو لبق ةيرق :: نادرواد لها ديري

 نم اموق وا . هردقو هللا ءاضق نم رفم ال نا اونقيتيو اوربتعيل مهايحا مث هللا

 ٠ 45 ةيآ نم ناقرفلا ةروس (8)
 ٠ 243 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (9)

٠ 241 ةيآ نم ةرقبلا ةروس (10)
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 مايا ةينامث هللا مهتاماف توملا رذح اورفف داهجلا ىلا مهكلم مهاعد لينارسا ىنب

 .خلا . نوعبس ليقو نوثالث ليقو ةرشع ليق ةريثك فولا ىأ فولأ مهو مهايحا مث

 ةيلست : ىواضيبلا لاق (10) ) ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنالا ري ملوأ ( : هل ق

 هراكنال غيلب حيبقت هيفو . رشحلا مهراكنا ىلا ةبسنلاب هنولوقي ام ني وهتب ةيناث
 وه ام ىلع ةردقلا دوحجل ةافانمو . انب ةموصخلا ىف اطارفا هلعحو هنم بحع ثيح

 . هقلخ ىهو اهيلع ديزم ال ىتلا _ ةمعنلا ةلباقمو . هقلخ ةيادب ىف هلمع امم نوهأ

 (9) . بيذكتلاو قوقمعلاب _ امركم افيرش هنهمأو ءىش سخأ نم

 هديب هتتفي لاب مظعب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأ فلخ نب ىبأ نا ىوزؤو

 َكثَعْبَيو ممي):مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ مر ام دعب اذه ىيحي هللا ىرتا : لاقو

 ناك امدعب وه اذاف ( نيبم ميصَح َوَه اذاق ) ىنعم ليقو . تلزنف ) راَنلا تلخدو

 . ىمتن ١ . هقن ىف امع برعم "ةموصخلا ىلع رداق قطنم زيمم انيهم ءام

 منناو هومتيآر دقف هوقلت نأ لبق نم توملا نونمت متنك دقلو ه : هلوق

 اصوصخ رصبلا ةيؤر ىلع انه ةيؤرلا لمح هنأ ىواضيبلا رهاظ (11) « نورظنت
 برحلا ىأ « توملا نونمت متنك دقلو ه : لاق ثيح برحلا توملاب دارملا ناك اذا

 . توملا بابسأ ننم اهناف

 عم اودهشي نا اونمتو اردب اودهشي مل نيذلل باطخلاو ةداهشلاب توملا وأ

 . ةماركلا نم ردب ءادهش لان ام اولانيل ادهسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اوف رعتو هودهاشضت نأ لبق نم « هوقلت نأ لبق نم » جورخلا ىلع دحأ موي اوحلاف

 مكن ود لتق نبح هل ينينياعم هومتيأر دقف ىأ « نورظنت منن و هومتيأر دقف » هتدش

 اونبج مث اهل اوببستو برحلا اونمت مهنأ ىلع مهل خيبوت وهو . مكناوخا نم لتق نم
 . رافكلا ةبلغ ىنمت اهينمت ىف ناف ةداهشلا ىنمت ىلع وأ . اهنع اومزهناو

 فنح ىلع هن ] ىنعي ( خل ١ . هب اوث و هللا ةمحر نع مهبجحي لزي ملف ) ٠: هلوق

 ` . ةلاحتسالا هيلع ةنيرقلاو فاضم

 ٠ لمات ٠ بيذكتلاو قوقعلاب انورقم باوصلا لعل خسنلا ىف اذك (9)
 ٠ 77 : ةيالا ى سي ةروس (10)
٠ 143 : ةيآلا ى نارمع لآ ةروس (11)
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 فالخب هنوري الف (ن وب وححمل) دسافلا هداقتعا ىلع ءانب الوأ : ىرواضيبلا لاق

 نع عنمي نم ةناهاب مهتناهال اليثمت هلعج ةيؤرلا ركنا نمو : لاق مث . نينمؤملا
 . مهبر برق وا مهبر ةمحر لثم افاضم ردق وا , كولملا ىلع لوخدلا

 هرك - ؟ دون 22 الا _ .ررم

ر ر ل .ا > ::. اخ
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 نورشعلا بابلا
 « ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل » : لاعت هلوق ىف

 : ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئس : ديز نب رب اج لاق _ 0

 ةدحاو ةؤلؤل نم ةفرغ : لاق «ْةداَيزَر ىتشخلا اونسحأ نيذلل »
 ٠ با وبأ ةعب رآ اهل

 ليضفلاو ديجملا دبع نع ريبج نب ىسوم ىنثدحو : لاق _ 1
 يلع نع ةنييع نب مكحلا نع رمتعملا نب روصنم نع ضايع نبا
 . سابع نبا لوق لثم بلاط ىبآ نبا

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ىور : عيب رلا لاق - 2
 لضأ نا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا

 اذف ديزملا مهل هللا تف ىتح هيف مه امم يبجع نولازبت نا
 « مهتنججب ىف .امم (1) لضفأ َوُهَو الا ءىش هنم مهيتأي ال َناَك مهل حتف
 سابع نب ١ لاق : رباج لاق » ديزم انيدلو « : لجو زع هللا لاق

 هللا لاق عستلاب ةدايزلاو (2) ةنسحلاب ىنسحلا ىرصبلا نسحلاو

 (3) اهلاثمأ رشع هلو اهنم"رَح هلق ةنحلاب ءاج نَم» : لجو زع
 لاقو . ناوضرو ةرفغم : لاق ةدايزلاو ىنسحلا اهلثم دهاجم لاقو

 ىتلا ةدايزلا : بعك نب دمحم لاقو ةنجلا لوخد ةدايزلا : ىبعشلا

 ىليل ىبآ نب نمحرلا دبع لاقو . باوثلاو ةماركلا نم هللا مهدي زي
 مهديزي ام ةدايزلاو ةنجلا ىه ىنسحلاو هللا اودحو ىأ اونسحأ

 ۔ هتمحرو هلضف نم هلل ا

 ٠ مهتنج ىف امم نسحا ناك الا ةخسن ىف ٠ خلا . لضفا وهو : هلوق () .

 ۔ ىه ىتلا ةنسحلاب ةنجلا ىهو ىنسعلا قعتسا هنا ىنعي ٠ خلا . ةنسعلاب ىنسحلا : هلوق (2)
 وشع هلف ةنسحلاب ءاج نم : هلوق ىف اهايا هللا مهداز ىتلا عستلاب ةدايزلا قحتساو مهلامعا باوث
 ٠ ملعا هللاو . رهاظ ىنعملاو عستلا ةدايزلاو ةنسحلا ىنسحلا ىرخا ةغسن ىفو اهلاثما

16١ ٠ ةيآلا . ماعنالا ةروس (3)



 ةدايزو ىنسحلا اونسحا نيذمل : ىلاعت هلوق ىف (20) بابلا 42
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔>۔>_۔>۔_>=>>=>==___۔۔۔۔۔۔_سسس.. ح

 . مهيلع اهب مثأ ىتلا هللا مَعِن : ةدايزلا : ىندملا مزاح وبآ لاقو

 ني رخالاب عنص ام لثي مهي عنصي ملو اهب مهبيياحي مل اهايا مهاطعا
 . (3) متنلاي مهَرَمغا

 ه ٧٣ ٧

 ليعامسا خيشلا لاق (4) ( ةدايزو ىنسحلا اونسح ١ نيذلل ) : هلوق _ 0

 هلوق ىف ةروكذملا ةدايزلا ىف ةهبشملا ليوات اماو : ةينونلا حرش ىف هللا همحر

 اوفسعت امناف « ديزم انيدلو » : هلوقو ! ةدايزو ىنسحلا اونسحا نيذلل » : ىلاعت

 ةدايزلا ىنعم اهيف اوربتعي ملو احيبق اجارختساو اديدش افسعت اهليوات ىف

 مهديزيو اولمع ام نسحا هللا مهيزجيل ه :: ىلاعت هلوقك نآرقلا نم اهريغ ىف ةروكذملا

 . « هلضف نم

 نأ ريغ تايآلا نم هلثم ىف « هلضف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويل »ه : هلوقو

 تبهذ مهداقتعا هيلع اونب ىذلا نم ديمب وا بيرق ءىش ركذب اوعمس ىتم موقلا
 ` .. نوكفوي ىنا هللا مهلتاق مهؤاوها هيلا

 ركذف . خلا . نسحلاو سابع نبا لاق ( ىنسحلا اونسحا نيذلل ) : هلوق اماف

 هلك كلذ نال دحاو ىنعم ليواقالا هذه ىنممو : لاقو هللا همحر فنصلا هركذ ام

 . باوث

 . مولعم وه امك هنيدب ءافولا عم ىنعي هللا اودحو ىأ (( اونسحأ ( : هل وق

 ام لثم مهب غنصي ملو معنلاب مهرمغا نكل ىنعملاو ةفناتسم ةلمج معنلاب مهرمغا : هلوف (ة)
 ٠ نيرخالاب عنض

٠ 26 ةيآ نم سنوي ةروس (4)
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 نورشعلاو ىناثلاو نورشعلاو دحاولا بابلا

 ةضبقلاو _ هردق قح هللا اوردق امو : لجو زع هلوق ىف

 : لجو زع هللا هلوق نع سابع نبا لئس ديز نب رباج لاق - 3

 « ةمايقلا مؤي هتضبق اعيمج ضرألاو هرذق َقَح ةللا اوردق امو »
 هيلع هللا ىلص ءىبنلا اوتأ هللا ءادعا دوهيلا تناك لاقف . ةيآلا
 هللا ىلص ىبنلا دعت راف كبر انل تص دمحم اي اولاقف ملسو

 قلخ ىزلا ىر فصأ نأ عيطتشأ فيك » : لاقو ملسو هيلع
 له : اولاق مث . هَتفَصَوَل ايبن تنك ول اولاقف“« ضزالارك ِتاَوَمَشلا
 .«هرذق َقَح هللا اوُرَدَق اَمَر» : مهلوقل بيذكت هللا لزناف۔اذكو اذك وه
 » 7 ًاعيمَج ضرالا و » هتملع َقَح هللا ا مظع امو يآ

 فيك هكلم ىف يآ » هنيميب تايوطم تاَوَمَسلاَو » هت ردق ىف يآ

 ؛يِضرأ الو يتاواَمَس اؤري ملو ةقسفلا ءالؤه ينفصي يا عيطتسي
 'ىتل ا ةفصل ا نأل « نوكرشي اَمَع لاعتو هنانس 1 لاقف هتفن هزن مث

 وآ ارَصَتخ هليل نآ معز نمف : سابغ نيا لاق .. كش مهنم تناك

 تلاق امك ناك ولوءءىش هلثمك سيل هللا نأل كرشأ دقف ارصن
 هوفصو مهنكلو » َنوُك رشي امح َلاَصَتَو ُهَناَعبَس » : لاق امل دوهيلا

 .؛ هللا لوق نا اولاقو 'نولؤقي امع هسفن هَرَتَف هتفص ريغب
 ذا هتمظع قح هللا اومظع امو يا « هرذق قَح هلا اوردق امم »
 قح هللا اوردق امو}عباصالا اونعو هتضبق اًكيمج ضرالا"نا اولاق
 ديدحتلا نم اوركذ ام ىَع هنيميب تايوطم تاومسلا اولاق ذاإ هردق
 .نوك رشيو نولوقي امع هَسفن هزنف «“هناَحبَس » : هللا لاقءهيبشتلاو

 هلوقل كلملا بغ ةضبقلا نآ ىلاإ بهذ نم سابع نبا كرش _ 34

 » دست ضبق للا » : لاق دقو « نوكرشي اَمَع لاَعَتَوهَناَحَيَس »
انلا ُهاتضبق مث » : لظلا ةيآ ىف لاقو؛عتميو يطعي ينعي



 ___ ظخنتلاو ب ؛ده قح هللا اورده امو : لجو زع هلوف يف (ة2 - ة1) بابلا __ هي

 نولوقي و؛هتامآ يآ هيلا انالف هللا ضبق برعلا تلاقو « اريسي اضبق
 نولوقيو س امهعنمو امهزاح كلذي نونعي هضرأو هراد نالق ضْق
 نوبلقتم قلخلا نولوقي و.هيلع ةردقلا ةهج نم ىتضبق ىف الإ نالف ام
 " . هللا ةضبق ىف

 ر « ٦٧

 ضرالاو » : هلوق « هردق ىقح هللا اوردق امو ه : لجو زع هلوق _ 864 ر 83 :

 ىف ىأ « هنيميب تايوطم تاومسلاو ه هتردق ىف ىأ « ةمايقلا موي هتبضبق اعيمج

 ِ . ه : . هكلم

 ةّسم نذَعأل ه : لجو زع هللا لوق اذكو ( لصف ) : ةينونلا حرش ىف لاق

 ةردقلاو ةوقلا ىلع لومحم (2) «هنيمكب تات وطمم تامَسلاو».: هلوقو (1) « نيميلاب

 > كناميا تكلم ام وأ » ::: لجو زع هلوق ىلا ىرت الأ . ةهبشملا هتلوات ام ىلع ال

 انل غاسلو . ةريثك ناميا هل نم ىف اذه انلقل ةيآلا رهاظب ذخان نآ انل غاس ولو

 ان ركذ ام حص املف . بكنملا نم عطقالا نود نيميلا هل نميف ةصاخ اهلمجن نأ اضيا

 كلملا ةهج ىلع « هنيميب تايوطم تاومسلاو ه : لجو زع هللا لوق ىنعم ناك
 . ةحراجلاب ءىشلل كابسماو ضبق ةئيه ىلع ال رادتقالاو

 هذضه نتضبق دق ) : لئاقلا لوق ىلا ىرت الأ : كلملا ىنعمب انه اه ةضبقلاو

 امل هنال لوقلا اذه هل غوسيف برغملا ىف رادلاو قرشملا ىف نوكي امبرو ( رادلا

 ةغللا ىف كلذ زاجف هفكب اهيلع ضبق نم ةلزنمب ناك هكلم اهيلع ىرجو اهارتشا
 '. امهنع هللا ىضر سابع نبا نع رباج ةياور ركذف . خلا . اليثمت » اهيبشت

 ةمايقلا مؤي ُهَتَصَبَت اًميمج ضرألاو » : لجو زع هلوق ىف : ىواضيبلا لاقو
 ريحتي ىنلا ماظعلا لاعفالا ةراقحو هتمظن ىلع هيبنت « رنييتيب تا وطمم تاومسلاو
 هيلع ءىش نوهأ ملاعلا بيرخت نأ ىلع ةلالدو . هتردق ىلا ةفاضالاب ماهوالا اهيف

 ازاجم الو ةقيقح نيميلاو ةضبقلا رابتعا ريغ نم لييغتلاو ليثمتلا ةقيرط ىلع

 مضب ةضبقلا ىنعمب تقلطأ ضبقلا نم ةرملا ةضبقلا . ليللا ةل تباش : مهلوقك

 ٠ 45 ةيآ نم ةقاحلا ةروس ()

٠ 67 ةيالا ى رمزلا ةروس (2)



 45 ةضبقلاو ۔ هردق قح هللا اوردق امو : لجو زع هلوت ىف (22 - :]) بابلا

 ءىرقو ةضبق تاذ ريدقتب وأ ردصملاب ةيمست فكلاب ضومقملا رادقملا وعو فافلا

 دارملا نال عيمجلاب ضرالا ديكانو . مهبملاب تقوملل اهيبشت فرظلا ىلع بصنلاب
 اهنا ىلع تايوطم ءىرقو ةربافلاو ةيدابلا اهضاعبا عيمج وأ عبسلا نوضرالا اهب

 . اهمكح ىف ةبوظنم ضرالا ىلع ةفوطعم نبارمسلاد . لاح

 ىا « هنيميب تايرطم تاوسسلاو » : هلوق ىف اضيا ةينونلا حرش ىف لاقو
 ربخأف هلاوحأ ةمظعو ةمايقلا موي هناش نع ربخا ىلاعت هنال هتردقب نابعاذ تايناف

 اوناك ام ضرالاو تاومسلا لهأ نع لوزيو . دحأ لك ناطلس هيف لوزي موي هنا

 ملعي ام هتردق لنالج نم امهيف هللا ثدحيو ضرالاو تاومسلا ىوطنف هولوخ

 هنيميب تايوطم تاومسلاو هنضبق ىف كلذب ضرالا ناو امهكلام هنأ دابعلا هعم
 اولع كلذ نع ىلاعت . عباصالاب كاسمالاو ضبقلا ىلع ال رادنقالاو كلملا ةهج ىلع

 . اوعبك

 ىلا ىرت الا كلملا بغ ةضبقلا نا ىلا بهذ نم هنع هللا ىضر سابع نبا كرش دقو

 ى نوكرشي امم ىلاعتو هناحبس ه : لاقف مهنعل دوهيلا ةلاقم نع هسفن هزن فيك هللا

 نأ معز نم : هنع هللا ىضر سابع نبا لاقف . كرش مهنم تناك ىتلا ةفصلا نال

 هنم نذأ » : لجو زع هللا لوق اذكو . كرشأ دقف ارحنب وأ ارصنخ هلل

 . ىهتنا . بلقلا طاين ىنعمب ى َنينَوَلا هنم ًاشَطَقَل ق ه قحلاب ىأ )2( . ينيمتلاب

٠ اهديب ام اذكو 45 : ةيآلا ةفاحلا ةروس ()
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ديلا ىف

 هكلم كلذب نونعي هديب ىصاونلاو هللا دي : هلوقو - 5
 ىلع كرش دوهيلا لوق نأل دوهيلا تنمع ام كلذب نونعي الو هتردقو
 ىنممل فلاخم مه انعم ىلع %هةدص نيملسملا ل وقو مهانعم

 هيبشتل ( دوهيل ١ تنع و ةردقلاو كلملا نونعي امنا . دوميلا

 هل يأ (1)« كلملا هديب ىزلا كرابت » : هللا لوقك وهو : ديدحتلاو
 هدي ىف ءىشلا لج رلا لمجي امك هيلع ضباق هنآ ىنعي الو هرذل ال

 ءنالف ديب ان رمآ و نالف دي تحت نحن برعلا لوق كلذ قادصمو

 ىذلا وفغت و » : هللا لاقو؛هللا ديب انجئاوحو !هللا ديب ان رمأ و

 ةغللاو نآرقلا ىف هلك اذهب ديري امناو (2) « حاكلا ةَدقَع هديب
 . ةردقلاو كلملا

 نورشعلاو عبارلا بابلا

 « نيميلاب هنم انذخأل » ىلاعت هلوق ىف ء .

 ةنييع نب مكحلا لاقو.ةردقلاب يآ نيميلاب .سابع نبا لاق . 6

 : كاحضلا لاقو . بلقلا طاين ى نيتولا هنم انمطقل مثعقحلاب يا
 . كلذ لثم : نسحلا لاقو . هلثم : ىبلكلا لاقو؛ةردقلاب يا نيميلاب

 ٠ ىلوالا ةيالا . كلملا ةروس (1)

٠ 235 ةيآ نم ةرقبلا ةروس ()



 د 47

 نو نعل : ش او سماجلا باببل أ

 اضيأ ديلا ىف

 نع هنع هللا ىضر سابع نبا لئس : ديت نب رباج لاق - 7
 . .؟ 4ِ س و ر , . 7 <, .. ٠

 تلاق : لاقف (4) ثةلولغمم هللا دي دوهتلا ِتلاقَو » : لجو زع هلوق

 لاق . . هق زر هللا سبح دق : نسحل ١ لاق > سوبحم ةقزر : دوهيلا

 . ` -. ٠ , را مم مم ۔ رب ٥ ۔

 ىلع طوسبم هقزر لب يأ « ناَتطوَسَبَم هادي لب » : لجو زع هللا
 ِ 1 و ,ه. يس ۔.هح هخ . كر -

 ني رخآ عنميو اماوقأ يطعي ىنعي « ءاشي فيك قفني » هقلخ عيمج

 هيلع هيبنل هلوقكذ « ؤدَقيَو ءاشي نمل قززلا طسبي » : هلوق وهو
 ۔٥و رح ى ۔ ۔ا۔ےلد , ة( ٩ ۔ ٦ ۔۔ ه '۔ه< ت ۔

 اهطنسبت ال و كمنع لا ةلولغَم كديب لعجت ال و » : م الهلا و ةالصلا

 لب ) : كاحضلا لاقو . ريذبتلاو ريتقتلا نع ىهنف « طسبلا لك
 . «ُغاَشَي فيك قفني » ناتطوسبم هاتمعن لب يأ (.ناتط وتسم هادي -. ۔, ه۔ے م ٥. 7 س ,7

} ٧٣ ٢ 

  _ 5ةينونلا حرش ىف لاق ( خلا . هتردقو هكلم كلذب نونمي ) :هلوق :

 ةوقلا ديلا نوكت ةريثك هوجو ىلع برعلا مالك ىف جرخت اهناف ديلا ريسفت اماو

 ىلاعت هللا لاق ةمعنلا ديلا نوكيو يرنياب اَعاتِيَنَب ءاَمَسلاَر ه : ىلاعت هللا لاق :

 , تَلمَع اًمم « : ىلاعت هللا لاق ةردقلا ديلاو , هاتمعن دارأ ي نامو بمم هادي ن

 هديب ىذلا كرابت » :: ىلامت هللا لاق كلملا ديلاو . انلمع امم دارأ « مانأ انيديأ
 لوقتو . ىكلم ىف ىأ ( ىدي ىف رادلا هذه ) : لئاقلا لوق كلذ لاثمو . " كلملا

 دبلا ىمه برعلا مالك قالطا ىف ديلاو . نادي رادلل سيلو رادلا ىدي ند تدمق

 لاق اذاو . كلملا دارأ هنأ انملع ىدي ىف رادلا هذه :: لئاقلا لاق اداف ةبكرملا :

 هديب باننكلا اذه بتك نالف :: لاق اذاو . ةنملا دارا:هنأ انملع ءاضيب دي ىدنع نالفل

 :دارملا نيبتي تالشلاو نئارقلابف ةح زاجلا اهنأ انملع ء .

)!( ةبآلا ب ةذناملا ةروس 6٩ ٠



 اضيا ديلا ىف (25) بابلا 48

 اهانمم نيبت ةنيرق اهنم ةيآ لك تنراقو ىآلا نم انمدق امب نآرقلا قطن املف
 ءةلولغم هللا ي دوهيلا تلاقو» : ىلاعت هلوق ىلا ىرت الا . ىنعملا كلذ ىلع ديلا انلمح ,

 انملع « ءاىشي فيك قفني ه : لاق املف . كلذ نع ىلاعت سوبحم هقزر اودارا امنا

 . ايندلاو نبدلا ةممن دارأ ى ناتط وسبم هادي « : هل وق نا

 رك اهطسبَت لو َكَقْنَع لا ةلوْلْعَم كلدي لَعجَت كر ه : ىلامت هللا لوق اهريظن

 مهاده نأ مهيلع هللا ةنم دارا « عويدئأ َقوَق هللا دي ه : هللا لوق كلذكو " طسبلا
 تايآلا هذه ىف ديلا لمح ىلا حأ - َ ُتَعَذ ال . ناميالا اولبق نأ مهتنم قوف

 تَلمَع اتم » :' هلوقو . يدمب تقلح » : ىلاعت هللا لوق اندحو املد . ةح راحلا ىلع

 ىلع انه اه ديلا انلمح ةردقب الا عقي ال قلخلاو . قلخلا ةنيرق هتنراق 4 اًنبرئآ

 ندبلا ىف ةبكرم ةحراجلا ىحم ىتلا ديلا اندجو املف غئاس لكلاو . ةردقلاو ديكوتلا

 . اذه ءارو نم لقعلا ذا لج و زع هللا نع ةحراحلا 'ديذن ةفلؤم .

 ءاضعالا نم كلذ ريغو عارذلاو ديلا ركذت برعلاو : لاق نأ ىلا رهاظ هلك كلذ
 : لاق امك ح راوجلا رن اهب ديرتو

 ططق هلحر ىف امب نيديلا دعج هبحاص لحر ىف امب نيديلا طبس

 : رخآ لاقو هلام ىف حتلاب و هرعغ لام ىف ءاخسل \ب هفصب

 ا عانقلا تللج ءاملظلا اذا حير لكب بهت ران هل

 اعارذ مهبحرا ناك نكل و اما وس مم رثكا ناك نا امف

 ةظفل لك ىلع رمشلاب داهشتسالا نع انعنم . هلام :ةلق ىلع لامتحالا ةعس ديري
 ٠ راصتخالا بح

 قلع قرع طايتلاو : حاحصلا ىف ( بلقلا طاين ) نيتولا هنم انمطقل » : هلوق

 . خلا ¡ اضيا طينلا وهو هبحاص تام عطق اذاف نيتولا نم بلقلا هب
 . هبحاص تام عطقنا اذا بلقلا ىف قرع نيتولا : رخآ لحم ىف لاقو

 نم هرهاظ ىلع هؤاقبا : اممدحأ :: نب ريسفت نيميلا ىف ىرداضيبلا ركذو

 . ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نيمي اهب دارملاو ةحراحلا

 مث » هنيميب ب نيميلاب هنم انذخال ه : لاق ثبح ةوقلاب لي واتلا : ىناثلاو

ام عظفاب هكالهال ريوصت وهو هقنع برضب هبلق طاين ىا « نيتولا هنم انمطقل
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 فيسلاب هحفكيو هنيميب لاتقلا ذخاي نأ وهو . هيلع نومضغب نمب كاوملا هلعفي

 : ةوقلا ىنعمب نيميلا : ليقو . هدبح برضيو

 : ىلاعت هل وق ىف ىواضببلا لاق . خلا « سومحم هقزر د وهلا بلاق ه : هلوق .

 اهطسب و دبلا لغو ّ فزرلاب رتقم كسمم ىأ )1) . ةلولفغم هللا دي د وهبلا تلام ر ه

 لمعتسي كلذلو طسبو لمو دي تابثا ىلا هيف دصق الو دوجلا ر لخبلا نع زاجم
 : هل وقك كلذ ر ومني ٧ ثمح

 هداهور هعدالت هادن نركش لباوب نيدبلا ط ىمحلا داح

 عمج داه ولاو . ةعلن امدحاو ةيد رالا نوطب لا ضرالا ىلغأ ى راحم خ النلا

 ة ت اش) ةبكرملا تازاحملا نم هرظن و . حاحصلا نم ها نئمطما ناكلا ى د ددمم و

 . :لمملا

 د , ه ۔۔ م 4 ح ل س م .مهم ,؟ .م

 ؛اينئأ نزحتو كرقمك هللا نإ اؤلاق نيذلا َلوَق هللا ميس دقل ه هنا هانعم : لمقو
 وأ ةنكسملاو رقفلاب وأ دكنلاو لخبلاب مهيلع ءاعد « اولاق امب اوئيلو مهيدنآ تدغ
 درلا ىف ةغلابم ديلا ىنث . ناط شم هادي نم » :: لاق نأ ىلا ةقبقح ىدبالا لغب

 هيطعي نأ هلام نم ىخسلا هلذبي ام ةيام نافء٬دوجلا ةياغل هنابثاو لخبلا ىفن د

 ماركالل ىطمي ام و جاردتسالل ىطعي ام ىلعو ةرخآلاو ايندلا حنم ىلع .-7 هدب

 قضبو ةرانأ عسوي هثافنا .ىف رانخم وه يا كلذل ديكأت » 4اَشَي ك قفنت «

 دي تاذ ىف ةعسو قبض بقامت ىلع ال هنمكح ىضتقمو هتثيسثم بسح ىلع ىرخآ
 : لام نأ ىلا

 طسس ام دوهبلا نع هللا فك امل كلذ لاق هناف ءار وزاع ند صاحنف ىف تلزذ ةد آلاو

 نورخآلا هيف كرشأو ملسو هيلع هللا ىنص اذمحم مهبي نكن مونب ةعسلا نم مينع

 . هلوقب ازىضر مهنال

 لاق (2) « .طسبلا لك اهطسبت الر كتنع ىلا ةلولفم كدد لزعحت الو ه : هلرق

 داسصتنالاب ارمآ امهنع ىهن رذبملا فارساد ححلا عنمل ناليتمت : ىداضيبلا

 ربذبتلا ءوسو فارسالاب سانلا دنعو هللا دنع (مْرَلم دعْتََتر مركلا وه ىذلا امهنيب
 . هنم غلب اذا رفسلا ةرسح نه . كدنع ؛ىش ال كب امطقنمو امدان (اًروَسحَم)

 6١ ٠ : ةيآلا . ةدئاملا ةراس اا)
٠ 29 ةبآ نسه ءارسالا ةروس ):(
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 : لاقف ىبص هانأ ذا سلاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنيب : رباج نعو

 انيلا دعَت ةمتاس ىلا ةعاس نم : لاقف ( اصيمق يا اعرد كيسكتست ىما نا أ

 هراد لخدف كيلمت ىذلا عردلا كيسكتست ىمأ : نا هل لق تلاقف هما ىلا بهذف
 لزناف جرخي ملف ةالصلا اورظتناو لالب نذاو انايرع َدَعَقو هاطعأو هصيمق عزنو
 . ردقيو ءامشي نمل قزرلا طسبي كبر ناي » : لجو زع هلوقب هالس مث كلذ ىلاعت هللا
 . خلا . ةمكحلل ةعباتلا هتئيمشمب هقيضيو هعسوي يا

 م ._- =
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 » .ضرالاو تاومسلا رون هللا » : هلوق ىف

 نع هنع هللا ىضر سابع نبا لئس : ديز نب رباج لاق _ 8
 (1)نسحلاو سابع نبا لاق «ضزألا و ِتاَوَمَسلا ون هللا» : هللا لوق

 لدع هللا : دهاجم و ىكملا ملسم وبأ و )2( دمحس نب ورمعو ةداتق و

 : هلوقك ضرالاو تاوامسلا ىف نم ىداه وهو ضرالاو تاوامسلا

 : هل وق ام ١ و . هلدع لثم ىنعي امن ا لثم هل سيل و « ورون لثم «

 (3) ىبلكلا ناف « ةكلملاو مامغلا ىم للظ ىف هللا :مهيتأي نأ لاي »
 وه و ؛مهنيب لصفيف هئانضقو هرمأب مهيتأي : لاق حلاص ىبأ نع ىور

 هرمأب ىنعي & َكنَر ءاَجَو » : هلوق كلذك ودهاجم و نسحلا لوق

 ىنعمو )4( ورمعو حلاص وبآ و نسحلاو سابع نبا لاق هئاضق و

 : لجو زع هللا لاقو هؤاضق ىأ كبر رمأ ءاجو ىآ « َكَنَر َءاَج »

 لوق كلذ ىلع ليلدلاو لسرلا مهتءاج ىنعي «رباتكي مهنج مكو »

 ُمُهَيتات نأ آلا نورظني له » ::ىرخالا ةيآلا ىف لجو زع هللا
 2 و ٥ .؟ ۔ ه “ ح ا

 نولوقي اوناك لاقف كلذ نع ميشه ,7 «'كبَر رما ىتاي وا هكنالملا

 انأ اؤرَي مل وأ » : ىلاعت لاقو هؤاضق ىأ « َكَبَر رمأ ءاَجَو «

 هناينب هللا تاق » : لاقو « اهفارطأ نم اهصقنت ضزألا ىتأن
 . )5( » ا وبستحَب < ر مل ثيح نم هللا مهاتاف » : لأقو » دعاوقلا م

 ر ٧٣ ٢
 .۔كں

 نا وا هلوقل نوعبات هدعب نمو نسحلاو سابع نبال وه امنا باوجلا س خلا نعلاو هلوق (1)
 ٠ هدعب مهركذف هداهتجا قفاو مهداهتجا

 ٠ رمع غ (2)
 ٠ ىور ىبلكلا لاق ۔ خسنلا ضعب ىف ىور ىبلكلا: ناف هلوق (3)
 ٠ رمع خ (4)
٠ 2 ةيآ نم رشحلا ةروس (5)



 __ _ شاد تاوسلا :هه د(توبب. {{{ 2
 تاومسلا ىف نم ىداه وهو ضرالاو تاومسلا لدع هللا ه : هلوق - 8

 : لاق ثيح رونملا ىنعمب رونلا نأ وهو اثلاث ىنعم تالاؤسلا ىف داذ « ضرالاو
 (رون) لاق نا كلذكو ماسجالاك ال مسج كلذك . كرشأ دقف ( مسج هللا ) لاق ناو

 . هلك اذه ىف كرشأ دقف (رونلا رون اي) لاق وأ (راونالاك ال رون) لاق وأ

 . لاق نا ىلا . ديحوت كلذف (ضرالاو تاومسلا رون هللا) : لاق ناو
 تاومسلا لدع ىأ (5) (ضرالاو تاومسلا رون هللا ) : لجو زع هلوقو

 . ضرالاو تاومسلا ىف نم ىداه : ليقو . ضرالاو

 . هادع لثم ىآ هرون لثم امهرون قلخ هنأو ضرالاو تاومسلا رونم : ليقو

 سابع نبا . ريسفتلا لهأ لاق دقف ةيآلا هذه ريسفت ىف تالاهجلا حرش ىف لاقو

 انباتك بحاص لاق كلذكو . ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف نم ىداه هنا ىأ هرغو

 (ضرالاو تاومسلا رون) : لحو زع لاقف . هل ةرصبتلاو اهلهال ةيادهلاب لوقي ذا اذه

 رونلل لثملا لعجف ىنعي (هرون لثم) :: هلوق ىلا ىرت الا . مهلديو مهيدهي هنا ىنممب
 . لاسأ هلل اوبرشت ًال) : لجو زع لاق دقو . لثم هل سيل لجو زع هللاو

 ةذفانلا ريغ ةوكلا ىهو (ٍةاكشيَك) نمؤملا بلق ىف هاده ىأ ريسفتلا لها لاقو
 ناميالاو ىدهلاب ءايضو رون وه ىذلا حابصملا لتمو نمؤملا بلق لثم حابصم اهيف
 . خلا . بلقلا ىف ىذلا

 نال ابلق (خلا ءايضو رون وه ىذلا حابصملا لثمو هلوق ىف نا رهاظلا) : لوقا
 هبسشثملا نمؤملا بلق ىف نيلاحلا ءايضلاو رونلاب نييمسملا ناميالاو ىدهلا هيبضت دارملا ,

 سوسحملاب لوقعملا هيبت دارملا نال اهيف ىذلا حابصملاب ةذفانلا ريفلا ةوكلاب

 7---777رستلا ةقيقحب ملعا هللاو . ةذفانلا ريغلا ةركلا ىف ءيفملا حايصملاب بلقلا ن هايسضو رون امع نيذللا ناميالاو ىديلا:لتو الم لوقي نا بسانل
 هنم دمتسي ىذلا تيزلا ركذ مث . قارشالا ىف ةدايز ةجاجزلا ركذو : لاق اندع

 لئالدلاو نايبلا نم نيؤملا بلق هب هلللا دمي ام لثم هلثم تيزلاو . حابصملا
 نم ريسفتلا لهأ ركذ اذكه . اهب نمؤملا بلق هللا دادمال ةياغ ال ىتلا دهاوشلا و
 :. لاق نا ىلا . ملعلا لهأ

٠ 35 ةيآ نم رونلا ةروس (5)
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 ىتم موقلا نا ريغ . هحوضوو هنايبل ىنعملا اذه ىف راثكالا ىلا جاتحي سبلو

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم وآ لحو زع هللا بانك زرم امالك ا وعمس

 مهملع روصقل كلذو . هقلخب لحو زع هللا مههيبشت نم مهسفن أ ىف ام ىلا هب ا ومعذ

 باتكلا اذه بحاص لوق لا عمست الأ . ةنسلاو هللا باتك ىناعم نم مهفلا نع

 ابيجع ارمأ ةيآلا هذه ريسفت ىف ىواضيبلا ركذو . نولهاجلا نظي ام ىلع كلذ سبلو

 . عجاريلف . هركذ لوطي

 اممو ةينونلا جپبش ىف لاق .(مهنيب لصفيف هناضقو هرماب مهيتأي ىأ) : هلوق
 (7) (امَصافَص كلملاو تبر ةأَجَو) : لجو زع هللا لوق نم ةهبشملا ىنعب هب ارتادن

 نم اهلاثمآ] ىف (6) (مامَملا نم للظ ىف هالا مهيتأي نا الا نوارظنبب لمر : هلرقو إ ٥ ] :: ۔ر .6 . ث ه . ٨ . ٥ 7 ٢ : ٦: س ..
 ء

 : هل وق ىف ىنعملا لب . كلذ نع هللا ىلاعت لاقتنالارد ءىحملا ىلع ىنعملا ١ ولمحفذ تايآلا

 . لدعلا همكحو لصفلا هؤاضق و كب ر رمأ ىأ (كبر ءاج د)

 لوقي ميظعتلا ةدارا ىف رمالا ىذب رمالا نع ريبعتلا برعلا مالك عئاش نمو
 لاصتا دارملا لب هلاقتنا ضرفلا نسيلو (هاوس نم لطب ريمالا ءاج اذا) : مهلناذ

 ىف ريسفتلا بحاص حلاص ىباو دهاحمو نسحلا لوق وعو هرحجاوزو هرماوأ

 . (ك نبز ةءاَجَور : هلوق

 هرمأ يا (هللا مهيتأي نأ الا نورظني لمه) : هلوق ىف سابع نبا نع كلذكو

 . مهنيب لصفيف هؤاضقو

 : هلوق ىف ريغلل كلذ لثم غاسل لاقتنال :وه ءىنجملا نأ ةهبسملا لي وأنت غاس ولف
 17 .تم ء , و ى م ۔

 اولع اولامت امع ىلاعت (دمعاوقلا نم هتاين هنلا َىناَق) : هلوقو (بانكب معانئج دفلو)

 . ريهظ هنارو نم لقملا ذا هب أوقلمن ام عيمج ىف نفلا اذه . اذكهف اريبك

 ىلاعت هلوقل هساب وا هرما مهيتاي ىأ (هللا مهيتاي نأ الا) هلوق ىف :ىواضيبلا لاقو

 ةلالدلل هب ىتأملا فذحف هسابب هللا مهيتأي وا (اتُسأب ماحف (نر رمأ نأي ور
 . خلا (ميكح زيزع هللا نا) : هلوقب هيلع

 نم هرمأ اع انأف ىأ ::: ىواضيبلا لاق (دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتاف) : هلوق

 راصو مهتوف نم فقسلا مهينمع رخف تعضعض نأب اهيلع اونب ىتلا دمعلا ةهج

 ٠ 210 ةيالا . ةرقبلا ةروس (6)

٠ 24 ةيآلا ؤ رجفلا ةروس (7)
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 وهو نوعقوتي الو نوبستحي ال(نورُعشَي ال ثيح ني باذملا ههاتأ». مهكاله ببس
 . ليثمتلا ليبس ىلع

 عارذ فالآ ةسمخ هكمس لبابب حرصلا ىنب ناعنك نب :دورمن هب دارملا ليقو

 . اوكلهف هموق ىلعو هيلع رخف حيرلا لحو زع هللا بعحاف ءامسلا رمأ هب دصرتيل

 ههانأف) : هلوق ىف ىواضيبلا لاق (اوبستحي مل ثيح نم هللا مهاتاف) : هلوت
 . ءالجلا ىلا رارطضالاو بعرلا وهو هباذع يا (هللا

 وأ باذعلا ىأ مهتاف ءىرقو هللا رصت مهاتاف ىأ نينمؤملل ريمضلا لبقو

 . خلا . رصنلا

دل
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 نورشعلاو عباسلا بابلا

 » كيلا رظنأ ىن رأ بر » : لاعت هلوق ىق

 :ىلاعت هللا لوق نع هنع هللا ىضر سابع نبا لئس :رباج لاق - 9
 ِ -{ .يق ن ر 7

 هموقل راذتعالا هجو ىلع كلذ : لاقف « كنلا ] ىنز تبر «

 . هللا ةيؤر نم اوسئيف هتايآ نم ةيآ هللا مهي ربل

 (1)حلاص وبأ انثدح : لاق ميهاربا نع ليعامسا نب ريمع - 0

 َكَناَعْبَس » : ىلامت هلوق ىف كاحضلا نع (2) ريبج نع سابع نبا نع 6
 « نينمؤملا لَوأ انأو » كيلا رظنأ ىنآ ىتلأسم نم « كلا تبت
 : نسحلا لاقو 0 كلذ لثم : دهاجم لاقوءدحآ كاري ال كنأب نيقدصملا

 نل : بيبح نب عيبرلا لاق . يناري نأ رشبل ىفبني الو ينارت نل
 دحأ هاري نل ىأ ةفللا لهأو نييوحنلا دنع سايالا فورح نم فرح

 » لبجلل هَبَر لَجَت املف » : هلوق امأو ةرخآلا ىف الو اين دلا ىف

 رخو اكد راص ىتح لبجلا اهلمتحي ملف هتايآ ضعبب ىلجت املف يأ

 ناو ىتلاسم نم َكيلار ثْبَت كناحبس : َلاَق قافآ اَمَلَق اَميَص ىسوم

 ىلجت : دهاجم لاقو.(3) هاري نآ رشبل يفبني الف . نينموملا لأ
 ىرت ال كناب نينمؤملا لوأ .: سابع نبا لاقو . اكد هلعجف لبجلل هرمأ

 . ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف

 : ه ٣

 ٠ حلاص ىبا نع انثدحو خسنلا رثكا ىف حلاص وبا انثدح : هلوق (1)

 ٠ يبجو هباوص لعل : ريبج نع هلوق (2)
 ضعب ىفو نيرادلا ىف دحا هاري الف دحال هتيؤر حصت ال ىا هاري نا رشبل ىفبني الف : هلوق (3)

 ىسوم مالك ىلع ابترم افناتسم مالكلا نوكي ىلوالا ةغسنلا ىلعف كاري نا رشبلل ىفبني ال هناف خسنلا
 بطقلا ةغسن ىفو مالسلا هيلع ىسوم مالك نم ةلمجلا هذه نوكت ةيناثلا ةغسنلا ىلعو مالسلا هيلع

٠ ىنعملا رهاظ وه كاري نا رشبل ىفبني ال هناب



 كيلا رظنا ىنرا بر : ىلاعت هلوق ىف (27) بابلا 56 0

 قلعتي اميف : ةينونلا حرش ىف لاق ( كيلا رظنا ىنرا بر ) : هلوق - 89
 مهد وحجب دوهيلا تك رشا امنا سيلأ لاق ناف : هصن ام ةيؤرلا هبر ىسوم لاؤسب

 مهبر مهيري نأ مالسلا هيلع ىسوم مهلاؤسبو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انثيبن

 . معن : هل ليق ؟ ةرهج

 مل مالسلا هيلع ىسوم نا : انلق . هبر ىري نا ىسوم لأس دقو :: لاق ناف
 (4)(كيلار ظن] ىنرأ بر) :: لاق امناو دوهيلا تلاس ام لثم انايع هبر ىري نا لاسي

 هتيؤر نم اوساييف هتايآ نم ةيآ مهيريل هموق ىلا راذتعالا هجو ىلع اذه : لاقف

 وهو امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع ديز نب رباج ىور اذكه لجو زع

 رشبل ىفبني الو ( ىنارت نل ) : ىلاعت هللا لاق امك هيلع سانلاو نآرقلا نامجرت
 ىلع اذهف ( ىنارت فوسف هناكم رقتسا ناف لبجلا ىلا رظنا نكلو ) . ىناري نأ

 نولخدي لو ) هريظنو . ىنارت نل كلذكف رقتسي ال لبجلا نا امكف ىا ءاجرلا مطق
 . ملع] هللاو . ةربالا ةبقث ىأ ( طايخلا مس ىف َرَمَحْلا جلي ضَح ةّنَجْلا

 لبجلا اهلمتحي ملف هتايآ ضعبب ىلجت ىأ ( لبجلل هبر ىلجت املف ) : ىلاعت لاق
 كايا ىتلأسم نم سابع نبا نع ( كيلا تبت كناحبس لاق قافا املف ) اكد راصف
 : دهاجم لاقو . دحأ كاري ال كناب نيقدصملا ( نينمؤملا لوأ اناو ) كيلا رظنا نا
 . كلذ لثم

 اذام نمو ؟ بات اذا معف ءىطخم ريغ مكدنع ىسوم ناك ناف : لئاق لاق ناف
 . ؟ ةقعاصلا هتذخأ

 ةلأسملاب ىلاعت هللا ىدي نيب همدقتل كلذ نا : اولاق ريسفتلا لها نا هل ليق

 . كلذب رمؤي نأ لبق

 . ةيؤرلا هبلط لجا نم اتناك امنا ةبوتلا ناو ةقعاصلا نأ اومعز ناف

 كلذكف .لحي الو هل زوجي ال رمأ ىلع الا ادحا بيصت ال ةقعاصلا ناف مهل : ليق

 . عمجا مكيلع لخاد اذهف هل زئاج ريغ رمأ ىلع الا اهبحاص نم نوكت ال ةبوتلا

 ةيآ لجو زع هللا باتك ىف ةهبشملا نم ةيؤرلا لها دنع سيل هنا اوملعا
 هبر ىسوم ةلاسم اهيف ركذي ىتلا ةمدقتملا ةيآلا هذه نم مهسفنا ىف قثوا ىه

٠' 143 : ةيآلا ، فارعالا ةروس (4) .



 57 كيلا رظنا ىنرا بر : ىلاعت هلوق ىف (27) بابلا

 امناف ةدايزلا اهيف ركذي ىتلا ةيآلا امأو رظنلا اهيف ركذي ىتلا ةيآلاو لجو زع
 . اذه لبق انمدق امك افسعت اهلي وات ىف اوفسعت

 هامشاح _ مالسلا هبلع ىسوم كرشي مل ىشح فيكف ةيؤرلا ةقيقح ىلع مكدنع ةيؤرلا

 هيلع ىسومل صخ ري فيكف لأس ىذلا لثم اهلاؤسب دوهيلا تك رشأ امك _ كلذ نم

 (5) «عهمَنَظب ةقعاصلا مُهتَدخاَف) : ىلاعت لاق دقو هريغ ىلع هيف دش رمآ ىف مالسلا

 ىسوم لأس ىذلا نأ ىلع ةلالدلا حضوا اذه ىفف (مهك رشب ( : ريسفتلا لهأ لاق

 دايق ىلع ىفبنيف . ءىش ىف دوهيلا تلأس ىذلا ىنعملا نم وه سيل مالسلا هيلع
 نأ اقحتسم اكرشم مالسلا هيلع ىسوم نوكي نأ ةيؤرلا باحصاو ةهبشلا لوق

 . أطخلا لمهأ ةلاقم نم هميلكو هيفصو هللا لوسرل اشاحف هملظب ةقعاصلا هذخأت

 مك دوبعم راص ةلع ةيال ان وربخا : مهل لاقيو : لصف : رخآ لحم ىف لاقو

 تاذلاف تاذلل متلق ناف ؟ ربخلل مأ تاذللا ايندلا ىف ىري الو داعملا راد ىف ىري

 ؟ ربخلا كلذ امف ربخلل منلق ناو ريفتت ال

 ةيؤرلل ربخلا اذه :: انلق ( ةرظان اهبر ىلا ةرتِان ذئموي هوجو ) : منلق ناف
 نأ الا هنودجت متسلف ؟ ايندلا ىف هب ىري ال ىذلا ربخلا نياف داعملا ىف مكدنع

 . ( راصبالا هگرذدنأ ال ) :: هلوق اولوقت

 . تقو نود تقو نع ربخ وأ تاذلا نع ربخلا اذه : مهل ليق كلذ :: اولاق ناف

 كلذ ىف ناك اذا ريغتت ال تاذلا نا : متلق دق : انلق تاذلا نع ربخ : اولاق ناف
 . ثدحملا ةفص ىلا ميدقلا ةنص رييغت

 هللا ربخا ام حيمج ىف كلذ لثمب اولوقت نآ مكمزليف تقو نود تقو نع متلق ناف

 (اَمْمْظَح هووي الؤ.موَت الو ةنس هذخات ) : هلوق نم نآرقلا ىف هسفن نع هب
 ىف اهلكاش امو هللا باتك نم رابخالا هذه نوكتف ( ةَّرَد لاقم هنع ثري الوأ )
 . تقو نود تقول ىم امنا ىلاعت هللا ةفص

 ذئموي هوجو ) : هلوقب ( راصبالا هكردت ال ) : هلوق ىف ىنثتسا دق : اولاق ناف

 ( وملا امتقو اَهيَلَجُي ال ) :ة هلوق ىف ىنثتسا دق مكلوق ىلع كلذكو : انلق ( ةرضان

: ٠ 153 : ةيآلا } ءاسنلا ةروس (5)
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 هسفن نع هب ربخا ام عيمج ىف (1) (ةّرَك لاقن هنم برعي الور (وُه ار اهدع الور

 ملعت ىتح ) : هلوقب (2) ( مهما اَرَح ويف للا ملَع لو ( : هلوقب هملعي هنأ

 ىتح نوكي امم اثيش ملعي ال هجولا اذه ىلع نوكيف اهلاثما ىف (3) (مُكَ نيدهاجملا

 . نوكي

 تافص نم كلذو ملعلا ثادحتساو لهجلاب هلل افصو اذه ىف نا ::: اولاق ناف

 ىري هنأب هل فصولا كلذكو : انلق . كلذ نع هللا ىلاعت . قولخملا ثدحلا

 ماسجالا ىف ةبكرملا ناولالا نم نول هناب هل فصو نايملاب كرديو راصبالاب

 نع هللا ىلاعت . قولخملا ثدحملا تافص نم كلذو ناكم نود ناكم ىف ةثدحملا

 . ملعا هللاو .عجاريلف افيرحت وا اطقس همالك ءانثا ىف نا رهاظلاو اريبك اولع كلذ

 امع رصبلل جارخاو . لاحملاب رتست وهف ( فيك الب ىري هنا مهلوق ) اماو
 وه امناو رصبلاب اكاردا ىمسي ال هعم فيك ال ىذلا كاردالاف . هيلع هللا هعبط

 .. ةفرعملا ةقيقحب ىلاعت هللا قح ىف ملع

 هللا نوكي نأ نوركتنت ام : لئاق لاق ناف : لصف : اضيأ ةينونلا حرش ىف لاقو

 : هل انلق ؟ ةرخآلا ىف اهب هنوكردي ام ةوقلا نم هئايلوأ راصبا ىف ديزي لجو زع

 راصبأ ريغ ذئنيح دؤعتف اهانعم نع راصبالل ةجرخم نوكت نا نمأ ةدايزلا هذه ولخت ال
 :وتلا نوكت وآ , رصبتو ىرت نوكت نآ اهتع زطب اهينامم عم راسلا تجرخ اذاف
 لكب تيوق ول راصبالاف كلذك تناك اذاف اهانعم نع راصبالل ةجرخم ريغ ةدئازلا
 . ىرت الأ , صاخشالا نم اصخشو ناولالا نم انول الا كردت ال ةعوبطم ىهف ةوق

 ةوقل ناويحلا نم هريغ ىري الام ليللا ةملظ ىف رصبيو ىري ناك امنا دسالا نا

 نع ةدايزلا كلت اهجرخت ال اهترارح تداز ول رانلا كلذكو . هرظن ةدشو هرصب

 نع ةدايزل٣ كلت هجرخت ال ةدومجو ةدورب داز ول جلثلا كلذكو . ةقرحم نوكت نآ

 ىسع ام هانعم ىف داز.ول هيف وه ام ىلع هللا هعبط قلخ لك كلذكو . هيف وه ام ىنعم

 ىذلا هعبط نع هلقنت الو اهل وه ىتلا هتفص نم ةدايزلا كلت هتجرخا امل . هديزي نا
 . رصبلا ىف لوقلاك رصبلا ريغ ساوحلا رئاس ىف لوقلاو . هيلع عبط

 ٠ 61 ةيآلا س سنوي ةروس (1)
 ٠ 23 ةيآلا 0 لافنالا ةروس (2)
٠ 32 ةيآ نم لاتقلا ةروس (3)



 9 كيلا رظنا ىنرا بر : ىلاعت هلوق ىف (27) بابلا

 ىنعم ىف نوكت نأ نم ولخت ال : هل ليق ةسداسلا ةساحلا نع لاس ول كلذكو

 . ءاوس هيف ةدايزلاو رصبلا ةلاسم ىف انبجا ام ىلع هانعم ريغ ىف وأ رصبلا

 راصبالاب ىري لجو زع هللا نوكي نأ متركنا ام لاق ناف :: لصف : هدعب لاقو

 راصبالا هكردت ا ( : هلوق اهدحأ هوج ول كلذ ان ركنا : هل لبق ؟ داهملا راد ىف

 نم تقو ىف هنع ىفنت نأ ىغبني الف اهب ىلاعت هللا حدتما ةحدم هذهف ( ةيآلا

 نم ربكأ ىسوم اولاس دقف ) : لاقف كلذ هلأس نم لوق مظع لامت هنالو تاقوالا

 ةرهج هيلع زوجت ةيؤرلا تناك ولف قعاوصلاب كلذ ىلع ةبوقعلا مهل لجعف ( كلذ
 . هيلع بقاعو كلذ مظعتسا

 ىلع ةيؤرلا ىفنب ربخلا ءاج : هل ليق ايندلا راد ىف ةيؤرلا مهليجعتل لاق ناف

 ايندلا ىف رصبلاب كردي ال نأ ىضتقت لوقعلا ناف اضيأ ةرخآلاو ايندلا ىف مومعلا

 وأ هلك كردي نا ولخي ال ةرهج كردا ءىش لك نال ساوحلا نم ثىشب الو ةرخآلاو
 . ةرهج كردي ال هنا ىلع لدي ام ضعبلا وا لكلاب هل فصولا ضقانت ىفف هضعب

 هج ردي نا اما نيتلزنم ودعي ال هل كردملا ناك ةرهج كردي نأ زاج ول اضياو

 ليحتسي ناكم لك ىف هل قلخلا كارداو . ناكم نود ناكم ىف وأ ناكم لك ىن ..

 نال ةدحاو ةلاح ىف ةنكمالا عيمج ىف ءايشالل كاردا مهقلخ ىف سيل هنا كلذو

 نوبوجحم مهنأ كلذو مهساوح ىذاحو مهراصبا ىقال ام ١٧ا نوكردي ال قلخلا

 ناكم نود ناكم ىف هنوكردي قلخلا ناك ولو . محءارو ام كاردا نع مهتقلخب

 ضعي ىف هكاردال ءىشلا ضيعبتل هجو الف ءىش نود ءىش ىلع تعقو امنا ةساحلاف

 نع هللا ىلامت . ضمبتم زحتم وهف اذكه ناك نمف ضعب نود اهيف ىه ىتلا هنكاما

 . اريبك اولع هب هوفصو ام عيمج

 ىآ ءاكد ءىرقو ناوخا قدلاو كدلاو انتفم اك وكدم ىأ ( اكد هلعج ( : هل ق

 . ءاكد عمج اعطق ىأ (اكة) ءىرقو اهل مانس ال ىتلا ءاكد ةقان هنمو ةيوتسم اضرأ

 ۔ ىأر ام لوه نم هيلع ايشغم ىأ ( اقعص ىسوم رخو ) : هلوق

 .نذا ريغب لاؤسلا ىلع مادقالاو ةأرجلا نم يأ ىتلأسم نم ( كيلا تبت ) : هلوق ,
4
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 « ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا » : لاعت هلوق ىق ,

 : ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئس : ديز نب رباج لاق _ 871
 هقلخ ىلع هؤانثو هركذ عفترا : لاقف « ىوتسا شعلا لَع نمحرلا »
 . كلذ نع هللا ىلاعت ادادنآو اهابشأ هل نا نوددنملا لاق ام ىلع ال

 انثدح : لاق ميهاربا نب ليعامسا انثدح : لاق د 3

 لئس هنآ رمع نب هللا دبع نع دهاجم نع ميلس ىبأ نب (1) ثيل

 نولوي اسان َنا, : هل لاقف سدقملا تيب ىف تناك ىتلا ةرخصلا نع
 رمع نب ١ دعت راف اريبك اولع نولوقي امع ىلاعتو هناحبس مهلوق ركذف

 : رمع نبا لاقف لاقتنالاو دودحلاب هوفصو نيح اقفشو )2( اقرف

 دوهيلا مالك اذه&نيقولخملا تافصب فَصوي نأ لجأو مظعأ ةللا نا
 ِ ر٥ , ۔ إ و ا۔ هس

 ىوتسا يآ « ىوتشا شزقلا لَع نمحرلا » : لوقي امنا هللا ءادعأ

 لتاق : ةيفنحلا نب دمحم لاق : ثيل لاق . هتيرب قوف هتردقو هرمأ

 هلل ا عضو نولوقي مُهلَضأ ام : لاق وأ مهرفكأ ام ماشلا لهأ هللا

 ىنعي هدابع نم دبع عضو دقو سدقملا تيب ةرخص ىلع هَكدق

 .ابيذكت سانلل ةلبق هلعجف رجح ىلع همدق مالسلا هيلع ميهاربا

 ىلع هدجمو هؤانثو هركذ عفترا نسحلا لاقو .مهلطابل ادرو مهل وقل

 . ناكم ىلا ناكم نم لاوزب ىلاعتو كرابت هللا فصوي الو هقلخ

 رهق نولوقي انباحصأ ناك : لاقو كلذ نع (3) ميشه لئسو : لاق

 ناحد يهو ِاَمَسلا لا ىوشا مث» : هلوق ىف نسحلا لاقو . شرملا
 «شزقلا لَع ىوَمشا َهث» : هلوقو ءامسلا ىلا هتردقو هرمأ ىوتسا ىأ

 ٠ ثسيللا خ (1)
 ٠ اعزف خ )٥(
. ماشه ةديدع خسن ىف ميشه هلوق (3)



 61 . ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا : ىلاعت هلوق ىف (28) بابلا

 تافصب هللا فص وي ال وءهقلخ قوف هفطل و هت ردقو هرمأ ىوتسا ىنعي

 هللا دبع ناكو . قلخلا ىلع عقي امك فصولا هيلع عقي الو قلخلا

 ريبزلا نب ةورعو ةيفنحلا نياو رمع نباو ةشئاعو دوعسم نبا

 .هيف نوددشيو هنع نوهنيو ةرخصلا ىف ماشلا لهآ لوقي ام نو ركني

 د ه ٦٣

 خيشلا ركذ ( خلا . سابع نبا لئس : ديز نب رباج لاق ) : هلوق _ 71
 ءاوتسالا ليوات ىف فنصملا هاور ام عيمج ةينونلا حرش ىف هللا همحر ليعامسا

 عيمج ىف درلاب مهيلع رك مث ةيوشحلاو ةهبشملا ةهبش ركذ مث .راصتخاب . خلا ...
 . هلوط عم دئاوفلا نم هيف امل همالك بلاغ لقنأو هب اوقلعت ام

 اهدوبعم نأ مع زت تدحو اميف . اه رسأب ةهبسملا و : مالك دعب هللا همحر لاق

 ناكف ::: لصف : لاق . اريبك اولع هولاق ام عيمج نع هللا ىلاعت . شرعلا ىلع لاح

 فصو لجو زع هللا نا : اولاق نأ لجو زع هللا باتك نم انغلب اميف هب اوجتحا امم

 َلَع ىرتشأ ةث مايأ ةّسس ىف ضرالاو تاومسلا َقَلَح ) : لاقف هباتك ىف هسفن

 ءاوتسالاو : اولاق ٠ ماسجالا نم مسج هنأ م ولعم شرعلاو : اولاق )4( ) شرعلا

 (ىلع)و (5) ( يدوجلا لمع تَوَتَساَو ) : ىلاعت هل وقل رارقتسالا وه مالكلا لوقعم ىف

 هناا لدف فانثئتسالل برعملا ةغل ىف تسيلو : اولاق . ءالعتسالل برعلا ةفل ىف

 . ضرالاو تاومسلا قلخ ام دعب شرعلا ىلع ىوتسا

 شرعلا نم لقعي ام ىلع هناو ماسجالا نم مسج هنا شرعلا ىف انلق ام ىلع لدي و

 . ءاملا ىلع هشرع ناكو ه ىلاعت هلوق ريرسلاك هناو هب هبشمو هنم قتشم شرعلا نا و

 :: لاقو هنع تدجو اميف بيسملا نب ديعس معزو ى ميظعلا شرعلا بر » لاقو (6)

 تاومسلا ىلع هتاذب ىلاعت هللا نوك نا ىلاعت هللا نع نوداصلا لاق امب لاق نمو

 ىلا بسنف ىلوتسا ىنعم سبل ىوتسا ىنعم ناو .. دحاو نورك شرعلا ىلعو نذضرالاو

 لجو زع هللا ربخا دقو : لاق كلذ لبق شرعلا ىلع لوتسسم ريغ ناك هنا هدوبعم

 ٠ 54 ةيآلا . فارعالا ةروس (4)
 ٠ 44 ةيآلا . دوه ةروس (5)

٠ 7 ةيآلا . دوه ةروس (6)
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 سس سسسسسسسسس سس __ ___ ] .

 ىلوتسا ىوتسا ىنعم نوكي نأ كلذب لطبف :: لاق . هايا هنيوكت دعب هيلع هئاوتساب
 هؤاوتسا ناك ولف : لاق . ضرالاو تاومسلا قلخ لبق انئاك شرعلا ناك دقو : لاق

 نأ ول ىرت الأ :‘ لاق . مث ىنعم طقسل : لاق هاوس ام ىلع هئاوتساك شرعلا ىلع

 اذا ارمع مث اديز ىقال لوقي نأ زجي مل ارمع هتاقالم لاح ىف اديز ىقال ايقالم

 زوجو نايعلا رباك انلق ام فالخ ىعدا نمف : لاق اعم اعيمج امهل هتاقالم تناك

 برعلا همهفت امب هلوسر بطاخ امنا ىلاعت هللا نال : لاق . لجو زع هللا ىلع درلا

 َسآَو تات نم راَفَمل ىإو) : لجو زع هللا لوقب (مث) ىف هلوق ةحص ىلع لدتساو
 نيذلا نم ناك مث هلوق ىلا ةبقعلا محتقا الك ) : هلوقو ( ىَدَّتُما مث اًحلاَص َرمَعَو ۔ ١١. ۔ ۔.,۔ ك ے۔ے۔ ؟ ۔۔٥+ ۔ ص ۔'۔ هل إ 2 , ۔ ص إ إ .

 ىلع مهماودو مهناميا ىلع اوماد نيذلا هب ىنعي امنا : لاق (7) ( ةيآلا . اونمآ

 . (مث) ىف انركذ ام قيقحت كلذف : لاق . ناميا مدقت دمب نوكي امنا مهناميا

 . ملعا هللاو ( ىدتها مث ) : هلوق ىنعم كلذك و ::: لاق

 ( شعلا نع ىَوَتسأ مث ) : ىلامت هللا لاق قيفوتلا هللابو مهيلع درلا مكحاو 0 ذ'۔ ۔۔ے2 ادو . .
 ىوتساو مث تاملك عبرالا هذه ىلع رودي ءاوتسالا ىف ةهبشملا جاجتحا امنا اوملعا

 . تاملكلا هذه ليواتب نوبلاطم مهف شرملاو ىلعو

 لوقب اوجتحاو فانثتسالل الا ادبا نوكت ال (مث) نا ةهبشملا لوق اما : لصف
 عحَتقأ الك ) : هلوقبو ( ىَدَتُمأ ث احلاص َليَعَو َنَمآَو َاَت نم لا ) :: ىلاعت هللا
 تدجو اميف باوجلاو ةمادتسالا ىنعمب مث ( انمآ نيذلا نو ناك مث هلوق ىلا ةبقلا
 ىلع لدتساو واولا ىنعمب نوكتو ةلهملاو ىخارتلل نوكت (مث) نأ برعلا ةغل ىف
 : رعاشلا لوقكف واولا ىنعمب اهن وك اماو : لاق مث , رهاظ وه امب ىخارتلا

 ؛ذهح ثَلآقن اتمأ.َمُن آب ؟امشنَح نم ةعيب تلاس
 : : رخآ لاقو
 ٠ .دج داس دمت اق لبق نب مث هوثبا داس مث ءاس نع نإ م . ۔ ۔ ۔] ۔ غ ِ 2ِ % ٨ س . م %,
 عزنل مث ) : هلوق لجو زع هللا باتك نم هريظنو . واولا ىنعمب انه اه مثف ه | .. .... ا ؟

 اهب نأ غك نيذلاب ملعأ رتل مث ايع نمحَرلا َقَع ًدَضا مهيا راكيمش لك نم 2 - -. ر ... ر2ء؟ هب غ .د .۔ه4۔١ ح ط 1٠21. ةيح اك ث
 ىلوا مه نيذلاب املاع لزي مل ىلاعت هللا ناكو . واولا ىنعمب انه اه مثف (8) ( ايليَص

 ٠ 11 ةيآلا :. دلبلا ةروس (7)
٠ 9 ةيالا . ميرم ةروس (8)
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 ماكحالاف (9) ( تَلِصْت هت هئابآ تمكحأ تاَتك لأ ) : هلوق كلذكو ايلص اهب

 تناكف همكحا ام دعب هلصفي ال ىلاعت هللا نال ليصفتلا ريغو ليصفتلل عماج انه اه

 مث _ هلوق ىلا اوفؤا هللا دهعو ) : ىلاعت هلوق كلذكو . واولا ىنعمب انه اه مث

 هيلع انيبن ثعبم لبق مالبسلا هيلع ىسومل باتكلا ءاتياف (10) ( باتكلا ىَموُم اَنيَتآ
 . مالسلا

 واولا ىنعمب مثف (11) (اَهَجوَر اَهنَم لمج ث ةحاو ىيف ني مكَقْلَح) : ىلاعت لاق و
 نيذلا نم ناك ةث :: هلوق ىلا ةبقعلا مَحتْقأ الف)ا اهب اوجتحا ىتلا ةيآلا ىف هلوق كلذكو

 كلذ دعب ناك مث لعف ام لعف هن] دري مل هنال واولا ىنعمب انه اه مث نا ( اونمآ

 نمآو تات رملراَقَمَل ىتإو ) : هلوق كلذكو . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم
 بات نم نوكي ال هنال واولا ىنعمب انه اه مث نا (12) ( ىَدَتُما ث ًاًحلاَص َلمََو

 مث ) :: هلوق نع ان وربخ] مهل لاقيف ةلأسملا مهيلع سكعنف ايدتهم الا احلاص لمعو

 ءادتهالا مدعل ةبجوم نوكت نأ اما نيتلزنم ىدحا نم انه اه مث ولخت له ( ىَدَتمحتا

 مدع ىلع ةلاد اهنا ( ىوتسا مث ) : هلوق دنع مث تناك ام بسحب اهدوجو لبق

 ". لاق نأ لا ٠ اهدوجو لبق ءاوتسالا

 . هيلا متبهذ ام داسف ىلع اهنم عامجالا عم اهرسأب ةمالا مكتبذك

 ريمن احلاص لمعو نمآو بات نم نوكي نأ نكمي فيك مهل لاقي هنا كلذو

 ٠ىلع ىغبنيف . نيعمجا اندنع ةنجلا لهأ نم وهف احلاص لمعو نمآو بات نمف دنهم
 ءادتهالا مدع ىلع ةلاد انه اه مث نأ ( ىدتها مث ) : لجوزع هلوق نوكي نأ مكل وق

 مث نا ( ىوتسا مث ) : هلوق ناك امك احلاص لمعو نمآو بان نمم اهدوجو لبق

 ال ام اذهو . كلذ نم متركذ ام بسح ىلع اهدوجو لبق ءاوتسالا مدع ىلع ةلاد 6

 : ٠ هعفد لا .ليبس

 ىلع ماودلا ىنعمل ةبجوم انه اه مث نأ ( ىدتها مث ) : هلوق نأ متمعز ناف

 لطبف ماودلا ىنعمب ىه امنا ىوتسا مث هلوق ىف مث نآ.متمعز الهف :' مكل ليق هناميا

 .. (مكحاو) ملعأ هللاو . هب اؤلتعا ام

 ٠ اهلوا دوه ةروس (9)
 ٠ 153 و 125ث ةيآلا . ماعنالا ةروس (10)

 ٠ ١ 6 ةيآ نم رمزلا ةروس (11)
٠ 80 ةيالا م هط ةروس (12)
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 اهيلع لدتساو اهركذف ةفلتخم بورض ىلع وهف برعلا ةفل ىف ءاوتسالا اماو

 . هركذ لوطي امب ارثن و ارمش برعلا مالكو نآرقلاب

 . لاق نأ ىلا . ةبلغلاو رهقلا ىنعمب نوكي هنا اهتلمج نمو

 شرعلا ىلع نمحرلا ) : ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقو

 ىلا لايع هيف هيلع سانلاو ليواتلا بحاص سابع نباو ىلوتسا : لاق ( ىوتسا
 ناطلسلاو كلملاب هبلع هؤذليتسا وه امنا هشرع ىلع لجو زع هؤاوتساف : لاق نأ

 . هل كيرش ال

 ىلع ءاوتسالا نأ ةيرورضلا تاجاجتحالاو ةيلقعلا دهاوشلا هذهب تبث اذاف

 اهيزنت اهدعب أو . ةحرد اهالعأو . ةلزنم اهعفرا ىلا ةهبشملا دمتعي ملف ةتوافتم بورض

 . صقنلا ىناعمو قلخلا تافص نم اديعب لجو زع ناك ذا هب ىلاعت هللا فصتف

 هناينتاو موهفملا ىلع ماحرالا ىف امل هريوصت ناكل لوقعملا ىلع هؤا وتسا ناك ولو

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت لوقمملا ىلع مهناينب

 هشرع ىلع ايلوتسم لزي مل لجو زع هللا نأ تبث انركذ ام ىلع رمالا ناك املف

 هداحبا ىف هبلع ايل وتسمو ءاش تقو ىأ ىن هدح وي نأب هل هعارتخاو هايا هقلخ لبق

 افالخ تقو لك ىف هب ىقب ىذلا ى اقبلا هل ثدحي ناب هل ايقبمو هل اكسمم ناك ناب :

 تاومسلا قلخ ) : هلوق ىف ريدقتلاو فانئتسالا ىنعم ىف انه اه (مث) نا : لاق نمل

 ضرالاو تاومسلا هقلخ عم ره ىأ ) نشرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىن ضرالاو

 . ةبلغلاو رهقلاب هريغو شرملا ىلع ايلوتسم لزي مل
 اضيآ اهيلع لدتساو اهركذف هوجو ىلع فرصتت اهناف قحلا هجو ىلع اماف

 . لاق نا ىلا . هركذ لوطي امب ارثنو امظن برملا مالكو نآرقلاب

 لَع هرَمُحَرلا) : هلوقو (5) (مرأ لع لات هللاو) : ىلاعت هلوقك رخآ هجوو

 هريظن ةبلغلاو رهقلاب (2) (هدابع َقْؤف رهاقلا َوُهَو) : هلوقو (1) (ىوتشا شرعلا
 ةبلغلاو رهقلاب ىا (4) (عهقؤَك نم مهبر َنوَفاَحَي) : هلوقو (3) (َنورهاق مهقؤف انور

 ٠ 4 ةيالا ى هط ةروس ()

 ٠ 62 ةيآ نم ماعنالا ةروس (2)
 ٠ 126 ةيآ نم فارعالا ةروس (3)
 ه 0 ةيآ نم لحنلا ةروص )(4)

٠ 2] ةيآ نم فسوي ةروس (5)
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 :هلوق نوكي ال ملف انركذ ام ىلع جرخي ناك اذاف .كلذ نع هللا ىلاعت ةهجلاو ناكملاب ال

 قازنلالا نم ةهبشملا هيلا تبهذ ام نود ةبلغلاو رهقلاب ( ىوتسا شرعلا ّقَع )

 قلخلا عيمجو شرعلا ىلع لامع هللاو . اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ةيقوفلاو
 ملعا هللاو . مهحلاصمو مهرومأ يلب. ناك اذا نالف ىنب ىلع نالف نولوقي سانلا نا
 . مكحاو

 هللا ركذ نأ انغلب اميف مهضعب لاقف هيف نوملكتملا فلتخا دقف شرعلا امأو

 كلذ امنا شرع ءامسلا ىف مهدنع سيلف بورذضملا لثملاو زاجملا ىلع شرعلل ىلاعت
 . كلذل دهسشتساف‘لذ ىلا زع نم طحنا اذا ( نالف شرع لث دق ) : برعلا لوقك

 . لاق نا ىلا

 : هلوق ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نع اومعز كلذ لتم ىسرملا ىف : !ولاقو

 : رعاشلا لوقب اولدتساو هملع : لاق هنأ ( ضرألاو تاومسلا هينس عسو )

 بكاوك تايجاسلا ىف مهنأك مههوجو ضيب . ثادحألاب ىيار
 . ائيىش مهمالك نم مهيلع ضقني ال ءىش نم اورف ءالؤهو . ملعأ هللاو ءاملع يأ

 هنأ ىلع ال هللا تيب لاقي امك هيلع ةسلجلا بجوي ام اميسج شرملا نوك ىف سيلو
 هنآ ىلع ال هراحبو هضراو هؤامسو . اهيف ىلصي هنأ ىلع ال هللا دجاسمو . هنكسي

 . كلذ نع هللا ىلاعت . كلذ نم ائيش نكسي

 ةسلجلا بجوي ام كلذ ىف سيلف ماسجالا نم امسج ناك ناو شرعلا اذكو
 ( شعلا ىنع هيوبأ َعَفَرَو ) : هلوق نيب قرف ال هنا اومعزو ةهبشملا تلاق امك هيلع
 هركذ ىف سيلو ( كشرع ادحأ ) :: هلوقو ( ِشَرَعْلا َع ىّوتشأ مت ) : هلوق نيب و
 هقلخب هل هيبشنلا بجوي ام اشرع الو ادجسم الو اتيب الو اضرا الو ءامس لجو زع

 َنيِلا ) : لاقو ( ضرعلا لوح نم َنيَقاَع ) : لجو زع لاق دقو كلذ نع لجو زع

 : لاقو ( ةيام نيموي مهقوف تيبرت قزمت نحي ) : لاقو ( صرلا نوليح
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا ىف ءاجو ( اا" لَع 7 نار )

 . ماسجالل الا نوكب ال زازتمالاو ( ذاَعمم ن دمتَم تومل شرعلا ةرَتمعَأ ) ::: لاق .هنا
 نم ككلم ّنَع َتَحَأ نأ ىل نأ ) : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا ىف ءاجو
 هلنم ريثك تيدح ىف ( ثيدحلاءهلماك ىنع رعلا اياوز نم ةيوار ليحي ةكيلم
. هلوح فاطيو هب رادي مسج شرعلا نأ ىلع لدي
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 ىرثلا ءايشالا لفسا ناك امل هناف ،اوتسالاب شرعلا _ لجد زع هصيصخت امأو

 شرمعلاك ةعباسلا ءامسلا قوف امو ؛امسلا ءايشالا يلعا ناكو . ىرثلا تحت امو

 ىلايللا ضعب و مايالا ضعبو روهشلا ضعب مظع امك لفسالل هلعجي مل ام فرشلاو

 هلنم لمجي مل ام شرعلل لعج دقو ‘ضعب ,لع عاقبلا ضعبو تاعاسلا ضعبو

 مل ام ىسركلاو شرعلل لعجو . شرعلل هلثم لعجي مل ام ىس ركلل لعجو . ىسركلل

 ركذف هقلخ نم ائيش هب ركذي مل امب ءامسلاو ىسركلاو شرعلا ركذف ءامسلل لعجي
 ةردقلاب اهعيمج ىلع لاع هنأو قلخلا ةلمج ىف ءامسلاو ىسركلاو شرعلا ةره

 ( يدق .ىت لك لع وهَو ) :: ريدق عىش لك ىلع هللا لوقي تيح ةوقلاو ناطلسلاو
 . ناطلسلاو ةردقلاب وه امنا كلذ يلع هولع نأ كلذب بج واف

 قوف هنأو ميظعتلاو فرشلاب اندنع اصوصخم ناك ذا ركذلاب هصخ امناو

 نم سيلو . اهلفاسأ ىلع رداق وهف ءايشالا ىلاع] ىلع ردق نم نال قلخلا عيمج

 هللا ركذ ام ىتمف اهيلاعأ ىلع ةردقلا هل ابجوم كلذ نوكي نا اهلفاسا] ىلع ردق

 ركذي ةرمف . ءىش لك ىلع لاع هنأ ىلع ليلد وهف هيلع رهاظ شرملا ىلع لاع هنا ىلاعت
 ةرمو ضرالا نود ءامسلا ركذي ةرمو شرعلا نود ىسركلا ركذي ةرمو شرعلا

 ىف ىذلا َوُهَو ) (1) (ضَْألا ىف تاومسلا ىف ةللا وُهَر) : هلوقك اعيمج امهركذي
 مكب فسخي نا ءامسلا ىف ْنَم مْتنيَأ) : لوقب ةرمو (2) (ل ضرألا ىفو هلا ءامسلا
 هنا ىلع ليلد ضرالا نود ءامسلا هركذ ىف ناك ولف ضرالا ركذ كرتو ( ضرآلا

 ءامسلا ىف سيل هنا ىلع ليلد شرعلا هركذ ىف ناكل ضرالا نود ءامسلا ىف سيل
 ريبدتلاب ءايشالا ةلمج ركذي ىلاعت هللا نكلو ( ءامسلا ىف َنَم منأ ) : لاق دقو

 ميخفتلاو امهل صيصختلاب ةرات ىسركلاو شرعلا ركذيو اهيلع ةردقلاو اهيف
 صيصختلل حلصي نم امهنم صخو ةلمج مالسلا مهيلع ةكئالملاو ءايبنالا ركذ امك
 . لاق نأ ىلا . صاخلا فرشل ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةلمج ركذف . خلا ...

 امهردق ولعو اندنع امهفرشل قلخلا ةلمج نم امهنابأ ىسركلاو شرعلا كلذكو
 ةرمو مارجالا ىلاعاو ماسجالا رابكو قلخلا لئالجو روسالا مظاعم ركذي ةرمف

 ٠ 4 ةيآ نم ماعنالا ةروس (!)
 ٠ هم ةيالا ؛ فرخزلا ةروس ()

٠ ؛6 ةيآلا . كلملا ةروس (ذ)
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 نأ ىلا ( منم ايأ مكنم وُمَو ) : هلوق ىف ناك نياو ناك ثيح صخشلا ركذي
 ىف هنوكو ىلاعت هللا رابخأ نم انركذ ام نولمحت اذام ىلع ةهبشملل لاقيف ) . لاق

 ؟ ناكملاب مسجلا نوك نم لوقعملا ىلع ءايشالا هذه

 نم مشْنمأأ ) و ( ىوشأ 1 لع ) : لاق دقو : مهل ليق . معن :‘ اولاق ناف

 دنع برغملا ىفو ةثالثلا ىوجن دنع قرشملا ىفو هلا ضرالا ىف وهو ( امسلا ىف
 : لاق ىلاعت هنال رثكا دنع رخآلا ىفو ىندا دنع رخآلا رطقلا ىفو ةسمخلا ىوجن

 ريغ وا ملعلاو ةطاحالاب انعم هنا ىلع هولمح ناف (11) ( اؤناك اسنا مه وم الاي )

 لوقعملا رهاظلا منكرتو لومحملا غناسلا ىلا متعجر دقف : انلق ليوأتلا نم كلذ

 كلذ ناك ذا ةطاحالاو ظفحلاو ةبلغلاو رهقلا ىلع ءاوتسالا لمح انيلع متركنأ َمِلَق

 . ةيب وب رلاب درفنملا تافصب قبلالا وه و ةغللا ىف اغن اس

 ىلا اريصم اهليواتل ضرمت ريغ نم اهرهاظ ىلع ةيآلا متيرجا الهف اولاق ناف
 ؟ هللا الا اهليوأت ملعي ال ىنلا تاهب اشنملا نم اهنأ

 كيكشتلاو ليطعتلاو ميسجتلا ىلا لوؤي لوقعملا ىلع ءاوتسالا ءارحأ : انلق

 ىلا رجي ليوأتلا نع ضارعالاو . ميسجتلا داقتعا ىلع ميمصتلا مكح ىف نوكي اهيف

 باتك ضيرمتو . نيدلا لوصا ىلا تاهبشلا قيرطتو لالزتساو ماهيالاو سبللا
 . نيفئازلا نونظ مجر لا هللا

 اهنا (14) (تاَهباَشَتمم زَحاو) : ىلاعت هلوق ىف ركذ انغلب اميف ءاملعلا ضعب نأ ىلع

 ةعاسلا لاجعتسا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ثعبلا ىركنم ةعجارم

 . اهاهتنم نع لاؤسلاو

 ىا (12) ( هللا الإ هليوات مل اَمَر ) : هناحبس هلوقب دارملا نأ اضيأ معزو

 . ةليوان الإ َتوزظنَي لَم ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع دهشتساو هللا الا هلآم ملعي امو

 . (13) ( ةيآلا

 ٠ 7 مقر ةلداجملا ةروس ةيآ ىلا يشي (11)
 ٠ 6 ةيآ نم نارمع لآ ةروس (14)

 ٠ 7 ةيآلا . نارمع لآ ةروس (12)
٠ 53 ةيآلا ة فارعالا ةروس (13)
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 هللاو . معز اميف ةعامجلا قافتاب ةعاسلا ىلع لومحم انه اه ليواتلا نا معز

 . مكحاو ملعا

 ةياهنو ديدحتو ةياغ هل له شرعلا نع انوثدح ةهبشملل لاقيو : لصف : لاق

 ؟ ةياهن الو ةياغ ىذب سيل ما

 ناكو العو لج ميدقلاب هووس دقف ةياهن الو ةيا ىذب سيل هنا اومعز ناف

 . احارص هللاب كرشلا وه كلذ

 ؟ ضرالا نود ءامسلا ىف وهف : مهل ليق ةياهنو ةياغ وذ هنا : اولاق ناف

 لامشو نيميو فلخو مامأ تس تاهج وذ شرعلاف : مهل ليق . معن : اولاق ناف
 . تحتو قوفو

 ىنعمب ؟ شرعلا اذه ىلع مكدوبعمف : مهل ليق كلذ نم دبالو , معن : اولاق ناف

 ؟ ةنكمالا نم هاوس ام نود لولحلا

 نم ردق وذ مكدوبعم نأ امتح كلذ نم بجيف : مهل ليق . معن : اولاق ناف

 . ربكأ وأ هنم رغصأ وأ شرعلا لثم نوكي نآ ولخي الو رادقالا

 هانتم صوصخم لكف هصصخ صصخم نم دبالف ةثالثلا هذه نم هولاق امياف
 دمحلاو اومصوخ اوبهذ امنياف اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت٬ثودحلا ىلع ملَع كلذو
 . نيملاعلا بر هلل

 كلام نع ىور ام ىلا ءاوتسالا ىف ةهبشملا نم بهذ نم اماف : لصف : لاق

 لوقمم ربغ فيكلاو لوهجم ريغ ءاوتسالا : لئاسلل لاقف ءاوتسالا نع لئس هنا
 ىذلا ءاوتسالا ديري ( لوهجم ريغ ) : هلوقف هباشتملا نم اهنا ةيآلا ىلا راشأ هناك

 . ولع ىلا لفس نم دوعصلاو لقنتلا وه

 .لوهجم انع اه ظونلملا ءاوتسالا اذه ةيفيك ديري ( لوقعم ريغ فيكلا ) : هلوق
 . ملعا هللاو . تدجو اذكه . اذه نع لاؤسلا ىفن ديري

 ؟ مكدنع هانعم ام روكذملا ءاوتسالا نع انوربخا بهذملا اذه بعذ نمل لاقيف

 ؟ ةرسالا ىلع ءارمالا نم موهفملا نكمتلاو لوقعملا لولحلا ىلع وهأ

. مهناوخا ىلع رهك مهيلع ضقنلا ناك و "مهتن وئم انيفك اذه ىلا اوبهذ ناف
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 ؟ اذا اذام ىلعف انلق نكمتلاو لولحلا ريغ ىلع ءاوتسالا نا اولاق ناف

 الو لوقعملا لولحلا ىلع لوقن الو . كلذ نم ىلاعت هللا لاق ام ودعن ال اولاق ناف

 العف شملا ىف لعف ىلاعت هللا نا لوقن انا ريغ ظفحلاو ءاليتسالا نم كلذ رغ

 ةغل ىف ءاوتسالل دجن ال نحنف انلق . هدحن الو كلذ فصن الو . اي ونسم هب ىمسي

 لولحلا نم لقعي ام ىنمم ىلع وأ ظفحلاو ءالتسالا نم انركذ ام الا ىنعم برعلا

 نحنف ؟ نودمتعت امهيأ ىلعو ؟ مكلوق نم نومزعت نيرمالا نيذه يأ ىلعف نكمتلاو

 لوقعملا باحصا نم مكناوخا لوق اما : نيهجولا دحأ ىلا انب اوجرخت ىنح مكعدن ال

 وأ ةهبسشلاب ىضرلاو ةسبللا ىلع ةماقالا نم مكنلاقمل ديفأو مكل حورا كلذف نكمتلاو

 . هيلع نودمتعت هجو نيهجولا نيذه نيب سيلو ةرورض انلوق ىلا اوعجرن

 ةيؤرلا ةحص ىلع اهب اولدتسا ىتلا ةيآلا ىف روكذملا رظنلا نع نولأسي كلذكو

 مامغلا نم للظ ىف نايتالاو ةفرع ةيشع هولحتنا ىذلا لوزنلا نم كلذ ريغو مهمعزب

 . مهبر هولحنو هومعز ىذلا

 مكيلع هلل بجي .لب انلق ءىش اذه ىف شيتفتلاو ثحبلا نم انيلع سيل اولاق ناف

 نم كلذ ءارو ام اوُعَدنو هقلخ تافص فالخب هنا اومزعتو هتافصب هوفصت نأ

 هيلع لوسرلا هحضوأو هباتك ىف هللا نيب ام نيب مكفوقوو . ليطعتلاو هيبشتلا

 مكنأ عم نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا ةمئا هب تهلكتو هتنس نم مالسلاو ةالصلا

 لكشملا ىلا لوبقملا رهزالا ليبسلا متزواجتو متاطخاف منلقو متشتفو متثحب دق
 شرعلا ىلع هنآو ةرهج راصبالاب ىري هللا نأ متمعز نيح لوهجملا رعوالا دودرملا

 ىمابيف ايندلا ءامسلا ىلا ةفرع ةيشع لزني هنأو . ةنكمالا نم هاوس ام نود هتاذب

 اديو اهجوو انيع هل ناو نابعش نم فصتلا ىف لزني هناو؛ةفرع لهأب ةكئالملا

 امعو نولوقت امع هللا ىلاعت . هيلع مترساجت ام عيمج ىف ابنجو انيميو ةضبقو
 . هللا همحر همالك ىهتنا . نيملاعلا بر هلل دمحلاو اريبك اولع نولوقت هيلع

 . مهنم نيمدقتملا بعذم هلعل موقلا نع هركذ ام عيمج

 هجولاو نيعلاو ءاوتسالا نم ركذ ام عيمج ىف مهبهذمف مهنم نورخانملا امأو

 ريغ امأو _- هللا مهحبق _ ةيؤرلا ىف الا نيملسملا بهذم ركذ امم كلذ ريغو ديلاو
ةقيرط : ءاوتسالاب قلعتي اميف مهبتك ىف اولاق كلذلف مهءامدق هيف اوفلاخ دقف كلذ



 نم اهيف امل نونعي ملعا فلخلا ةقيرطو فقوتلا نم اهيف امل نونعي ملسأ فلسلا

 . ملعا هللاو . هب دارملا اونيب ثيح ملعلا

 ليوأت ىلا ةراشا هيف (هقلخ ىلع هؤانثو هركذ عفترا نسحلا لاقو) :: هلوق

 دارملا سيل هنأ ىلاو رتتسملا ربمضلا ىف فاضم ريدقت ىلاو عفترا ىنممب (ىوتسا)

 اذاف هنمظعو هفرشل ركذلاب صخ امنا هنال ركذلاب صخ ناو هتيصوصخ شرعلا نم

 نم قلخلا نم هريغ ىلعف هيلع هؤانث و هركذ عفتراو هبلغد هرهقو هيلع ىلوتسا

 . ىلوا باب

 ْنَمحَولا) : هلوقك وه (هرمأ ىنَع تلاق هّللاَو) : لجو زع هلوق ىف زجوملا ىف لاذ
 ثالثلا تاملكلا هذهو (هداَبِع َقرَق هاقلا وُهَو) : هلوقكو (ىَوَسَأ شرحأا لع

 . انلق ام ىلع هدجو لمأتم كلذ لمأت اذاف ىنعملا ةبراقتم كبسلا ةيواستم

 ناكم ىلع هلوق كلذكو وهو هلوق لثمو . هللا هلوق لثم . نمحرلا هلوق نا كلذو

 , رهاقلا هلوق ناكمو بلاغ هلوق ناكم ىوتسا هلوق كلذكو . قوف هلوق ناكم

 ثالثلا ملكلا هذهف . هدابع هلوق ناكمو . هرمأ هلوق ناكم شرعلا هلوق كلذكو

 اهنم انرسف ىذلاب _ هللا كديأ _ ُثَزوُجَت الف . ةراشالاو ةرابعلا ىف ةهباشتم
 . ىهتنا . هللا ءاش نا قفوت احفص

 مهلوق ركذف لوقي نأ بسانملاو . سانأ ىلع ىوارلا لوق يا هلوق ركذف:هلوق
 وهو فوخلا كيرحتلاب قرفلار . ًاقفشو ًاقرَك رمع نبا دعترا كلذكف . هرخآ ىلا

 ريثكو رذحلا قفشلاو )٨( « نوفرعي موق مهنكلو ه : ىلاعت هلوق هنمو رسكلاب قٍرَق نم
 امك ةفللا لمأ هركناو . ديرد نبا هتبثاف تقش امأو . تقفشا نم قافشالا
 . حاحصلا ىف هلاق

 عون ىلاعت هللا لبق نم مهيلع لزني نأ رذحيو فاخي هنا ملعأ هللاو دارملاو

 نولوقي امع ىلاعت؛هللا قح ىف ناتهبلاو كفالا نم هب اوملكت ام ميظعل باذعلا نم
 . اوبك اولع

 نأو . فاضم فذح ىلع ىوتسا ىف لعافلا نا ىنعي . هتردقو هرما لوقي:هلوق

 قوسف هلوق ىفو . كلذ ىف ررض الو . ءالعتسالاو ةيقوفلا نم اهانعم ىلع َجَرَح ىلع

" . وه ةيوا . ةبوتلا ةروس (ا)
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 ىلع ءاوتسالا مزلتسي هنمظع مم هشرع ىلع هتردقو هرمأ ءاوتسا نأ ىلا ةراشا هتبرم

 . ملعأ هللاو . شرعلا ناكم ةيربلا ركذ كلذلف ىلوأ باب نم هقلخ رئاس

 ىنعي مهلوقل ابيذكت سانلل ةلبق هلعجف هلوق ىلا هديبع نم دبع عضو دقو:هلرق
 ةلبق هلعج ثيح مالسلا هيلع ميهاربا ماقم وهو . ارجح مظَع هللا نا ملعأ هللاو

 دقف هلبقتسا نمو . بابلا لبقتسي هناف . ةبعكلا لخاد ىلص نمل ةلبق ىنعي . سانلل

 : ىلاعت هلوق ريسفت ىف هللا همحر مكحم نب دوه خيسلا صن دقو . ماقملا لبقتسا

 . ةبعكلا ةلبق ماقملا نا « لصم مممهآرئا ماقم نم ١ وذحت اَو «

 7 2 -ا . <
 هللا لعف )1) .ىلصم ميهارب ١ ماقم نم اوذختار» : لوقب ثسح لاعت هللا همظع دقو

 هركذ ام ةرخصلا ىف لعف ولف . مالسلا هيلع هليلخ فوقو لجال هل اميظعت كلذ

 لعجت نأب ميهارب ١ ماقم نم قحاأو ميظعتلاب ىلوأ تناكل _ هللا مهحبق _ مامشلا لها

 . ملعأ هللاو . مهبيذكت ىلع كلذ لد سكع املف ةلبق

 .ءامسلا ىلا هتردقو هرم ىوتسا ىأ (ناخد ىهو ءامسلا ىلا ىوتسا منث) : هلوق

 : زجوملا ىف لاق

 ىلع ءاوتسالا ايهتي فيكف (2) (ناَحَد هر ءامسلا فار ىوشأ َةم) : هلوق امأو

 شرعلا ىلع) :: هلوق كلذكو .لولحلا نم ةهبشملا همهوتت ام ىلع كلذ ناك اذا ناخدلا

 نأ ىغبني ناكل جاجوعالا دعب ءاوتسالا نم هنومهوتي ام ىلع كلذ ناك ول (ىوتسا
 نع زجعي اذا وهف انكمتم نكي مل شرعلا ىلع سلج ام لوا ىف هلالج لج هللا نوكي

 لاقلاو اذهل مونملا ولخي امو هسفنل نكميو هل ىناني نأ ديري ىتح ةسلحلا نسح

 .اريبك اولع اولاق ام عيمج نع هللا ىلاعت .اثبع ادناعم وأ اصوقنم ايبغ نوكي نا نم هب

 ءىشلا ىلا _ ريبدتلاب - دصقلا ىنعمب ءاوتسالا نوكيو : ةينونلا حرش ىف لاقو

 بئاجعو هريب دتب ءامسلا ىلا دصق ىأ (ءامسلا ىلا ىوتسا مث) : ىلاعت هللا لاق

 نال هللا همحر فنصملا هركذ ىذلا ليوأتلا ىلا جاتحي ال اذه ىلعف . خلا هريدقت

 . ملعأ هللاو . رهاظ وه امك حبحص ريبدتلاب ءىشلا ىلا ىلاعت و هناحبس هدصق

 ٠ 124 ةيآ نم ةرقبلا ةروس (1)
٠ 1] ةيآلا ب تلصف ةروس )2(
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 نورشعل ١ و عسامتل ١ بابل ١

 هجولا ىف ليق ام

 و ء ۔. < ٥ ۔ - ء -

 هجو ىقبيو » : ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئس رباج لاق - 3
 ىتفي ءىش لك ينعي سابع نبا لاق « ماركإلا لالجلا وذ كنر . ` و - ۔ ع ص ه ٥, / ه ى
 . كلام نب سنأو دهاجمو كاحضلا لاق كلذك و:هدحخحَر هللا ىقبيو

 خ ه ٦٣

 : ةين ونلا حرش ىف لاق (هدحو هللا ىقبيو ىنفي ءىش لك ىنعي) :هلوق - 3

 ىف دوج ولا نود ةحراجلا ىلع هولمحف هجولا ليوأت ىف ةهبشملا هب تقلمت ام اماو

 (2) (ههَجَو آلا كلاَم منم رك) : هلوقو (1) (كبَر ةّجَو ىقبيو : لجو زع هلوق
 اذه معز مهضعب نأ ىلع ههجو نود ىنفيو مهدوبعم كلهي نأ مهلوق دايق ىلع ىغبنيف

 هوجو ىلع جرخي برعلا مالك ىف هجولاو . اريبك اولع اولاق امع هللا ىلاعتف دجو اميف
 دارا (هَهُجو الا كلاه ىش لكو) (كنر هجو ىقبيو) : ىلاعت هلوقك هسفن ءىشلا هجو

 . هلل يأ مملا هجول مكممْطن اَمَتِإ) : هلوق كلذكو وه الا كلاه ءىش لكو كبر ىقبيو

 لحمضت لامعالا لك : لاق (ههح ر الا كلاه ءىش لك) : هلوق ىف مهضعب بهذو

 . هللا هحرو هب سمنلا ام الا

 مثف هب داري : لاق (هللا ةجو هك الون اَمَتْيأَق) :: هلوق ىف مهضعب لاق كلذكو
 . هللا ىلا هجوتلاو ةبعكلا ءاقلت يا هللا هيجوت

 اذه لاقي موقلا نم هيلا روظنملا اضيأ هجولاو . هللا متف يا ةلص هجولا :: لاقو
 . مهن امظع نم يا موقلا هوحو نم

 : ىلاعت هللا لاق . ناكمو هاج ىا هجو سانلا ىف نالفل لاقي اضي] هاجلا هجولاو

 . . ةناكمو ردق اذ ىا (3) (اَهيجَد هللا دنع َناگَو)

 ٠ ةرخالا ةيلا ى نمحرلا ةروس (1)
 ٠ 68 : ةيالا ى صصقلا ةروس (2)
: ٠ ١ 69 : ةيآلا . بازحالا ةروس (3)
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 ةليحلا فيك ىأ ؟ رمال! اذه هجو فيك لاقي ىشلا ىلا ليبسلاو ةليحلا هجولاو
 : . هلعف ىلا

 غوسي فيكف انركذ ام ىلع فرصتي هجولا ناك اذاف ةبكرملا ةحراجلا هجولاو
 . ۔ نوكفوي ىنا هللا مهلتاق _ ةهبشملا ليوات

 7٦٢
 رحج

.-
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 نونالتلا بابلا

 نيملا ىف ليق ام

 سابع نبا لاق « َيِنيَ ىلع َعَتضتلَو » : ىلاعت هلوق امأو _ 4

 دهاجم لاقو . يمليي ىت رشلو : نسحلا لاق . يرمأب ىب رتلو
 انمليب ىنمي && اننيعا يرجت « : هلوق كلذك وءىمليب : كاحضلاو

 ىسوم ظفحو نافوطلا نم مالسلا هيلع حون ةنيفس ظفحف ،اتظنحَو
 الوسر هلعَج نآ هي ةللا غلب ىتح هموقو نوعرف نم مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع ىسوم اهب هللا )1( صتخا ىتلا ةصاخلا كلتف املكم

 هنأ نم نولهاجلا لاق ام ىلع « يميع ىلع عَنضتلَو » : هلوق ناك ولو
 امك نوع رف اك ري هنأل ةليضف مالسلا هيلع ىسومل ناك ا هنيعب ٥أري

 غلبي ىتح يزرحو ىيتءالكو يظفحب عَتَصُت دارآ هنكلو ، ىسوم ىري
 . هرمآ و هتالاسر نم دارأ ام هللا نع

 { : ٧٢

 . راضتخاب اهلقناو ةريثك اهوجو نيعلل ةينونلا حرش ىف ركذ _- 4

 نيمك ةحراجلا نيع نوكت هوجو ىلع جرختو ءاجهلا فورح نم نيعلاو :' لاق
 . ناسنالا

 . (4) رامضلا ىئلاكلاك هنيعو : لاق ءايشالا نم رايخلا نعلاو

 . انلبا١ نيع اذه : لاقي ءايشالا نم رايخلا نعلاو

 نيعلاو نازيملا ىف لقثلا نيعلاو سوساجلا نيعلاو سانلا نم صاخلا نيعلاو
 . نيعلا لبق نم ءامسلا تاشن : لاقيو قارملا ةلبق نيمي نع ام نيعلاو رانيدلا

 ىمهرد الا لبقأ ال) : لاقي هسفن ءىشلا نيعو . عطقني ال امايا مودي رطم نيعلاو

 ٠ صخ خ (!)
 ىجري ال ىذلا بناغلا وهو رامضلاك وهف لوقي ٠0 هتيطع رضاح هنيعب ديري ناسللا ىف لاق (4)

٠ فيوستلاو حشلاب هوجهي



 75 نيعلا ىف ليق ام (30) بابلا

 : ىلامت هللا لاق دقف سفنلا امأو . ىلامت هللا ىلع نيعلا ةرابع زوجت الو

 . هتبوقع : ليقو هايا يا ( هسفن هللا معزيو )

 نيعلاو سمشلا نيع نيعلاو . هللا نويع نم نيع كتباصأ : لاقي ةبوقعلا نيملا و

 سابع نبا نع : ليق (1) «ينيع ىلع عّنضتلو» : ىلاعت هلوق ةنمو ۔لاق نآ ىلا .ظفحلا

 . يملعو ىظفحب : هرعن لاقو ىتءالكب ىبرتل هانعم

 . يريغ ىلإ كلكا ال ىنم ىآزمب ىترتو ىذفتل : لاق لضفملا نع ىكحو

 كنا كنر مكحل باق ) : هلوقو (2) ( اَتْنْيغأب ىرجت ) : هلوق كلذكو
 هللا رظن اهلك ءايشالا نال ةدهاسملاو ظفحلا هب ىنعي اذه لك (3) ( اتنيمئأب

 . ةحراجلا ىنعم ىلع ال اهب ةطاحالا ىلع هظفح و

 ةروكذملا نيعلا ةهسسشملا تلمح ملف انركذ ام عيمح نمتحت نيعلا تناك اذاف

 نوملعي ال وا ؟ نوكف وي ىنا هللا مهلتاق اهربع نود ةحراجلا ىلع نآرقلا يآ ىف ىأ

 ندب نم سأرلل دبالو . سأر نم هجولل دبالو هجو نم اهل دبال ةحراجلا نيع نأ

 ىهتنا .اريبك اولع كلذ نع ىلاعت . فلؤمو ددحم ىلا جاتحي فلؤم دودحم ندبلاو

 . دهاوشلا بلاغ فذح راصتخاب

 ( اننيعاب ىرجت ) : لجو زع هللا لاق كلذ نمو (لصف) رخآ لحم ىف لاقو

 ناكملاب انم ىهو ىرجت ىا انظنحب ىرجت هيلع هللا تاولص حون ةنيفس نا دارا
 اذا عمسمو كلملا نم ىأرمب انالف نا : لاقي ةياعرلاو ظفحلاو ةءالكلاب ظوفحملا

 . هتياعر هفنتكتو هتيانع هطوحت نيحب ناك

 نبعالا ةيآلا هذه ىف نبعالاب دارملا نأ ( اننيعأب ىرجت ) :: هلوق نأ مهضعب معزو

 . ديمب اذهو اكلم ىلاعت هللا ىلا تفيضأو ضرالا نم ترجفنا ىتلا

 كناف كب ر مكحل ربصاف ( : لاعت هلوق لا ىرت ١لأ .. غ وسا ل الا لوقلاو

 عنصتل و ) : مالسلا هيلع ىسومل ةلوق كلذكو . اذه مهلوقل افالخ انظفحب ىأ ( اننيعاب

 . سابع نبا هلاق ىرمأب ىئرنلو يأ (4) ( ىنيع ىلع

 ١9 ٠ ةيآلا . هط ةروس (1)
 ٠ 14 : ةيآلا . رمقلا ةروس ()

 ٠ 48 : ةيآلا . روطلا ةروس (3)

٠ 39 : ةيإلا . هط ةروس (4)



 نيعلا ىف ليق ام (30) بابلا 16

 ىلع اذه ريسفت ناك ولو . ىملعب ىذفتلو : كاحضلاو دهاجمو نسحلا لاق

 . اعيمج امهاري هنال قرف نوعرفو ىسوم نيب نكي مل ةهبشملا هتلوات ام

 طلا نم ةهبشملا هتلاق ام ىلع ناك ول ىلوالا ةيآلا ىف ةضبقلا ريسفت كلذكو
 يطب الفتسشم ناك ذا ةلاحلا كلت ىف ضرالا يط ىلع ردقي ال ىلاعت ناكل عباصالاب

 َ . اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت . تاومسلا

 انأو كيلا نسحيو ىبرتلو ( ىنيع ىلع عنصتلو ) : هلوق ىف ىواضيبلا لاقو
 ةلمحلا ىلع وا . كيلع فطعتيل لثم ةرمضم ةلمح ىلع فطعلا و كبق رأو كبعار

 . كلذ تلعف لثم للعم لعف رامضاب ةقباسلا

 حتفو بسنل \د عنمعتل و رمالا ىلع مزحلاو اهن وكسو ماللا رسكم عمنصتلو ءىرق و

_ .
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 نونالثل او دحا ول ١ بابل ١

 سفنلا ىف ليق ام

 «كسفن ىف م مَلَعا الو ىسفن ىه ام ملَعت» : هل وق امأو - 5

 هنع ءاجو٬كملع ىف ام ملعأ الو ىملع ىف ام ملعت : سابع نبا لاقف

 تبب , « ي ىه ملع و يبيع ىد ملعت رخا ِ : و نم نأ كنا » كئمع ,ف ام هلعأ الو . ,ع ,ف ام ملعت رخآ هجو ن

 . « بونيفلا مالع

 ٢٣ ٦٢٣ ٦٢

 تدجوف : ةينونلا حرش ىف هدعب داذ ( كبيغ ىف ام ملعأ الو ) : هلوق _ 5
 ( ىسفن ىمه ىنلا كسفن ىف ام ملعا الو ىسفن ىف ام ملعت ) اضيا بتكلا ضعب ىف

 . ناسنالا سفن ىلع رادملا نال غناس ىرممل اذهو

 هلأ ام ملعت امك ىسفن ىف هيفخأ ام ملعت ةيآلا ىنعم ىف : ىواضيبلا .لاقو
 دارملا :: ليقو . ةلكاسشملل كسفن ىف : هلوقو . كتامولعم نم هيفخت ام ملعا الو

 (1) لوالا وه هنع هللا ىضر سابع نبا ريسفت نم رماظلاو . تاذلا سفنلاب

 . ملعأ هللاو

٠ 116 مقر ةدئاملا ةروس ىف دجوت ةيالا (1)
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 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 ديلا ىف ليق ام

 س س مك 1 مر

 سابع نبا لاق » مهيأ قوف هللا دت » : ىلاعت هلوق امأو _ 6

 ديلا تناكو ةئَسَح" ةعيب هللا دنع موقلل ثناك مهيديأ قوف هللا ي
 لاقو . هللا كنع مهل تناك ىتلا نم لضفأ ءانثلاو ءازجلا هللا نمي

 ,مهلوبق نم لضفأ ناميإلل مهادَم نأ مهيلع ةمعنلا هللا كي : نسملا م م 4
 ىت ردقب يأ )2( ؛«ىَيب 7 1 َدَحَسَت نأ كعنم ام» : سابع نبا لاق

 تلمع امم « كل ذك وا 5 : تقلخ ا : بلاط ىبأ نب يلع لاق۔يعنص و

 لاقو.كلذ لثم : كاحضلا لاقد.اتلمع امم : لوقي « اماعنأ انيديا
 هل لوقن نأ هاتذرت اذا ءيشل انرمأ اما, » : هلوقك يرمأب : نسملا
 هقلخ مدآ لَتَمَك هلل ١ دنع ىسيع لثمم ن ا » : هل وقك و & نؤكبف نك

 - : .همي ى إ ح 2 , ح <۔4۔. -. ٠

 . )3( » نوكتف نك هل لاق مل بارت نم

 ٧ ٢ ٢

 نا ) : ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا لاق ( مهيديا قوف هللا دي ) : هلوق _ 8
 قفوَق.هللا ديإ .. هتعيبب دوصقملا هنال (1) ( ةللا نوعيابي امنأ فنوُعياَب نيذلا

 . لييختلا ليبس ىلع هل دكؤم فانثتسا وا لاح مهيديا

 : سابع نبا لاق ىوغبلا لاق ( خلا . ةنسح ةعيب هللا دنع موقلل تناك ) :هلوق

 ِ . هيدل قوف ريخلا نم مُهَدمَو امب ؛افولاب .هللا ةدي

 .ةعيبلا نم اوعنص ام قوف ةب ادهلا ىف مهيلع هللا ةمعن : ىبلكلا لاقو : لاق مث

 - . خلا . ناميإلل مهاده نا مهيلع ةمعنلاب هللا دي نسحلا لوق ىنعم اذهو

 ٠ 10: ةيالا . عتفلا ةروس )١)

 ٠ 74 ةيآلا . ص ةروس ()
٠ 58 ةيآلا س نارمع لآ ةروس (ذ)



 19 ديلا ىف ليق ام (32) بابلا

 قوف هللا دي ) هللا لوق كلذكو : لاق ثيح : ةينونلا حرش ىف مزج اذهب و
 بهذي ال هنال (ناميالا اولبق نآ مهتنم قوف مهاده نأ مهيلع هللا ةتم دارأ) (مهيديا

 ىلع مالكلا مدقت دقو . خلا . ةحراجلا ىلع تايآلا هذه ىف ديلا لمح ىلا دحا مهو

 . ةيافك هيف امب دبلا

 . مهل تناك ىتلا ةعيبلا نم لضفآ ىأ ( مهل تناك ىتلا نم لضفأ ) :: هلوق

 . ىعنصو ىتردقب ىا ( يديب تقلخ امل ) : هلوق

 ىلع انه اه نيديلا لمحل هجو ال : ةهبسملا ضعب لاق : ةينونلا حرش ىف لاق
 ةدلناف لاطبا كلذ ىلع لمحلا ىفف ةردقلاب ةعرتخم تاعدتبملا ةلمج ذا ةردقلا

 . مالسلا هيلع مدآل صيصختلا

 نوك داقتعال هجو الف ةردقلاب الا عقي ال قلخلا ناب ىضقي لقعلا نا : هل ليق

 لبحتسي ال مث ىلامت هللا رمال اعابتا دوحسلا مزل امنا . ةردقلا ريغب مالسلا هبلع مدآ

 هللا باتك ىف كلذ رئاظن و ركذلاب صيصختلاب دابعلا ضعب هللا مي ركت لقملا ىف

 كلذب اهل صاصتخالا ىلع هسفن ىلا ةبعكلا فاضأ همسا زع هناف ةريثك لجو زع

 ىلا مالسلا هيلع ىسيع حور فاضأو . هسفن ىلا ةيدوبعلا ةفصب نينمؤملا فاضأو

 ريسفت اماو . فيرشت ةفاضأو كلم ةفاضاو ةفص ةفاضا ىلا مسقنت ةفاضالاو هسفن

 . كلذ لقن مدقت دقو . خلا . هوجو ىلع برعلا مالك ىف جرخت اهناف ديلا

 طسوت ربغ نم ىسفنب هتقلخ ( ىديب تقلخ امل ) : هلوق ىف ىواضيبلا لاقو
 دمحوتنلا ىلع ءىرقو لمفلا فالتخاو ةردقلا دي زم نم هقلخ ىف 11 ةنثشنل نشخ ١ و . مأو باك

 صاصتخا ديزم هلو اميس ضعبل هديبع ضعب مدختسي نأ ديسلل ذا ۔ لاق نآ ىلا
. ,لا ...
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 دمصلا ىف ليق ام

 ىذلا تمصلا : لاق بعك نب يب ] نإف دمصلا : هلوق امأو - 7
 ُ ح "2 ىا ٨٠ ه ۔.1 ٠ ۔ ١ .ؤ د .ط ۔ .آ هر .1اآ . ۔ .[
 هلثمك لثم الو لذ هل تسيل٬ثحا اؤفك هل نكي ملَو ثلوي ملو ليت م
 .جئاوحلا ىف هيلا دوُمَّصملا : لاقف دمصلا نع دوعسم نبا لئس و.ءىَت

 مهنامعذَو مهجئاوح ىف هيلا َنودمَصي دابعلا وه انَمَص : نسحلا لاقو

 لاق و٬جياَوحلا ىف يلا دوُمُنَمملا : ريبج نب ديعس لاقو .:مهتلأشممَو

 عقت نآ ني مظعأ َوُه ٧هل فوج ال هنأ َمَعَز ّنَم ةللا كمكَو ام : ديعس
 ِ 2 2 ؟ س ١2 ص , ٠ هه م,( ِ ۔إ ,,ص . “ ه

 دَمَصل ١ نكلو » هِتَمظع هنك لوقل ١ كردت وأ هتمص ىلع ماه وال ١

 . هدابع قوف رهاقلا ثَمَصلا : ةمركع لاقو . تستلا

 7 ه ٦

 هيف ( دحا اؤفك هل نكي ملو دلوي ملو دلب مل ىذلا دمصلا ) : هلوق _ 877

 تفطع امناو امهنيب فطاعلا كرت كلذلف ىلوالل ةنيبم لمجلا هذه نا ىلا ةراشا
 ةدحاو ةلمج مكح ىف اهنأ ىلا ةراشالل ثالثلا هذه نم ىلوالا ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا

 . اهلبق امل ةنيبم

 وآ هنيعي ام ىلا رقتفي ملو سناجي مل هنال : ىواضيبلا لاق ( دلي مل ) : هلوق
 . هنلع ءانفلاو ةجاحلا عانتمال هنع فلخي

 ٠هللا تانب ةكئالملا ) : لاق نم ىلع ادر هدورول ىضاملا ظفل ىلع راصتقالا لعلو

 الو ءىش ىلا رقتفي ال هنال كلذو ( دوي مَلَو ) : هلوق قباطيل وا ( هللا نب حيسملاو
 ةبحاص نم هلنامي ىا هئفاكي دحا نكي ملو ىأ ذَحَأ اوفك هل نكي مر . دحا هقبسي
 . اهرغ وأ

 ةأفاكملا ىفن دوصقملا ناك امل (اوفك) ل ةلص هنال فرظلا رخؤي نأ هلصا ناكو

 وآ (اوفك) ىف نكتسملا نم الاح نوكي نا زوجيو . مألل اميدقت مدق ىلامت هتاذ نع

 . خلا . دحا نم الاح اوفك نوكيو اربخ

٠ هل فوج ال ىذلا هانعم دمصلا نا معز نم هللا دحو ام ىا (1)



 81 دمصلا ىف ليق ام (33) بابلا

 . هيلا دوصقملا ىأ ( جئاوحلا ىف هيلا دومسملا ) : هلوق

 هدصق ١ذا هدمص نم جئاوحلا ىف هبلا دوصقملا ديسلا دمصلا ; ى راضيبلا لاق

 جاتحم هادع ام لكو اقلطم هريغ نع ىنعي هناف؛قالطالا. ىلع هب فوصوملا وهو
 . هتيدحأ فالخب هتيدمصب مهملعل هفيرعتو . هتاهج عيمج نم هيلا

 ءالخاو ةيهولالا قحتسي مل هب فصني مل نم نأب راعشالل هللا ظفل ريركتو

 .اذه ىلع مالكلا مدقت دقو . اهيلع ليلدلاو ىلوالل ةجيتنلاك اهنال فطاعلا نع ةلمحلا

 ج 9
 :5 ١ ِ 7 ز

 ١ . بج
 ارك 2 : .يتا & . م

 77 ِ .جحلل

غم نس ت اع 0 = ن ٣
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 نونثالتلاو عب ارلا بابلا

 «قاَس نع فشكب موي » : ىلاعت هلوق ىف

 لاق هنآ بيلك نب مصاع نع يور ماوعلا نب دابع لاق - 8

 : لاقف ،طق هلثم بضغ هرأ مل اديدش ابضغ بضغ سابع نبا تيار

 ىنُميت امنإو اوركذ ىذلا هيبشتلا ىنعي اميظع لوك َنؤلرَقَتَل كنإ

 بيلك نب مصاع ثيدح ىف ديعس لاقو . ديدملا رمألا نع فتكي
 يلع لاقو ‘ تلَعَقَو هب َتلَعَقْل ةيبّشَتلا امم (1) لاق نمم تلع ؤ

 لاقو . نيرخآلا ةياور ركنأو ديعس لوق هّبَجعأك قلا وُه مصاع نبا
 ىلع برحلا ِتَماَق : لوالا لوق تُمِمَس ًامآ ديدشلا رملا نع سابع نبا
 اولاق تدتشا اذا برحلا نآ ىرت الأ ةمركع لاقو ةدش ىلع يأ قاس

 : رعاشل ١ لاق ‘ ىتاس ىلع برحلا ِتَماق

 ت رَتَش اذ , سيق ونب ىم وق

 تحتل اَهَتاَس ثدتَبآَو ثرح

 ان ربخأو لاق . ديملا رسألا نمع فشكي ةمركعو نسحلا لاقو
 نعو دوعسم نبا نغ كاحضلا نع ربيوج نع ىلعي نب دمحم نع ريمع
 كشوي : الاق امهنا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع س واط نع ثيل

 ىف هَمَنَوأ مالسلا هيلع دواد نب ناميلسل ناك ناَطَيَش نوكيأ نا

 نونيدي (2) ةيشملا مهتيو مهديك ييانلل م أ رشبلا
 ره امن ١ اولض دقو . هك ودهن نلف ءىش نمع باتكلا لهأ اولئشت ال ورس نبا رلاقو . مهيز عوتفص يف باتلا لها ثيدحب هتيدا د مه ن ١ لاق . 2 "ر متت : باتكلا أ . داَحأب ر داَحأ

 . هت وبكي "قثص وأ هتوقزذَصي بذك

 زرك ات

 . لوقي خ (1)
٠ هيبشتلا مهل رهظيو مهملميو ةخىنن ىف هيبشتلا مهملعيو : هلوف (2)



 83 قاس نع فشكي موي : ىلاعت هلوق ىف (34) بابلا

 كلذ اوركذ ىذلا هيبشتلا ىنعي (اميظع الوق نولوقتل مكنا آاقف) : هلوق - 8

 ىلص هللا لوسر نع تبثي داكي ال هيبشتلا ىف احيرص اثيدح مهبتك ىف اوركذ مهنا
 . ةددعتم قرط نم ىراخبلا ىف هركذ دقو . ملسو هيلع هللا

 نأ دعب (3) " يتاس نع فصكت موي ه : ىلاعت هلوق ريسفت دنع ىوغبلا كلذكو

 عيظف رمأ نع ليق س قاس نع فشكي موي .ه : لاق ثيح قحلا ليوأتلا وه ام ركذ
 . ديدش

 : ريبج نب ديعس لاقو . ةمايقلا موي ىف ةعاس دشا وه : سابع نبا لاق

 اذا لجرلل برعلا لوقت : ةبيتق نبا لاقو . رمالا ةدش نع ( قاس نع فشكي موي )
 لاقيو ( هقاس نع َرَتَس ) ةدشلا ةاساقمو دجلا ىلا هيف جاتحي ميظع رما ىف عقو

 ثيدح ىف عرش مث ( يتاس نع رحلا ِنمقسشك ) : برحلا ىف رمالا دتشا اذا

 مل اذا ىتح رانلا ىف َنُطَقاَسَتَيَق هتلمج نمو هركذ لوطي امب هيبسشتلاو ةيؤرلا
 ىتلا نم ةروص ىندأ ىف نيملاعلا 7 ماتأ رجافو ز نم ةللا يعي ناك نمم الا قىي

 انقراف انبر اي : اولاق هبعت تناك ام رقما ةلك بت ؛ نورظنت اَمَم : لاق اَهيِف هؤاَر
 ذوعن نولوقيف ممكر انأ : لوقيف مهبجاَضن ملو مهيلا انك ام رقفا ايندلا ىف سانلا

 بقني نآ ذاكيل مهضعب نا ىتح انال وا نيترم اتيش رهللاب كرش ال كنم هللاب

 ىقبي الف يقاس نع فَّصكيك/معن نولوغيفااهب هتوقرعت ةيآ هنيبو كنيب لك :: لوقيف
 دجسي ناك نم ىقبي الو . دوجسلاب هل نذأ لا هسيفن :اقلت نم هلل دجسي ناك نم
 .هاقَق ىلع رع دجسي نا دارا املك . ةدحاو ةقبط هرهَع هللا لمج آلا ءايرو ماقا
 انأ : لاقو ةزم لوا اهيف هوآر ىتلا هتروص ىف لَوَحَت دقو مهسوءر نوعفري مث

 : نولوقيو ةعافشلا لحتو منهج ىلع رمجلا برضي مث ءاب نا : نولوقيف .مكبر
 . هحيحص ىف ىراخبلا يا هيف لاطا ام . خلا . دح ملَس مهللا

 : ةين ونلا حرش ىف لاق ( خلا . ديدشلا رمالا نع فشكي ىنعي امناو ) : هلوق _

 نال ديدسلا رمالا نع دارأ ( قاس نع فثكي موي ) : لجو زع هللا لوق كلذ نمو

 ىلا ريصي امو اهلاوحا ةبوعصو ةمايقلا موي لاوهالا نع ءابنالا ىف ةيآلا قاينس

 رردصلا ترعتسا برحلا ىف رمالا دح اذا لوقت برعلا نال اهلاكنا نم نيمرجملا

٠ 22 : ةيآلا . ملقلا ةروس ()
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 :: ليق عراصملا تمحتلاو . فونالا تخمشو . ءاضغبلاب نيعالا تجدح و . ظيفلاب

 : اهلوأ ىتلا هتديصق ىف ةعيبض نب كلام نب دعس لاقو ( قاس نع برحلا تماق )

 4 رتساف ط ___ ما رأ تعص و ىتل ١ برحلل س ؤب اي

 ح( ربلا رمشلا نم ادب و اهتاس نع مكل تفشكو

 : رخآ لاقو

 اَرمش برحلا اهقاس نع ترم ناو اهضع برحلا هب تًّضت نا برحلا وخا

 رابخالا كلذب دارملا ناب اهعمس نم ىلع لكشي ٢ مهراعشأ ىف رثك اذح لثمو

 ةحراجلا ىلع ةيآلا هذه ىف قاسلا ةهبشملا تلمحف . هوركملا ماحتلاو رمالا ةدش نغ

 . هللا مهحبق اهيبشتو اميسجت

5 / 7 , 

 مر

جل 6 ٢
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 نونثالنل او سماحلا بابل ١

 ىآر املف ةاروتلا نع ثدحي خيشب دوعسم نبا رم : لاق _ 9

 نا ركذ : اولاقف .مُكبِحاَص مُكتَدَحَي ميو : لاقف تكس دوعسم نبا
 سرقملا تيبب ني امسلا لا دَعَص ضرالاو تاومسلا َقلَخ امل ةللا

 ىضر دوعسم نبا عجرتساف ءيرقملا تيب ةَرحَص ىلع هلجبر َعَضَوو
 : لاق مث ارارم اهلوقي ,ناميار دمي رفك ال مهللا لاق مث هنع هللا

 سيلب ارال { هنظآ ام « ءاوس نونوكتقف اورفك امك نورمكت ؤل اود ؤ »

 ديبعلا لاق امك متلق و ٍهئلَع هت زكنأ الهف : لاق مث اهتروص ىف لثمت

 لئازلا لوقي » نيلفالا بحأ ل « : مالسلا هيلع ميه اري ١ حلاملا

 نامز سانلا ىلع يتاي لاقو؛مكنيد ىلع دوهيلا اوَمهَتاف _ لقتنملا

 ببِصت مل كمهَسب مهيف تيمر ؤلو َنَوَجحيو نوم وَصَيَو هيف َنولَصي
 ىلع لثنلا بيبد نم ىخأ كرقلا (1) نأل اَقفاَتم وأ رفاك آلا

 مهب رَلَمب مهبر مه راكنإ نم كلَدَو ءامنظلا ةليللا ىف ءادؤَملا ةَرَعَصلا
 . لاَوَزلاو دودَحلاي ةوفصو ثيح

 كاحضلا و دوعسم نيا نع . نفلب ب : بيبح نب عيب رلا لاق _ 0

 هيلع ىلوتسا يآ « شزَقلا ىلع ىوتشا » : الاق امهنأ محازم نبا

 توتسا برعلا لوقت دقو“(2) تَتادَو ثَعَضَعَف اهلك ءايشالا ىلعو
 قارعلا ىلع رشب ىوتساو . دي ري .ام ىلع هايند هتتأ ىآ هايند نالفل

 نودي ري نالف لام ىلع نالف ىوتساو > رمالا انل ىوتساو > زاجحل او

 ۔ كلذ وحن و هزاحو هيلع ىوتحا هنأ

+ ٧ ٧ 

 ) )1نيتغسنلا الك ىلع رهاظ ىنعملاو نا الا خسنلا ضعب ىف نال : هلوق ٠

)٥( تدذ خ .
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 حرش نع اذه ريظن مدقت ( هتروص ىف لثمت سيلبا الا هنظا ام ) : هلوق __ 9

 هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا : هلوق ىف هللا همحر ديز نب رباج نع ةياكح ةين ونلا
 كلذك نسحلا ةروص ىف لجرلا اذهل لتمت ناطيشلا نا : مالك دعب لاق ثمح

 بذكلاب مهنع ثدحي نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاهقفلا ةروص ىف ليختي ناطيسشلا

 . خلا . سانلا لضيل

 ( نيلفالا بحا ال ) :: هلوق ىف ىداضيبلا لاق ( لقنتملا لئازلا لوقي ) :هلوق
 تودحلاو نكامالا ىضتقي راتسالاب باجتحالاو لاقتنالا ناف مهتدابع نع الضف

 . ةيهولالا ىفاني و

 ىأ : هلوقب ةينونلا حرش ىف هرسف ( ديري ام ىلع هايند هتتأ يا ) .:هلوق
. اهئاوتسا دنع ايندلا رذحا هنمو : لاق . هتدعاس
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 هنت

 ىلع ةلالدلاو تاهباشتملا ىآلا ريسفت نع دشرتسملا لأس ناف
 «ىَوَتشأ شعلا َلَع نلمحَرلا » : لجو زع هللا لوق نم اهيناعم
 ةهاذَت زب « : هلوقو » ًامصاَمص كلا َو كر ًءاَحَو « : هلوقو

 نم كلذ هبشأ امو « يدي تقلح امل » : هلوقو « اتوم
 لوسر نع ةياورلاب“أنباتك نم ىضم اميف هان رسف ىذلا هللا باتك
 : لاقف نانسحإب نيعباتلاو ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 باتكلا َنم هيلع ةداهشلا امو مك ريسفت قدص ىلع. ليلدلا ام لئاسلا

 ةبطاخملل سيلف الإو ْلَقْعَت امب هللا انبطاخ امناف ةلوقعملا ةغللاو 7

 نأ زوجي ال كلذ هبشأ امو نيعلاو ديلاو ءاوتسالا ىف ىنعم اندنع

 ةهباشتم هنع تلأس ام عيمج نأ لئاسلل : ليق ؟ لقعن ام ىلع الا نوكي

 ةنيابتم ىناعملاو دحاو صنلا نال هصنب الو هرهالفب هملع كردي ال

 ىلص هللا لوسر لاق دقو . اهلبس حاضيإو اهيناعم فشك نم دبالف
 لع مالكلا اولِمحاَق ناهج اَهلَو الإ ,ةملك نم اَم» : ملسو هيلع هللا

 . اهوجو نآرقلل ئري ىتح لجرلا هقفتي نل : ليقو « ههوجو نشخ

 نم سيل : ليقو . ةرابعلا نسحو ةيب رعلا (1).ملعت : نسملا لاق و

 مالكلا اندنع كلذ ىنعم امن او٬نطب و رهظو افقو هجو اهل و الا ةملك

 هللاب و كلذ ىف انب اوجف “هانعم فلتخيو هظفل قفتي ىذلا هباشتملا

 « ىوتسا شرقلا ىلع نممُحَرلا » : ىلاعت هلوق ىف ةمصعلاو قيفوتلا
 عفترا هنآ دهاجمو نسحلاو رمع نباو سابعلا نب هللا دبع لاق ام

 ادادنأ هل نآ (2) ددنملا لاق امع ىلاعت هتمظع و هدجم و هؤانث و هركذ

 ةرخصلا ثيدح ىف رمع نبا ناو . كلذ نع هللا ىلاعت اهابشآ و

 بوقعي وبا دنسملا بترمل صنلاف لوقعلا لهال ناهربلاو ليلدلا هباتك هللا همحر هب ديري () .

 ٠ ىنالجرولا
 . اوملعت خ (1)

٠ نوددنملا لؤقي خ (2)
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 : لاقو لاقتنالاو لاوزلاب هللا فصو نيح اقنلثو (3) اقرف دعترا
 نم ىضم اميف مهليطابآ انفصو دقو . هللا ءادعأ دوهيلا مالك اذه

 نالف ىوتسا : لاقي برعلا ةفل ىف دوجوم اولاق ام عيمج و .(انباتك

 لام ىلع نالف ىوتسا : لاقيو هكلمو هرمأ ىلوتسا يآ قارملا ىلع

 هريرس ىلع نالف ىلوتسا : لاقيو . هزاحو هيلع ىوتحا ىأ نالف
 هباصتنا نوديري ىوتسا دق لدتعاف الئام ناك نمل : لاقيو هسلجمو
 اقفتا ىآ نالفو نالف ىوتسا : لاقيو هجوع دعب هلادتعاو هليم دعب
 لوسر لاق دقو ىناعملا ةلمتحم ةملكلا تناك املف تعنلاو ةفصلا ىف
 . « ههوجو نحا لَع مالكلا اؤلمُحا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 لاق ام اما . نيينعم دحأ نم ىوتسا شرملا ىلع هلوق ولخي ال : انلق
 دجملا ءاوتساو ركذلا ولع نم دهاجمو نسحلاو رمع نباو سابع نبا
 ذا هقلخ فاصوأب هلل ةهبشملا دوهيلا تلاق ام ىلع نوكي وأ رهقلاو
 شرعلا ىلع ىوتسا ضرالاو تاومسلا قلخ نم غ رف امل هنا : تلاق

 : هلوقب هللا مهب ذكف حارتساو ىرخالا ىلع هيذخف ىدحا عضرو

 هبشأ امو «« ءىش هلثمك ستل « : هلوقب و « بوفل نم انسم امو »

 بعتلاو زجملاو نهولا هومزلأف ‘ لجو زع هللا باتك نم كلذ

 سشزقلا ىنع» : هلوق نوكي نآ زاج ول نوكف ؤي ىنأ هللا مهلتاق بصنلاو
 لجرلا ءاوتسا نم لقعن ام ىلع كلذ نا ةهبشملا لاق ام ىلع «ىَوَتَشأ
 «©اَمشلا لاب ىوتسا ث » : هلوق نوكي نأ زاجل هسلجمو هريرس ىلع

 .ناليملا هيلع بجوي ام كلذ ىفو (4) . جوملاو ليملا ءاوتسالاب ىنعي
 ةفصلا هذه تلطب اذاف \ سدقتو كلذ نع هبللا ىلاعت جاجوعالاو
 رمع نباو دوعسم نيا لاق ام تبث صقنلا نم هيف امل ليوأتلا اذهو

 ءاوتسالا نوكي نآ زاج ول رخآ هجوو . ةهبشملا دوهيلا تلاق ام لطب و

 . ٠ اعزف ()
 ىلع ىوتسا مل ىلاعت هلوق ىف ءاوتسالا ريسفت زاج اذا ىنعملاو ءامسلا ىا جوملاو ليملا : هلوق (4)

 ىوتسا مل ىلاعت هلوق ىف ءاوتسالا ريسفت زاج شرعلا ىلع رارقتسالا نم ةهبشملا همعزي امب شرعلا
 ٠ ملعا هللاو ‘ حصي ال لطاب لكلاو جوعلاو اهيلا ليملاب ءامسلا را

٠ عوضوملا ىف هنم 1 ج رظنا . ناهربلاو ليلدلا » ميقلا هباتك ىلا هللا همحر ريشي ()
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 ةياهنلاو دودحلاو ةسامملا تبجول اهسفنأ نم ةهبشملا لقعت ام ىلع

 نأ زاج ولو » :7 هلثمك سل » : هلوق لاطبا ةفصلا هذه ىفو

 نوكي نآ زاجل اهسفنآ نم ةهبشملا لقعت ام ىلع ءاوتسالا نوكي نأ
 ةَسَمَخ الو مُهعباَر وه الإ ةتالت ىوجن نم نوكي ام » : هلوق
 امنا (10) « مهعم وه الإ رتكأ الو كلد نم ىنذأ الو مُهَسداَس وه آلا,
 يفو لجرلا عم لجرلا نوك نم لقمعن اميلع ةهبشملا تمع ز اميف هب ىنعي
 قلخلا ةفص هذهو لاقتنالاو ةياهنلاو (5) ديدحتلا تبثي كلذ

 ىف اوناك امنيآ مهعمو ش رملا ىلع هنكلو ةفصلا هذه نع هللا ىلاعت

 فالخ ىلع ءاش امك فصو الو ديدحت الو فيك الب دحاو تقو
 لتم ال ملعلاو ةطاحالاو ريبدتلاب مهعم هنكل . اهسفنأ نم لقمت ام
 (7) لئاقل زاج ولو . نولهاجلا (6) مهوتي امع هللا ىلاعت٬مهؤتيالو
 كلذ سيلو انك امنيآ انعم هملع نا متنك امنيأ مكعم وهو لوقي نأ

 ىلع ىوتسا : هلوقب ىنعي امنا (8) مهفلاخ نمل زاجل ةيآلا صن ىف
 املف ةيآلا صن ىف نكي مل ناو شرعلا ىلع وتسم هملع نا شرملا

 اهليوآت ةهبشملل زجي مل هلوآتي ملو كلذ لوقي نأ لئاقلا زجي مل
 لقعي ام ىلع شرعلا ىلع ىوتسا : هلوق لوأتي نأ هل زاج نيأ نمو
 . (9) لقعي ام ىلع مهعم وهو : هلوق لوأتي نأ زجي ملو

: ٦ ٢٣ 

 ٠ دودعلا تيبثت خ (5)
 ٠ لؤاتي خ (6)
 هبشملا ناف هلوق ريظنب مصخلل مازلا هنع هللا ىضر هنم اذه ٠ خلا . لتاقل زاج ولو : هلوق (7)

 تاذلاب ال ملعملاب مهعم ىلاعت هنا مهعبار وه الا ةثالث ىوجن ىف نوكي ام : ىلاعت هلوق ريسفت ىف نوفرتعي

 اهبسفت ىف نومعزي لب ىوتسا شرعلا ىلغ نمحرلا : ىلاعت هلوق ريسفت ىف .كلذب نولوقي ال مهنكلو
 مهمزليف اهيف صن دري ملو ملعلاب ىلوالا ةيالا اورسف مهنا لاحلاو مهولا ضحم اهيلا مهقاس ءايشا
 وس ةلاثلا ةيلا ىف كلذ لثم

 : - ٠ هفلاخ خ (8)
 ) )9مكعم ٠

٠ 7 ةيآلا 0 ةلداجملا ةروس (10)



 هيبنت 90

 لها نع لئاس لاس : لاق تاهباسنملا يآلا ريسفت نع دشرتسملا لأس ناد : هلوق
 هللا لوق نم اهيناعم ىلع ةلالدلاو ناهباسشتملا يآلا حاضيا نع ةدئافلاو هيبسنا

 : هلوقو ٧ ًافصافَص كلاو كبر ءاَجَو _ ىوتسا شرعلا نمع نَمحَؤلا ه : لج و زع
 هللا باتك نم كلذ هبشأ امو « يدي تقلح 11 »ه : هلوقو . ناتط وسَبَم هادإ لب »

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلاب انباتك نم ىضم اميف هانرسف ىذلا
 . مك رعسفت قدص ىلع ليلدلا ام : لثاسلا لاقف . ناسحاب نيعباتلاو ةباحصلاو

 الاو لقعن امب انبطاخ هللا امناف . ةلوقمملا ةغللاو باتكلا نم هيلع ةداهشلا امو

 زوجي الو . كلذ هبشأ امو نيعلاو ديلاو ءاوتسالا ىنعم اندنع ةبطاخملل سيلف

 . هباشتم هنع تلأس ام عيمج نا : لئاسلل ليق لقعن ام ىلع الا نوكي نأ

 هملع كردي ال : هلوقو . تاهباستملا يآلا ريسفت نع دشرتسملا لأس ناف :: هلوق _

 حاضياو اهيناعم فشك نم دبالف ةنيابتم ىناعملاو دحاو صنلا نال هصنب الو هرهاظب

 ناهُجَو اهو لإ ةلك نم ام ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو اهلبس

 نآرقلل ىري ىنح لجرلا هقنتي نل : ليقو ( هموُجُو نَسَحَأ قمع مالكلا اولمح
 ةملك نم سيل : ليقو(ةرابعلا نسحو ةيبرعلا ملعت): نسحلا لاقو . اهوجو
 : هلوق هباشتملا مالكلا اندنع كلذ ىنعم امناو . نطبو رهظو افقو هجو اهل و الا

 ۔ رخآلا نم رهظأ امهدحأ نيرما لمتحا ام رعاظلا . هصنب الو هرهاظب هملع كردي ال

 كلوق ىف دسالا هلاثم حجارلا لامتحالا وه ةقيقحلا ىف رهاظلا نكلو ليق اذك

 ىف رهاظ هنكل . عاجشلا لجرلاو سرتفملا ناويحلا لمتحي هناف ( ادسأ تيار )

 ىف لمعتسا ناف . هنع فرصت ةنيرق الو ىقيقحلا ىنعملا هنال سرتفملا ناويحلا

 . زاجملا ليبق نم وهو ليلدلاب ارهاظ ىمسي الو الوؤم ناك ةنيرقب ىزاجملا ىنعملا
 مايأ ةئالُث ْماَيصق ه : ىلاعت هلوقك هريغ لمتحي الو امطق ىنعم ىلع لد ام صنلاو

 ةرشعلا ىلع داز ام لمتحي ال اذهف (10)ءةلماك ٌةرنَمَع كلت منعَر اذإ ٍةعَمَو جحلا ىف
 صنلاب الو رهاظلاب اهانعم مهفي ال تاهباسشتملا تايآلا نا هللا همحر همالك ىنعمف

 ليلدلاب ارهاظ ىمسيو ةلاحتسالا ةنيرق وهو ليلدلا ىنعا ليواتلاب مهفي امناو
 ديو دي عمج هراظ ناف (11) يبأب اَعاَنِت ءامسلاو ه : ىلاعت هلوق ىف امك

 ٠ 196 : ةيآلا . ةرقبلا ةروس (10) .
٠ 47 : ةيآلا . تايراذلا ةروس (11)
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 لثمو . ىلقعلا ناهربلاب ةوقلا ىنعم ىلا تفرصف ىلاعت هللا قح ىف ةلاحم ةحراحلا

 كلذ ريغو ءاوتسالاو نيملاو هجولا نم ةهبشملا هب تقلعت ام عيمج ىف لاقي اذه

 ملعأ هللاو . مدقت امك ةغللا هب تدرو امم هب قيلي اه ىلا ىلقعلا ليلدلاب فرصي هناف

 نل رطانقلا ىف ةياورلا ( اهوجو نآرقلل ىري ىتح لجرلا هقفتي نل ) : هلوق
 . ةرثك اهوجو نآرقلل ىري ىتح هقفلا لك مكدحا هقفتي

 لي وأت زوحي ال هنأو اقلطم يأرلاب ريسفتلا زوحي ال هنأ مع ز نم لوق هب درو

 . رفك هنآ ىلا اوبهذو نيرسفملا رثاسو سابع نبا لوق فالخ ىلع نآرقلا تاملك

 رهاظ همج رت ام الا نآرقلل ىنعم ال نأ معز نم نأ ملعاف _ هللا همحر _ لاق

 ل ١ قلخل أ ةفاك در يف يطخم هنكلو هسفن دح نع رامخ الا ىنف بصم وهف ريسفتل ١

 ركذف مهفلا باب رال ةعستم نآرقلا ىنامم نأ اع لدت راثآلاو رابخالا )ب . هتجرد

 : لاق مت هركذ ل وط٫ ام اهنم

 ريسفتلا رهاظ نم لوقنملا نأو اعستم الاجم نآرقلا مهف ىف نا ىلع لدي اذه لكف

 . كاردالا ىمنتنم سبل

 : هنع هللا ىضر ركب ىأ لوقو ىأرلاب نآرقلا ريسفت نع مالسلا هبلع هيهن امأو

 درو امم كلذ ريغ ىلا (يأرب نآرقلا تْرَسَق انا نا ىنلظت ءامس يأو ىلقت ضرأ ىأر
 دارملا نوكي نآ ولخي ال هناف يأرلاب نآرقلا ريسفت نع ىهنلا ىف رابخالاو راثآلا ىف

 رخآ رمأ هب دارملا وأ مهفتلاو طابتشسالا نود عومسملا لقنلا ىلع راصتقالا هب

 . هوج ول هعمس امب الا نآرقلا ىف دحا ملكني ال نأ هب داري نأ اعطق لاحمف

 دحوي ال كلذو . هيلا ادنسم ثىبنلا نم اعومسم نوكي نأ طرتشي : اهدحأ

 الف مهسفنأ لبق نم دوعمسم نب او سابع س ١ رسفت امأف . نآ رقلا ضمب ىف إلا

 هيلع ؛ىبنلا نم هوعمسي مل مهنال ىأرلاب ريسفت وه لاقيو مهنم لبقي نا ىغبني
 . نيرسفملاو ةباحصلا نم مهرغ كلذكو مالسلاو ةالصلا

 تايآلا ريسفت ىف اولاق دق نيرسفملا نم مهربغو ةباحصلا نم ءاهقفلا نأ : ىناثلا

 ىلص هللا لوسر نم اهلك نوكت نا لاحمف اهنيب عمجلا نكمي ال ةفلتخم لي واقاب

 امب لاق رسفم لك نا حصف . ىقابلا لطبل دحاو ىف حص ولو ملسو هيلع هللا
. هل رهظ
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 (لي ونلا هنعو نيدلا ىف هقف ّْنلأ) : لاقف سابع نبال اعد هنأ :: ثلاثلاو

 . كلذب هصيصخت ىنعم امف ليزنتلاك اعومسم هريسفت ناك ولف

 طابنتسالا تبثأف « مهم هتوظبْنَسَي نيذلا ُهَمِلَعَل ه : لاق ىلاعت هنا : عبارلا
 . عامسلا ءارو وهو ءاملعلل

 عامسلا طارتشا لطبو . اودروأ ىتلا ةهبشلا هذه ضقانت انركذ امب تبثف

 . هملعو همهف ردقب نآرقلا نم طبنتسي نأ ملاع لكل زاجو . ريسفتلا ىف

 . نيهجو دحا ىلع لدي هناف يهنلا اماو

 قفو ىلع نآرقلا لوانتيف هاوه نم ليمو ىأر ءىشلا ىف هل نوكي نا : امهدحا

 ىارلا كلذ ةيآلاب دارملا سيل هنأ ملعلا عم نوكي ةرات اذهو . هتعدب هل حصتل هاوه

 همنهف ليميف ةلمتحم ةيآلا تناك اذا لهجلا عم نوكي ةراتو . همصخ ىلع سبلي نكلو

 . لاق نأ ىلا . هيأرر هاوه ىلا

 لفن الو عامس ريغ نم ةيبرعلا رهاظب ريسفتلا ىلا عراستي نأ : ىناثلا هجولا
 فذحلاو راصتخالاو . ةلدبملا ةمهبملا ظافلالا نم هيف امو نآرقلا بيرغب قلعتي اميف

 كلذ طابنتسا ىلا ردابو يناعملا هذه مكحي مل نمف . ريخاتلاو ميدقتلاو رامضالاو

 عامس نم دبالو يأرلاب نآرقلا رسفي نم ةلمج ىف لخدو هطلغ رثك ةيبرعلا رهاظب
 . مهفلا عستي كلذ دعب مث . طلغلا عضاوم هب ىقيل الوا ريسفتلا

 كلذ عيمجل لثمف ىلازغلا هلاق ةريثك نونف عامسلاب الا مهفت ال ىتلا بئارغلاو

 . ملعأ هللاو . عجاريلف . هركذ لوطي امب نآرقلا نم

 مالكلاك ىنمي ( هانعم فلتخيو هظفل قفتي ىذلا هباشتملا مالكلا ) ::_ هلوق

 , فلتخم هانعمو ءاوتسالا ىلا رظنلاب دحاو هظفل ناف الثم ءاوتسالا ىلع لمتشملا

 ىلع عضوم لك ىف لمحيف كلذ وحنو ةضبقلاو نيعلاو ديلا ىلع لمتشملا كلذكو
 . مدقت امك نئارقلا بسحب هبساني ام

 ىف امهدحا نازاجم مالكلا ىف نوكي اذه ىلعف ( خلا . هركذ عفترا ) :_هلرق

 ىناثلاو . ةغل هانعم كلذ نكي مل نا عافترالا ىف ءاوتسالا لمعتسا ثيح ةملكلا

 امهنم لك ىف ةني رقلاو . ىوتسا ىف رتتسملا ريمضلا ىلا فاضملا فذح ىنعا فذحلاب

. ملعا هللاو . رهاظلا ىلع لمحلا ىف ةلاحتسالا
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 دهاحمو نسحلاو رمع نباو سابع ند هللا دمع ىأ ) اولاق ام عيمجو ( : هل وق

 . . خلا . ءاوتسالا ليوات ىف

 ةينونلا حرش ىف لاقملا اذه لعج ( هريرس ىلع نالف ىوتسا لاقيو ) : هلوق
 هلوقب رارقتسالا ىنعمب ءاوتسالل لثمو جاجوعالا دعب لادتعالا ىنعمب ءاوتسالا نم

 . ترقتسا ىأ ( يدوجلا لع تَوَتْساَو ) : ىلاعت

 هلوق نيب ةيوسنلا هللا همحر هدارم ( ك . لوقي نا لئاقل زاج ولو ) : هلوق

 ىف ةهبشملل ةاراجم ( ِشّرَعلا ىلمت ىوتسا ) : هلوق نيبو ( متنك ني] مكعم وهو )

 ملعلا ىلع لمحلاب ( ٍمشنك ام َنثا مكعم َوُهَو ) : هلوق ىف ليوأتلا زاج نا هنا

 كرشلا نم رهاظلا ىلع لمحلا ىف ال كلذ ىف اصن نكي مل ناو ةردقلاو ةطاحالاو

 ريغو رهقلاو ملعلا ىلع هلمحب ءاوتسالا ىف اضيأ ليوأتلا زاج ديدحتلا نم مزاللا

 رهاظلا ىلع لمحلا ىف ال كلذ ىف اصن نكي مل ناو العو لج ىرابلاب قيلي امم كلذ
 . كرشلل مزلتسملا ديدحتلا نم

 لوقلا مهمزل الثم ملعلا ىلع هولمحي ملو لقعي ام ىلع ءاوتسالا اولمح ناو

 نوملسملا هيلع ىذلا قحلا وه ام ىلع ليوانلا ىف نيتيآلا نيب قرف الف ةيعملا ىف كلذب

 وه اذه هيسشنلا لما] هيلع ىذلا لطابلا وهو قلخلا نم لقعي ام ىلع لمحلا نيب و

. ضومغ ةرابعلا ىف ناك ناو ملعأ هللاو دارملا
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 «ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له» : لاعت هلوق ىف

 تاولص ىسيعل نييراوحلا لوق نم هنع تلأس ام امأو _ 1
 « ِءاَمَسلا نم ةدام اَنيََع َلَزَن نَأ كبر عيطتسي لم » : هيلع هللا
 لدف ضرالا نود ءامسلا ىف هللا نأ ىلع لدي كلذ نأ تركذو

 ملو ءامسلا نم اهلازنا اولأس مهنأل شرعلا ىلع سيل هنأ ىلع كلذ

 نود ءامسلا ىف هنآ ىلع لدي كلذ ناك ولو شرعلا نم هولأسي

 اَنل جرخي كتَر انل عذأ » : ىسومل ليئارسا ىنب لوق ناكل ضرالا

 ىف هللا نأ ىلع لدي . ةيآلا « اهِئثِقَو اَهلقَب نم ضزألا ثبننت اقم
 . ءامسلا .نم لازنالاك ضرالا نم جارخالا نأل ءامسلا نود ضرالا
 ،ضرالا نود ءامسلا ىف هنأ ىلع لدي ام نييراوحلا لوق ىف نكي ملو

 ءامسلا نم هردقي ام اهنمف دارأ ام ىلع ءايشالل ردتملا ىلاعت هللاو
 لج هل ربدملاو كلذل ءىشنملا وهف ‘ة ضرالا نم هردقي ام اهنمو

 نييراوحلا ةلأسم ىنعمو .. ه رك ذ ىلاعتو هؤامسأ تسدقتو هلالج

 )1( ةلالدلل حض وآ و ةباجالل مظعأ و قلخلل لدأ كلذ نال ءامسلا نم

 دارأف ‘ نهاك الو ، رحاس ال هوعدي نآ قلخلا ردقي ال ىنعم كلذ نال
 ريب دت ىف سيلو هئاعدا ىلع قلخلا ردقي ال ام كلذ نم ىتأي نأ موقلا

 . هريغ نود عضوملا كلذ ىف هنآ ىلع لدي ام عضوم نم ءىشنملا

 مهل جرخي نآ هولأس ذا مالسلا هيلع ىسوم موق ناكل كلذ زاج ولو

 نود ضرالا ىف هنآ ىلع لدي : ةيآلا . اهلقب نم ضرالا تبنت امم
 ةقان مهل جرخي نأ هولاس ذا مالسلا هيلع حلاص موق ناكلو ءامسلا

 هنمب هللا نكل . هاوس ام نود كانه هنأ ىلع لدي ةرخص نم ءارشع

 . لاقتناو (2) لاوز الب ءاشي ثيح نم رمالا ربدي هلضفو

 . هيل خ ()
 ناكم ىلا ناكم نم لوزي نا ريغ نم كلذ لعفي ىلاعت هنا دارملا وا ةلوازم الب ىا لاوز الب هلوق (2)

٠ اريسفت لاقتنالا فطع نوكيف هيلعو لقتني ىا
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 ىف كش نم نال اورفكل الاو ةعاطتسالا ىف ليوأتلا نم دبال : لوقأ _ 1

 اب ىلع ةعاطتسالا هذه : ليق : لاق ثيح اهليرات ىلأ ىراضيبلا راشأ دقو
 . ةردقلا هيضتقت ام ىمن ال ةد ارالاو ةمكحلا هيضتقت

 عاطا ىنعمب عاطتساو . كسجي لمم ( كبر عبطتسي له ) ىنعملا : لبقو

 ىنعملاو . كبر لاؤس يأ ( كر غبطتشت لع ) ىناسكلا ارفو باجأ د باجتساك
 . فراح رمغ ند كلاذ هلاست

 هدام ننم أ كرحت اذا دمب ءاملا دام نم مامطلا هيلع ناك اذا نارخلا ةدناملاو

 . لاة نأ ىلا . هيلا مدقت نس ديمت اهنأك هاطعأ اذا

 نيب تطقس ىنح اهيلا نورظني مهو نيتمامن نيب ءارمح ةرفص تلزن اهنأ يور

 . ني ركاشلا نو ىلعأ مهللا : لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ىكبف مهيديأ

 فشك مث ىكبو ىلصو اضوتف ماق مث . ةبوقعو ةلم اينَتْجَت الوت ةمحز امج منلا
 ليست كوش الو سولف الب ةكمس اذاف ( قزارلا خ هنلا مكب ) :: لاقو لبا

 الخ ام لوقنلا ناولا نم اهل مح و لخ اهلب ذ دنخو . حلم اهسأر دنعو . امسد

 ىلعو . لسع ىناثلا ىلعو . نوتيز اهنم دحاو ىلع ةفغ را ةسمخ اذار . ثاركلا

 حدر اي : نوعمش لاقف . ديدق سماخلا ىلع ف.. نمح عبارلا ىلعو . نمس ثلاثلا

 ه ٠٥... م إ هرد . . 7 ۔ ۔ م 7 - -.

 ريز هقب همحتَرَخا نكل مهم سمل : لاقف ؟ ة ررحالا ماعط زرم مأ ايندلا ماعط نمأ هللا

 هللا حور اي : اولاقف. هض نم مكدزيرآ هنلا ْمكذدْمَي ازكشاو هسل ام الك

 مث تب رطضاف هللا نذإب يحا ةكمس اب : لاقف ىرخأ ةيآ ةيآلا هده نم انتيرا ول

 .اوغسمف ادعب اوصع مث ةدئاملا تراط مث ةيوشم تداعف تسح ايك ىدوم : اهل لاق
 .: مأ . غ . : .

 زافصلاو ءاينغالاو ءارقفلا اهسبلا عمتجي ابن ام وب نمب را مهيتأت تناك :: لبقو

 اهنم لكاي ملو اهلظ ىف نورظني مهو تراط ءيفلا ءافا اذا ىنح نولكأي رابكلاو
 .1 . ٠

 ىسيع ىلأ ىحوا مث ادبأ ضرمي ملو "ىرب الا ضيرم الو هرمع ةدم ىنغ الا رقف
 . د 4 7 ِ ث ِ و ٥... 7 7 ٥, ه 3 ِ ٣

 باحصالاو ءاينيمالا ں د ىضرلاو ءارقفلا ىف ىتئام لخا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 : الجر نونامثو ةثالث مهنم خسمف كلذل سانلا برطضاف
 ; ١ .. ٧9 .ااة .... , ۔ , .

ديرن ال :: اولاقو اوفعتسا ةطيرشلا هذهب اهلازنا هناحبس هللا دعو امل : ليقو
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 . خلا . تازجعملا ىحرتقمل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه نأ دهاجم نعو

 نيسلا حتفو نيملا مضب ءارسشع ( ةرخص نم ءارسشع ةقان مهل جرخي نأ ) : هلوق

 . راشعلا ةدحاو ةدوديملا ءارلاو

 اهيلع تتا ىتلا ةقانلا ىهو ءارشع عمج رسكلاب٠ راسشعلاو : حاحصلا ىف لاق

 كلذ لازي ال مث ضاخملا مسا اهنع لازو : رهشأ ةرشع لحفلا اهيلع لسرأ موي نم

 . ك , اضيأ عضت ام دمبو عضت ىتح اهمسا

 وأ اهدروأو قرط نم ىوفغبلا اهركذ دقو ةليوط دومث عم ةقانلا هذه ةصقو

 . لاق . ةربع اهبلاغ

 امل اداع نأ امهريغو بهوو قاحسا نب دمحم ركذ ام ىلع دومث ةصق امأو

 او رثك و اهيف اولجرف ضرالا ىف اوفلختساو اهدعب دومث ترمع اهرمأ ىضقناو تكله

 لجرلاو مدهنيف ردملا نم نكسملا ىنبي مهدحأ لعج ىتح اورمعو مهلاجر رثك : هانعم

 . مهشاعم نم ةعس ىف اون اكو . ات ويب لابحلا نم اوذختا كلذ اوأر املف . ىح

 إوناكو احلاص مهيلا هللا ثعبف . ىلاعت هللا ريغ اودبعو ضرالا ىف اودسفاو اوتعف

 هللا هثعمف . اعضوم و ابسح مهلضفأو امسن مهطسروأ نم حلاص ناكو . اب رع اموق

 في وخنلاو ريذحتلا مهل رثكاو غيلبتلاو ءاعدلا علاص مهيلع علا املف . نوفعضتسم

 ج رخت : !ولاق ؟ نودي رت ةيآ ىأ : مهل لاقف لوقي امل اقادصم ةيآ مهي ري نأ هولأس

 ةنسلا نم مولمم موي ىف مهمانصاب هيف نوجرخي ديع مهل ناكو _ انديع ىلا انعم

 اوعدف مهعم حلاص جرخو ممديع ىلا مهنانثواب اوجرخف . معن : حلاص مهل لاقف

 عديخ :: لاق مث . هب وعدي امم ءىش ىف حلاصل باجتسي ال نا اهولاسو مهناث وا
 هذه نم انل جرخا حلاص اي) دومث ديس ذئموي وهو - ساوج نب ورمع نبا
 ءافوج ةعرتخم ةقان ةبثاكلا اهل لاقي رجحلا ةيحان ىف ةدرفنم ةرخصل ةرخصلا

 انمآو كانقدص تلعف ناف لبالا نم تخبلا لكاش ام ةعرتخملاو (ءارمشع ءارب و .

 . معن : اولاق , ىننمؤنلو ىننقدصتل تلعف نئل مهقيثاوم حلاص مهيلع ذخاف . كب

 مث اهدلوب جوتنلا ضخمت ةرخصلا تضخمتف هبر اعدف نيتعكر حلاص ىلصف

نيب ام ملعي ال اوفصو امك ءارب و ءافوج ءارشع ةقان نع تعدصناف ةبضهلا تكرحت
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 عديخ هب نمآف مظعلا ىف اهلثم ابقس تجتن مث . نورظني مهو امظع هللا الا اهيبنج
 مماهنف هوقدصيو هب اونمؤي نأ دومث فارشا دارأو هموق نم طمهرو ورمع نب

 مهنهاك ناكو رعمص نب بابرو مهناثوا بحاص بابخلاو ديبل نب ورمع نب باوج
 ثرِش اهل ةقان مذم»: حلاص مهل لاق ةقانلا تجرخ املف . دومث فازشأ نم اوناكو

 رجشلا ىعرت دومث ضرا ىف اهبقس اهعمو ةقانلا تنكمف«مولغمم مؤي برش مكلو
 رجحلا ىف رئب ىف اهسأر تعضو اهموي ناك اذاف ابح ءاملا درت تناكف ءاملا برشتو

 مث ةرطق عدت الف اهيف ام لك برشت ىتح اهسار عفرت امف ةقانلا رئب : هل لاقي
 . نورخديو نوبرشيف نبل نم اوءاش ام نوبلحيف مهل جحفت ىتح حسفتف اهسار عفرت
 ردصت نأ ردقت الو تدلو هنم ىذلا جفلا ريغ نم ردصت مث اهلك مهيناوا اوالمي ىتح

 نم اوءاش ام نوبرشيف مهموي ناك دغلا ناك اذا ىتح اهنع قيضي درت ثيح نم

 ةقانلا تناكو , دغرو ةعس ىف كلذ مهف . ةقانلا مويل اوءاش ام نورخديو ءاملا

 مهلباو مهرقبو مهمانغا : ىشاوملا اهنم برهتف ىداولا رهظب رحلا ناك اذا فيصت
 ءاقشلا ناك اذا ىداولا نطبب ىتشتو . هبدجو هرح ىف ىداولا نطب ىلا طبهتف
 ءالتبالل مهيشاومب كلذ رضاف . بدجلاو دربلا ىف ىداولا رهظ ىلا مهيشاوم برهتف

 ةقانلا رقع ىلع كلذ مهلمحو . مهبر رمأ نع اوتعف . مهيلع كلذ ريكف رابتخالاو

 . لاق نأ ىلا . اهرقع ىلع اوممجاف

 ةعبس مهعبتاف دومث تاوغ ايوغتساف جرهم نب عدصمو ملاس نب دادق قلطناف
 نبح ةقانلا اودصرف امهباحصأو عدصمو دادق قلطناف طهر ةعست اوناكو رفن

 ىف عدصم اهل نمكو اهقيرط ىلع ةرخص لصأ ىف دادق اهل نمك ءالا نع تردص

 دشف _ لاق نا ىلا _ اهقاس ةلضع هب مظتناف امهس ىمرف عدصم ىلع ترمف ىرخآ

 مث اهقبس رذحت ةدحاو ةءاغر تغرو ترخف اهبوقرع فشكف فيسلاب ةقانلا ىلع

 ىأر املف . هوخبطو اهمحل اومستقاو دلبلا لها جرخو اهرحنف اهتبل ىف نعط
 (هراق) همسا : ليقو (ىونص) هل لاقي اعينم البج ىتأ ىتح قلطنا كلذ اهقبس
 نورذتعيو هنوقنتي اوجرخو لبقاف ترقع دقف ةقانلا كردا : هل لاقو حلاص ىتاو

 نوكردت لم اوئرظنا:حلاص لاقف . انل بنذ الو نالف اهرقع امنا هللا :ىبن اي هيلا

 هوار املف هنوبلطي اوجرخف ؛بادمعَلا مكنع قري نأ ىتمف هننُكَرَذَا ناق اهنيِصق
هلاني ام ىتح ءامسلا ىف لواطتف لبجلا ىلا هللا ىحواف . هوذخايل اوبهذ لبجلا ىلع
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 ترجفناو اثالث ىغر مث هعومد تلاس ىتح ىكب ليصفلا هآر املف حلاص ءاجو هريطلا
 ميأ ةمالك مكراد ىف اوُعَتَمَعَف مؤي 3 زُكِل حلاص لاقف . اهلخدف ةرخصلا

 . بوذممم اريَع دمن كلو

 مهيفو ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا نم رفن ةعبرأ بقسلا عبتا قاحسا نبا لاقو

 رج مث هبلق مظتناف مهسب عدصم هامرف جارهم نب ابد هوخاو جارهم نب عدصم
 هتللا ةنرخ ؛ثكهتنأ حلاص مهل لاقو . همأ محل عم همحل اوقلاف هلزناف هيلجرب
 ةيآ امو ؟ حلاص اي كلذ ىتمو : هب نوءزهي مخو اولاق هتَمَقنَو هنلا باذعب اوريتبََف

 , رايد ءاثالثلاو . زوها نينثالاو . لوالا دحالا مهيف مايالا نومسي اوناكو ؟ كلذ

 اوناكو . راشب تبسلاو . ةبورعلا ةعمجلاو . سنوي سيمخلاو . رابج ءامبرالاو
 سنوي موي َةاَدَع نوحبصت كلذ اولاق نيح حلاص مهل لاقف ءاعبرالا موي ةقانلا اورقع

 موي نوحبصت مث "ةرمحم مكمنوُجؤو ةبورعلا موي نوحبصت مث ةرضم مكهوجو
 كلذ حلاص مهل لاق املف . لوأ موي ْباَدَعْلا مكحبصُي مث ُةَكَوُسُم مكهوجوو راشب
 انلبق هانلجعاف اقداض ناك ناف احلاص لتقنلف مله ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا لاق
 ةكئالملا مهتغمدف هلهأ ىف هوتيبيل اليل هوناف هتقانب هانقحلا انك دق ابذاك ناك ناو.

 اوخضر دق مهودجوف حلاص لزنم اوتا مهباحصأ ىلع اوثطبا املف ةراجحلاب
 اوسبلو هنود هتريشع تماقف هب اوبه مث مهتلتق تنأ حلاصل اولاقف ةراجحلاب

 ثالث دعب مكب لزان باذعلا نأ مكدعو دقف ادبأ هن ولتقت ال هللاو مهل اولاقو حالسلا

 ءارو نف متناف ابذاك ناك ناو ابضغ الا مكيلع مكبر اوديزت ملف اقداص ناك ناف

 امنأك ةرفصم مههوجوو سيمخلا موي اوحبصاف مهتليل مهنع اوفرصناف نوديرت ام

 نا اوفرعو باذعلاب اونقياف مهثاناو مهروكذ مهريبكو مهريغص قولخلاب تيلط

 نم نطب ىلا اجل ىتح مهنم ابراه حلاص جرخف هولتقيل هوبلطف مهقدص دق احلاص
 بذه ىبأب ىنكيو ليفن هل لاقي مهنم لجر مهديس ىلع لزنف منغ اونب مهل لاقي دومث

 مهولديل مهن وبذعي حلاص باحصا ىلع اودغف هيلع اوردقي ملو هبيغف كرشم .وهو
 انن وب ذعيل مهنا هللا ىبن اي مره نب عدبم هل لاقي حلاص باحصا نم لجر لاقف هيلع

 لاقف كلذ ىف هوملكف بذع ابا اوناف هيلع مهلدف . معن لاق مهلدنفا كيلع مهلدنل
 لزنا ام هنع مهلغشو هوكرتو اوضرعاف ليبس هيلع مكل سيلو خلاَص يي مت
اوسما املف مههوجو ىف نوري امب اضعب ربخي مهضعب لعجف هباذع نم مهب هللا
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 مههوجو اذا ىناثلا موبلا اوحبصا املف لجالا موي ىضم دق الأ مهعمجاب اوحاص

 املف باذملا هنأ اوفرعو اوكبو اوجضو اوحاصف ءامدلاب تبضخ اهنأك ةرمحم

 اوحبصا املف باذعلا مكرضحو لجالا نم ناموي ىضم دق الأ مهعمجأب اوحاص اوسمأ

 مكرضح دق الأ اعيمج اوحاصف راقلاب تيلط امناك ةدوسم مههوجو اذا ثلاثلا مويلا

 ماشلا ىلا هعم ملسا نمو مهرهظا .نيب نم حلاص جرخ دحالا ةليل ناك املف باذملا

 نوبلقي ضرالاب مهسفنا اوقلاو اوطنحتو اونفكت حبصا املف نيطسلف ةلمر لزنف

 املف . باذعلا مهيتأي نيا نم نوردي ال ةرم ضرالا ىلاو ةرم ءامسلا ىلا مهراصبا
 توصو ةقعاص لك توص اهيف ءامسلا نم ةحيص مهتتأ دحالا موب نم ىحضلا دتشأ

 الو ريغص مهنم قبي ملف مهرودص ىف مهب ولق تعطقف ضرالا ىف توص هل ءىش لك

 ةيراج الا « َضمتاَج مهرايد ىف اوُحَبنصأَك ه : ىلابعت هللا لاق امك . كله الا ريبك
 هللا قلطاف حلاصل ةوادعلا ةديدش ةرفاك تناكو فلس تنب ةعيرذ اهل لاقي ةدعقم

 وهو احرف تتأ ىتح طق ءىش ىري ام عرساك تجرخف باذعلا تنياع ام دعب اهيلجر
 ءاملا نم تقستسا مث دومث باصا امو باذعلا نم هتنياع امب مهت ربخاف ىرقلا داو

 . ارخآ اهجو ةقانلا رقع ىف ىدسلا ركذو . تتام تبرش املف ثيقسف

 ا ر " .

 اال .
 .. . .:. . : رحسلل "از ٦

ا ِ _ ۔ ذ
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 نونالثلاو . عباسلا بابلا

 « لمع نم اولمع ام لا انمدقو » : لاعت هلوق ىف

 ركذ كلذك و لمع نم اولمع ام ىلا اندمعو لوقي امناف _ 3
 نآ زاج ول هناف لاوزلا ىلع كلذ نوكي نأ زوجي الف نسحلاو دهاجم
 بجو هيف نكي مل ناكم ىلا لجرلا مودق نم مهوتي ام ىلع مهوتي

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت بوك رلاو يشملاو ىمىىلاب مودقلا نوكي نأ

 لاوزلاو لاقتنالا ىلع ةدئاملا ىف لوزنلا نوكي نأ زاج ولو . اريبك

 امنا « جاوزأ ةيناَمَت ماثآلا نم مكل لزنأو » : هلوق نوكي نآ زاجل
 ٤ . لاقتنالاو لاوزلا ىلع وه

% % ٧ 

 اندمع ىأ : ىواضيبلا لاق (1) « لمع نم اولمع ام ىلا انمدقو د : هلوق _ 2

 فوهلملا ةثامناو محرلا ةلصو فيضلا ىرقك مراكملا نم مهرفك ىف اولمع ام ىلا

 موق لاحب مهلامعاو مهلاح هيبشت وهو هرابتعا طرش ره ام هدقفل هانطبحاف

 . ارثا اهل قبي ملو اهلطبآو اهقزمف اهبابسأ ىلا مدقف مهناطلس اوصعتسا

 ٠ رابغلا وهو ةوبهلا نمو . ةوكلا نم علطي سمنشلا عامش ىف ىري رابغ ءابهلاو

 ىف هنم روثنملاب مث هعفن مدعو:هتراقح ىف طبحملا مهلمع هب هبش هتفص:(:اروثنم )
 هب نوهجوتي اوناك ىنغلا مهضارغأ وحن هقرفت وأ همظن نكمي ال ثيحب هراشتنا

 . اوحن
 «َينيياَع ةدرق اون وك» : هلوقك ربخلا دعب ربخلاك هنا ثيح نم ثلاث لوعفم وا

 ٠لاقننالاو لاوزلا ىلع وه امنا (2) « جاوزا ةين امث ماعنالا نم مكل لزناو » : هل وق

 لازنالا ىنعم :‘ ىوغبلا لاق « جاوزا ةينامث ماعنالا نم مكل لزناو ه :_هلوق.

 . . سابل هكلع ًانلَرَنأ » : هلوقك ءاشنالاو ثادحالا انه اه

 . 2 : ةيالا 0 ناقرفلا ةروس (1)
, ٠ 6 : ةيلا ".رمزلا ةروس (2)
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 . سابللا هنم نوكي ىذلا نطقلا تابن ببس وه ىذلا ءاملا لزنا هنأ : لبقو

 . ماعنالا هب ىقبت ىذلا تابنلا ببسو

 . اقزرو الزن مكل اهلعج ماعنالا نم مكل لزنأ : ليقو.

 فصوت هتمسقو هاياضق ناف مكل مسق وأ ىضقو مكل لزناو : ىواضيبلا لاقو

 ةصشاك ةلزان بابسأب مكل تذخاو حوللا ىف بتك ثيح ءامسلا نم لوزنلاب

 . راطمالاو بكاوكلا

 . زعملاو ناضلاو رقبلاو لبالا نم ىثن و ركذ فانصا ىأ ( جاوزا ةين امث )

ك
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 (بيترتلا باتك نم عبارلا ءزجلا)

 ليحرلا نب بوبحم نايفس ىبأ ةياور

 بيترتلا ىف ةدايز بيبح نب عيبرلا نع

 نامحرلا دبع نع بيبح نب عيبرلا نع نايفس وبأ _ 3
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بيسملا نب ديعس نع ةلمرح نبا

 'قفاتُم آلإ ةمحلا مؤي ادنلا َدعَب 1 نم ج رغي ال » : ملس و هيلع"

 . « ينيصيف عجزيي نأ ديري وهَو ةَجاَح ةتججرخأ لجر الإ

 ماتيألا ُدَتَس « :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق _ 4

 َ . « ةفرع مؤي ذوهننملا :هاتفلا وهو ةعمجلا مؤي

 : لاق ة ري ره ىبآ نع يدبعلا ريمع نب دمحم نع عيب رلا - 5

 ال دبعلل عضاوتلا رار الأ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 دبلا ثيزمي ال وفعلا ناو هللا مكعفزَي اوغَضاَوَتف ةعفر آلإ هديزي
 ةرثك ةلا لاما ذيزت ال ةقدصلا ناو هللا مكزعي اوفغاف ازعلا
 . « هللا مكمحري اوقدَصتف

 (1) دوعسم نب ةعيبر نع لئاو ني رماع نع عيبرلا - 6
 نم قسججزلا اوُبْنَتجاف « : أ رق مث كرشلاب روزلا ةداهش تلدع :: لاق

 . « روزلا َلؤق اوُبنَتجاَو ِنانؤألا

 هشيوح نع ناوفص نب ملاس نع شمعألا نع عيبرلا - 17
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رذ يبآ نع رحلا نبا

 / ۔“۔ه<۔ و ح 24 ىب 2 ۔۔, ؤ ۔؟٤, ۔٥۔در و, ز ٥ هحدم حجن ك
 . ميلأ باَذَع مهلو ههيكزي الؤ ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةنالن »

٠ رماع ناكم مصاع خ دوعسم نبا نع عيبرلا (1)
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 ىطغي ال ىزلا نآلاو ٬هَراَرإ لبننملاو ,رجافلا فلحلاب هتعلِس قفنلا
 م ألا ينت » . ً

 ,  _ 888ظنُح اًنْفظفَع نم ِناَتَلْصَح » : لاق دهاجم نع عيبرلا
 . .. « فكلاو (2) ةمميمتلا:ةممْوَص هل هللا

 ني نزحلاو مغلا نآ (4) دوعسم نيا (3) نع عيب رلا - 9
 . ءاجرلاو نيقيلا َنم (5) جرفلاو حورلاو كشلا

 لوسر لا, ةمطاف تءاج : لاق ة ري ره ىبأ نع عيب رلا _ 890

 ن إف كىيفنل ىلمعا ىتّيني اي » : اهل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . ئست هللا َنم ِكْنَع ىفغأ ال

 /}/ : لاقف؟ىنَصأ تيك رهشأ ةعست وأ رهشأ ةينامث ةنيدملاب ميقأ ىأ

 . يميتلا ةمامج ىف ليمت نآ الارهنيتمك ر لص
 ملو ار يوم احيحص َتاَم نم : لاق رمع نبا نع عيب رلا - 2

 2 ۔ 2 . ے۔ ٥ ۔۔ س ر ه س . 0 ّ % د

 ئنغ هللا نإف َرقك نَمَو » : الت ةمث ارفاك هيتْيع نيب اميس ناك جحي
 . « َنِكاَلا نمت

 : لاق رمع نبا نع دهاجم نع بيبح نب عيب رلا - 3
 ۔۔؟ . ۔ ر ۔ ۔ے ا ۔ 4 = “4,, ٠4 . ۔ذ [[

 . )٦1( عزقلا نع ملتؤ ميلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن

 ٠ ةبيبقلا خ )2(

 ٠ ىلا جن :(3)
 ةبقع ىناثلاو دوعسم نب هللا دبع لوالاو دوعسم ىبا نع خسنلا ضعب ىف دوعسم نبا نع هلوق (4)

 ٠ ىردبلا رمع نبا

 ٠ جرفلا خ ()
 كلام نب نامثع نب ةبلعث نب ديز نب مرصا نب ديز نب سوا نب دوعسم وهو دمحم ابا هلوق (6)

 نم ةفئاطو ىدقاولا هدع دقو نييماشلا نم دعي عيبس نب ديز نب دوعسم ليقو راجنلا نبا
 . ٠ ةباحصلا ىف ةعامج هركذو مهيف قاحسا نبا هركذي ملو نييردبلا
 وهو باحسلا عزقي اهيبشت ةقولعم ريغ ةقرفتم عضاوم هنم كرتبو ىبصلا سار قنحي نا عزقلا (7)

٠ قاحسا وبا ٠ قبطم الو مكارتم ريغ عطق ىلا هقرفت
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 ديسأ ني باتع نع رماع نب ىحي نع بيبح نب عيب رلا _ 4

 لا قلطنا « : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رىنثعب : لاق

 حر نعو ضبقي مل ام عيب نغ :رلاَصخ عبزأ نع مهناف ةليا لمق ه ٩ ۔۔ ء. ه .ك,۔ ے۔ :. 7797559٨.
 . « فسويب ْنَعَو ي ىف ناطرش نعو نمضي مل ام

 دتولا ثكزَت ىتأ بحأ ام : لاق ميهاربا نع عيبرلا - 5
 . رينلا رُمح يلو

 هللا لوسر لاق 5 لاق ة ري ره ىبأ نع بيبح نب عيب رلا - 6
 ںیمخح لبق اسمخ منتغ { « : هلثمي وهو لجرل ملسو هيلع هللا ىلص

 ّكَعاَرفَو ةرقف لبق تاقغَو س بق كنغِصَو كيرم بق كباب
 . « كتوم َلْيق كتايَحَو تلغش لبق

 « م ٠ - و هم ۔ ے د

 نوبغم رورسم بر ديعس نب لالب نع بيبح نب عيب رلا - 7
 بَرْشَيَو لكاي رمش ال َوُهَو ليولا هل نمل ليو دْْشَي ال نوتفم تْزَو
 ر ه ۔ ه 7 م . و إ , ۔ 9 ۔۔

 . رانلا دوقو نم باتكلا ىف وهو كحضيو

 ىضر ةشئاع ىلع ديز نب رباج لخد : لاق نايفس وبأ - 8
 (8) لبق نم اهنع اهلأسي مل لئاسم نع اهلأسي لبقاف : لاق اهنع هللا
 ءلكفي ناك فيك )9( ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عامج نع اهلآس

 : هل تلاق مث٬ئَتث اي ْلَس : لوقتو اقَرَع بَبَصَعي (20) اَهَنيبَج ناو

 هيلع هللا ىلص ثىبنلا عامج نع اهلاس ىتح دحأ اهنع اهلاسي مل بطقلا ةغسن ىف لبق نم هلوق (8)
 . ٠ رهاظ اهباوصو ٠. خلا ملسو

 عامجلا بادآ نم اهنال عامجلا تامدقم نع ىأ 0 خلا ملسو ديلع هللا ىلص ءىبنلا عامج نع هلوق (9)

 هنم برقي ام وا ىنعملا اذهبو مهتافلؤم ىف ءاملعلا اهنود امك اهب رابخالاو اهنع لاؤسلا زوجي
 اذفنم دجو هنا نظو نيحشاكلا ضعب معز امك سيلو ةياورلا هذه هللا همحر بطقلا انخيش .هجو

 اذه امناو ةياورلا ىف هتبثتو هقيلوت ىلع ةمالا تعمجا ىذلا ميظعلا مامالا اذه ىف حدقلا ىلا

 اهقيقدو اهليلج نم عاطتسا ام ةمالا ىلا لقني ىتح ةنسلا قئاقد عبتت ىلع هللا همحر هصرح ه

 ونحن غلبيو قالطالا ىلع ثيدحلا ىف عمج ام لوا وه ىذلا ميظعلا هناويد عمج دقف 0 ورغ الو
 . قحسا وبا ءاثعشلا ىبأ ىركذ ىف اذه ىلع مالكلا انطسب دقو . ةمخض تادلجم رشع

", `7ْ٦ . ديز نب رباجل مضلاو هنييج خ (10)
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 لاق.نامع (11) اهل لاقي دلب نم قرشملا لهآ نم : لاق ؟ تنا ن
 : تلاق اهنأ رظآ ىتأ آلار هظفحأ مل ائيش هل ثرگذف : نايفس وبأ
 . ادك هابأو ىل هركذ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا

 نم نامع لهأ نم نيملسملا نم لجر وزآ نع نايفس وبآ - 9
 نامع لهأ ءاسن نم“ةوسن : لاق نيملسملا خئاشم نم هتكردأ نم رايخ
 َشَلسو اهيلع نلخدف هل ثنذآك اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع نذأتسا
 : نهل تلاق : لاق ، نامع لهأ نم نلق نتنا نم : تلاق مث (12) اهيلع

 نم يِضوَح داَرُؤ (13) رثكي : لوقي مالملا هيلع ىبيبح تُممَس قل
 نلخد ماشلا لهأ نم ةوسن نأ ىنفلب : لاق نايفس وبأ . نامع لقا
 ماشلا لهآ نم نلقف نه نيآ نم نهتلآأسف اهنع هلل ا ىضر ةشئاع ىلع

 . ءاسنلا تكسف تاماتتلا باحصأ نم كلمل : نهل تلاقف : لاق

 نايفس ىبآ نب ةيواعمل ةأرما نأ ىتفلب : لاق نايفس وبأ - 0
 نم ةداسو اهتحت تقلآو : لاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع تلخد

 هتدرث دق زبخ اهيف ةفحص تندأف تيبلا نم ةيحان ىلا تتفتلاو مدآلا

 : تلاقو ةيواعم ةأرما تمسبتف ,ىلك : تلاق مث بل هيلع تبصو

 : لاق ماعطلا بيط نم ينمت اذه نم نيلا وه ام ] عج رن انأ هامأ اي

 عشي مل تام هللا ىبت نا : تلاقو عادعصلا ةشئاع تسفنتف
 ى 4. ٤ه ه ٥؟۔ ۔ 1 َ 7 ح
 زبخ ني عبشي ملو تام هللا ىبت ناو : تلاق مث (15) درث ام

 . (17) نيترم يا (16) رشلا
 ٠‘ ِ ٩ هل خ (11)

 ؤ تيرسو بيجرت ملس نوكيف ذئنيحو نهيلع تملسو خسنلا رثكا ىف اهيلع نملسو هلوق (12)
 ٠ ملعا هللاو

 ٠ نتنا نيا نم خسنلا ضعب ىف نتنا نم. هلوق (13)
 َ ٠ نرثكيل )14)

 ٠ نيرت خ (15)
 ٠ ربلا خ (16)
٠ ىا طاقسا خ (17)
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 تصمس : لاق كلملا دبع ىنثدح : لاق نايفس وبآ - 1
 : ةيآلا هذه تلزن امل هنآ ىمزراوخلا قاحسا نب )18( دامح

 ءىبنلا دنعو « ةصاخ مكنم اوملظ نيلا بيصت آل ةنتف اوقتاو » 72 .. اط “ىذلإ ٠ب م ب ؟:ثؤ ¡ 2- 2
 : ىكب وبآ لاقف نامثعو يلع و رمعو ركب وبآ ملسو هيلع هللا ىلص

 رمع ماق مث » بارتلا تحت « : لاةف هللا لوسر اي ذئموي انأ نيأ

 ماق مث « بارتلا تحت » : لاق ذئموي هللا لوسر اي انآ نيأو : لاقف

 حتتفت كب » : لاقف هللا لوسر اي ذئموي انأ نيأ : لاقف نامثع
 ٠ 7 ٠ ء . - 1 4 . ... َ 2
 لاقف .لل ١ لوسر اي دسم وي انأ نيآ لاقو يلع ماقف » بسس كبو

 . «هديق ىف رعتل ١ ىشم اهيف ىشمت اهدن اقَو اهم امزؤ اهم م ا تنأ»

 ٣ ٣ ٢

 واتخملاو دمحم اضيا هلو نايفس هنباب ىنكي ( نايفس ىبأ ) : هلوق - 3

 . ةكمب نايفس ىفوتو نامعب ايفوت

 ىتح اهب نكسو ةكم ىلا بوبحم لقتنا هللا همحر ببمح نب عيب رلا ىفوت املو

 لاجرلا نيب ةئامو نوسمخ ةوعدلا لهأ نم هنامز ىف ةكمب ناكو . هللا همحر ىفوت
 ١

 . خيراتلا نم ةنس نيعبرأو ةثام سار ىلع ءاسنلاو

 . ةنس نيثالثو ةئام دعب ةعيشلا ىديا ىلع تمطقناو

 هللا ۔ابع انبأ رينمو ريشب هدلو نمو نيدلا اذه ايحا نمم بوبحمو دمحمو

 . بنكلا ضعب شماهب هتدحو ام ىهتنا . ملعلا اوعو مهلكو بوبحم .نب دمحم نبا

 ( ةفرع موي دوهىشملاو دهاشلا وهو ةعمحلا موي مايالا دس ) : هلوق _ 4

 رظفلاو رْخَتلا مؤي نمي مظعأ ةشجلا موي هللا ةني مانالا ديَس ) عماجلا ىف هظفل

 ىقؤن هيفو . ةشجلا ني طيبمأ هيفو مدآةتلا قح هبن لاغ سشَع كيفو
 ةعيطق وأ امنا لاسي مل ام هايا ةاطعا لإ ائيست هللا اهيف ةبعلا لشي ال ةمتاَس هيفو
 لبج الو حير الو ضرآ الو ات آلرك يوقم كلم نم امو ةمتانتلا موقن هيف . رجت
- 
٠ ليمج خ (18)
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 ةماتلا ) هدنع رخآ ثيدح ىفو (19) ةعمجلا موي نم قفشم وهو الا رجح الو

 . ( ةمايقلا ممري دوعوملا وه دوهحملاو ةعمجلا مويو ةفرمت موي
 .دوهشم هاَضَو ريوعلا مويلاو » : ىلاصت هلوق ريسفت ىف :: ىوغبلا ركذو ٠ رر م م ٠4 .ث .. - ... .. . .

 دوعوملا مويلا) : غلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ثيح ةددعتم الاوقأ

 دهاشلاو ةف رع موي دوهشملاو ةمايقلا م وي دهاشلاو ةفرع موي دوهشملاو ةمايقلا موب

 الا ءىش نم ذاعتساو هل باجتسا الا اريخ اهيف هللا وعدي نمؤم دبع اهقفاوي ال
 . (هنم هرذاح

 ةفرع موي دوهسشملاو ةعمحلا موب دهاشلا نا نب رثكالاو سابع نبا لوق اذهو

 . رحنلا موي دوهشملاو ةعمحلا م وب دهاشلا رمع ند | نع ىرررو

 . ةفرع موي دوهسملاو ةيورتلا موي دهاشلا : بيسملا نب ديعس لاقو

 ىلص هللا لوسر دمحم دهاشلا : لاق سابع نبا نع نارهم نب فسوي ىورو

 يه ةما لك نم انئج اذا فيكف) : الت من ةمايقلا موي دوهشملاو ملسو هيلع هللا

 مؤي كيذ سانلا هل عومجم مؤي » : ىلامت لاقو (20) ( اديهش لومم ق كبر اتنو
 5 . (21) ٠ ؟وشهشمم

 : ىلاعت هلوق هنايب هللا دوهشملاو دمحم دعاشلا ىيحي نب زيزعلا دبع لاقو

 مدآ دهاشلا : لاق دهاجم نع ميجنلا نبا ىورو . اديهش ءالؤه ىلم لس انو ه
 . ةمايقلا موي دوهشملاو

 دماشلا : اضيا هنعو . ةمايقلا موي دوهشملاو ناسنالا دماسشلا ةمركع لاقو

 اهميم سفن لكك تءاَحَو ه : التو ةمايقلا موي دوهشملاو مدآ ىنب ىلع دهشي كلملا
 و, 9 م 9٥ 2.2 د م م ٥ ,, م
 . ے د روهشم موي كلذو « )22) ج ديهشو قئاس

 . مدآ ونب دوهشملاو ةظفحلا دهاشلا لبقو :

 . ةمايقلا موي دوهشملاو هتيرذو مدآ دهاشلا : راسي ن ءاطع لاقو

 ملسملو . هدابع نب دعس ثيدح نم هللا دبع قيرط نع رازبلا :هاورو هجام نباو دمحا ءاور (19)
 ٠ ىنعملا ىف هنم بيرق وه ام دواد ىباو

 ٠ 4] : ةيآلا 0 ءاسنلا ةروص (20)
 ٠ 103 ةيآ نم 0 دوه ةروص )21)

٠ 21 : ةيالا ث ق ةروس (22)
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 . ةمايقلا موي دوهسشملاو لجو زع هللا دهاسثلا : سابع نبا نع ىلاولا ىورو

 : هنايب ممالا رن اس دوهشملاو ةمالا هذه دهاشلا : لضفلا نب نسحلا لاقو

 . (20) . يانلا لمع ًءادَهْش اوت وكَل اطسو ةمأ هكانْلَعَج ًكلَذَكَو ه

 .دوُهْشَنَو دماشو» :: ىلاعت هلوق نع ريبج نب ديعس تلاس هللا دبع نب ملاس لاق

 . ( ديهم هللاب ىئگ و ) هنايب نحن دوهشملاو لجو زع هللا وه دهاشلا :: لاقف

 ٠.٠ مْهْتَنسَلا ْمهْنَنَع دهشت م و) مدآ نب ١ دوهلملاو مدآ ىنب ءاضعأ دهاشلا : ليقو

 هلوق هن ايب ملس و هبلع هللا ىلص دمحم دوهشملاو ءايبنالا دهاشلا : ليقو )21) (ةيآلا

 نوش ءاج هت ةمحو بانك نم مكاي ام نيتلا قايم ةللا دنا ذإو » : ىلاعت
 اولاق ىرصا مكلذ ىلع مندحاو مت ر رفا لاق هن رصننتلو هب ننموؤنل مكعم \ ىدصم ه ے ., .ب ثيد :24 ..ه . ٤ 7 حد ء ههح۔ , 4د :.ح ,حر ., ه ح ى

 . (22) : نيدمماشلا َنم مكعم انأو اوذَهْساَق لآق ات ررقا

 : لاق ثيح كلذ هجو بلاغ اهيف نيبو هوجولا كلت بلاغ اضيا ىواضيبلا ركذو
 قئالخلا نم مويلا كلذ ىف دهشي نم . دوهشمو دهاشو . ةمايقلا موي دوعوملا مويلاو
 دوهسشمو دهاشو ىأ فصولا ىف ماهبالل امهريكنتو . بل اجعلا نم هيف رضحا امو

 دماش نم هترثك تطرفا ام : ليق هناك ةرثكلا ىف ةفلابملا وأ . امهفصو هنتكي ال

 . هسكع وأ قلخلا وأ هتماو.ءىبن لك وأ . ممالا رئاسو هتماو ءىبنلا وا . دوهشمو

 موب وأ فلكملاو ظيفحلا كلملا وأ هدوحو ىلع دهاش وهو هقلخ ىلع علطم قلاخلا ناف

 . هلهاو موي لك وأ دهشي هناف هيف عمجملاو ةعمجلا موي وأ جيجحلاو ةفرع وأ رحنلا

 داضلا مضب عضاوتلا :: ىمقلعلا لاق (خلا دبعلل عضاوتلا ؛نا : هلوق - 5

 . همبظعت داري نمم ةبترملا نع لزنتلا راهظا عضاوتلاب دارملاو

 . هلظفل هقوف نم ميظعت وه : ليقو

 . مكاحلا نم مكحلا نع ضارعالا كرتو قحلل مالستسالا وه : ليقو

 ٠ 143 : ةيولا . ةرقبلا ةروس( 20)
 ٠ 24 : ةيلا . رونلا ةروس (21)

٠ 107 : ةيلا 0 نارمع لآ ةروس (22)
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 افيرش اريبك وا اريغص هلاق نمم هلبقتو هل داقنتو قحلل عضخت نآ وه : ليقو

 قحلل عضاوتي امنا وهف لئاقلل ال لوقلل ارظن . هريغ وآ اركذ ادبع وأ ارح اعيضو وأ

 . هل داقنيو

 ىف نأ ىري الو هريغ امهب لضفي الاح الو اماقم هسفنل ىرب ال نأ وه : ليقو

 . هنم رش وه نم قلخلا

 هعم ابد] هوفاضتساو زبخ رسك مهعم نايبصب ىلع نب نسحلا رم : ةمنن:لاق

 ولو بجيلف ىعد نم) : ربخلو . اعضاوت ةموسح و هاج اذ ناك ناو مهعم لكأو لزنف

 مهل ةمعنلا ىأ ديلا : لاقو . مهاسكو مهمعطأو هلزنم ىلا مهلمح مث (عارك ىلا

 دحن نحنو ىن وممطا ام رمغ اودحي مل مهنال مهنكما ام اولذب و ال وأ اونسحأ ثيح

 َ َ . هنم رثكا

 : ةياهنلا ىف لاق : ىمقلعلا لاق ( خلا . ازع الا دبعلا ديزي ال وفعلا ناو ) : هلوق

 . سمطلاو وحملا هلصاو هيلع باقعلا كرتو بنذلا نع زواجتلا وه وفعلا

 اببس نوكت ةقدصلا نا ىنعي ( خلا . ةرثك الا لاملا ديزن ال ةقدصلا ناو ) : هلوق

 ىردي ال ثيح نم ةكربلا هيف هللا لزنيإو ومنيف الثم هيف رجني ناب لاملا ةرثكل
 - . اسح هصقنت تناك ناو هبحاص

 صقن ام :: نهيلم:مسنقأ ثآلث ) عماجلا ىف هظفل رخآ ثيدح ىف : ىمقلعلا لاقو
 اهي ىلاست هللا ةداز آل اهملط مةَمَلظَم نمع لُجَر امم الو . اوثّتَصتق ,ةقدص ني طق لامأ

 4 ِ۔ ,,, 2 ۔إ؟ . ۔ . .م م هأ ه . ۔۔ ج م7 م2ح٠ ۔, ,- 7

 الاب سانلا لاسي ةلاشمم باب هييفن ىلع لجَر حتف الو . ازع هللا مكدزيت اوفعاف ازع
 . ( ةقان نم بنع لام صقن اك ):ا هلوق : هصن ام لاق ( رمت بابب هيلمع هللا حَتَك

 . : م ْ

 نأ : هانمم هيلامأ ىف مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاق : انخيش لاق

 ناسنالاف . هت رخآ ىف هب عفتنا هايند ىف هب عفتني مل امو . ءىش هل عيضي ال مدآ نبا

 ضعبلا كلذ لاقي ال ىرخالا ىلا هيراد ىدحأ نم هلام ضعب لوحف ناراد هل ناك اذا

 . هلام نم صقن لوحملا

 امن لوحب ءاح نمب ابح زم نيلئاسلا ىار اذا :؛لوقي. فلسلا ضعب ناك دقو

. ٠ اتنرخآال انايك نم



 فلخي هللا نأ ال و سحلا ىف صقني ال لاملا نأ هانمم سيلو ثيدحلا ىنعم اذهف

 هفدص نتصعب ) ثيدح ىف ديزم هيف ىتايسو فناأتسم ىنعم كلذ نال هيلع - .. ةن ام ه : . : .- ..

 . ( لام نم

 زع الا وفعب ادبع هللا داز امو لام نم ةقدص تصقن ام. ) : عماجلا ىف هظفلو ١ :١, هن . . <ة۔ 7
 . ( هعفر الا هلل دحأ عضاوت امو

 ىلا دئاع وه : ليق ( لام نم هقدص تصقن ام ) : هلوق :: ىمقلعلا هيف لاق :

 . فيعضتلاو باوتلاب ةرخالا لا : لبقو . هنع تادسملا عفدو هيف ةكربلاب ايندلا

 . ةرخآلا ىف :: ليقو ايندلا ىف : ليق ( ازع الا وفعب ادبع هللا داز ام ) :هلوق

 : اضيا نالوقلا هيف ( هللا هعفر الا دحأ عضاوت امو ) : هلوق

 . ةثالثلا رومالا ىف اعم نيهجولا دارملا نوكي دقو : ىوونلا لاق

 : ناهجو هيف ( لام نم ةقدص تصقن ام ) هلوق : ىبطرقلا لاقو

 . هرثكيو هيمنيو هيف هللا هديزي هنم صقني ام ردقب هنا : امهدحا

 صقنلا كلذ ربحب ام باوثلاو رجآلا ىفف , هسفن ىن صقن ناو هنأ : ىناثلاو

 . هفاضاب

 : ناهجو اضيا هيف ( ازع الا وفعب ادبع هللا داز ام ) : هلوقو

 .بولقلا ىف مظعو داز وفعلاو حفصلاب فرع نم ناف هرهاظ ىلع هنا .: امهدحا

 . رثكا ةرخآلا ىف هزعو هاجو هباوثو هرجا نوكي نا : ىناثلاو

 للذتلاو راسكنالا عضاوتلا ( هللا همفر الا هلل دحا عضاوت ام ) : هلوقو
 وم هل عضاوتملا ناف هل اعضاوتم ىضتقي عضاوتلاو . عفرتلاد ربكلا هضيقن و

 . ةرخآلاو ايندلا ىف هبحاص هب هللا عفري ىذلا دومحملا بجاولا عضاوتلا

 هيف بغرمو هيلا بودنمو دومحم هنا هيف لرصالاق“ىتبخلا رئاسل حضإوتلا اماو
 هركذ بيطو بولقلا ىف هردق هللا عفر كلذك ناك نمد . هللا هجو هب دصق اذا
, ¡ رخآلا يف هتجرد عفرو ءاوفالا ىف
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 ةسخلاو هعم زع ال ىذلا لذلا وه كلذف ملظلا لهالو ايندلا لال عضاوتلا امأو

 نم هللاب ذوعن ةرساخ ةقفص لكو ةرخآلا لذ اهيلع بترتي لب اهعم ةعفر ال ىتلا
 : . خلا . كلذ

 لاق : ىراخبلا ىفو ( خلا . كرشلاب روزلا ةداهش تلدع ) :: هلوقت - 6

 هللا لوسر اي ىلب : انلق . رئابكلا ربكاب مكنأ الأ : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 لزَقَر الأ : لاقف - سلجف اثكتم ناكو - ندلاَوْلا قوقحو هللاب كارشإلا : لاق
 تلق ىتح اهلوقي لاز امف ( رولا ةداهشو روزلا لوقاو الأ رولا ةداهيَكَو روزلا .

 . تكسي ال

 ركذو ( لمنلا بيبد نم ىفخا كرسلا ) : هلوق ىف هضعب ىلع مالكلا مدقت دقو

 انينمت ىأ ( تكس هتيل انلق ىتح اهرركي لاز امف ) : تاياورلا ضعب ىف رجح نبا

 . كلذ ىف هجاعزنا نم اوأر امل هبلع اقافضشا تكسي هنآ

 لمتحي روزلا ةداهشب ملسو هيلع هللا ىلص همامتها : دبعلا قيقد نبا لاقو

 رسيأ اهتدسفمو . ربكا اهب نواهتلاو . سانلا ىلع احنوقو لهسأ اهنال نوكي نا

 ناف روزلا لوق امأو . عبطلا هنع ويني قوقملاو ملسملا هنع وبني كرشلا نال اع وق و

 ركذ ام ىلا ةبسنلاب اهمظعل كلذ سيلو اهب مامتهالا نسحف ةريثك هيلع لماوحلا

 . اهعم

 اهنال ةداهشلل اديكات نوكي نا ىغبنيف لوقلا ىلع ةداهشلا فطع اماو :‘ لاق

 . كلذك سيلو ةريبك اقلطم ةدحاولا ةبذكلا نوكي نأ مزل قالطالا ىلع هانلمح ول
 ةئيطخ بييميا نممو » : ىلاعت هلوقك همظع ىلع اصوصنم بذكلا ضعب ناك ناو

 بتارمف ةلمجلا ىفو (21) . انييس شر اتانهب لمتحا رقت اتيرب هب مزي مم امث ز
 . هدسافم تو افت بسحب ةتوافتم بذكلا

 ةببيفلاو . ةريبك ةميمنلاو ةبيغلا نا ىلع حيحصلا ثيدحلا صن دقو : لاق

 ةقلخلا حبقب ةبيغلا اهيواست الو ةريبك :فنقلاب ةبيفغلاف باتغملا لؤقلا بسح فلتخت

 . لاق نأ ىلا ملعا هللاو . الثم ةئيهلاو

. ٠ 112 ةيآلا . ءاسنلا ةروس (21)
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 لطابلا ىلا اهب لصوتيل بذكلاب ةداهشلا ىه روزلا ةداهش : ىبطرقلا لاقو

 رئابكلا نم ءىش الف لالح ميرحت وا مارح ليلحت وأ لام ذخا وا سفن فالتا نم

 . هللاب كرشلا دعب اداسف رثكا الو اهنم اررض مظعأ

 دهاش رفاكلا ناف رفكلا ثيدحلا اذه ىف روزلا ةداهشب دارملا نا مهضعب معزو

 . فيعض وهو . روزلاب ا

 . ملعا هللاو . ديعب وهو روزلا ةداهش لحنسي نم دارملا :: ليقو /

 اوبِنَتَجاَو يناوألا نم يجارلا اوُبنَتَجاَك ه : ىلاعت هلوق دعب ناويدلا ىف الاقو
 قوقعو هللاب كرشلا رثابكلا مظعا نأ _ ملعا هللاو _ اوركذف (22) س رولا لوقك

 . روزلا لوقو نيدلاولا

 روزلاب هل دهش ىذلا لتقو هسفن لتق : ةثالث لتاق روزلا دهاش : اضيا ليقو
 . خلا , هيلع دهش ىنلا لتقو

 مالكلا هبلع مدقت ) ثيدحلا / ةمايقلا موب هللا مهملكي ال ةثالث ( ٠ هلوق _ 7

 هنلا رظني ال ) كانه ةياورلا ناف ( هللا مهملكي ال ) : هلوق الا ثلاثلا ءزجلا لوا ىف

 . ( ميلا
 ميلكت مهملكي ال ىنعم : ليق : ىوونلا لاق : انخويش خيش لاق : ىمقلعلا لاق

 . طخسلا ىلع لدي مالكب لب اضرلا راهظاب مهنع ىضر

 و 22 صر م . ه ث ۔ -
 : ليقو . (23) . نونإكت ال و اهيف اوئَسحا لاق » : ىلاعت هل وقك ىنعي : لوقا

 مهيلا لسري ال : لبقو . مهرسي امالك مهملكي ال : لبقو . مهنع ضرعي هنأ دارملا ِ

 . خلا . ةيحتلاب ةكئالم

 امهيف عوقولا نم هسفن ظفح ىا ( امهظفح نم ناتلصخ ) :_لرق - 8
 ىهو ةمرحملا اهب دارملاو نيفلا رسكب ةبيغلا ( بذكلاو ةبيغلا : هموص هللا ظفح )

 وأ ناك ارضاح نكي .مل وا هيف ناك اقلطم هضغفي امب هركذت نا وهو ملسملا ةبيغ

 رن اسو بذكلا ةبيغلا لثمو (24) ( دابعلا لاعفا نييبت ) باتك نم ذخؤي امك ابئاغ
 . رلابكلا

 . ٠ 30 ةيآلا . جحلا ةروس (22)
 ٠ !٥هتيآلا . نونمؤملا ةروس (23)
ةنيمثلا تاطوطخملا نم باتكلاو ركب نب دمعم هللا دبع ىبا نب دمحا سابعلا ىبا باتك ىلا يشي (24)
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 بذكلاو ةميمنلاو ةمرحملا ةبيغلا نأ ىلا انباحصأ بهذو : دعاوقلا ىف لاق

 ضقنيو موصلا دسفي هلك كلذ نا ةمرحملا جورفلا ىلا رظنلاو روجفلا نامياو
 رئاسو .. ةميمنلاو ةبيغلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع كلذ توبثل ءوضولا

 . ( خلا , امهيلع اسايق رئابكلا
 سيقو بذكلاو ةميمنلا ىف درو امنا ثيدحلا نا ىلغ لدت حاضيالا ةياورو

 ۔ امهيلع رئابكلا رئاس

 ركذ ام دعب لاق ثيح ةسمخ ىف درو ثيدحلا نأ ىف حيرص رطانقلا مالكو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سنا نع ىور امل اهنع كاسمالا بجي اروما

 , ةبذاكلا ناميألاو بنمكلاَو ةمييَتلاَو ةبيغلا : ناضلا رطفت شخ ) :: لاق هنا

 ءىبنلا نع سابع نبا ىلا هدانساب بيبح نب عيبرلا ثيدح ىفو ( ٍةَوَهَم رَظَنلاَو
 رثالا ىفو ( ةوضولا ٌضقنتو مئاصلا رطفت شمخ ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص
 ءوضولا نضقنيو . مئاصلا نرطفي ثيدحلا ىف ةمدقتملا سمخلا لاصخلا نا

 . خلا . امد لامعالا نمدمهيو

 دض نزحلاو . مومغلا دحاو مغلا ( كشلا نم نزحلاو مغلا ) : هلوق - 9

 . امهحتفو ءازلا نوكسو ءاحلا مض : ناتغل هيفو . رورسلا

 هنزحو هريغ هنزحاو نيزحو نزح وهف رسكلاب لجرلا نزحو : حاحصلا ىف لاق

 . هيلع ىنب نوزحمو . هكلسو هكلسا لثم اضيأ

 . خلا . امهب ءىرق دقو ميمت ةفل هنزحأو شيرق ةغل هنزح : ىديزێيلا لاقو

 نوكسو ءارلا حتفب حورلاو ( ءاجرلاو نيقيلا نم حرفلاو حورلاو ) : هلوق

 : ىلاعت هلوق ىف امهب ءىرق رقو ةمحرلا ىنعمب ءارلا مضبو ةحارتسالا ىنعمب واولا
 . (24) "ناحيرو حر ه

 نكي مل نمل نزحلاو مغلا نم ايندلا ىف لصحي ام ثيدحلا نم دارملا له رظناو

 ىلا ءايشالا فيضيو كلذ ىف كوكشلا هتجلتخاو هردقو هللا ءاضق ىف نيقي ىلع
 ردقلاو ءاضقلاب نقيت نمل حرفلاو ةحارتسالا نم اضيا اهيف لصحي امو الثم بابسالا

 هلوق هل لديو ؟ هللا ديب اهلك رومالا نا ملعو . هل .هللا نمض ام ىلا هبلق نكسو

٠ 89 ةيالا . ةعقاولا هروس (2)
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 (25) اكنَْص ةّشيمَم هل ناق يركذ نمع ضرعأ نم » : رفاكلا قح ىف لجو زع

 لممي نمو ه : نمؤملا قح ىف هلوقو . ايندلا ىف دارملا ناب لوقلا ىلع اقيض ىأ
 .:ةيآلا )٨( . ةبي ةايح َهَنييَحْنَلَف نمؤم ًوُمَو ىننأ وا ركذ نم تاحلاصلا نم

 نال كلذ : «. ًاًكُئَس ةّضيعم هل ناف » : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضيبلا لاق

 افئاخ اهدايدزا ىلع اكمهنم ايثدلا ضارغأ لا نوكي هرظن حماطمو هرمأ عماجم

 . رفكلا مؤشب قيضي دق لعل هنا عم ةرخآلل بلاطلا نمؤملا فالخب اهصاقتنا ىلع
 «: ] 2 ,إ ٠. .ع . -« « ..ز

 مهنأ ؤلر ه .(1) .ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضود : لاق امك ناميالا هك ريب عسويو

 . خلا . تايآلا (3) « انمآ ىرقلا لمهأ نآ ؤلَر ه . (2) « ليجنالا ةاروتلا اوماق

 نأ لمتحيو . نمؤملاو رفاكلل ةرخآلا ىف لصحي ام دارملا نوكي نأ لمتحيو

 رشو . ناميالا عم ةرخآلاو ايندلا ريخ نال نيرادلا ىف لصحي ام دارملا نوكي نا
 . ملعأ هللاو , رفكلا عم ةرخآلاو ايندلا

 باذع باب يف هيلع مالكلا مدقت (. خلا . كسفنل يلمعا ىتينب اي ) : هلوق _- 0

 َنمر امكتنفنا ابيرقشا نحم ةمع ةّتفيَص ايو ردمحم تنب ةَمطاَك اب : هلوق دنع ربقلا
 . (4) ائيش هللا نم امكنمع ىنغا ال يتإق هللا

 ؟ ىلصأ فيك رهشا ةعست وأ رهشأ ةينامث ةنيدملاب ميقأ ىنا ) : هلوق _ 1

 هيلع بجي رفاسملا نا نم .انباحصأ هيلا بهذ ام ةلدا نم اذه ( نيتعكر لص : لاق

 نولوقي كلذلو . ماقأ ام دالبلا ىف ماقا ولو رفسلا ةين ىلع ماد ام ةالصلا رصق
 . نينس رشع ىلا ولو انطو اموذختي مل أم نورفاسملا رصقي نأ ةنسلا تضم

 . ميقم ماما فلخ ىلصت نا الا ىنعي ( نيميقملا ةعامج ىف ىلصت نأ الا ):: هلوق
 نيجاسم نم هنال اعبرأ ىلصي .امناو بلاغلا ىلا ارظن نيميقملا ةعامج ديق امناو

 . . هتفلاخم هل زوجت الو همم لخد ثيح مامالا

 ٠ 124 ةنيآلا ‘ هط ةروص . (25)

 ةايح هنييجحنلف نمؤم وهو ىشثناوا؛ركذ نم احلاص لمع نم : ةوالتلاو ٠ 97 ةيآلا 0 لحنلا ةروس (`)

 ٠ نولمعي اوناك ام نسحاب مهرجا مهنيزجنلو ةبيط
 ٠ 61 ةيآلا .ب ةرقبلا ةروس )1(

 1 ۔٠ 68 ةيالا 0 ةدناملا ةروس (2)
؛ باتكلا ثيداجا نم 820 مقر (4) ٠ 96 ةيآلا س فارعالا ةروس (3)
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 هذه ءادأ تيون ىنا مهللا ) :: الثم رهظلا دارأ اذا هفلخ ةالصلا ةين دنع لوقي و

 الو رفاسم هنال ةيرضح لوقي ال ( مامالا ةالص رهظلا ةالص :ىهو ةرضاحلا ةالصلا

 . هلحم ىف نيب امك هماما فلاخي الئل ةيرفس لوقي

 ( )رفاك هينيع نيب اميس ناك جحي ملو ارسوم احيحص نام نم ) : هلوق - 2

 ىزجت جحلاب ةيصولا نوري هللا مهمحر انباحضا نال صوي ملو طرف اذا ىنعي

 هنأ هنع هللا ىضر بيبح نب عيبرلا نع ىور : هللا همحر عضولا بحاص لاق

 .توملا هرضح ناف ايح ماد ام هيلع نيد وهف جحي ملو جحلا هيلع بحو نم : .لاق

 امك ارفاك تام بئات ريغ عيضم وهو تامو هب صوي مل ناف . هنع جحي نا هب ىصوا
 . خلا . نبهجو ىلع هرفك و )1( . نيملاعلا نم ىنع هللا نإق َرفك نمو ه : هللا لاق

 ءىرق دقو . دملاو رصقلا اهيف زوجيو ةمالع ىا ( هينيع نيب اميس ) : هلوق
 . ملعأ هللاو )2( . مههوجو ىن مُهاَميِس « : للامت هلوق نيهح ولاب

 ىف ةياورلا ( نمضي مل أم حبرو ضبقي مل ام عيب نع ىهن ) :_هلوق _ 4
 . نوفلتخم ءاملعلاو .: هدعب لاق مث امهيف باطخلا ءاتب حاضيالا

 نود ماعطلا ىف هعنم نم مهنمو . ءايشالا عيمج ىف ضبقي مل ام عنم نم مهنم
 . ضعب لوق ىلع نوزوملاو ليكملا ىف وآ هريغ

 ىتح ىرتشا اذا نزوي وأ لاكيم امم ءىش عابي ال هنا ىلع اوعمجاو : رثالا ىفو

 . لاق نآ ىلا . ضبقي

 ىذلا نمثلا نم رثكاب هعاب ناو ىهنلا ىف لخاد وهف ضبقلا لبق عاب نم لكو
 . نمضي مل ام حبر وهف هب هارتشا

 هيف تحب راو ةقدصلا نم اماعط تي رتشا : لاق هن آ مازح نب ميكح نع ىورو

 . ( نمضت مل ام حبر ذخأت ال ) : مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا لاقف هضبقأ نأ لبق

 هنال . ضبقي ىتح هعيب زوجي الف ريفلا ةمذ ىف ناك ام لك ىدنع كلذكو لاق

 هيلع هيهن ىنعملا ىن مهضعب رسفو . نمضت مل ام حبرو ضبقت مل ام عيب باب نم

 . نمضت مل ام حبر نع مالسل ١و ةالصلا

 ٠ 97 : ةيآلا 0 نارمع لآ ةروس (1)

٠ 29 ةيآ نم 0 حتفلا ةروس (2)
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 لجر قفتي نأ كلذو نمضي مل ام حبرو ضبقي مل ام عيب نع ىهنو : رثالا ىفو
 ريغ كلذف لوالا نم هضبقي نا لبق هل هعيبيف رخآ ىتاي مث ءىش ءارش ىلع لجر عم

 لوقي نم مهنمو زئاج كلذف هضبقي نأ لبق هعابف لوالا نم هارتشا نا امأو . زئاج

 . خلا . زئاج ريغ

 هيرتشي نأ لبق لوقي نأ بسانملا ( هضبقي نأ لبق هل هعيبيف ) : هلوق نكلو
 . . همالك قايس هيلع لدي امك

 تبثي ال وأ لوالا عئابلل نوكي له نمضت مل ام حبر ىف مالكلا اضيا ىقبو
 ناو ؟ ضبقت مل ام عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهنل دساف عيبلا ناو . ُىش هنم
 عيبلا نا ( نمضت مل ام حبر ذخات ال ) ىرتشملل ملبسو هيلغ هللا ىلص هلوق ىنعم

 . هيلع بترتي ام هل لحي الف دساف

 كلذ نا ىلع لدي امبر تاراجالا باب ىف هللا همحر حاضيالا بحاص مالك نكل
 اراد و] ةباد ىرتكأ نميف لاق ثيح حيحص عيبلا ناو لوالا عئابلل نوكي حب رلا

 : هصن ام ائيش هدنع نم ديزي نأ ريغ نم كلذ نم رثكاب هريغل اهاركاو مولعم ءىشب
 . عويبلا ىف نمضت مل ام حبر ةلزنمب اذهو . ةدايزلا كلت هل لحت الف

 صقناب . هريغل هرجآ مث ةمولعم ةرجأب هطيخيل ابوث رجاتسا نميف اضيا لاقو
 . خلا . بوثلا برل ىمهو ةدايزلا كلت سبحي نا هل سيلف : هصن ام كلذ نم

 امأو .. ىهنملا داسف ىلع لدي ال ىهنلا نأو حيحص عيبلا نا انلق اذا رهاظ اذهو
 اذا هيلع بترت امو هدي ىف ام امهنم دحاو لك دري ن ١ همكحف ادساف ناك اذا

 تاموقملا ىف ةميقلاب ىرتشملا اهنمضي اهناف تتاف ا ذا اماو . ةمئاق ةعلسلا تناك

 دادتعالا مزلي الئل نمثلاب ىضمت الو الماك هنمث هيلا عجريو تايلثملا ىف لثملابو
 . ررحيلف . ملعا هللاو . هلحم ىف نيبم وه امك دسافلاب

 ثيح رثالا ىف ركذ امب حاضيالا نف هرؤص ( ميب ىف نيطزش نعو ) : هلوق
 ةئيسن اذكو اذك وا ادقن اذكو اذك لاقو ةعلس عاب نمو : نسحلا وبا لاق : لاق

 نيلجالا دحاو نيميبلا ىدحاب هيلع ادهشاو انمث كلذل اعطقي ملو رمو ةعلسلا ذخاو
 لوسر ىهن دقو ناطرش هيفو امولعم اعيب هل امطقي مل امهنال تبثي ال اندنع كلذ ناف
 هيف عيب اذهو ةيب ىف نيتميب وا عيب ىف نيطرش نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا
. خلا . ناطرش
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 . نمثلا ىف ةدايزلاو لجالا : دعب همالك رهاظ ىنع نيطرشلاب دارملاو

 عيبلا لطبو امهريوصتل الوأ هب ردص امك ةعيب ىف نيتعيب نم اذه نأ رهاظلاو

 . لجالاو نمثلاب لهجلا ةهج نم

 هب ساب الف مولعم لجأ ىلا اهطرتشا اذا ةميقلا ىلع نمثلا ىف ةدايزلا اماو
 . اعامجا

 امك فنصملا مالك نم سيلو رثالا.مالك نم هلك اذهو ناطرشو عيب هنا لاقي الو

 . هللا همحر فاصو نبا ىف هيلع فوقولاب ملعي

 لجرلا عيبي نا عيب ىف نيطرش ىنعم نا ليقو : رثالا ىفو : كلذ دعب لاق مث .
 . زوجي ال كلذو كلذ لثم رخآلا هل عيبي نا ىلع رخآل هلام نم اثيش

 خلا . طرشلا لطبيو هزوجي نم مهنمو . ةممانملا ىلع زئاج كلذ لوقي نم مهنمو

 لك ناك امل :: لاقي نأ الا مهللا لمات ناطرش هيف اعيب اذه نوك ىفو : لوقا

 . ملعأ هللاو . اطراش لعج رخآلا ةعلسل ابلاط امهنم دحاو

 ناك اذا طرشلا نا راتخملاو . انباحصا نيب فالخ هيف طرشلاو عيبلا نأ ملعأو

 هيلع هللا ىلص هلوقل عيبلا زاج هكلمت لحي امم ناكو عئابلل ةعفنم هيفو امولعم .

 خ نيدحلا . مهطورش لع نوتملا ) : ملسف
 هبحاصل لجرلا لوقي نأ وه : حاضيالا ىف لاق ( فلسو عيب نعو ) : هلوق

 نا نمؤي ال هنال اذكو اذك ىنفلست نأ ىلع امهرد اذكو اذكب ةعلسلا هذه كميبأ

 . ضرقلا لجال اهنمث نم لقاب ةعلسلا هعاب نوكي

 ةصملسلا هذه هب ىنم ىرتشت نأ ىلع اذكو اذك كفلسأ : هل لاق نا كلذكو

 نم رثكاب ةعلسلا هعاب نوكي نأ هجولا اذه ىف نمؤي ال هنال زوجي ال ءاوس اهلكف
 . ملعآ هللاو . ضرقلا لجال اهنمث

 مدع نال رهاظ ريغ ( هب ىنم ىرتشت نا ىلع ) : هلوق ىف هب هلوقب دييقتلا نكل
 ىلا عجار هب ىف ريمضلا نآ لاقي نأ الا مهللا . هب ءارشلا نكي مل ناو دوجوم نمالا أ

 . ملعا هللاو . ةيببسلل ءابلاو فلسا نم موهفملا فلسلا

 ىرتشي نا ىلع هفلسا اذا هنا ىضتقي اضيا هب دييقتلا رهاظ ( ىنم ) : هلوق مثإ
. : . هيف ررض ال الثم هبحاس نم
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 تعجر امبرو . ريغلل تناك ناو ةعفنم رج فلس هنأ هيلع قدصي هناف لمأت هيفو

 . ملعأ هللاو . ةيفاخ هيلع ىفخت ال هللاو هبحاص ةهج نم هيلا

 ( معنلا رمح ىلو رتولا تكرت :ىنأ بحأ ام لاق ميهاربا نع ) ::هلوق - 5

 ىلص ءىبنلا وه نوكي نأ لمتحيو هنع ىرو رملا ميهاربا وه اذه لئاق نوكي نأ لمتحي

 ثيدح بيترتل عضو هناف باتكلا اذه هل عضو ال بسانملا وهو ملسو هيلع هللا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 الف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع بجاو رتولا ناف ىنعملا ةهج نم رهظأ لوالاو

 امناو . هوجولا نم هح وب ال و اهريغب ال و معنلا رمحب هقح ىنف هك رت ناكما ىتاتي

 . هيلع ابجاو رتولا ري مل نم قح ىف اذه نكمي

 نيدهتجملا نم هنا رهتشأ ىذلا وه هنال ىعخنلا انه ميهارباب دارملا نا رهاظلاو .

 . ملعأ هللاو

 هللا ىلص هلوقك وهف برعلا لاومأ فرشا اهنال ركذلاب معنلا رمح صخ امناو

 . متكنل ١ ركح نم مكل ثح يه ةسداس ةالص 1 دأزَ هللا نا ) : ملسو هيلع

 . (27) ( ثيدحلا

 عماجلا ىف ثيدحلا اذه ىورو ( خلا . سمخ لبق اسمخ منتغا ) : هلوق _ 6
 . هانعم روهظل هلعلو ءىشب حراشلا هيلع ملكتي ملو ريغصلا

 ىضر اذهب اهدارم نأ رهاظلا ( تامامحلا باحصا نم نكلمل ( : هلوق _ 9

 . ثيداحأ همذ ىف درو مامحلا ناف نهمذ اهنع هللا

 هرثشيي ل تيب مامحلا تيبلا سشب ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق عماجلا ىف اهنم

 . ( زتهي وت
 . رازا ريغب مامحلا لخدي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) : هلوق اهنمو

 - . ( خلا . مامحلا هنليلح رخذي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو

 . لاق ثيح نيفلتخم نيرابتعاب همذو هحدم ىف رطانقلا ىف ركذو

 قيرط نم الا فرعي ال بيرغ ثيدح هنا ىنمرتلا لاقو 0 هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبا ٥اور (27)

 قيرط نع اضيا افورعم نوكيف ةالصلا باب ىف هقفاوي ام فنصملل مدقت دقو 0 بيبح نب ديزي
٠ رباج نع ةديبع ىبا
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 . ( رانلا ركذيو ندبلا رهطي مامحلا تيب تيبلا معن ) : مهضعب لاقو

 . هتدئافل ضرعت اذهف ىراصنالا بويا ىبأو ءادردلا ىبا نع كلذ ىور

 اذهف ( ءاَيَحَلا بذي ةَرْوَعلا يبي مامحلا تيب تيبلا سئب ) : نورخآ لاقو
 . خلا . هتافآ نم زارتحالا دنع هتدئاف بلطب سأب ال نكل هتافآل ضرمت

 روهشملاو :ث لاق مث اهركذ لوطي تابجاولاو ننسلا نم فناظو هلوخدل ركذ مث

 الا مامحلا لوخد ةأرملا ىلع مارحو . رزئمب الا مامحلا لوخد لجرلا ىلع مارح هنأ

 . ةضي رم وأ ءاسسفن

 تلخد ناف اهب مقس نم امامح تلخد اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو

 انيمم نوكيف مامحلا ةرجا اهيطعي نأ لجرلل هركيو . غباس رزئمب لخدنتلف ةرورضل
 ٠ هوركملا ىلع اهل

 ةفيرشلا لئامشلا ىف ركذ ( مدآلا نم ةداسو اهتحت تقلاو ) : هلوق _ 0

 .فيل اهوسشح مدأ نم ليللاب هيلع ماني ىتلا هتداسو ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا

 ايندلا ىف ةداهزلا نم هيف ملسو هيلع هللا ىلص ناك ام كلذ ىفو :: ىمقلعلا لاق

 لصحي امب ءازتجالاو هوحنو اهسابل رخافو اهنتاوهشو اهذالمو اهعاتم نع ضارعالاو

 . هلك كلذ ىف ةث زجتلا ىندأ هب

 . هريغو اذه ىنف ملسو هبلع هللا ىلص هب ءادنتقالل بدنلا هيفو

 ذاختا زاوجو اهب عافتنالاو اهيلع مونلاو دئاسولاو شرفلا ذاختا زاوج هيفو
 . سارلا هيلع عضوي ام واولا رسكب ةداسولاو . دولجلا ىهو مد] نم كلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ءاملاب . هتدرث اهلعل ( هتدرث دق زبخ اهيف ) : هلوق

 فرشا وهف ىقيقحلا ديرثلا وهو محللا قرمب درثملا امأو (رآملاب ولو ًربْخلأ اودرئآ )
 ريرقلا لضفن اسنلا ىلع ةشئاع لضف نا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ماعطلا

 . ملعا هللاو . لاق امك وأ ( ماعطلا رئاس ىلمت

 دملاو مضلاب ءادعصلا و حاحصلا ىف ) ءادعصلا ةشئاع تسفنتف ( : هل وق

. لاع سفنت نيعلا حتفو ىنمي
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 ىلص :هنآ لئامشلا ىف ركذ ( درث امم عبشي ملو تام هللا ءىبن نا ) : هلوق

 رثكا ناكو ءاشع نودحب ال هلهأو . اي وط ةعباتتملا ىلايللا تيبي ناك ملسو هبلع هللا

 رمنلا ءىدر لقدلاو هنطب المي ام لقدلا نم دجي ال ناكو . ريعشلا زبخ مهزبخ

 .ع وجلا ىأ ثوغلا نم ةراجحلاب هبلص دشي ناكو فشضحلا رمنلا هب دارملاو هسبايو

 ١
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 هنع هللا ىضر باهولا دبع نب حلفأ مامالا نع ةدايز

 ةياكح امهنع هللا يضر باهولا دبع نب حلفأ مامإلا نع - 2

 ىناسارخلا مناغ نب رشب مناغ ىبآ (2) نع هذخآ باتك (1) نع

 ديزي وبآ هيف عفر ريسلا ىف ىمزراوخلا ديزي ىبآ فيلأت نم
 الجر نآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ثيدحلا

 هلاتق قوسلا ىف هيخأل (3) افيس لجر عم دجو راصنألا نم
 هعفارف ةينغ ني مهس نم ئنباَصأ : لاقف ؟وه نيأ نم

 ةصقلا لجرلا هيلع ّصقق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلإ يراصنالا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلأ هل لاقف٬فيسلا (4) هل راص نيأ نمو
 . « كيخأ لام نغ ىف ةمينغلا غتبا »

 اًسَرَق دجو الجر نأ كلذ هباتك ىف يمزراوخلا ركذو - 3
 ىمّهس ىف ىنباصآ هبحاص هل لاقف هنأش نع لأسف قوسلا ىف عابي

 لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلإ لجرلا هعفارف٬ةمينغ نم
 نع مهضعب ةر (5) دي نومِدننئمل ا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . » ںیععب

 ال ىنازلا » ةيآلا هذه ريسفت ىف حلفأ مامالا ىورو - 4
 . «كرثم ؤأ نا الإ اهخكني ال ةينازلاو ة كرذم ؤأ ةيناز آلار حكني
 ىالا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هعفر اثيدح

 الإ اَهعكنيي ال ةدلجلا ةّيناًرلاَو ةَدولجَم ةينا الإ حكني ال ةولَبكا
 5 ليوأت كلذك و .« نينمؤملا لَع َكلذ مَرَحَو اهلتم دولَجَم ناز

 . ةكرشملاو كرشملا هنم خسن : لاق. هنآ الا ىرصبلا نسحلا ىبأ نبا .

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع رثؤي امم مامالا لاقو _ 5
 هملع لا ںیانلا ملع نم دادزي ىذلا سيانلا ملعأ نا » : لاق هنآ

 . . هملعي نكي مل املع ًديفَتَسَيَو
ز .. دي طاقسا خ (ة) ٠ هيلا خ (ه) ٠ عابي خ (ة) .ىنم غ (ت و (ة)ا :
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 : لاق هنآ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع رثؤي اممو - 6

 . «هنم ملغأ وه نَم لإ ملع لماح بز ملاقب ئ ولع لماح بر »
 هللا ىلص ءىبنلا ىلا اعوفرم هنع هللا ىضر مامإلا نعو - 7

 ملسو هيلع هنلا ىلص ءىبنلا نأ ديز نب رباج قيرط نم ملسو هيلع
 . هدب نكميلا الو هتلص ىف مك نمي مل

 دمحم نع نسحلا نب دمحم ىن ربخأو لاق مامإلا ىورو - 8
 ةمقلع نع رعيهارب ا نب دامح نع ىشرقلا حلاص نب نابا نبا

 ىف ملَسَو يلع هلل ا ىلص لل ا لوسر ثنقيي مل : لاق :ديزي نب دوسالاو

 ٹنقيي ناك ناف نيكرتشملا براح اك اذإ آلا تامم ىتح عبضلا ةلص

 . مهيلع وعديو ةلصلا ىف
 هللا دبع نب ماشه نع :نسحلا نب دمحم نع مامإلا نعو 909

 هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ةداتق نع (6) ىئاوتسدلا
 (3) رخآلا عوكألا تنب ارهش (8) نمي تاك (7) امنار ملسو هيلع
 . هدنب الو هلبق ثنتي مك هكرت مث برتلا ايحأ نم يح ىع وغ

 روصنم نب متاح نع ىناسارخلا مناغ ىبأ نع مامإلا - 0

 قيرط ىف وأ رصمب انأو انباحصأ نم هلوق مهتأ ال نم ينثدح : لاق
 هنارمع نبا نع رنصم لهآ هيقف يمرضملا (10) فيهأ ىبآ نع رصم
 ىلص ءىبنلا ىلا ادانسا برقأ هيف ناك ىذلا نامزلا ىف ناك : لاق

 تونقلا نع ىنثدح : روضنم نب متاح لاق . هريغ نم ملسو هيلع هللا ..
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ًَكَمَلَب لَم هتلأس ام دعب حبصلا ةالص ىف
 ملسو هتلع هللا ىلص للا لوسر ةعَتضي مل : يل لاقف : لاق تنق ملسو

 ٠ ىناوتسدلا )9

 ٠ هنا خ (7)
 ٠ تنق خ ()
 ٠ يخالا خ (9)

٠ ةعيهل خ (10)
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 هنأ ىنغفلب : لاق ؟ كفلب اميف عنصي ناك فيك : هل تلقف متاح لاق

 .تنقي الو كح هللا وه لقب آرَق ةَبخألا ةءارقلا ني غرف اذا ناك
 بتك ىف ءاير نكت مل ىش اذهو : هنع هللا ىضر مامالا لاق
 . هنت ةاَييَوَرَف مناغ ؤب هب اتات] ىتح ْمُهنَع ةاتفمَس الو انياحصأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنغلي مامالا نعو - 1
 ىلصي ريمآلا كلذ ناكف هباحصأ نم الجر اهيلع ركاف ةيرس دجو هنأ
 ىلاي ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع فرصنا نيج نم هباحصأب

 حأ هللا وه لقو باتكلا رةحتافب اهلك (11) تاولصلا هيلإ عجر نأ
 رهجي امم ري مهُعمسي ام عيمج ىف هريغو حبصلا هتاولص عيمج ىف
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا (12) ىلع اومدق املف ةءارقلاب هيف

 ` دحأ هللا وه لق ةَحتانلاب مهي ليص ناك امن إ مهريمأ نآ هوربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف“اه ريغ هتاولص عيمج ىف مهب آرقي ملو

 كفن ام » : لاقف معن : لاقف « نآرقلا نم ءىش كعم » : ملسو هيلع
 بأ ىنأ هللا لوسر اي : لاقف « َكِتالَص ىف هب تأرق نوكت نأ

 لجرلا ىلا تفتلا مث هللا لوسر تكسف اديدنت اَبَح دحأ هللا ونك لك
 . «دَحأ هللا وف لق )13( كبحل كبحي هللا 5 » : لاقف

 هللا ىلص ءىبنلا ىلا اعوفرم انباحصأ دنعو مامالا لاق - 32

 ىن مهيديأ (14) ىيفار اوق ىأرف دجسملا لخد هنأ ملسو هيلع
 بانذأ اهناك ةلصلا ىف مهيديأ نيعفار مو َلاَب اَم » : لاقف ةالصلا
 نم مكيلا برقأ هللا نأ اومَلَغاَو مكتالص ىف اؤنكسا ىيش ليح
 روصنم نب متاح نع ىناسارخلا مناغ ىبأ نع هاور « ديرولا لبح
 لوسر نع ةرمس نب رباج`نع هثدح نمع ىمزراوخلا دي زي ىبأ نع

 ٠ سمخلا خ (11)

 ٠ ىلا خ (12)
 ٠ اكبغب خ (13)
٠ نيففار (8)
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 اينيديآ نومعفار نحنو انيلع ج رخ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهناك ةالصلا ىف مهيديأ ىعفاَر (15) مهلام » : لاقف ةالصلا ىف
 . « مكتالص ىف اونكس سمش ليح بانذأ

 ىف كش دهاجم نع هثدح نمع وأ دهاجم نع ىمزراوخلا ديزي ىبأ

 ةلبقلا نيلبقتسم دجسملا ىف اسان ىأر هنا رمع نبا نع مناغ وبآ كلذ

 اقيض رمع نبا قاضف نوعدي ءامسلا ىلا مهيديأ نيعفار مهه وجوب
 ٹئغمس ىنإف اذك َلثم اولعفت ال : مهل لاقو مهيلع بضغو اديدش
 باتكلا لهأ َلعِف اولعفت ال » : لقي" مَلَسَو ئلع هللا ص هللا لوسر

 . « َمهِسِناَتكَو مهي ىف
 هللا ىلص هللا ,لوس ر نع ربمع نب رمع نع مامال ا _ 4

 . ةالصلا صقي ةييزق ىف .هتاوَرَع ضغب ىف ماقأ هنآ ملسو هيلع .

 ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر نآ روث ىبأ نع مامالا - 915 _ .
 . ةدلَصلا ريشي ةلك نيرذن كؤبتي مك

 ةنسلا ٍِتَصَم لاق ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا نع مامإل ا _- 6
 (16) ينيس ركَعَاوُماقأ نإو هيف اوماقا لب ىف نورفاسملا رصقي نأ
 . و هوذختي مل ام

 .هللا ىلص هللا لوسر نآ كلام نب سنأ لاق رلاق مامالا _ 17

 نيتعكر ةَقيَلْلا ىزذي رضفلا َلَصَو ةنياب رهظلا ىلص ملسو هيلع
 .: . ةتس ىلا, لايمأ ةَسُسَح ريدقتلاو سايقلا ىف امّهتيبة

 : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع رثالا ىف لاق مامالا - 8 ِ
 . « لئللاب هتيب مل نمم لَع مؤّصل ا (17) بجي ال »

 { ٠. ةش نيرشع خ ٠ ١)16( مهلاب ام خ (15)
 ليللا نم هتيب نم ىلع الا مزليو دقعني ال ىنعملا وا ماللا ىنعمب ىلع وا تبثي ىا بجي ال : هلوق (17)

٠ ملعا هللاو . هكرات بقاعي ىذلا بجاولا ىفن دارملا سيلو هل دقعني الف هتيبي مل نمو
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 هللا لوسر نع ضا هسم روهشم ثي دح ءاج لاق مامال ا _ 919

 هلل ١ لوسر نأ سذزآ نب دادش نع ءاملعلا هركذ ملس و هيلع هلل ١ يلص

 ةوهشلا ىتمأ ىلع فاَحأ ام فوخأ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلم
 . . « ةفخ تف ١

 مُكُدَحَا حبصي » : لاق ةيفخلا ةوهشلا امو هللا لوسر اي انلق لاق .
 . «هموَص غديف اهعقاَوْيف ةوهش هل ضرعتف اَمئاَص

 اوَمْذَفَت ال اونمآ نيزلا اَهُيَأ اي » : لجو زع هلوق ىف مامالا - 0
 لبق رحنلا موي اوحب ذ موق ىف تلزن امنا خ هلوسرو هتلا يد نيب

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا يلصي نأ

 راصنالا نم الجر نآ ءاهقفلا نم ةماع ركذ لاق مامالا _ 1
 : ملسو هينع هنلا ىلص ءىبنلا هل لاقف ءىبنلا حلصي نأ لبق حب
 ( . ؛محل ةاش َكتاش »

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنغلب لاق مامالا - 2
 لعف نمف رخنت مث لصن نأ امك انموي هب أدبن امم لوأ » : لاق هنأ
 تتتيلو مخل ةاش اهنإف ةالصلا َلبَق حَبَد نَمَر ىتنَس باصأ دقف كلذ "% ۔,ه= 0٤ 4 ٦٢- ..ح( = 2“ڵ > ۔۔< ه س ,إ ر ,س 4 ك < ۔, س
 . . « ء ىف كنلا نم

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور مامالا - 3
 . « رانلا نم هَدَعَقَم آوَيَتتلف اَدَمَعَتَت َىَلَع بذك نم »

::2:;3 
 ىف هيخال عابي افيس لجر عم دجو راصنالا نم الجر نا ) : هلوق . 2

 . . ( نيثيدحلا رخآ ىلا قوسلا

 دانسالا ركذ دمب لاق .ثيح رمع 'نبا نع ىراخبلا هاور ام نيثيدحلا نيذه لثمو

 هيلع درف نوملسملا مهيلع رهظف ودملا هذخاف هل سرف بهذ : لاق رمع نبا نع ..

 مهيلع رهظف مورلاب قحلف هل دبع قباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز ىف
. غلا . ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا دعب ديلولا نب دلاخ هيلع هدرف نوملسملا
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 ملسملا لام نأ ىلع لدت اهلكو سرفلا ىف نيتياورو دبعلا ىف ىرخآ ةياور ركذف

 .كلذك فنصملا ةياور نا امك كلذ نيبن اذا نيملسملا نم هريغل حابي ال ودملا همنغ اذا

 تيداحالا هذه هيلع .تلد ام رايتخا عم نيلوق كلذ ىف تالاؤسلا ىف ركذو

 دلب نع لئسو :' لاق ثيح موسقم ربغ وأ اموسقم نوكي نأ نيب قرف ال هناو
 لكو مهوذخاف نودحوملا مهعم ىقتلاف مهتمينغ اوقاسف نوكرشملا مهابس اذا نيدحوملا

 ناف مهل ام اوذخاي نأ نوديري نودحوملا ءاجف . نيملسيملا ةمينغ نم مهعم ناك ام
 . ائيش نوكردي الف اومستقا دق مهودجو

 قيدصلا ركب ىبأ لوق وهو ملسم ءىرما لام ىلع ءاوث ال : لاق نم ءاملعلا نمو

 لوق وهو ( نيكرشملا كلم مهل زوجي الو مهدالوأو مهلاوما نوذخاي ) هللا همحر

 ذوخأملا وهو امهيلع هللا ةمحر حلفأ مامالاو . ريسلا بحاص ىمزراوخلا ديز ىبأ
 . هيلع دمتعملاو هب

 ةمئالا لئاسم ىلع مالكلا دنع ناهربلاو ليلدلا ىف هللا همحر فنصملا ركذو
 مامالا لاق ثيحا كلذ نوكلمي نيكرشملا نأ ىلع لدي ام مهنع هللا ىضر ةرشملا
 عيمجل تبث] دق بيبح نب عيب رلا نأ ملعا ) : هنع هللا ىضر بيبح نب عيب رلا عبارلا

 عيمجو ربدملاو بتاكملاو قيقرلا ىف نيملشملا لاومأ نم هوزاحو هومنغ ام نيكرشملا

 نمو . لماح ال لئاح نم نيدحوملا ءاسنو نيكرشملا نيب باسنالا تبثاو . لاومالا
 ةيرفصلا نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةما عيمج نم ةنيدتملا ساقو . عضاو لماح

 دمب هل هوبهو وأ مهقاوس] نم رتسم هارتشاف هوزاح اذا نيكرشملا ىلع مهريغو
 . لاق نا: ىلا اومستقا ام

 دوجوم فالخلاو . عجاريلف .. خلا . كلذ ىف مهلماعي نأ ساب دحا ىلع سيلو

 . اضيأ انريغ دنع

 ملسملا لام نوكرشملا منغ اذا ) : باب ةمجرت ىف ىراخبلا ىف رجح نبا لاق
 امم وهو ؟ ةمينغلا لخدي وا هب قحا نوكي له ىأ : هصن ام ( ملسملا هدجو مث
 لام نم اثيش ةبلغلاب برحلا لهأ كلمي ال : ةعامجو ىعفاشلا لاق . هيف فلتخا

 رانيد نب ورمعو ىرممزلاو ىلع نعو . اهدعبو ةمينغلا لبق هذخا هبحاصلو نيملسملا
. مناغملا لهأ هب صتخيو الصا دري ال : نسحلاو
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 ةياور ىهو نورخآو دمحاو كلامو ثيللاو ءاطعو . ةعيبر نب ناميلسو رمع لاقو

 هدجو نا ) : ةعبسلا ءاهقفلا نع هيبأ نع دانزلا ىبا نبا اهلقنو اضيا نسحلا نع

 .( ةمينغلاب الا هذخأي الف ةمسقلا دعب هدجو ناو هب قحأ وهف .ةمسقلا لبق هبحاص

 . ةميقلا هلعل

 دنسب ىنطقرادلا هجرخا ليصفتلا اذهب اعوفرم سابع نبا نع ثيدحب اوجتحاو
 . ادج فيعض

 هب قحأ هبحاص ( : ىروتثلاو وه لاقف قبآلا الا كلام لوقك ةفينح ىبأ نعو

 . ( اقلطم

 ةدولجملا ةينازلاو ةدولجم ةيناز الا حكني ال دولجملا ىنازلا ) :هلوق _- 4

 ةينازلابو جوزتلا اذه ىلع حاكنلا نم دارملاو (18) ( اهلثم دولجم ناز الا اهحكني ال

 . هريغ ةينزم

 همحر مئاعدلا بحاص مالك هلثمو كرشملل ال و ةك رشملل هللا همحر ضرعتي ملو

 : لاق ثح هللا

 حصفإ دحللو ادودحم سانلا نم احضفم الا دودحملا حكني الو

 ىنعي حكني ال انزلا ىلع دودحملا ليقو : ةيآلا ركذ دعب هللا همحر حراشلا لاق

 . دودحم الا اهجوزتي ال ةدودحملاؤ انزلا ىلع ةدودحم الا جوزتي ال

 ىتلا ريغ انزلا ىلع ةدودحم انزلا ىلع دودحملا جوزتي نأ ليق امناو : هريغ لاق

 . اعيمج ادح ولو اهب انز ىتلا جوزت هل زوجي الو اهب انز

 . انزلا ىلع دحت مل .ولو ءاسنلا نم اانز ملع نم جوزتي نأ هل زوجي ال كلذكو

 وه نيامي ملو اهانز وه ملعي مل اذا انزلا ىلع ةدودحم جوزتي نأ هل زوجي امناو

 . . نينمؤملا ىلع مارح كلذ نال اهانز

 ارئاي اذ لُجر ميأ ) : تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ثيدحلا ءاج دقو

 . ( اجا ام ناتار انن اهبر جو
٠ 3 : ةيآ رونلا ةروس ةيآ نم ةلمجلا لصا ()



 امهف اهب جوزت مث ةأرماب انز لجر امي] : لاق هنا بزاع نبا ءاربلا نع ركذو
 لجر اميا : لاق هنا هللا همحر دوعسم نب هللا دبع نع ىورو . ابحطصا ام نايناز
 . ادبا نايناز امهف اهب انز ام دعب نم اهب جوزت مث ةأرماب انز

 نم كرشم وأ (19) ةالصلا لها نم ناز الا اهحكني ال باتكلا لها نم ةينازلاو
 . نينمؤملا ىلع كلذ مرحو اهنيد لهأ

 هيلع هللا ىلض ءىبنلا باحصأ نع ثيداحالا نم ءاج ام عم ةيآلا هذه ريسفت اذه (

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوز ةشئاع نعو ملسو

 قسفو طلغ مهنم كلذو اهب ىنز ىتلا ةينزملا جوزتي نأ هل ىنازلا نأ ضعب معزو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصآ نم ملعلاو هقفلا لهأو هللا همرح ام اولحأ نا

 ليبس ريخ . ىلا ىدهأو ليوأتلاب ملعا وه نم مهدعب نمو ملسو

 وه لم حاكنلاب, دارملا ىفو ةيآلا هذه لوزن ببس ىف فالخلا ىوغبلا ركذو
 ِ . لاق ثيح ءطولا وا دقعلا
 مهيفو ةنيدملا نورجاهملا مدق : موق لاقف اهمكحو ةيآلا ىنعم ىف ءاملعلا فلتخا

 ذثموي نهو نهسفنأ نيركي اياغب ءاسن ةنيدملابو (30) نناشع الو مهل لام ال ءارقف
 مهيلع نقفنيل نهحاكن ىنف نيملسملا ءارقف نم سان بغرف . ةنيدملا لما بصخا
 ىلع َكللَد مَرَحَو »ه ةيآلا هذه تلزنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اونذاتساف

 . تاكرشم نك نهنال اياغبلا كلت اوجوزتي نا ىأ « نينمؤملا { .

 ةياورو ىبعشلاو ىرهزلاو ةداتقو حابر ىبأ نبا ءاطعو دماجم لوق اذهو
 . سابع نبا نع ىفوعلا

 تايارك تايار نهل عست نهنم ةنيدملاو ةكمب ءاسن ىف تلزن :: ةمركع لاقو
 ناكو . ىموزخملا بن اسلا ىبأ نب بئابسلل ةيراج لوزهم ما نهنم .اهب نفرعي راطيبلا

 نهحاكن نيملسملا نم سان داراف . ةبحاص اهذختا ةيلهاجلا ىف ةينازلا حكني لجد .
 حاكن ىف ملسو هيلع هللا ىلص ۔ىبنلا نيملسملا نم لجر نذاتساف ةهجلا كلت لع
 . ةيآلا هذه هللا لزناف هيلع قفنت نآ هل تطرتشاف لوزهم ما

 ٠ ءاهقفلا ناسل ىلع ةلبقلا لهاب مهنع ريبعتلا ئرج دقو نودحوا ةالصلا لهاب ا :
نيرمعلا لاقي امك ءاشعلاو تيبملا ىلع بيلغتلا باب نم كلذ لعلو خسنلا ىف هرو نيوبالاو نيرمقلاو
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 ىب] نب دثرم هل لاقي لجر ناك : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب رمع ىور
 ىغب ةكمب تناكو ةنيدملا مهب ىتأي ىتح ةكم نم ىراسالا لمحي ناك ىونفلا دئثرم

 لاقف اهسفن ىلا هتعد ةكم ىتأ املف ةيلهاجلا ىف هل ةقيدص تناكو قانع اهل لاقي

 ىلص هللا لوسر لاسأ ىتح : لاقف ىنحكناف : تلاقف انزلا مرح هللا نا : دث رم

 اهأرقو ىناعدف » كرشت وأ ناز الا اهحكني ل ةيارلاو » تلزنف ملسو هيلع هللا

 . اهحكنت ال : ىل لاقو

 . سانلا رثاس نود كنلوا ىتح ىف اصاخ ميرحتلا ناك ءالؤه لوق ىلعف

 ظفللا موسب ةربملا نال سانلا عيمج يف ماع كلذ لب لطاب اذع لوقا :ةدايز
 . مولعم وه امك ببسلا صوصخب ال

 الا ينزي ال ينازلا : هانعمو عامجلا وهم حاكنلا نم دارملا :: موق لاقو : لاق

 ريبج نب ديمس لوق وهو . كرشم وا نازب الا ينزت ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةينازب ,

 . محازم ندب كاحضلاو

 وهف لحتسم وهو اهعماج نا : نوراه نب ديز لاق سابع نبا نع يلاولا ةياورو

 :.ا ناز وهف مرحم وهو اهعماج ناو كرسشم

 امهف ةينازلا ينازلا جوزت اذا : لوقيو ةينازلا حاكن مرح دوعسم نبا ناكو

 . ادبأ نايناز

 ةدولجملا ةينازلاو . ةدولجم ةيناز الا حكني ال دولجملا ىنازلا : نسحلا لاقو

 . دولحم ناز الا اهحكني ال

 ةينازلا حاكن ناكو خوسنم ةيآلا مكح نا : ةعامجو بيسملا نب ديعس لاقو

 ةينازلا تلخدف . « مكنم ىَمايَالا اوخكنأو » : ىلاعت هلوق اهخسنف ةيآلا هذهب امارح

 . خلا . نيملسملا ىتآيآ ىف

 عقي ىتح امهنيب يفانت ال صاخلاو ماعلا نال ةيآلا هذهب ليلحتلا حصي ال هنكل
 نأ هتمكح ىف هلل اشاحو . نيتيآلاب المع ىناوزلا ريغ ىَمايَألا نم دارملا ناف خسنلا
 . ملعا هللاو « نينمؤملا ىع لد زح ه : هلوق دعب يناوزلا حاكنب رماي

 . ( ةكرشملاو كرشملا هنم خسن هنأ الا ) : هلوق

5\5



 هنع هللا ىضر باهولا دبع نب حلفأ مامالا نع ةدايز 130

 نم دبال نيدحوملا ةينازلاو ىنازلابو جوزتلا حاكنلاب دارملا ناك اذا : لوقأ

 جيوزت هل لحي ال ايناز ناك ناو دحوملا نا مولعملا نم هنال كلذ ىلع نسحلا ةقفاوم
 . ملعا هللاو . كرشملا اهجزتي ال ةيناز تناك ناو ةدحوملاو ةكرشملا

 ىف ةياورلا (خلا سانلا ملع نم دادزي ىذلا سانلا ملعأ نا) : هلوق _- 905

 . (ناث رغ ملع بحاص لكو هملع ىلا سانلا ملع عمجي نم سانلا ملعأ) عماجلا

 ةثلثملا مش ةنكاسلا ءارلاو ةحوتفملا ةمجعملا نيغلاب وه ناثرغ : ىمقلعلا لاق .

 . ىت رغ ةارماو نانثرغ وهف اثرغ ثرغي ثرغ لاقي . عئاج ىأ ةياهنلا ىف لاق ةحوتفملا
 هلبصحنتل ابلاط لازي ال همهفب هذذلنت و هدنع هتوالحو ملعلا ىنف همح ةدشل هنأ دارملاو

 . دها ونلا طبضو د اوفلل هلصحت ةدشل سانلا ملعأ نم رصبي هبأد كلذ ناك نمو

 لماح بَر) عماجلا ىف ةياورلا (خلا ملاعب سيل ملع لماح بر) : هلوق - 6

 هني مل ناف َكاَهَت ام نآرقلا ارقا هَلهَج هَرَم هلي هتني مل نمو ايقن ريغ هقف

 . ائيش هحراش هبلع بتكي ملو (ةاَرَقَت تسلف

 ثيح ةمجرت هانعمب ىراخبلا هلعج (هنم ملعأ وه نم ىلا ملع لماح بر) : هلوق

 ىورو عماس نم ىعوا نب " \

 نأ ىتمت داضلا نإَق باعلا دهاشلا غنَبيل) : هرخآ ىف لاق نا ىلا اليوط اثيدح

 . (ةنم هن ىتالا وم نم عب
 نوكت دقو . ليلقتلل برو (عماس نم ىعوا غلبم بر) : هلوق ىف رجح نبا لاق

 . ؟ دل ز

 دحوي هريدقتو فوذحم ببر هي :قلعتي .ىذلاو هل تعن ىعوأو ماللا حتفب غلبمو

 . نوكب وأ

 ربخلا ىعواو أدتبم ىه نوكي نأ مسا بر نأ ىف نييف وكلا بهذم ىلع زوجيو

 . ىنم عماس نم لوقأ امل مهفا ىآ (ىعوا ىنع غلبم بر) دارملاو

 ىف بصن لحم ىف وه امنا ءىشب قلعتي ال اهرورجم نأ بر ىف هظفحن ىذلاو

 لجر بر وحن ىف لافتشالا ىلع بصن وأ عفر لحم ىفو . تيقل لجر بر وحن

 هلوقو . ءادتبالا ىلع عفر لحم ىف ثيدحلا ىف بر رورجم نوكي اذه ىلعف هتيقل

.. ملعأ هللاو . هربخ الثم ملاعب سيل
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 دناوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : هلوطب ثيدحلا ىلع مالكلا دعب :: رجح نبا لاق

 مهفلا ناو . ةيلهالا لامك لبق لمحتلا زاوجو , ملعلا غيلبت يلع ثحلا مدقت ام ريغ

 . ةلقب نكل همدقت نمم مهفأ نوكي نم رخآلا ىف ىتأي دق هنأو ءادالا ىف اطرش سيل

 ريسفت نأ مدقتملا نم ارظن حجرأ رخأتملا نوك ليلقت نم رينملا نبا طبنتساو

 . هريغ رسعب ٢: نم حجرأ ىوارلا

 ىهنلا لمحو كلذ لا جيتحا اذا ةفقاو ىمو باودلا روهظ ىلع دوعقلا زاوح ىفو

 . ةرورض ريفل ناك اذا ام ىلع كلذ ىف دراولا

 . هايا مهنيؤرو سانلا هعامسا ىف غلبا نوكيل لاع عضوم ىلع ةبطخلا هيفو

 . جحلا مايا ىف هتقان ىلع هتبطخ كلذب دارملاو

 (هتالص ىف طق تنقي مل ملسو هيلع هللا ىلنص هللا لوسر نا) : هلوق - 7

 . ةالصلل ادسفم اندنع تونقلا ناك كلذلو : لوقأ

 الو لوقي .وأ اهيف تنقي نم فلخ ةالصلا انباحصأ زجي ملو : دعاوقلا ىف لاق

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ىنعي . ىهننا نييمدآلا مالك نم امهنال نيمآ نيلاضلا

 . ( تيتمةآلا مالك نم ٢ اهيف حلضت ال هذم انتالص نا

 نكل .ةالصلا ىف ءاعدلا زاوج ىف حيرص هللا همحر حاضيالا بحاص مالك نكل

 هلوسرو هدبع ادمحم نأو هلوق ىلا دهشتلا ةياور دعب لاق ثيح دهشتلا مامت دعب

 . هللا حتف امب وعديو تايحتلا تمت

 . ةالصلا ىف هب وعدي ىذلا ءاعدلا ىف اوفلتخاو

 ٠. نآرقلا ىف ام هبشي امو نآرقلا ىف امب وعدي انباحصأ لاق

 زيزعلا دبع نب هللا دبعو جرؤملا اباو بيبح نب عيبرلا تلأس رشب مناغ وبأ لاق
 ىف سيل : اولاق.؟ هريغ ىلا ىعادلا هودعي ال تقوم ءىش ةالصلا ىف ءاعدلا ىف لع

 وعدي نأ هل زوجي اميف نآرقلا ىف'امب وعدي نأ كلذ لضفا نا ريغ تقوم ءىنش كلذ
 . دهشتلا دعب كلذ لك هب

.نينمؤملل رافغتسالاو هيبن ىلع ةالصلاب دهشنلا دعب ىنأ ولو : جروملا وبأ لاق
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 رضلا فارصاو ةيفاعلا هتالص ىف لاسي :: لاق ةديبع ىبا نع جروملا وبآ لاقو
 ءالؤه لعفك كلذ ميدتسي الو هللا ليبس ىف داهجلاو جحلا هلأسيو . ءالبلا فكو.

 . خلا . تونقلا ىف

 انباحصأ نأ ريغ : لاق مث ثيدحلا ىف تدرو ىنلا عبرالا نم ذيعتسي هنا ركذف

 ثعبي هللا نأو هلوق ىلا قح ةنجلا نأ دهشأ دهشتلا دعب نوديزي لبجلا لها نم
 . خلا . روبقلا ىف نم

 همحر ليعامسا خيسلا لعف امك ةالصلا دعب ءاعدلا نوكي نأ بسانملاو : لوقا

 بعتاف ىأ بصن اف ةالصلا نم تغرف ىنعي « بصناف تغرف اذاف » : ىلاعت هلوقل هللا

 نم ءىش اهيف حلصي ال هذه انتالص نا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو ءاعدلا ىف

 ةالتملا ةرمت ةَرَمَق ىت .نكل ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو نييمدآلا مالك

 . . ملعا هللاو ( اَمَدَعَب اعلا

 نم يح ىلع وعدي رخآلا عوكرلا دعب ارهش تنق تنقي ناك امنا) : هلوق ب 9
 ةنوعم رئب ىلا ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو (21) (برعلا ءايحا

 ليقو نيعبرا ليقو ءارقلا نم الجر نيعبس نافسعو ةكم نيب ليذه دالبب عضوم

 هللا لوسر نم باتكب ناحلم نب مازح اوثعبف ةنوعم رئب اولزن ىتح اوراسف نيثالث

 خرصتساف امازح لتقف ىرماعلا ليفطلا نب رماع هللا ودع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص

 موقلا اوشغ ىتح اوجرخ مث كلذ ىلا هوباجاف العرو « ةيصع » ميلس نم لئابق مهيلع
 مهرخآ ىلا اولتق ىتح مهولتاقو مهفويس اوذخا مهوأر املف مهلاحر ىف مهب اوطاحاف
 . مهيلع هللا ةمحر نيلجر الا

 ىلص هللا لوسر تيأر ام : كلام نب سنأ نع دعس نبا لاق بهاوملا ىف لاق .
 وعدي احابص نيثالث ةنوعم رثب باحصا ىلع دجو ام دحا ىلع دجو ملسو هيلع هللاي

 5 . خلا . هلوسرو هللا تصع ةيصعو نايحلو لعر ىلع

 امك ببسملا لاز ببسلا لاز امل نكل حبصلا ةالص ىف مهيلع وعدي هنأ دارملاو

 . ملعأ هللاو . ببسل لعف امم كلذ ريغو فاوطلا ىف لمرلا لاز

_ ` 
 , -دجاسملا ىف ملسمو ث تاوعدلاو ىزاغملاو داهجلا ىف ىنمرتلاو ىراخبلا هركذ هيلع قفتم ثيدحلا (21)

/
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 سابع نبا نع ىور كلذكو هدعب حاضيالا ىف داز (هنع انيورف) : هلوق - 0

 ىن طق تتف ةتشنأر اَمَو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلصت انك : لاق `

 ٢ (22) هنالَص

 عجري هناف ةادغلا ةالص ىف حأ هللا ومت لق ارقي نأ ىسن ناو : هللا همحر لاق
 . هدحو ىلصي ناك اذا اذهو . هتالص ىلع ضميلف مظع اذاف مظعي مل ام هارقي و

 عجري الف ةادغلا ةالص ىف ذخأ هلا وه لق ةءارق كرتو اماما ناك اذا امأو
 . مهتالص سانلا ىلع طلخي الئل هيلا

 انغلب ال ةزوسلا ةءارق كرت نا كلذكو . هيلع سأب الف ادماع هتءارق كرت ناو

 ةيرس آ اًهْنَح هَعَو نا ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىنفلب : لاق مامالا نع

 . (25) خلا . اَهّيَلَع ێساَق

 . اهروهظ تاعنام يا (23) (سمش ليخ بانذأ اهناك) : هلوق - 32

 وهف هرهظ عنم ىأ اسامشو اس ومش اضيا سرفلا سمش و حاحصل ١ ىف لاق

 .ملعا هللاو هبنذ عفري هرهظ هعنم دنع سرفلا ناكو . خلا سامش هبرو سومش سرف

 عفر نع ىهنلا دارملا لمل (خلا نوعدي ءامسلا ىف مهيديا نيعفار) : هلوق - 3

 ". هب رومأم عفرلا لصتف الاو ههجو هب ىدعتي ىتح اريثك ىديالا

 لبقتسم وعدي نأ ثلاثلا :: ءاعدلا بادآ ىف هللا هدحر رطانقلا بحاص لاق

 هللا ىلص ءىبنلا نع ىورم كلذو . هيطبا ضابب ىري ثيحب هيدي اعفار ةلبقلا

 ۔ ملسو هيلع

 امهمذَرت نآ هيدي عقر اذإ هدّبَع نم ىجَتست هكَبَر نا ) : مالسلا هيلع ناميلس لاقو

 . (24) ( ارفص

 ! ۔۔۔ےدسص

 انربخا : لاق قيبطتلا باب ىف ىئاسنلا ننس ىفو 300 : مقر ةالصلا باتك ىف ثيدحلا اذه مدقت (22)
 ملف هللا لوسر فلخ تيلس : لاق هيبا نع ىرعشالا كلام ىبأ نع ةفيلخ نبا وهو فلخ نع ةبيتق

 ملف نامثع فلخ تيلصو تنقي ملف رمع فلخ تيلصو تنقي ملف ركب ىبا فلخ تيلصو 0 تنقي

 ٠ ةعدب اهنا ىنب اي : لاق مث تنقي ملف ىلع فلخ تيلصو تنقي
 ٠ 213 : مقر ةالصلا باتك ىف ثيدحلا اذه مدقت (23)

 ٠ امهريغو ىدذمرتلاو دواد وبا هدروأ (24)

٠ 911 مقر مدقتملا ثيدحلا ىلا ريشي (25)
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 . ( لالغالاب لغت نأ لبق ىديالا هذه اوعفرا ) : ءادردلا وبأ لاقو

 ءىبنلا نع رمع نع كلذ ىور ءاعدلا رخآ ىف ههجو امهب حسمي نأ ىغبني مث

 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 امهن وطب لهجو هيفك مض مالسلاو ةالصلا هبلع اعد اذا ناك سابع نبا لاقو

 ماوقأ نيهتنيل ( : مالسلاو ةالصلا هبلع لاق ءامسلا لا هرصب عفري الو ههحو ىلب امم

 . ( مهراصبأ نفطختل وا ءاعدلا دنع ءامسلا ىلا مهراصبأ عفر نع

 . خلا . رهجلاو ةتفاخملا نيب توصلا ضفخ عبارلا

 نتملا ظفل نآلا ىنرضحي مل هنأ الا ءاعدلا ىف ىديالا عفرل ىراخبلا ىف بوبو

 . (25) ريثك ءىشب حراشلا هيلع ملكن نكلو ىدنع ىنلا ةخسنلا ىف عقو مرخل

 مث ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اعد ىرعشالا ىسوم ىبأ نع ىور ام كلذ نم

 . هيطبا ضايب تيأرو هيدي عفر

 .. اريثك ائيش ءاعدلا ىف ىديالا عفر ىلع ةلادلا ثيداحالا نم حراشلا ركذو

 . ءاقستسالا ىف الا هئاعد نم ءىش ىف هيدي عف ري ال هنأ مهضعب نع ركذو

 نأب .اهانمم ىف امو بابلا ثيداحأ نيبو هنيب عمج نكل حيحص ومو : لاق

 . لاق نأ ىلا . عفرلا لصا ال ةصاخ ةفص ىفنملا
 ٠ ... & ١

 ناديلا ريصت نآ ىلا ةغلابملاب اما هريغ فلاخي ءاقستسالا ىف عفرلا نأ هلصاحو

 .. لاق نأ ىلا . نيبكنملا وذح ىلا ءاعدلا ىفو . الثم هجولا وذح ىف

 . ءامسلا نابلب ءاعدلا ىفنو ضرالا نايلي ءاقستسالا ىن نبفكلا نأ اماو :

 َ . ىلوأ تابثالا بن احف عمجلا رذعت .ريدقتب و ىرذنملا لاق

 ثيداح] هيف ناف كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا ةرثك عم اميس الو : تلق لاق

 بنهملا حرش ىفو . راكذالا ىف ىوونلا اهنم درسو . ءزج ىف ىرذنملا اهدرفأ ةريثك

 عفر مث ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اعد : ىرعشالا ىسوم وبا لاق ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل (25)
 مهللا : لاقو هيدي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عفر : رمع نبا لاقو 0 هيطبا ضايب تيارو هيدي

 ىيحي نع رفعج نب دمحم ىنثدح : ىسيوالا لاق : هللا دبع وبا لاق ، دلاخ عنص امم كيلا ١ربا ىنا
٠ هيطبا ضايب تيار ىتح هيدي عفر ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع اسنا اعمسكيرشو ديعس نبا



 135 هنع هللا ىضر باهولا دبع نب حلفا مامالا نع ةدايز
 - .۔=__=...ه.ه..ه‘.ه..=...ه..ء.ء.۔ےدسمس۔س۔س.صص..۔س.۔۔>ِ۔.‘_۔۔..۔۔٬_٬ح۔۔٬ے>.س....سحح.."ص.۔ص

 ةعبرأ وحن كلذ ىف د رسف .. خلا , اباب درفملا بدالا ىف ىراخبلا اهل دقعو . ةلمح

 . ةريثك كلذ ىف ثدداحالاو : لاق مث اثدح رشع

 ناورم ند رشب ىآر هنا _ لاق نأ لا _ ةرامع ثيدح ننم ملسم هجرخأ ام امأو

 ديزي امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقل : لاقو كلذ ركنأف هيدي عفري :

 هرعاظب ذخأ هنأ فلسلا ضعب نع يربطلا ىكح دقف ةبابسلاب ريسي _ اذه ىلع

 . . ةدحاو عبصاب ريشي ىعادلا نأ ةنسلا : لاقو

 ثيدحلا قايس ىف رهاظ وهو ةبطخلا لاح بيطخلا ىف درو امنا هنأب هدرو

 ۔هتيعورشمب رابخالا تومت عم ءاعدلا ىف نيدبلا عفر عنم ىف هب كسمتلل ىنعم الف

 ّىَح مكبر نإ ) هعفر ناميلس ثيدح نم امهريغو ىذمرتلاو دواد وبا جرخأ دقو

 نوكسو ةلمهملا رسكب ( اَرْمِص اَمَهَدَري نآ هبتنإ هبد عقَر ادإ هيبع نو يجتشَي ميرك
 . دمح هدنسو ةيلاخ ىأ ءافلا

 . ريفن نب ريبجو رمع نبا ءاعدلا ىف نيديلا عفر هركو : يربطلا لاق

 . كل ما ال امهب لانت نم : لاقف ايعاد هيدي عفري الجر حيرش ىارو

 . مهنع هديناسآب كلذ ىربطلا قاسو

 عفر نأ : كلام نع كلذ لقن هنأ متاح نب رمع نب هللا دبع نع نيتلا نبا ركذو

 . ءاهفس رمآ نم سبل ءاعدلا ىف نيديلا

 .ضرالا ىلا امهن وطب لعجي و ءاقستسالاب عفرلا صتخيو ةنودملا ىف لاقو : لاق

 : لاقو نيبكنملا وذح ىلا امهعفر ركنأ امناف رمع نبا نع ىربطلا هلقن ام امأو

 . اضيأ هنع ىربطلا هدننس] كلذك هردص وذح امهلعحيل

 . ءاعدلا ةفص هذه نأ سابع نبا نعو

 وذح كيدي عفرت نا ةلأسملا : لاق رخآ هجو نم مكاحلاو دواد وب أ جرخاو

 . اعيمج كيدي دمت نأ لاهتبالاو . ةدحاو عبصاب ريثت نأ رافغتسالاو . كيبكنم

 . هسأر امهب زواجي ىتح هيسي عفري .: لاق هنع رخآ هجو نم يربطلا جرخاو

 نس درفملا بدالا ىف ىراخبلا هجرخأو مدقت ام فالخ رمع نبا نع حص دقو
 يزاَحُي ىثح هيدي عفري رماقملا دنع وغي رمع نبا ثيأر ) دمحم نب مساقلا قيرط

. ( ةهجَو يلت امم اممحَرهاَطَو هبل ام ًمهنلياب تبك امهب
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 ريغ نم ىنمي ( ةالصلا رصقي ةيرق ىف هتاوزغ ضعب ىف ماقأ ) :: هلوق - 384

 . (26) رمع نبا نع عيبرلا ثيدح ىف رصقلاب قلعتي ام ىلع

 ( نيتعكر ةفيلحلا ىذب رصعلا ىلصو ةنيدملاب رهظلا ىلص ) :_هلوق - 7
 ىذلا نأب حاضيالا ىف مزج ةنس لا لايما ةسمخ ريدقتلاو سايقلا ىق امهنيبو

 هبف زوحي ىذلا رفسلا دحو : لاق ثبح لايمأ ةنالث خسرفلاو ناخسرف امهنيب

 ىلص اي زاغ وأ احاح جرخ اذا ملسو هبلع هللا لص هنآ ىور . ناخسرف رصقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور امو . ناخسرنف امهنيبو ةفيلحلا 7 رصقلا ةالص

 عجر مث مهب ىلصف ةفيلحلا ىذ ىف راص اذا ىتح هباحصأ هعمو موي تاذ جرخ

 . رسلا دَح لاق وا رقنلا ةالَص مكملعا نأ تذرآ : لاقف كلذ نع لئسف

 خس رفلاو .مايا ةثالث لاق نم لوقب اوذخاي ملو هللا مهمحر انؤاملع قفتا اذه ىلعو
 . خلا . لايم] ةثالث وهو عارذ فلا رشع انثا مهدنع

 . (ةيكلاملا مهو نوعبرأو ةينامث) لاق نم لوقب اضيا اوذخاي ملو

 . خلا.رصقلا هبف بحي ىذلا رفسلا دحو : لوقي نآ حاضيالا بحاصل بسانملاو

 رفسلا ىف ناتعكرلا لوقي انباحصأ ضعب نأ ىلع بجاو رفسلا ىف اندنع رصقلا نال

 :سيل ام زئاجلاب دارأ لاقي نأ الا مهللا . فوخلا دنع .ةدحاو رصقلا امنا ارصق اتسيل

 . ملعأ هللاو . بجاولاب قدصيف عنتممب

 لفاونلا ىف اذه لعل ( ليللاب هتيبي مل نم ىلع موصلا بجي ال ) ¡ هلوق _ 18 .
 بحاصو حاضيالا بحاص هاور امف لفتلاو ضرفلل لماشلا ماعلا ثيدحلا امأو

 عاصلا تبي مل نب موص ال ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم هللا امهمحر دعاوقلا
 (27) ( ليللا نم مايصلا تبي ال نل مايس ال ) تاياورلا ضعب ىفو ( يليللا نم ْ ُ م » ھ ١ام۔ ن إ - خ . . 7 2

 . ةينلاب عطقلاو مزعلا نم كلذو ::: حاحصلا ىف لاق

 ٠ 187 : مقر تحت ةالصلا باتك ىف ثيدحلا مدقت (26)
 دقو . قرط ةدع نم ثيدحلا لقنو موصلا ىف ةينلا تييبتل اصاخ اباي هتنس ىف ىئاسنلا درفا (27) .

٠ ثيداحالا نيب اعمج اهب نايتالا ىف بيغرتلاو اهيف فالتخالا هلبق ركذ
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 ل ام َننبثأذا « : ىلاعت هل وق هتمو . الل هربد ىأ ارما تسب و : تيب ىف لاقو

 مايص زوجي ال هنا انباحصا لوقل ليلد اذه ىفف (28) ( خلا . لوقلا نم ىمري

 . كلام لاق ابو رجفلا عولط لبق ليللا نم ةينلا تييبتب الا لفن الو ضرف
 . ضرفلا نود لفنلا موصل رجفلا دعب اهتزاجا ىلا ىمفاسشلا بعذو

 "ناضمر لثم هتقو نيعتم ضوف لك ىف رجفلا دعب اهزاوج ىلا ةفينح وبأ بهذو
 ۔ ةدودمم مايأ رذن وأ

 ( ثيدحلا ... ةيفخلا ةوهشلا ىتما ىلع فاخا ام فؤخا ) : هلوق - 9

 ىف راهنلا ىف هيلع مزع نم نأ نم انباحصأ هيلا بهذ امل دعاوقلا ىف هب لدتسا

 لاق هبو رمع نباو سابع نبا بهذم وهو هناكم اموي ىضقي رطفاأف عوطتلا موص .
 . ةفينح وباو كلام

 هيلع بجي هناف جحوا ةالص نم هيف لخد ام دعب هدسفأ عوطت لك كلذكو

 ۔ انباحصا دنع هؤاضق

 ضرتفي مل امب ادحا ذخاؤي نأ نم لدعا هللا نال ءاضق ال هنأ ىلا مهضعب بهذو
 . هيلع

 ةرمعلاو جخلا ىف لخد نم نأ انموق ءاهقف نم دشر نبا معزو : دعاوقلا ىف لاق

 . ءاضقلا هيلع نأ هدسفا مث اعوطت

 . ءاضق هيلع سيل هنا عوطتلا ةالص نم جرخ نم نأ ىلع اوعمجا مهناو

 نمو ءاضقلا هيلع لاق جحلاب ههبش نمف جحلاو ةالصلا نيب موصلا ددرتف

 . هيلع ءاضق ال : لاق ةالصلاب ههبش
. » 

 ببسو ءاضق هيلع نأ هيف لوخدلا دعب هدسفأ عوطت لك نأ اندنع حيحصلاو

 ۔ كلذ ىف ثيداحالا فالتخا اضيأ فالخلا

 .(29) « مكلامعأ اولطبت الو » :: ىلاعت هلوقل ةفينح وبأ كلذ ىلع انباحصأ قفاوو

 تمزع : هل ليقف ماعط ىلا ىعد هنا ريبج نب ديعس نع ركذو :"دعاوقلا ىف لاق .

 . رطف] نأ نم ىلا بحا ىنطب ىف رجانخلا فلتخت نال : لاقف ترطفا الا كيلع

 ٠ 108 : ةيلا . هخسنلا ةردس (28)

٠ 33 : ةيآلا . لاتقلا ةروس (29)
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 . ءاضقلا عم مثالا هبلع ناك هبلع امب ملاع وهو كلذ لعف ناو : اولاق

 رطفأ و همسق ربف ملسملا كوخا كيلع مسقأ اذا : نولوقي انموق ضعب نأ معزو

 . هريغو نسحلا نع كلذ ىور . هناكم ام وب ضقاو

 رطفي و هءانثتتسا بيصي هناف عوطتلا موص ىف انباحصأ دنع ىنثتسا اذا امأو

 . مكحاو ملعأ هللاو . رطفي الف فصتنا اذاو . راهنلا فصتني مل ام

 :ىأ : ىواضيملا لاق (30) ( هلوسرو هللا يدي نيب اومدقت ال ) : هلوق __ 0

 دوصقملا نال كرت وأ . نكمي ام لك ىلا مهولا بهذيل لوعفملا فذحف ارما اومدقت ال
 بوقعي ةءارق هديؤيو مهيمدقتمل شيجلا ةمدقم هنمو اومدقت الو . اسار ميدقتلا ىفن
 امم راعتسم هلوسرو هللا ىدي نيب مودقلا نم ( اومدقت ال ) ءىرقو ( اومدقت ال )

 ارمأ اوعطقت ال ىنعملاو . هنع اوهن امل انيجهت ناسنالا ىديل ننيتتماسملا نيتهجلا نيب

 . هب امكحي نأ لبق

 هللا نم هنأب راعشاو هل ميظعت هللا ركذو هللا لوسر ىدي نيب دارملا : ليقو
 . هلالحا بح وي ناكمب

 ةالصلا هيلع ءىبنلا ىلصب نأ لبق رحنلا موي اوحبذ موق ىف تلزن ) : هلوق
 ىبعشلاو نسحلا بهذم اذه ( مالسلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةالص لبق اوحبذ اسانأ نا كلذو ::: ىوفبلا لاق

 ىبنلا انبطخ :: لاق ءاربلا نع ىبعشلا نع : لاق نا ىلا . حبذلا اوديعي ن مه رماف

 لصت نأ امم انمؤم ىف هب ١َْنَن اَم لوأ ثا : لاق رحنلا موي ملسو هيلع هللا ىلص

 وغ امنإف ىلصت نأ لبق حبذ نمَو انتَنَس باصا دقف ًكلَد لمق نَمَف رَحْنَنَك عجن مث
 . ,ق ىب كسنلا نم ىل هيمأ هلَمَع مخت 4 . +. 7 ۔٤ ر 24 ۔ 1

 اون ونصت ال ) ىا كشلا موي موص نع ىهنلا ىف هنا ةشئاع نع قورسم ىورو
 اوناك سان ىف ةيآلا تلزن : ةداتق لاقو : لاق نأ ىلا . ( مكينبت موصي نأ لق
 . كلذ هللا هركف اذك ىف عنص وا اذك ىف لزنا ول نولوقي

٠ اهلوا تارجعلا ةروس (30)
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 هيضقي ىتح ءىشب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلع ا ونلعت ال : دهاحم لاقو

 . هناسل ىلع هللا

 هلوسرو هللا نود ارمأ اوضقت ال نيدلا عنارشو لانقلا ىف ىنعي : كاحضلا لاقو

 هبلع مالكلا مدقت ) رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم ( : هل وق _ 923

 . )31) 7 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلع بذك نم مثا باب ىف

: 

:( 
 : نعل

 :عرشت و
 ! 4 + 3 :ر : . 0 :

 يهاهو امات
 : ت 9 " |

٠ 738 :: مقر بادآلا عماج باب ف مدقت (31)
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 ءىبنلا نع هنع هللا يضر ديز نب رباج نع عيطاقملا رابخالا.

 ملسو هيلع هللا ىلص

 قافنلا و ناميإلا ىف

 ال نا,»: ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج _ 84
 اهعبتأو اهلاق نمف نينمؤملا بولق اب اهب هللا فلأ ةمملك هللا آلا هار رص ۔ .-< - 2 2 , ث { ۔ه۔ ح و.. ۔ 42 > ٨ً

 . «'قفاتم وهف روجملاب اَهَعَبتاَو اهلاق نمَونمؤُم وهف حلاصلا لمقلاب
 : هل ليق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نآ ديز نب رباج - 5

 قفانملا نم نمؤملا اهب ىفخف هللا آلايهلا أل » : اولاق دق سانلا نأ
 مو ۔ه إ { ٠ .د 2

 : امهنيب ام لصفب مكتينأ الأ » : رلس و هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف

 حبضآ اذاي قفانملا امو .زانلاو ةنجلاو هللا همهف حبضأ اذا نمؤملا
 . « هايند هجرو هنب همَهَ

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج _ 6
 هم ,إ .هرم .يح , م و م 4 رم.. ,ي م + 2 ۔

 . « اهوقفانم رقأ لك دوس ىتح ةع اسلا مومت ال »

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نآ ديز نب رباج _ 927 ِ

 ةبيشلا وذ ملعلا لماَح ؛'قفاتمم آلإ مهقعب فختسي ال ةئالث »
 . (1) « لذعلا مامالاو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 8
 . «رةنُس ىف" هقفو تُمَس ننح يقفاتمم ىف ناَعمَتُجَت ال ِناتلّصخ » .ك و و & , ۔ . ه ه , ٥2 . .:< .س < =- [ < ٥ [. ٠

 رمُع ىلع مدق هنأ يناميلا نب ةفيذح نع ديز نب .رباج _ 9 .
 : رمع لاقفءاهرضحي ملف ةزانج فداصف هنعهللا يضر باطخلا نبا

 هيلع هللا ىلص رمحم باحصآ نم نيملنملا ني جر تومي ةنيدُح اي

 تلع امآ نينيؤملا يمآ اي : ةفيذح لاقف . هتزانج ثهشَت الو ملسو

٠ ١ لداعلا ع (1)



 `141` . {{ قافنلاو ناميالا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا

 كدشنا : رمع لاقف ارس كلإ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا
 ؟ اتآ هئهئمأ هللا كدشن] آ لاقف٬ْمَسَت يهللا : لاق ؟ َناَك مُهنِمأ هللا

 رباجل ليقو . ادّب] ادحأ اهب نمؤأ الو نينمؤملا رمآ اي هالاو ال : لاقف

 مم هقاَح ذقَو هفاَحآ ال تيمو : لاقف ؟ َقافّتلا فاختأ : ديز نبا

 . هنع هللا يضر باطخلا نبا

 ينلع » :لاق هنا رمع نع ركذي ديز نب رباج ناكو - 0
 مهريغ ىياقلا ىلع ثرا ام مهتت ايخ الؤل هللاو مأ ةنايخ نوقفانملا
 . « للا ةدايع سبو زيممل ا انب ُتئلَعَلَو

 ام : هللا زنبع ابآ اي ةفيذحل لاق الجر نأ ديز نب رباج - 1
 . هب َلَمعَت الو مالسإلاب ملكَتَت نآ : لاقف ؟ قاَقنلا

 ُثكأ مويلا قافنلا : ةفيذحل لاق الجر ن : ديز نب رباج ت 932 ,
 َناَحْبُس : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع َناَك ذإ مأ

 4 4؟۔ ه. إ ۔ > ,“ع؟ ۔ذه۔ل , ۔۔ ٦
 ٠ دشأ موتلا وه رثكآ مويلا وه للا

 ني ةنأ مويلا مُكوقفأنل لاق ةفيذح نع ديز نب رباج - 3
 ليقف٬ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهمت نَع اوناك َنيرذلا نيقفانملا

 (2ز اًروُضَعمم نێموي مُهُبَند ناك كئلوا َنا لاقثهللا دبع ابآ اي كلد مل هل
 4 مو ع ۔ 74 4

 . ةلوبقم مهتانسَحو

 ءاثعشلا ايآ اي لاقو فسوي نب جاجحل ا هلأس دي ز نب رب اج _- 934

 لاق ‘ ينموم كلت لاق ٬ةرقبلا ةروس نم ةيآ لوأ نع ين ربخأ

 .. كياح ىفو كيف لاق.ةثلاثلاو لاق . َني رفاكلل كلت لاق٬ةيناثلاو

 نع حارجلا نب ةديبع ىبأ نع ينغلب لاق ديز نب رباج - 5
 انمؤم يدعب مكيلع فاخأ ام » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 مهنم لبقتو مهبونذ هللا رفغ مهقافن نم اوبات اذا ىنعي ٠ خلا 0 اروفغم ذئموي مهبنذ ناك : هلوق (2)

 تامبت ىف قيرغ مهبلاغ ناف نامزلا كلذ دعب نيقفانملا قالغب هللا نيبو مهنيب ناك امنا مهبنذ نال
٠ ملعا هللاو ملاظملا در ريغ نم ةبوتلا عفنت الو نيملىحلا
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 __ : ك _ د + دب ربص س ع ربح 2

 ٩٨ ه 2,222 ٥22 ر ,,ے ث < رور ص .ج ه هده ے۔ 2 ۔ ۔.
 هرفكي هللا هلذأ دقف رفاكلا امأو هناميارهسبَحيف نيؤملا امأءارفاك الو
 4 م : 7 م , ّ ِ " 4٠ ت ... , < 7 ه 7

 امب ملكتي بلقلا لهاجَج ناتللا ملاع اقف امم مكنلَع فاخأ نيلو
 1 َ : 1 < .2 ء 4 ء ے ٨42 .ح
 . «» نوزركتنت امم لقعفتو نوفرعت

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 6
 و9» {, ه » . 79 م , ك ۔ 4, , ۔ 2 1 < ه ..{ ٤ و ع ۔ 7 ح

 ملسم هنأ معزو ماصو ىلص نإو اقَح قفاتمم وهف هيف نك نمم ثالث »
 . « ناخ نمتؤأ اذإو فلخأ َدَعَو اذإو بذك تَدَح اا ,نم > ,2 “مك ذأ اذا4 ۔ ؟ ۔م ر (٠ ۔4“۔4ےح ؟ ۔ ,۔<, ع ۔

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل ا نع دي ز نب رب اج _- 17
 . . -ا=-ق(;(( ة . -(2..=.. ح - ٤

 يدتمت ىتل ا ةعلتخمل او » ناقفانملا رم تاعزتنملاو ناعلتخملا )3( ناي (

 . اهجوز نم فت يتلا ةعزتنملاو؛اهلامي
 ٦٣ ٣ ٢

 عماجلا ىف ىدور ( اه وقفانم ةمأ لك د وسي ىتح ةعاسلا موقت ال ) : هل وق _ 926

 ىف سانلا ىهابتي ىتح ةمئاسلا موقن ال ) : هلوق ىهو ثيداحا اذه لثم ىف ريغصلا

 ةماسلا مموقنت ل للا هللا ِضؤألا ىف لاقي ال ىع ةمئاسلا موقن ال _ يجاتلا
 مكتنب هك ايندلاب يانلا دعسأ وكي" ىتح ةماسلا موقت ل ياتلا رارش ىلع الإ

 م م م۔ ۔ے ر ممح ,, ف 22 2 7  7 , +.م., 4 و دع ۔ے

 موقت ال _ ةناكم ىنتيل اي لوقيف لُجَرلا ربقي لجولا ةمي ىتح ةماسلا موقت ال _

 موقن ال نازقلاو نكرلا عقرب ىنح ةعاسلا موقت ال _ تنبلا جحي ال تع ةعاسلا

 ةياور ذممولا توكت ٌنَح ةماسلا موقت ال _ باذك َنوّعبَس جرخي ىشح ةماسلا
 . ( ًامنَصت عرولاو

 ةدايس مهد وسي هموق داس : حاحصلا ىف لاقو . اديس رصبي دوسي ىنعمو

 . خلا . محديس وهف ةدوديسو اددؤسو

 وه شفخألا لاق . ةعامجلا ةمألاو : حاحصلا ىف لاق.ةعامجلا ةمالاب دارملاو

 . خلا . ةمأ ناويحلا نم سنج لكو عمج ىنعملا ىفو دحاو ظفللا ىف

 هفختساو : حاحصلا ىف لاق . مهنيهي ال ىأ ( مهقحب فختسي ال ) : هلوق - 17

 . خلا :, هناها هب فختساو هلقئتسا فالخ

٠ نا طاقسا ةغسن ىف (2)
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 . مالسالا ىف ىنعي ( ةبيشلا وذ ) : هلوق

 لاق : ىمقلعلا لاق ( خلا . قفانم ىف ناعمتجت ال ناتلصخ ) :_هلوق _ 8

 ىرخالا نود قفانملا ىف لصحت امهنم ةدحاو نا دارملا سيل :: ىبيطلا لاق: انخيش

 قفانملا ناف اممدض نع بانتجالاو اعم امهب هفاصتا ىلع نمؤملل ضيرحت وه لب
 . ظيلفتلا باب نم وهو . امهنم ايراع نوكي نم

 ۔,ے ٠ , ب د م ح ۔ ٠1١ . هرب . ۔ . 7 ٠.
 سيلو (44) ه ةاكزلا نوتؤي ال نيزلا نيكرشْملل ليوف ه : ىلاعت هلوق هوحنو

 هلعح ثبح عنملا نع في وختو ءادالا ىلع نسعنم ؤملل ثح هنكل ىكزي نم نيكرشملا نم

 . لاق نأ لا . نيكرشملا فاصوأ نم

 لكل ليق . ةجحملا موزلو جهنلا ذخا تمسلا نسح يرشخمزلل قئافلا ىفو

 . تمس ريخلا لهأ ىزب ىبيزتلاو ريخلا ىرحت ىف ناسنالا اهجهني ةقيرط
 ءلامجلاو نسحلا نم سيلو نيدلا ىف رظنملاو ةئيهلا نسح تمسلا ةياهنلا ىفو

 تمسلا نسح نالفو . تمسلا اذه مزلا لاقي ., قيرطلا ىنعمب تمسلا نم وه ليقو

 ناسللا ىلع رهظ مث بلقلا ىف عقو ام نيدلا يف هقفلا ةقيقح : يتسشبروتلا لاقو
 نع لزعمب هناف هب رورغملا سرادتي ام امأف . ى وقتل او ةيشخلا ثروآو ملعلا دافأف

 . هبلق نود هناسلب قلعت هقفلا نال ىمظعلا ةبنرلا

 هفاخأ ال فيكو : لاقف ؟ قافنلا فاختأ : ديز نب رب احل ليقو ) :ث هل وق . 9

 طبحي نا نمؤملا فوخ ) باب : يراخبلا ىف ءاجو ( باطخلا نب رمع هفاخ دقو
 ٠.7. . ( رعشي ال وهو هلمع

 . ابذمكم نوكا 5 ثنضَح الا مع لع يلوق تضرع ح .: ىمينلا ميهارب ١ لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا باحصا نم نيثالث تكردأ : ةكيلم ىبا نبا لاقو

 . ليئاكيمو ليربج ناميا ىلع هنا لوقي دحأ مهنم ام هسفن ىلع قافنلا نوفاخي مهلك

 نم رذحي امو . قفانم الا هنمأ الو . نمؤم الا هفاخ امث نسحلا نع ركذيو

 مو اولعف م لع اوري ملو « : هلوقل ةب وت ريغ نم نايصعلاو لقاثنملا ىلع رارصالا

 . لاق نا ىلا (45) « نؤملغت

 ٠ , : ةيآلا . تلصف ةروس (44)

٠ 135 ةيآ نم نارمع لآ ةروس (45)
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 4 هو ٥ م. . .

 . (خلا رفك هلانقو ىوسف لينملا بابس) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا نا

 ىف قافنلا نوفاخي اوناك مهناب مزج دقو : هصن ام ( خلا . ملسو هيلع هللا ىلص
 . عامجا هناكف كلذ فالخ مهريغ نع لقني ملو لامعالا

 . صالخإلا فلاخي امم هبوشي ام هلمع ىف هل ضرعي دق نمؤملا نأل كلذو

 ىف ةفلابملا ليبس ىلع كلذ ناف . مهنم هعوقو كلذ نم مهفوخ نم مزلي الو

 . مهنع هللا ىضر ىوقتلاو عرولا

 مل ام رييغتلا نم اوار ىتح مهرامعا تلاط مهنأل اوفاخ امنا : لاطب نبا لاقو
 . توكسلاب اونهاد اونوكي نأ اوفاخف هراكنا ىلع اوردقي ملو هودهعي

 مزجي ال يا ( ليئاكيمو ليربج ناميا ىلع هنا لوقي دحا مهنم ام ) :هلوق لاق
 . خلا . ليربج ناميا ىنف كلذب مزجي امك هل قافنلا ضورع مدعب مهنم دحأ

 هراتخا امل لدي اذه ( هب لمعت الو مالسالاب ملكتت نأ لاق ) :_ هلوق _ 1
 اهتفلاخمل لاعفالا ىف قافنلا تبثا نمف : لاق ثيح هللا همحر ليعامسا خيسملا

 : ةيآلا هذه رهاظب اولدتسا مهنال هللا ءاش نا ةجحملاو ةجحلا ىلا برقا وهف لاوقالا

 ىف قافنلا ناب اوضقو (45) . ةيآلا ... يتف قفنلا ىف مكل اَمَق ه : ىلاعت هلوق
 . لافنالا

 ىلا . هنلا دمماَع نم مُهَنِيَر ه : ىلاعت هللا لوقب مهكرش نم لدتساو :: لاق
 . لاق نا ىلا (46) . ةيآلا ... مهبلق ىف اقافن مهفأ ه - هلوق

 تاداقتعالا ىلا نولصي ال مهنال اوفسعت ريمضلا ىف قافنلا ناب اوضق نيذلاو
 مهنكل رشلا بابسا مهسفنا نع اودعبا دق اذهب اوضق نيذلاو عرانشلا صوصنب الا
 . ةنجلا ىلا قيرطلا اولهسو فوخلا ةدعاق اومده

 حيحصلا وهو«مزحا مهف فوخلا بابسا اومظع لاعفألا ىف هنا : اولاق نيذلاو
 . هللا ءاش نا

 ٠ 89 ۔ 88 : نيتيآلا . ءاسنلا ةروس (45)

٠ 75 : ةيآ نم ءادتبا ةبوتلا ةروس (46)
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 . ١

 قافنلا ركذب ثيدحلا ضافتسا دقو . اعيمج نيهجولا ىلا هفرص ليحتسي الو

 "وفاتُم ومن هيف رك نم حبرا ) : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك لاعفالاو لاوقالا ىف
 ادلو ناح يؤل اذلو بدح تذح ااي نمم : ميس هنآ معزو نَصَو ماص نرق اقح
 . نيقيرفلا دنع حيحص ثيدح وهو ( َرَجَك متَصاَع اذإو- فلخا دمو

 رخآ ىلا ( اهؤاَرَق رقّمْألا هزم ىقفإتم رَككأ ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 . هللا همحر هيف لاطأ ام

 لمأتي ( ةلوبقم مهتانسحو اروفغم ذئموي مهبنذ ناك كثلو] ) : هل وق - 933

 وُمَو هللا َتوّداَحُب نيقفانملا نا » : ىلامت هللا لوق عم مالكلا اذه ىنعم ام

 مهللا (48) .. رانلا نم لقشألا كردلا ىف َيقنتملا نإ ه : هلوقو . (47) . مهعداَح
 اوحض اوبات نيذلا آلإ » :: ىلامت هلوقل نوبئاتلا مهنم كثلوا نأ دارملا لاقي نأ الا

 هنامز دعب نيذلا نيقفانملا فالخب (49 . رقلل مهنيد اوصتخا هللاب اوُمصَتمماَو

 وه امك انيد مهتلالض نودقتعي لب نوبوتي ال مهبلاغ ناف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا رفغ مهقافن نم اوبات اذإ كئلوأ نألو . ةهجلا هذه نم دشا اوراصف مولعم

 كلذ دعب نيقفانملا فالخب ٠هللا نيبو مهنيب ناك امنا مهبنذ نأل مهنم لبقتو مهبونذ

 هنذللاوءملاظملا در ريغ نم ةبوتلا عفنت الو نيملسملا تاعابت ىف قراغ مهبلاغ نانف

 . هللا همحر هدارمب . ملعأ

 باب : ىراخبلا لاق . خلا . اقح قفانم وهف هيف نك نم ثالث ) : هلوق _- 6

 . لاق نأ ىلا ... قفانملا ةمالع

 ثالث يقفالا ةيآ ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ةريره ىبا نع
 : . لاق نا ىلا ( ًناَع نيئؤَأ اذإو تخأ دمو اذلو بتح تدح ااي

 هيف نك نمم حبرا ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص .ءىبنلا نأ رمع نب هللا دبع نع
 4 ۔,ے ,!, م . . . .ه۔,۔ے ة .. 2 ۔.. هم ے ٥ ر إ ےم ,2 2 ..هرم ۔ ,ح
 ىتح قاتِّنلا نم ةلصخ هيف تتاك نهنم ةلصخ ويف تتاك نمو املاَع قات ناك

 . ( رجف معصاَح اذإو رَدَع دمحاَع اذإو بدح َتَدَح اذإو َناَع نيت ؤك ادإ . اهعدي

 ٠ 142 : ةيلا . ءاسنلا ةروس (47)
 ٠ 145 : ةيآلا . ءاسنلا ةروس (48)

٠ 156 : ةيآلا . ءاسنلا ةروس (59)
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 ثالثلا ىف رصحلا هرهاظ ليق : هصن ام لوالا ثيدحلا ىلع رجح نبا بتكو
 + / - . ٥

 . ( ثيدحلا بف نك نمم عترا ) ظفلب رخآلا ثيدحلا ءاج فيكف

 ملعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هل دجتسا هنأ لامتحاب : ىبطرقلا باجا

 . . لاق نأ ىلا . هدنع نكي مل ام مهلاصخب

 ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب العلا قيرط نم ملسم ةياور ىف نأ ىلع
 . لاق نآ ىلا (ثالث قافنلا تاَماَلَع نم) هظفل ناف رصحلا مدع ةدارا ىلع لدي ام

 تامالعلا ضعبب ربخآ دق نوكيف لاؤسلا دري مل اذه ىلع لوالا ظفللا لمح اذاو

 . رخآ تقو ىف اهضعببو تقو ىف

 امينال لاصخ سمخ نيتياورلا عومجم : ىوونلاو اضيأ ىبطرقلا لاقو

 . لاتق نأ ىلا , موصخلا ىن روحفلاو ,. ةدهاعملا دعب ردفلا ىناثلاو

 لصأ ذا اهادع ام ىلع ةهبنم اهنأ ثالثلا تامالعلا هذه ىلع راصتقالا هحوو

 بذكلاب لوقلا داسف ىلع هبنف ةينلاو لعفلاو لوقلا ::: ثالث ىف رصحنم ةنايدلا

 حدقي ال دعولا فلخ نال فلخلاب ةينلا داسف .ىلعو ةنايخلاب لعفلا داسف ىلعو

 : . دعولل انراقم هيلع مزعلا ناك اذا الا

 ةروص هيف دجوي مل اذهف ىأر هل ادب وأ عنام هل ضرع مث امزاع ناك ول امآ

 . هل دهشي ام ليوط ثيدح نم ىناربطلا ىفو . ءايحالا ىف ىلازغلا هلاق قافنلا

 ىف لاق ادكو . فلخي نآ هسفن ثدحي وهو دعو اذا ناميلس ثيدح هيفف

 . . لاق نأ ىلا . هب سأب ال هدانساو لاصخلا ىقاب

 في ملو هل ىف نأ هين نيو هاخأ لجرلا دمعو اذإ ) ظفلب رخآ ثيدح يف
 . ( دِيَنَع ئار الف

 هتدعو : لاقي مكحملا بحاص لاق : رجح نبا لات ( فلخا:دعو اذاو ) : هلوت

 ..هتدعوا رشلا ىفو هتدعو ربخلا ىف : اولاق لوعفملا اوطقسأ اذاف ارش هتدعوو اريخ

 ىف دعولاب دارملاف ةزمهلاب اريخ هندع وأ : هرداون ىف ىبارعالا نبا ىكحو

 ىفع بترتي مل ام . بجي دقو هفالخا بحتسيف رشلا امأو . ريخلاب دعولا ثيدحلا
۔ ةدسفم هدافنا كرت
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 برج : نم نع لشسم هنآ كلام نع نيتلا نبا ىكحف ثيدحلا ىف بذكلا امأو

 (٭)هفصو ىف غلابف فلس هل سبع نع ثدح هلعل بذكلا نم ع ون ىا : لاقفبذك هيلع

 بذكلل ادصاق هيلع ىه ام فالخب ءايشالا نع ثدح نم رضي امناو رضي ال اذهف
 . خلا ...

 ربخي نأ ءوضولا ضقني ىذلا بذكلا ةفصو : لاق ثيح حاضيالا مالك هلثمو

 نوكي نأ طرشب نكل هاركا ريغ نم كلذل هنم ةداراب هب وه ام فالخب ءىشلا نع

 بحاصلاو راجلاو ماحرالا ىوذ ىف ةيقتلا نال كلذو . هلوق رهاظل اقفاوم هداقتعا

 . خلا .. هزيغل كلذ ىن ىنعملاو . لاق نأ ىلا _ ءاعدلاو ليمحلا هيلا رهظيو . ةزئاج

 . رذع ريغ نم ىنعي ( خلا , اهلامب ىدتفت ىتلا ةعلتخملاو ) :: هلوق _- 7

 ىتاللا ىنعي ( خلا . تاعزتنملاو تاعلتخملا نا ) : عماجلا حرش ىف ىمقلعلا لاق

 . رذع ريغ نم نهجاوزا نم قالطلاو علخلا نبلطي

 هلأ لحي ال » :: ىلاعت هللا لاق نآرقلا هب درو دقو زئاجف رذعلا اماو ىنعي
 ٌتَدَتْفأ اميف مهيل حانج الك _ لاق نا ىلا - م ُهوُسَتَيَتآ ات اوذُحأن نآ
 . (50) « هبي

 ملسو هيلع هللا ىلص هدي ىلع مالسالا ىف مقو علخ لوأ ىلع مالكل ١ مدقت دقو

 ف ذخأي نأ لجرلل لحي ال هنأ اوركذو اعساو اباب هقفلا بتك ىف هل اوب وبو

 : . اهل لعج امم رثكأ هللا نيبو هنيب اميف هتجوز ىلع ءادفلا

 لجاع قادصو ةيده نم اهحاكن هيلع فقون ام عيمج اهيلع بسحي نا هلو
 . هلحم ىف نيبم وه امك لجآو

 هزبحي نم مهنمو زوسشنلاب الا ءادفلا زوحي الو : هللا همحر ايركز وبآ لاق

 . زوسشن ريغبو زوسنب

 عقو هنا ىلع لدي ملسو هيلع هللا ىلص هنامز ىف عقو ىذلا علخلاو : لوقا
 . هيلا سانلا بحا نم اهجوز دنع تناك ةجوزلا كلت ناف زوسشن ريغ نم

 : ناويدلا ىف هلوق لوالا لوقلا بسانيو

 .ملعا هللاو امهدحأ رفك دقو الا ةأرملاو جوزلا نيب ءادفلا عقي ال هنا : ليق دقو

 ٠ لمات . دارملا ىل حضتي ملو ةدمتعملا خسنلا عيمج ىف ةلمجلا اذكه ()
٠ 229 : ةيآلا . ةرقبل ١ ةروس (50)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأ الجر نأ ديز نب رباج - 8
 ىنلخذئێ و منهج رباذع نم ىنيجني ائيش ىنملع هللا لوسر اي لاقف
 ىف تزججوأ تنك نئل » : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف۔ةنجلا

 لصتو ائيش هب كرشت الؤ ةلا دبعا تلوطو تمقأ دمك ةلألا

 ناضمر زه موصتو لام كل ناك نإ كلام يو ةبون ةك
 تىيفنل بحت ام ںيانلل بحتو ةلحاَرَو اذاَر تذَجَو نا,تنبلا جحت
 . . « كفل هركت اَم مهل هركتو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق الجر نآ ديز نب رباج - 9
 هللا لوسر اي هل لاقف ةبلعث نب مامض همساو هلاوخأ نم وهو ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناكو مشج يني نم كلاوخأ نم ين ١

 .علَع دجت الف يتلئسم يفكيلع ددشمو كلئاس ينإ : لاقف مهيف اعحض رتسم

 نمت لاقف « كِتَجاَح نَع لس « : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف

 ( هتكلا ) : لاق ؟كدعب ناك نم :قمَحو كلبق ناك ؟نم قلحو كقلخ
 عبسلا قلخ نمو :لاق (ممََن) ةللا ءىبن لاق؟كثعب وهأ هب كدشنا لاقن
 (هللا) : لاق؟قزرلا نم امهنيب ىرجأ نمو نيضرالا عبسو تاومسلا
 كلشسر انت ربخأ : لاق ( معن ) : لاقأكممعب وها هب (4).كدشنا : لاق
 كدشناف تاَولَص سمخوةليلو موي لك ىف يصن نأ كبتك ىف اندجوو
 : لاق (5) (ممَعَن) : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق"هب كَرَمَأ وها هب
 انئاَينغأ نم ةاكزلا َدُخأَك نأ كبتك ىف اندجوو كلسر انت ربخا
 هللا ىلص ءىبنلا : لاقأكرم] وه] هب كدشناف انئارقف ىف اَهَعَصَتو
 كبتك ىف اندجوو كلسر انت ربخأ : لاق « معن مهللا « : ملسو هيلع

 : لاقف ؟ هب كرمأ وهأ هب كدشناف ناضمر رهش ةنس لك ىف موصت نا

 ٠ هدننا خ )٥(

٠ معن مهللا (ة)



 149 حلاصلا لمعلاو ملعلا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا
 !47 ___ ؤ ۔- __ ن۔.۔.۔۔۔>>»“ه٬>پ.۔»».ه۔ءححصسصسصحح مم

 اندجوو كلسر انت ربخا : لاف « معن : مسو هي . و انت دخأ : لاق « هل مهللا « : ملسو هيلع هللا ىلص
 هللاب كدشناف ًةلحاَرَو اداز اندجو ناي هللا تيب جحن نآ كبتك ىف

 ١ 7 . ه۔< ے م( 7 `
 برأ إلا ةسماخلاو : لجرلا لاق « معن مهللا » : لاق ؟ هب كرمأ وهأ

 اهيلع ةت مل اًهَتلَنحآ ول : لوقي مر احمل ا ىنعي اهنع كلئس أ نأ ل

 داز تل :لاك منلا اهيع تي مأ ايت آ ولو ايل
 هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقف .ىموق نم ىنعبت نمو نوب ,لمعاو يموق
 . ةنجلا (6) جلي لُجَرلا قدص ناي » : ىضم امل ملسو

 جرخ هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب .رباج - 0
 : لاقف مهنيب اميف ملعلا نونف نوركاذتي مهو هباحصأ نم سان ىلع
 ىتح َءاملمم ملعلاب اونوكت نل ا وملَعتت نأ متئش ام ا وملقت «

 . » هب اولمعت

 بعكل لآق ملسو هيلع هلل ا ىلص ءىبنلا نآ ريي ز نب رب اج - 1

 . « هب ىلؤأ رانلاف تس نم تبن رمحل لك بك ي » : ةرجع نبا

 ىت وي ناك : مالسلا هيلع دواد نأ ديز نب رباج - 2

 مه تَعَر نيأ » : لوقيو هنك ىف اهعَضَيف نبل نم (7) ةبرشمب
 نآ انما اَمنا ه : لوقيف برت ًالالَح هدجو اذاف اَماَعرَم نع َلاَسَيف
 . « الاَص َلَمََتَو الالَح لكات

 :لاق ملسو هيلع هللا لص ءيسلا نا ديز ني رباج - 93
 هآ و. ه ۔ ر ه ِ 2 7 ٥ ., -- ,س ِ < ۔.َ . - لعفي مل ناف ةملم رهظي نأ ملاقلا ىلق يتمأ ىف عذبلا ترهقت اذي»

 الو فرص هنم لبقت ال نيممجأ نيانلاؤ ةكزكلملاو هللا ةنعل هيلعف
 . (8) « لدع

 . لخد خ (6)
 ٠ ةيوشب (7)

٠ الدع الو افرص هنم هللا لبقي ال ةخسن ىف لدع الو فرص هنم لبقي ال : هلوق (8)
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 عكينأل ةلبتلا لغأ ةوه ةئجالا : لاق ديز ني رباج 94
 اماي آلار اتلا اَنَسَمَت نل : اولاقو ةنجلا ةيمسلا لمآ (9) نودي
 . ىراتلاو ةوهيل ا تلاق امك ةدودعم

 : لاق ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 5
 نم َيلَع بذكيو الا هدعب نم ٍهيلَع بذك ذقؤ الإ ىبن نم ام »
 باتك ىنع هوضرغئاف يتَع مكاتأ امف ىلثق ناك نَم لع بذك اَمَك يدقَب
 َ . « ىتمت سلف ُهَقلاَح امرو ىتع وهف هقفاو امف هللا

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا باحصآ ضعب نع ديز نب رباج - 6
 . ( بكلا : قافنلا هيلع ىتبي ىزلا ٍقاقثلا لضأ نآ) ملسو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا ديز نب رباج ب 17
 يللاي ملعو مدآ نا ىع هللا ةبتم كيلذف نانملا لم ناملم ملعلا »
 . «» عفانلا ملحلا كلذف

 ءابسلا ىف هسأر انكلم هلل نأ ديز نب رباج - 8
 هلهاك ىلع شرعلا اياوز ىدحإ ىلفسلا ضرالا ىف هلجرو ةعباسلا
 ١ . كمظعأ ام كَناَحبُس : لوقي

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل ١ نع ديز نب رب اج - 29
 نإو هت اولمعت نأ هللاي ناميإلا نإق لاب انمآ شانلا اهيأ اي »
 : ..« موَكل اَولَمَعَت نأ هللا ىف كشلا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نع رباج - 0
 ناقبضالا ناامك (10) تلمَع امب ىسيع يأو انآ هللا ىنذَحآ ؤل » ٠ م م ٥2 2۔ ر 7 ٠. ي م 4 و,7 .2- .

 . « ائيش (11) كبر ملظي الو رانلاب انبذقل

 ٠ اووؤي خ (9)
 ٠ تبسك خ (10)

٠ انبر (11)
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 نم لاقف رلجر ةزانج عبتا هنأ َرَمَع نبا نع ديز نب رباج - 1
 عَجّرف : لاق (12) ايفريص ناك تيملا لجرلا اده نا ةزانجلا ىف ناك

 .هزب'دو ههجو برضي لجر ةزانج ىف مويلا ىنارآ ال :لاقف رمع نبا

 نم رمع نبا ىلع تمدق : لاق دهاجم نع ديز نب رباج - 2
 اوُرَتك دق سانلا نآ ترعشأ دهاجم اي : رمع نبا لاقف يل ةوزغ

 كلملا دبع اذه : لاق نامحرلا دبع ابآ اي كلد امو : تلقف ؟ كدعب

 . ايندلا ىلع ضعبب باقر مهضعب برضي ريبزلا نبا لتاقي ناورم نبا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع دي ز نب رب اج _ 3
 . إ 41٥. -[. ٥ ۔ 4٥. 9, ۔۔ .. ,2 ۔ 7 . ِ .۔ م ك ۔ 14 م ”

 لمعي ملو ملعي مل نمل ليوو ٍتاَرَم عبس لمعي ملو ملعي نمل ليو »
 . « ةذحاَو ةرم

 ناك ميرلسو يلع للا ىلص ءينلا نع ديز نب رباج _ 4
 مل ركنملاو ءاشحفلا نمت هتالص ههنت مل نمم » : هباحصأو وه لوقي
 . « ادعب آلا دللا َنم اهي كز

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنل ١ نع ديز نب رب اج _ 5

 م 4٥4 ٥ ۔ ., ,. ۔2 . م.٥۔ م ىد م ٩ . هه د

 ركنملا لهأ ةرخآلا ىف يفورعملا لهأ مه اينذلا ىف فورعملا لهآ »
 . . « ةزخآلا ىف ركنملا لهأ مه ايندلا ىف

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 6
 ٥ و م و ,رص . د ۔ذ ٥. س ٥ ۔ ے؟ ,4 ., ى ك۔< 4 ۔

 نم ذجوي اغير ناو ةنجلا (13) حير دجي مل اداعم لتق نم »
 "... . : . « ماع ةئام . ٠ ةَرسسَم

 ني قروسد بلع يللا لص ميبلا نع ديز ني رباج _ ول إ : لاق هيلع هللا ةلا ن ) ن _
 هللا ہهَبكل نموم لتق ىف اوكرتشا ضزالاؤ ِناوَمنسلا لهأ نأ ول »

 ١ . «» رانلا ىف اعيمَج

 عقو امل هتزانج نع رمع نبا عجر امناو سكعلاو مهاردلاب رناندلا عيبي ىا ايفربص ناك : هلوق (12)
 ةدايزلا ميرحت ىري ناك هنا نكميو بلغالا ىلع مهنم درفلا لمحف كلذ ىف نييفربصلا ةلماعم ءوس نم

 ٠ ةدايزلا نم هبستكي ام كلذ نم هضرغ ناف اهنم ابلاغ كفني ال ىفريصلا نا ودبي ناك ناو كلذ ىف
٠ ةحئار خ (13)
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 ٍ : لاق ملسو هيلع هلل ىلص ءىبنل ع ديز نب رباج - 8

 . ميتشمرممت نم تك اهاري نأ دعب ةنجلا نيبو مكدحا نيبب نلْوحَيل »
 2  و م
 . « اهقرهن

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج _ 959
 «هقاَوب ةراج نماي نم الاب ةنجلا لخدي ال هديب ييفن ىزلا »
 . همشغو هملظ : رباج لاق

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب باج - 0
 نبب ابوتكم ةمايقلا مؤي ءاج ,ةملك رطشب ,نمؤم لتق ىلع ناع نمت »
 ِ . « هللا ةمحَر نم (16) اسِنآ هبتيَع

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج _ 1
 ناق رانلا قإ كَتَقبَس كَسيمَي نإ » : هل لاق هعطق املف اق راس عطق
 ُ - .هنوا كدج خآ عبتي الإو كنيمي َكئَلَع هللا ةر تب

 ال انير مسقأو ضزالاَو تاومسلا اهضرع ةنجلا تفلخ مكبر لاق » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ميبنلا نع ديز ني رباج 62 .
 دوقي ىذلا ينعي « ثويلا الو رمَح نهذُم الَو همخرل عطاق اهلخدي
 ٠ ص . هلهأ ىلع

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج ۔ 3
 ةماهت لابج انمأ تانسحلا نم مهعَمَو ةمايقلا موي ماوقأ ءيجت »
 7 71 > ِ و و ۔ م م ۔ 777 ؟ ؟
 ىبأ لوم ملاس لاق « رانلا لا مهربصيو )17( ءايه هللا اهعجف

 مرمهنم نوكأ نآ )(19) تفخ هللا لوسر اي انل )18( مهلح ةفيذح

 َنولَصي موق ءالؤه « : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ٠ سيآ خ (16)

 ٠ اروثنم خ (17)
 مهب ةصاخلا ةفصلاب انل مهنيب ىا مهلح : هلوق (18)

٠ فاخا ىناف خ (19)
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 ___ _- __۔۔۔٬ےسصص۔_س۔>ےس۔۔سص۔۔>۔۔ح۔۔سس۔ےےے۔۔س۔۔۔- _

 4 م م ٥ ۔[ح ۔ < 7٥ 4 8.4 ]. إ + ھ۔۔ ۔ و و م ۔ ۔

 نئت اؤأَر اذإ نِكلَو وللإ نم انهو نوذخأيو نوجحيو نوموصيو
7 
 . « رانلا ىلا,ٌمهَرََصَو زئار

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج _ 4
 وأ ءاهملا هب (20) يرامي ؤأ ءاملعلا هب ىهابيل ملعلا ملَعَت نَم »
 . « منهج ىف وهف هيلإ ںيانلا ةوُجَو هب فرصي

 .: لاق ملسو هيلع هلل ا ىلص ءىبنلا نع دي ز نب رب اج - 5

 د ح 2 2 م 24 ۔
 لوسر اي وه نمو : اولاق . » رانلا ىف سيانلا يل وأي مك ربخأ الآ »

 ع ٥ ه 7 ۔م ,؟ ۔ك,۔هح ٤ . ي ٠"
 .. « ائيش هنم )21( 21 ملو هللا باتك ارق قباف » : لاق هللا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج 6
 . ك ٨ { , ۔۔. .]. ه2 ,, ح ۔ 4 ۔ ٠ ۔

 هللا كنبلطُي الف (22) هللا ةمذ ىف وهف حبصلا ةالص ىلص نمم »

 . « رانلا ىف كهَجَو ىلع هب ككف هتمذ نم ءش ىف
 : لاق ملسو ,هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج 7
 2 , 1 < , , ٥ و ,م ٥٠ , س م ى ., ۔٥

 ءافجلاو ءافجلا نم َءاذبلاو رةنجلا ىف ناميإلاو ناميإلا نم ءايحلا »
 ٨ ( رانلا ىف

= ٦٣ ٣ 

 ىنعي ( تلطو تمظعا دقف ةلاسملا ىف تزجوا تنك نئل ) : هلوق - 8

 روما ىلع فقوتي ةنجلا لخديو منهج نم ىجني ىذلا نال بلطت ام ىلا رظنلاب

 ٠ ىراميل خ (20)
 ملو نآرقلا ىف ةروكذملا تابوقعلا نم ائيش فغي مل هنا ىنعملاو فخي مل ىا عري ملو : هلوق (21)

 ٠ ركذ امب قيقحل هتفص هذه اءرما ناو هرجاوز نم ءىشب رجدزي
 هتمذ نم ءىش ىف هللا كنبلطي الف : هلوقو هنامض ىف ليقو هناما ىف ىا هللا ةمذ ىف : هلوق (22)

 نم ناك نمل اوضرعتت ال ىنعملاو هنامض وا هللا نامآ ىف اوناك تيح نيلصملا ءاذيال ضرعتلا نع ىهن
 هتمذ ىف ناك نمل ضرعت نم بلطي ىلاعت هناو هللا ةمذ ىف هنال هل ضرعتلا مرعي هناف ةالصلا لهآ
 عضوم ىف لاتقلاو عضوم ىف ءاذيالا زاج كلذ ناك ناف مهاذا حيبي بجوم نيلصملل نكي مل ثيح اذهو
 تابجومو ضرالا ىف داسفلاو مامالا ىلع ىفبلا لثم بجوملا كلذو نايحا ىف كلذ بجو امبرو رخآ
٠ ملعا هللاو .4 مهيف بجاولا دافنا نم مهعنمت مهل ةمذ ال ءالؤه ناف دونحلا



 _ ااا لتلاو مالا ه هع لا نخد هيز نب داج نع عطاتنا ربخلا _ وه
 لاصخلا ىمو اهمظعم ملسو هبلع هللا ىلص هل نيب دقو اهب نابتالا نم دبال ةريثك

 عيمج ةقيقحل ١ ىف نمصتت اهن اف ثيب دحلا ىن درو امك اهيلع مالسال ١ ىنب ىنل ١

 هرم] ام عيمجل لثتمم وهو الا ةالصلا ميقم ىمسي ال ناسنالا نال نيدلا لاصخ
 ثك َنولَضملا ) :'.هنع هللا ىضر رمع لاق كلذلو , هنع ىمن ام عيمجل كرات و هب

 ٠ ( ليلق توُميقلاَو
 ةءاربلاو ةيالولا نمضتي ام ملسو هيلع هللا ىلص ءثىبنلا هداز لئاسلا اذهو

 . هللا ىلا لامعالا بحا نم امهنال

 انلو ىل تيلاو لمم ىَيوُم ايب ه : مالسلا هيلع ىسومل لاق لجو زع هللا نأ درو امك
 . ملعأ هللاو « اودمع ىل َتيَداَع ؤ

 نأ ىنعي ( نيدلا اهيلع مقي مل اهبنتجي مل ول لوقي ) (51) : هلوق _- 9

 الف اهلمع عم ىأ مراحملا لمع ىلع حصي الو موقي ال نيدلا نا ملعي لئاسلا اذه

 . ٤ . ملعأ هللاو . اهنع لاؤسلل ىنمم

 اذه لثم ىف عماجلا ىف ىور ( خلا اوملعتت نا متئش ام اوملعت) :_هلوق - 0

 ملعلل اوُمَلَعَتَو هلعلا اوملعت _ راقولا ملعل )وُسَلَعَتَو مليلا اوُمَلَعنت ) اهنم تاياور
 نلك ) مَلَعتت نأ ست ش ام ١ ًاَعَت _ هنم نه اع رم اوُسَصاََتَو راقولاو ه ك زا 0

 اورجوت ال ولاو مني امرمذيلا يم اوملعت - دوت امي اولتفت ىت هللا مكتَمن
 ةنيكسلا هلوق ىلع الإ ائيش اهيلع هحراش بتكي ملف ( اولَمُعَت ىتح ملعلا عمجب
 . راتولاو

 . ةمحرلا ليقو . ةنينأمطلاو نوكسلا ىه نيبيرفلا بحاص لاق : انخيش لاق

 . ناسنالا هب نكسي امو راقولا ليقو

 . فورعملا وه اذه فاكلا ةففخم قراشملا ىف داز

 .ىن اسكلاو ءارفلا نع ركذو . ديدشتلا اهيف نييوغللا ضعب نع ىبرحلا ىكحو

 لجرلا رقو دقو ةنازرلاو ملحلا راقولا : ىرهوجلا لاق ( راقولاو ( : هلوق

 . روقو وهف تبث اذا ةرقو اراقو رق

٠ ! ةدع نم كلام نب سن] نع مايصلا باتك ىف ىتاسنلا ثيدحلا جرخا (51)
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 هلصاتسا اذا هتحس نم مارحلا تحسلا ىواضيبلا لاق تحس نم هلوق _- 1

 . خلا ةكربلا توحسم هنال

 : هتراجت ىف لجرلا تحسا دقو مارحلا تحسلاو تحسلا : حاحصلا ىف لاقو

 . باذعب ْمُكَنحُسْيَف ءىرقو هلصاتسا اذا هتحساو هتحسو تحسلا بستكا اذا
 َ . خلا . بهذم ىأ تحسمو توحسم لامو

 . ( ميملا رسكب ىنعي نبل نم ةبرشمب ) : هلوق - 2

 ةفرغلا حتفلاب ةبرشملاو هيف برشي ءانا رسكلاب ةبرشملاو : ىرهوجلا لاق
 . خلا . ءارلا مضب ةبرشملا كلذكو

 ام اذه ريظنو . ( خلا . برشي الالح هدجو اذاف اهاعرم نع لأسيف ) :_ هلوق

 اهنع عروتلاو ةهبسشلاب قلعتي اميف رطانقلا ىف هللا همحر ليعامسا .خيشلا .هركذ
 بحأ ةهبسلا نم مهرد در : ءاملعلا ضعب لاق دقو : هصن ام مالك دعب لاق ثيح"

 : فلا ةئامتس غلب ىتح فلا ةئامو فلا ةئامب قدصتا نأ نم يلإ
 ةكمب درولا نب بيهو دنع كرابملا نباو ةنييع نباو ليضفلا عمتجا : لاقيو

 بطر طالتخال هلكآ ال ىنأ الا ىلا ماعطلا بحأ نم وه :: بيهو لاقف بطرلا اوركذف

 كيلع قانض اذه لثم ىف ترظن نا : كرابملا نبا لاقف اهريغو ةديبز نيتاسبب ةكم
 ىشفف ىفاوصلاب تطلتخا دق عايضلا لوصأ نا : لاق ؟ هببس امو : لاق زبخلا

 نوها نا الا تدرا ام : كرابملا نبا لاقف لجرلا تلتق : نايفس لاقف . بيهو ىلع

 ةأرما هتتاف نبللا برشي ناكف ادبأ ازبخ لكآ ال نأ ىلع هلل : لاق قافأ املف هيلع

 تركذف مهل نيا نم هناو اهنمث نع لأسف نالف ىنب ةاش نم وه : تلاقف اهلأسف نبلب

 : لاق هبرشي ملف تتكسف ىعرت تناك نيأ نم اهنأ ىقب :' لاق هيف نم هاندأ املف

 هللا رفغي برشا : همأ هل تلاقف قح هيف نيملسملل عضوم نم ىعرت تناك اهنال
 . ملعا هللاو . هتيصعمب هترففغم لانأف هتبرش دقو ىل رفغي نأ بحا ام : لاقف كل

 اهمنغ نبل نم برشي ال ناك هللا مهمحر ةريزجلاب ءاملعلا ضعب نا تممسو
 . مارحلا لكاتف نيملسملا لاومأ ىف ىعرت اهناب ارذتعم

 ىف اوفلتخا مهنأ الا هرضحتسا الو ةقراشملا انباحصأ بتك ضعب ىف تيارو

؟ ال وا هبرش زوجي له سانلا لاومأ تعر اذا ةيشاملا نبل
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 نبللاو اهبحاصب نامضلا قلعتل كلذ ىف ررض ال هنأ ىري هزاجأ نم نآ رهاظلاو

 . ملعأ هللاو . مارح مارحلا رح ام نأ ىرب كلذ نع عروت نمو ةحابالا نم هلاح ىلع

 اذا ) عماجلا ىف هظفل ( ثيدحلا ىتمأ ىف عدبلا ترهظ اذا ) : هلوق - 3

 رثيلا متاك ناق هرْشْنيلَق ملم هدنم ناك نتم اهنأ ةمألا مذ رخآ نعلو عدبلا ٍتَرَهَع ا

 َلَممع لبقي نأ هللا ىبا > رخآ ثيدح هيفو .(دَمَحت قَع هنلا َلَزْنا ام متاكك نيموي

 7 ٠ ( هن 7 عدي ضَح ةم بحاص

 .ملسو هبلع هللا ىلص هنامز ىف نكي مل ام ةعدبلا : انخيش لاق : حراشلا لاق

 هيف ناك ام لكف لالض ةعدبو ىوه ةعدب : ناتعدب ةعدلا : ةياهنلا ىف لاقو

 تحت اعقاو ناك امو . راكنالاو منلا زيح ىف وهف هلوسرو هب هللا رما ام فالخ

 نكي مل امو . حدملا زيح ىف وهف هلوسر وا هيلع ضح وأ هيلا هللا بدن ام مومع

 . ةدومحملا لاعفالا نم وهف فورعملا لعفو ءاخسلاو دوجلا نم عونك لاثم هل

 عرشلا ىف قلطتو لاثم ريغ ىلع ثدحأ ام اهلصا ةعدبلا : انخويش خيش لاقو .

 تنخحت جردني امم تناك نا اهنا قيقحتلاو ةنومذم نوكتف ةنسلا ةلباقم ىلع

 ىف نسحتسم تحت جردني امم تناك ناو . ةخبقتسم هذهف عرشلا _يف حبقت
 . حابملا ماسقا نم ىهف الاو ةنسح .ىهف عرشلا

 . ةياهنلا بحاص مالك ىنعم وهو :' تلق : لاق

 نكي مل ام ثادحا ىه عرشلا ىف ءابلا رسكب ةعدبلا :: ىوونلا هللا ىلو لاقو
 . ةحيبقو ةنسح ىلا ةمسقنم ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف

 ةبجاو لا ةمسقنم ةعدبلا : دعاوقلا رخآ ىف مالسلا دمع .نبا لاقو : لاق

 53 . ةحابمو ةهوركمو ةبودنمو ةمرحمو

 ىف تلخد ناف ةعيرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ضرعت نا كلذ ىف قيرطلاو : لاق
 ةبودتمف بدنلا وأ ةمرحم ىمف ميرحتلا دعا وق ىف وأ ةبجاو ىهف باجيالا دعاوق

 . ةحابمف حابملا وأ ةهوركمف هوركملا وأ

 ىلاعت هللا مالك هب مهفي ىذلا وحنلا ملمب لافتشالا : اهنم ةلثما ةبجاولا عدبللو

 ضرف ةميرسشلا ظفح نال بجاو كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالكو

 هب الا بجاولا مني ال امو . كلذب الا اهظفح ىتاتي الو نيعتملا ىلع داز اميف ةيافك

. بحاو وهف
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 . ةغللا نم ةنسلاو باتكلا بيرغ ظفح : ىناثلا

 . هقفلا لوصأ نيودت : ثلاثلا

 . ميقسلا نم حيحصلا زييمتو ليدعتلاو حرجلا ىف مالكلا : عبارلا

 ىلع داز اميف ةيافك ضرف ةعيرشلا ظفح نأ ىلع ةعيرسلا دعاوق تلد دقو

 . هانركذ امب الا كلذ ىتأتي الو نعنتملا

 :: ةلثم] ةمرحملا عدبللو

 نسم ءالؤه ىلع درلاو . ةمسحملاو ةئجرملاو ةيربجلاو ةيردقلا بهاذم : اهنم

 . ةبجاولا عدبلا

 دهعي مل ناسحا لكو سرادملاو طب رلا ثادحا : اهنم . ةلثمأ ةبودنملا عدبللو

 . لوالا رصعلا ىنف

 . لدحلا ىفو فرصتلا قئاقد ىف مالكلاو حيوارتلا : اهنمو

 .ىلأعت هللا هجو كلذب دصق نا لئاسملا ىلع لالدتسالا ىف لفاحملا عمج : اهنمو

 . فحاصملا قيوزتو دجاسملا ةفرخزك ةلثما ةهوركملا عدبللو

 ٠. رصعلاو حبصلا بقع ةحفاصملا : اهنم ةلنمأ ةحامملا عدبللو

 سبلو نكاسملاو سبالملاو براسشملاو لكآملا نم ذيذللا ىف عسوتلا :: اهنمو

 . مامكالا عيسوتو ةسلايطلا

 هلعجيو ةمهوركملا عدبلا نم ءاملعلا ضعب هلعجيف كلذ ضعب ىف فلتخي دقو

 كلذو دمب اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف ةلوعفملا ننسلا نم نورخآ

 مالسلا دبع نب خيشلا مالك ىنعا . همالك رخآ اذه ةلمسبلاو ةالصلا ىف ةذاعتسالاك

 : لاق ىصفاسشلا نع ىعفاشلا بقانم ىف ىقهيبلا ىور : اضيا ىوونلا لاق
 .: نابرض رومالا نم تاثدحملا

 .ةلالضلا هذهف اعامجا وأ اراثآ وأ ةنس وا ابانك فلاخي امم ثدحا ام : امهدحأ

 ريغ ةثدحم هذهو ', اذه نم دحاول هيف فالخ ال ريخلا نم ثدحا ام : ىناثلاو

. . ةمومذم
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 ' اهنا ىنعي (مذَك ةمتدبلا تمشِن) : ناضمر مايق ىف هنع هللا ىضر رمع لاق دقو

 ىهتنا ىعفاشلا مالك رخآ اذه ىضم امل در اهيف سيلف تناك اذاف نكت مل ةثدحم

 . لاق نا ىلا . ىوونلا مالك

 هتعدب ىلع موادملا ىلع لومحم وه وأ ةمومذملا ةعدبلا ثيدحلا نم ذئنيح دارملاو

 . مومذملا لعفلا اذه نع ريفنتلاو رجزلا باب نم وا بوتي ىتح

 عدي ىتح ةعدب بحاص لمع لبقي نأ هللا ىبأ ) : هلوق ىلع هبتك ام اذهو :

 . ( هتعدب

 هدنع ناك نمف ) عماجلا ثيدح ىف هريظن ( هملع رهظي نأ ملاعلا ىلع ) : هلوق
 نم ىلع بجو ةمالا هذه لوأ رخاتملا صقتنا اذا ىأ :: هحراش لاق ( هرشنيلف ملع

 نيب كلذ رشني نأ ةديمحلا راثآلاو ةنسحلا بقانملا نم هل امو لوالا لضف ملعي

 سانلل نيبيو حيبقلا هلوق نع رجزنيو مدقتملا لضف لهاجلا فرعيل ةصاخلاو ةماعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص قلخلا ديس لاق امو هماكحاو نيدلا نم هورهظأو هولصأ ام

 . ( مبؤأ وأ انالك ةمع نأ قارزموب نيرذلامت ينق مكريخ ) : هلوق نم
 .ثلاثلا ءزجلا لو) ىف هيلع مالكلا مدقت ( لدع الو فرص هنم لبقي ال ) : هلوق
 . ةلفانلا لدعلاب و ةضيرفلا فرصلاب دارملا نأ ىلع روهمحلاو

 ىأ ةنجلا ةيصعملا لمآ اوأوب مهنال ةلبقلا لهأ دوهي ةئجرملا ) :الوق - 4
 اوهبشأ مهناف . ةرعاشالا مهو مهلوقب لاق نم كلذكو رانلا نم جورخلا مهئاعدال
 اومعزو "ةدودعم اميأ آلا رانلا انَئَمَت نل ه ) : اولاق مهناف هجوا ةعبرا نم دوهيلا
 مهنال ةقيقح ىنعي « ء نم رشب وع هللا لزن أ ام » : اولاقو انايع مهب د نوري مهنأ

 سفنلاب مئاقلا ىنعملل مسا هنال : اولاق ةقيقح نآرقب سيل لزن ىذلا نأ نومعزي
 نم زاجم انآرق ظافلالا ةيمستو اولاق . ءايشالل الحم نوكبف ءىش هب موقي نا ىلاعت
 ( لمع الب لوق ناميالا ) : مهلوق ةنا نظأ عبارلاو . لولدملا مساب لادلا ةيمست
 ملسم هنا الثم رمخلا براشو ىنازلاك ةريبكلا بكترم ىف مهن“وق نم مزلا اذهو
 ظفللا ىف ةئجرملا اوفلاخ دقف ( لمعو لوق ناميالا ) ءدبلا ىف مهلوق كلذب لطبف.

 ناميالا ) :' لاق نم ىلع ةجحلا ىف اذه ىلع مالكلا مدقت دقو ) ىنعملا ىف مهوقفاوو
 ۔ (52) ( لمع الب لوق

٠ 769 : مقر ثيدحلا ثلاثلا باتكلا هجار (2)
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 ركذ نأ دعب زجوملا ىف : لاق ( خلا , ثيدح نم ىنع مكاتأ امف ) : هلوق _ 945

 ةقفاوم ىلع لمحت ةحيحص تناك اذا نآرقلا صن اهرهاظ فلاخي ىتلا ,ثيداحالا نا
 هالجرو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ءاج دقو : هصن ام هتفلاخم ىلع ال نآرقلا

 7 ا ؤ نا َش ع ا ر & ال سانلا اهيأ ) : لاق هنأ ضرالا ىف ناطخت

 . (هللا ينادَم هبو َلاَحا فيو نآرقلا مَرَح م الإ مزَحأ الك نآرقلا لح ام

 :: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنا بلاط ىبأ نب يلع نع يورو
 . ُ ۔ .و,۔۔ -{ و 2 . ّ . 4 ٨. و ود 4 و ِ ّ ے},۔ 4

 ناد ىت وهف نؤاخت الو مقافت يب سيل انيىضُم ةومتيأرف ثيدح ىتع مكاج اذاو )

 . ( يتم سيلف نؤاَعَتَو فاَقَت اد هومتيأر

 لح نم مذلا اذَم ليحي ) :: لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ءاج دقو
 . ( نيلهاجلا ليوأتو نيلطبلا َلاَعنَتاَو يلاغلا فيرحت هنع نوفني هلوُدُع فلح

 . قرولا ةذباهجك ةذباهج ثيدحلل نا : لاق هنأ حيرش نعو

 ثيدحلل نا ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نعو : تالاؤسلا ىف لاقو
 ,ب - م إ ۔۔ و ه إ ,ب . س ۔ .4 ؟ ,22 . . 2 2 ,۔۔
 امف هللا باتك ىلع ةوتضرعاف نيدح نم ىتيت مكاتأ اَمَق قرولا ةذباهجك ًةذياَهَج

 . (هنقا لد ىتع سيلف هللا باتك فلاح امو هلف اناو ىنع هدلا بانك َقَقاَو

 ٠ خلا . رتاوتملا ريغ ىف ثيدحلا اذه ىنعم نأ : نامع. نم ءاج باتك ىف ركذو

 ٠ ريبخلا داقنلا وهو ءابلا رسكب ذبهح عمج ةذباهحلاو

 . ملعا هللاو . عيمجلا ناكما ريغ نم ىفانتلا ةفلاخملاب دارملاو

 : لوقأ ( هبذكلا قافنلا هيلع ىنبي ىذلا قافنلا لصأ نا ) : هلوق - 6
 < .- .. : ‘.. .. -١ .ا 7 .

 : قافنلا وه امف :: تلق : لاق ثيح اذه فلاخي اهحرشو تالاهجلا مالك رهاظ
 ؟ اوفلخا هتح :) هقفان ۔٤ ,ه ۔۔ ۔ .

 وفلخا ىتح نوقفانملا دعو ىمف لئاق لاق ناف . هللا اودعو امب فلخلا : لاقف

 , لوسر هيلا اعدو هللا هنأب هب زارقالا ىلا هذابع اعد لجو زع هللا نا : ليق هللا 1 : ٢
 وسر ىلع ةداهشلاو هللاب رارقالا ىلا اوعدف هدعب نم ةمئالاو ملسو هيلع هللا ىلص

 دقف مهنم باحأ .- 77
 7 باجا نم لكف . ںورحا بجي ملو موق باجاف . قحلا هنأ هب ءاج ام ىلعو

 نوسمؤل مهد موق ىفواف . كلذ نم هيلا باجا ام لكب ىفوي نأ هتباجا ىف دعو
 .لاق نأ ىلا : دع لل انإ -.. : .

ل ولل افلخ قافنلا ىمس انه اه نمف . نوقفانملا مهو نورخا فلخاو



 الو صاخلل لصأ ماعلا ناف . قبص دقف . رفكلا : لقف ؟ قافنلا لصا امف : تلق نإ

 .ه ٠ لاق نأ ىلا . صاخ مسا قافنلاو ماع مسا رفكلاو . ماعلل الصأ صاخلا نوكي

 . ةنايخلاو بذكلا : لقف ؟ قافنلا نيع امف : تلق .نإ

 اوفوي ملف هتعاطب هلل نوفوي مهنا :: اولاقو اورقا نيقفانملا نا بذكلاب ىنميو

 . ابذك ءدبلا ىف مهلوق راص كلذ نم . اولاق امب

 . ةنايخ مهنم كلذ راص لوقلا ىف اوطرتشا ىذلا لمعلا اومتي مل ال كلذكو

 ليلحت قافنو ةنايخ قافن :6 ناقافن قافنلا : لقف ؟ دحاو قافنلا لهف : تلق
 . خلا . ميرحتو

 . بذكلا هلصأ نأ فنصملا هاور ىذلاو رفكلا قافنلا لصا لعج فيك هارتف ١

 هللا اوفلخ م ) : لاق ثيح بذكلاو فلخلا هلصا نأ ىلع لدي نآرقلا رهاظو

 ةفص ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رهاظو (53) ( ًنؤبذَكِ اؤناگ امبو ُهوُدَعَو اَم

 . ةنايخلاو فلخلاو بذكلا هلصا لمج حصي هنا ( خلا . بذك َتَنَح اذا ) :: قفانملا

 هللاو رفك لاصخلا هذه نم ةدحاو لك نال رفكلا هلصأ لعج اضيا حصيو
 . ررحيلف ملعا

 . عماجلا ةياور هلثمو ( خلا . ناسللاب ملع ناملع ملعلا ) : هلوق _ 7

 ةجح ةلذم ناتسكلا ىف معو عفاتلا مليلا يلدم رقنا ىف ميق ناملع ليلا ,
 . اثيش حراشلا هيلع بتكي ملو . مدآ نبا ىقع هللا

 ةياور هنم بيرق ( خلا . ةعباسلا ءامسلا ىف هسار اكلم هلل نا ) : هلوق _ 8

 ةمقل حبسلا َيِضرألاو عبسلا تاَوَمَسلا مقتلا هن يق ول كنم اعت هدي نا ) عماجلا
 . اضيأ اثيش حراشلا هيلع بتكي ملو ( تنك ُثَيَح كناحبس هيبشت ءَلَمَقل ةدحاو

 ةياور دعب رطانقلا ىف لاق ( خلا . يخاو انا هللا ىنذخا ول ) : هلوق - 0
 . ( ماعلا 7 ادحأ هب يزع مل باذم اًنَمذَعَل ) رخآ ثيدح ىفو ثيدحلا اذه

 ءايبنالا نم ةدعل ىرج ام ركذ نا دعب فوخلا ةرطنق ىف ثيدحلا اذب ركذو

 نيعمجأ مهيلعو انيبن ىلع هللا تاولص سنويو دوادو ىسومو ميهارباو حونو مدآك

 ديس ىلا ارج مله كلذكو نيكسملا اهيأ تاسايسلا هذه ىلا اورظناف : لاق مث

. 7 : ةيا . ةبوتلا ةروس (53)
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 و كمتم بات ؟نم تؤي امك قتشا ه : هل لوقي هللا ىلع قلخلا مركا نيلسرملا
 . (اهتاوَعَأَو ردوُه ةروس ينّتبَّسُت) : لوقي مالسلا هيلع ناك ىتح (1) .ةيآلا .اق

 (2) "َكبئَدل ونغْنَشاَو» : ىلاعت لاقو نآرقلا ىف اهلاكشاو ةيآلا هذه ىنعي : ليق

 لص ناكو ) :: لاق مث مدقتملا ثيدحلا ركذف . خلا . نارففلاب هيلع هللا نم نا ىلا

 كب ذوُماَ كطخس نم كاضرب َكباَذَع ن وفت ذوعأ : لوقيو يكوب ليللا
 ريخ مه نيذلا ةباحصلا مث ( كىيفَت لَع تيتا امع تنا َكَلَع ًءاتَك يصحأ ال كنم
 . خلا . نرق

 رهاظ ( هربدو ههجو برضي لجر ةزانج ىف مويلا ىنارأ ال ) : هلوق - 1

 عجري مل هنال اقلطم مهنم أربي ةفرحلا هذه لهآ نأ ىضتقي رمع نبا نم مالكلا اذه

 هنم نال _ ملعا هللاو _ كلذو ساكملا ةلزنمب نوكي اذه ىلعف ايفريص هنوكل الا

 هللاو . مهبلاغ وا مهنم دحا هلامعتسا نم ولخي الف اريثك ابرلا اهلخدي ةفرحلا
 . ررحيلف ملعأ

 ناك ادهاجم ناك ( خلا . كدعب اورفك دق سانلا نا ترعشا ) : هلوق - 32
 مهمحر انباحصا هيلا بهذ امل دهشي رمع نبا نم مالكلا اذهو . هيلع مدق مث ابئاغ
 . لتاقلا اصوصخ رافك رئابكلا باحصا نأ نم هللا

 مينلا بابس ) : لاق ثيح ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع كلذ درو دقو

 . قافنلا رفك هب دارملاو ("رفجتهلاَمِقَو قوسف
 اوفلتخاف اوريحت ثيدحلا اذه لثم مهيلع درو ال كرشلاب رغكلا اوصخ نيذلاو

 لتاق هنكل هانعمب وأ ةلملا نم جورخلا ىنعمب ال ( رفك ) : هلوقو : ىمقلعلا لاق : هيف
 هلاتقب هنال رتسلا وه وا . ىوفللا رفكلا دارملا وأ . كلذل الحتسم هلتق وا ملسملا

 ١ . ىذالا فكو ةناعالا قح نم هيلع هل ام رتس هل

 ىف اكرتشا ناو . بسلا نم ظنغا هنال كلذ نم ريذحتلا ىف ةفلابم هب ربع وا

 هيلع ام قحلاو . خلا . قوسفلاب بابسلا ىفو رفكلاب هيف ربع اذهلو قسفلا
 : . نوملسلا

 ٠ 112 ةيآ نم دوم ةروس ()
٠ 20 ةيآ نم لاتقلا ةروس (2)
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 مدقت اميف ةياورلا ( خلا . تارم عبس لمعي ملو ملعي نمل ليو ) : هلوق - 3
 ِ ر 4٠َ 7 ل ٨} م\ ٠ ے ه. ٠ر,٠۔ ه؟۔ .؟ ٠۔ .7 » ه م . .

 متو ملعي نمل ليوو ةَرَم لمع ملَو ملميَال نمل لباوت ) هللا ريغل ملعلا بلط باب ىف

 (1) ( ينرم لمعي
 اص ؛ولَو _ ملعب ال ن زيو ) ::لاق ثيح عماجلا ةياور انه فنصملا ةياور لثمو

 بتكي ملو يلولا نم غبَس لمعي ال ملعب نل ليَوَو .ليولا ني دحاو هتنمكةللا
 مدقتو ) راثلا م رباقُمألل ليو ) : ثيدح ىف هلوق ىلع الا ائيش حراشلا هيلع

 . عجاريلف . ةقباسلا ةياورلا ىف هيلع مالكلا

 ملو عماجلا ىف هاور (خلا .ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص ههنت مل نم) : هل وق _ 954

 . ائيش حراشلا هيلع بتكي

 (2)" رمتلاو ءاَشحَقْلا نع ىمنت ةالصلا ند : ىلاعت هلوقل كلذ لاق امنا هنأ رهاظلاو

 ١ . نينمؤملا ةالص ىف كلذ نا ملسو هيلع هللا ىلص نيبف

 ال ام ركنملاو لامعالا نم حبق ام ءاشحفلا ... ةيآلا هذه ريسفت ىف ىوغبلا لاق

 . عرشلا ىف فرعي

 نمف هللا ىصاعم نع رجدزمو ىهتنم ةالصلا ىف : سابع نباو دوعسم نبا لاق

 . ادحب الا هللا نم هتالصب ددزي مل :ركنملا نع ههنت ملو فورعملاب هتالص هرمأت مل

 لابو هتالصف ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص ههنت مل نم : ةداتقو نسحلا لاقو

 هللا لوسر عم تاولصلا ىلصي راصنالا نم ىتف ناك : لاق سنا نع يدرو
 هللا لوسرل فصوف هبكر الا شحاوفلا نم ائيش عدي ال مث ملسو هيلع هللا ىلص

 ( مؤي ُهاهننت نا لعلو هْيَلَع ةدهاش ُهنالَص نا,) : لاقف هلاح ملسو هيلع هللا ىلص
 . هلاح نسحو بات نآ ثبلي ملف

 ماد ام ركنملاو ءاشحفلا نع اهبحاص ىهنت ةالصلا. نأ ةيآلا ىنعم نوع نبا لاقو
 7 < ٠ \ - و

 ٠ 32 باتكلا ىف ثيدحلا مقر (1)
٠ 45 ةيآ نم بوبكنعلا ةروس (2)



 163 __ حلاصلا لمعلاو ملعلا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا
 _س____۔۔== س _۔)»ھصا۔۔حص ___ ___ .__

 " وأ كتءارقب يأ (56) (َكِتاَلَصب رَهجَت الور : لاق امك نآرقلا ةالصلاب دارا : ليقو

 . لاق نأ ىلا . ركنملاو ءاشحفلا نع هاهني نآرقلاف ةالصلا ىف نآرقلا ارقي هنا دارأ

 نآرقلا ارقي الجر نا : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل لجر لاق : لاق رباج نع

 لوسر اي : ليق ةياور ىفو ( “ئ٤اَرِق ُهاَهَنتَس ) : لاق قرس حبصأ اذاف هلك ليللا .
 . (“هُعَكَرَعَل هتالص ناي ) : لاقف ليللاب قرسي و راهنلاب ىلصي انالف نا هللا

 ( خلا . ةرخآلا ىف فورعملا لهأ مه ايندلا ىف فورعملا لها ) : هلوق - 5

 هللا لش لمحأ مم ايندلا ىف ونلا لغش َلُمَا ) عماجلا ةياور ىنمملا ةهج نم هلثم
 ملو « ةرخآلا ىف مهيفن لغش لحا ممم اَينذلا ىف مهفأ لمش لمعاو ةرخآلا ىف

 . ائيش حراشلا هيلع بنكي

 اذسهب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت ( خلا . اداعم لتق نم ) : هلوق - 6

 , ` .. .. (54) ثلاثلا ءزجلا لوا ثيدحلا

 هزجنأ لو] ىف اضيأ هينع مالكلا مدقت ( اعيمج هللا مهبكأل ) :: هلوت - 17
 ٠ ١ (55) مهبكل هباوص نآو ثلاثلا

 .( هقئاوب هراج نماي نم الا ةنجلا لخدي ال هيب ىسفن ىذلاو ) : هلوق - 9

 . ُهقئاوتب هراج نمأب ال نم هجلا لخدي ل عماجلا ىف ةياورلا
 لوسر اي نم : ليق نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو ) ىراخبلا ىفو

 . ( هقئاوب هراج نماي ال ىذلا لاق ؟ هللا

 ‘ 4٨ د ه ٥ - ح َ . .

 ( ةنجلا لخدي ال ) : اهنمو ( نمؤمب وه ام ) : اهنم تاياور هيف حراشلا ركذو
 . هرك : لاق ؟ هقئاوب امو : اولاق تاياورلا ضعب ىفد

 ىلص همسقل راجلا قح ديكات :: ثيدحلا اذه ىف لاطب نبا لاق : ىمقلعلا لاق

 ِ . تارم ثالث نيميلا هريركتو كلذ ىلع ملسو هلع هللا

 لماكلا ناميالا هدارمو : لعفلا وأ لوقلاب هراج يذؤي نمع نامدالا يفن هيفو

 . ناميإلا لماك ريغ ىصاملا نأ كش الو

 ٠ . ١ ءارسالا ةروس رخآ ىف )56

 (ثيدعلا هملظ وا ايمذ لتق نم ىلع مارح ةنجلا) باتكلا نم 743 : مقر ثيدعلا ىنعي فنصملا لعل (54)
. ٠ 757 : ثيدعلا مقر (55)
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 : ناباوج اذه لثم ىف ناميالا ىفن نع ىوونلا لاقو .

 . لحتسملا قح ىف هنا : امهدحأ

 . الماك انمؤم سيل هانعم نأ : ىناثلاو

 لوأ نم ةنجلا لوخدب نمؤملا ةازاجم ىزاجي ال دارملا نوكي نا لمتحيو : لاق
 . ريفنتلاو رجزلا جرخم جرخ اذه ناك ناو . الثم ةلهو

 دبدشلا رمالاو كلهلملا ءىشلاو ةيهادلا ىمهو ةقئاب عمج ةدح وملاب قئاوبلاو

 . ةنغب ىفاوي ىنلا

 نع جورخ ةنجلا هلوخد مدعو هنع ناميالا ىفن ىف هركذ ىذلا ليواتلاو : لوقأ

 عونممو . قافن رفك رفاك لمعلل كراتلاو لمعو لوق ناميالا ناف ليلد ريغل رهاظلا

 ةللا صعب نَمَو ه : لجو زع هلوقلو اهلهأ نم لجو زع هللا انلعج ةنجلا لوخد نم
 تايآلا نم كلذ ريغ ىلا (56) « اهيف دلاَع اران هلخدن ُهَدوُدَح دعن هلوسرو
 . ملعأ هللاو

 (هتمحر نم سيآ هينيع نيب ابوتكم ةمايقلا موي ءاج ةملك رطشب) ::هلوق ن 0
 يب ابوتكم ةلا ىق ةملك رطشب ولو ) ثلانلا ءزجلا لوا ىف مدقت اميف ةياورلا
 .. ( هتمحر نم سيآ ِهمَتِيك

 هتَتَيَع نيب بوتكم هللا ىقن ةملك رطنشي نمؤم يلتق لع ناعأ نَم ) عماجلا ىفو ه م م م . ى 41 .` . م : 7 41 > م ے ٥ ر .
 ِ . ( هللا رتم نهانسيآ

 رئابكلا مظعأ قح ريغب ادمع ىمدآلا لتق نأ رمالا ةلمج : مالك دعب حراشلاألاق

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةبوقعلا قاقحتسال بجومو ىلاعت هللاب رفكلا دعب

 ءاش نا هللا ىلا هرما لب هلوخد الو رانلا ىف لتاقلا دولخ متحتي الو : لاقو

 . هتبوت لبقيو هل رفغ ءاش ناو هبذع .

 مرح ىتلا سفنلا نوت الَو ه : ىلاعت هلوقل ملسمف ةبوتلا لوبق اما ) : لوقا
 آلا ًاناهمم هيف دلُحِبَر ةمايقلا مؤي باذملا هل فمتاضب - هلوق ىلا - قحلاب الارهللا ۔“ ,. 7 هد ٥ رر .,؟ 7 ےرے , 2 ٥ ۔,۔.دو 7 ؟ ے۔ ي

٠ 14 : ةيالا . ءاسنلا ةروس )56)
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 لوتقملا ءايلوال هسفن ديقي ناب الا حصت ال لنقلا نم هتب ونو (57) « ةيآلا . َباَت نمم
 . ةيدلاو وفعلاو لتقلا نيب هيف نوريخيف

 : ىلاغت هلوق رهاظب اذخا هل ةبوت ال هنأ ىلا هنع هللا ىضر سابع نبا بهذو

 هركذ ام امأو (58) . ةيآلا . اهيف ًادلاَح منهج هؤاَرَجَت ادعتسم انمؤم لتقي ْنَمَو »
 باتكلا هيلع لد امل لطاب وهف بتي مل اذا الصأ لوخدلا مدع وأ دولخلا مدع نم

 َ " . ملعأ هللاو . ثيدحلا اذهك ةنسلاو

 ثيدحلا ىف ضرعتي مل ( خلا . كنيمي كيلع هللا در تبت ناف ) : هلوق - 1

 ركذو ءايضلا باتك ىف كلذل ضرعت دقو . ال وأ هدر بجي له قورسملا ءىشلل

 : لاق ثبح اليصفت هيف

 ىذلا ءىشلا دجوي نأ ىلع الا هيلع . مرغ الف قراسلا دي تعطق اذاو '::_ةلاسم

 . هدر هيلعف هنيعب هقرس

 لاملا دجوي نا الا عطقلا دعب هنم لاملا ذخؤي الف الام مهاردلاب ىرتشا ناك ناف

 . ملع هللاو . هلبق وأ عطقلا دعب لاملا ىرتشا ءاوس 7هنيعب قورسملا

 اهنيعب مهاردلا هذهب لاملا كلذ ىرتشا ناك ناف مرفلا هيلعف هدي عطقت مل ناو

 كلذ مهلف مهمهازد اودارأ ناو كلذ مهلف لاملا اودارأ نا رايخلاب مهاردلا باحصاأف

 باحصا ريخي نآ هيلمف اهنيعب موقلا مهاردب لاملا ىرتشا ناكو ةبوتلا دارأ ناو

 ركذ ام ىفاني الف عطقلا مدع ىلع بترم هلك اذهو . خلا . لاملا وأ مهاردلا نيب لاملا

 . ملعأ هللاو . الوا

 اهضرع ىأ : ىوداضبلا لاق ( ضرالاو تاومسلا اهضرع ) : هلوق _ 2 ١

 هنال ليثمتلا ةقيرط ىلع ةعسلاب اهفصو ىف ةغلابملل ضرعلا ركذو ر امهضرمك

 . لوطلا نود

 ثَدعأ ) ضعبب اهضعب لصو ول نيضرا عبسو تاومس عبسك سابع نبا نعو (

 ملاعلا اذه نع ةجراخ اهناو ةقولخم ةنجلا نأ ىلع ليلد هيفو مهل تئيه ىا ( َنِقَتلِل

 ( زاجحلا ضرا نم ادجن لباق ام اهب دارملاو ءاتلا رسكب ةماهت ) : هلوقو - 3

 ٠ 70 69 ۔ 68 : مقر ناقرفلا ةروس نم تايالا (57)
٠ 93 : ةيآلا . ءاسنلا ةروس (58)



 _ نانملا لمتلاو ملعلا يه هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقلا دابخلا __ 5
 مل ءاتلا تحتف اذا ماهت و ىماهت هبلا ةبسنل : ١و دلب ةماهت : حاحصلا ىف لاتو

 نامي ىف فلالاو اهظفل نم ماهت ىف فلالا نأ الا ماشو نامي لجر اولاق امك ددشت

 ٠ خلا . ةبسنلا ءاي نع ضوع ماشو

 ء وض نم تيبلا ىف ها رت ىذلا ثبنملا ءىشلا ءابهلا حاحصلا ىف ) ءابه ( : هلوق .

 هتيبهاو اوبه ومهب ءابه . عفترا اذا هل لاقيو بارتلا قاقد اضيا ءابهلاو . رسمىشلا

 ۔ خلا . ةربغلا ةوبهلاو

 الح اهلحا ةدقعلا تللح نم رمأ ( ةددشم ماللا حتفو ءاحلا مضب مهلح ) :_هلوق

 . لحلا ركذا داقع اي لاقي تلحناف اهتحتف

 . خلا . ليللا فصن نم وحن : نهلاو حاحصلا ىف ( ليللا نم انهو ) :_هلوق

 نم ذخؤي امك ةزفقلا ىنعمب ةبثولا نم هنأ هظفحن ىذلا ( هيلع اوبثو ) :هلوق

 .ضيحلل اتقو ءادتبا ةأرملا اهذخأت ال ىتلا ءامدلا ىف ضيحلا باب ىف انباحصا مالك

 بيبثولاو رفظ انابثوو اب وثوو ابثو بثو : لاق ثيح اذهل فلاخم حاحصلا مالكو
 ىل ةعيض ىف نالف بوثت لوقتو هترواس ىا هتبثاوو _ لاق نأ ىلا - بثولا لثم
 . (59) خلا . املظ اهيلع ىلوتسا ىأ

 . متكي ام وهو ةريرس عمج ( رئارس مهل نكت مل ذا ) : هلوق
 عمجلاو . هلثم ةريرسلاو رارسالا عمجلاو متكي ىذلا رسلا : حاحصلا ىف لاق

 . خلا . رنارسلا

 ةمايقلا موي كلذو : . درارَتسلا ىلبت موي ه ىلامت هلوق ريسفت ىف ىوغبلا لاقو
 . ايافخلا رهظت رئارسلا ىلبت

 لامعالا ضئارق رئارسلا٠: حابر ىبأ نب اطع لاقو . ربتخت : لتاقمو ةداتق لاقو
 نيبو هللا نيب رثارس اهناف ةبانجلا نم لاستغالاو ءوضولاو ةالصلاو موصلاك
 ملو تلستغاو لصي ملو تيلصو مصي ملو تمص لاقل دبعلا ءاش ول و دابعلا

 . اهعيض نمم اهادأ نم رهظي ىتح ربتخيف . لعفي

 انيشؤ هوجو ىف انيز نوكيف رس لك ةمايقلا موي هللا ىدبي ) : دمع ش : . . س ت ١ 1 : ٠'۔ا لاق
 . ربغأ ههجو ناك اهعيض نسو اقرشم ههجو نوكي اهادا نم ىنعي ( هوجو ىف

` . هريغو ناسللا ىف امك رفطو زفق بثو ىناعم نم ةفللا بتك ىف ىدلا (ة9)
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 _-_ __>۔۔ےصح۔صحصس_{;=۔‘_=س_=۔۔س دص

 لامعالا نم ىفخ امو رئامضلا نم باط ام نيب زيمتيو قرفي : ىواضيبلا لاقو
 ۔ اهنم ثبخ امو

 نم رسو فيرش ىنعم مهب ولق ىف سيل ماوقالا ءالؤه نأ انه دارملا نأ رهاظلاو

 عم الثم هللا نم فوخلاو صالخالاك تاوهشلا عابتا نع مهرجزي رهاط رارسالا
 ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم نم وهو . خلا: . نوموصي و نولصي مهن وك
 , رم ى ي .إ . ؟۔ . ۔ ََ ء

 . ملعا هللاو ( مكبولق ىلاإ رظنب .نكلو مكلامعا ىلإ هللا رظني

 ملعلا بلط باب ىف مدقت اميف هظفل ) خلا . ملعلا ملعت نم ) :: هلوق _ 84

 ب , ٣ بي 7 د نم ) هلا ريخ رَصَو هللا ىقل اَمَلُعلا هب ىمهابيل وا ءاَهَعَسلا هب ىرام ملعلا ملَعَت نم ) هللا ريغل
 . ةاهابملاو ءارملا نع مالكلا مدقتو (1) ( ِتاتَسَحلا نم بئاخ

 نب ُهدَعَتَم أوبتي هللا عل املع هلع نمم ) عماجلا ةياور ثيدحلا اذه لثمو

 . ؤوبتلا ىنعم ىلع مالكلا مدقت دق ( رانلا

 عزفلا ىنعم ءارلا حتفب عرولا نم هلعل ( ائيش هنم عري ملو ) : هلوق - 5

 . ف وهخل ١ وآ

 مهلوقو - لاق نأ ىلا _ ةعزنلا ةعورلاو عزفلا حتفلاب عورلا : حاحصلا ىف لاقو

 ۔۔۔...۔ .... ۔۔۔۔ .۔_۔۔ . فوخ كقحلي الو فخت ال ىأ عرت ال

 رجزني الو هيف ةروكذملا تابوقعلا نم ائيش فاخي ال هنا _ ملعأ هللاو ىنعملاو

 . ركذ امب قيقح وهف هتفص هذه تناك نمو هرجاوز نم ءىشب

 ةياور هلثمو ( خلا . هللا ةمذ ىف وهف حبصلا ةالص ىلص نم ) : هلوق - 6
 ٨ ٤١} عل 1 ر 4 . ۔} ح ۔ه د , ۔ ء۔

 هللا مكنحبتي الف وللا همد ىف وهم حبضلا ىلص نم ) : اهنم ةددعتم تاياورب عماجلا

 َ ٠ ) هنمذ نم ; ىنمتب

 « | 4 م دا ] ِ ۔. . رهب هب % . ه ]

 . ( هللا ىلع هباسحو هللا ةمذ ىف وهف رُجَقلا ىلص نمم ) : اهنمو
 م , ..< . م ,ے _,۔۔؟,۔ م ] 4 ۔ .ر

 : ىمقلعلا لاق ( يسيُمي ىتح وللا ةمذ ىف ناك ةاَدَملا ةالص ىلص نم ) : اهنمو
 ر م م . - . . - . . - .م . . -

 الص نَم ) ملسم اهجرخا ةياور ىفو هناما : ليقو .هنامض : ليق (هللا ةمذ) ىف هلوق
 ىلع ملكتي ملو .ةقلطملا تاياورلا ةيقبل ةديقم ىهف (ثيدحلا ... ةَعاَمَج ىف عبضلا

 هزاوجو هناماو هللا نامض ىف ناك ثيح هنا _ ملعا هللاو _ ىنعملاو ثيدحلا ةيقب

 . / ٠ باتكلا نم مقر (1)
١  ٠ ٠
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 _____اثلا لتلاو ملا ىش هنع هللا ىفد ديز نب رباج نم عطاقملا رابخلا { ¡مو

 هرصانو هظفاح هللا نال دحأ نم ررض هقحلي ال ةعامج ىف صلا ةالص ب .س

 راحف كلذك ناك اذاو . هنتبامح ىن هلخداو هراحاأف هب راحتسا نم ةلزنم هلزنمو

 . . لوذخم ربغ هللا

 . ,؟ ,, }, ,ت۔ڵ . ۔ % ]. ,. ... . م ھ2 ۔مالب , 4 إ . ۔ . .
 ءىشب هللا هبلطي نمت ناو هللا ةمذ ىف رهف حبصلا ىلص نمأ ) ملسمل ةياور ىفو

 ىف ناك نم ىذاو ىدعت نم نا ىنعي ( رلتلا ىف ههجو لع ةنكت ةمث هگركبأ هتمذ ىف
 ههجو ىلع هبكيو هللا هكردي نأ دبالف هراوج نم ءىش ببسب بولطم رهن هللا راوج
 : رعاشلا يلاق هراوح ىنف ناك نم هملظل رانلا ىف

 ريشملا لالذإ راك ١ لظَق

 ىلع ةموادملا ىلع ثحلا هيف ثيدحلا اذهو٬ركَلَع راحي و “رحت هناحبس رهف

 . ملعا هللاو . ةعامجلا ىف حبصلا ةالص

 تاياور اذه ىن عماجلا ىف ىور (( خلا . ناميالا نم ءايحلا ) : هل وق ۔ 967

 : هذه اهنم ةددعتم

 . ( هرخآلا عيفر اَمُهدَحأ عيز اذِإَق اعيمج انرق ناميالاو ءايحلا ) : اهنمو

 . ( رح الاي ىتاي ال ءايحلا ) : اهنمو

 «ىاقيلا سس نابعش نايبلاو ءادباو ناميإلا نم ناَمبمُش معلاو ُءاَيَحلا ) : اهنمو
 . ( خآلا هعبت امدعا بلس اذاف (60) نرق ىف ناميإلاو “اَيَحْلا ) :‘ اهنمو

 ؟ م ه . 2 م م؟ 7 ّ ُ ط ه م . ه ؟

 . ( ريرقلا راظتناو ربصلا ربكزملا راحو مرك ىقتلاو ةنيز ءايحلا ) : اهنمو
 فوخ نم ناسنالا ىرتعي راسكناو ريغت ةغللا يف وهو دملاب ءايحلا : حراشلا لاق

 قح ىف ريصقتلا نم عنميو حيبقلا بانتجا ىلع ثعبي قلخ عرشلا ىفو . هب باعي ام
 . ٠ . قحلا ىد

 . هب مالي ام فوخ نم ناسنالا ىرتعي راسكناو ريفت وه : ىواضيبلا لاقو

 كلذلو ىوقلا رسكنم هيرتعي امل راص ىيحلا ناكف ةايحلا نم ذوخام وه :: ليقو

 . لاق نأ ىلا ( ًالَجَع هنزگمس ىف دمجتو ايح تام ) ليق
 دق هنال ةزيرغ ناك ناو ناميالا نم ءايحلا لعج امنا : هريغو ضايع لاقو

 ىلع هلامعتسا نكلو ةزيرغ نوكي دقو ربلا لامعا رثاسك اباستكاو اقلخت نوكي

٠ هييغب نورقملا ، ناريعبلا هب نرقي لبح كيرحتلاب نرقلا (60) -
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 ىلع اثعاب هن وكل وا اذهب ناميالا نم وهف ملعو ةينو باستكا ىلا جاتحي عرشلا نوناق
 . ىصاعملا نم اعنامو ربلا لامعا

 صاوخ: نم وهو حيبقلا نع سفنلا ضابقنا ءايحلا : بغارلا لاق : لاق مث
 ريخ نم بكرم وهو ةميهبلاك نوكي الف ىهتسي ام لك باكترا نع عدت ريل ناسنالا
 نوكي دقو اييحتسم عاجشلا نوكي ام لقو . اقساف ىحتسملا نوكي ال كلذلو ةفعو

 . ها . نايبصلا ضعب ىف امك ضايقنالا قلطم
 :. هيلا رشلا ةبسنب منلا فوخ ءايحلا ةقيقح : ىميلحلا لاقو :: لاق مث

 , بودنم وهف هوركم ىف ناك ناو . بجاو وهف مرحم ىف ناك ناف : هريغ لاقو

 , . « رتح آلا ىتأي ال ايلا ) : هلوقب دارملا وهو ىفرعلا وهف حابم ىف ناك ناو
 . ايفنو اتابثا عرشلا قفو ىلع عقي وه امنا حابملا نأ كلذ لك عمجيو

 .ةنايد تراصف . ةءورم اهتكرتف . ةلاذن صامملا تيار : فلسلا ضعب نع ءاجو
 نيمتسي نا لقاعلا ىحتسيف همعن ىف بلقتلا نم ىلاعت هللا نم ءايحلا دلوتي دقو

 | . هتيصعم ىلع اهب
 ٌلَع هنم حتشاو كينع هتردق رمك ق هللا فَع ) : فلسلا ضعب لاق دقو.

 .2( تئموهبوترئق

 هلعج امنا : ىريمدلا لاق : ( ناميالا نم ءايحلا ) هلوق ىف كلذ دعب لاق مث أ

 هنع هللا ىهن امع ءاهتناو هللا رمأ امب رامتثا لا مسقني ناميالا نال ناميالا ضعب

 . ناميالا ضعب ناك ءايحلاب ءاهتنالا لصح اذاف

 زوفيف ةيصعم لك كرتو ةعاط لك ىلا قيرط هللا نم ءايحلا : ىميلحلا لاقو
 نم ءايحلا ) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذب حصيو ناميالا لامكب هبحاص
 . ( ناسيإلا

 . هيلا ىدا امبر يأ ( رفح ءاَيَحْلا ةن ) : لاق هنا يورو

 هللا قوقح ىف امل ضمب نم مهضعب سانلا ءايحتسا ءايحلا ةلمج ىف لخديو
 سانلا نم ءايحلا هيلع لماخلا نوكي دقف تاعامجلا روضح ىلع ةظفاحملا ىف امكف

 اما . ءاير اذهو رشلإب ال ريخلاب مهدنع ركذيل ةعامجلا مزاليف ناريجلا مذ فوخل
ءايحكف سانلا قوقح ىف ءايحلا اماو دومحم اذهف ةقيقحلاب هللا نم هؤايح ناك اذا
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 ىف لخديو دومحم وهو ريبكلا نم ريغصلاو . اهجوز نم ةأرملاو . هدلاو نم دلولا
 .هنم ايحتسي نأ قحأ هللا ناف ةروعلا رتس سانلا نمو . ىلاعت هللا نم ءايحلا ةلمج

 فوشكملا ىري امك روتسملا ىري هنال ىلاعت هللا نع بجحي ال رتسلا : ليق ناف
 اكرات فوشكملا ىري معن : انلق . (“هنم ييحي نا يحأ هللا ) : هلوق ىنعم امف

 هللا بدن بدأ .كرت نم ءايحتسا راتتسالا ناكف ابداتم روتسملاو . رتسلا نم هبدأ

 .هيلا ىلامت

 . ةنجلا لوخد ىلا لصوي ىا : حراشلا لاق ( ةنجلا ىف ناميالاو ) : هلوق

 لوقلا ىف شحفلا دملابو ةمجعملا لاذلاب وه :: حراشلا لاق ( ءاذبلا ) ::هلوق

 . ريثكلاب سيلو زمهلاب لاقي دقو . ناسللا ءىذب وهف يذبي ىباو وذبي اذب
 ىف شحفأو هفس دملاو حتفلاب ءاذب وذبي هموق ىلع اذب : حاحصلا ىف لاقو

 ىذباو كلذك ةئيذب ةأرماو ليعف ىلع ءىذب وهف _ اقدص همالك ناك ناو . هقطنم

 ءاذب امهحتفب زومهم أذبي أذبو هيف تافل برقو بعت باب نم وذب و ىذبو فلالاب
 .' كلذك لوالا حتفو دملاب ةءاذب و

 ربلا فالخ دودمم ءافجلا : حاحصلا ىف لاق : حراشلا لاق ( ءافجلا نم ) : هلوق

 ىف لاق . ىهتنا . تيفج لقت الو ؛ وفجم وهف ءافج هوفجا لجرلا توفج دقو
 . هتدرط وأ هنع تضرعأ وا هوفجأ لجزلا توفجو : حابصملا

 ( افج ادب نم ( ٠: ثيدحلا هنمو 1 ربلاو ةلصلا كرت ءافجلاو : ىريمدلا لاقو

 سانلا ةطلاخم ةلقل هعبط ظلغ اهنكس وا ةيدابلا ىلا جرخ ىأ ةلمهملا لادلاب ادب
 : عبطلا ظلغ ءافجلاو

 ثىبنلا هنيب ام رانلا ىف هن وك ىنممو : حراشلا لاق ( رانلا ىف ءافجلاو ):: هلوق

 رانلا ىف سانلا كي لعو ) :اهلوقب هريغو ذاعم ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص
. ( مهتيسيلآ ًدئاَصَح الاي
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 مهنم هلوسرو ةللا أربت نمو نبنوعلملا ىف

 : لاق ملسو هيلع _هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج ر 968 {
 « رانلا ىف (23)ةقيل ةذمب ؤأ ملق يزب ىلع مهناوعأو ةملظلا رشحت »

 : لاق ملسو هيلع لا ىلص عىبنل ١ نع ديز نب ررب اج _ 969

 تفلب ام تفن اهنأ نظي اَم هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجلا ناي»

 . « افيرخ َبعبَس راتلا ىف اهب ىوهت
 : لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رب اج _ 970

 َبَهتنُأ نم اتم تلق عالشلا اَتيََع لَمَح ْنَمَو انم سلف انشع نم »
 نمو اني سيلف انوفص محريو انيك دقوي مل نَمَو انم تسيلف انلام
 . « انم لق ةيلهاجلا ىوني ًعَدَو ويجلا ققو دودخلا برض

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع دي ز ,نب رباج _ 971

 وهف لوقي اميف هقذَصف ارحس ؤأ انهاك ارا (24) فيرع ىتأ نم »
 . « ملَسَو هيلَع هللا ىلص رَمَحُم ىنع هللا لزنأ امم ءىرب

 بعكل لاق ملسو هيلع هلل ا ىلص ءىبنلا نع ديز نب ,رباج - 2
 لخ نمم يدب نم نونوكي ءارمأ نم هللاب كذيمعأ » : ةرجع نبا
 تسلو ينم سيلف مهلؤق ىف مهقذص وأ مهملظ ىلع ؛ههن َعاف ميلع .

 , . (25) » ىضؤَح ىلع در الو هنم

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج - 38
 ( . «مليثمب سيلف ًَمِلَسُم َرَمَح نَم »
 وأ ةقيللا اهل لمج ةاودلل قالاو اهدادم حالصال ةاودلا ىف لعجت فوصلا نم ةعطقلا ةقيللا (23),
 ٠ قاحسا وبا: اهدادم حلصا

 فارملا ليقو نهاكلاو مجنملا وهو دحاو ىنعمب امهو افارع خسنلا ضعب ىفو افيرع : هلوق (24)
 ٠ لبقتسملاو ىضاملا نع ربخي نهاكلاو ىضاملا نع ريغي

 انيلع ديز درو مهلوق نم عضوملا كلذ ىف ىدنع رضحي ال ىا ءايلا ديدشتب ىلع دري الو : هلوق (25)
٠ ملعا هللاو ‘ هنم برشي ىتح ضوعلا ىلا لصي ال ىنعملاو ءايلا فيفخت لمتحيو مهعم رضح اذا
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 : لاق رسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ديز نب رباج 94
 امهنم هنلا :قرب ةئجرملا نم للا قاإأربأ ةيردقلا نم هلا ىلل أربأ »
 . «هلوُسَرَؤو

 ; لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج _ 5
 . ةتصمانلاو ةِصؤَتلملاو ةللصاولاو ةميتوتملاو ةميثاولا هللا َنَعَل »
 . « ةقّدَضلا عنأماو ةرشؤتشملاو ةرثاولاو (26) ةصَنتْاَو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج ب 6

 هئلإ ةنومخملاو اهلياَحَو اَهَرِصَتْعُمَر اهرِاَعَو رمحلا هنلا نعل »
 . « اهنمت لكآو اَهَعاَتبَمَو اهعئابو اهيقاسَو اَهبراشَو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب. رباج _ 7
 هنم لبقي ال اندحُم ىوآ ؤأ اثَدَح مالسإلا ىف ثدحأ نم هللا نع «
 . (27) « لدع الو فرت

 ىمعأ زم » ز مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ديز رنب رياج _ 978 _
 سيانلا ةنالملاو هللا ةنعل هلعف هيلاوم ريغ لوت ؤإ هيب رغ ىلاي
 . «لُدَع الو "فرص هنم لبقي الو نيعمجا

 ثَلاح نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ديز نب رباج - 9
 ىف ضاخو هكلم ىف هللا داص دقف هللا دودح نيرتح نؤد هتَعاَضَش
 .. (28) « ةمايقلا مؤي ىلارهيلَع عب انت للا ةنعل ناَو هطخس

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع دييز نبررياج _ 80 ]
 ٠ » دجاسم مهنايبنا روبق اوذختا اموق هللا نعل «

 : لاق ز ملسو هيلع هللا ليم ءىبنلا نع ديز زب ياج _ 1
 . « ةميهب ىتآ نم نؤعلم مهقيرط ىف يملنملا ىنآ نم نوعلم »
 [ .. ٠ ةصمنتملاو خ (29)

 ٠ الدع الو افرص هنم هللا لبقي ال ةغسن ىف لدع الو فرص هنم لبقي ال : هلوق (27)

٠ نيدلا خ (28)
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونر نع ديز نب رباج - 2
 عذضؤ اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنآ هريغ هنع هركذو

 نوفرَصن نيح مؤقلا لاعن عَمَسَي هنإف هيلَع ىوسو هربق يف تنلا
 هربق ىف عضؤ اذإف ةكنألما عم هحورو هتيب نم لمح هنأل ةنع
 فطاخلا قزَبلاَك اَمُهراَصْبَا فصاقلا دغرلا امهئاَوَصا ِناَكَلَم هيأ
 راف ؟ كيبن نمو كنيد امو تبر ْنَم اده اي :هل نالوقيف هناديشيف
 زرهل ليف يبت ةمَعمو ينيد مالسإلاو ىت ر هللا : لاق انمؤم ناك
 هل حتفيف كراسي نَع رظنأ ثعبت هئلَعَو تيأ ةانلَعَو تييحأ اذهك ىلع
 . امف هللا تينصَع وت كلزنم ادك : هل لاقيف راثلا قاب هربق ىف باب
 ةلا لا هربق ىف باب هل جتْفيف كييوي نمع رظناف ةتفطأ ق ذإ
 :ناوأ تاي مل هت لاقيف ضهني نأ ذيزف هتذنو هلزنم ةرب هيلع لُخذَتف
 !! مايق نم هنلإ بحا غن امف يوزلا ةمون مت اديم مت تيذ
 ' ناك اذارامتو.(29) ميمتلا ةنج قإورلامَو لمآ لإ بصي ىتح ةعاسلا
 : ِنالوشيق٬يرنآ ام : لوقيف تبر ْنَم : نالوقتف هنادمقْيف ارفاك
 _ ملَسَو هيلع هللا لص ادَمََم ينغي لجلا اذه يف لوقت ام
 تيَرف ال : نالوقيق٬شانلا لوقي (30) امَك هيف لوقأ تنمت : لوقيف
 نَع (ة1) زظنأء ثبت ءيلعَو ةش هيلو تنع اذه لَع٬تنت ال
 هللا تعطأ ؤن كلرنم اده :هل لاقيق ةنجلا ني جاب هل حتقف كييمت
 منهج لإ وربق نم بابب هل حتفيف تياميث نَع زناف هَتصَع نق ذإ اما
 ةعاسلا مايق نم يلار ضفبا ءش امو هاذأو هلزنم مغ هيَلَع لخديف
 . « باقلا نار بِصَيف

 ى ٦٣ ٣

 رطش اذه ( خلا . هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نا ) :_هلوق - 9

 ةنيكلاب ُهَذَكَنَل َلُجَرلا نإ ) : هظفلو بدالا ىف باب لوا ىف هيلع مالكلا مدقت ثيدح

 ٠ ميعن خ (29)

 ٠ ام خ (30)

٠ رظناف خ (31)
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 ٠ م ۔. .ه 7 و ,ه٠ ,ث ه۔۔ر ر ھا۔,ه۔ 2 ٥4 إ ۔ ۔ ۔ 4 ِ .

 ةمايقلا مؤي لإ هتاوضر اهب هللا بْسَكَبَك تعب ام عَلْبَت نظي َناَك امرهللا ناوضر نم

 هنلا ُبْئْكَتَف ثَعَلب ام لبت نآ نضي ناك ام هللا طخس نم ةميگلاب هَذكَتيَل َلْجَرلا ناو
 . (61) ةمايقلا مي َلإ هطخس اهب

 ٠ع ويبلا بانك ىف اضي] هيلع مالكلا مدقت ( انم سيلف انشغ نم ) : هلوق _ 0

 مهيلع لمح نم دارملا : رجح نبا لاق ( حالسلا انيلع لمح نمو ) : هلوق
 هناف الثم مهتسارحل هلمح نم. ال مهيلع بعرلا لاخدا نم هيف امل مهلاتقل حالسلا

 . مهيلع ال مهل هلمحب

 س .. .... - . انتقي رط ىلع ىأ : ىمقلعلا لاق ( انم سيلف ) : .هل وق .

 فيوختلاو رجزلا ىف ةغلابملل ةلملا ىلع سيل هنا ةدارا لامتحا عم ظفللا قلطاو

 . انقالخأ نم سيلو انل ىلوب سيل هنآ اندنع هانعمو

 (1) ثلاثلا ءزجلا لثاو] ىف هيلع مالكلا مدقت ( انم سيلف بهتنا نم ) : هلوق

 اضيا هيلع مالكلا مدقت ( ان ريغص محريو ان ريبك رق وب مل نم انم سيلو ) : هلوق

 . (2) شفلاو خاسفنالاو ابرلا باب ىف

 : هلوق ىلع مالك دعب : ىمقلعلا لاق ( دودخلا برض نم انم سيلو ) : هل وق

 ببسلا ناكو : هصن ام هدقتعم بسانيل رهاظلا فالخ ىلع جيرختلا نم ) انم سبل (

 .نيدلا نم جارخالا ىلع ىفنلا لمح نم عنام الف عقو امم طخستلا وا ميرحتلاب ملعلا

 الاو كلذ ىف بلاغلا هنوكل كلذب دخلا صخ ( دودخلا مطل ) : هلوق ىف لاق
 نادخ الا ناسنالل نكي مل ناو بويجلاك اهعمجو . كلذ ىف لخاد ندبلا ةيقب برضف

 . ظيلفتلل عمجلا ةدارا رابخعاب دحاو ببحو

 ىلاعت لاق هعطق ىآ هباج نم بيج عمج : حراشلا لاق ( بويجلا قشو ) :هلوق

 هيف لخديل بوثلا نم حتفي ام وهو (62) « اولاب َرُخَصلا اوباج نيذلا ةم »
 . طخسلا تامالع نم وهو . خلا . هحتف لامك هقشب دارملاو هسبلل سارلا

 ٠ عجاريلف 724 : ثيدحلا مقر (61)
 . ٠ 753 باتكلا ىف ثيدعلا مقر (1)
 ٠ 582 باتكلا ىف ثيدحلا مقر (2)

٠ 4 : ةيآلا . رجفلا ةروس (62)
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 .مالسالا لبق ةرتفلا نامز ىهو : حراشلا لاق ( ةيلهاجلا ىوعدب اعدو ) : هلوق

 اذكو اهوحنو ةحاينلا نم يا ( ةَّليِماَجلا لما ىود ) : ملسم ةياور ىفو
 هالبجاو وحن اعرش مرحي امم ةيلهاجلا ىف لاقي ناك ام هئاكب ىف لاق ناب ةبدنلا
 . روبثلاو لب ولاب ءاعدلا اذكو هادضعاو

 مدقت دقف ناهكلاو فارملا اما ( خلا . وهف لوقي اميف ةقدصف ) : هلوق - 1
 . (63) تامرحملا لوأ ىف امهيلع مالكلا

 لبقتسم ىف تانناكلا نع رابخالا ىطاعتي نم نهاكلا نأ وهو امهنيب قرفلا مدقتو
 قورسملا ءىشلا ةفرعم ىعدي ىذلا وه فارملاو . رارسالا ةفرعم ىعديو نامزلا

 . امهوحنو ةلاضلا ناكمو

 . ثلاثلا ءزجلا لئاوا ىف هيلع مالكلا مدقت دقف رحاسلا اماو

 برا ناَلَص لبقت ل :ئش نَع هلأست افار ىتأ م عماجلا تاياور ضعب ىفو ِ
 . . ل

 :ضايع ىضاقلاو ىوونلا لاق :: لاق هدارياب ساب ال امالك :: حراشلا هيلع بتكو

 هربخي نجلا نم ىلو ناسنالل نوكي نأ اهدحا برضأ ةثالث برعلا ىف ةناهكلا تناك

 ىلص انيبن ثعب ثيح نم لطب مسقلا اذهو . ءامسلا نم عمسلا نم قرتسي ٠ امب

 . ً . ملسو هيلع هللا

 برق امم هنع ىفخ امو ضرالا راطقا ىف نوكي وأ ]رطي امب هربخي نأ : ىناثلاو
 نيبرذضلا نيذه نيملكتملا ضعبو ةلزتعملا تفنو . هدوجو دعبي ال اذهو دعب وأ

 . نوبذكيو نوقدصي مهنكل هدوجو ىف دعب الو كلذ ىف ةلاحتسا الو . هولاحاو

 . ماع مهنم عامسلاو مهقيدصت نع ىهنلاو

 بابساب رومالا ىلع لدتسي ىذلا وهو فارع اهبحاصو ةفارعلا نفلا اذه نمو
 . ءاسنلا هلمفت ىذلا اصحلاب برضلا .اذه دضتعي دقو اهب اهنفرعم ىعدي تامدقمو

 موجنلاو ,قرطلاو رجزلاب نوكي نفلا اذه ضعبو لمرلاب طخلا وه : ليقو
 ..و عرشلا مهبذك دقو ةناهك ىمست اهلك برضالا هذهو ةداتعم بابساو

 7 : . .مهنايتاو مهقيدصت

 ناكمو فورسملا ناكملا ةفرعم ىطاعتي ىذلا وه فارملا : هريغو ىباطخلا لاقو ..
 . اهوحنو ةلاضلا

::ه 636 و 633 : ثيدحلا مقر (63) :



 ` مهنم هلوسرو هللا اربت نمو نينوعلملا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا 17

 زَجو رمع هللا َقلَخ :: ةداتق لاق : هصن ام موجنلاب قلمتي ام ىلع مهضعب بتكو

 نمف . اَهب ىَدَنُهي تامالعو نيطايشلل آموجزو ءامسلا ةنيز اَهَنَعَج ةئالنل موجنلا
 هل ملع ال امو هينعي ال ام فلكتو هيصن عضاو اطخ ةطخا دقف كلذ ريغ اهيف لاق
 . نيعمجا ' مهيلع همالسو رللا تاولص ُةكنالملاو ايبنالا هملع نع زجع امو . هب

 الو دَحا َةايَح رجت ىف هللا َلَعَج اَمَو ) : دازو هلثم عيبرلا نع ىراخبلا ىفو
 . ( موجنلاب نولّلَعَتيو بذكلا هللا ىلع نورَتفي امناو هتوم ؤ هقزر

 لاق ةلبقلا ةفرعمل امعارجم ىرجي امو نادقرفلاك اهميلعت نم بجي ام امأو

 . دح] لك ىلع نبع ضرف هنا انباحصأ مالك رهاظو ىفارقلا

 ليللا ءازجاو ةلبقلا ىلع هب لدتسي ام موجنلا ماكحا نم ملعتي : دشر نبا لاقو

 نم اهعيضاوم هب فرمي امو رحبلاو ربلا تاملظ ىف هب ىدتهب امو هنم ىضم امو

 . بحتسم وهو : لاق اهبورمو اهعولط تاقواو كلفلا

 ىلع اضرف ةالصلا تاقوأ هب فرعت ام نوكي'نآ دعاوقلا ىضتقم : ىفارقلا لاقو ٠

 . تاقوالا ىنف ديلقتلا زاوجل ةيافكلا

 ىنغتسي ىرورض هناف لاوزلا الا تاقوالا ىف ديلقتلا زوجي : زارطلا بحاصلو
 . نايعالا ىلع اضرف كلفلا ملع نكي مل كلذلف . ديلقتلا نع هب

 دمتعي ال هنال لالهلا ةيؤر تقوو رهشلا ناصقن ىلا ىضفي ام ةهارك دشر نبالو

 هوركم تافوسكلا هب ملعي ام كلذكو ىنعي ال امب لافتشالا وهو عرشلا ىف هيلع

 كلذب رابخالا نع رجزيف باسحلاب بيفلا ملعي هنا ةماعلا مهويو ائيش ىنغي ال
 . هيف لاطا ام رخآ ىلا هيلع بدؤيو

 . (1) ( خلا . ءارما نم .هللاب كذيعا ) : هلوق - 2

 ىلع ملسملا قح نم نال كلذو ( ملسمب سيلف املسم رقح نم ) : هلوق - 3

 انيبح وقي مل نم نمي سيل ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هريقوتو هميظعت ملسلل
 َ َ . مدقت امك ( انريِفَص محريو

 . ءىشب هللا همحر ىشحملا هيلع قلعي ملو . رازبلاو ىثاسنلاو دمحاو ىنمرتلا هاور ثيدعلاا )(
 ةياب مهملظ ىلع مهدعاسو مهبراشم تناك امهم ةربابجلاو ةملظلا ناعا نم نا ىلا حيرص :"
 الو هلوسرو هنم هللا ىترب ملالا ىف مهكيرش وهف مهتسلاجمو مهتقداصمو مهيلع لوخدلاب و : و
 ىفوت ةمرح نم ةمالا ءاملم نم نبققعملا ضعب هار ام هبغو ثيدعلا اذهب المعو 6 ضوعل :

 ةيمالسالا راطقالا ضعب ءالتبا نابا ةيرامعتسالا تاطلسلا فرط نم ةريسملا اهريغو ةيرادالا ب
٠ . ٠ هتقحم ىهتنا . رامعتسالاب
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 : ( هيخأب يبكرلا ) : اضيا لاقو

 . « مسإلا ينرةبيئَع ىف لج هللا لكاجإ ) نم : اضيا لاقو

 . هلحم ىف نيب امك ةريثك ضعب ىلع مهضعب نيملسملا قوقحو

 . (٨ر .ناَوُذُمْلاَو مثالا لع انواعت و ىوقتلاو ربلا لع اؤن اعت ر» : ىلاعت لاقو

 مدقت ) ةئجرملا نم هللا للا أربأ ةيردتلا نم هللا للا أربا ( : هل وق _ 4

 . (64) ةيافكلا هيف امب امهيلع مالكلا

 ةمشاولا ُهَللا َنَعَل ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 5
 ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةصمنتسملاو ةصمانلاو ةلصوتسملاو ةلصاولاو ةمشونملاو

 . ( ةقدصلا عناملاو ةرشوتسملاو ةرشاولاو

 باب ىف ةيافك هيف امب نهيلع مالكلا مدقت ( خلا . ةمشاولا هللا نمل )_: هلوق
 ِ . (65) تامرحملا

 ىلع مالكلا مدقت . خلا . اثدح مالسالا ىف ثدحا نم هللا نعل ) : هلوق - 17

 هيبأ ريغ ىلا ىعدا نمو ) :: هلوق كلذكو ثلاثلا ءزجلا لئاوأ ىف اضيأ هب قلعتي ام

 . (66) ( خلا

 دعب ىنمي ( خلا . هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم ) : هلوق - 9

 : لاق ثيح ةمجرتلا ىف ىراخبلا هب حرص امك زوجيف هلبق اماو مامالا ىلا لصو نا
 ركذ دعب هصن اثيدح ركذف (ناطلسلا ىلا عفر اذا دحلا ىف ةعافشلا ةيهارك باب)

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دانسالا

 هللا لوسر ملكي نم : اولاق تقرس ىنلا ةيموزخملا ةارملا مهتمها اشيرق نا
 ىلص هللا لوسر بح ديز ن ةماسأ الا هلع ءىزرنحي نمو ملسو هيلع هللا ىلص

 نم رتَح ىف مَّمصَتأ ) : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملكف ؟ ملسو هيلع هللا
 مهتا مكلبق م لض تإ سانلا اهنأ ن ) : لاق بطخف : لاق مث ( ؟ هللا ردوُد]٠ح

 ` ٠ 2 ةيآلا . ةدئاملا ةروس (')
 ٠ 762 : باتكلا ىف ثيدحلا مقر (64)

 ٠ 637 : باتكلا ىف ثيدعلا مقر (65)
٠ 753 : باتكلا ىف ثيدحلا مقر (66)
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 هياو . ًدَحلا ويَلَع اومافا مهيف فيعضلا قرس اذإو هوكرت يرقلا قرس ادإ اوناك
 . ( اَمَدَي ّمَحُم طقل ثقرَس محم تن ةمياق نآ ؤ رّللا

 ةعافشلا نا نم ةمجرتلا ىلع هبتك ام كلذ نم . اريثك اثيش هيلع رجح نبا بتكو
 . كلذ لبق زوجتو مامالا ىلا دحلا غلب اذا زوجت ال

 دح ىف عفشت ال اهيف عفش امل ةماسأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ هيفف
 . لاق نا ىلا . كرتم اهت سينف انيلإ تهتنأ اذ دوُدُحْلا نف

 ( َبَجَو دَقَق رتح نه ىقلب امف مكنيب اميف دوُدُحْلا ا ؤفاَعَت ) :: رخآ ثيدح ىف
 . لاق نأ ىلا مكاحلا هحخصو ناطلسلا غلبي مل ام دحلا نع وفعلا ) دواد وبآ هل مجرت

 . ( ممأ ىف هللا داص ُدَقَك للا دودح نم رتح تود هتعافش تلاح

 داصلاب هبتك امهنم لك فو ( هكلم ىف هللا داص ذف ) ىرخا ةياور ركذو
 . داضلاب فنصملا ةياور ىفو

 هيف عفشف اقراس ريبزلا ىقل : لاق ريبزلا نب ةورع نع ىناربطلا جرخاو : لاق
 . عفسشملاو عفاسشلا هللا نعل مامالا غلب اذا : لاقف . مامالا غلبي ىتح : هل ليقف
 َ . لاق نا ىلا . هوحن ريبزلا نع ةعيبر نع أطوملا ىف جرخاو

 اولخف اقراس اوذخا ريبزلاو رامعو سابع نبا نا ةمركع نع حيحص دنسب و
 م م مد . ّ . ..
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 اوُمَقْشا ) ظفلب رخآ ثيدح ىف : لاق نا ىلا .“هلييَس هوت نا كّرَسل تنا تنك ؤل
 . لاق نا ىلا .هنعهللا اقمع لق اَمَعَك يلاولا إ لصو اق ىلاولا قاب ليعت م اَم

 عطقب ال نأ دارأ مث هءادر قرس ىذلا ةصت ىف ةيمأ نب ناوفص ثيدح ىن

 .. ( رب ىننأ نا ت الَح 5 : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا .رمأف قرس ىذلا ةصق ىف دوعسم نبا ثيدحو
 : لاقف ؟ همطق تمرك هناك هللا لوسر اي : اولاقف .هيلع فسا هنم اوارف هعطقب
 1 - . ه ٠2 م, < ّ ه 2٠ ٠ .ح ىقتنا ادإ مامإلل ىفني هنا مكبحأ لَع ناطيشلل ناوا اؤنوكت ال ؟ ىنغم امو )

ِ . ( وفعلا بحي “وَعَع هللاو هميقت نا دحلا رليلإ
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 . مكاحلا هححصو دمحا هجرخا ةفوقوم ىرخاو ةعوفرم ةصق ثيدحلا ىفو

 هجرخا ( روحلا ىف آل مهنال تائيهلا ىود ارئيِقَأ ) اعوفرم ةضئاع ثيدحو
 . زيزعتلا ىضتقي اميف ةعانشلا زاوج هنم دافتسيو دواد وبأ «

 ةدراولا ثيداحالا رثاس هيف لخديو . قافتالا هيف هريغو ربلا دبع نبا .لقن دقو
 . مامالا غلبي مل ام ىلع ةلومحم ىهو ملسملا ىلع رتسلا بدن ىف

 فالخلاو اهبسنو اهمسا نايب نم هركذ لوطي امم ةيموزخملا ةأرملا ىلع ملكت مث

 ىتات تناكو تجوزتف اهتبوت تنسحو تبان مث اهدي تعطق اهنأو تقرس اميف

 امب ثيدحلا ىلع ملكتف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا اهتجاح عفرتف ةسئاع ىلا

 . لاق مث هركذ لوطي

 ةمجرتلا ىف تمدقت دقو دودحلا ىف ةعافشلا عنم دئاوفلا نم ثيدحلا ىنو

 . كلذ ىف ءاملعلا فلتخاو . رمالا ىلوا ىلا كلذ ىهتنا اذا عنملا دييقت ىلع ةلالدلا

 ةنسح بونذلا ىزؤذ ىف ةعافضلا نأ افالخ ملعأ ال ربلا دبع نب رمع وبأ لاقف

 . هتغلب اذا اهميقي نا ناطلسلا ىلع نأو ناطلسلا غلبت مل ام ةليمج

 مل نمو سانلا ىذاب فرع نم نيب قرف هنا كلام نع هريغو ىباطخلا ركذو

 كلذب فرعي مل نم امأو . ال مأ مامالا غلب ءاوس اقلطم لوالل عفشي ال لاقن فرعي

 . مامالأ غلبي مل ام هل عفشي نأ ساب الف

 افع ولو مامالا غلب اذا فذاقلا ىلع دحلا ةماقا بجوا نم بابلا ثيدحب كسمتو

 . ىعازوالاو ىروثلاو ةيفنحلا لوق وهو فوذقملا

 نال دحلا كلذب أردي و اقلطم وفملا زوجي : فسوي وباو ىعفاشلاو كلام لاقو

 كلت تناكف فذاقلا قدصب ةنيبلا ميقي نأ زاجل فوذقملا وفع دمب هدح ول مامالا

 . ةيوق ةمهبش

 . ةقرسلا دح ىف لاجرلا عم ءاسنلا لوخد هيفو

 . ةماسال ةبقنمو قراسلا ةبوت لوبق هيفو

 ىف ملسو هيلغ هللا ىلص اهيبا دنع مالسلا اهيلع ةمطاف نا ىلع لدي ام هيفو
. لاق نا ىلا هدنع كلذ ىف ةياغلا اهنأ ىلا ةرابشا ةصقلا ىف ناف لزانملا مظعا
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 نومك ةبسانملا نم مدقت ام ةلمج نم نال ةشئاع نم لضفا اهنا اهنم ذخؤي الو

 . ةاواسملا ىفني الو اهمسا قفاو ةصقلا ةبحاص مسا

 وا .ابيرق وأ ادلو ناك ولو هيلع بجو نم ىلع دحلا ةماقا ىف ةاباحملا كرت هيفو
 ةعافملل ضرعت وا هيف صخر نم ىلع راكنالاو . كلذ ىف ديدشتلاو ردقلا ريبك

 . هيلع بجو نميف

 بتارمو لعفلا نع رجزلا ىف ةغلابملل ردقلا ريبكلاب لاثملا برض زاوج هيفو
 . ةفلتخم كلذ

 رعضح نب دمسأ ةأرما نأ نايفس تنب ورمع مأ ةصق ىف ىبلكلا نب ١ ىكح دقو

 هللا ىلص ثىبنلل كلذ ركذ اديسا نأو . اماعط اهل تمنصو تعطق نا دعب اهتوآ

 . ( قاع هللا اَمَمحَر اهتمجرت ) : لاقف هتارما ىلع ركنملاك ملسو هيلع
 كسمتو . عرشلا رمأ فلاخ نم اميس ال ممالا نم ىضم نم لاوحاب رابتعالا هيفو

 .ءىشلا لعف نم انريذحت ىلا ةراشا هيف نال انل عرش انلبق نم عرش نا لاق نم هب

 متي امناو . رظن هيفو . اوكله امك كلهن الئل انلبق نم نيذلا ىلا كالهلا رج ىذلا
 .الصأ ىعدملا ىلع هيف ةلالد الف ماعلا ظفللا اماو انعرش ىف قراسلا عطق دري مل ول نأ

 ىف ةياورلا ( دجاسم مهئايبنا روبق اوذختا اموق هللا نعل ) : هلوق - 0
 ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ةشئاع نع دانسالا ركذ دعب ىراخبلا
 دجاسم هئايبنأ روبق اونَحَتا ىزراَصَتلاَو ةوهلا هنلا نقل) : هيف تام ىذلا هضرم
 . دجنم َدَعَتِ نآ ىصحأ ينا ريغ . هزبق زربأل كلذ الولو

 مل مهو اهلا نوكيب هللا نود نم ذختي ىذلا نال فنصملا ةياور نم رهظا يهد .
 نا الا مهللا . مهمعز ىلع هللا ىلا ابرقت ةالصلل اعضوم اهوذختا امنا ةهلآ اهوذختي
 نود نم ةهلآ ذاختا كلذو ةدابملا ىف اهومظع دقف دجاسم اهوذختا امل مهنا لاقي
 هللا ىلا مهمانصا ةدابعب نوكرشملا برقت امك هللا ىلا اهتدابعب اوبرعن مهنال ِ ِ ةت مهنال هللا

 مهناسل ىلع درو ام لوبقب وه امنا مالسلا مهيلع ءايبنالا ميظعت نال كرشلا نيع كلذو : ه ٦ .٦ال دأ رش ! كلذ
: . مهروبق ىف ةدابعلاب ال
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 ايش لعف نم نا كش الو هنذا ريغ نم يأ ( هللا نود نم ) ىنعم نا لمتحيو
 ةياورل بسانملا وهو طقاس خسنلا ضعب ىفو . نوملم وهف هيف هللا نذاي مل
 . (67) يراخبلا

 كلذلف ءانبلا نم معأ ذاختالا : دشر نبا لاق : رجح نبا لاق ( اوذختا ) : هلوق

 اهيف ميقملا نال كلذ وحنو طاطسفلاو ةميخلا لمشيف ىنعي . خلا . ةمجرتلاب هدرفا
 نوكي دقو ربقلا دنع دجسملا ذاختا مزلتسيف اهيف ةالصلا نم ولخي ال ربقلا دنع الثم

 ١ . رجح نبا نم اصخلم .. خلا . ةهاركلا دادزتف ةلبقلا ةهج ىف ربقلا

 ملو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ربق فشكل ىأ ) هربق زرسال ) : هلوق ىف لاقو

 مسروي نا لق ةشئاع هتلاق اذهو هتيب جراخ نفدل دارملا وا لناحلا هيلع ذختي

 . ىوبنلا دحسسملا

 دحال ىتاتي ال ةددحم لكشل ا ةثلثم اهت رجح تلعح دحسملا عسو امل اذهلو

 : اهلوق ىف . لاق نأ ىلا . ةلبقلا لابقتسا عم ربقلا ةهج ىلا ىلصي نأ

 بابلا ةياورف : هصن ام تاياور ركذ دعب ( ادجسم ذختي نأ ىشخأ ىنأ ريغ )

 . لاق نأ ىلا . هربق زاربا نم تعنم ىنلا ىه اهنا ىضتقت

 مهرمأ ىذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نأ ىضتقت اهناف حتفلا ةياور فالخب

 . خلا . كلذب .

 ءايبنالا روبقل نودحسي ىراصنلاو دوهيلا تناك امل : هصن ام ثيدحلا اذه ىف

 مهنعل اناثوا اهنوذخنيو اهوحن ةالصلا ىف نوهجوتي ةلبق اهن ولعجي و مهناسثل اميظعت

 كربتلا دصقو حلاص راوج ىف ادجسم ذختا نم اماف كلذ لثم نم نيملسملا عنمو
 ةهارك هيفو . ديعولا كلذ ىف لخدي الف هوحن هجوتلا الو هل ميظعتلا ال هنم برقلاب

 . خلا . هيلا وا هيلع وأ ربقلا بناجب ناك ءاوس رباقملا ىف ةالصلا

 همالك لمحي ناب عمجلا نكميو . رهاظلا بسحب ابارطضا همالك ىف نا هيفو
 . ةهاركلا عم زاوجلا ىلع ايناثو ميرحتلا يفن ىلع الوا

٠ دنسملا عبط دنع ىماسلا خيشلا اهدمتعا دقو (67)



 مهنم هلوسرو هللا اربت نمو نينوعلملا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا ¡ور

 ىذالا ةطاما نال كلذو ( مهقيرط ىف نيملسملا ىذأ نم نوعلم ) : هلوق _ 1

 . نوعلم رفكلا لعافو رفكلا نم ءاذيالا نوكيف مدقت امك ناميالا نم قيرطلا نم
 . مئاهبلا نايتا كلذكو

 حبذت اهتميق مرغ عم دحلا هيلعف ةميهبلاب انزلا ناك ناو : دعاوقلا ىف لاق

 . خلا . انباحصأ رثأ ىف ركذ اميف نفدتو

 كلل هيلع واهل نكت مل اذا دارملا له رظني ( اهتميق مرغ عم ) : هلوق نكل
 . لوالا رهاظلاو هيلع اظيلغت هل تناك اذا نيكاسملاو ءارقفلل كلذ عفديو اقلطم

 . ملع] هللاو
 ماعنالا ةميهب نم تناك اذا نفدلاو حبذلاو ةميقلا مرغب دارملا له اضياو

 . ملعا هللاو . هلعفب اهلكا مرح هنال لرالا ره اظلاو اقلطم وأ

 ؟ همزلي اذامف ةب وتلا داراو اهليبسل ةميهبلا تضم ىتح كلذ لعفي مل اذاو

 . ررحبلف ةرافكلاو مدنلا هب زحي هن ١ ملعا هللاو رهاظلاو

 (خلا موقلا لاعن عمسي هناف هيلع ىوسو هربق ىف تيملا عضو اذا) : هلوق _ 2

 هذه ناف ىراخبلا ةياور ىف (1) ربقلا باذع باب ىف هركذ لوطي امب هيلع مالكلا مدقت
 كانه اهتركذف اهنم اليلق الا ىراخبلا اهركذ دقو كانه فنصملا اهركذي مل ةياورلا

 ۔ عجاريلف . انه اهركذ .فنصملا ناب يل ملع ال هنال

 : لاق ثيح ثيدحلا اذه ببش رجح نبا ركذو

 . ارصتخم هدنع عقو اذك ( هربق ىف عضو اذا ديملا نا ) : هلوق

 دنسلا اذهب ديعس نع ءاطع نب باهولا دبع قيرط نم دواد يبأ دنع هلواو

 لاقف عزفف اتوص عمسف راجنلا ىنبل ًاَلْخَت لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا ءىبن نا
 : لاقف ةيلهاجلا ىف اونام سان هللا لوسر اي : اولاق ؟ روبقلا ممم ٌباَحَصا نم

 . < < . ے. . .؟ 2ِ : َ + ة

 . ( لاجدلا ةنتف نمو ربقلا باذم ن هللاي اؤذوَعت )

 نايب دافاف ( ثيدحلا ركذف َدّبَعلا نإ ): لاق ؟ هللا لوسر اي كاذ امو : اولاق

 / . ثيدحلا ببس

 دبعس قيرط نم ىذمرنلاو نابح نبا داز : رجح نبا لاق ( ناكلم ) : هل وق

 . ريكتلا رعاللو ركنملا امهيَحل لاقي ناقرزا ِنادَوُسا ةريره يبا:نع يربقملا

٠ دمب امو 812 ثيدحلا مقر(1)



 183 مهنم هلوسرو هللا اربت نمو نينوعلملا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا

 طسوالا ىف ىناربطلا داز ( ريكنو ركنم امهل لاقي ) : نابح نبا ةياور ىفو

 رثي اهبايناو نياحنلا رودق لثم ايهئْيَعَأ ) ةريره ىبا نع ىرخا قيرط نم
 ن لاق نأ ىلا قازرلا دبعل هوحنو _ َعَرلا لم ايهتاَرصأَو (68) رقبلا ىِماَيَص

 < اذإ .< .7- ..- 4+٨+.۔۔< مه مو مم ,س ِ . .۔-حس۔۔ [ .؟ .,. .ه ۔

 مل تم عا اهينع عمتجا ول ةررم امهعم امحروُعنش ىف نآطيَو امهبآينآي نارفُحَي
 توملا ركذ فيلات ىف اندنع روكذم هبلاغ وا هلك اذهو مدقت ام رخآ ىلا ( آاهولقي
 . هتياور تمدقت دقو

 نالوقيف-» ىراخبلا ىف ةياورلا ( خلا . كبر نم اذه اي هل نالوقيف ) : هلوق
 ١ . ( ٍدَنَحَُم ٍلُجَرلا اده ىف لوقن تنع ام

 : لاق هللا هاده ناف ؟ بْعَت تنك ام هلوا ىف دواد وبا داز : رجح نبا لاق
 ؟ لجرلا اذم ىف لْوَقَت نك ام : هل لاقيف هللا دبعأ تنك

 .ثيدح نم هلو ؛ هكيف ناك ىزلا لجرلا ادمع ام ةشئاع ثيدح نم دمحألو
 م م, 2 ۔ و < ر 4« . ,<.. م ِ ر , ۔,۔. 3.٠

 هلوُسَرَو ُهدْبَع دمحم ناو هللا الا ةلا ل نا دهشا لاق انمؤم ناك ناف ) ديعس ىبا
 ٠ مدقت ام رخآ ىلا

 ىراخبلا ىف ةياورلا ( خلا . هللا تيصع ول كلزنم اذه اذه اي هل لاقيف ) : هلوق ,
 ے . .ى 7 . ۔ .4 .

 . ( رانلا نم كدعقم ىلاإ ظنأ : هل لاقيف )
 - م 7 م م وو ر . ے م - -

 نكيلو رانلا ىف ناك كتيب اذه هل لاقيف ) دواد ىبأ ةياور ىف رجح نبا لاق

 ىتح ينوعد لوقيف ةنجلا ىف اتيب هب هللا لدبف تمحر صع َلجمَو زمهلا
 . لاق نأ ىلا . تكسا هل لاقيف ىلها ريثباف بهذا

 هللا تيأر لَع هل لاقيف ) حيحص دانساب ةريره ىبأ ثيدح نم هجام نبالو
 مّصحي اميلا رظنيف رانلا ىلا ةَجَرَف هل جرفف ةللا ىَرَي نآ رخأل ىغبني ام لوقيف
 . لاق نا ىلا .هللا كاَكَو ام َلا, رظنا : هل لاقيف اضعب اهضعب

 دادزيل . ءاسا ول راتلا نم ُهَدَعَقَم ىآَر الإ ةنجلا دحأ رخدي الرةريره ىبا نع
 : ۔ هسكع ركذو ( اركش

 هداتق لاق ىراخبلا ىف ةياورلا (خلا ةنجلا ىلا هربق ىف باب هل حتفيف) :: هلوق

 .نع نابيش قيرط نم ملسم داز : رجح نبا لاق . هربق ىف هل حسفي هنا انل ركذو
 . ي ه رمم ىإ ۔,, 2 . . .۔ ,وإ ۔,۔ . ۔ ه ه ۔ _

 . مدقت ام رخآ ىلا (ں وثعبي موي ىلإ ١رضح الو اعارذ نوعبس) ةداتق

نرقلا دحاو ةصيص عمج ىصايصلا (68)
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 بيطو هيلزنم درب) توملا ركذ ىف ةياورلا (هتذلو هلزنم درب) :_هلوق

 ' .. (,هيحير

 . هنامز ىأ ( كلذ نابا ) : هل ق

 سورعلا ةَموَن من ) انموق دنع تاياورلا ضعب ىف ( سورعلا ةمون من ) : هلوق

 ام رخآ ىلا ( كلذ هيجضم نيللا ةنغب تح هيلإ هيمأ بحا الإ هظقوُي ال ىزلا
 . اضيا مدقت

 ىف ماع ربقلا لاؤس نا ىلع لدي مالكلا اذه ( ارفاك ناك اذا اماو ) : هلوق

 ناميالا ىعدي نم ىلع عقي امنا لاؤسلا نأ معز نمل ,افالخ دالرشملاو قفانملاو نمؤملا

 نم قازرلا دبع هاور ام كلذ ىن مهدنتسم رجح نبا لاق ( الطبم وأ ناك اقحم

 قفانمو نمؤم نالجر نتفي اَمَتا ) : لاق نيعباتلا ءاربك دحا ريمع نب ديبع قيرط
 ىلع ةصانلا ثيداحألاو فوقوم اذهو ( هفرت الو دمحم نع لاسي الف رفاكلا اماو

 . لوبقلاب ىلوأ ىهف ةحرحصلا اهقرط ةرثك عم ةعوفرم لأسي رفاكلا نأ

 . لأسي رفاكلا ناب ميكحلا يذمرتلا مزجو

 وهو لاست هنأب ةركذتلا ىف يبطرقلا مزجف : زيمملا ريغ لفطلا ىف فلتخاو

 اولاق عت نمو،لاست ال هنأب ةيعفاشلا نم دحاو ريغ مزجو ةيفنحلا نع لوقنم

 . نقلي نا بحتسي ال

 . هركذ ادحا فرعأ الف كلملا امأو لاسي له ءىبنلا ىف اضيا فلتخاو

 . (89) ربقي نأ هنأش نمب صتخي لاؤشلا نال لأسب ال هنأ رهظي ىذلاو

 . لأسي ال كرشملا نآ وهو ىنعي لوالا ىلا ربلا دبع نبا لام دقو

 رفاكلا اماو . ةلبقلا لها ىلا ابوسنم ناك نمل ةنتفلا نأ ىلع لدت راثآلا :: لاقو
 . . لاسي الف دحاخلا

 تباتلا لوقلاب اوثَمآ نيذلا هللا يتي ».: ىلامت هللا لاق ملسملاو رفاكلل لاؤسلا
 - . 7 َ 7 ّ .ب ٠

 . لاق نأ ىلا (70) « ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف

 ٠ موصعم ريغو فلكم وه لم صخي لاؤسلا نا لاقي نا ىلوالا (69)

٠ 27 :.ةيآلا 0 ميهاربا ةروس (70)
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 هباوجف هنيد نع لاسي نمم سيلف دحاجلا رفاكلا اماو : ورمع ىبا لوق اماو
 لاق هنيد نع لأسي رفاكلا نا ىلع ةلالدلا زيزعلا باتكلا ىف لب ليلد الب ىفن هنأ

 : ىلاصت لاقو « نيلسرملا ًرلاشتلو مهيلا ليا نيذلا رلاسَتنَق ه : ىلاعت هللا

 : . «» َنبعَمَج . َ 1 هسْلاسَسَل كبرو «

 . ةمايقلا موي نوكي لاؤسلا اذه نا لوقي نأ ىفانلل نكل

 ًكاَو ) ::: ةروكذملا دواد ىبا ةياور ىف رجح نبا لاق ( يردأ ام لوقيف ) : هلزؤق
 ؛ « بست تنم امهل لوقيت هرهَتْنَتَف ثلَم هاتأ مرب ىف حضو اذإ رفاملا

 ٬يردا ال هاه هاه :: لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقَيَق ) ثيداحالا رثكا ىفو

 متا وهو يردا ال هاه هاه : لوقيف ؟ مكيف تعب ىزلا لجرلا اذمت امن : نالوقيف

 . اقايس ثيداحالا

 . ( تيلت الو تيرد ال ) ىراخبلا ىف ةياورلا ( تيلتيا الو تيرد ال ). : هلوق

 ةحوتفم مال اهدمب ةحونفم هانثمب تاياورلا رثكا ىف اذك : رحح نبا لاق

 . . ةنكاس ةيناتحتو

 ىنعملا وآ نآرقلا ,تارق الو تمهف ال ىأ ترولنت هلصأ ( تيلت ) هلوق : بلعث لاق

 . . تيرد ةاخؤمل ءايلاب هلاق امناو ىردي نم تعبتا الو تيرد ال

 ال هباوصرو : ليق . اهل ىنعم الو عابتا ( تيلنيا ) هلوق : تيكسلا نبا لاقو

 ام ) يأ ( توملا ام ) : مهلوق نم تلعتفا نزوب ةانثملا لبق ةزمه ةدايزب تيلتأ
 ٠ ىب اطخل ١ مزج هبو ىعمصال ١ نع كلذ ىكح ) تعطتسا

 ةياردلا بلط ىف ترصق الو تيرد ال ) : هل ليق هنأك ترصق ىأ : ءارفلا لاقو

 ۔ ( يردت ال تنأ .مث

 .ةعاطتسالا ىنممبو ريصقتلا ىنعمبو دهجلا ىنعمب نوكي ( ولالا ) ىرهزالا لاق

 الو تيرد ال ) ةياورلا باوص نأ بيبح نب سنوي نع ةبيتق نبا نع ىكحو .
 هعبتي نم هل نوكي ال هناب هيلع وعدي هناك ةانثملا نيكستو فلآ ةدايزب (:تيلتاأ

 . اهنوعبتي ادالوأ دلت مل ىآ هلبا تيلتأ ام .: لاقي ءالتالا نم وهو

 . ىردت نأ تمطتسا الو تيرد ال يا ىنعملاب هبشا يعمصالا لوق : لاقو

. . تيدتها الو تيرد ال ديعس يبا ثيدح نم دمحأ دنع عقوو
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 . ( تحلفأ الو تيرد ال ) قازرلا دبعو رمع نب ديبع لسرم ىفو

 هدمب دازو ( تيدتها الو تيرد ال ) توملا ركذ باتك ىف اندنع ةياورلاو

 امف نيلقثلا الا ءىش لك اهعمسي ةحيص حيصيف هينذأ نيب ةبرض قارطملاب هنابرضيف
 ىلع :: هل نالوقي مث « َنؤئاللا هنعل ه : ىلاعت هلوق كلذو هنعل الا ءىش هعمس

 . خل ا .ي ةنحل ١ ىلا باب هل حتفيف ثعبت هيلعو تم هيلعو تشع اذه

 .(71) ثيدحلا دئاوف ىلعو ( نيلقثلا الا ءىش لك هعمسي ) : هلوق ىلع مالكلا مدقنو

 ١

٠ عجاريلف 812 : دنسلا ىف ثيدحلا مقر (71)
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 لامعألا تاطبحمو ءايرلا ىف

  - 3لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج
 يه  ), . . 12۔¡٤ ٠ ٠١ ه۔ذ ن ۔» د ۔ه۔ . ع۔<۔ 4 ,%

 قراسلا قرشي الو نيؤم وهو ينزي نيح ىنازلا ينزي ال » : لاق هنا
 نإق نمؤم وُهَو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو نيؤم وهو قرشي نيح

 هَئلَع هللا با بات « .

  - 4لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج :
  4هرمح ه حإ هو٥ه۔ح ىد 2 . ه۔٩ < م4ع۔۔

  » 0ِال و اسمش نوذُبعي ال مهد ر امأ يرعي رم نورمكيتش يبما ن

 مهلامعأب نوؤاَرُي مهنكل انن الو آرجَح الو ارمق « .

  - 5لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج :
 ,۔4“.,۔ .,.. م س م %  2ً . 4٥4ر ه -

 » رذلا بيبد نم يتنقأ ىف ىفخأ قافنلاو اقافز ءايرلا رصي « .

  - 06نع دي ز نب رب اج ١ لاق لسو هيلع هللا ىلص ءىبنل :

 » رقنالغلا سوؤز لمع ءامسا ةعبزاب ةمايقلا موي ينارملا ىعدي © م, ۔ .ك , ۔ذ ه۔ ء . م . ٤ ح ۔ .؟ . هم۔م 4 [ 2
 نسم كرجأ ذّعَف كرججَا رعيَحَو كلَمَع لطب رياخ اي رجاَق اي اغ اي

 يئارمك اي يئ ت رجا لف هك َتلِمَع « .

 ,  - 987الجر نأ و هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج
 رجألاو دممَحْلا اهب سيكلا رةقدصب قّدَصَتأ هللا لوسر اي لاقف هاتأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ١ : » َلاَصَت ل كيرت ال »

 ًالمَع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمق » : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف
 ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص « .

  988لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع دي ز نب رياج :

 » دبألا رخآ لا هَمَصَع ةّنَسَح هنم هللا لبق نمم « .

 3 ٠ ٠ . َ  2ر ۔ے . م

يقيرطلا نمع ىذالا يّحني وهو قيرطلا ضعب ىف يشمي قر7“رجز٢ه
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 21 2 ث ۔ ۔؟١ ٢¡۔ . . ۔ }۔اإ¡ , 4 2- . {>٠ ۔ .ىر ِ

 عنصت يار لجلا لاقف ؟ ن اب كنا تمن ءيش ألو ييل ىنل ترص امناقو نام هيلإ تفتلاف منص تي لبقاف كلك عنصي
 هللا لوسر تعمس مَحن : لاق (32) كيينَمك حتضأ نأ _ 7 ق كلذ

 نيبملنملإ رقيرط (33) نمع ىعن نمم » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 . « ةتحلا هلخ ةنسح هل هللا بتك نمو ةنسح هل هللا بتك تنأ
 اهفعاضتي ةنسح كت نإو ةَوذ لاقثم ملظي آل ةللا نار».: ذاعم الت مث
 . امظعم . 2 5 هن 1 نم تؤي

 : ل وقي هبلع هللا ذلا نع ديز نب رباج ب 0
 و و ملسو - 1 ٥ .. ييبنل رع . ٍ . . ِّ ٤ ٢

 هاقَو رورمب يسيب ولو ر ١ ىقتا تف مرمب يسب ولو زانلا اوقتا »

 . « ىقتا اَم َرَق هللا

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج _ 1
 . « اهيلوي ةميحلا ةدلاولا نم نينمؤملا هدابعب محرأ ةللا نإ »

 ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج - 2
 : لج ر لاق « نؤم ومهرك ىنزي نبح ىنازلا ينزي ال » : لاق هنا

 دمع كمأ ول هللاو :لاق ,نمؤم وهو ين زي ءاثعشلا ابآ اي

 ىتزلاي هلل ا يلو فذقت .نيح دحلا كل هنع هللا يضر باطخلا نبا

 . « اونمآ نيذلا نمع عفادي هللا نإ » : هباتك ىف لجو زع هللا لاق

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج - 3
 : لاق ؟ ءالب سيالا دشأ نم هللا لوسر اي : هل لاقف لجر هلأس

 هرح 9٥ إ ٠ , ۔۔ 9 48:42 ۔,م 4 ب 4 < ه هي 4٨ .م . ...0
 ىلَع دبعلا ىلتبت (34) من لضفالاف لضفالا من نونمؤملا مث ءايبنالا »
 . ) كلذ رلق

 ٠ كعنص خ (32)

 ٠ نم خ (33)

٠ ىتح خ (34)
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 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رب اج . 4

 . ۔ < < 4“۔ >< وم ٠۔ن۔ ۔٠م ء ر ۔ح 2 ۔۔۔ي
 (35) «هلمعب قث دق نوكي نأ الإ هب عدي الو توملا مكدحأ نممتي ال»

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع رديز نب رباج - 5
 ۔' ] ع ۔۔ 2 ؟١ -. .ا٤: ..و 4 < . ,۔ يئ

 .. « اهرارق ىلع ييا ؤزلا لابجلا نم هلهأ بولق ىف تننأ ناميإلا »

 : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 6
 ٠ و ,م '4« .3 م .إ ؟ ,.ه 7 ل و . .ر ى 2 2

 ني ناطيشلا هيتأت ك ةيلجتملا آلا لتمك نيما بلق لتم »
 ِتذخذأ اذإ ةدَيجما ةضفلا لثمك نمؤملا بلق لتمو هرصْبآ الإ هجو
 . « رئ لإ ذَكزَت مل تيمخأَو رانلا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 7
 . (36) «نمؤم كتفي ال كتفلا ديق ناميإلا » ۔ 2 ,۔ ٠ ٠ . »

 ءاسأ اذإو ةنم لبق َنَسحا ادإ هبرت دن هتلزنمو نمؤملا نم تبجع » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب راج _ 998
 .«'هل رفغ

 :لاق ملسو هيلع هللا لص ءىبنلا نع ديز نب رياج _ 9
 انالن ةللا هاطعأ آلإ رهلا زعي ىنا سيلبا لذ نم جَرَ بحم نم ام »

 . "ولت رذع نم ملعلا لام رغ نم ىتفلاو ةرتك زع نم ريل
 : لاق ملسو هيلع هلل ١ ىلص يبنل ا نع ديز نب رب اج - 0

 قطنو هبلق ىف ةمكحلا هللا تبنأ الإ اينذلا ىف َدَهَز دبَع نم ام »

 الاس اهنم هجرخأو اهَءاودَو اعادو ايندلا بويع هَرَصَبَو هناسل اهب
 . «مآلَنىلا راد لا

 ` ٧٨ ٨٢ ٨٧

 هلثمو ىهنلا ديكات ءانثتسالا اذه ىفف نمؤم هلمعب قثي ال ىا هملعب قثو دق نوكي نا الا : هلوق (35)
 ةنيبلا ةشحافلا وه نهجورخ نا 4 ملعا هللاو 0 ىنعملا ذا . ةَنِتبُم رةشهاقب نيتأي نآ لإ » : ىلاعت هلوق
 ٠ ملعا هللاو . كلذ ريغ : ليقو

. نمؤ خ (39)
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 هيلع مالكلا مدقت ( خلا . نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال ) : هلوق - 3

 .( هسبلا بات اذإف مالسالا بلس ىنازلا ىنز اذار) :: هلوق دنع ثلاثلا ءزجلا لوا ىف

 الا ءايشالا هذه ىف همزلي ال هنأ هرهاظ ( هيلع هللا بات بات ناف ) : هلوق

 هنأ عم هيلع مرغ ال هناو دوعلا مدع ةين طرشب لعف امأ ىلع مدنلا ىهو ةبوتلا

 هدر همزلي مل تمطق اذاو اقلطم قورسملا در همزلي هدي عطقي مل اذا قراسلا نأ مدقت

 . نيعلا مئاق ناك اذا الا

 تالاؤسلا مالك نمأ رهاظلا وهو اقلطم درلا همزلي هنا ملعا هلاو رهاظلا لب

 : ناعم ةتسل عماج مسا ةبوتلا لاق ثيح

 . ىضم ام ىلع ةمادنلا : اهلوا

 . بنذلا ىلا عوجرلا كرت ىلع مزعلا : ىناثلاو

 . هبر نيبو هنيب اميف اهعيض ةضيرف لمك ءادا : ثلاثلاو
\ 

 . نيقولخملا ىلا ملاظملا در : عبارلاو

 ' ۔. . ٠ تثتحس نم تبن محلو محش لك ةباذا : سماخلاو

 9 . ةيصعملا ةوالح قاذ امك ةعاطلا ملا ةقاذا : سداسلاو

 عئابتلا دربو لاق نا ىلا حوصنلا ةبوتلا ةفص ىف انباحصأ نيب فالخلا ركذ مث
 . خلا . هيلع تناك ام ردق ىلع

 دقو ىثنأ ةينازلا تناك ناف ىثنأ وأ اركذ نوكي نا ولخي الف ىنازلآ اماو
 ناك ناو . ىتآلا حاضيالا مالك هيلع لدي امك هدر نم دبالف انزلا ىلع ائيش تذخا

 ةعواطملاب ناك نانف . هاركالاب وأ ةعواطملاب انزلا نوكي نأ ولخي الف اركذ ىنازلا

 مرغ نود ةبوتلا هيلعف اثيش هل عفدي ملو لقعلاو .ةيرحلاو غ ولبلاب فصتا نمم

 نذاب ةمالا ىف الاو اقلطم رقعلا هيلعف ةنونجملا وا ةمالا وأ ةلفطلاب ناك ناو . ءىش

 .حجارلا ىلع هلثم قافنا همزل ائيش هل عفدو ركذ نمم ةعواطملاب ناك ناو . اهديس

 عيمج نعةراجا_لك ةلمجلابو : مالك دعب تاراجالا باتك ىف حاضيالا ىف لاق
 ذ خأ ام درلف ر : رثالا ىف ركذ دقف كلذ يلع اهذخا نمف زوجي ال هللا همرح ام

١ . ( هلثم قفنيو
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 هقفنيلف هسفنب ىطعأ ام هيلا عجر ناو ىطعا ام لثم قفني اهاطعأ نم كلذكو

 . ملعأ هللاو . اضيأ

 (2٦)طرتشلملا ملعملاو ةحثانلاو ةرجافلا ىف ظفحا ىذلاو : رثالا ىف اضي] ركذ دقو

 . اذه ريغ ركذي ملو اوذخأ ام رجأ اودري ىتح مهل ةب وت ال هنأ

 , هبحاص ملع ناو كلذ دري نا ذخآلا :ىلع بجي هنا ىدنع رظنلا هبجوي ىذلاو

 . ءارقفلا ىلع كلذ قفنيلف هملعي مل ناو

 ةب وتلا ىلع هلثم قفنلف هذخاي مل ناو . هذخأ اذا كلذ قفني نا ىطعملا ىلع بجي

 ٠ . هللا ةيصعم ىف لعف امم اضوع

 ملعأ هللاو . هللا مرح امل ةحابا امهنم كلذ نال كلذ ىلع امهنيب ةللاحملا زوجت الو

 . ابيمث وا تناك اركب اهرقع هيلعف ةفلابلل هاركالاب ناك ناف

 . هلحم ىنف نيب امك ببثلا قح لنم هيلعن هربد ىف هئطو اذا ىبصلاو

 ةب وتلا هيلع امناو برشلا ةهج نم ءىش مرغ هيلع سيل هنأف رمخلا براش اماو

 . مولعم وه امك عيمجل ١ ىلع ةرافكل ١ بحنو طقف

 . ملعأ هللاو مدقت امك مامالا ىلا لص و. اذا دحلا كلذكو

 لجال لمعي ىذلا وه ىئارملا ( خلا . ةمايقلا موي ىئارملا ىعدي ) : هلوق - 84
 . . (73) هنم هللا انذاعأ ءايرلا ىلع مالكلا مدقت سانلا

 ( خلا . ةقدصب قدصتا هللا لاوسر أي : لاقف ءانا الجر نا ) : هلوق - 7
 هيلع هللا ىلص هلوق دنع رفكلاو كرشلا ركذ باج ىف هب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت

 ىتمئأ انآو هلح هن َوُهَت يت هيف كرشأ ًالَمَع لمع نم ه : لجو زع هللا لاق ملسو

 : . ( كرلا نمم ءاكرشلا

 هباتك ىف ىراخبلا دروا دقو . ةرجافلاو ةحئانلا عم طرتشملا ملعملا عمجي نا ادبا نسحي ال (72)

 طرتشملا ملعملا ىف افالخ ركذو ( هللا باتك ارجا هيلع متذخا ام قحا ) : سابع نبا نع السرم اثيدح

 ةقطنم ىف ملعملا اذه دجو اذا الا مهللا ( ملعملا رجا هرك ادحا عمسا مل ) : هلوق مكحلا نع لقنو

 . كلذب مايقلا ىف ةجعلا هيلع موقتف تابجاولاو ضئارفلا ملعي هريغ دجوي الو ملاعلا نع ةلوزعم

 عنتميو طرتشي نا هل زوجي ال كلذ دنعو
٠ هنم ثلاثلا ءزجلا ىفو باتكلا لوا ىف هيلع مالكلا مدقت (73)



 _ت تاظبتمو دايدلا ىف نع اللا ىضر هيز نب رباج نع عخاقنا ربخلا __ رو
 هللاو رعاظلا ( دبالارخآ ىلا همصع ةنسح هنم هللا لبق نم ) : هلوق _ 8

 هنم لبقتي هنأو هنيدب ءافولا ىلع الا تومي ال هنآ دبالا رخآ هتمصعب دارملا نا ملعا

 . هنم ردص بنذب هذخاؤي الو باذملا نم همصعي هنا وا هتانسح عيمج

 مهنأ الا مهنم ردصتف ةنجلا لهأ نم مهريغ اماو مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنالاو

 مولعم وه امك ةريبك لعف اذا ريخلا ىف صوصنملا مكح انباحصأ ركذ دقو
 لبقت هنا مولعملا نم هنأ عم ريخلا ىف هيلع صوصنملا نم ةريبكلا رودص اوزاجاف

 هلمع نم مهتلا اَمَو ه : ىلاعت هلوقل هدعبو بنذلا لبق ىتلا هتانسح عيمج هنم

 . مهانصقن ام يا (1) «َْت ن

 . ةرخآلا ىف ءىشب هذخاؤي ال اثيش هنم هللا لبقت نم نا لصاخلاو

 ةرتسيو ايندلا ىف ابنذ هدبع ىلع هللا رتسي نأ زوجيو : تالاؤسلا ىف لاق
 رتسي نأ زوجيو . ةرخآلا ىف هب هذخأيو ايندلا ىف هب هذخاي نا زوجيو . ةرخآلا ىف

 هيلع رتسيو ايندلا ىف هذخاي نا زوجيو . ةرخآلا ىف هيلع رهظيو ايندلا ىف هيلع
 هرتسي نا امأو . ةرخآلاو ايندلا ىف هيلع هرتسي نا زوجيو . ةرخآلا ىف

 . كلذ هيلع زوجي الف ةرخآلا ىف هيلع هذخايو ةرخآلا ىف هيلع

 ىف امأو . ايندلا ىف كلذو نالوق اهيف رخآ ابنذ هل رفغيو بنذب هذخاؤي نا .امأو

 تناك ناو ةذخأأؤملا تلاز دقف اثيش هنم هللا لبق نا لوبقلا اماو . الف ةرخآلا

 ١ . لوبقلا لاز دقف ةذخاؤملا

 َنوُلوُق ه نيمرجملا نع ةياكح ىلاعت هلوقل ىنعي ( الف ةرخآلا ىف اماو ) : هلوقو
 . (ق) . ةيآلا . اهصخ لا ةريبك الو ةَريِفَص دام ال باتكلا اهلام

 ( ةنجلا هلخدأ ةنسح هل هللا بتك نمو ةنسح هل هللا بتك ) :: هلوق _- 9

 لاعفا عيمج نوبتكي ةظفحلاف الاو ةلوبقم هل اهبتك _ ملعا هللاو - دارملا لمل

 :هلوقو (ةرءَنْوْلَعَْت ام نونعي نيبا ًَماَرِك نيظفاَحَل مُكَلَع ًنإَو» :ىلاعت هلوقل دابملا

 ., ٠ 1و ةيآ نم روشلا ةروس (1)
 ٥ 4و : ةيا . فهكلا ةروس ([2)
٠ 12 ةيآلا . راطفنالا ةروس ()
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 كرثيتمع تيقر هيَدَل الإ لوق نم ظفلي ام» : هلوقو (3)«ظيفاَح اهيلع امل ںيىفن لك نإ» 6 < . ث  . / 7 ر ..,. 1 ٠ ؟ .42 »
 تايآلا نم كلذ ريغ ىلا (5)ءًابيميَح كلمت مويلا كيسفَتب ىقكك كب انيك اَرقإ» : هلوقو
 هتاثيس نع وفميو اهيلع هبيثيف هتانسح هنم هللا لبقتي نمؤملا نأ الا . ثيداحالاو
 وفعلا هللا لأساف . مولعم وه امك هتائيسب هذخاؤيو هتانسح هيلع دري رفاكلاو
 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلاو

 . (6) بادآلا باب ىف قيرطلا نم ىذالا ةطاماب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت دقو

 قيرط ْنَع ىذأ َطاَمَأ نم ) عماجلا ىف هظفل ( ةنسح هل هللا بتكو ) : هلوق
 ام ديؤي اذهو ) هنلا َلَخَد _ ِ ۔ هنم . ق نو .. ,ص م ۔ ز ٠ ك ر اسل ١

 . ملعا هللاو . الوأ هتيجرت

 رجالا نم صقني ال : يواضيبلا لاق (7)ةَرَد َلاَقنُم ملم ال ةللا نإو : هلوق

 نم ءزج لكل لاقيو . ةريغصلا ةلمنلا ىمهو ةرذلاك ءىش رغصأ باقعلا ىف ديزي الو

 هردق رفص ناو هنأ ىلا ءاميا هركذ ىفو . لقنلا نم لاعفم لاقثملاو . ءابهلا ءازجأ

 . . . ك إذ إ إ مه ۔ » , ,
 ثيناتل ريمضلا ثناو . ةنسح ةرذلا لاقثم نكت ناو ( ةنَسَسَح كت نإو ) هؤازج مظع

 ةلعلا فرحب اهيبشت سايق ريغ نم نونلا فنحو تنؤم ىلا لاقثملا ةفاضال وآ ربخلا

 . ةماتلا ناك ىلع عفرلاب ةنسح عفانو ريثك نبا ارقو

 امهالكو اهفعضي بوقعيو رماع نباو ريثك نبا ارقو اهباوث فعاضي ( اهقِعاَضي )

 ادناز ليضفتلا ليبس ىلع هدنع نم اهبحاص طعيو يا ( هن دل نم تؤي (

 . لمملا ةلباقم ىف دعو ام ىلع

 ىمتن ١ .هيلع ديزم رحالل عنات هنال ارجا هامس امناو اليزح ءاطع ( ًنيظم رجأ (

 ىرخا ةياور عم عماجلا ىف هظفل ( ةرمت قسب ولو رانلا اوقتا ) :: هلوق - 0
 - م م و ۔ ى ٠ م .ح - .< 2 - ء م

 . ( ةبيط ,ةملكبف اودجت مل نإف مةَرُمَت يتب ولو رانلا اوقتا ) 6

 ٠04 ةيآلا س قراطلا ةروس (3)

 ٠ 28 ةيآلا س ق ةروس (4)
 ٠ 14 ةبيبآلا .4 ءارسالا ةروس (5)

 ٠ باتكلا نم 731 : مقر ثيدحلا عجار (75)

 ٠ 0 ةيآلا . ءاسنلا ةروص )7(
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 . ربلا لامعأو تاقدصلا نم ةياقو اهنيبو مكنيب اولعجا ىأ : رمقلعل ١ لاق

 ىأ اهفصن وا اهبناج ىأ ةمحعملا نينشلا رسكب لاق ( ةرمت قشب ولو ) : هلوق

 . ديفي هناف كلذب روكذملا ءاقتالا ناك ولو

 ذاذلتسالا لوصحل يا (ناعبشلا ني اَهَعَقْوَم عئاجلا نم قت اَهَنا) ىلعي وبا داز
 . اهتوالحب

 ببس اهنا هيف : يوونلا لاق ( ةبيط ةملكبف اودجت مل ناف ) : هلوق ىف لاقو
 .ةعاط وأ ةحابم تناك اذا ناسنا بلق بييطت اهيف ىتلا ةملكلا ىهو رانلا نم ةاجنلل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم بادآلا باب ىف مدقت ام ريظن اذهو : لوقأ
 بتمگق تَمَنَب ام لبت نأ نيت ناك ام رللا ناوضر نم ,ةميكي ملكتيل لَجَزلا نا ) ۔۔ , ۔۔۔ { ر , 54 2 4 إ ۔ ۔ م 7 م ه . ۔۔. ح ,ة ح ۔ و < >

 . (76) ( ثيدحلا . ةمايقلا موت لارهتاَوضر اهب هل هللا

 ةلمج نمو هيلع مالكلا مدقت ( نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال ) :هلوق
 . الف الاو هيلا عجر بات ناف ةلظلاك هيلع ريصي هنأ ليق هنأ كلذ

 انموق دقتعا ام اذه ( نمؤم وهو ىنزي ءاثعشلا ابآ اي لجر لاق ) : هلوق - 2
 .مدقت امك هرهاظب سيل امب ليوانلا ىف اؤذخا هلثمو ثيدحلا اذه مهيلع درو الو

 بسانملا نأل لمات يدنع هيف ( انزلاب هللا يلو فذقت نيح دحلا كدلجل ) : هلوق

 تددر نيح كبدأل وا كدلجل لوقي نا ( نمؤم وهو ينزي ءاثعشلا ابآ اي ) :: هلوقل
 . ثيدحلا ىللع

 صخشلا ,فاصتا عم انزلا زوجي هنا همالك ىنعم نال رهاظ ريغف فنقلا امأو

 ىف نعطلاو داقتعالا ءوس ىلا عجري اذهو ناميالا نم انزلاب جرخي الف ناميالاب

 فذقت نسح ) : هلوق ىنعمب ملعأ هللاو دحلا بجوي ىذلا فذقلا نم سيلو ثيدحلا

 بجي ( افذاق نوكي ىنزي ملسملا نا ) لاق نم نأ ىضتقي هرهاظ ناف ان زلاب هللا ىلو

 . عجاريلف رظن هيفو هنيعب ادحأ مري مل ناو دحلا هيلع

٠ باتكلا نم 734 : ثيدحلا مقر (76)
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 فالخب مولعم وه امك هللا ىل فنق نمب اصاخ نوكي ال فذقلا ىلع دحلا نا ىلع

 صاصتخا ىضتقي ال ركذلاب ىلولا صاصتخا لاقي نأ الا مهللا ةرابعلا رهاظ همهوي ام

 . ملعأ هللاو هفرشل ركذلاب هصخ امناو هب مكحلا

 فصتي ال هنا الا موصعمب سيل هنأل هنم انزلا رودص زوجي هللا يلو نا ىلع

 7 ۔ ٠ ثيدحلا .ىف درو امك ناميالاب ذئنيح

 ىف لخدو مالسالا نم جرخ هنأ لاقي ةريبكلا لعاف نأ تالاؤسلا ىن ركذ دقو

 جرَخ هل لاقي ةريبك لَمَف نمو ) ::لاق ثيح ريخلا ىف هيلع اصوصنم ناك ولو رفكلا
 نايصملاو قسفلاو لالضلاو رفكلا ىف لخدو حالصلاو ىوقتلاو ربلاو مالسالا م

 نبنسحملاو نيقتملا و نيرابلاو نيتمؤملا نم جرخ امأو . هرغو صوصنملا اذه ىف ءا وس

 نيقسافلاو نيلاضلاو نيرفاكلا ىف لخد كلذك . هريغل لاقيو اذه صوصنملل لاقي ال

 . هريغل لاقيو . كلذ هل لاقي ال صوصنملا . نيصاملاو

 لاقيو . ناطيشلا نيد ءامسا ىف لخدو هللا نيد ءامسأ نم جرخ ) : لاقيو

 . هريغو ص وصنملل

 لاقي ال ) ناطيشلا نيبد لمأ ءامسا .ىف لخدو هللا نيد ءامسا نم جرخ ( امأو

 لاقي لم ارفكو الالض وأ اكرش لعف صوصنم نعو هريغل لاقيو صوصنملل اذه

 خلا . كلذل لهاب سيل هل لاقي امناو ال : لاق ؟ كلذل لهأ

 لب هريغو ان زلا نب قرف ال رئابكلا هنم ردصت نأ زوحي هللا ىلو نأ لصاحلاو

 هللا ةمحر ناميالا لبق سنوي موقو نوعرف ةرحسك هنم كرسلا رودص زوجي

 ىف مهناف نيملسملا نم مهريغو رمعو ركب ىباك ءايلوالا نم مه ريغ كلذكو .ي مهيلع

 ريفتت ال هتوادعو هللا ةيالو نال كرشلا مهلعف لاح ىنف ولو ادبأو امئاد هللا ةيالو

 .. نيدب ءافولاو ةبوتلا ىلع الا تومي ال هللا ىلو نا الا . لاوحالاب بلقنت الو نامزالاب -
 نكل . صنلا ىلع عالطالا دعب هنم !ربن نأ انل زوحي ٧ كلذلف . مولعم ره امك هللا

 . اهنع هللا ىضر ةسشناعك ةنجلا لهأ نم هنآ ملعنو هميتتسن

 :: لجو زع هلوق هللا يلو نم امهرغو انزلاو كرشلا رودص زاوج ىلع ليلدلاو

 الس َليَعَو َنَمآَو بات نَم الي هلوق ىلا رحآ اهلا هللا عم نوعدي ال نيلاو »
 . «77) . اميحر روْقَع هللا ناكَو ِناتَسَح مهنانتس هللا نبي فيتواق احلاص

؛ْ 70 ىلا 68 : تايا ث ناقرفلا ةروس (77)



 8 لامعالا تاطبعمو ءايرلا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا + وو

 نم ايلو الا نوكي ال هللا هرمأ امك ةقباسلا لاعفالا نم بئاتلا نأ مولعملا نمو
 . هنئايلوا

 ءاثعىشلا ابأ اي ) : هلوقب هللا همحر ارباج ضراع ىذلا لجرلا نا لصاحلاو

 . ةلاحلا كلت ىف ناميالاب فاصتالا عم انزلا زاوج ىف _ اطخا ( ؟ نمؤم وهو ينزي

 مل بوتي :نا دبال هنال هللا دنع نمؤم وهو ىنزي نأ زوجي ىنعملا ناك ول اماو
 . ملعأ هللاو . ءىش هيلع دري

 : آرق نم ةءارق ىف يواضيبلا لاق (1) س اونمآ نيذلا نع عفادي هللا نا ه : هلوق

 . نيكرشملا ةلئاغ (.اًؤنمآ نيذلا نمت مدي )

 نم ةغلابم عفدلا ىف غلابي ىا ( عفادي ) نويفوكلاو رماع نباو عفان ارقو
 . هيف بلافي

 ىلع لالدتسالل ةيآلا مهل قوسي هللا همحر رباج دارم نأ _ ملعا هللاو _ رهاظلاو
 مهنع كلذب عفديل فذقلا ىلع دلجلا ةيعورشمب نينمؤملا ىلع لضفت هناحبس هللا نآ
 . مهنم مهعنمو نيكرشملا ةلئاغ مهنع عفد امك مهل انزلاب هللا فاخي ال نم "ىمر
 ٠ . فذقلا دح ةيعورشم ىلع اهب لالدتسالا دارملا سيلو

 عماجلا ىف .هيف ركذ ( خلا . ءايبنالا لاق ءالب سانلا دشأ نم ) : هلوق - 3

 ُلُجَرلا قبت . ْرَمَالاَ نمألا هت اَيبنألا ءال ياملا ضا ) :‘ اهنم ةددعتم تاياور

 يلتبا ةقر هنيد ىف ناك ناو ؤالب دشا ًابلص هنيد ىف ناك نإَق هنيد بسح لع
 . ةئيطخ هبلع مو ضزألا ىلع يهم هكرتي ىتح دبعلاب ءالبلا حربي امف هنيد ردق ىلع

 الب يانلا ةشا ) : اهنمو ( رفص وا بن ايندلا ىف‘الب يانلا دشأ ) : اهنمو
 ث 4اميبنالا الب يانلا دشا ر : اهنمو . ( لثمألاف لثمألا مثأ نوحلاصلا مث ءايبنالا
 (اهمطتي ىأ) اهبحي ٌماَبَعلا ًالإ دحي ام ىتح رقلا تبي مهدحا ناك دعل نحلاَضلا

 مكدحأ ني ءالتلاي احرف دشا ناك مهدالو هئف ىنح يقلاب لتو . اهمسق
 . ( ءاطعلاب

 ثيدحلا حيرصو : هصن ام لضفالا ىنعمب لثمالا نأ ىلع مالك دعب : حراشلا لاق

 مهتجرد تناك ناو . مهنم مهبرقل ءايلوالا مهب قحليو ءايبنالا ؤالب سانلا دشأ نأ

٠ 36 ةيآلا . جحلا :روس )
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 هللا ةمعن تناك نمف معنلا ةلباقم ىف ءالبلا نا هيف رسلاو : انخويش خيش لاق

 تاممال ليقو . دبعلا ىلع رحلا دح فعوض مث نمو دشا هؤالب ناك رثكا هيلع

 لاق (1) "نثَقُمِض باَدَعْلا اهل فعاضي ةنَيبُم رةستحآفب نكن تأي نَم» : نينمؤملا
 هب قفري فيمضلاو لمح ام لمحي ىوقلا نأ يلع ةلالد ثبدحلا ىفو ': قاحسا نبا

 . ءالبلا ناه ىلتبملاب ةفرعملا تيوق املك هنأ الا

 ىري نم ةجرد كلذ نم ىلعاو . ءالبلا هيلع نوهيف ءالبلا رجأ ىلا رظني نم مهنمو
 ةبحملا هتلغش نم هنم عفراو . ضرتعي الو ملسيف هكلم ىف كلاملا فرصت اذه نأ

 . اشن هرايتخا نع هنال هب ذذلتي نم بتارملا ىهنأو . ءالبلا عفر بلط نع

 لزنت امنا هترثكو ءالبلا ةدش نأ نظيف سانلا ضعب لهجي دق : ىريمدلا لاقو

 بسح ىلع ىلتبي دبعلا لب هبلق هللا ىمعا نم الا هلوقي ال اذهو .. هناوهل دبملاب

 . بابلا ثيدح ىف امك هنيد

 ىهتنا :ةبيصم ءاخرلاو ةمعن ءالبلا دعي مل نم هيقفب سيل : ىروثلا نايفس لاق

 مهضعبف ىذالا نم عاوناب هللا ءايلوا نم ريثك قلخ ىلتبا دقو) : اضيأ لاقو

 ىلع مهنم دعف اديهش امولظم لێتنق مهضعبو يفن مهضعبو سبح مهضعبو برض

 . اذهب مهنم ىلوأ هنا عم هنع هللا ىضر رمع كرتو نيسحلا هدلوو ايلعو نامثع هدقتمم

 هبلصو جاجحلا هلتق اديهش امولظم لتق ريبزلا نب هللا دبع كلذكو : لاق
 . نيعب اتلا تاداس نم ناكو ريبج نب ديمس لتق كلذكو ةكمب

 فلا ةئام اوناكف اربص فسوي نب جاجحلا هلتق نم ىصحا:هعماج ىف :: لاق

 كلملا دبع مايأ ىف طايسلاب دلج نيعب اتلا ديس وهو بيسملا نب ديمس اذهو

 .هتسلاجم نم سانلا اوعنمو هوسبحو هورزعو رعش نابت ىف هب اوفاطو ناورم نبا

 ..نجسلا ىف تامو سبحو برضو لبقي ملف ءاضقلاب هيلا دهع ةفينح وبآ مامالاو

 م تعلخنا ىتح هدي تذبجو طايسلاب :برضو هودرج سنا نب كلام مامالاو .
 < . ةدم ىفتخاف هبلصب رمأ نايفسو . هفتك

 ةكم ىلا لابج نم هسفن ىروثلا نايفس رجا : ىلجملا هللا دبع نب دمحا لاقو

 لامجلا لخد ةكم اولخد املف لامجلا هبرضف اديج ءىجي ملف ةزبخ لمعي نا هرماف ١
 ` . ۔.۔_س

٠ ٦٩ 30 ةيالا \ بازحالا ةروس (1)
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 هنع ىضقنا املف ىروتثلا نايفس اذه : اولاقف سانلا هلوح عمتجا دق نايفس اذاف

 ماعط دسفي نم :: نايفس لاقف هللا دبع ابأ اي كفرعا مل : لاقو لامجلا هاتأ سانلا

 " . اذه نم رثكا هبيصي سانلا

 ر و .}ه 4 ر 1 .

 ملف ( قولخم نآرقلا ) : لوقي نأ ىلع ةروهشملا هنتنحمب نحتما دمحا مامالاو
 و ه _ .و.م۔ 9 ۔ے۔ ً و ۔ ۔ 4

 يشغ ىتح طايسلاب برضف ( يقولخت ريغ لزنم هللا مالك نآزقلا ) : لاق لب لقي

 . رباص كلذ عيمج ىف وهو نيكسلاب همحل نم كلذ.دعب عطق مث هيلع

 ١اوديقو رايخالاو ءاملعلا نم ةعامج نآرقلا قلخب لوقلا ةنحم ىف برض دقو

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا اهب نفدو هدويق ىف تام نم مهنمف اوسبحو

 ليزنتلا ناف نييفانتم نيب عمج ( قولخم ريغ لزنم ) : لبنح نبا لوق ىف نكل
 هانلزنأ اناي » :' ىلاعت هلوق ىف ىنيمامدلا لاق امك ثودحلا ىضتقت ةفص هنا كش ال
 اهلماع ىضتقي ىتلا لاحلل لثم نم ىلع ضرتعا نم ضارتعال ادر « ايبرح انآرق
 امناو . عجاريلف ثودحلا ىضتقت ةفص لازنالا نا كش ال ةيآلا هذهب اهبحاص ددجت

 امك ادانع وأ هنم الهج اضيأ ةميدق ظافلالا نأ ىري هنال كلذ لبنح نبا مامالا لاق

 الزنم ءىشلا نوك لقعي ال هنال لعف ام هب لعف كلذل هلعلو : لوقا . ىنازتفتلا لاق

 : . ملعا هللاو . قولخم ريغ

 اراخب هدلب نم ىفن و هبلع بصعت ىراخبلا هللا دبع وبا مامالاو) : حراشلا لاق

 ءاج امف . كيلإ ىنضبتاق تبُحَر امب ضزالا َةَوَع ثقاض دق مئهللا) : لوقي ناكو
 . (تام ىتح مالكلا اذه لاق ذنم رهش هيلع

 نتفو ه :: ىلاصت هلوق دنع ةرقبلا ةروس ريسفت ىف ةيطع نبا ركذ :ةدئاف .
 الا ءايبنالا نم طق ءىبن لتقي مل اولاق مهنا هريغو سابع نبا نع رح رعب ءايبنألا

 . ىهتنا , ىربمدلا هلقن رصن لاتقلاب رمأ نم لكو . رموي مل نم

 ذىشلا بلصو : حابصملا ىف لاق . هصن ام ابلص هنيد ىف نا : هلوق ىلع بتكو

 ىلع بتكو . ديدش ظيلغ بلص ناكمو . بلص وهف . ىوقو دتشا : ةبالص مضلاب
 . نيلو فعض : ىأ..ةقر هنيد ىف ناك ناو هلوق

 : عماجلا ىف ةياورلا (خلا ... هب عدي الو توملا مكدحأ ىنمتي ال) : هلوق _- 4

. ( بنْعتشي هَلعَنَك انبىيس اًمِرَو . هادي هلعلف ًاتىيعَم انإ توملا مكدحا تمت ال
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 تعبشاو ىهنلا دارملاو ىفنلا ظفلب رثكالل : اذك ىنمتي ال : هلوق :: حراشلا لاق
 م , م - “۔4ِإ۔۔ / 2

 نمت ل) مامه ةياور ىفو . ديكوتلا نون ةدايزب (نينَمَتت ال) ىنهيمسشكللو . ةحتفلا
 دصقلا نيب كلذ نع يهنلا ىف عمجف (ةيِتأي نأ يلبق نم هبر عذي الو توملا معدا

 رضح اذا هتيهارك نع رجزلا ىلا ةراشا ( ينأب نأ لبق نم ) : هلوق ىفو . قطنلاو
 . هللا ءاقل هرك ىف لخدي الئل

 ةمغغارمو ضارتعا عون هلولح لبق توملا بلط ىف نا كلذ ىف ىهنلا ةمكحو

 اهتدايز ىف رثؤي ال توملا ىنمت ناف . ديزت الو صقنت ال لاجآلا تناك ناو . ردقلل

 . هنع تتم دق رمأ هنكلو . اهصقن الو

 ةقاف نم هب لزن ررضل توملا ىنمت ةهاركب حيرصتلا ثيدحلا ىف ىوونلا لاق .

 الف هنيد ىف ةنتف وأ اررض فاخ اذا امأف . ايندلا قاشم نم هوحنو ودمب ةنحم وأ

 . كلذل فلسلا نم قئالخ هلعف دقو . ثدحلا اذه موهفمل ةهارك

 ءاعدلا لقيلف هب لزن ررضل توملا ىنمتو ررضلا ىلع ربصي ملو فلاخ نم نا هيفو
 ىذلا نكل . اقلطم ءاعدلا ىلع راصتقالاو اقلطم عنملا ثيدحلا رهاظ : تلق . روكذملا

 . ىهتنا . ىنمتلا كرت ىلع هل انوع نوكيل ىنمتلا هيف عقو نمل هب ساب ال خيشلا هلاق

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دارملا لعلو . روكذملا ءاعدلا ةفصل ضرعني ملو
 ىينيخآ مهللا ) : روهشملا ءاعدلا وا (رنؤنم َربَع ىتون موك ىف ةنتف َتذَرَأ ادار)
 . ملعا هللاو ( ىل اربَع ًةاَقَوْلا تاك ادا ينتمآو ىل ربح ةايحلا تناك ام

 هلعن ائيسم اماو . دادزي هَلَعَلَف اتيم اما ) : عماجلا ةياور ىف هلوق ىلع بتكو
 ةزمملاو . باتعالا بلط باتمتسالاو . عالقالاب هللا ىضرتسي : ىأ . ( بتتسي

 لاق . هباتع لازأ : هبتعأو . همال : هبتاع نم . باتعلا ةلازا بلطي ::: يأ . ةلازالل

 نم ال ىثالثلا نم ىنبي امنا لاعفتسالا ذا . سايق ريغ ىلع ءاج امم وهو .: ىنامركلا

 . ىهتنا . هيف ديزملا

 نأ وهو ثلاث مسق ىقبو . نيتلاحلا نيتاه ىف فلكملا راصحنا ثيدحلا رهاظو

 انسحم نوكيو ةءاسا ديزب وأ .:اناسحا ديزي وأ كلذ ىلع رمتسبو . اطلخم نوكي

 بلافلا جرخم جرخ كلذ نا باوجلاو . ةءاسا دادزيف ائيسم نوكي وأ ائيسم بلقنيف

. ۔:. ةباحصلا اهافش كلذب بطاخملاو اميس الو . كلذ نينمؤملا لاح بلاغ نال
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 هناسحاب نسحملا طيبغت ىلا ةراشا هيف نأ ثيدحلا ىنعم ىف ىل رطخ دقو
 رمتسيلو توما ىنمت كرتيلف انسحم ناك نم لوقي هنأكف هتءاسا نم ءىسملا ريذحتو

 نع علقيلو توملا ىنمت كرتيلف ائيسم ناك نمو . هنم دايدزالاو , هناسحا ىلع

 هنمضت نمم كلذ دع نم اماو . رطخ ىلع نوكيب هتءاسا ىلع تومي الثل ةءاسالا
 حتفلا نم ىهتنا . امهدحأ نع كاكفنا ال ذا نيتلاحلا نيتاه نم مكحلا ذخؤيف ميسقتلا

 ىف ركذ ( خلا ... ةيلجنملا ةآرملا لثمك نمؤملا بلق لثم ) : هلوق - 986 .

 : هظفلو ثيدحلا اذه نم بيرق وه ام اهنم ةريثك ثيداحا نمؤملا لثم ىف عماجلا

 نإَو . ابيع َتشَصَر تعسو نل ًابيَع تنا تئكأ نإ ةنَْنلا لمع نيؤملا لتم )
 لثمو ه . ةلخنلا رمث ةلخنلاب ملعأ هللاو ىنعيو « هيك مل رخن دوع لع تمق

 ملو &" صقنت مل تنزو ناو . ترمحا اهيلع تخفن نا بهذلا ةكيبس لثمك نمؤملا
 . ائيش اهيلع حراشلا بتكي

 : ىلاعت هلوق ريظن ثيدحلا اذه ( هرصبا الا هجو نم ناطيشلا هيتاي ال ) :هلوق

 . (1) « توُرصْبَم مه ادف اونرَحَدَ ناملا نم فاط مهم ادإ اًوَعتَأ نيذلا ناي »
 مهلوح ترادو . مهب تفاط اهنأكف فوطي فاط لعاف مسا وهو هنم ةمل : ىأ فئاط

 هللا رمأ ام اوركذت افيط فيطي لايخلا هب فاط نم وا . مهيف رثؤت نا ردقت ملف
 نوزرحتيف ناطيشلا دئاكمو اطخلا عقاومل ركذتلا ببسب نورصبم مه اذاف . ىهنو هب

 . ىواضيبلا نم . اهيف . اهن وعبتي الو اهنع

 ديقم كتفلا نأ :: ىنعي . ( نمؤم كتفي ال كتفلا ديق ناميالا ) : هلوق - 17

 لاق : ىمقلعلا لاق . نمؤمب سيلف كتف نمف . نمؤم نم كتفلا ردصي الف . ناميالاب
 . هلتقيف هيلع دشيف . لفاغ رغ وهو هبحاص لجرلا ىناي نا : كتفلا . ةياهنلا ىف
 . ىهتنا . ىفخ عضوم ىف هلتقي مث هعدخي نأ ةليفلاو

 هعدخي نأ وهو . ةليغ هلتق لاقي . لايتغالا : رسكلاب ةليفلاو : حابصملا ىف لاق .ا
 . ىهتنا . هلتق هيلا راص اذاف عضوم ىلا هب بهذيف

 ىف تبثا ناميإلا ) : هلوق ىنعا مدقتملا ثيدحلابو اذهب رطانقلا ىف لدتساو
 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لوقيو ( اهرارق ىلع ىباورلا لابجلا ني هلما بولق

٠ 201 : ةيلا س فارعالا ةروس ()
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 م نيؤمت لمت لخديل سملا نم قحأ ناميإلا ) : هنع هللا ىضر رساي نب رامل هر 2؟۔ و ,3 ه ۔ ح ۔۔إإ ح > “ ارإ ٠. هم ٠
 داقتعا ىلع سوفنلا . 7 بولقلا ءاوطنا نم هيف دبال ناميالا نا ىلع ( هنم جرخي

 . عجاريلف . اعرشو ةغل ديحوتلا

 ىف عماجلا ىف رم ( خلا . هبر دنع هتلزنمو نمؤملا نم تبجع ) : هلوق - 8
 : هلوق هنم بيرقو ظفللا اذه ريغب اهنا الإ ةددعتم تاياور ( نمؤملل تبجع (

 تبجع ر : هلوقو (هَل اربع ناك الإ“اَضَق هل ضقي مل ىلاعت هللا نا نمؤملل تبجع )
 ۔ م ر م س . وإ ,۔ذ۔ . ۔۔ذ۔ذ۔ ۔ذ۔۔٥٠ 9 و م ه۔,۔ , ,7 ٥ ء
 ( همتو هللا دمح ريع هباصأ اذإو ربصو تبتّتحا ةبيصم هتباصا اذإ ملسلل

 ها (هيف لإ َهعَترَي رةَمقل ىف يتحر يش لك ىف رجؤي مليئسلل تبج ) : هلوقو
 لطب ببسلا رهظ اذا : اولاف كلذلو هببس ىفخ رمأ ماظعتسا هانعم بحعتلاو

 ٠. بجعتلا

 دارملا نا رهاظلا ( هللا زع ىلا سيلبا لذ نم جرخ دبع نم ام ) :: هلوق _ 9

 . ةعاطلا هللا زعبو ىصاعملا سيلبا لذب

 ةعانقلاو عرولا هللا زعب و سانلا دنع امب عمطلا سيلبا لذب دارملا نأ لمتحيو

 تابث نأ درو دق هنال هللا دنع امب ةقثلاو هنم سايالاو مهيديأ ىف امع ءانفتضالاو

 . ملعا هللاو . عمطلا هلاوزو عرولا ناميالا

 نا لاق نم انم سيلو ) : مهلوق عم اذه لمأتي ( ملعت ربغ نم ملعلاو ) : هلوق

 باب رال لصحي ىذلا ملعلا هب دارملا :: لاقي نأ الا مهللا ( ٍمَتَمَت ربب كَرَدَي ةنايلا ملع
 ١ . معتاكربب هللا انعفن تافشاكملا

 نا ىلا _ هنايب ىف رطانقلا باتك ىف هللا همحر ليعامسا خيسلا لاطأ دقو

 اقيقحت ملعتلاو ملعلابو سفنلا ةضايرو ةدهاجملاب الا كلذ ىلا ليبس الو - لاق

 ةياغلا وه ملعلا اذهو (78) . انبس مَهَنيدَهَتن انيف اودمحاَج نيذلاو ه : ىلاعت هلوقل

 . ةفشاكملا ملعب دارملا وهو ةريصبلا ملع ىنعأ ىوصقلا

 منلا اذم نم بيصن هل نكي مل نم :: لاق هنا نيفراعلا ضعب نع ور دقو

 ىلا _ هلمال هميلستو هب قيدصتلا هنم بيصنلا ىنداو . ةمتاخ ءوس هيلع فاخا

 نيبزقملاو نيقيدصلا ملع وهو هنم قزري ال نأ هركني نم ةبوقع لقأو _ لاق نأ

٠ توبكنعلا ةروس رخآ (78)



 لامعالا تاطبعمو ءايرلا ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج نع عطاقملا رابخالا ررر

 نم اهب ثدحتي الو بتكلا ىف رطست ال اهنا نولوقي ىتلا مولعلا هذهو ) انمدق امك

 ةركاذملا ليبس ىلع هيف كراشملا وهو هلهأ عم الا اهنم ءىشب هيلع هناحبس هللا معنا

 ٠ ( خلا . رارسالا قيرط ىلعو

 هبلق ىف ةمكحلا هللا تبثا الا ايندلا ىف دهز دبع نم ام ) : هلوق _ 0

 يلعت الب هللا ةَمَلَع يندلا ىف دهز َنَم ) عماجلا ىف هظفل ( خلا . هناسل اهب قطناو

 .ائيش حراسلا هيلع بتكيب ملو ( ىمَملا ةنمت فشكو اريب هعجو . رةياد الب ءادو
 بحاص هاور ام ملعت الب تافشاكملا باب رال ملعلا لوصح ىف ثيدحلا اذه لثمو

 َسعبرا َلَجَو َرَع هلل صلخأ نم ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم هللا همحر رطانقلا
 ًاتشُص يت وأ دق لَحَرلا هس َر ادإ ) ٠: هلوقو ( هلق نم ةمكحلا عيبت تَرَهَط اموت

 دافتسي امنا ملعلا اذهو هللا همحر لاق ( ةمكحلا ىقلي هنإف هنس اوب رَتَقاَك اَدُهزَو

 انيف اوُشَعاَج نيذلاو ه : ىلاعت هلوقل اقيدصت ةدهاجملا ىلع ةبظاوملاو لمعلا نم هرثكا
 . « اَننَبَس مهَتِيَمَتل

 ا
» / : 

ه ) ج '
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 _- ةعافنشلا ىف درو ام ضعب _- ٠

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج _ 1001
 77 ٥ ِ َ . ۔۔ 2 ... ھ4 ه إ 0 4۔ د .دل ح

 هللا ةمحَربَو حلاص لقعي الإ ةنجلا لخدي ردَحأ نم مكنم ام »
 َ 27 يماح 7 4 َ . ؟ ح ۔
 . » ىتعافشو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج 1002

 ال (39) ًاَلَجَرَو يالل اًموشَغ (38) اناطلس يِتَعاقَش (37) لانت آل »
 . « ميتيلا ىف هللا بقاري

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رباج - 3
 . «هنَع يفاجلا الو نيزلا ىف عاقلا ىتَعاَفت (40) لانت ال »

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ديز نب رب اج _- 04

 دنع رباج .(41) فلحي . «« ىتقأ نم رئاَبَكلا لال ةعافشلا تسل «

 ىف َراَتلا رئابكلا لهآ كعوا دق هللا نال ةعافش رئابكلا لهأل ام كلذ
 لُهأل ةعافشلا نأ كلام نب سنآ نع ثيدحلا (42) ءاج ناوهياتك

 هللا دعوأ امو رتلاو ىتلاو (43) َلتقلا ىتع ام هللاوف رئابكلا

 : الامعا نولممتل مكنا : لوقي كلام نب سنآ نأ ركذو 6َراَتلا ميلع
 هللا لوسر َهَع ىلع اهدعت انك ام رشلا نم هكينيعأ ىف قدأ يه

 . رئابكلا نم آلإ ملسو هيلع هللا ىلص

٧٣ ٣ ٦ 

 ) )37لاني خ ٠
 ) )38موشغ ناطلس ةخسن ىف ٠

 ) (39لجر خ ٠

 .) )40لاني خ ٠
 ) (41فلح مث خ ٠

 ) (42ناك خ ٠

 ةقسن ىفو لتقلا نع ام اهضعب ىفو لتقلا نع ىه ام خسنلا ضعب ىف لتقلا ىنع ام : هلوق (4ق)
لتقلا ىون ام ٠ َ
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 ةمحربو حلاص لمعب الا ةنجلا لخدي دحا نم مكنم ام ) : 1 هلوق - 1
 بيذكت ال قح اهنأو :: ةعافشلا ىلع مالك دعب ةين ونلا حرش ىف لاق ( ىتعافشو هللا
 نا لناق لاق ناو : هصن ام رئابكلا لها نود يعيطملا نينمؤملل اهنأو اهيف

 : هل ليق ؟ ةعافشلا ىلا مهتجاح امف ةنجلا هباتك ىف هللا مهدعو دق نينمزاا نا

 . لزانملا ىف فيرشتو باوثلا ىف ةدايز ةعافشلا نا

 تابارقلاو ماحرالا لبق نم تاعبنلاو بونذلا مهيلع نوكت ىنينمؤملا ناف اضياو
 ىلاعت هللا لوق ىلا ىرت الآ . كلذ هبشأ امو تاجوزلاو دالوالاو ناريجلا قوقح نمو

 :ىت لك ىع تناال زعاو انرون انل ميا ابر نولوقي ه : نينمؤملا نع ةياكح
 ىلع نوسشمي مهو مهبونذ نارفغو مهرون مامتا نولأسي مهنا ربخاف (19) . ريدق

 . ةنحلا لوخد لبق منهج رطانق

 هكي ام ) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ام كلذ ىلع لديو
 خلا قيفوتلا هللابو (ينماعَسَو هللا رموةتح ريو رعلاَص يلمع لي ةنجلا لخدي حأ نم

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع ءاعدلا بدا باب ىف اذه ىلع مالكلا مدقت دقو
 رف ه ى : ت

 . (80) ( ثيدحلا ..."ةَومغد ءىبن لكل
 (مثوشمت مول ناطلس ةين ونلا حرش ىف ةياورلا (موضغ ناطلس) : هلوق - 2 : و ه و و, ,2 هف ۔ ص م 7 . - .: - .. -٠

 هنال امهنيب عمجلا ىلا ةجاح ال اذه ىلعف ملظلا وه مفلا نا حاحصلا ىف ركذ نكل
 حاحصلا ةرابعو . (( 7 ابذك اهل وت ىلاق ) : هلوق دح ىلع لي وطنلا نم نوكي

 . خلا . ىناجلا ريغ لانت اهنال موشغ برحلاو . ملظلا مشغلا

 :هه ٠ ةن “ ة ١اق مهنع ذال ‘ردلا ه ىلافلا) :هلوق - 3

 ١ . خلا . هنم صقانلاو هيف دئازلا
 هتيصعمو ديحوت اهلك هللا ةعاط نا نيمعازلا ةيرفْصلاك هيف دئازلا :ة لوق ٣ - - ٠: ١٠ ٠. أ

 نمو ةيوسحلاو ةئجرملاك هنم صقانلاو . رئاغصلا ىف مهنيب فالخ ىلع كرش ق
 . لمع الب لوق ناميالا نا نيمعازلا مهلوقب ل

 , 8 : ةيآلا 4 ميرحتلا ةروس )79(

. هوو : ثيدعلا مقر (80)
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 : ةين ونلا حرش ىف لاق ( ىتما نم رئابكلا لمال ةعافشلا تسيل ; هلوق _ 04

 نآرقلا نم ام]ر ةنسلاو نآرقلا نم رئابكلا لهال تسيل ةعافشلا نآ ىلع ليلدلاو

 ةعافشلا عَقْنَت ال نيموي »ه : هلوقو . « ىَمَتَرَأ ني آلإ َنوُعَقْشِ الو ه : ىلاعت هلوقف
 َدَعْنأ نم آلإ ةعاَفَشضلا نوكلميال ٠ : لاقو . ًالَوَق هل ىضر }۔ مع )ا هن نذآ نم 7

 ةياكح : لاقو . « غاطي عيفش ال ميمَح نم يماظنل ام » : لاقو « اده نمحرلا دن

 : مالسلا مهيلع ةكنالملا تلاقو . « مييَح قيدص ٦ عفاش نم انن اَسَف ه : مهنع

 ع دلاو يزجي ال اموي اوَصحلاَو ه : لاقو . ،كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل فمتاق»
 عيض دلو ىف هللا عاطا دلاو يزجي ال هنا ربخاف نآرقلا نم اذه لاثمأ ىف « ميكو

 . ائيش هللا رمأ عيض دلاو نع هللا عاطآ دولوم الو ائيش هللا رما

 ىتَعاَفَص لاني ) : مالسلا هيلع هللا لوسر نع ديز نب رباج هاور ام ةنسلا نمو

 إ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . ( ميتيلا ىف هللا بقاري ال ُلُجَرَو مشوشمت مولع
 : لاقو .هنم صقانلاو هيف دئازلا ينعي ( هنع ىفاجلاو نيدلا ىف يلاغلا ينعامقش لانت

 ناسل ّقَع ناتؤعلمم امُمَو ةكونرملاو ةردقلا ىتعا امسهلانت ال ىنمأ نم ناتننص )
 . ثيداحالا نم اذه لاثما ىف ( ايبن َسِعبكَح

 خيسلا لاق ( خلا . ةعافش رئابكلا لهال ام كلذ دنع رباج فلحي مث ) : هلوق
 الا نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا ةعافش ام هللاو : لوقي ناكو هللا همحر ليعامسا

 . طق اقفانم نمؤم ةوعد تلان ام : لوقي ناكو نيبئاتلل

 ةعافشلا نكلو باوثلا ىلا اهب ريصيف باقعلا بجوتسا نمل تسيل ةعافسشلاو

 . قيفوتلا هللابو لزانملا ىف فيرشتو باوثلا ىف مهل ةدايز نينمؤملل

 ركذ ( خلا , رعسلا نم مكنيعا ىف قدأ ىمه الامعأ نولمعتل مكنا لاقو ) : هلوق

 ملاعلا نوكي نآ ةرخآلا ءاملع تامالع نم رطانقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا

 قلخلا قابطا هرغي الف روهمجلا اهيلع قفتا ناو رومالا.تاثدحم ىف ىقوتلا ديهش

 ةباحصلا لاوحأ نع شيتفتلا ىلع اصيرح نكيلو ةباحصلا دعب ثدحا ام ىلع

 . لاق مث هيف لاطأ ام رخآ ىلا مهلامعأ و مهت ريسو

 ركنم مويلا مكفورعم نآ اذه نم بجعا هللا همحر ىناميلا نب ةفيذح لاق دقو

 متفرع ام ريخب نولازت ال مكناو تآ نامز فورعم مويلا مكركنم نأو . ىضم دق نامز

. اذه اننامزب كنظ امف ةفيذح نامز ىف اذه . فختسم ريغ مكيف ملاعلا ناكو قحلا
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 رصع ىف تاركنم راصعالا هذه تافورعم رثكأ ) :: هباتك ىف ىلازغلا لاقو

 قأفناو اهديجنتو دجاسملا نييزت اننامز ىف تافورعملا زرغ نم ذا : لاق , ةباحصلا

 ناك دقو لاق . اهيف ةعيفرلا طسبلا شرفو اهترامع قئاقد ىف ةميظعلا لاومالا

 نيعللا جاجحلا تاثدحم نم هنا لبقو . ةعدب دحلا ىف )81( ىراوبلا شرف دعب

 كلذكو : لاقو . ازجاح بارتلا نيبو مهنيب نولعجي ام لق نولوالا ناك دقف
 ىنف نيحلتلا كلذ نمو : لاق تارنملا نم تارظانملاو لادحلا قئاقدب لافتشالا

 ريدقتو ةراهطلا ىف ةسوسولاو ةفاظنلا ىف فسمتلا كلذ نم . نآرقلاو ناذالا

 ىلا اهميرحتو ةمعطالا لح ىف لهاستلا عم بايثلا ةساجن ىف ةديعبلا بابسالا
 ىلع لومحم رئابكلا لهال ةعافشلا نا كلام نب سنأ لوقف ( خلا . كلذ رئاظن

 . ملعأ هللاو . اذه لثم

٠ بصقلا نم ىتلا لبقو . جوسنملا ريصعلا برعم ىسراف . ىروبلاو 0 ةيرابلا دعاو (81)
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 ةعافشلا ثيدح نم ركذ ام

 ىف َنوشَبحِي ناميإلا لهآ نا انل ركذو:ةعافشلا ثيدح ىف (1)
 ةنحلا ةنع اوبآجأ ام دعبو تلا دنع (2) اورِتب ام تعب فقؤملا

 ٥٤ [. ٥ مهيح .هه ٠. ؟۔ هو << ٥ < ,دض إ ۔ .,, .؟ .2 .
 م هناميا بت مهذخأو هل رفغ دق مهب ر هلل ا نأ روبقلا ىف

 ةنجلا هلخدي نآ هللا داراو مهنيزاَوَم تلقنو ههَهوُجَو تَضَيباَو
 4 م 57و = _3د َهَئَلا ل ِ ل .ع ه 4 ۔ نكلا ةع . 7"

 7 ., 23 ُ 0 ح ورحم هع و و 0 َ ٥ _ س

 ءايبنالاو لاق . ملس و هيلَع هللا لَص هللا لوسر اهحتفي ىتح
 ے م و < - 71 . ب س 2 م 2 رم < م ى ٥ ر ٥ 4 . - ۔ے

 مه امف لاق . نوَرخآلارر نولّوالاَو نوتسوَبحَم (3) مهَعَبتا ِنَمَو
 « ماقملا ادك نم اتحيف انبر لا اتُمفْشَتَسا ول » : نولوقيف كلدك

 كنآ » : نول وقيف هن وت أيف « مدآب مكيلع « : ضعبل مهضعب لوقيف

 ولف ةكئالملا كل دَجَسأَد هحود نم كيف َمَمَنَو هديب هللا كقلخ ىذلا
 و ٥۔إ 2{} ه - . , ۔ إ ه ِ و 2 ۔١۔ذ۔ < 2 .۔ ؟.؟

 تلكأ ىنإ «: لوقيف » ماقملا اذه نم انحي يف كيتَر ىلا ل تعفشتسا

 نيلو ٬ىتبر ءاقل نم ىحتسا ينإو اهنع هللا ىناهن يتلا ةرجشلا نم
 . ,"-.. ... ه (. ر و٤ ء ٨ ك ۔
 : نولوقيف احون نوتايف «فهللا هلسرأ ىبس لوأ هنإف حونب مكلع

 هي ل سل ام ىپز تلاأشس ىناي » : لوقيف كبر ىلإ انل تعفشتسا ول ۔٥؟ )2 ٧ 2 ؟. "=- . -.
 ۔. ۔ه ے ۔ هز ٠١ 2.2 ث حك2 ۔۔ ,2 ٥4 ,22 و.

 « نممحَرلا ليلخ ميهاربإب مكَيلَع نكل ىر ءاقل نم يجتشأ انأو ملع
 ىننإ » : لوقيف كبر ىلا انل تمفشتسا ول : هل نولوقيف هن وتآيف
 . [. ,ء ے .ذه .غ٥[۔ 4 ےح۔ ۔۔ ,= ٠ ه۔.َ
 هنوتايف «اللا ميلك ىتوتمب مكيلع نكلو ىز ءاقل نم ىيغتشأ
 ٠“ے 2.‘۔ “- . 1 . .. . - 2
 اسفن تلتق ىب , » .: لوقيف كب ر ل ا انل تعفشتسا ول : هل ن ول وقيف
 د ے ۔إ ح ۔ ٦11. مو ؟ م .2- ٠ ے ؟ ص إ ,۔, ع . .

 « هتملكو وتنا حور هنإف ىسبيب مكئلع نكل ىبر ِءاقل نم ىحتشأ اناف

 ثيدحلا ةلمج ىلع فوطعم وا هلبق ثيدحلا ىف سنا نا ركذو هلوق ىلع فوطعم انل ركذو : هلوق (1)
 ركاذلاو لوعفملل اينبم لعفلا نوكي ىناثلا ىلعو رباج ركاذلاو لعافلل اينبم لعفلا نوكي لوالا ىلعف
 دقو لسرم ثيدحلاف نيهجولا ىلع ديز نب رباج كلذ نع ربغملاو - ةياحصلا ضعب وهو مسالا لوهجم
 0٥ هعحصم -٠ ها ة ملعا هللاو اهيلع قفتملا حاحصلا ىف تبث

 نا دعب ىنعملاو هلعاف مسي مل امل ىنبم ةروسكم ةدودشم نيشف ةمومضم ةدحومب اورشب : هلوق (2)
 ٠ مهل رفغ دق هللا ناب ربقلا ىف ةنحملا دنع وه توملا دنع ةكنالملا مهترشب

. نينمؤملا نم مهعبات خ (3)
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 ىينإ » : لوقيف كبر ىلا انل تعسشفستسإ ول : هل نولوقيف هن وتآيف

 « رخات امَو هبنذ نم مذت اَم هن رفغ ذق دبع ملَسَو يَلَع هللا رص و كلع نكو ىت ءال نم يتنا اناق لا نو م تن
 هو ي۔ ۔٥۔ .آ . م

 نبيطاَمس نيب ىشماف ىسوب ايف » : ملسو هيلع هللا ىلص ءعىبنلا لاق

 قحم اي : يل لاقي من (4) ل عتف ارك ةنجلا باب عرقأك نمؤملا نم
 « نآزقلا هَسَبَح نمم الإ يقب ام بر اي : لوقيف (5) َكْفِْفَشن عقش)
 دومحملا ماقملا وه : ملعلا لهأ لاق رانلا ىف دولخلا هيلع بجوآ ينعي

 ماقملا كلد ني ةللا مهاجن ثيح نورخآلاو نولوألا هيف هدَمْحي ىزنلا
 لصي ال ةنوزخم تناكو رةمعافشلا نم مهل حتف امب نولوألا هدمحي و

 لوسر عفش اذإف ملسو هيلع هللاىلصةللا لوسر اهحَتْمي ىتح .لَحأ اهيلا
 مث هدلو ىف هل تقو تقو ىف مدآ غفشي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ءاش كلذك و نونمؤملا عفشي و هتمال عفشي ءىبن لك ءايبنالا (6) عفش

 عفشي يهشلا نأ انَملب ىتح ةعافشلاب ةنجلا نينمؤملا لخدي نأ هللا

 . نيقتم نينمؤم اؤناك اذإ هتيب لهأ نم نيعبس ىف

 رذَتَاَو » : ةيآلا هذه تلزن امل : لاق ديز نب رباج - 5
 ذخفتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج » نيبرقألا كت رتشم

 : لاقف بلطملا دبع ىنب (7) ىلا ىتأ ىتح اذخف ذخف شيرق ذاخفأ

 ىنغأ ال (8) ىتإق مكرذنأ نأ ىنَرمأ ةللا نا بلطملا دبع ىنباي »

 ءاج ام فرعأل الا نوما مكنم ىنايلؤأ نأ آلآ اتيم هللا ن مكنع
 تنب ةمطاف اي مكياقر تع اهنوليخت اينآلاب متنجف نيآلاي ادغ سانلا

 احوتفم ةنجلا باب هئجافي هنا ىنعملاو ةءاجافملل اذاو هلعاف مسي مل امل ءانبلاب ىل حتف اذاف : هلوق (4)
 ٠ هححصم ٠ ها : ملعا هللاو

 عفشت خ (ة)
 ٠ عفشت (6)

 ٠ ىلم خ (7)
٠ ىنا خ )٥(



 يو {{ :تش دبسزيرفا ___
 « و رش إ ؟ ے ۔ء۔ح۔ 4 ۔<. إ س ۔ < ۔٥د

 ينغأ ال ىتق للا نم امكتسفنا ايرتشا لمخم همع همض ايو رمحم
 ٠ . » ائيش اللا نم امكنم

 خ « ٣

 ىلا فقوملا ىف نوسبحي ناميالا لها نأ ةعافشلا ثيدح ىف انل ركذو ) : هلوق
 اذه رهاظ ( خلا . ةعافسشلاب ةنجلا مهلخدي نأ هللا داراف مهنيزاوم تلقثو هلوق
 ىمتني ىتح ءايبنالا صاوخ اهيف لأسي ىنلا ةعافستلا هذه نآ ىلع لدي ثيدحلا

 . باسحلا دعب اهناو نينمؤملاب ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا لاؤسلا

 اوغرف اذاف :؛ لاق ثيح مدقن امك ىسيع نب نيروغبت خيسلا هب حرص ىذلا وهو

 ىف مهلزانم ىلا مهل نذاي نا هللا ىلا مهل عفشي نم نوملسملا نذاتسا باسحلا نم

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

 هوبلطف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع مهلدي مهلكف ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربا ىلا
 ىف ةعافستلا ىف حص ام اذه دومحملا ماقملا وه اذه ةنجلا حنافم هاطعأف هبر اعدف

 زع هللا باتك نم كلذ قيدصتو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىورملا ثيدحلا

 . عجاريلف . رئابكلا لها نود نينمؤملل اهنوك نم هيف لاطأ ام رخآ ىلا لجو

 : لاق ثيح باسحلا لبق ىرخا ةعافش دوجوب رعشي امبر الوأ همالك نكل

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةعافش نا : قيفوتلا هللابو اهيف لوقن اناف ةعافشلا اماو

 دق ام بوجول ال رئابكلا لما نيرفاكلا نم مهريغ نود نيملسملل ةتباث ملسو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل لجو زع هللا نم ةمارك ىهو بجو دق ام لاوزل الو لاز

 هقدصو هب نمآ نم الا دحا نم ناميا لبقي ال ذا هل هللا نم لاضفاو هريغ نود

 زع هللا لاق امك نيرخآلاو نيلوالا نم مهلك عمجلا لهأ مهل هتعافش ىلع هدمحيو

 مهبساحي سانلا هيف موقي ماقم ىف (9) « ادومْحَم اماقم كنَر كتَمبَي نا ىسع ه : لجو
 هذه ناكف مدقت ام . خلا . نوملسملا نذاتسا باسحلا نم اوغرف اذاف نيملاعلا بر

 . ررحيلف ملعا هللاو ىرخا ةعافش

 ةدحاو ةعافش اهن] رطانقلا رخآ ىف هللا همحر ليعامسا خيسلا مالك رهاظو

 ثيح تاجردلا عفرو لزانملا فيرشتو فقوملا نم ةحارالاو باسحلا ىف نينمؤملل ا

٠ 79 : ةيآلا 0 ءارسالا ةروس )
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل هلوق كلذو نآرقلا هب قطن قح ىهو :: ةعافشلا ىف لاق

 الإ هَدَنِع عَقشِي ىزلا اذ نمم ه : ىلاعت لاقو « ادومُحم ًاماقم. كبر كتعبت ن ىسع ه

 نود نينمؤملل ىه امنا انباحصا دنع ةعافشلاو . ةريثك ىآلا هذه لاثما ىف هنإب

 تدجو اميف تاعافش ثالث انموق دنعو : لاق نآ ىلا كلذل لدتساف رئابكلا لها
 رئابكلا لهال ةثلاثلاو . ةنجلا ىلا قبسلل ةيناثلاو . رشحملا ةعافش اهادحا مهبتك ىف

 بنكلا ىف ةضيفتسم ةعافشلا ثيداحاو مهدنع رانلا نم اهب نوجرخي نيدحوملا

 . ليوطنلا ةفاخم كلذ عيمج تكرت ةروهشم اهتفصو

 رشب نأ دمبو مهلجرا ىلع ماقملا لوط دعب باسحلا ىف انباحصا دنع ىعو
 . فقوملا نم هللا مهحارا ىتح مهل عفشف مهنامياب مهبتك اوذخأو ناميالا باحصا

 رانلا ىف دولخلا نآرقلا هل بجوا نم نال مهتاجردل عيفرتو مهلزانم فيرشت ىهو
 . ملعا هللاو هل ةعافش ال

 ةمسنلا :: هدقتعي نأ ناسنالا ىلع بجي اميف ناميالا ةرطنق ىف اضيا لاقو
 هللا لاق . دومحملا ماقملا وهو نآرقلا بذك دقف اهب بذك نمف قح ىمهو ةعافشلا

 هيف هدمحي ىأ « اًدْوُسُْحَم ًاماَقَم َكّبَر كَتَمَبِي نآ ىسَع ه : مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل

 . . نورخآلاو نولوالا

 دحأ اهيلا لصي ال ةنوزخم تناكو ةعافسلا نم مهل حتف امب نولوالا هدمحي
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا اهحتفي ىنح

 نيملسملل ىم امنا ةعافشلاو . ماقملا لوه نم هللا مهاجن ثيح نورخآلا هدحميو

 . لاق نا ىلا كلذل لدتساف ةعاطلا ىلع اوتام نيذلا

 ةعافشلا نكلو باوثلا ىلا اهب ريصيف باقعلا بجوتسا نمل تسيل ةعافسلاو .
 . قيفوتلا هللابو لزانملا ىف فيرشتو باوثلا ىف مهل .ةدايز نينمؤملل

 : رشحملا ىف اهنا ىف حيرص ةينونلا حرش ىف اضيا همالكو
 باوللا ةدايز ىف ةعافشلا ىلا اهمكح رنتبسيو باسحلا لبق اهنا رهاظلاو

 ةنجلا دحا لخدي الف ةنجلا لوخد لبق فقوملا ىف هلك كلذ ناو لزانملا فيرشتو
 هريغو ىفطصملا ةعافشو هللا ةمحرو حلاصلا لمعلاب هل راص ىذلا هلزنم ملع دقو الا

ةافانم الف كلذ دعب ةنم لقتني الف هلزنم دحا لخد اذاف . ةعافشلا هنم لصحت نمم
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 ناف ة لزانملا عفرو باوتلا ةدايزل اهنوكو فقوملا نم ةحارالل رنثحملا ىف اهنوك نيب

 حرشلا ىف هترابعو . ملعا هللاو هلك كلذ نمضتت اهنكل ةدحاو اندنع ةعافشلا

 : هضعب مدقت اهيف ليوط مالك دمب روكذملا

 لصي ال ةنوزخم ىهو رافكلا لوخد لبق رشحملا ىف ىه امنا اندنع ةعافسشلاو )
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهحتفب ىتح برقم كلم الو لسرم ءىبن اهيلا

 ثح نورخآلاو نولوالا هين هدمحب لجو زع هللا هدعو ىذلا دومحملا ماقملا ىهو

 اهحتفي ىتح ةنوزخم اهنال ةعافشلا نم مهل حتف امب هنودمحي و ماقملا كلذ نم مهاجن

 ٠ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىنمم الف امهريغو ءايضلا باتكو ثيدحلا باتك ىف ةروكذم ةعافشلا ثيداحأو

 نا ليق ىتح مهئافعض ىف نيملسملا ءايوقا عفشي هللا نا انغلبف . انه اه اهنداعال

 هللا ىقل نم امأو نينمؤم نيقتم اوناك اذا . هتبارق نم نيعبس ىف عفشي ديهشلا
 . خلا . عيفش هل سيلف ارجاف

 نودمحب نيذلا نيرخآلاو نيلوالاب دارملا نا ارخآو الوأ مهمالك نم رهاظلاو

 ةكنالملاف نوملسملاو ءايبنالاو ةكئالملا مع ةعافشلا ىلع ملسو هنلع هللا ىلص ءىبنلا

 نوملسملاو . ةنوزخم تناك نا دعب ةعافشلا نم مهل جتف ام ىلع هنودمحي ءايبنالاو

 . ماقملا كلذ نم مهتيجنت ىلع
 هيلا نورئاص مه اه نال ةعافشلا ىلع هدمح ىف مهل لخد ٧ مهناف رافكلا امأو

 . ملعا هللاو لوهلا نم هيف مه امم دشا رانلا نم

 ءىبنلا ىلا اولصي نأ ىلا دحاولا دعب ادحاو نيلسرملا نم ةعافسلا تبلط .كلذكو

 ,اندنع ثيدحلا ىف ركذ امك اوحي رتسيل نوملسملا اهبلط دقو ملسو هبلع هللا ىلص

 ركذ نم ىلا نوعزفي اعيمج فقوملا لهأ نأ نم انموق هاور امل افالخ رافكلا نود
 . نيدسزرملا نم

 ٦

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةريره ىبأ نع ةعرز ىبا نعو بماوملا ىف لاق

 يلولا هللا ُعَمَجَي ؟ كلد ةم نوردت نَم ةمالا مؤي يانلا ديس انآ ) : ملسو
 غلبيف سمشلا وئذمو ىالا ملهممستيَد رظانلا مهريبيَف دحاو ريمع ىف نيرخآلاو
 ام ىلر َتؤَرَت لأ سانلا: لوقيف َوُليَتَحَي ال نوقيطي ال ام ربكلاو معلا نم سانلا

 , و . ً ,. م , 4 .۔ ه ۔ ۔ .ه مم . م , ۔ ے, ۔إ .- مم . . .

ضعب لوقيف ؟ مكبر ىلإ مكل عفشي نَم نوارظنن آلآ ؟ مكغلبا ام ىلا نورت الا ؟ هيف متنا
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 كَقلَح رتبلا با تنا مدآ اي : نولوقيف هنوتايف مدآ مكبأ اوتنا : يضغبل يانلا
 لا ةشجلا كنكُسأو . كل اوُدَجسَف ةكئالملا رمأو . هور نم كيف جحفنو . هدي هللا

 مويلا بضغ ىنَر نا : لاقفأانفكي امو ويف نحن ام لإ ىرت الأ تبر لاإ انل عملم
 ةرجشلا نع ىناهت ؛هناو ..هلنم هدغبت بصني الو . هتنم هلبت بضغت هل ًاَبَضَت
 مالسلا هيلع احون نونايف .رعو ل .اوبحذا . يرك لإ اوبحثذأ«ييفن يفت . تيصع
 .اروكش اديع هللا َكاَمَس ردقو . ضزألا لهأ ىلإ لثمشرلا لوأ تنآ حؤن اَي : نولوقيف

 نا : لوقيف ؟ كبر ىلا انل عمشت الا . انغلب ام ىلا ىرت الا . هيف نحن ام ىلا ىرت الا

 دق هنأو . هلثم هدعب بضغي الو . هلثم هلبق بضغي مل ابضت مويلا بضغ بر

 . . ييفن ييفن . يمزق َلَع اهي تعد ةوعد يل ثتاك

 ة نولوقيف ملسو هيلع هللا ىلص ًادّمَحُس نونايف ثيدحلا رخآ ىف لاق نأ ىلا

 امو كينَد نم مدقت ام كل هللا َرَقمت دقو ابنألا متاَعَو للا لوتسَر تنآ هنحم ات

 غم يضرعلا تحت ىنآك قلطناف .كبر ىلا انل عقشإ ؟ هيف نحن ام ىلإ ىرت الآ . رمأت
 ىلبق دحأ ىلع هتعب مل اتيش هيلع ءانثلا نسحو ويماحم ني عللا حتفي مث ادجاس
 : لوقاف ىينر غقزأق . عقص عتشار طنت نأساو كنلا غقزا دمتعم اي : للقي من
 ال ْنَم يتأ نم.نخذآ تسمأ اي : لوقيف . ىنمأ ر اي ينمأ تك اي . ترد اي ينمأ
 َكلَ ىوني اميف يانلا ءاكرش ْمُهَو ةنجلا پاوبا نم لوألا پابلانم هيع باسح
 َ . ملسمو ىراخبلا هاور ( ثيدحلا باوبألا نم

 ضرالا لهأ نم لسرلا لوا تنا خونل مهلوق لكبشتسا دقو رابلا حتف ىف لاق

 . حون لبق مهو سيرداو تيش كلذكو لسرم ءىبن مدآ ناف
 نمو مدآ نال ضرالا لمأ هلوقب ةديقم ةيلوالا نأ كلذ نع ةبوجالا لصحم

 . خلا . ضرالا لمأ ىلا اولسريب مل هعم ركذ
 . ةفاكلا لهأ نم هنال مدآ ىلا ةبسنلاب اندنع رهاظ رغ اذه :: لوقأ

 .هتعيرش مهملعيل نودح وم مهو هينب ىلا ناك مدآ لاسرا نأ ةبوجالا نمو : لاق

 . ديحوفتلا ىلا مهوعدي رافك موق ىلا تناك هتلاسر حونو

 مدآ فقزؤملا لها نايتا نيب نا ةرخآلا مولع فشك هباتك ىف ىلازغلا ركذو
 هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ىلا ءىبنو غىبن لك نيب اذكو ةنس فلا احون مهنايتاو
. ملسو
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 اذه ىف رثكا دقلو :: لاق لصأ ىلع كلذل فقا ملو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . خلا . اهنم ءىشب رتغي الف اهل لصأ ال ثيداحا داريا نم باتكلا

 هيلع هللا ىلص هللا ءىبن ىنثدح هيبأ نع سنأ نب رظنلا ثيدح ىفو : لاق مث
 هَمَحَن اي : لاقف ىسيم ءاج ذا طارتِضلا دنع ىنمأرت رظتنا مي اقل ىنإ ) : لاق ملسو ے ۔ و , ۔¡۔ `+< ۔۔ ١١ ۔؟ 4 ۔ ,..؟ تك .. =. ..

 مظعل ةش تيَح ىلإ مألا عمج قزق نآ ةهلا وعدَعل ولاس ناج ذ ؛اينآلا مذه
 اذه ناو ذئنيح ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا فقوم نييعت هذه تدافأف ( هيف مه ام

 رافكلا طقاست دعب طارصلا بصن دنع عقي هلك فقوملا لهأ مالك نم فصو ىذلا

 عيمج نأو . ملسو هيلع هللا ىلص انيبن بطاخي ىذلا وه ىسيع نأو . رانلا ىف

 . كلذ ىف هنولأسي ءايبنالا

 للا ىب اي : نولوقيف ادمحم نوتاي ةبيش ىبا نبا دنع ناميلس ثيدح ىفو
 ادَم ىف تئجو . رخأت امرك كبنذ نم مدقت ام َكَل رفغو . متَحَو كيب هللا حتمق تنأ
 شرف مكبحاص انا :: لوقيف انبر ىلا, انل فشاف مقف هيغ نحن ام ىرتو موتلا 2 ,دو ۔ <.. . 1۔ ...4- ء۔ے,۔ب ع 4.. . د .ب هم ... ه۔؟

 . ةنجلا باب ىلإ يهني ىتَحع سانلا
 ؟ ةنجلا ىلا هناكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هلاقتنا ىف ةمكحلا ام : تلق ناف

 قافشاو ةفاخم ماقم تناك باسحو ضرع ماقم تناك امل فقولا ضرا نأب تبجأ

 امب ىضري ةنس هل دُجَسأَت ) هعفر ىلعي ىبا دنع بعك نب ىبا ثيدح ىفو
 . ( ىنع اهب ىضري مةحدمب.هَحَدَتما مث . يتيت

 رئق هلل ادجاس رخيف يربمج هيلا ُقلطَتَيَف ) : قيدصلا ركب ىبا ثيدح ىفو
 ىلإ هللا ىَحَؤاَف ) سنا نب رظنلا ةياور ىفو ( كَساَر عفرا دَمَحُم اب لاقيف رققممج

 - ٥ و ؟ ٠4 . ۔ و. ۔ ه ۔ .2 .ح
 : ىل لوقي ىنعملاف اذه ىلع » ( كسأر غفرا : هل لقف رمحم اي بَعذأ نا ليربج

 . ليربج ناسل ىلع

 . هيفو هدعبو هدوجس لبق ديمحتلا مهلي ملسو هيلع هللا ىلص هنا رهاظلاو

 ىنمهليف هيدي نيب موقاف ةياور ىف درو هناف . هب قيلي ام ناكم لك ىف نوكيف
 . ادجاس رخأ مث اهيلع ردقأ ال دماحمب

 . ( هينث ديمحتب هُدَمَحاَف ىسار عفراف ) ىراخبلل ةياور ىفو

ىترب ادجاس عقأ ضرملا تخت ىنآك ) نيخيشلا دنع ةريره ىبا ةياور ىفو
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 : لاق مث يلبق رعا ىلع هتيب من ام هينع هانقلا نئحَو ويماكم ني هوَعهَلا تفي
 . هيف لاطا ام رخآ ىلاي كتسار غقزا دحم اي

 ناو قلخلا نيب ىضقيل عفشي ام لوأ ملسو هيلع هللا ىلص هنا رهظف : لاق مث

 نازيملاو ضرعلا نأو . كلذ دمب عقت طقس نمم رانلا نم جرخي نم ىف ةعافشلا
 دبعت تناك ام ةمأ لك عبتنل : ىداني مث . نطوملا اذه ىن عقي فحصلا ري اطتو

 دنع د وجسل اب ناحتمالاب نيقفانملاو نينمؤملا نيب زيمي مث . رانلا ىنف رافكلا طقستف

 . نيقفانملا رون أفطيف هيلع رورملاو طارصلا بصن ىف نذؤي مث . قاسلا فشك

 طقسي نم ةاصعلا نمف ةنحلا ىلا هيلع نونمؤملا رميو اضيا رانلا ىف اوطقسيف

 . ةنجلا نولخدي مث مهنيب ةصصاقملل ةرطنقلا دنع اجن نم ضعب فقويو

 ىف ىلوالا : سمخ تاعافشلا : ضايع ىضاقلا هلبق نمو ىوونلا لاق .دقو

 ةلنلاثلاو . باسح ريغب ةلجلا موق لاخدا ىف ةيناثلاو . فقوملا لوه نم ةحارالا

 نم جارخا ىف ةعبارلا . اوبذعي ال نأ باذملا اوقحتساو اوبسوح موق لاخدا ىف

 . تاحرلدلا عفر ىف ةسماخلاو . ةاصعلا نم رانلا لخدأ

 ثيدح اهيلع لديف فقوملا .لوه نم سانلا ةحارال ىتلا ىمهو : ىللرالا اماف

 َساَتلا هنلا عمجي ( هظفلو ىراخبلا دنع سنأ ثيدح نم مدقتملا هريغو ةريره ىبا

 ىلا مدآ نوتايف اناكم نم اتيرب ىتح انبر ىلاي انقتشا ول نولوقت ةمايقلا عو
 . لاق نا ىلا همعز ىلع ةعافش لكل لدتساف ( لاطأ ام رخآ

 نم اهنا : ةضورلا ىف ىوونلا لاق دقف تاجردلا عفر ىهو ةنسماخلا امآو

 . ملعا هللاف ادنتسم كلذل ركذي ملو ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هتعافش ىهو ةسداس ةعافش ضايع ىضاقلا ركذو :: لاق

 لوسرل لاق سابعلا نأ حيحصلا ىف تبث امل باذعلا فيفخت ىف بلاط ىبا همعل
 لهف كل بضغيو كرصنيو كطوحي ناك بلاط ابا نا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . (, حاًصُحَص لإ ةنجَرُخاف رانلا نم نارمع ىف هندَجَو ممت لاق ؟ كلذ هعفني

 هنعل ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا ديعس ىبا قي رط نم اضي] حاحصلا ىفو

 ` 7" و ٥ ه ۔ ً ّ 2 ه . . ۔ 4هور2 .۔ .,ص 4 , ۔.۔ .-[ < 2٥2 و 2

 هنس يلغي هبتشم خلبَي رانلا يم حاّضُحض ىف َلَعيَف ةمايقلا موي ىتمتاقَش هعفنت
. ( خلا . هام
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 ىلوالا امأ ؟ هتمال ملسو هيلع هللا ىلص اهرخدا ةعافش ياف تلق ناف .: لاق مث

 كلذكو مدقت امك دومحملا ماقملا ىهو مهلك عمجلا ةحارال ىه لب مهب صتخت الف

 . ممالا ةيقب اهيف مهكراشي هنا رهاظلا تاعافسلا ىقاب

 فقوملا لوه نم ةحارالل ىتلا ىمظعلا ةعافشلا دارملا نأ لمتحي هنأ : باوجلاف
 اذهلو . مهل عبت مهريغو اهيف لصالا مهنكل ةمالا هذهب ةصتخم رعغ تن اك .ناو ىمدو

 . غهيف امئَدَم ىتمأ بر اي : لاق هنا هيف ملسو هيلع هللا ىلص هنع لوقنملا ظفللا ناك

 . مهل اعبت مهريغ ناكو . تيجاق

 باسح ريغب ةنجلا موق لاخدا ىف ىتلا ىهو ةيناثلا ةعافسلا نوكت نآ لمتحيو

 َنوُعِبَس ةنجلا ىنمأ ني ُلُحُذَي ) اهيف دراولا ثيدحلا ناف ةمالا هذهب ةصتخملا ىه

 . ممالا ةيقب ىف كلذ لقني ملو . ( ثيدحلا . افلأ

 . سمخلا تاعافسلا نيب ةكرتشملا ةعافشلا قلطم دارملا نوكي نأ لمتحيو

 مالسلا هيلع نوكي نآ ىف ىفاني ال اهضعب وأ اهيف مهن وكراسشي ةمالا هذه ريغ نوكو
 ةعافشلا ىف هلثم مدقت امك ممالا نم مهريغل عفشي ال هلعلف هتمال هتعافش هتوعد رخآ

 ٠ ملعا هللاو . ىمظعلا

 رخآ نحت ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا سابع نبا نعو : لاق نأ ىلا
 4 ر م و . ,, 2 . ۔۔ م + ج ر 2 إ .ه 4٠. ۔۔< د,۔< 2٨ و إ,۔م ٠ ۔ 2- ؟ ۔ڵ .
 .(نولؤالاو نورخآلا نتف ؟ اَهيبنَو ةنيمالا ةتألا نيا : لاقي بساحي نمم لؤار رمالا

 انمن ىدات هَقْلَع نيب ىضغ نأ هللا دارا اذا ) : رخآ ثيدح ىف _ لاق نا ىلا
 هللا لوسر لاق روهطلا رمأ نم نيلَجَعَم ارمت ىنتأ ىنسبنَتَو مقاف ؟ ُهْنَمأَو دمحم نيا
 ل جرفتو ٍبَصاَحي م لَواَو نولوألا نورخآلا رخف ( : ملسو هيلع هللا ىلص

 رم < م 79 ہ ه ٥ ۔ م .

 . اهلك ءايبنا نوكت نأ ةمالا هذه تداك ممالا لوقتو . انقيرط ْنَع "ممالا

 ركذ نم هيف لاطآ ام رخآ ىلا ءامدلا ىف سانلا نيب ىضقي ام لوأ نأ حص دقو

 . ةمايقلا موي دبعلا هنع لاسي امو باسحلا

 مالكلا اذه رخآ ىلا ( ماقملا اذه نم انحيريف انبر ىلا انعفسشتسا ولو ) : هلوق

 ال نيملسملا نا رهاظلا نا عم ماقملا اذه ىف نينمؤملل بعتلا لوصح ىف حي رصلاك

 ىف مهلزانم ىلا لاقتنالا دارملا امنا هربحم ىف الو ماقملا اذه ىف الصأ مهيلع بمت

. اهميعن نم هيلا اوقاتشا امو ةنجلا
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 فقوملا لوه نم ةحارتسا الا ةعافشلا ىف ىسيع نب نيروفغبت خيشلا ركذي ملو

 نأ هللا ىلا مهل عفسي نم نوملسملا نذاتسا باسحلا نم اوغرف اذاف :: لاق نيح

 . خلا . مدآ اوبلطف ةنجلا ىف مهلزانم ىف مهل نذأي ٠0

 ةمايقلا موي مهيلع بعت ال نيملسملا نأ ىلع لدي طارصلا ىف كلذ لبق همالك لب

 طارصلا نا مهلوق ىف موقلا ىلع درلا ىف لاق ثيح نآرقلا هيلع لدي امك . الصأ

 ىلع بورضم طارصلا نا ةيوسشحلاو ثيدحلا لها لاقو : هصن ام فيسلا دحك

 حيرلاك مهضعب هيلع سانلا رميف نولقعي امك هوفصوف فيسلا دحك منهج رسج
 هنطب ىلع احطبنم رخآلاو باودلا عرساك رخآلاو عماللا قربلاك رخآلاو فصاقلا
 نوكي فيكو مهنيداحأ ىف مهل ناطيشلا نييزت نم اذهو رانلا ىنف طقاس رخآلاو

 ادفو نمحَرلا إ يقتلا رَشَحَت موي ه : لجو زع هللا لوق دعب نيملسملا ىف اذه

 فيك ما . اَهسيمسَح نوعمست ال ه : لاقو (10) « ادرو مّنَهَج لاإ يمرجلا قوستو
 . َنونَرْحَي مم الو مهيَلَ فْؤوَح ال » : هباتك ىف لاق دقو هنطب ىلع اطبضم نمؤملا نوكي
 دمحلاو ةيوسثحلا هتفصو ام ىلع رمالا سيلو ةرضنلاو ةراضفلا نم هب مهفصو امو

 . لاق نأ ىلا . هلل

 لدعملاو هدابع ىلع هللا هضرتفا ىذلا ميقملا هللا نيد ىه ميقتسملا طارصلا نكلو

 هنوهبسشي كلذلو تاوهشلا الو ىوهلا الو كلملا قفاوي ال قيقد وهو هلزنا ىذلا
 اححلا اووذ الا اهزيمي الف ةقيقدلا ةقيقرلا ةرفشلاو هتبضو فهرملا فيسلا دحب

 . خلا . هقيفوت و هللا نوع عم ةذفانلا ةريصبلاو ىهنلاو

 ناو ةرخآلا لاوها نم ءىش مهيلع سيل نيملسملا نا ىلع لدي اممو : لوقأ
 : هلوقو ى ةيآلا . ربكألا عرقلا هنزح ال ه : لجو زع هلوق اهنودهاشي اوناك
 الوت مويلا مكيع ُفَوَع ال ىدابع اي يقتملا لاب ةدمع ضعبل مهم رنيمؤي ُاليألا »
 عهنكع نزت اوماقتسا هت هللا نبركاولاق نيذللا نإ » : هلوقو (11) « تونَرَحت :1
 ةكمكحاض ةرفيش ش رنئموت هوجو « : هلوقو (12) س اونزحت الو -١فاحَت :ال :نا ةكالملا .٧ ے , ۔ , م و۔٥۔ ي ۔ ,..."

 نذؤي ىتم ةرظننم يا «"ةرظائ اهبر لاي ةرات ريمي ةوجو » : هلوقو « ةربم م ي ۔۔ 4١2 ۔.,2 ., ] ء۔ 7 . ٨٧ ۔ ه۔ هد

 86 . 85 : تايآلا .4 ميرم :ةروص )10)

 ٠ 68 _ 67 : تايآلا 0 فرخزلا ةروس (11)
٠. 30 : ةيلا 0 تلصف ةروس (12)
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 موي هيلع جرح ال ملسملا نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلا ةنجلا لوخد ىف اهل
 لب :نيفوخ وأ نينمآ دحاو صخش ىلع عمجي ال هللا نال نطاوملا نم نطوم ىف ةمايقلا

 ىفف ةرخآلا ىف نمآ ايندلا ىف فاخ نمو . ةرخآلا ىف فاخ ايندلا ىف نمآ نم

 رهاظلاف ) ثيداحالا نم كلذ ريغ ىلا ( هنَر ءاقل نود نم نيؤوَملل ةَحاَر آل ) ثيدحلا

 نم هيف امل ىا ( ماقملا اذه نم انحيريف ) ةعافسلا بلط دنع نيملسملا لوق ىنعم نآ

 هللا انلعح نونئمطم نونمآ مهنال ءىش اهنم مهيلا لصي مل ناو لا وهالا ىلا رظنلا

 . نمآ مهنم

 .ةياور ىف ركذي مل ( ىبر ءاقل نم ىحتسا ىن ١ لوقيف ) ميهاربا ىف ٠: هل ق

 كلذ ىف انموق بتك ىفو مالسلا هيلع ميهاربا هب رذتعا ام هللا همحر فنصملا

 ىتلا ) ملسم داز : رجح نبا لاق . ( هتئيطخ ركذيو ) ىراخبلا ىف اهنم تاياور

 . ( اهنم هنر ىجتسَيَق باصأ

 كال تبدك ىتنإ ) مامه ةياور ىفو ( ىدنع مكلذ سيل ) ركب ىبا ثيدح ىفو
 ( اذمت ممتايبمگ هَلَعَف ) : هلوقو ( ميقيمت تنإ ) : هلوق هتياور ىف نابيش داز ( ابذك

 . . ( كوخا ىتنأ هيريخأ ) : هتارمال هلوقو

 لوسر لاق تاب ذك ثالث تبذك ىنإ : لوقيف ديعس ىبأ نع ةرضن ىبا ةياور ىفو

 لَح امو هل ١ نيد نم اهب رَح 6 ل ١ 1 اهئم : ملسو هلع هللا ىلص هللا

 . لاق نأ ىلا . هانعمو هنزو لواح ىنعمب ةلمهمب

 نكل مالكلا ضيراغم نم تناك :امنا ثالثلا تاملكلا نأ قحلاو : ىواضيبلا لاق

 عم ةعافشلا نع هسفنل ارافصتسا اهنم قفش أ بذكلا ةروص اهتروص تناك امل

 . افوخ مظعا ناك ةلزنم هيلا برقاو هللاب فرعا ناك نم نال اهعوقو

 نم ناطامسلاو حاحصلا ىف لاق ( نينمؤملا نم نيطامس ينيب ىشمأف ) :: هلوقو

 . خلا . نيطامسلا نيب ىشم لاقي نابناجلا سانلاو لخنلا
 ةمكحلا « بهاوملا ه نع مدقت ( خلا . يل حتف اذاف ةنجلا باب عرقاف ) : هلوق

 . ةنجلا ىلا هناكم نم هلاقتنا ىف

 رئابكلا لهاو نوكرشملا مهو ( رانلا ىف دولخلا هيلع بجوأ ىنعي ) : هلوق

. ةرنادلا اوعسو .مهناف انريغ دنع اماو اندتع
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 هينعي ديمخَتب ىر دمحاأف ىبأ ر عقأ ( : ثيدحل ١ رخآ ىف ىراخبل ١ ىف لاق :
 م م ۔} ٨ 2“>ِ ,و 4 . .4 ۔ ح ه .4 ] د + ج و إ ,ج۔< ده

 ادجاس عقاف دوعا م ةنجلا مهلجخداف رانلا نم مهجرخا مث ادَح ل دحف عفشأ مث
 و ٨... هد ۔۔۔ ه ۔ ك > . ےه ء . , .

 ةداتق ناكف (نآزقلا هسبح نم الإي رانلا ىف ىقبي ال ىتح ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف هلثم

 . دولخلا هيلع بجو ىا . اذه دنع لوقب

 ىوار ناك : ىدوادلا لاق ) رانلا نم مهجرخأ مث ( : هل وق ىف رحح نبا لاق

 ةعافشلا ركذ ثيدحلا لوأ ىف نأ كلذو هلصأ ريغ ىلع اثيش بكر ثيدحلا اذه

 كلذو رانلا نم جارخالا ىف ةعافشلا ركذ هرخآ ىفو فقوملا برك نم ةحارالا .ىف

 كلت ىف طقسي نم طوقسو طارصلا ىلع رورملاو فقوملا نم لوحتلا دعب نوكي امنا

 دقو ىوق لاكشا وهو . جارخالا ىف ةعافسلا كلذ دعب عقي مث رانلا ىف ةلاحلا

 . هب انل ةحاح الو هيف لاطأ ام رخآ ىلا هريغو ىوونلا هعبتو ضايع هنع باجأ

 . حجارلا وه اذه ( خلا . دومحملا ماقملا وه ملعلا لهأ لاق ) : هلوق

 ىلع رثكالا ىزوحلا نبا لاقو :: لاق : لاوقا ةعبرا «. بماوملا ه ىف هيف ركذو

 . هيلع قافتالا نيدلا رخف مامالا عداو . ةعافسلا دومحملا ماقملاب دارملا نأ

 سفن ملكت الف دحاو ديعص ىف سانلا هللا عمجي : ةفيذح لاق ىناثلا لوقلا

 كدي ىف ُربَحْلاَو كيدو َكّيَيَل ): لوقيف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم وعدم لواف
 كنم اجلم الو كنإو تيو كيدي يب ةدمو تيدع ْنَم ىرتنهلاة كيا سيل رشلاو
 : ىلاعت هلوق نم دارملا وه اذه : لاق ( تيبلا بر ناحبس تيلاعتو تكرابت كيلإ آلإ
 . لاق نأ ىلا . ىناربطلا هاور « ؟دومشَم اتم كنر كَئَعبِ 7 ىسع ه

 ىلع شانلا مادقا ديفي ةعافشلا ىف هيعس نال ىلوأ لوالا لوقلاو .يزارلا لاق

 . الف دمحلا امأ باوثلا الا. ديفي الف ءاعدلا نم ركذ ام امو ادومحم هريصيف هدمح
 . هيف لاطا ام رخآ ىلا

 لدتسا ضايع لاق :: هصن ام ثيدحلا اذه ىلع لي وط مالك دعب رجح نبا لاق

 . ركذ ام هيف ركذ نم لك لوقل ءايبنالا ىلع اياطخلا زوج نم ىلع ثيدحلا اذهب
 اذكو ةوبنلا دعب رفكلا نم مهتمصع ىف فالخ ال هناب ةلاسملا لصا نع باجاو

 ٠. حيحصلا ىلع اهلبق

 هلعافب ىرزب ام اهب قحنلي و . روكذملا ليصفتلا ىلع ةرببكلا ىف لوقلا اذكو

: . رئاغصلا نم
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 . لوقلا ةهج نم غالبالا ىف حدقي ام لك ىف لوقلا انكو

 وهسلا روهمجلا زاجأو نايسنلا ىف ىتح مهضمب هعنمف لعفلا ىف فلتخاو

 . ىدامتلا لصحي ال نكل

 ىلا رظنلا له] نم ةعامج بهذف رئاغصلا نم هلك كلذ ادع اميف اوفلتخاو

 ليواتلا نم بورضب كلذ ىف ةدراولا تايآلاو ثيداحالا اولو]و اقلطم اهنم مهتمصع

 . لاق نا ىلا

 لكا نال انلق امع جرخي ال بابلا ثيدح ىف ركذ ام عيمجو : ضايع لاق
 تالاقمو . ليوات نع ناك هدلو ةاجن حون بلطو وهس نع ناك 'ةرجسشلا نم مدآ

 طسب مدقت امك ارفاك ناك ىسوم ليتقو . ريخلا اهب دارأو ضب راعم تناك ميهاربا

 . ملعأ هللاو كلذ

 هاصع نمم هماقتنا نم رهظي ام هب دارملاو هللا ىلع بضغلا قالطا زاوج هيفو

 ىوونلا هررق اذك . نوكي الو اهلثم نكمي مل ىتلا لاوهالا نم فقوملا لهأ هدهاش امو

 لوقو . ضعبلل ءوسلا لاصيا ةدارا وهو . همزال بضغلاب دارملا :: هريغ لاقو

 ادتبملا نال اهل عفشي نا قحتست ىتلا ىه ىسفن ىا ( ىسفن ىسفن ) هدعب نمو مدآ
 .افوذحم امهدحا نوكي نأ لمتحيو مزاوللا ضعب هب دارملاف نيدحتم اناك اذا ربخلاو

 لسرلاو ءايبنالا نال قلخلا عيمج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ليضفت هيفو
 . مهيلع ماقملا اذه ىف هلضف رهظ دقو ماوس نمم لضفا ةكئالملاو

 ( ىسفن ىسفن ) : لوقي نم نيب قرفلا الا كلذ ىف نكي مل ولو : ىبطرقلا لاق

 . ايفاك ناكل ( ىتمأ ىتمأ ) : لوقي نم نيبو

 ماقملا كلذل مهليهاتل هيف ركذي مل نم ىلع هيف نيروكذملا ءايبنالا ليضفت هيفو
 . مهاوس نود ميظعلا

 . ليضفتلاب قلعتت ال ىرخآ ايازمل كلذب نوروكذملا صتخا امنا : ليق دقو

 عابتاب رمالل ميهارباو . ىناثلا بالا هنوكل حونو عيمجلا دلاو هنوكل مدآف

 هللا ىلص انيبنب سانلا ىلوأ هنال ىسيعو . اعبات ءايبنالا رثكأ هنال ىسومو . هلثم

 مهنال كلذب اوصتخا نوكي نا لمتحيو . حيحصلا ثيدحلا ىف تبث امك ملسو هيلع

. هدعب نمو الوا ركذ نم نيب نم اهب لمع عئارش باحصا



 ةعافشلا ثيدح.نم ركذ ام 220

 ىغبني . امهم ارمأ ريبك نم بلط نم نأ . ركذ ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفنو

 كلذ نوكيل هايازم فرشاو هتافص نسحأب لوؤسملا فصو هلاؤس نيب مدقي نأ
 . هلاؤس ةباجال ىعدأ

 لديو هنم لبقي امب رذعتي لئس ام ليصحت ىلع ردقي مل اذا لوؤسملا نا هيفو
 ىلمع ىنثي هناو . هلعافك ريخلا ىلع لادلاف كلذب ماقملا ىف لمكأ هنأ نظي نم ىلع

 عاننم الا ىف هرذع لوبقل ىعدأ نوكيو . هتيله ال ةيضتقمل ذتقملا هفاصواب هيلع لولدملا

 . لاق نا ىلا

 ةاجن بلط ىف حون ةيضق نم اذخأ صصخملا نع ثحبلا لبق ماعلاب لمعلا هيفو

 . هسكعب ىري نم هب كسمتي دقو هدلو

 هللا ىلا لسوتلا نم ايندلا ىف مهلاح نوبحصتسي ةمايقلا موي سانلا نا هيفو

 . ثيدحلا ردص ىف مدقت امك ماهلالا كلذ ىلع ثعابلاو مهئايبناب مهجئاوح ىف

 مهيلع ىطغي هناو بولطملا ءىشلا ىلع نوعمتجي و اضعب مهضعب ريشتسي هنا هيفو
 رضحتسي الف كلذ نمو ثيدحلا اذه ممس نم نيلئاسلا نال ايندلا ىف هوملع ام ضعب

 كلذ او رضحتسا ول ذا ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هب صتخي ماقملا كلذ نأ مهنم دحأ

 . ءىبن لا ءىبن نم ددرتلا ىلا اوحاتحا الو ةلهو لوأ نم هولأسل

 انيبن لضف راهظا نم هيلع تبترت ىتلا ةمكحلل كلذ مهاسنا ىلاعت هللا لعلو
 ٠ هرب رقت مدقت امك ملسو ١ هيلع هللا ىلص

 لوسر لمج (1) «نيبرتقالا كتريشع رذنأو» ةيآلا هذه تلزن امل) : هلوقت 15

 ةبارقلا ىنمي اهدح ىف اوفلتخاو ::دعاوقلا ىف لاق .( خل٣ . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تلزن امل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىوز امل ءابآ ةسمخ نود ام ىه : موق لاقف
 . مهرذناف شيرق نوطب نم ءاعد نم اعد « ييب َرقألا كن ريشم زذنارر ه هيلع

 . خلا . سماخلا ىف اوفلتخاو تاجرد عبرأ٠ىلا مهاعدف اماعط ذختا هنا : لاقيو

 : لاق ةيآلا هذه ريسفت ىف حاضيالا ىف مزج هب ( تاجرد عب رأ للا ) : هلوق

 . كلذ :نم رثكا هبساني نمم وعدي نأ ردقي وهو

6٠ 214 : ةيالا . ءارعشلا ةروس ()
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 تلزن امل هنا ىور : ىواضيبلا لاقو هللا همحر بوبحم نبا لوق وه هنا ركذو
 حفسب آ كتربخأ ول : لاقف هيلا اوعمتجا ىتح اذخف اذخف مهادانو افصلا دعص

 باذع كدي َنيب مكل زيذمت ىتابق ::لاق . معن : اولاق ؟ ىِقَّصُم ْمئْنَكَل الْيَع لبجلا ادم

 . خلا . 7“يدَت

 . ملعأ هللاو

 امك ةينونلا حرش ىف هدعب داز ( اثيش هللا نف امكنع ينغا ال ىناف ) : هلوق

 هيلع لوسرلا ةعافش ىف اذه عم اهيلع نورصملا رئابكلا لها عمطي فيكف مدقت

 . مالسلاو ةالصلا

 هيلع هيبن ةعافش لها نم انلعجي نأ همركو هدوجب لاعت هللا لأسنف

 . مالسلاو ةالصلا

 ابجومو . ههجول اصلاخ هلمجو . نيملسملا هب هللا عفن هعمج رسيت ام اذه : لاق

 بر هلل دمحلاو نيمآ ... ريدج ةباجالابو . ريدق كلذ ىلع هنا هيدل امب زوفلل

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو . نيملاعلا

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 رج
 ] رجح
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 دنسملا ىف مهؤامسأ ةدراولا مالعألا مجارت

 ةزمهلا فرح

 . 371 ةحفص ىن اثلا ءزحلا رظن | : ىعختلا مبهاربا

 . 361 قرزالا نب عفان عبارلا ءزجلا رظنا : قرزالا نبا

 : رتايع نب نابا

 ىف هيلع مالكلا مدقت دقف شايع نب نابأ دوصقملا ناك ناو فنصملا هبسني مل

 ىف هنع لاقو راظعلا ىرصبلا ديزي نب نابا هلملف هريغ ديري ناك ناو عبارلا ءزجلا

 رانيد نب ورمعو ةداتقو ىفوجلا نارمع ىبأ نعو راسي نع ىور ظافحلا ةركذت

 دمحا هنع لاق ريثك قلخو ملسمو نابحو دواد وبأ هنع ىورو . ريثك نب ىيحيو

 ىري ةقث:ىلجعلا لاقو ةقث ىئاسنلاو نيعم نبا لاقو خئاشملا لك ىف اثبت ناك

 . هب ملكتي الو ردقلا

 201 .: ص . 1 ح ظافحلا ةركذت

 . 383 ةحفص ثلاثلا ءزجلا ريبزلا نب هللا دبع رظنا : ريبزلا نبا

 : ىرهزلا باهش نبا

 ىعبات . ستيرق نم . ةرهز ئنب نم . باهش نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم وه
 ثيداحالا نود نم لوأ وهو . مابشلا نكس ىندم . ظافحلاو ءاهقفلا رابك نم

 ٠. ةباحصلا هقف اهعم نودو . ةيوبنلا

 353 : ص . 1 ج . ةيهقفلا ةعوسوملا

 . 337 ةحفص لوالا ءزجلارظنا : سابع نبا

 . 17 ةحفص لوالا ءزحلا رظنا : رمع نبا

 ح . 338 ةحفص لوالا ءزجلا رظنا :: دوعسم نبا

. 339 ةحفص لوالا ءزجلا رظنا : ركب وبا
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 (ه 240 ۔ ؟ ) : روث وبا

 هيقفلا . ىدادغبلا ىبلكلا دلاخ نب ميهاربا دهتجملا ةجحلا ظفاحلا مامالا هلعل

 .مهتقبطو ديمح نب ةدبعو . ةنييع نبو نايفس نم عمسو 170 ةنس دودح ىف دلو
 ءاهقفلا دحأ نومام ةقث : ىئاسنلا لاق عمجو هحام نباو دواد وبأ هنع ثدح

 . ه 240 ةنس تام

 450 : ص . 1 ج . ءالبنلا مالعا ريس بيذهت ١

 (ه 140 ۔ ؟ ): مزاح ونا

 ةيوبنلا ةنيدملا خيش ظعاولا ةودقلا مامالا رانيد س ةملس مزاح وبأ ره

 هللا دبع مايأ ىف دلو دهازلا . صاقلا . رامتلا . مهالوم ىموزخملا ىنيدملا مزاح وبأ

 نيعم نبا هقثو مهاوس قلخو كلامو نان ايفسلاو نادامحلاو باهش نبا هنع ىور

 . ه 140 ةنس ىفوت . هلثم هنامز ىف نكي مل : ةميزخ نبا لاق

 215 : ص . 1 4 ٠ ءالبنلا مالعا رس بيذهت

 . 339 ةحفص لوالا ثزحلا رظنا : ذ وبا

 : بوبحم نايفس وبا

 نيسمخلا ءاسلع نم : ةعبارلا ةقبطلا نم ىشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبا
 بيبح نب عيبرلاو . ملسم ةديبع ىبأ نع ذخا . ةرجهلل ةيناثلا ةئاملا نم ةيناثلا

 ةريس نم ءىش هنع ذشي داكي ال ةريسلا ىف ةجح ناك . عيبرلا تحت هتدلاو تناكو

 ىورو مهنع ربخا نمم وهو . هدعب نم ةوعدلا لها اميس الو . مالسلا هيلع لوسرلا
 وهو . هتنودم ىف ىناسرخلا مناحن وبأ هنع ىورو . ارثك خن اشملا يس بحاص هنع

 . ءالجالا ةيضابالا خويش نم

273 ىلا 263 .:: ص . 2 ج . ىنيجردلا



 3ا

 : نانس وبا

 . ىنابيشلا ىمجربلا نانس نب دمعس نانس وبأ ثدحلا دهازلا خيشلا وه

 سوواطو كاحضلا نع ثدح . ماع لك جحي ناكو . ىرلا نكس ىفوك خيش
 . ةعامجو ةرم نب درمعو . ىبعشلاو

 لاقو . متاح وبا هقثو . نورخآو ميعن وباو ىسلايطلا دواد وبأ هنع ىورو

 . الضاف ادباع ناك نابح نبا : لاقو . سانلا ءامفر نم ةقث : دواد وبا

 ( ه 120 ةنس ىفوت ۔؟ ) : حلاص وبا

 همسا . ريسفتلا بحاص هنا سيفطا قاحسا وبأ خيشلا لاقو فنصملا هقلطأ

 سابع نباو ةريره ىباو . يلع اهيخاو . ىناه ما هتالوم نع ثدح ناذاب ليقو ماذاب
 نايفسو . ىبلكلا بناسلا نبا دمحمو ىدسلاو شمعالاو ةبالق وبا هنع ثدحو

 . هنع ىور نم رخآ وهو . دمحم نب رامعو . ىرولثلا

 . ءىشب سيلف ىبلكلا هنع ثدح اذاو . ساب هب سيل : نيمم نب ىيحي لاق

 هيوري ام ةماع : ىدع نبا لاقو . هكرت انباحصا نم ادحا رأ مل ناطقلا ىيحي لاقو

 . ةنس 20 نم اوحن هدعب شاع هنكل نامسلا حلاص وبا ةقبط نم وه . ريسفت

 172: ص . 1 ح . ءالبنلا مالعا رعس بيذهت

 - . 372 ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا : حارجلا نب ةديبع وبا

 . ىناسرخلا مناغ وبا : مناغ وبا

 نع ذخاو . اهب سردو ةرصبلاب اشن ىناثلا نرقلا ىف ةيضابالا ءاملع نم

 ةذمالت لاوقأ اهيف نود ىنلا ةنودملا اهمهأو . هبتك نود مهنعو ةديبع ىبأ ةذمالت

 ىرجهلا ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف لحر دقو .مهلاوقاو مهتاياورو .هقفلا ىف ةديبع ىبا

 دنع هتنودم عدوأو ةسوفن . لبجب ارام . باهولا دبع مامالا نمز ىف ترمات لا

 . برغملا ىف ترشتناو هنع تيورو . اهخسنتساف حتف نب سورمع

 ةيضابالا دنع ةديقعلل ىراضحلا دعبلا [
105 : ص . 1 ج ىربمجلا تاحرف خيشلل
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 : ىدعسلا رمعم وبا

 دومسم نباو ىلعو . رمع نع ثدح . ىفوكلا ةربخس نب هللا دبع رمعم وبآ هلعل

 ميهاربا هنع ثدحو . ةفئاطو ةمقلعو دوسالا نب دادقملاو بابخو دوعسم ىبأو

 . ةفوكلاب ديزي ةفالخ .ىف ىفوت نيعم نب ىيحي هقثو . نورخآو دهاجمو ىمخنلا

 136 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 ( ه 219 . ه 130) : ميقن وبا

 دامح نب ورمع نب لضفلا مالسالا خيش . ريبكلا ظفاحلا نيك نب لضفلا وه
 ثدح 130 ةنس رخاوأ ىف دلو ىنوكلا . مهالوم ىشرقلا ىحلطلا ىميتلا . رهز نبا

 ىورو‘هنع لجر نع ةعامجلاو وه ىورو هخناسشم رابك نم وهو اريثك ىراخبلا هنع
 نأ انباحصأ عمجأ : ىوسفلا لاق . مهاوس ممأو قاحساو لبنح س دمحأ هنع

 . 219 ةنس هقنع ىف نعط هناف اديهش ىفوت . ناقتالا ىف ةياغ ناك ميعن ابا

 359 : ص .. 1 4 ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . 312 ةحفص لرالا ءزجلا رظنا : ةريره وبأ

 : ىمزراوخلا ديزي وبا

 نم ىلوالا سيمخلا ) ةديبع ىبأ ةقبط نمو . قارعلاب ةيضابالا خئاشم دحأ

 ىف مهيلا راسملاو رايخالا تاداسلا نم ناك : ىخامشلا هنع لاق ( ةيناثلا ةئاملا
 . ةيهقف ىوتف هنع لقنو . ريسلاو ملعلا

 158 : ص 1 ج برغملاب خئاشملا تاقبط

 : لذثشهلا ركب وبا

 همسا ليق . ماللا نوكسو هلوأ مضب يلش همسا ىرصبلا ىنهلا ركب وبا

 ىرصبلا نسحلا نم ىور . ىريمحلا نامجرلا دبع نب ديمح تنب نبا وهو حور
 ىورو . للذهلا حيلملا ىبأو ةداتتقو . ريبزلا ىباو ةمركعو ٠ ىبعشلاو نب رعس نباو

 ليعامساو , هنم ربكا .وهو . ىميتلا ناميلسو . هن ارقأ نم وهو حب رج نبا هنع

 . .مهدنع ىضرم ريغ وهو نورخآو ةنييع نباو عيكوو شايع نبا

45 : ص . 1 4 ءالبنلا مالعا رتس بيذهت .
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 ليقو . رضخا همسا . ىقشمدلا لاقيو . ىصمحلا ىناربحلا دشار وبا وه

 .دوسالا نب دادقملاو . لبش نب نمحرلا دبعو بلاط ىبأ نب يلع نع ىور . ناممنلا

 . ديبع نب حيرشو . اذوسالا مالس وبآ هنع ىورو . مهريغو رمع نب هللا دبعو

 . مهريغو ديلولا نب دمحمو

 : ىلجملا لاقو . ةباحصلا ىلت ىتلا ايلعلا ةقبطلا ىف ىقشمدلا ةعرز وبا هركذ
 . هنم لضفا قشمدب هنامز ىف نكي مل . ةقث ىعبات ىماش

 92 ص . 12 ج بيذهتلا بيذهت

 . ىرصبلا مهالوم ىماسلا . مهيف لزن ىبسارلا لاله وبأ ميلس نب دمحم وه

 ليعامسا نب ىسومو . ىدهم نب او عبكو هنعو . ةداتقو نيريس نب او نسحلا نع ىدور

 :. دواد وبأ هقثو

 380 ص . 1 ج رجح نبال نازيملا ناسل

 . 3 ةحفص لوالا ءزحلا رظن ١ : بمك نب با

 (ه 200 ةنس ىفوت) : دمحم نب طايس

 مامالا هنع ىورو . ةدعو ةدئاز ىبأ نب ءايركزو . ىنابيشلا قاحسا ىبأ نع ثدح

 ةثالث دمحم نب طابسال نا عيكو لاق : ةقث هنا : نعم نبا لاتقو . نورخآو دمحأ

 330 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت ١

 ه 0 : سنوي نب لي٫ءارسا

 مامالا . ظفاحلا . هللا دبع نب ورمع قاحسا ىبأ نب سنوي نب ليءارسا وه

 دايز نع اضيأ ىورو ِهِدَج نمع رثكا . ىفوكلا ىعيبسلا ىنادمهلا فسوي وبأ ةجحلا

. ريثك قلخو رمتعملا نب روصنمو . يلع نب مدآو ةقالع نبا
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 روهمجلا هيلع ىنثا دقو . ريثك قلخو ةبابشو قازرلا دبعو هوخا هنع ثدح

 ةئامو نيتس ةنس تام . ةفرعمو بانك بحاصو . اظفاح ناكو . ناخيمثلا هب جتحاو

 ! . ةئامو نيتسو ىدحا ليقو
 288 ص ٠ 1 ح ءالسنلا مالعا يمس بيذهت

 (ه 132) : هللا دبع نب قاحسا

 ىراصنالا لهس نب ديز ةحلط ىبأ لوسرلا بحاص نب هللا دبع نب قاحسا

 . كلام نب سنأ همع نم عمس تاقثلا دحا . هيقفلا ىندملا ىراجنلا ىجرزخلا

 تام . ةعامجو ةنييع وباو . كلام هنعو . راسي نب ديعسو . ليقع ىلوم ةرم ىباو
 . ةعامج هل ىورو . نيثالثو عب را لبقو . ةئامو نيثالثو نينثا ةنس

 (ه 715 نام ۔ ؟ ) ديزي نب دوسالا

 وهو , ىفوكلا ىعخنلا ورمع وبآ ةودقلا مامالا . سيق نب ديزي نب دوسالا وم
 سبق نب ةمقلع ىخأ نب او دوسالا نس نمحرلا دمع هدلاوو دي زي ٣ نمح رلا دمع وخأ

 . لمملاو ملعلا سوؤر نم تيبلا لها ءالؤهف ىعخنلا ميهاربا لاخو .

 لبح نب ذاعم نع ثدحو . مالسالاو ةيلهاحلا كردا . امرضخم دوسالا ناكو

 / . ناميلا نب ةفيذحو ةسضناعو دوعسم نباو لالبو

 ملعلا ىف قورسم ريظن وهو نورخآو ىبعشلاو نمحرلا دبع هنبا هنع ثدحو
 ه 75 ةنس اهن ١ حجرالاو هتافو ةنس ىن فلتخاو . للملا امهتدابعب ب رضي ةقثلاو

 . 344 ةحفص لوالا ،زجلا رظنا : ركب ىبا تنب ءامسا

 . 351 ةحفص عبارلا ،زجلا رظنا :: شمعالا

 (ه 240) : باهولا دبع نب حلفا

 ةميا ثلاث : ديعس وبا متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلفا وه
ىف ةدم ةيضابالا ةلودلا هذه ةميا لوطاو ترهيت ةنيدم ىف هللا مهمحر نييمتسرلا
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 ه 240 ةنس ىفوت نأ ىلا مكحلا ىف رمتساو . 0 ةنس هيبا ةافو دعب عيوب . مكحلا

 . ادباع . ارعاش . ابتاك املاع اهيقف امزاح ناك

 لاق . ةعاجشلاو بعاسلا ةوقب فرعو بدالا ىف غبنو ةينيدلا مولعلاب رهتشا

 هل لبقو . مكحو ظعاومو حئاصن و ىواتفل ةعماج ةب وجاو لئاسر ةدع هل ىنورابلا

 . عاض رعش ناويد

 ضهيون لدامل رنازجلا مالعا مجعم

 . 346 ةحفص لوالا ءزجلا رظنا : كلام نب سنا

 . : ىيحي نب ليعامسا

 هيبا نع ىدر . ىفوكلا ىمرضحلا ليحك نب ةملس نب ىيحي نب ليعامسا هلمل
 لاتق . ىحايرلا دي زي نه دمحأ ماوعلا وبأو ميهاربا هنبا هنع و . دمحم همعو

 ِ . كورتم ىنطترادلا

 336 ص . 1 ج رجح نبال بيذهتلا بيذهت

 ء ابل ١

 ىودملا ةميرك ىبا نب ثايغ نب رشب نمحرلا دبع وبأ عرابلا رظانملا ملكتملا وه
 نم ناك . هنع هللا ىضر باطخلا نب ديز لآ ىلاوم نم ىسيرملا ىدادفبلا . مهالوم

 ةنييع نب نايفسو ةملس نب دامح نع ىورو ىضاقلا نع ذخا . ءاهقفلا رابك

 فنص هرصع ىف ةيمهحلا ملاع هنا ليقو . هيلا اعدو نآرقلا قلخب لوقي ناك

 ةعاطتسالا باتكو . جراوخلا ىلع درلا باتكو . ءاجرالا ىف اباتكو ديحوتلا ىف اباتك

 تام . ديعولا باتكو ةهبشملا رفك باتكو . ةمامالا ىف ةيضفارلا ىلع درلا باتكو

 . نينامثلا براق دقو 218 ةنس رخاوا ىف

 384 نص ٠ 1 ح ءالبنلا مالعا رينس بيذهت

 (ه 120 ۔ ؟ ) : ديعس نب لالب

 نم مهل نيمجرتملا ىف دجا ملو . رجح نب هطبض امبسح دعس نب لالب هلعل

ينيكلا ليقو . ىرمشالا ميمت نب دعس نب رجح نب لالب وه . ديعس نب لالب همسا
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 ةيواعم نعو . ةبحص هلو هيبا نع ىور . ىقسشمدلا ةعرز وبا هل لاقيو . ورمع وبا

 . . ةنيكس ىبأو رباجو ءادردلا ىباو

 لاق .. ةعامجو ءالعلا نب هللا دبعو زيزعلا دبع نب ديعسو ىعازوالا هنع ىورو

 ناكو . صصقلا نسح اصاق ناكو . ةقث ىعبات : ىلجعلا لاقو . ةقث ناك دعس نبا

 . 120 دودح ىف ىفوت دابعلا نم

 503 ص . 1 ج بيذهتلا بيذهت

 . 352 ةحفص عبارلا ءزجلا رظنا : ريبوج

 ءاحلا فرح

 : ررصنم نب متاح

 ةيضابالا ءاملع نم . روصنم ىبأ نب متاح لاقيو . ىناسارخلا روصنم نب متاح

 ةديبع ىبا ذيمالت نم وهو . املاع اهيقف ناك ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لاق
 . زيزملا دبع نبا ةعامح نم ناكو . هقفلا منامغ وبأ مهنع نود نممو . هنع هللا ىضر

 ( ه 95 ىفوت 42 ) ىفقثلا : فسوي نب جاجحلا

 هوخاو هوباو ره ناك فناطلا ةنيدم ىف , ه 42 ةنس فسوي نب جاجحلا دلو

 ىقتري لاز امو . ىومالا سيجلاب قحتلاو ميلعتلا كرت مث . فئاطلا ىف نيملعم

 هللا دبع ةبراحمل شيجلا ةدايقب ناورم نب كلملا دبع هيلا دهع ىتح دنجلا بتارم ىف
 . ةكمب ريبزلا نبا

 دطوي نا نينثا نيماع ىف سانلاب هتياردو هشطب و همزحب جاجحلا عاطتساف

 كلملا دبع هيلا فاضأاف . نميلاو زاجحلا ىف ةيمأ ىنب ةعاط ىلع سانلا لمحيو . نمالا

 . قارمصلا ىلع ةيالولا

 نيرئاثلا ىلع ىضقو عوبرلا كلت ىف ةيما ىنب مكح رقأ تاونس رشع ىدم ىفو

. ةريثك ةينارمع و ةيرادا تاحالصاب ماقو مهنايفطو ةيما ىنب ىلع
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 تلصوو . دنسلاو ةناغرفو ناتسراخطو خلب تحتفف قرشملا ىلا شويجلا هجوو

 . نبصلا دودح ىلع رغشاك دودح ىلا

 . هفوج ىف ةلكأ ةيرجه 95 ةنس ناضمر ىف ىفوت
 549 : ص . 1 ج خورف رمع ىبرعلا بدالا خيرات

 (ه 36 ت ؟ ) : ناميلا نب ةفيذح

 . رسلا بحاص وهو هللا لوسر باحصا ءابجن نم

 راصنالا فيلح ىناميلا ىسبعلا رباج نبا - ليسح لاقيو . لسح ناميلا مساو

 ماشهو . بهو نب ديزو . سثبح نب ديزو لئاو وبآ هنع ثدح ني رجاهملا نايعا نم
 . مهاوس قلخو ثراحلا نبا

 ىف ةنئاكلا نتفلا هنع طبضو نيقفانملا ءامسا ةفيذح ىلا رسا دق ءىبنلا ناكو

 نع هلاسا تنكو ريخلا نع هللا لوسر نولاسي سانلا ناك : ةفيذح لاق . ةمالا
 لتقم دعب ىلا اهيتع ىقبف رمعل نئادملا ةرما ةفيذح يلو . ىنكردي نا ةفاخم رشلا

 . ةليل نيعبراب نامثع دعب ىفوتو نامثع
 69 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت ٠

 : لفون نب ثراحلا

 ناكو . ىمشاهلا بلطملا دبع نب ثراحلا لوسرلا مع نب لفون نب ثراحلا

 سابعلا همع ءهادافف رساف نيكرشملا عم اردب لفون رضخ سابعلا همع نم نىمأ لفون

 . قدنخلا ماع رجاهو ملسآ مثا

 ىلع ءىبنلا هلمعتسا دقو . نامثعو رمعل ةكم ىلوو لفون هيبأ عم ثراحلا ملسا
 ىقب دنسم ىف ثيدح هلو . اراد اهيف ىنبو ةرصبلا لزن هنا ليق . لمعلا ضعب

 . ةنس نيعبس وحن هلو نامثع ةفالخ ىف تام . دلخم نبا

 212 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 (ه 65 ت) : ىنادمهلا تراحلا

 ىلا ةبسن ىفوكلا ريهز وبا ىفراخلا ىناذمملا روعالا هللا دبع نب ثراحلا وق

. ناذمه نم نطب .فراخ
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 هنع ىورو . ناملس ةارما ةريقبو تباث نب ديزو . دوعسم نباو يلع نع ىور

 . ةعامجو . ةرم نب هللا دبعو حابر ىبأ نب ءاطعو ىعيبسلا قاحسا وبأو ىبمسشلا

 .هيف لاوقالا تبراضت دقو نورخآ هيلع ىنثاو . عيشتلاو بذكلاب ريثكلا همهتا

 نع ىور ام نسحا امو هظفحا ام ةقث روعالا ثراحلا : ىرصملا حلاص نب دمحأ لاق

 ىف بذكي نكي مل : لاق بذكي هنا : ىبعشلا لاق دق : هل ليق . هيلع ىنثاو يلع

 . هيأر ىف هبذك ناك امنا ثيدحلا

 ثيدحلا ىف ال هتاياكح ىف بذكي هنا رهاظلاو . مالك دعب رجح نبا لاق

 145 : ص . 2 ج رجح نبال بيذهتلا بيذهت

 . 374 ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا : ىرصبلا نسحلا

 : رانيد نب نسحلا

 رانيدو . ىميمتلا لصاو نب نسحلا وهو ىرصبلا ديعس وبأ رانيد نب نسحلا
 . طيلس ينب ىلوم وه : لاقو ىنفلا دبع ظفاحلا هركذ . هما جوز

 يلعو . نيريس نب دمحمو . لاله نب ديمحو . ىرصبلا نسحلا نع ىور

 . ديز نب دامحو . ىوحنلا نابيش هنع ىورو . مهريغو . ناعدج نب ديز نبا

 : كرابملا نبا لاقو . نورخآو بابحلا نب ديزو . ىضاقلا فسوي وباو . ىروثلاو

 . تفقوف اوفقو ىباحصا نكلو . اريخ الا ملعا ال ىنا مهللا

 275 : ص . 2 ج رجح نبال بيذهتلا بيذمهت

 ( 115 ۔ ؟) : ةنييع نب مكحلا

 نع ثّنح ةفوكلا خيش . ىفوكلا مهالوم ىدنكلا ورمع وبا هيقفلا ظفاحلا وه
 . ىليل ىبا نب نمحرلا دبعو . ىعخنلا ميهارباو . لئاو ىباو . حيرش ىضاقلا
 . فلخو ريبج نب ديعسو

 : نورخآو ةناوع وباو ةبعشو تايزلا ةزمحو . ىعازوالاو . رعسم هنعو

 : لبنح نب دمحآ لاقو «مكحلا نم هقفأ اهيتبال نيب ام» :: ةبابل ىبآ نب ةدبع لاق

 هل اولخ ةنيدملا مدق اذا مكحلا ناك :: ةرفغم لاق . ميهاربا ىف سانلا تبثا مكحلا

مكحلا ناك ميلس ىبا نب ثيل لاقو . اهيلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةيراس
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 ةنس ىفوت عابتاو ةنس بحاص هيقن . تبث ةقث : ىلجعلا لاقو . ىبعشلا نم هقفأ

 نم لوالا ءزحلا ىف ىبهذلا هل مجرت ةثنامو ةرشع عبرأ ليقو ةئامو ةرشع سمخ

 . ةركذتلا

 (179 ن ۔ 98) : ديزب نب دامح

 بقليو . تقولا تبحم . ةقثلا ظفاحلا ةمالعلا مهرد نب ديزي نب دامح

 دحا . ريرضلا قرزالا ىرصبلا مزاح نب ريرج لآ ىلوم . ىدزالا ليعامسا ىباب
 . ني ربس نب سين أ نم عمس . اهنم مهرد هدج ىبس ناتسحس نم هلصأ . مالعالا

 مهو ةبعشو نايفس هنع ىور . ريثك قلخو . ىفوجلا نارمع ىباو . رانيد نب رمعو
 نم ديزي نب دامح نأ ىف اعازن ءاملعلا نيب ملعأ ال : تلق . مهاوسو هخويش نم

 . هللا همحر ىور ام ةعس ىلع مهلدعاو ظافحلا نقتأ نمو فلسلا ةميأ

 276 : ص .. 1 4 ل مالعا ربص بيذهت

 ءافخلا فرح

 (ه 146 ۔ ؟ ) : ردبحج نب بيصخلا

 وهو . نامسلا حلاص ىباو رانيد ند ورمع نع ىور . ردحح نب بيصخلا وه

 . ه 146 ةنس ىفوت ءافعضلا ىف هوركذ دقو . مهدنع ةقشم سيل

 398 :: ص . 2 ج رجح نبال نازيملا ناسل

 ءارلا فرح

 (136 ت ۔ ؟ ) : ىارلا ةعيبر

 ظفاح . ماما . نامثع وبا . ءالولاب - شيرق مين _ ىميتلا خورف نب ةعيبر وه
 هلوقل ( ىأرلا ةعيبر ) : هل ليق ىارلا لهأ نمو ةنيدملا لهأ نم . دهنجم . هيقف

 هقفت هيلعو . ةنيدملاب ايتفلا بحاص ناك . ارثأ وآ اثيدح هيف دجي مل اميف ىارلاب

 تبهذ ) : كلام لاق . قارعلاب رابنالا ضرا نم ةيمشاهلاب ىفوت . كلام مامالا
 ۔ ( ةعيبر تام نا ذنم هقفلا ةوالح

351 : ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا
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 . 355 ةحفص عبارلا ءزحلا رظنا : ريبج نب ديعس

 . 335 ةحفص عبارلا ثزجلا رظنا : .ةنييع نب نايفس

 ( ه 161 ۔ ه 97 ) : نايفس

 قورسم نب ديعس نب نايفس وهو ىروثلا نايفس هنا ودبيو فنصملا هبسني مل
 عبس ةنس دلو . لظافحلا. ماماو مالسالا خيش وه . رشاملا , هدح روثو . بيبح نبا

 . ىروثلا قورسم نب ديمس ثدحملا هدلاو ءانتعاب ريغص وهو ملعلا بلط . نيعستو
 نع نايفس ثدح . نييفوكلا ةاقث نمو . ةمثيخو ىبعشلا باحصأ نم هدلاو ناكو

 مهنم . رثك قلخ هنع ثدحو ردمكنملا نب دمحمو . لوحالا مصاعو . ةقالع نب دايز

 نايفس : ةبعش لاق . نيعم نب ىيحيو ةنييع نباو ميعن وبأو . ىعازوالاو شمعالا

 ه161 ةنس نام . ملعلاو عرولاب سانلا داس دقو . ثيدحلا ىف نينمؤملا ريما ىرولثلا

 258 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 (ه 94 ه 13) : بيسملا نب ديعس

 نيعباتلا رابك نم ىموزخم ىشرق . بحو ىبا نب نزح نب بيسملا نب ديعس وه
 . ةرونملا ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأو

 هيلا لمح دقو ءاطع ذخاي ال ناك .. عرولاو دهزلاو هقفلاو ثيدحلا نيب عمج

 هتنبا بطخو . ناورم ىنب ىف الو اهيف ىل ةجاح ال : مهل لاقف افلأ نوثالثو فين
 نيمهرد ىلع ةعادو ىبال اهجوزو . ىباف ديلولا هدلول اهجوزيل ناورم نب كلملا دبع

 هماكحاو رمع ةيضقتال سانلا ظفحا ناكو تيزلا ىف ةراحتلاب شيمي ناكو . نينثا

 . ةيرجم 94 ةنس ةنيدملاب ىفوت . رمع ةيوار ىمس ىتح

 354 : ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوس رملا

 بشلا فرح

 (ه 58 ۔ ؟ ) : سوا نب دادش

.ىجرزخلا ىراحنلا . ىراصنالا مارح ند رذنملا نب تباث نب سوأ نب دادش وه
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 ةباحصلا ءالضف نم هللا لوسر رعاش تباث نب ناسح ىخا نبا وه دادشو

 . سدقملا تيب َلَرن . مهن املعو

 دبع نب ديمس لاقو . املحو املع ىتواأ سوا نب دادش نا : ءادردلا وبأ لاق

 .بضغ اذا مظكبو قطن اذا نايبب نيتلصخب راصنالا سوا نب دادش لضف : زيزعلا
 ةبحص هل نا : هنم ىراخبلا لاقو 8 ةنس تام . ةتسلا بتكلا ىف هل اوجرخ

 . ,دحا موب دهشتسا تباث نب سوا هوباو
 73 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 داصلا فرح

 . 356 ةحفص عبارلا ،زجلا رظنا : هللا لوسر ةمع ةيفص

 ٦ [ فرح

 (ه 106 . ه 33) : سوواط

 . ىنميلا مث ىسرافلا نمحرلا دبع وبأ . نميلا ملاع هيقفلا ناسيك نب سرواط

 . ظفاحلا

 وه : ليقو . هل نميلا ذخال ىرسك مهزهج نيذلا سرفلا ءانبا نم ناك هوبا
 . ناَدَمَهل هؤالو لب : ليقو . ىريمحلا ناسير نب ريحب ىلوم

 . ةريره ىبأو ةشئاعو تباث نب ديز نم عمس كلذ لبق ليقو 3 ةنس دلو

 ىورو . هباحصا رابك نم دودعم وهو . ةدم همزالو . سابع نباو . مقرا نب ديزو
 ةنسلا بنك ىف رشتنم هثيدحو مها وس قلخو . هللا دمع هنباو , دهاجمو ءاطع هنع

 . نميلا لهأ دابع نمو . كولملاو ءافلخلا ظعو ىف ةأرج اذ ناكو . قافتاب ةجح وهو

 ةلنامو ةتس ةنس مسوملا مايا ةكمب ىفوت . ةوعدلا باجتسم نيعباتلا تاداس نمو

 . ليق اميف ةجح نيمبرا جح دقو
 172 ص . 1 ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 داضلا

 . 377 ةحفص ىناثلا ءزجلا رظنا : سيق نب كاحضلا

 (ه 106 ۔ ؟ ) : محازم نب كاحضلا

خلبب .نوكي ناك ىناسارخلا محازم نب كاحضلا دمحم وبا وا مساقلا وبأ وم
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 ىور ليقو نيعباتلا نم ةعامج نع ىور . ليلج ىمبات وهو روباسينو دنقرمسو

 . ةباحصلا ضعب نع اضيأ

 : ةعب رآ نع ريسفتلا اوذخ : ىرولنلا لاق ريسفنلا ىنف اماما كاحضلا ناكو

 هلو هتعضوو نيتنس همأ هب تلمح . كاحضلاو ريبج نب ديعسو ةمركعو دهاحم

 ةنس ىفوت ليق . تاقثلا ىف نايح نبا هركذو ةبسح نايبصلا ملعي ناكو . نانسأ

 . . 106 ليقو 5

 223 ص . 9 ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 169 ص . 1 ج ثالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . 356 ةحفص لوالا ءزجلا رظنا :: بئاسلا نب مامض

 : ةبلعث نب مامض

 سنا ثيدح ىف هركذ عقو . ركب نب دعس ىنب نم ىدعسلا ةبلعث نب مامض وه
 مامض انأو , ىموق نم ىنارو نم لوسر انأ : لاقو . ملسأ هنا هيفو .:نيحيحصلا ىف

 . خلا ةبلعث نبا

 مامض نم زجوأ الو ةلأسم نسحا ادحأ تيار ام لوقي باطخلا نب رمع ناكو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا ةبلمث ص ١

 ةئس همودق ناكو « لجرلا هقف » : ىلوت امل ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو
 ٠ رجح نبا هحجر ام ىلع عست

 202 ص . 2 4 ةباحصلا ربيمت ىف ةباصالا

 :- , تعفلا

 . 350 ةحفص لوالا ءزجلا رظنا : نينمؤملا ما ةشئاع

 . 352 ةحفص . لوالا ءزجلا رظنا :: نافع نب نامثع

 (ه 180 ۔ ؟ ) : ماوعلا نب دابع

 قودصلا ثدحملا مامالا . رذنملا نب هللا دمع نب رمع نب ماوعلا نب دامع وه

 حيجن ىبأ نب هللا دمعو . ىمجشالا كلام ىبأ نع ثدح ىطساولا ىبالكلا لهس وبأ

. ةدعو ىريرجلا ديعسو . ىكملا
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 ىف لاجرلا ءالبن نم ناك : دعس نبا لاقو . ةعامجو لبنح نب دمحا هنع ىورو
 . ةئامو نينامثو عضب ةنس ىفوت . هرغو دواد وبا هقثو . هرما لك

 304 ص 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 (ه 83 ب ؟ ) : ىليل ىبا نب نمحرلا دبع

 دمحم وبا ليقو . ىسيع وا ليلب نب لالب نب راسي ىليل ىبا نب نمحرلا دبع وه
 . هنع هللا ىضر رمع دهع ىف دلو. ليلج ىعبات

 . مهريغو دوعسم نباو . بعك نب ىباو . دعسو ىلعو نامثعو رمع نع ىور

 نيعباتلا نم نورخآو تباثو . ىبعشلاو نيريس نباو دهاجمو ىيحي هنبا هنع ىورو
 . ه 83 ةنس مجامجلا ةعقاو ىف الوتقم تام هلالجو هقيثوت ىلع اوقفتا

 362 ص . 3 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 (ه 145 - ؟ ) : ةلمرح نب نمحرلا دبع

 نع ىور . ىملسالا ةلمرح وبا ةنس نب ورمع نب ةلمرح نب نمحرلا دبع وه
 هنعو ٠. مهريغو بيمش نب ورمعو . ىملسال ١ ىلع ص ةلظنح و بيسمل ١ نب دصعس

 دمحم لاق . ليعامسا نب متاحو . لالب نب ناميلسو كلامو ىعازوالاو ىروتثلا

 . ثيدحلا ريثك ةقث ناك : ورمع نبا

 339 ص . 12 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 . 377 ةحفص . ىناثلا ءزجلا رظنا : ورمع نب هللا دبع

 (ه 9 ۔ ؟ ) : ةحاور نب هللا دبع

 . ىراصنالا ىجرزخلا سيقلا ءىرما نب ةبلعث نب ىندملا ةحاور نب هللا دبع وه

 . ةحاور وبأ هتينك لاقيو . دمحم ابأ ىنكي روهشملا رعاشلا

 نم نيلوالا نيقباسلا نم بقع هل سيلو . اضيا ةيجرزخ دقاو تنب ةشبك همأ

 دهشتسا نا ىلا ثعب امو اردب دهشو . ةبقعلا ةليل ءابقنلا دحا ناكو . راصنالا

 ةماساو سابع نبا هنع ىور . دادقملا نيبو هنيب هللا لوسر ىخآو « ةتؤمب ه

 ةدازتسالا تئش نا ةباصالا عجار . ميمن وبآ كلذ ركذ كلام نب سناو . ديز نبا

 . .: هنع هللا ىضر هبقانم نم

229 ص 2 ج ةباحصلا زييمت ىف ةباصالا
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 . 357 ةحفص . عبارلا ءزجلا رظنا : ناورم نب كلملا دبع

 : ليوطلا كلملا دبع

 سيمخلا ىف ةيضابالا خئامتم نم لوالا ليعرلا نسم ليوطلا كلملا دبع وه
 ركذ . دافأو دافتسا . انقتم املاعو . الضاف اخيش ناك ىلوالا ةئاملا نم ةيناثلا

 ليوطلا كلملا دبع لزنم ىف نا هغلب ابجاح نا ليحرلا نب بوبحم نايفش وبأ

 كسفنب قفرا) .هل لوقي بجاح هيلا لسراف . ةعامجلا هيف رثكت ليللاب اسلجم

 الا انت رمأ ناو) . لعفنل انا لاق (؟ نولعفت مكنا ىنغلب ىذلا اذه ام كلملا دبع اي

 نآ نم ىلا بحا نورمعتو نوفاخت نئل : لاقف اليوط تكسف ( انكرت لفن

 مهب رفظ مهنا انغلب امو . مكظفحي هللا ناف مكسلاجم اورمعا . ًنوُبَرَعنو نوفاخت ال
 . هنباو دايز نامز ىف كلذ ناكو طق سلجم ىف

 107 ص . ىخامشلا ريس

 : دسمسا نسب باتع

 . ىومالا سمش دبع نب ةيمأ نب صيملا ىبا نبا هلوا حتفب ديسا نب باتع
 . نينح ىلا راس امل ةكم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هلمعتساو حتفلا موي ملسأ

 ناكو فئاطلا نم عجر نا دعب هلمعتسا امنا ليقو . رمع مايا ىف هتافو ىتح رمتساو

 . ةنس نب رشع و افين كاذنآ هرمع

 اديدش ناكو ةكم ىلع اباتع لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص ێيبنلا نا سنا نع

 ىف ةالصلا هذه نع افلختم ملعا ال هللاو : لوقي ناكو . نينموملا ىلع انيل بيرملا ىلع
 هللا لوسر اي ةكم لمهأ لاقف . قفانم الا اهنع فلختي ال هناف هقنع تبرض الا ةعامج

 هنا مئانلا ىري اميف تيار ىنا لاقف . ايفاج ايبارعا هللا تيب لما ىلع تلمعتسا

 . لخدو هل حتف ىتح اهعقعقف بابلا ةقلحب ذخاف ةنجلا باب ىتأ

 444 ص . 2 ج ةباحصلا زييمت ىف ةباصالا

 . 353 ةحفص . لوالا ءزجلا رظنا : ريبزلا نب ةورع

 103 ةنس ىفوت : راس نب ءاطع

 ناميلس هيقفلا وخا ظعاولا هيقفلا . ةن وميم نينمؤملا مأ ىلوم ىندملا دمحم وبأ وه

ديز نب ةماساو . ةشئاعو بويا ىبأو تباث نب ديز نع ىور هللا دبعو كلملا دبعو
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 . ميلس نب نوميمو رانيد نب ورمعو . ملسا نبا ديز هنم ىورو . ةدعو ةريره ىباو

 ةثالث ةنس ىفوت . ململا ةيعوا نم اليلج ةقث ناكو . مهريغو ةنوميم ىبا نب لالهو

 . 90 ص 1 ج ظافحلا ةركذت . نيعستو عضب ةنس ليقو ةثامو

 . 353 ةحفص . لوالا ءزجلا رظنا : ةمركع

 ه 61 : ةمقلع

 . ةفوكلا لها نم لبش وبا . ىعخنلا كلام نب هللا دبع نب سيق نب ةمقلع وع
 . ةفوكلا نكسو . ورَمَو مزراوخو نن ادملا درو ىعبات

 . نوريثك هنع ذخاو . مهريغو دومسم نب هللا دبعو ىلعو نامثعو رمع نع ىدر

 نوث رقي اوناك نيذلا ةتسلا هباحصأ دحا وهو هب هقفنتو . د وعسسم نب ١ ىلع نآرقلا دوح

 . ةنسلا مهن وملعيو . سانلا

 . لقني اميف اتبث . نآرقلاب توصلا بيط . اعراب اماما اهيقف ةمقلع ناكو

 . 61 ةنس ىنوت . عروو ريخ بحاص

 381 ص . 1 ح ةيهقفلا ةعوسوملا :

 . 339 ةحفص . لوالا ءزجلا رظنا : بلاط ىبا نب ىلع

 (ه 201 ۔ 107) : مصاع نب ىلع

 نمحرلا دبع نب نبصح نع ىورو ةنامو عبس ةنس دلو ىميتلا ىشرقلا نسحلا وبآ

 . ءاكبلا ىيحيو رشي نب نايبو

 كورتم ىئاسنلا لاق . ريثك قلخو . لبنح نب دمحاو . ىنيدملا نب يلع هنع ىورو

 . نيتئامو ىدحا ةنس تام ثيدحلا

 322 ص . 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذمت

 . 355 ةحفص . لوالا ءزجلا رظنا : باطخلا نب رمع

 187 ةنس ىفوت : سنوب نب ىسيع

ورمع (بتك امك سنوي ىبا نبا سيلو) قاحسا ىبا نب سنوي نب ىسيع وه
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 ىفوكلا ىعيبسلا ىناذمهلا دمحم وباو ورمع وبا ةجحلا ظفاحلا مامالا . هللا دبع نبا

 . هركذ مدقت ىذلا سنوي نب ليئارسا ظفاحلا وخا . ثدحلا رغثب طبارملا
 . بهو نباو ةيقب هنع ثدحو . ةلالجلا رفاو ةلح رلا ريثك ملعلا عساو ناكو

 ىزغ بآنح نب دمحا لاق . ىناسنلاو متاح وبأو دمحأ هقث و مهاوس ممأو ددسمو

 لبقو . ةئامو ينينامثو عبس ةنس تام اهلثم جحو . ةوزن نيعبرأو اسمخ ىمحي

 . ةئامو نينامثو نامث

 303 ص 1 ح ءالبنلا .مالعا ريس بيذهت

 2719 ص . 1 ج ظافحلا ةركذن

 ( ه 137 ) : بيلك نب مصاع

 هيبا نع ىور . ىفوكلا ىمرجلا نونجملا نب باهش نب بيلك نب مصاع وه
 دمحمو لئاو س ةمقلعو . راثد ند براحمو . دوسالا ن نمجرلا دمعو .ي ةدرب ىبأو

 ىنزملا كلام ن مساقلا و ةبعشو نوع نبا هنع ىرر٫و . مهرغو ىض رقلا بعك نبا

 . . مهريغو ةن اوع وبأو نايفايفسلاو . ص وحالاو

 نم ناكو . ةقث ىناسنلاو نيعم نب ١ لاقو . هنيدحب ساب ال دمحأ نع مرنالا لاق

 ١ . ه 137 ةنس ىفوت . ءاجرالاب لوقلاب مهتاو . دابملا

 56 ص . 5 ج بيذهتلا بيذهت

 ه 133 : رامع

 ىنمدلا مث ىلجبلا ملسأ نب ةي واعم نب رامع . ةيواعم وبآ ثدحملا مامالا وه هلعل

 ةبمش هنعو . ةعامحو . ىصمخنلا ميهارباو . ريبج نب دبعس نع ثدح .. ىفروكلا

 ىفوتو . ةعامجو لبنح نب دمحا هقثو . نورخآو ةنييع نباو . هلاخ نايفسزؤ
 . 133 ةنس

 219 ص . 1 4 ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 ه 199 ةنس ىفوت : دمحم نب ورمع

 لاق . ىفوكلا ديعس وبا . مهالوم ىشرقلا ىزقنعلا دمحم نب ورمع هنأ ودبي

 ىسيع نع ىور « شوجنزرملا » زقنملاو هيلا بسنف زقنعلا عيبي ناك نابح نبا
جيرج نب ١و ةفينح ىباو قاحسا ىبا نب سنويو نايفس ىبأ نب ةلظنحرو . نامهط نبا
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 قاحساو ةبيتقو . مساقو نيسحلا هانبا هنعو .. مهريغو ىروثلاو ليئارساو

 دمحآ لاق . نوريثك مهريغو روصتم نب نيسحلاو . ىنيدملا نب ىلعو . ةي وهار ندا

 . ساب هب سيل نيعم نبا لاقو . ةقث : ىناسنلاو

 97 ص . 8 ج بيذهتلا بيذهت

 ءافلا

 187 : ضايع نب ليضف

 ىميمتلا ىلع وبأ . تبثلا ةودقلا مامالا رشب نب دوعسم نب ضايع نب ليضف وه

 ملعلا بلط ىف لحتراو . دنقرمسب دلو . هللا مرحب رواجملا ىناسارخلا ىع وب ريلا

 هنع ثدح . قداصلا رفعجو . شمعالاو . رمتعملا نب روصنم نع ةفوكلاب بتكف

 دمحم هنع لاق . رثك قلخو ةنييع نباو ىعفاشلاو . ناطقلا ىبحيو كرابملا نب ١

 ةكم ىلا لقتناو . دبعت مث هريغو روصنم نم عمسف ريبك وهو ةفوكلا مدق دعس نبا

 . ادباع . الضاف . اليبن . ةقث ناكو . 187 ةنس لوا ىف اهب تام نا ىلا اهلزن و

 . ثيدحلا ,ثك هك .اعرو

 300 ص 1 4 ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 . 359 ةحفص . عبارلا ءزجلا رظنا : مالسلا اهيلع دمحم تنب ةمطاف

 فاقلا

 118 ۔ 61 : ةداق

 دحآ . اريرض دلو . ةرصبلا لهأ نم . ىسودلا ةداتق نب ةماعد نب ةدانق وه

 ناكو ةرصبلا لهأ ظفحا ةداتق : لبنح نب دمحأ لاق . ثيدحلل ظافحلاو نيرسفملا

 . باسنالاو برملا ماياو ةفللا تادرفمو . ةيبرعلا ىف اسار ثيدحلاب هملع مم

 . ثيدحلا ىف سلدي دقو . ردقلا ىري ناكو

385 ص 1 ج ةركذتلاو مالعالا نع ةيهقفلا ةعوسوملا
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 فاكلا

 . 318 ةحفص . ىناثلا ءزجلا رظنا : رابحالا بعك

 . 379 ةحفص . ىناثلا ءزجلا رنا : ةرجع نب بمك .

 146 : ىبلكلا

 ناكو. . رسفملا ىبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم رضنلا وبآ ىرابخالا ةمالعلا وه

 ما شم هدلو هنع ىوري ةثيدحلا كورتم ىعيش هنا الا باسنالا ىن اسأر اضيأ

 . ةئامو نيعبرأو تنس ةنس ىف وت , ةفئاطو

 : يدسالا ديز نب ثيمكلا

 اشنو ةفوكلا ىف ه 60 ةنس وحن ىدسالا ديز نب ثيمكلا لهتسملا وبأ دلؤ

 حدمي تيبل ١ لآ اعيشضتم ناك ثتيمكل او . ائيش عمسي داكي ٧ مصأ ناك و املعم اهيف

 ةيما ىنب حدم مث . تايمشاملاب فرعت دئاصقلا نم ةعومجم مهيف هلو نييمشاهلا

 369 ص ةبيتق نبا) ىآرلاو نيدلا ىف امهنيب ام دعابت ىلع ةقادصو ةدوم حامرطلا

 . (ءارعمشلا و رعشل ١

 اهباسناو اهرابخاو اهتفلو برعلا بادآب املاع ارعاش ابيطخ اهيقف ثيمكلا ناكو

 سرحلا ضرحف هيلع بضغ ىفقثلا رمع نب فسوي دئاقلا فرط نم الوتقم تام

 . ه 126 ةنس فويسلاب اطبخ هولتقف

 697 ص . 1 ج خورف رمع ىبرعلا بذالا خيرات

 (175 . 94 ) : ثبللا

 ماما . ثراحلا وبأ ءالولاب ىمهفلا نمحرلا دبع نب دمس نب ثمبللا وه هلعل

 . ةيرمملا رايدلا ربك ناك : ىدرب یرفت نب ا لاق اهقفو اثيدح هرصع ىف رصم لما

. ( هتروشمو هرمأ تحت نم بئانلاو ىضاقلا نا ثحب هرصع ىف اهب نم ريماو
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 ._م ناكو . طاطسفلاب هتافوو . هدنشقلق ىف هدلومو . ناسارخ نم هلصا
 هن اوموقي مل هباحصا نأ الا كلام نم هقنا ثيللا ىعفاشلا لاقو . داوجالا ءامركلا

 . فيناصت هلو

 368 :: ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 . تايفولاو ةركذتلاو مالعالا نع

 )138 ۔ ؟ ) : ميلس ىبا نب ثيللا

 نيل ىلع . نايعالا اهئاملع دحاو ةفوكلا ثدحم . مينز نب ميلس ىبأ نب ثيللا

 هيبا مسا ىفو . ىومالا برح نب . نايفس ىبأ لآ ىلوم . هظفح صقنل هثيدح ىف
 . ىسيع : ليقو . ةدايز : ليقو . نميا : ليقو ٠ سنا : ليق . لاوقأ ٠ ميلس ىبأ «

 . دعاجمو ىبعشلاو . ةدرب ىبأ نع ثدحو . ديزب ةلود ىن نيتسلا دعب دلو

 .ةذئازو . ىروثلا هنع ثدحو . ريثك قلخو . ةمركعو . عفانو . ءاطعو . سوواطو

 . 138 ةنس تام . ريثك قلخو . ةبعشو

 224 : ص .. 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيذهت

 ميملا فرح

 (ه 104 ۔ 21) : دماجم

 . نيرسفملا خيش ىموزخملا بئاسلا نب سيق ىلوم جاجحلا وبا ريبج نب دماجه

 تاضرع ثالث سابع نبا ىلع نآرقلا تارق : لاق ) سابع نبا نع ريسفتلا ذخا

 ادباع . اعرو اهيقف ةقث ناك ( تناك فيكو تلزن ميف هلأسا ةيآ لك دنع فقأ

 عبط دقو هتماما ىلع ةمالا تعمجاو . يلع نع ةياورلا ىف سيلدتلاب مهتا . انقتم

 . رطق ىف ارخؤم هريسفت
 389 : ص . 1 ح ةيهقنلا ةعوسوملا

 بترملل ءامسالا باتك

 : نابا نب دمحم

 ىملسلا حلاص نبا لاقيو . دايز نب نارمع نب ناب نب دمحم وه هنا ودبي
. ناحطلا ىطساولا نسحلا وب أ ىشرقلا لاقيو
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 ىدهمو ناميلس نب حليفو . ىسبعلا ةبيش ىباو راطعلا ديزي نب نابأ نع ىور
 . ةفئاطو ىبسارلا لاله ىباو . نوميم نبا

 ىراخبلا ىور . نورخآو ىزارلا ةعرز وباو . دلخم نب ىقبو دمحا هنبا هنعو

 ىطساولا هنا ىدع نبا ركذو ةالصلا نم نيعضوم ىف نابأ نب دمحم نع هحيحص ىف

 . ىخلبلا هنا : نورخآو ىرذالبلا لاقو اذه

 2 ص . 9 ج بيذهتلا بيذهت رظنا

 (ه 81 ۔ 12) : ةيفنحلا نب دمحم

 بلاط ىبأ نب ىلع مامالا نب دمحم هللا دبع وبأو مساقلا وبأ مامالا ديسلا ره

 ةلوخ همآو . نيسحلاو نسحلا وخا . ىندملا ىمشاهلا ىشرقلا بلطملا دبع نب فانم

 ىارو ركب وبا هيف تام ىذلا ماعلا ىف دلو . ةماميلا ىبس نم ةيفنحلا رفعج تنب

 ةيواعمو رساي نب رامعو نامثعو . ةريره ىبأ نعو . هيبأ نعو هنع ىورو رمع

 . مهورغو

 نورخآو .رقابلا رفعح وباو . نوعو ميهارب او نسحلاو هللا دبع هونب هنع ثدح

 هتماما ىعدتو . هيف ىلافتت هنامز ىف ةعيشلا تناكو . كلملا دبعو ةيوامم ىلع دفوو

 دنسا ادحأ ملعن ال : دينجلا نب ميهاربا لاق تمي مل هنا نومعزيو . ىدهلاب هوبقلو

 مساقلا اب ١ ىنكي ناك ليل ١ارسا لاق . ةفينحلا نبا دنسأ امم حصا الو رثكأ يلع نع

 . ةب رحه 0 ةنس تام ملعلا رثك اعرو ناكو

 135 : ص .. 1 ج ءالبنلا مالعا ريس بيدذمهت٠.

 ىدبعلا : رمع نب دمحم

 ثعشأ ٨هنع ىورو ةري ره ىبا نع ىور ىب راحملا ريمع نب دمحم رمه

 .لوهجم هنا : نورخآو ىئاسنلا لاقو تاقثلا ىف نابح نبا هركذ ءاثعشلا ىبا نبا

 اذكو . احرج هيف ركذي ملو نيتعيب نع ىهنلا ىف هل اثيدح ىراخبلا قاس
 . متاح ىبأ نبا

383 : ص . 3 ج بيذهتلا بيذهت
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 (108 ۔ ؟ ) : بعك نب دمحم

 ليقو ةزمح وبأ قداصلا ةمالعلا مامالا . ىظرقلا ميلس نب بمك نب دمحم وه

 ةفوكلا ةنس ةظي رق ىنب ىبس نم بمك هوبأ ناكو ىندملا ىظرقلا هللا دمع وبأ

 . ةنيدملا مث

 . ملعلا ةيعوا نم ناكو . ةفئاطو سابع نباو ةيواعمو ةريره ىبا نع ثدح
 . اعرو ثيدحلا ريثك املاع ةقث ناك دعس نبا هنع لاق اريثك ثيدحلا لسري ناك

 . كلذ ربغ ليقو 108 ليق ىفوت

 174 : ص . 1 ج ءالبنلا مالعا رعس بيذهت

 . 360 ةحفص . عبارلا ءزجلا رنا : ردحنملا نب دمحم

 . 360 ةحفص . عبارلا ءزجلا رظنا : ىلعي نب دمحم

 . 360 ةحفص . لوالا ءزجلا رظنا : لبج نب ذام

 (113 ۔ ؟ ) : ىقشمدللا لوحكم

 ىلوم ملسم وبا لاقيو . بوي] وبا لاقيو . هللا دبع وبا بارهس نبا وه : ليق
 هم م 7 2 . : 7 .. 7 . . .

 . اهملع عَمَجو رصمب قتعا . ىعبات . هيقف . ىقسمد . سرفلا نم هلصأ . ليذه
 ٠. مهماماو . ماشلا لمآ ملاع ىرهزلا هدع . ماشلا ىف رقتساو راصمالا ىف لقنناو

 372 : ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 (179 ۔ 93) : سنا نب كلام

 ةميالا دحأو ةرجهلا راد ماما ىراصنالا ىحبالا كلام نب سنأ نب كلام وه

 ىارلا ةعيبرو ىرهعزلاو رمع نبا ىلوم عفان نع ملعلا ذخآ . ةنسلا لهآ دنع ةعبرالا

 . ( ىردا ال ) : لوقي نا ىلابي ال ىرحتلاو تبثنلاب اروهشم ناكو . مهثارظنو

 . كلذل عضوم ىنا اخيش نوعبس ىل دهش ىتح تيتفا ام ) لاق هنا هنع ىورو

 هجو «ابيهم الجر ناكو ةنيدملا لهأ لمعو ةنسلاو باتكلا عابتاب ههقف ىف رهتشا

 نيب سلجو ديشرلا هاتاف . (ىتؤُي همذيلا) لاقو ىباف هثدحيف هينايل ديبرلا هيلا
. هيدي
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 تلحناو توص ةئام ىلا نيثالث ةنيدملا ريمأ هبرضف ننتفاو كلذ لبق نحتما دقو

 . . مركملا قالط عوقو مدعب ىتفي نأ آلا, ىتآ هنا كلذ ببسو هدي

 هداليم . ةنودملا ىف ههقف عمجو . نآرقلا بي رغ ريسفت و _ اطوملا - هفيناصت نم

 . ةنيدملاب هتافوو

 369 ص . 1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 بيذهتلا بيذهتو تايفولا نع القن

 : رمتعملا نب روصنم

 دحا . يفوكلا يملسلا باتع وبا ةودقلا ثبثلا ظفاحلا رمنعملا نب روصنم

 ريبج نب ديعسو . ىعخنلا ميهارباو . شارح 7 يعب رو لناو يبا نع ثدح . مالعالا

 . ملعلا ةيعوأ نم ناك . مهتقبطو ىمحشالا مزاح ىبا و دهاحمو . ىبعشلا رماعو

 . ريخو ,هللاتو ناقتا بحاص

 ۔ نابيمشو ضايع نب ليضفو ناينايفسلاو ةبعش مهنم . ريثك قلخ هنع ثدح

 . لبلق عيضت هف لبق . ىب اف هنم هديري ءاضقلا ىلع ارهشأ ةريبه نبا هسبح

 7! ةقرو . بوقمي ىبأ خيشلل ءامسالا باتك

 205 ص . 1 . ج ءالبنلا مالعا ريص بيذهت

 .: مبج نب ىسوم

 ةماما ىبأ نع ىور . ةملس ىنب ىلوم . ءاذحلا ىندملا ىراصنالا ريبج نب ىسوم وه

 كلام نب بعك نب هللا دبعو . سابع نب هللا ديبع نب سابعو . فينح نب لهس نبا

 . مهريغو . عفيور نب هللا دبع نب ذاعمو ةملس مأ ىلوم عفار نب هللا دبعو

 ةعيهل نباو . ةملس نب ديعسو . دمحم نب ريهزو مالسلا دبع هنبا هنم ىورو

 . تاقثلا ىف نابح نبا هركذ . مهريغو ثيللاو

339 ص . 10 جا بيذهتلا بيذهت
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 118 نت . 45 : ىفولا لع نب دمحم

 . نيسحلاو نسحلا هيدجو هيبا :نع ىور . بلاط ىبا نب ىلع نب نسحلا تنب هما

 . سابع نباو بدنج نب ةرمسو . ةيفنحلا نب دمحم هيبا معو . ىلع هيبا دجو

 رفعج هنبا هنع ىورو . مهريغو ىردخلا ديعس ىبأو ةملس ماو ةشئاعو . رمع نباو
 ناك دعس لاتق . مهرغ و رانيذ نب ورمعو . ىرمهزلاو جرعالاو . ىعيبسلا قاحساو

 . ثيدحلا رنك , ةقث

 . 350 ص . 9 ج بيذهتلا بيذهت

 ن ا

 ه 69 نت ۔ 36 : ىرورحلا ةدجن

 ةقرفلا سار لئاو نب ركب نم ةفينح ىنب نم ىفنحلا ىرورحلا رماع نب ةدجن
 مالسالا ردص ىف تاروتلا باحضصاأ رابك نم تادحنلاب اهباحصأ فرعيو . ةيدحنلا

 . هنارآب جراوخلا رثاس نع درفنا

 هنادحال هترانفو قرزالا نب عفان عم ةرم لوأ ناكو ةكم مدق : رحح نبا لاق

 ىتاف ريبزلا نب هللا دبع مايا . ه 66 ةنس ةماميلاب القتسم جرخ مث . هبهذم ىف

 نامعو ةماميلاو نيرحبلاب هلامعو . نينس سمخ وحن ماقأو اهب رقتساو نيرحبلا
 هوعلخف ارومآ هيلع اومقن مهنال هباحصأ هلتق : ليتق . ضرعلا ضرأ ضمبو رحمهو

 همزهف اسثيج هيلا هجو ذا:. هعم بعصم كراعم نم ةكرعم ىف لتق : ليقو . هولتق مث
 ١ . كراعملا هذه ىدحا ىف لتقف شضشمح دعب رخآ اىشيح هيلا هحوو

 324': ص . 8 ج ىلكزلل مالعالا

 اهلا فرح

 (ه 157 ۔ ؟ ) : ىئاوتسدلا هللا دبع نب ماشه

 ىرصبلا مهالوم ىمبرلا ربتّس هللا دبع ىبأ نب ماشه ركب وبا ةجحلا ظفاحلا وع

 لانقي كلذلو . زاوهالا روك ىدحا ءاوتسد نم ةبولجملا بايتلا .عيبي ناك . رجاتلا
. يناوتسدلا هل. .
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 هنعو . ةفئاطو ريثك ىبأ نب ىيحيو ناميلس ىبأ نب دامحو ةداتق نع ثدح

 ميهاربا نب ملسمو . دواد وبأو . ىدهم نب نمحرلا دبعو . ىدع ىبأ نب دمحم

 . ريثك قلخو

 الا هللا هب ديري ثيدحلا بلط هنا لوقأ دحأ سانلا ىف ام : ةبعش هنع لاق

 ملاعلل تبجع : لوقي ناكو . هثيدحبو ىنم ةداتقب ملعا وهو . ىئاوتسدلا اماسم

 . 157 ةنس ىفوت . ردقلا ىرب هنأ الا ةحح ةقث ناك دعمم نبا لاقو . كحضب فيك

 164 ص . 1 ج ىبمذلل ظافحلا ةركذت

 197 ن ۔ 129 : حارجلا نب عيكو

 . ثيدحلل ظفاح هيقف ىساؤرلا نايفس وبأ حيلم نب حارجلا نب عيكو وه
 ةفوكلا ءاضق هيلوي نا ديشرلا دارأ . هرصع ىف قارعلا َتّدَحُم دمت ىتح رهتشاو

 . اعرو عنتماف

 كرابملا نبا هنع ىورو . مهريغو ىعازوالاو . شمعالاو ةورع نب ماشه عمس
...2 

 (نآرقلا ريسفت) هفيناصت نمو . ميمن نب ىيحيو ىنيدملا نباو دمحأو . همدقت عم

 . (ننسلا) و (خيراتلاو ةفرعملا) و
 369 ص . 3 4 ةيهقفلا ةعوسوملا

 ابلا فرح

 ( ؟۔ 120) : ءايركز ىبا نب ىبحي

 ىب آ ال) ءايركز هسسا مسا ىف ءاطخلا عقوو ةدناز ىبأ نبا ءاي ركز نب ىيحي هلعل

 ه 120 ةنس هدلوم ىعدا ولا ىنادمهلا دبعس وبآ ةححلا ملعلا ظفاحلا . (ايركز

 هنع ثدح . ريثك قلخو ةورع نب ماىشمو لوصالا مصاعو هيبأ نع ثدح ابيرقت

 . ليق ام ىلع ةفوكلا ىف فنص نم لو] وهو . محا وس ممأو دانعو . نيعم نباو دمحأ

. ىفوت اهبو نئادملا ىف ءاضقلا ىلو
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 : ليعامسا نب ىبحي

 ىبعشلا نع ىور . ىفوكلا ىلجبلا هللا دبع نب ريبج نب ليعامسا نب ىيحي هلعل
 نسحلاو . ميسعؤ زيزعلا دبع هنع ىورو . ىيحي نب ةعزقو . رمع نب ىلوم عفانو
 دجويو . هب جتحي ال ىنطقرادلا لاقو . تاقثلا ىف نابح نب هركذ . ىنئادملا ةبتق نبا

 . نيعباتلا نم ةثلاثلا وا ةيناثلا ةجردلا ىف نيثدحملا نم مسالا اذهب ىمسي نم

 179 ص . 11 ج بيذهتلا بيذهت

 : ليماجملا

 ةفيعضلا تايناكمالل رذتعاو . داهتجالاو ثحبلا دعب مهيلا دتما مل مالعالا ءالؤه

 : ىدلل ىنلا

 ىكملا ملسم وبا ىمرضحلا فيها وبأ

 نيملسملا نم لجر . روزا ةصيبق وبأ

 دمحم نب حلفا ىندملا فنكم وبأ

 لئاو نب رماع حلاص نب ليعامسا

 ىروثلا تخا نب رامع رحلا نب ةسيوح

 ريمع نب رمع ديجملا دبع نب ليلخ

 نسحلا نب دمحم ناوفص نب ملاس

 ليعامسا نب دمحم ىطساولا رافغلا دبع

 ىنابيسثلا نب دمحم سابعلا

 رماع نب ىيحي ديجملا دبع

ليعامسا نب ريمع





 . - رانگلاواثيداحآلازنإوأ

اهجيرتتو دنسملا ف ةدراولا
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 اهجيرختو دنسملا ىف ثيداحالا لئاو سرهف

 هنت اول رلالا وا ثيدحلا لوا تيدعا 7

 (10) بابلا

 اع ةبظن

 هب درقنا امم هنع هللا ىضر ىلع نع رثآ |هذمه اوقتا سانلا اهيآ | 6
 ةفورعملا ةبطخلا ىفو كلذك فنصلا ةقراملا

 ام (ةغنالبلا جهن) نم حابشالا هبطخب

 ةدايزو انمه هدروآ ام قفاوي

 : (11) بابلا

 يلع عم ىدوهيلا ةصق

 عطاقم ةغالبلا جهن ىفو . كلذك ىلعل زا |ءىشل ناك ىتم لاقي امنا | 7
 مامالا بظخ نم هديؤت ... نكي مل

 (12) بابلا

 عم باصقلا ةصق
 هنع هللا ىضر :يلع

 اميف فنصملا هب درفنا امم . ىلع نع رثآ|ننع بجتحي مل هللا نا | 8

 ثحبلا دعب ودبي ... هقلخ

 (13) بابلا

 سابع نبا نع ىور ام
 هنع هللا ىضر

 فنصملا هب درفنا امم سابع نبا نع رثا هب فرع امب ىبد فرعأ |] 9
كلذك هسفن
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 - ٠ ١ . ثيدحلا مقر

 _ باتكلا ىف
 (14) بابلا .

 قدذزالا نب عفان ةصق

 سابع نبا عم
 كلذك سابع نبا نع رثأ ... ىدنع ملع وهإ 0

 . 1 ج هدنسم ىف دمجا مامالا هاور|إ نيدلا ىف ههقف مهللا| 81
 ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا جرخاو

 ىنعم هديؤي ام
 فنصملا هب درفنا امم سابع نبا نع رثآ كمآ كتلكث | 2

 ١ ... قرزالا نبا اي
 فنصملا هب د رفن ١ دقو ىباحص لسرم ١ . مكبر ان] هللا لوقي 843

 هديؤي ام هنسلاو بانكلا ىفو ىريغ اودبعت

 (15) بابلا

 .مدآ هللا قلخ ىف

 عم ةريره ىبا نع دمحأو ناخستشلا هاور | هتروص ىلع مدآ هللا قلخ 844

 ةمهوملا تيداحالا رظنا) ةدايز

 6 مقر ىطويسلل (هيبشنلل .

 :كلذك سابع نبا نع رثأ [...ةعاسلا لبق نئاك هناإ .5

 سابع نبا نع ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورإالو .. قلخلا. ىف او ركفت 3846

 مدقت دقو . رذ ىبا نع خيسلا وبآو ... او رتت

 ههبشي ام لبق |

 )16) بابلا

 رمع نع ىور ام
 سابع نباو دوعسم نباو

 ىرابلا هبزنت ىف
 دوعسم نباو سابع نبا نع راتاو لوقن |882 مقر ىلا 847 مقر نم

 ضعب نعو هباحصلا .نم مهوغو

 نم هباشتملا ريسفت ىف . نيعبانلا
 " 3 لامتسا قفاوي امب اهليوانو تايالا
اهيزنت مهتنسلا هيلع ترج امو برعلا
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 27 7 : ثيدحلا
 لاثمالاو هابشالا نع هل اسيدقتو هلل

 ةمالا ءاملع نم ريبك بناج رايتخا وهو
 نآرقلا نم هباسشنملا يرمسسفت ىف

 لبقي ال ىذلا قحلا وهو ثيدحلاو
 بتك اضيا مهنع هتلقن دقو . لدحلا

 . هنسلاو ريسفنلا

 عبارلا ءزجلا

 بيترتلا باتك نم

 ظفللا اذهب فنصملا هب درفت امم ثيدحلا دعب دجسملا نم جرخي الإ 3

 قيرط نم هديؤي ام يلعي وبا جرخاو ءالا
 متعباتت ول) ظفلب هللا دبع نب رباج
 . مكيلع لأسل دحا مكنم قبي نل ىتح
 (اران ىداولا

 ديعس ليسارم نم ريرج نبا هجرخآ ,ةعمجلا موي مايالا ديسإ 84

 ةريره ىبآ نع ىذمرتلاو ملىسم هاورإال دبعلل عضاوتلا نآ الاإ 5

 (۔۔ لام نم ةقدص تصقن ام) ظفلب ... هديزب

 ىذمرتلاو ميزخ نب نمب] نع دمحآ .هاور دوزلا ةداهيش تلدع إ 6

 نع افوقوم ىروثلا نايفسو . كلذك
 ةروس . رثك نبا عجار) د وعسم نبا

 )30 ةيالا جحلا

 رذ ىبا نع ىراخبلا الا ةعامجلا هاور هللا مهملكي ال هنالث 2"

 ىناربطلاو ةميزخ نباو ىئاسنلا هاور | ظفح امهظفح نم ناتلصخإ {8

 : ظفلب ةرب ره ىبأ نع ىقميبلاو ... هللا

 (اهقرخي مل ام هنج مايصلا)

 سفنلا ةعيبطو . ىباحص توقومإ| كشلا نم نزحلاو مغلا نإ 9
 نع هلقن دقو . هديؤت هيناسنالا [نم حرفلاو حورلاو :

 باتك بحاص اضيأ دوعسم نب ١ ءاجرلاو نمقبلا

لوسرلا لوح ءامظع هعوسوم
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 و رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف هتاور ا و١ ثىدخ ثيدحلا مقر

 ةري ره ىب نع ىناسنلاو ملسم هاور | ...كسفنل ىلمعآ ىتنب اي إ 890 .

 ةدايز عم

 ةالص) ظفلب رمع نبا نع بيطخلا هاور | ىلصت نآ الا نيتعكر لص 91
 هفعضو (بوؤي ىتح ناتعكر رفاسملا َ

 ىنابلالا

 ظفلب ىلع نع هيودرم نب او ىذمرتلا هاور [ارسوم احيحص تام نم |] 2
 الف جحي ملو هلحارو اداز كلم نم ... جحي ملو

 7 اينارصن وآ ايدوهي تام هرضي

 لغفللا سفنب رمع نبا نع ىئاسنلا هاور نع هللا لوسر ىمن 893

 ىناهن) ظفلب ىذمرتلا الا هعامجلاو ... حزقلا
 (ع زقلا نع هللا

 . دسأ نب بانع نع ةحام نبا هاور ةلبآ لمآ للا قلطن 894 ١
 ىذمرتلاو دواد وبأو ىئاسنلا هاورو ... نع مههناف

 بيعش نب درمع دج نع

 هاور ام هدبؤيو . نيعباتلا عب ات نع رثآ رت ولا تكرت ىنآ بحا ام 895

 مدقت دقو ةجراخ نع ىئاسنلا

 182 مقر ىف هجيرخت

 سابع نبا نع ىقهيبلاو مكاحلا هاور |..سمخ لبق اسمخ منتغا ) 6

 نوميم نب ورمع نع ميعن وبآو دمحاو
 الس رم .

 ىعبات رثنا ... نوبغم رورسم بر 7

 رثالا ىلع مدقتملا قاحسا ىبأ قيلعت رظنا |ىلع ديز نب رباج لخد 898
 ... هشئاع

 . فنصملا هب درفت امم ثيدحلا لمل لما نم ىضوح داور رثكي | 9
 ىقمهيبلا هنم ىناثلا ءزجلا دروآو ... نامع

 . ةضشثاع نع ىذمرنلاو دواد وباو

 ةريره يبا نع ىذمرزنلاو ىراخبلا هاور ملو تام هللا ءىبن نا 900

 . ثيدحلا دورو ببس ركذ نودب ... عبشي

 . عيبرلا هب درفنا امم رثا] : ىلاعت هلوق لزن الإ 91
٠ ةتف اوقتاو «
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 _ 7 ثيدحل
 هجام نباو دواد وباو ىراخبلا هجرخأ لام ريغ نم ةمينغلا .غتبا 902

 ابيرقت ىنعملا سفنب رمع نبا نع كيخا
 . ريسلاو داهجلا باب ىف

 لقممو سابع نبا نع هحام نب ١ هجرخا مهضعب دري دي نوملسملا 903

 ف ابيرقت ىنعلا سفنب راسي نبا ... اضعب
 ف . تايدلا باتك

 نع هننس ىف دواد وبا هجرخا الا حكني ال دولجملا ىنازلاإ] 4
 هللا دبع نع رمعم وبآو ةريره ىبأ ... ةد ولجم ةيناز

 . ورمع نبا

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحل)|ىذلا سانلا ملعا نا| 5
 سانلا ملع نم دادزي

 ( هقف لماح بر ) ظفلب هجام نبا هاور ملاعب سيل ملع لماح برإ 06

 . تباث نب ديز نع :

 . هكرتو تونقلا عوضوم ىف ثيداحالا .ه. ارهش تنقي ناك ) 7
 ملسمو دواد وبآ اهدروأ دقو لا

 درفناو . ةبراقتم ظافلآب ىناسنلاو .ةءارقلا نم غرف اذا نال

 ةءارقب ريخالا ثيدحلا ىف عيبرلا 910
 . حبصلا .ةالص ىف صالخالا

 ىناسنلاو سنا نع ىراخبلا هجرخا | اهيلع رماف ةيرس هجو | 911
 . ةشئاع نع ملسمو الجر

 نع دواد وباو ىثاسنلاو ملسم هاور |مهيديا نيعفار موق لاب امإ 2
 نيذلا لاب ام ظفلب ةرمس نب رباج
 ىفكي الا ةدايز عم مهيدياب نومري
 ملسيف هذخف ىلع هدي عضي نآ مكدحا
 ىف مذقت دقو . هلامشو هنيمي نع
 . : . 213 مقر

 ىف كلام نب سنا نع هجام نبا هاور |باتكلا لمآ لمف اولعفت الإ 3
 ' .. ةالصلا هماقا . مهسنانك ىف

 كلت نييعت عم اطوملا ىف كلام هجرخآ|ىف هتاوزغ ضعب ىف مافآ| 4
. ةوزفلا رصعب هب رف
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 باتكلا ىف

 نيب عمجلا ىف اطوملا ىف كلام هجرخآ] ةليل نيرشع كوبتب ماقاإ 5
 ءاشعلاو برغملا نيب و رصعلاو رهظلا ةالصلا رصقي

 ددع ركذ الو ريصقتلا ركذ نودب
 رباح نع دواد وبآ هدروآو . ىلانللا

 . ظفللا سفنب هللا دبع نبا

 نسحلا هقف هعوسوم ىفو ىعبات رنآ| رصقي نا ةنسلا تضمإ 86

 رفاسملا ) ظفلب هديؤي ام ىرصبلا " ... نورفاسملا
 ( هلعا ىلا عجرب ىتح نيتعكر ىلصب

 . سنأ نع دواد وبأو ملسم هاور ىلص (ص) هللا لوسر نا 917
 رمهلظلا

 ىذمرنلاو ىئاسنلاو دواد وبآ هجرخآ| مل نم ىلع موصلا :بجي ال 918
 ةصفح نعو . رمع نب هللا دبع نع هينلا تيبي

 . رمع تنب .
 سو] نب دادش نع دمحاو مكاحلا جرخأ ىنما ىلع فاخآ ام فوخ] ] 9

 ىناربطلا هاورو ةدايزو هدب ؤي ام ... ةيفخلا ةوهشلا

 ميمت نب ةدابع نع ميعن وباو ىقهيبلاو
 ةوهشلاو ءاي رلا ةدايز عم .. اع وف رم :

 . . هيفخلا

 ريسفت :7 ىف مكحم نب دوه خيشل ثلا هدروآ اوحبذ موق ىف هيالا تلزن 920
 ةماع ةيالاو 163 ص . 4 ج ةروسلا ٠ ... لبق

 . حبلا صخت ال

 ةروسل هريسفت ىف رثك نبا هدروآ .:. محل ةاش كناش 221

 ومو راين نب ةدرب ىبآ نع رثوكلا
 ءاربلا نع ىئاسنلاو هعقاولا بحاص

 . بزاع نبا
 ىن اسىنلاو . هريسفت ىف ريثك نبا هدرو]إ| اذه انموي هب ادين ام لوآ 922

 ىف درو. ام سفن وهو مدقت امك

 . نيقباسلا نيمقرلا

 يذمرتلاو دمحأو ناخيشلا هجرخا ٠ .. ادممنم يلع بذك نم 923

 ثيدح وهو ىقميبلاو ىن اسنلاو

 رئابلالا كلذ .ركذ , رتاوتم حيحص
 مدقت و رغصل ١ عم احل ١ حيحص ىف

١ مقر ىف ا! 38! .
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 . ثيدحلا مقر

 _ باتكلا ىف
 عطاقلا رابخالا
 ديز نب رباج نع

 لاعت هللا همحر ٠

 درواو . ظفللا اذهب فنصملا درفنا[ةملك هللا الا هلا ال نا]إ 4

 . هنم بيرق وه ام ىناربطلاو رازبلا ... اهب هللآ فتلا

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا| همهف حبصأ اذا نمؤملا] 5
 ... هللا

 نع ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور |ىتح ةعاسنا موقت الإ 6
 . ظفللا سفنب دوعسم نبا ةما لك دوست

 مجعملا ىف ظفللا سفنب ىناربطلا هاور مهقحب فختسي ال هثالث | 7
 خيسشلا وبأو ةمامأ ىبا نع ريبكلا قفانم الا

 : ظفلب ةرب ره ىبأ نع ىذمرتلا هاور ىف ناعمتحت ال ناتلصخ 928

 . ( نيدلا ىف هقفو ( ... قفانم

 بقانم باب ىف رحح نبا هصقلا دروأ يل رسأ هللا لوسر نا 929

 . ءادردلا ىبآ نع هفيذحو رامع ... )رس

 . هنع هللا ىضر رمع نع رثآ )... ةنايخ نوقفانملا ىنبلغ إ 0

 ءامظع ةعوسوم مجار . ةفيذح نع رثآ |مالسالاب ملكتت نا قافنلا | 1
 ىباحصلا اذه راثآ نع لوسرلا لوح هب لممت الو

 _ . ليلجلا
 . كلذك ةفيذح نع رثآ |.دشاو رثكا مويلا قافنلا] 32

 . كلذك ةفيذح نع رثآ |. . دشا مويلا نوقفانلا] 3

 . ديز نب رباج نع رثآ |ةيناثلاو نينمؤملل ىلوالا] 4
 . ... نيرفاكلل

 ام فوخا نا ظفلب رمع نع دمحا هاور |ىدمب مكێيلع فاخا امإ 5
 . مكيلع فاخآ . ... ارفاك الو انمؤم

 ىبأو ورمع نبا نع ناخيشلا هاور وهف هيف نكا نم ثالث | 68
 .نع دواد وبآو ىذمرتلاو . ةريره ... قفانم

. سنا نع خيسلا وباو . ورمع نبا
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 ; . ثيدحلا مقر

 _ باتكلا ف
 ىذمرنتلاو ةريره ىبأ نع ىئاسنلا هاور |تاعزتنملاو تاعلتخملا نا | 7

 . دمحأو ... تاقفانملا نم

 ىف هيبا نع ةريغلا نع ىقهيبلا هاور []ىف تزجوآ تنك نئت ] 8
 : . بادالا باتك ... ةلاسملا

 ناميالا باتك ىف سنأ نع ملسم هاور|إلس ) : مالسلا هيلع لاق | 9
 . ابيرقت ظفللا سفنب . ( كتجاح نع

 .: ذاعم نع بيطخلاو ىدع نب هاور اوملعتت نا متئش ام اوملعت 940

 : ظفلب ءادردلا ىبآ نع رل اسع نباو
 امب اولممت ىتح هللا مكعفني نلف )
 . . ( نوملعت

 ثيدح ىف ىقهيبلاو ىناربطلا هاور [تبن محل لك : بعك اي ) 1

 ركذي ملو ابرلا باب ىف ليوط تحس نم [
 . 1 مقر ىف مدقت) هب بطاخملا

 لكاي ناك دواد نآ ظفلب ىراخبلا هاور الالح لكان نأ انرما امنا ] 2

 ىف رثك نبا دروأو . هدي بسك نم احلاص لمعن و

 فنصملا دنع ام قفاوي ام ةيالا ريسفت
 . ةدايزو

 . ةدايز عم ذامم نع ركاسع نبا ءاور ىتما ىف عدبلا ترهظ اذا | 83

 هجام نباو . يلع نع ىنطقرادلا هاور ]هذم لما دوهي ةئجرملا | 4

 نعل ظفلب سابع نبا نع ىذمرنلاو ةلبقلا | .
 , ىبن نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا هللا
 ٠ 768 مقر ىف مدقت دقو

 نآ بجع الو ىباحص فوقوم رثالا [ىذلا قافنلا لصا نا |] 5
 هدب ؤيو قافنلل الصا بذكلا ن وكي قافنلا هبلع ىنبني

 . ( ... ثالث قفانملا هيا ) : ثيدحلا بذكلا

 نسحلا نع مكاحلاو هبيش ىبآ نبا هاور ناسللا ملع : ناملع ملعلا 947
 . ظفللا سفنب رب اح نع بطخلاو . .. ملع و

 طسوالا ىف سنأ نع ىناربطلا هاور [ىف هشار اكلم هلل نا |] 8
 .. كلم نع ثدحا نا ىل نذآ . ظفلب | ... هعباسلا ءامسلا

ٍ . ةدايز عم : .
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 ه ثيدحلا مقر
 . . ١ وا ثب

 سب و  : كثيدح ١ مفر

 ام كاحضلا نع ىقهيبلاو رازبلا ىور|اونمآ) سانلا اهيآ اي إ 9
 فلب ليوط ثيدح ىف هنم برقي | هللاب ناميالا ناف هللاب
 (هلل مكلامعا اوصلخا سانلا اهيا اي) (هل اولمعت نا

 نع هحيحص ىف نابح نبا هاور ىخاو انا هللا ىنذخا ولإ 0

 . ةريرم ىبآ ...ىسيع

 عيبرلا هب درفنا امم رمع نبا نع رثأ | ةزانج ىف مويلا ىنارآ الإ 1
 . ... لجر

 مدقتملا ثيدحلا ىلا ريشي رمع نبا نع رثآ | لتاقي كلما دبع اذم | 2
 . 756 مقر ىف ريبزلا نبا

 نمع هننس ىف روصنم نب ديعس هاور | لمعي ملو ملعي نمل ليو |] 3
 هفعضو ابيرقت ظفللا سفنب هلبج ملعب ... ل

 . . ىطويسلا

 سقنب ريبكلا مجعملا ىف ىن اربطلا هاور |نع هتالص ههنت مل نمإ 4

 . سابع نبا نع ظنللا ءاسضشحذفلا

 مجعملا ىف سابع نبا نع ىناربطلا هاور |ايندلا ىف فورعملا لهآ] 5
 . ءادردلا ىبأ نع بيطخلاو . ربكلا ... لهأ مه

 دمحاو ىلناسنلاو ىراخبلا هاور |دحي مل ادهاعم لتق نم 956

 ظفللا سفنب ورمع نبا نع هجام نباو هنجلا حير
 . . ابي رقت

 ةريره ىبآو ديعس ىبآ نع ىذمرتلا هاور [تاوامسلا لمهأ نأ ولإ 7
 . ... ضرالاو

 ثيدح ىن بدنج نع ىراخبلا هاور نيبو مكدحأ ب نلوحيبل 958

 _ ٠٠٠ نم هظفلب أدبي لي وط ... هنحلا

 نع س شمعالا ثيدح نم ىناربطلا هاورو

 . ةميمت ىبأ
 دمحأو ةرب رع ىب] نع ملسم هاور [ال هديب ىسفن ىذلاو 959

 هللاو) ظفلب حيرش ىبأ نع ىراخبلاو هنجلا لخدي
 . (نمؤي ال

 تايدلا ف ةرب ره ىبأ نع هحام نبا هاور نمؤملا لتق ىلع ناعا نم 960

. 755 مقر ىف مدقتو
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 . 7 ) . أ ٠ ثيدلا مقر
 هت ا و ر رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف .

 . عبب رلا هب درفنا امم ثيدحلا لا كتقبس كنيمب نا إ 1

 ... رانلا :

 نع ىنئاسنلاو مكاحلاو دمحا ءاورإ - ةنجلا تقلخ مكب ر لاقت | 2

 . ةريره ىبا نع ملسمو رمع نبا
 ىردخلا ديعس ىب] نع ىناربطلاو

 ةنحلا مهيلع هللا مرح ةثالث : ظفلب

 ... محرلا عطاق ناكم قاعملا ركذو

 بانك ىف ناب وث نع ةحام نبا هاور ةمايقلا موي ماوقا ءىجي 963

 . ابي رقت ظفللا نسفنب دهزلا ... مهعمو

 سقنب ةرب ره ىب ١ نع هحام نبا هاور هب ىهابيل ملعلا ملعت نم 984

 ىف ىنعم هب رقي ام مدقت دقو ظفللا ... وآ ءاملعلا

 . باتكلا ثيداحأ نم 33 مقر

 نع عكاحلاو دمحأو يئاسنلا هاور سانلا لواب مك ربخا الآ إ 5
 مكربخا الآ) ظفلب ىردخلا ديمس ىبا ... رانلا ىف

 . (سانلا رشو سانلا ريخب
 ىناربطلاو .: ةرمس نع هحام: نبا هاورإ وهف حبصل ١ ةالص ىلص نم 966

 ىف ىعجشالا كلام ىبا دلاو نع ... هللا همذ ىف

 . ىلوالا ةرقفلا ىلع راصتقتالاب ريبكلا

 مكاحلاو ةجام نباو ىراخبلا هاور ناميالاو ناميالا نم ءايحلا إ 17

 ةركب ىباو ةزيرحخ ىبآ نع ىقهيبلاو ... هنجلا ىف
 . نيصح نب نارمع نع ىناربطلاو

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا ]مهناوعاو ةملظلا رشحت 988

 . : ءىرب ىلع
 نع مكاحلاو ىذمرنلاو هحام نبا هاور ةملكلاب ملكتيل لجرلا نا ] 9

 سفنب ثرحلا نب لالبو ةريره ىبا
 دمحاو ىناسنلاو . ابيرقت كظفللا

 مقر ىف مدقتو . ةدايز عم نابح نباو
.. 724 . 

 فانصالا ءالؤه عمجب . ةننصملا درفقناإ[ ... . انم سيلف انشغغ نم 970 `

 ىف تدروو دحاو ثيدح ىف هسمخلا

 رظنآ) ةريره ىبأو سابع نباو
. (ىط ويسلل ريغصلا عماجلا
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-" 5 
 نودب ةرير ىبآ نع دمحأو مكاحلا هاور |.. افيرع وأ انهاك ىتآ نم 971

 . رحاسلا ركذ

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا لمل | ... ءارم] نم هللاب كذيعا ) 2

 نع ةبيش ىبا نباو ىناربطلا جرخاو
 نع دواد وباو ملسمو سابع نبا
 . ىنعم هنم بي رق وه ام هملس مأ

 اذهب فنصملا هب درقنا امم ثيدحلا لعل | سيلف املسم رقح نم )] 3

 نع ىذمرزنلاو ملسم جرخأو ظفللا ملسمب

 ثيدح ىف ىنعم هديؤي ام ةريرم ىبا
 . .. ملىسملا وخ] ملىسملا ظفلب لبي وط

 ةفيذحو رمع نع دواد وبا جرخأ .۔ ةيردقلا نم هللآ ىلا أرب 974

 ام هللا دبع نب رباج نع هجام نباو
 ردقلا لهأ اوسلاجت ال ظفلب هديؤي
 ىف هبرقب ام كلذك مدقتو . خلا ...

 ۔ 6 مقر

 نع دمحاو ملسمو ىراخبلا هاور|ةمشاولا هللا نعل ] 5
 . ةريخالا ةلمجلا نودب دوعسم نبا ةمشونملاو

 . رمع نبا نع مكاحلاو دواد وبآ هاور |اهرصاعو رمخلا هللا نعل إ 6

 ىف ىلع نع دمحاو ىناسنلاو ملسم هاور | ىف ثدحا نم هللا نعل |] 17

 نم هللا نمل) ظفلب ليوط ثيدح مالسالا
 . (... هيدلاو نمل

 ةلمجلا نودب سنا نع دواد وبا هاورأ ... هيبا ريغ ىلا ىعدا نم | 8
 .إ ةريخالا

 مكاحلاو ىناربطلاو دواد وبأ هاورإ.۔ نود هنعافش تلاح نمإ 9

 . ةدايز عم رمع نبا نع ىقهيبلاو
 . ةناع نع ىئاسنلا هاورإ ... اوذختا اموق هللا نعل 980

 نع ط سروالا ىنف ىناربطلا هاورإ نيملسملا ىذأ نم نوعلم 981

 نم ةعبس هلتا.نعل) ظفلب ةريره ىبا
 نوعلم) ىلوالا ةلمجلا ركذ نودب (هقلخ
. (نيملسمملا ىذا نم
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 دمحاو ةريره ىبآ نع هجام نبا هجرخا هربق ىف تيملا عضو اذا]إ 2

 ينع ىن ١ربطل ١و دبعس ىب ا نع

 ۔ ظفللا ىن فالتا مم سابع نبا

 . ةرب ره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هاور ىن زي نبح ىنازلا ىنزب ال 983

 سوا نب دادش نع مكاحلاو دمحا هاور ىدعب نو رفكيس : ىتما نا 984

 . 919 مقر رظنا . لي وط ثيدح ىف

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا لعل قافنلاو اقافن ءايرلا ريصي |] 5

 فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا لمل ةمايقلا موي ىئارملا ىعذُي إ 68
 ةفص ىنف ةرتك ثتبيداح] تدروو ... ةعبرأب

 . هديؤت ءايرلا نم بيهرتلاو ىنارملا
 دهاحمو سواط نع متاح ىبا نبا هاور |(ص) ،ىمبنلا ىلا لجر ءاح 987

 ريسفت يف ريثك نبا رظنا . السرم
 . فهكلا ةروس نم ةريخالا هيالا

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا لمل ةنسح هنم هللا لبق نم 988
 امنا) ةيبالا ريغت ىف ريثك نبا درواو همصع

 نع اثيدح (نيقتملا نم هللا لبقتي

 ةروس نم هنم ابيرق ءادردلا ىبا
 . 29 ةيالا ةدناملا

 رذ ىباو ةرب ره ىبأ نع هجام نبا هاور قيرط نع ىحن نم 989
 . ىنعم هب رقي امب بدالا باتك ىف ... ىذا نيملسملا

 . راسي نب لقعم نع ىن اربطلا هاورو

 ىئاسنلاو دمحاو ملسمو ىراخبلا هاور |قسشب ولو رانلا اوقنا|] 0
 مل ناف) ةدايز عم متاح نب ىدع نع ... ةرمث

 . (ةبيط هملكبف اودجت
 ىف زلانجلا باتك ىف دواد وبا هاور هدابعب محرا هللا نا 1

 خارف] ذخا ىذلا نع ليوط ثيدح ... نم نعنمؤملا
 ٠ اهدري نآ هللا لوسر هرمأف رن اط .

 ىف هنع هللا ىضر ديز نب رباج ىار اذه |إومهو ىنازلا ىنزي الإ 2
. 3 مقر مدقتملا ثيدحلا "زيوات ... نمؤم
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 :7 73 ثيدحلا
 صاقو ىآ نب دبعس نع هجام نبا هاور ..؟ ءالب ساانلا دشأ نم 993

 . ةدايز عم لثمالاف لثمالا مث ظفلب

 كلام نبا سنا نع ةعامجلا هاور | ... توملا مكدحا نمتي ال | .42
 ةدايز عم ظفللا سفنب ةرب ره ىبآو .

 . 0 مقر ىف ههبشي ام مدقتو َ

 . فنصملا هب درقنا امم ثيدحلا لعل | بولق ىف تبث] ناميالا | 5

 ... هلصأ

 : . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا لعل إ لثمك نمؤملا بلق لثم إ 6

 ةيلحتملا ةآرملا

 نع مكاحلاو دواد وبأو ىراخبلا هاورإ ... كنفلا ديق ناميالا |] 17

 . ةريره ىبا
 ميعن وبآو بيهص نع ملسمو دمحأ هاور هتلزنمو نمؤملا نم تبحع 998

 ىنعم هبرقي امب سنآ نع ةيلحلا ىف ... هبر دنع

 هلك هرما نا نمؤملا رمال ابجع) ظفلب
 . (ريخ

 لقمم نع كردتسملا ىف مل احلا جرخأ |لذ نم جرخ دبع نم ام ) 9
 نودب ىنعم هنم برقي ام راسي نبا ... سيلبا

 . (ملعت ريغ نم ملعلا هاطع]) ةلمج

 هب درفنا امم ظفللا اذهب ثيدحلا لعل | ايندلا ىف دهز دبع نم ام {| 0

 دهزلا ىف ثيداح] تدروو . فنصملا [ ىف ةمكحلا هللا تبثآ الا
 هاور امم هبيرق ايندلا نع ضارعالاو ... هبلق

 . فنصلا

 نل) ظفلب ةريره ىبا نع ىراخبلا هاور] لخدي دحا نم مكنم ام | 1

 ام مدقتو . (هلمع مكنم ادحا ىجني . حلاص لمعب الا هنحلا

 ۔ "6 مقر ىنف هب رقي

 سفنب ةماما ىبأ نع ىناربطلا هاورإاناطلس ىحعافش لانت الإ 2

 . ةدايزو ابي رقت ظفللا ... ام وشغغ

 . فنصملا هب درفنا امم ثيدحلا لمل | ىف ىلاغلا ىتعافش لانت ال ] 38
نيدلا
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 , ر رثالا وا ثيدحلا لوا باتكلا ىف . هتا و ا وا ثيدح تيدخا معز

 سنا نع ثيدحلا دواد وبآ جرخآ|لمال ةعافشلا تسيل )أ 4

 نم رئثابكلا لهال ىتعافش) ظفلب ... رئابكلا
 امك ناتضراعتم ناتياورلاو . (ىتمآ

 ىضر رباج هياور ديؤي نارقلاو ىرت
 . هنع هللا ِ

 نع ريسفتلا باتك ىف ىراخبلا هاور لما نا : هعافشلا ثيدح

 دمحاو سنآ نع هجام نباو ةريره ىبآ |.. نوسبحي ناميالا
 ىورو . نابح نباو ىلعب وبآو زاربلاو
 هفيذح مهنم قرط ةدع نم ثيدحلا اذه

 عم ۔ ةريره وبآو دومسم وبآو

 . ظفللا ىف فالتخا

 فالتخا عم ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور نا بلطملا دبع ىنب اي | 9

. فنصملا دنع ةدايزو . ظفللا ىف ... هللا



 تيداحكلازناوأ
 «يرشلا» ةيشاف ةدراولا

دنسملا ق ةموچومتسيلو
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 سرهف

 دنسملا ىف تسيلو ةيشاحلا ىف ةدراولا ثيداحالا لئاوأ

 . مقر . مقر

 ٤ ونوب : ١

 اذه انموي ىف هب أدبن ام لوا نا 136 ةزمهلا فرح

 نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نا 175 |بحاص لمع لبقي نأ هللا ىبا] 0

 هللا ناوضر ةعدب

 نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نا | 191 |باتك ارجا هيلع متذخا :ام قحأ] 8
 هللا ناوضر هللا

 ةمايقلا موي سانلا ديس انا | 204 |هعوجو نسحا ىلع مالكلا اولمحا 86

 اهيف حلصي ال هذه انتالص نا 129 |ىنضبقاف موق ىف ةنتف تدرأ اذا 197

 ءىش َ كبلا

 لعلو هيلع ةدهاش هتالص نا | 166 |٠ومتيارف ثيدح ىنع مكءاج اذا] 3

 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف نا 118 اثيضم

 انمص يتوأ دق ١ متيار اذا 196
 1 ٠. . . أ رظتنا مث اقل ىنا 205 ىو لجرل مي ر د

 طارصلا لمحي كلم نع ثدحا نأ ىل نذأ 64

 ةسداس ةالص مكل داز هللا نا ) 117 | تين نمو هاخا لجرلا دعو اذا ] ] 7

 الو لاثمالاب فرعي ال هللا نا | 007 | قفانم وهف هيف نك نم عبرا | 5

 اذا هدبع نم ىحتسي هللا نا | وي |: باقع نم كوفعب ذوما|إ 5
 كاضرب و

 دعس ت . . . 84 ١ ... - ١

 مه ايندلا ىف هللا لفش لمأ | 7 دودحلا

 لما ةمالا هذه ىقفانم رثكا] 0 5
تثدح اذا : ثالث قفانملا ةيآ 156 رئابكلا ربكاب مكثبنا الا 109
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 فسضومها ةحفصلا عوضوملا ةا . مقر . مقر

 نرق ىف ناميالاو ءايحلإ 172| جوزت مث ةارماب ىنز لجر اميا | ] 5
 مرك ىقتلاو ةنيز ءايحلا] { 2 امب

 هلهأ بولق ىف تبثا ناميالا | 5
 لادلا فرح |

 لخدي ال لسعلا نم ىلحأ ناميالا | 5
 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا اعدإ 32 كتفلا ديق ناميالا أ 18

 هيدي عفر مث
 هلعا بولق ىف تبثا ناميا أ 8

 بسلا فرح ايش ىنع اوكسمت ال سانلا اهيا | : 3

 قوسف نمؤملا بابسإ 14
 ابل ١ فرح

 ؟ هار] ىتأو ! هارأ هللا ناحبس 30

 فاقلا فرح
 انلا فرح

 رفك ءايحلا ةلت | ] 3
 امف مكنيب اميف دودحلا اوفاعت | ] 9

 فاكلا فرح ربقلا باذع نم هللاب اوذوعت | 3

 ناحب بيطلا ملكل 3 اشلا فرح هللا ناحنس : 2 ١ ١

 ماللا فرح .

 ءاخلا فرح

 مكيبن موصي نا لبق اوموصن ال | 86
 هباحصأ تاذ . 134

 ىتح ةعاسلا موقت ال 156 : هعمو م د جرح

 . اصلا رطفت سمخ 112
 هبر ءاقل نود نمؤملل ةحار ال 209 7 رطفت

 : . . 2 ٠ - . ٨ . ١

 تيبي مل نل مايص ال] 134 | "دب نيذلا مث ىنرق مكريخ | 86
 ةالصلا ةرمثو ةرمث ءىش لكل | 0 اعلا فرح

,. هنم ىحتسي نا قحا هللا 173 |ناميالا نم ناتبعش ىملاو ءايجلا أ 2
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 بجيلف ىعد نم 108 ةايحلا تماد ام ىنيحا مهللا 197

 هللا هملع ايندلا ىف دهز نم | 196 | لبجلا اذه حفسب نأ مكتربخا ول]إ { 3

 انيلا دعف ةعاس ىلا ةعاس نم|إ 9 نع ماوقأ نيهتنيل|]إ = 2

 ةعامج ىف حبصلا ىلص نم| 171| نكلو مكلامعا ىلا هللا رظني الإ 1

 ةقدص نم لام صقن امأ 108| موسشغ مولظ ىتعافش لاني الإ 8

 . _ ميملا فرح رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم | ] 7 ف

 . بهذلا ةكيبس لثمك نمؤملا لثم 197

 1 نا ةلخنلا لثمك نمؤملا زلثمإ ,7
 بساحي نم لواو ممالا رخآ نحن 208 نموا لنم

 نم نوملسملا زم ملسملا 4
 كثعبيو . معن ...| { 9 ملس نما

 و هدب

 ءاملا فرح ناهجو اهلو الا ةملك نم ام 85

 هب ىنيتات نا لبق . اله| 179|الا ةنجلا لخدي دحا نم مكنم ام|ذ 7

 تيداع وا . ايلو ىل تيلاو له | 158 | ءىش نع هلاسف افارع ىتأ نمأ 0 6

 ءابلا فرح ' | ةبيش ىذ لالجا هللا لالجا نم 178

 نم لض امنا سانلا اهيا اي إ 178| نبعبرا لجو زع هلل صلخا نمأ 6

 مكلبق اهوي

 ةمايقلا موي سانلا هللا عمجي 207 افج ادب نم 174

. فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي 183 دح نود هتعافش تلاح نم 179





 تمبرعتلا
 فلؤفلااه دمتعا ىتلا عجارملاب

 اريثكرمهنعلقن نيذلا ءاملعلابو
ةرشنلا اذهب
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 ءاملعلابو فلؤملا اهدمتعا ىتلا عجارملاب فيرعتلا

 (1) ةيشاحلا ىف ارثك مهنع لقن نيذلا

 ه 449 ن : لاطب نبا ۔ 1

 حرش هل.. ىكلاملا ىبرغملا لاطب نباب ريهشلا فلخ نب ىلع نسحلا وبآ مامالا وه

 رصان مامالا رنملا نبا هاىشح دقو ىدوادلا ىلع رهظي ام ىلع هيف دمتعا ىراخبلا ىلع

 ۔ دمحم نب ىلع نيدلا

 نايبل ابلاغ هفلا امناو ىراخبلا باتك عوضومل اريثك لاطب نبا ضرعتب ملو
 . كلام مامالا هقف

 اهيقف املاع ناكو « ةيسنلب « ىلا ةننفلا هتجرخاو . ةبطرق نم هلصأ لاطب نب او

 . ثيدحلا ىف ماصتمالا باتك هلو . ةعامج هنع ىور . ءاضقلا يلوو تيدحلاب ىنجت

 . ىذمرتلأ حيحص حرش ىف ىذوحالا ةفحت ةمدقم ىف ىروف كرابملا هل مجرت دقو

 661 ت : نينتلا نبا ۔ 2

 نبتلا نباب فورعملا تباث نب دحاولا دمع نب رمع نب دحاولا دمع ةمالعلا وه

 ىفوت . ىكلاملا هيقفلا ثدحملا . دمحم ىباو ورمع ىبأب ىنكيو . ىسن وتلا ىسقافصلا

 عماجلا حيصفلا ربخملا هامس . ىراخبلا حيحص ىلع حرش هل . سىن وت نم سقافصب

 . حيحصلا ىراخبلا دنمسم دئاوفل

 . دعب اميف ركذبس ىذلا ىدوادلا رصن نب دمحا رفعج ىبأ نع هحرش ىف لقني

 ديشر نب دمحم ظفاحلا ناكو . ىنالقسملا و . ىنيعلا ظفاحلا لقني نيذه نعو

 كرابملا هل مجرت . نيتلا نبا حرش ىلع ىراخبلا مالك حرش ىف دمتعي ىتبسلا ىورمهفلا

 . نييسن ؤنلا نيفلؤملا مجارت ىف ظوفحم دمحمو . ىذ وحالا ةفحت ةمدقم ىف ىروف

 دمعم جاعلا ظفاحلا خيشلا هب ىندافا امب تنعتساو عجارملا هذهب فيرعتلا ىف تدمتعا (1)
 صصختلا مسق ىف ثيدعلا مولع ىف رضاعملا ذاتسالاو 0 دعاقتملا ىضاقلا ىرهطم ناميلس جاعلا نبا

٠. ةيادرغب ديعس ىمع دهعمب
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 597 ت 508 : يزوجلا نبا ۔ 3

 ةمالع . جرفلا وبأ ىدادغبلا ىزوجلا دمحم نب ىلع نب. نمحرلا دبع ةمالعلا وه

 ىلا هتبسن و . دادغبب هتافوو هدلوم . فيناصتلا ريثك . ثيدحلاو خيراتلا ىف هرصع

 ريسفتلا ملع ىف رعسمملا داز اهنم . فتصم ةنامثالث وحن هل . اهلاحم نم زوحلا ةعرشم

 . ملسمو ىراخبلل نيحيحصلا لكشم حرشو

 عم ةحيحص ريغ ثيداحا سانلا نيب هبطخو هظعو ىف عمجي هنا هيلع بيعو
 نوريثكلا هل مجرت دقو . بعحذملا ىلبنح وهو . ليدعتلاو حرجلا لاجر نم هنا

 . مالعالا ىن يلك رزلاك

 (ه 684 نت ۔ 625) : ديعلا قيقد نبا ۔ 4

 لصا . ءاملعلا رباكا نم ضاق . ديملا قيقد نباب هدحو هباك فورعملا ىريشقلا

 ىلع عبني ىف ةمجرتلا بحاص دلوو . صوق ىلا لقتناو . رصمب طولفنم نم هيبا
 . ةرهاقلاب مث . ةيردنكسالاو قىشمدب ملعتو . ص وقب أشنف رمحالا رحبلا لحاس

 . 684 ةنس ةرهاقلاب ىفوت نأ لا رمتساو 659 ةنس ةيرصملا رايدلا ءاضق ىلوو

 . ماكحالا ثيداح] ىف ماملالاو . ثيدحلا ىف ماكحالا ماكحا : اهنم فيناصت هل

 بيبللا ةفحتو . همني مل هنا لاقيو . اءزج نيرشع وحن ىف ماملالا حرش ىف مامالاو

 . ثبدحلا ىف . بي رقتلا حرش ىف

 بحاص هل مجرت . رابخأو . حلمو . راعشا هل . افيطل هملع ةرازغ عم ناكو

 ۔ مالعالا ىف ىلكرزلاو . تايفولا تاوف

 (463 ت ۔ 368) : ربلا دبع نبا ۔ 5

 رمع وبا ىكلاملا . ىبطرقلا . ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي وه
 . برغلا ظفاح هل لاقي . ةثاحبو بيداو خرؤمو , ثيدحلا ظافح رابك نم

 ىفوتو . نيرتشو ةنوبشالا,ءاضق ىلوو .. ةليوط تالَحَر َلَعَرَو . ةبطرقب دلو

 ديهمتلاو هلضفو ملعلا نايب عماج . باحصالا ةفرعم ىف باعيتسالا : هبتك نم

. برغملاب عبطو اريخا ققح ربك بانك وهو . ديناسالاو ىناعملا نم أطوملا ىف امل
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 ىلكرزلاو تايفولا ىف ناكلخ نبا هل مجرت . ىكلاملا ةنيدملا لما هقف ىف ىفاكلاو

 . مالعالا ىف

 (319 242) : رنلنملا نبا - 6

 نم دهتحم هيقف . ركب وبأ . ىروباسينلا رذنملا نب ميهاربا نب دمحم وه

 . ةكمب مرحلا خيش ناك . ظافحلا

 . ( اهلثم فنصي مل ىتلا بتگلا بحاص رذنملا نبا ) : ىبعذلا لاق

 ريبك . نآرقلا ريسفتو . ننسلا ىف طسوالاو . هقفلا ىف . طوسبملا : اهنم

 ليلدلا روهظ عم رودي لب دحاو بهذمب ديقتي نكي مل هنا : هنع ليقو . كلذ ريغو

 ىفوتو . مالعالا ىف ىلكرزلا هل مج رت دقو . نازيملا ناسل ىف رحح نبا كلذ ركذ

 . 319 ةنس ةمركملا ةكمب

 : فاصو نبا _ رركم 6

 نامعب ةيضابالا :ءاملع نم ىوزن قوسب رازبلا ىوزنلا فاصو نب دمحم وه
 همحر رضنلا نبال مئاعدلا باتك حراش وهو سداسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف

 . « ةءاربلاو ه ةيالوتا ىف كلذك رضنلا .نبال ةيماللا ةديصقلا ىلع حرش هلو . هللا

 437 : ص . 1 ج نايعالا فاحتا

 (224 ن ۔ 157 : ىورمهلا ديبع وبا - 7

 , ايمور ادبع هوبا ناك (ماللا ديدىضتب) مالس نب مساقلا ديبع وبأ ةمالعلا وه

 . ةاره لها نم

 لضفو . ةليمج ةريسو نيد اذ ناكو . هقفلاو بدالاو ثيدحلاب ديبع وبأ لفتشا
 ةيبرعلاو هقفلاو تاءارقلا نم مالسالا مولع فانصأ ىف اننفتم , ىنابر ملعو . عراب .

 نآرقلا ىف اباتك نيرشعو ةعض فنص .. لقنلا حيحص ةياورلا نمح . رابخالاو

 . هقفلا و امهبي رغ و ثيدحلاو

 ىوحنلا ىنثملا نب رمعم ةديبع ىباو . ىراصنالا ديز ىبأ ىف ملعلا ذخأ

فنص نم لوأ هنا لاقيو . ةعامجو ءارفلاو ىئاسكلاو ىبارعالا نباو . ىممصالاو
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 ةنس 18 سوسرطب ءاضقلا ىلوف دادغب لا لحر مث ابدؤم ناك . ثيدحلا بي رحن ىف

 . ةيرحم 224 ةنس ةكمب ىفوتف جحو 213 ةنس رصم لا لحر مث

 (401 ت ۔ ؟) : ىورمهلا ةديبع وبا ۔ 8}ه

 نم ثحاب ىدرهلا ةديبع وبا ىناشابلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحا وه

 مجرت , ثيدحلا بيرغو نآرقلا بيرغ نيبيرفلا باتك هل . ناسارخ ىف ةاره لما
 . مالعالا ىنف ىلكرزلا هل

 (ه 502 ت ۔ ؟) : ىناهبصالا بغارلا ۔ 9

 . بغارلاب فورعملا ىناهبصالا مساقلا وبأ . لضفملا نب دمحم نب نيسحلا وه

 مامالاب نرقي ناك ىتح رهتشاو . دادغبب نكس ناهبصا لهأ نم ءاملعلا ءامكحلا نم

 . هتاهباشتم لحو . نآرقلا بيرغ ىف تادرفملاو . ءابدالا تارضاحم هبتك نم ىلازغلا

 هريسفت ىف ىواضيبلا هنع ذخأ ريسافتلا عماجو . ةمكحلاو ةفللا ىن نايبلا قيقحتو

 . مالعالا ىف ىلكرزلا مهنم نوريثك هل مجرت

 (ه 458 ۔ 384) : ىقهيبلا ۔ 0

 ىف دلو . ثيدحلا ةمئأ نم . ىقهيبلا ركب وبآ ىلع نب نيسحلا نب دمحا وه

 . ةفوكلا ىلا مث دادغب ىلا لحرو . قهيب ىف انو , روباسين ىرق نم (درجوربخ)

 .. تام نأ ىلا اهيف لزي ملف روباسين ىلا بلطو . اهريغو ةكمو

 ناف ىقهيبلا ريغ . هيلع لضف ىعفاشللو الا ىمفاش نم ام : نيمرحلا ماما لاق

 . هزجوم طسبو . هبعذم ةرصن ىف هفيناصت ةرثكل ىعفاشلا ىلع لضفلاو ةنملا هل

 هيف دهتجي ابهذم هسفنل لمعي نأ ىقهيبلا ءاش ول : ىبهذلا لاقو . هئارآ دييأتو

 . فالتخالاب هتفرعمو هملع ةعسل كلذ ىلع ارداق ناكل

 . ةوبنلا لئالدو . ىرغصلا ننسلاو . ىربكلا ننسلا اهنم ءزج فلا ءاهز فنص

 . ناميالا بعش ىف فنصملا عماجلاو . بادالاو

. مهريغو ىلكرزلاو ناكلخ س ١و ىبهذلا هل مج رت
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 (402 ت) : ىدوادلا _ 1

 . » ةركسب » نم ليقو » ةليسم » نم هلصأ .. برغملاب

 ىلا اهب رقتساو ناسملت ىلا لقتنا مث. ملعلل ابلط ةدم برغلا سلبارطب ماقا
 ثيدحلاو ناسللا نم ظح هل . ىراخبلا باتك حرش نم لوا وهو : هتافو نيح
 لصو امناو روهمشم ماما نع هملع رثكا ىف هقفتبي مل هدح و اهسرد ناكو . رظنلاو

 . هكارداب

 هلل . امهريغو ديز ىأ نب دمحم نب ركب وبأو ىن وبلا كلملا دبع وبأ هنع ذخأ

 رحح نباو ىمنيملا ناظفاحلا لقني حرشلا اذه نعو . ىراخبلا حرش ىف ةحبصنلا

 ىعاولاو . برغلا سلبارط ىف هفلا اطوملا حرش ىف ىمانلا باتك هلو . ىنالقسملا

 . ه 402 ةنس ناسملتب ىفوت هقفلا ىف

 ( مالسالا خبش ) (926 823) : ىراصنالا ءايركز _ 2

 لاقيو . ىيحي وبا ىمفاسلا ىرصملا ىراصنالا ءايركز نب دمحم نب ءايركز وه

 ىف ملعتو . رصمب ةيقرشلا ةكيبس ىف دلو ثيدحلا ظافح نم . رسفم ضاق
 جرخيف عماجلا ىف عوجي ناك ليق امدعم اريقف أىشن 906 ةنس هرصب 7 . ةرهاقلا

 . اهلكأيو اهلسغيف خيطبلا روشق طقنلي ليللا ىف

 ىف هلوخد لبق هل ناك ثيحب اياطعلاو ايادهلا هيلا تعباتت هلضف رهظ الو

 هيلع نيئراقلا دافاو بتكلا سئافن غمجنف . مهرد فالآ ةثالث موي لك ءاضقلا بصنم

 دعب الا هلبقي ملف . ةاضقلا ءاضق ىسك رجلا ىابتياق ناطلسلا هالوو . الامو املع

 هلامعا ضعب ىف قحلا نع الودع ناطلسلا نم ىأر ءاضقلا ىلو املو . حاحلاو ةعجارم

 .ىفوت نأ ىلا ملعلاب هلاغتشا ىلا داعف . ناطلسلا هلزعف ملظلا نع هرجزي هيلا بتكف

 ىراخبلا ىلع ىرابلا ةفحتو . ريسفتلاف نمحرلا حتف اهنم ةريثك فيناصت هل
 مجرت . ةديجلا فيناصتلا نم اهريغو . ىواضيبلا ريسفت ىلع قيلعت ليلجلا حتفو

: . مالعالا ىف ىلكرزلا مهنم نوريثك هل
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 756 ۔ 683ز : ىكبتلا _ 3
 مالسالا خيش ىجرزخلا . ىراصنالا . ىكبسلا مامت نب ىفاكلا دبع نب ىلع وه

 بانك بحاص ىكبسلإ ج اتلا دلاو رعو نيرظانملا نيرسفملا ظافحلا دحأو . هرصع ىف

 . اهريغو هقنلا لوصأ ىن عماوجلا عمجو . ةيعفاشلا تاقبط

 . ماشلا ىلا مث ةرهاقلا ىلا لقتناو . رصمب ةيفونملا لامعأ نم كبس ىف دلو

 . اهيف ىفوتو ةرهاقلا ىلا داعف لتعاو . 739 ةنس ماسلا ءاضق ىلوو

 ءايحاو . ءاهقفلا تاقبط رصتخمو . هلمكي مل . ريسفتلا ىن ميظنلا ردلا هبتك نم

 ةيانكلاو زاحملاو ةقيقحلا ىف ضب رغالاو . سوردلا ءاقلا ةعانص ىف سوفنلا

 دئاقعلا ىف ةيفاكلا ىمست ةينون ةديصق ىلع درلا ىف ليقصلا فيسلاو . ضي رعتلاو

 .اهريغو ةيهقفلا عوزفلاو لوصالا ىف ةليلجلا بتكلا نم اهريغ ىلا ميقلا نبال بسنت

 ىف ءاملعلا هلاق امو . هبتك ءامسا عم نيدلا جات هنبا هتمجرت ىفوتسا دقو
 . ةيمفاشلا تاقبط هباتك ىف هملع ةعسو هقالخا

 )928 ىفوت) : ىخامشلا _ 4

 دحاولا دبع نب دبعس نب نامثع س دمحأ نيدلا ردب سابملا وبا ةمالعلا وه

 . اضيأ حاضيالا بحاص دج ىخامسشلا رماع ىلا بسني . ىضابالا ىن رفيلا ىخامسشلا

 . هب فيرعتلا ىتايسو

 خيشلا نع سنوتب ملعلا ذخا . اهيف ىفوتو . ةسوفن لبج نم نرفيب دلو

 نم اريثك رصاع دقو . ىسوفنلا ءايركز نب حون نب حلاص فيفع ىباو . ىرومديبلا

 .امهريغو ىسوم نب دمحأ نب بوقعي فسوي ىبأو . ىداربلا مساقلا ىبأ لثم ءاملعلا

 . خيراتلاو ةيفسلفلاو ةيبرملاو ةيعرشلا مولعلا نيب عمج هللا تايآ نم ةيآ وهو .
 . هفيناصتو هبتك كلذ ىلع لدي

 باسحلاو . قطنملا ىف نيرحبلا جرم حرشو . مئاعدلا بارعا تافلؤملا نم هل

 ملعلا لاجرب فيرعتلا ىف ريسلا باتكو . ةبازعلا ديحوت ةديقع حرشو . ةسدنهلاو

 اهيوري ةيهقف لئاسم هيفو . برغملا ىف ةيضابالا نم ةسايسلاو ةماقتسالاو عرولاو
 فاصنالاو لدعلا بانك نم اهرصتخا . اهحرشو هقفلا لوصا ىف ةمدقملاو . ءاملعلا نع

 . ةط وطخم ىعو . ةمدقملا هذه هومح رتم حدم دقو

١
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 . ديحوتلا ةمدقم ىف قاحسا وبأ خيسشلاو . تاقبطلا ىف ءاي ركز وب ] هل مجرت

 . مالعالا ىف ىلكرزلاو

 (143 ىفوت) : ىببظطلا - 5

 ثيدحلا ءاملع نم . ىبيطلا نيدلا فرش هللا دبع نب دمحم نب نيسحلا وه

 . نايبلاو ريسفتلاو

 ىتح ريخلاو ربلا هوجو ىف اهقفناف ةراجتلاو ثرالا نم ةريبك ةورث هل تناك

 . هرمع رخآ ىف رقتفا

 ةجاحلا ىوذ ىلع قافنالاو ةبلطلا ميلعتل امزالم ةعدتبملا ىلع درلا ديدش ناكو

 . رصبلا فيعض امضاوتم ةنسلاو باتكلا نم قئاقدلا .جارختسا ىف ةيآ . مهنم

 حرشو . ثيدحلا ةفرعم ىف ةصالخلاو . نايبلاو ىناعملا ىف نايبتلا هبن نم

 . نونظلا فشك بحاص هل مج رت , ثيدحلا ىن حيباصملا ةاكشم حرشو . فاشكلا

 . مالعالا ىف ىلك رزلاو

 (360 260) : ىناربطلا - 6

 نم . مساقلا وبآ . ىماشلا . ىمخللا ريطم نب بويا نب دمحأ نب ناميلس وه

 لا لحرو . ةكحب دلو . هتبسن اهيلاو . ماشلا ةيربط نم هلصأ . نستدحملا رابك

 . هخويش نم ثيدحلا بلط ىف ةريزجلاو سرافو قارعلاو رصمو نميلاو زاححلا

 “ .. 360 ةنس ناهبصاب ىفوتو

 مجعملا » و ى طسروالا مجعملا » و _ رغصلا مجعملا ه ثيدحلا ىف مج اعم ةثالث هلو

 ةيئاجهلا فورحلا ماظنو ديناسملا ماظن نيب عمجت ةقيرط هيف كلس دقو . ريبكلا
 اذه نا ىعابسلا ىفطصم روتكدلا ركذو . ةدح ىلع ىباحص لك هاور ام اهيف عمجف

 . ايندلا مجاعم :ربكأ وهو ثيدح فلا 525 ىلع لمتشي مجعملا

 ركاسع نبا هل مج رت . اهريغو ةوبنلا لئالدو مجارتلاو ريسفتلا ىنف تافنصم هل و

۔ مالعالا ىف ىلكرزلاو . ىروف كرابملاو . بيذهتلا ىف
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 (660 ن 577) : مالسلا دبع نب زعلا - 7

 ىقشمدلا . ىملسلا نسحلا نب مساقلا ىبأ نب مالسلا دبع نب زيزعلا دبع وم

 . ءاململا ناطلس بقلملا . نيدلا زع

 . 599 ةنس دادغب رازو قشمدب اشنو دلو . داهتجالا ةبترم غلب ىعفاش هيقف

 ةيواز ىف سيردتلاو ءاضقلاو ةباطخلا ىلوتف قشمد ىلا داعو ارهش اهب ماقاف

 « لداعلا نب ليعامسا حلاصلا « ملس الو . ىومالا عماجلا ىنف ةباطخلاو . ىلازغلا

 . ةبطخلا ىف هل عدي ملو مالسلا دبع نبا هيلع ركنأ . ارايتخا جن رفلل © ةفص ه ةعلق

 مجن حلاصلا « اهبحاص هال وف . ريصم ىلا جرخف هحارس قلطا مث . هسحو بضخقف

 . ىهنلاو رمالا نم هنكمو . ةباطخلاو ءاضقلا « بويأ نيدلا

 ىف نا) : لوقي رماظلا كلملا هيلا لسرأ ضرم املو . هتيب مزلو لزتعا مث

 . ه 660 ةنس ةرهاقلاب ىفوتو . ال : لاقف (كفئاظول حلصي نم كدالوأ

 دعاوق .» و .» ماكحالا ةلدآ ىن مالالا .ه و « ربكلا ,سفنل نلا » بنكلا نم هل

 ىكبسلا هل مجرت « مانالا حالصا ىن ماكحالا دعاوق ه و « دئاوفلا » و « ةميرشلا

 . مالعالا ىف ىلكدزلاو . تاقبطلا ىف
 (ه 969 ۔ 897) .: ىمقلعلا . 38

 نيدلا سمش . ىمقلعلا ركب ىبأ نب ىلع نب نمحرلا دبع نب دمحم ةمالعلا وه

 ذيمالت نم ناكو . ةرهاقلا ىن ملعلا تاتويب نم . ثيدحلاب فراع ىعفاش هيقف

 رينملا بك وكلا بنكلا نم هل فيرشلا رهزالاب نيسردملا نمو . ىطويسلا نيدلا لالج

 . 968 ةنسم هفيلأت نم غرف تادلجم ثالث ىف ريغصلا عماجلا حرشب

 عمجلا ىف نيرحبلا ىقتلمو » باتكلا اذه ىف هللا همحر ىشحملا اريثك هدمتعا دقو

 . مالعالا ىف ىلكرزلاو نونظلا فشك بحاص هل مجرت ٤ نيخيشلا مالك نب

 , ` (4 ىفوت 626( : ىفارقلا . 9

 ىجاهنصلا نيدلا باهش سابعلا وبأ نمحرلا دبع نب سيردا نب دمحا وه
 مامالا رتقل ةرواجملا ةلحملا ةفارقلا ىلاو بزغملاب ةحاهنص ةليبق ىلا هتبسن ىنارقلا

. ةرهاقلاب ىعفاشلا
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 .كلام بمحذم للع هقنلا ةسائر هيلا تهتناو . ةافولاو ةأشنلاو دلوملا ىرصم وهو

 ةيهقفلا دعاوقلا ىف ح قورفلا ه : اهنم . لوصالاو هقفلا ىف ةليلج تافنصم هل

 ماكحالا » و « لوصالا ىن لوصفلا حيقنت حرش ه و. ةيكلاملا هقف ىنف ٠ ةريخذلا » و

 . مالعالا ىف ىلكرزلا هل مجرت « ماكحالا نع ىواتفلا زييمت ىف

 (671 ىفوت) : ىبطرقلا _- 0

 ىسلدنالا ىبطرقلا ىجرزخلا حيرف نب ركب ىبأ نب دمحا نب دمحم مامالا وه

 .رقتساو قرشملا ىلا لحر . دبعتم حلاص . نيرسفملا رابك نم هللا دبع وبأ . ىكلاملا

 . "1 ةنس اهيف ىفوت . رصمب ط ويسا ل امش . بيصخل ١ نب ١ ةينمب

 هبتك نمو . ىبطرقلا ريسفتب فرعيو . نآرقلا ماكحال عماجلا هبتك رهشأ

 ةركذتلاو . راكذالا لضفآ ىف راكذتلاو (ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ىف ىنسالا)

 . نآرقلا ماكحال عماجلا نم لوالا ءزجلا ىف هل مجرت . ةرخآلا لهأو ىتوملا لاوحاب
 ٠. هريغو ىلكرزلا هل مجرتو

 ميهاربا نب رمع نب دمحا وهو سلدنالا ءاملع نم ملاع اضيا ىبطرقلاب فرعيو
 . 665 ةنس ةبطرقب ىفوتملا ىبطرقلا سابملا وبأ

 هبوبو هبترو هصخل امل : هنا هيف ركذ . ملسم حرش ىلع هل رصتخم ىلع حرش هل

 .ءامسو . هئيداحاب لالدتسالا هوحو ىلع هبازعا نم تكن ىلع هبن و . هبي رغ حرش

 ةفحت ةمدقم ىف ىروف كرابملا هل مجرت (ملسم باتك صيخلت نه لكشا 1 مهفملا)

 . ىذ وحالا

 دمحا وهو . بابحلا ىبطرق هل لاقي رخآ ملاع ىبطرقلا مساب .فرعيو .

 : هرصع ىف سلدنالا خيش ناك ثيدحلا ظفاح ورمع وبا ىبطرقلا دبزي نب دلاخ نبا

 . كلام هقف ىف اماما ناكو

 . رسفملا ىبطرقلا نيبو هنيب اقرف بابجلا عيب ىلا ةبسن بابجلاب تمنيو

 . ءايبنالا صصقو . ناميالا باتكو . ةالصلا باتكو . كلام دنسم هفيلآت نم

 . ةبطرقب 322 ةنس ىف هتافو تناكو

. ظافحلا ةركذت ىف ىبهذلا هل مجرت
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 (186 ىفوت) : ىنامركلا - 1

 ظافحلا نم ىنامركلا يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا وه
 ٠ ىراخبلا حيحص ىلع . ىراردلا بكاوكلا : هامس ىراخبلل حرش هل نيروهشملا

 . دودرلاو دوقنلا ) و .:نآرقلا رنامضو . دناوفلا دئاوفل عماجلا لوقلاب فرميو

 . ( بجاحلا نب رصتخم حرش ) و ( لوصالا ىف .

 نيثالث دادغبب ملعلا رشنل ىدصت . رسفم . ثدحم ىلوصا . هيقف . ىدادفب وهو

 . هناش ىلع البقم ناكو . ىراخبلل هحرش اهيف فلأو ةمركملا آكمب ةدم ماقأو . ةنس

 اعجار قيرطلا ىف ىفوت . ملعلا لعأب ربلاو عضاوتلا عم ملعلل امزالم ريسيلاب امناق
 ابيثشك هنع لقني ذا هللا همحر ىشحملا هانع ىذلا هنا نظاو 786 ةنس جحلا نم

 . ىنيعلاو ىنالقسملا

 ءايركز وبا ىسيقلا ركب ىبا نب ىمحي وهز هانع امبر رخآ ىنامرك كانهو

 مجرت . 209 ةنس ىفوتو تاقثلا ىف نابح نبا هركذ . لصالا ىفوك . ىنامركلا
 . بيذهتلا بيذهت ىف رجح نباو . ةفحتلا ةمدقم ىف ىروف كرابملا هل

 (676 ۔ 631) : ىووبلا _ 2

 هقفلا ىف .هرصع ةمالع . ىعفاشلا . ىن اروحلا يرم نب فرش نب ىمحي ةمالعلا وه

 . هتبسن اهيلاو . ةيروسب ناروح ىرق نم ( ىون ) ىف هتافوو هدلوم . ثيدحلاو

 . اليوط انمز اهب ماقأو . قشمد ىف ملعت

 .ةيعفاشلا هقف ىف ( نيبلاطلا جاهنم ) و ( تاغللاو ءامسالا بيذهت ) هبتك نم /
 . ءازجا ةتس ىف . ملسم ثيدح حرش ىف ( جاهنملا ) و . هيبنتلا حيحصتو ١

 ةروهستم هبتك بلاغو ( نيفراعلا ناتسب ) و . ثيدحلا ىف ( نيحلاصلا ضاير ) و

 هل مجرت امك . اهعيضاومو هبتك نع ةمئاق مدقو . راطعلا نبا هذيملت هل مجرت
. مالعالا ىف ىلكرزلاو . ةيمفاشلا تاقبط ىف . ىكبسلا .
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 : ظفلب ىشحملا اهركذي عجارم

 اهركذي امك اهدرون : اذك بحاص

 . نكاس وبا ىخامسشلا ؤافيسي رماع نب ىلع نب رماع ةمالعلا وه حاضيالا بحاص
 . ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف ةيضابالا ءاملع نمو . ريسلا بحاص دادجا نم

 .ميركلا نآرقلا ظفح . ىوقتلاو حالصلاب ةروهشم ةميرك ةرسآ ىف أسنو دلو
 , . ةيوبنلا ةنسلا نم اريثكو

 ةسردم مظعا ذئتقو تناك ىتلا ىسيمرطلا ىسوم ىبأ خيشلا ةسردمب قحنلاو

 . ءاملعلا لحاطف نم ددع جرخت اهبو . برغلا سلبارطب ةسوفن لبج ىف

 ناكو . عدبلا ةبراحمو هللا نيدب كسمتلا ىلا ةوعدلاو . سيردنلاب نفتشا

 . ةسوفن لبج ىف ىأرلاو ىوتفلا عجرم

 . ناميلس هديفحو ىسوم هدلو مهنم ءاملعلا لوعف نم ددع هدب ىلع جرخت

 . ىلاطجلا بوياو . ءايركز ىبا نب ىيحي ءايركز وباو . حابصم نب بوقعي وباو
 __ . مهريغو ىداربلا مساقلا وبأو

= | 
 نم هقفلا باوبأ بلاغ مض ثازجا ةعبرا ىف حاضيالا هباتك ةميقلا هتافلؤم نم

 : ريسلا بحاص ىخامسشلا دمحا سابملا وبا ملاعلا هنع لاقو نالمامملاو تادابعلا

 ريغ اليوطتو . لخم ريغ اراصتخاو . اليلحتو اعمج هلثم بهذملا ىف فلأ نظأ ام )
 . ( ةسوفن لها اصوصخو انتقو ىف برغملا لمأ دامتعا وهو . رركم الو لمم

 ةيملعلا ىلكاشم عيمج ىفو ( : نيرصاعملا نم رمعم ىبحي ىلع خيشلا لاقو

 بحذملا ىف فلا ام ةرثك ىلع باتك ىا لبق هيلا عجرا هثاحبا قاطن ىف لخدت ىتلا

 . ( قالعاو سئافن نم

 حلاص يلع اهيلع فرشأ رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد ىف 1976 ةنض عبط دقو

 . ةيرجه 792 ةنس نرفيب ىفوت . شواشلا

 178 : ص . نييبيللا نيفلؤملا ليلد

117 : ص ايبيل مسق . خيراتلا بك وم ىف ةيضابالا
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 : ناويدلا باحصا

 . راغلا ناويد نيبو هنيب اقرف خايشضالا ناويدو . ةبازعلا ناويد مهباتكل لاقي

 ءاملع نم ءاهقف ةرشع هنيلانت ىلع عمتجا اءزج نيرشعو ةسمخ ىف مخض باتك

 : : مهو ةيضابالا

 . ( ناَتشَمَأ ةسوفن نم ) .حلاص نب دمحم خيشلاو . بويا نب فلخي خيسلا

 فسوي خيشلا (تيدْجت) نمو . ىنيجردلا سلوُم نب فسوي خيسشلا رارطنق نمو
 هللا دبع خيسلا (غيرا) نمو . ىتازملا ءايركز نب ىسوم نارمع ىبا نب نارمع نبا

 ميهاربا خيشلاو . ىفزنزلا ومح نب رباج خيشلاو . يلومَرلا مالس ىبا نبا
 خيمشلاو . ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلاو . يمُجَدلا ميهاربا ىبأ نبا

 . ىرانص خيشلاو . ريديب خيشلا ن ليعامسا

 عب ارلا نرقلا نم ءاهقف ةعبس فيلات رافلا ناويد ناناويد ناويدلا نا ظحالملاو

 نم ءاهقف ةرسشغ فيلات ةبازملا ناويد سفن وهو خايشالا ناويدو . دوقفم وهو

 .بازيم ىداو تابتكم ىف اقرفتم دجويو اءزج 25 ىف طوطخم وهو سماخلا نرقلا
 1080 .: ص .. 3 ح لبنلا بانك

 نمحرلا دبع ىلكب خيشلا قيلعنو قيقحت

 : تالاؤسلا بحاص

 رئازجلا .ىف ةيضابالا ءاملع رابك نم ىفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبا وه
 ءاملع نمض رشع ةيداحلا ةقبطلا ىف ىن ورابلا هفنص . ملكتم هيقف ىلوصا ملاع ومو

 . ىتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا ىبأ ةمالعلا نع ملعلا ذخا . سداسلا نرقلا

 . ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا ىباو

 ' ةصاخ ةيخيراتو . ةيوغلو . ةيلوصا اياضقل عماج بانك وه تالاؤسلا هباتكو
 ىداوو ةبرجب ةيضابالا تابتكم ىف خسن ةدع هنم دجوتو . ةيضابالا ريش ىف

 تالؤسلا باتك ىف باجا ) : ىريبعجلا تاحرف روتكدلا هنع لاق . ةسوفنو بازيم

ىتلا اياضقلا نم ةيضق ةيأ نع ةباجالل دادمتسالا نم ىضابالا نكمت ةيملع ةيركف
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 .عيمج هيف شياعتت ىذلا طيحملا مكلذ ىف تارظانملا تاقلخ ىف جرطت تناك
 . ىهتنا ( ةقياضم ةيأ دجت نا نود قزفلا

 179 : ص . ةيضابالا دنع ةديقعلل ىراضحلا دعبلا ٠

 : دعاوقلاو رطانقلا بحاص وهو ةينونلا حرش بحاص

 : رمعم ىيحي يلع خيسلا لاق ىلاطجلا ىسوم نب ليعامسا راط وبا ةمالعلا وه

 اقلخو ةمكحو املع ايندلا المي نماثلاو عباسلا نينرقلا نيب ىلاطجلا شاع دقل )

 . ( حفاكملا ملسملل اعئار الثم برض نأ دعب 750 ةنس ىفوتو انيدو

 ىسيع نب ىسيع ىسوم ىبا نع ملعلا ذخاو ةسوفن لبجب لاطيج ةنيدم ىف اشن
 لقنتلا ريثك ناكو . لمعلاو ملعلا نيب عمجو ةظفاحلا ةوقب رهتشا . ىسيمرطلا
 ريبكلا عماجلا بناجب هربقو 750 ةنس ىفوت اهبو ةب رحج ةريزج ىف اريخأ رقتساو

 هذه اهنم ةديقعلاو هقفلا ىف ةميق تافلؤم ةدعب ةيمالسالا ةبتكملا ىرثآ ةبرحب

 رصن ىبا خيشلل ةديصق ىهد ةينونلا حرش ىشحملا اهدمتعا ىتلا ةثالثلا بتكلا

 ,لئاسملا ةديصقلل هحرش ىف ىلاطجلا عمج داقتعالا ىف ىئاَشولملا حون نب حتف

 ةبتكمب طوطخم وهو ءازجا ةثالث ىف . ملعلا ةميا نيب رودت تناك ىتلا تاشقانملاو

 . بازيم ىداوب بطقلا

 رمع وتكدلا ققحو ةينورابلا ةعبطملاب عبط ءازجأ ةثالث ىف رطانقلا بانكو

 1965 رصمب ةبهو ةبتكمب عبطو . ناميالا ةرطنقو ملعلا ةرطنق هنم نيترطنق ىمانلا

 ,{ ٠ ىلازغلل نيدلا مولع ءايحا باتك نم اريثك هيف لقني

 همبط . قوقحلاو تادابملا ىف اضيأ ميق باتك وهو مالسالا دعاوق بانكؤو

 ةيادرغب ةيبرعلا ةعبطملاب عبط ىلكب نمحرلا دبع لضافلا خيسلا هيلع قلعو هققحو `
 . 1976 ةنس

 123 :: ص ةيضابالا دنغ ةديقعلل ىراضحلا ذعبلا

 : ءايضلا باتك بحاص

 ىراحصلا ميهاربا نبا ملسم نب ةملس رذنملا وبآ ىوفللا هيقفلا ةمالعلا وه

 نم لوالا فصنلا ىف ةيضابالا ءاملع نم . ىنامعلا راحص لامعا نم دلب . ىبنوعلا

. نيديجملا نيفلؤملا نمو . نامع ءاملع رهشأ نم . سماخلا نرقلا
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 .اط وطخم لازي ٧ . اءزح نيرشعو ةعب رأ ىف هقفلا ىف ءايضلا باتك . هتافلؤم نم

 ةفلتخم نكاما ىف هنم ءازجا دجوتو . نامعب ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبنكمب دجوب

 مهدنع هل سيلف ءايضلا باتك علاطي مل نم ) : باتكلا قح ىف ليق . هريغو بازيمب

 . (. بيصن ملعلا نم

 باسنالا باتكو اط وطخم لاز ال ةفللا ىف ةنابالا باتك ءايضلا ربح هتافلؤم نمو

 . عوبطم ومو
 273 : ص . 1 ج نايعالا فاحتا بانك

 : تالامعلا باتك بحاص

 نم رئازجلاب ترقيت ىف ولجا نكس ىطوشتتملا ىسيع نب نيروغبت ملاعلا وه
 . ىرجهلا سداسلا نرقلا نم لوالا فصنلا ىف ةيضابالا ءاملع

 خيبمشلا نعو . ىتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا ىبأ خيسلا نع ملعلا ذخا

 . ىتنللا هللا دبع

 ىنالجرولا يفاكلا دبع رامع وبا خيشلا هحرش دقو اضيا دئاقعلا ىف تالاهجلا

 . ةبرجو بازيم ىداوب تابتكملا ضعبب دجويو طوطخم وهو . زجوملا بحاص

. .
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 (1) دنسملا بحاص هب درفنا ام سرهف

 .وه هللا ملع من مَلَعَني نأ ىبت ام لوآ ةناهت نآرقلا مكدالؤأ اوملع إ 3
 ... نمآ ةمايقلا موي هنلا ةرشع هب لممترا . لجو زم هلل مملا معنت نم | 1 . ... م < ۔ م س ى مر,4ه۔ ٤؛, ,2 2 .م ه

 .ٍتَلا بضغت ةىفطب" راقصلا ميمت | ] 3
 7 . 2 م. هر ھ2,, د ۔ێ ,< . .م م ٠ ۔2۔۔ ف

 ... رامَمضلا لذلا فقوم ةللا هفقؤأ ةعفرلاو ةمظملل ملعلا ملعت نمم 34
 . ٥ م م م م و ,. ه . م

 لتكلا هن درلا بات نات . هنم طبحأ ةمئاَس كرشا رك | 89

7. 

 . ةوضؤلا ضقنو . ماضلا رطفأ ةببلا | 5

 . . «ىباحص فوقوم) .اضون الو قصب مث ذمياق ماني ناك | 0
 . طق هفخ ىت عتمم متسر هتنت هللا لص هللا لوسر تيأر ام | 1 ٠ \ ,:. ح 7 ح ِ . . ر - د , م ه م ء

 ؛ هقح ىلع تمي ناك لمع مهتلا هللا لوتسَر باحصأ ني ةمعاَمَج تكردأ | 3

 ... يتقمقنحَو يتقَفنَو ينيگينيك لسيغا نا ليربج ىبيبح ىنرَما | 0

 .(ىباحص فوقوم) ينآرقلا عا يه باتكلا ةحناَف | 3

 .رشحلا ىلاب كول ىضما يدي ب راملا متم ول | 1

 اناويح هتالص ىف لجرلا لبقتسي ال | 4
 -. ء ..م ّ 1 ر م ر 7 ص

 . اوحلفت اوك زوك . اوُحَجتَت اولص | 1
 4, ى ور .> 7 ّ و م ش ِّ

 هبشلاو ِكنالاب ةالصلا نمع هللا لوسر ىهن 294

 انر ومنو كذحأ قَصي ل | 7 ام إ و ۔ ] ح ۔ زل, ۔
 رم ۔ ح و ٥4 ۔ ,۔ ح = ه. رمم ۔ ,2 ر

 -تنف انيار امف هللا لومسَر عم لصن انك 300

 ....لكألا ىف ممما ةئالت نمع هللا لوسر ىهت | 8

 ريف هدروا دقو . هللا همحر عيبرلا هب درفنا امم اثيدح انربتعا نا ميركلا ءىزاقلا ىلا رذتعن (1)
٠ انيديا نيب عجارملا ةلقو . انفعضل اذهو ة ننسلا باحصا نم
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 . هگانَم اولسغا 6 ١

 ... َرمَأَف َتَتاَم ةأرم ن هللا لوُسَر َريُس | ٦7
 2 7 . و م . . ٤ 7 ء > ,<

 اعرو موقلا لضفأ نيملا ىلع ةالصلاب ىلوا | 8
 4 % م م م ٥ ] و 7 م ع ۔-ێ

 ... هللا ناق ءاخرلا ىف هوعداو مكبر لا,اوُعَرضت | 0

 . . - . ,ؤم-14 -= ذو ِ . م
 ... مهرم ةئام موب ىف يلع ىلصي رجا م ام 504

 هُضَيْلَق ةعْبا ةذىش نم َفاَع نم | 8
 7 ه. ه ه ۔. م4 ,, ٨ إ ى ٨ , ۔ ذ۔ے

 .ةسمالملا ميب نمم ملَسَو هبتع هللا ىلص هللا لوُسَر ىتهن | 17
 , ۔ 4 ۔۔ . . ز 7

 راگتحالا نمم ملَسَو هئلَع هللا ىلص للا لوسر ىتهت | 3

 7 مارَح ريقفلا موزل . | 1

 ... لضاَح مصحلا ينيس َرَشَع امَرَمَعَو اضرا ًراَحع نم | 1

 هل كنب ؤأ كنم َنَم نصحأ | 3
 هجوا ةعبزأ نمع حبذلا ىف للا لوسر ىهن | 0 . ۔ .[ , م م . 4 ر ۔ رس 2
 ْ م م ث ر ه , 7 .

 هيخا جزف ىلاإ رظن نمت نوعلم | 8
 ... و ةبارقلا ةرايز ىف ملَسَو هيلع ةللا ىلص هللا لوسر بغت | 3 4 ّ ص إ إ .8{۔د ة إ ى م وه ] 4 :

 ماوعأ ةئالُك ىف اَطَحل 3 |. 5 ١

 كولملا قفرب ليربج ىبيبح ىناَصَوا | 84

 ... هلل ًاًباسنيا هب ماقو هلل اميتي ىوآ نع | 8

 رانلا ثروي سانلا لاوما نم لبلقلا | 07
 ِ "ث ...] ,.ے۔دا ٠ ۔ كد م ۔ .

 عرزلا ىف ىنملا نمم ملَسَو هيلمت هللا ىلص رللا لوسر ىهك | 2

 ىغبَلاو نظلاو دَسَحْلاَر مكايإ | 9
 هم إ ,2 و ۔۔۔ 2 ۔م 1

 سانلا ةنوؤم هنلا ُهاَمَع هللا ىقنأ نم | 4

 هللا ةسمر سانلل هسفن مظع نك | 5
 .ح م ح 2 ه و. .4 ]. ه م

 هللا هَعرَر املسم عور نم 711

 ... رانلا لما نم ناك راهن نم ةعاس بدلاو دعا َرجاَه نم ا 6

٣



. 9 . 
 منهج ىف هتعؤز هنلا لاطأ ُهمورَوأ انمؤم ىذآ نم ) 8

 : حيلح رمق ملا ريمأ مثآ |

 - ... لاَجَرلا نامثج ىف ًنيِطاَيَش ىدمب ٌنوُكيَس | 3

 ... ىفغأ هيف كرتلا نامأ سانلا قمع ىنأ | 830 .
 ... آلي ةعجلا موي ءادنلا دمب دجئحلا ني جرخي ل | 3

 ... اهلاني لبقأف ةشئاع قحم رباَج َلَحد | 8

 نامع يلمأ نم يِضوَح ةاور رتكي | 9

 ... ةرت امم تشب ملو تام هللا ىبن نإ | 0

7 

 هملع لاي يانلا ملع نم دادر ىذلا سيانلا مدع نا | 5

 ... ةريخألا ةععَلا ىف ةءارقلا نم عرف اذب ناك | 0

 ينمزلا بولق نيب اهي هنلا فلا ةملك هلا ار هلا ل ار | 4

 رانلاو هَجْلاَو هللا هَّهَ عأ ادإ نيزلا | 5
 ... بَمت مل نإ رانلا لاي كتقبس تيم نإ | 1

 رذف يرب ىع ككيئارغأر ةمدَطلا رمحت | 8

 يَِمب ون وكي ارمأ نم ولاب كلنيِما | 2
 ,دينب رسف اميس رمح نع | 3
 ... نم ىتما ىف ىتخا َقاَمتلاَ . ًاقاقن ؛ايزلا يصب | 5

 ءامشأ ةمزأب ةناتقلا موي ىناؤما ىعدي | 6
 هئلاهَمَصَع ًةَتَسَح هنن نلا لتقي نك أ 8
 يباورلا لابجلا م هيمأ ربوثق ىف تبأ ناميإلا | 995
 ] تمك نيؤملا بلق لتم | 996

 هبلك ىف ةمكحلا هنلا تبنأ لاب ايندلا ىف دِحَر هبلع نم ام ( 1000

هنم فاجلا الوت نيذلا ىف للا ىتمتامس لانت ال : 3





 رمج |

 |باوب دنسملا باوبا
هتومو .ز ءازجألإؤ
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 ةسمحلا ءازجالا ىف اهعقومو دنسملا باوبأ سرهف

 بابلا | ةحفص

 ءادهالا إ . , ذ

 ةيشاحلا باتكلاب فيرعتلا {| ي أ

 طوطخملا فصو ي د

 بيترتلا باتكب فيرمتلا ] ي د

 قيقحتلا ةيجهنم | :ي ط

 . ةيشاحلا بحاص ةمحرت | ك ح

 بوقعي ىبا بترملا ةمجرت ]) ك ط

 دنسملا بن اص ةمجرت | ل ب

 ملسم ةديبع ىبا ةمجرت | ل ه

 ديز نب رباج مامالا ةمجرت ] ل ط

 باتكلا ةمدقم 1

 ةينلا ىف لوالا بابلا 3

 ىحولا ءادتبا ىف ىناثلا بابلا 9

 نآرقلا ركذ ىف ثلاثلا بابلا | 3

 هبلطو ململ! ىف عبارلا بابلا أ { 9
 هللا ريغل ملعلا بلط ىف سماخلا بابلا | 9

 ةمالا ىف سدا س'ا بابلا | ] 4

 ةرامالاو ةيالولا ىف عباسلا بابلا 52

 : ايؤرلا ىف نماثلا بابلا | 6
مالسالاو ناميالا ىف عساتلا بابلا أ 3
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 ١ بابلا ةحفص

 رفكلاو كرسلا ركذ ىف رشاعلا بابلا ] 9

 هللا ىف بحلا ىف رشع ىداحلا بابلا 82

 رذحلاو ردقلا ىف رشع ىناثلا بابلا 86

 ةنتفلا ىف رشع ثلاثلا بابلا ] 4

 ةراهطلا ىف رشع عبارلا بابلا ) 1

 ءوضولا بادآ ىف رشع سماخلا بابلا ] 8

 ءوضولا لئاضف ىف رشع سداسلا بابلا ] 17

 ءوضولا هنم بجي اميف رشع عباسلا بابلا | 2

 ضقني ىذلا مونلا ىف رشع نماثلا بابلا 133

 نيفخلا ىلع حسملا ىف رشع عساتلا بابلا | 5

 ءوضولا عماج ىف نورشعلا بابلا ] 9

 ةبانجلا ىف نورشعلاو دحاولا بابلا | 86
 ةبانجلا نم لسفلا ةيفيك ىف نورشعلاو ىناثلا بابلا | 0
 تاساجنلا عماج ىف نورشعلاو ثلاثلا بابلا | 8

 هايملا ماكحا ىف نورشملاو عبارلا بابلا )] 6

 مميتلا ىف نورشعلاو سماخلا بابلا ] 11

 ضيرملا لسغ نع رجزلا ىف نورشعلاو سداسلا بابلا | 3

 :الصلا بانك

 ناذالا ىف نورشملاو عباسلا بابلا] 5

 ةالصلا ةماقا ىف نورشعلاو نماثلا بابلا {] 8

رغسلاو رضحلا ىف ةالصلا ضرف ىف نورشعلاو عساتلا بابلا 200
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 بابلا ةحفص

 فوخلا ةالص ىف نوثالتلا بابلا {] =) 8

 فوسكلا ةالص ىف نوثالثلاو دحاولا بابلا {| 0

 رهظلا ةريربتو ىحضلا ةحبس ىف نوثالثلاو ىناثلا بابلا | 6

 لفاونلاو ةمامالا ىف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا 221

 ةلبقلا لابقتسا ىف نوثالثلاو عبارلا بابلا 229

 ةمامالا ىف نوثالثلاو سماخلا بابلا |] ] 2

 ةالصلا ىف ءاضقلاو ةعامجلا ةالص ىف نوثالثلاو سداسلا بابلا 240

 ٠ ةالصلا ءادتبا ىف نوثالثلاو عباسلا بابلا 149

 ةءارقلا ىف نوثالثلاو نماثلا بابلا 252

 امهيف لمغي امو دوجسلاو عوكرلا ىف نوثالثلاو عساتلا بابلا ] ] 9

 تايحتلاو ةالصلا ىف دوعقلا ىف نومبرالا بابلا 267

 ىلصملا ىدي نيب زاوجلا ىف نوعبرالاو ىداحلا بابلا | 2

 ' .. ةالصلا ىف وهسلا ىف نوعبرالاو ىناثلا بابلا | .0

 ةالصلا ىف نارقلا ىف نوعبرالاو ثلاثلا بابلا |] 8

 دجاسملا ىف نوعبرالاو عبارلا بابلا 304

 بايثلا ىف نوعبرالاو سماخلا بابلا {| 9

 ىناتلا :زفحلا

 ةعمجلا ةالص ىف نوعبرالاو سداسلا بابلا أ 0

 : اهيف عوضخلاو ةالصلا لضف ىف نومبرالاو عباسلا بابلا 19

ةالصلا عماج نوعبرالاو نماثلا بابلا 32
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 بابلا ةحفص

 موصلا بانك
 مايصلا ىف نوعبرالاو عساتلا بابلا | 2

 ةفرع مويو ءاروشاع موي موص ىف نوسمخلاو دحاولا بابلا 48

 راطفالا تقوو مئاصلا رطفي اميف نوسمخلاو ىناثلا بابلا 56

 ردقلا ةليل ىف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا | ]}7

 نيديعلا مايص نع ىهنلا ىف نوسمخلاو عبارلا بابلا | { 5
 ناضمر لضف ىنف نوسمخلاو نننماخلا بابلا |] 7

 ةقدصلاو ةاكزلا بانك
 باصنلا ىف نوسمخلاو سداسلا بابلا | ] 2

 ةاك زلا ىف دخ ؤي الا ىف نوسمخلاو عباسلا بابلا 115

 هتاكز نع فحت اميف نوسمخلاو نماثلا بابلا | ] 6
 ةاكزلا عنم ىف ديعولا نوسمخلاو عساتلا بابلا 122

 ةقدصلا ىف نوتسلا بابلا | 8

 ماعطلا ىف ةكربلاو هب قدصتي ام لضفأ ىف نوتسلاو دحاولا بابلا 140

 ةقدصلا هل هركت نمنف نوتسلاو ىناثلا بابلا )إ 0

 ةقدصلا عماج نوتسلاو ثلاثلا بابلا 148

 بارشلاو ماعطلا بدآ ىف نوتسلاو عبارلا بابلا 159

 جحلا بانك

 جحلا ضزف ىف لوالا يابلا | 9

 تيقاوملا ىف ىناثلا بابلا ` 8

 .: جحلاب لالعالا ىف ثلاثلا بابلا | ] 5

مرحملا لسمن ىف عبارلا بابلا 215
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 مرحملا ىقتي اميف سماخلا بابلا 218

 افصلاو دجسملاو ةبعكلا ىف سداسلا بابلا ] 0

 ىنمو ةفلدزمو ةفرع ىف عباسلا بابلا 256

 يدهلا ىف نماثلا بابلا 267

 نارقلاو دارفإلاو عتمتلا ىف عساتلا بابلا إ ] 8

 ديصلا ىف رشاعلا بابلا 283

 ضئاحلا هلعفت اميف رشع ىداحلا بابلا 288

 ةرمعلاو جحلا لضف ىف رشع ىناثلا بابلا 293

 داهجلا بانك

 ةعيبلا ىف رشع تلاثلا بابلا 300

 ءادهشلا ةع ىف رشع عبارلا بابلا |] ] 7

 ءادهشلا لضف ىف رشع سماخلا بابلا 316

 ليخلا ىف رشع سداسلا بابلا 323

 هللا ليبس ىف وزغلا عماج رثع عباسلا بابلا | 1

 ٠ :انحلا با 1

 لسفخلاو نفكلا ىف رشع نماثلا بابلا 346

 ةزانجلا ةالص ىف رشع عساتلا بابلا 353

روبقلا ىف نورشعلا بابلا أ 8



8 . ً 

 تلاثلا زجحلا

 راكذالا بانك

 ءاعدلا ىف نورشعلاو دحاولا بابلا 4

 ءاعدلا بادا ىف نورشعلاو ىناثلا بابلا 22

 ءىبنلا ىلع ةالصلاو حيبستلا ىف نورشعلاو ثلاثلا بابلا 32

 حاكنلا بانك

 ءايلوالا ىف نورشعلاو عبارلا بابلا | 0

 زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام نورشعلاو سماخلا بابلا 85

 عاضرلا ىن نورشعلاو سداسلا بابلا ٠9

 ةلزعلاو ايابسلا ىف نورشعلاو عباسلا بابلا 86

 قالطلا بانك

 علخلاو قالطلا ىف نورشعلاو نماثلا بابلا 97

 ةدعلاو دادحلا ىن نورشعلاو عسانلا بابلا - 2

 ضيحلا ىف :نوثالثلا بابلا | 8

 ةضاحتسملا ىف نوثالثلاو دحاول بابلا | 144

 عوبيتلا بانك

 عويبلا نم هنع ىهني ام نوثالثلاو ىناثلا بابلا 151

 طرشلا عيبو رايخلا عيب ىف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا 174

شفلاو حخاسفنالاو ابرلا ىف نوثالثلاو عبارلا بابلا 188
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 . بابلا ةحفص

 ماكحالا باشك

 ماكحالا ىف نوثالثلاو سماخلا بابلا |! { 9

 دودحلا ىف نوثالثلاو سداسلا بابلا | ] 1

 ةطىقللاو ةلاضلا ىنف نوثالثلاو نماثلاو نوثالثلاو عباسلا بابلا 273

 حنابالا بانك

 حئابذلا ىف نوثالثلاو عساتلا بابلا | ]5

 1 ٫ نالا با : ك

 ذيبنلاو رمخلا نم ةبرشالا ىف نوعبرالا بابلا 301

 تامرحملا ىف نوعبرالاو دحاولا بابلا ] 8

 نوعاطلا ىف نوعب رالاو ىناثلا بابلا 332

 كعولاو ىمحلا ىف نوعبرالاو ثلاثلا بابلا 345

 عبارلا زعلا

 روذنلاو ناميالا باتك 7

 روذنلاو ناميالا ىف نوعبرالاو عبارلا بابلا 7

 تايدلا ىف نوعبرالاو سماخلا بابلا 20

 ثيراوملا ىف نوعبرالاو سداسلا بابلا 31

 قشعلا ىف نوعبرالاو عباسلا بابلا | `1

 ةيصولا ىف نوعبرالاو نماثلا بابلا 47

 ةفايضلا ىف نوعبرالاو عساتلا بابلا 68

لاومالا ىف ديعولا ىف نوسمخلا بابلا أ , ` 4
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 بابلا ةحفص

 بادآلا عماج نوسمخلاو دحاولا بابلا 94

 هلثمو نمؤملا ةمسن ىف نوسمخلاو ىناثلا بابلا ]) 8

 رسلا ثاشفاو بالكلاو عيورتلا ىف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا أ 14

 نمؤملا بدا ىف نوسمخلاو عبارلا بابلا إ 2
 بادآلا ىف نوسمخلاو سماخلا بابلا ] 7

 هللا ىلع بذك نم مثا ىف نوسمخلاو سداسلا بابلا |] ] 3

 هللا لوسر ةيلح ىف نوسمخلاو عباسلا بابلا | ] {7

 بيترتلا باتك نم ثلاثلا ءزجلا | .6

 ( نيرفاكب اوسيل رئابكلا لها نا ) : لاق.نم ىلع ةجحلا . لوالا بابلا | : 8
 (لمع الب لوق ناميالا نا) : لاق نم ىلع ةجحلا ىف ىناثلا بابلا 224

 ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا ىربي ال نم ىلع ةجحلا ثلاثلا بابلا 239

 شيرق ةيالوو ربقلا باذع ىف عبارلا بابلا 305

 لجو زع هلل ميظنلا ىف ةنسلا سماخلا بابلا |] 17

 ( ملعلا بئارغ نم ىنملع ) سداسلا بابلا | 31

 لجو زع هللا ىف ةركفلا نع ىهنلا ىنف عباسلا بابلا | 334

 منلا بيبد نم ىفخا كرشلا نماثلا بابلا | 86

 هللا ميظعت ىف ىلع نع ىوري ام عسانلا بابلا إ 5

 سماخلا تزجلا

 . ىلع ةبطخ رشاعلا بابلا 5

 ىدوهيلا ةصق رشع ىداحلا بابلا 7

1 باصقلا ةصق رشع ىناثلا بابلا 10
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 بابلا ةحفص

 .لجو زع هلل ميظعتلا ىف سابع نبا نع ىور ام رشع ثلاثلا بابلا 12

 سابع نبا عم قرزالا نب عفان ةصق رشع عبارلا بابلا 13

 ( هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ) :.هلؤق ىف رشع سماخلا بابلا | ] 17
 هللا هيزنت ىف دوعسم نباو رمع نع ىور ام ريشع سداسلا بابلا 20

 ةرضا نئي هوجؤ) هلوق ىف سابع نبا نع ىور ام رشع عباسلا بابلا 25

 اضيا رظنلا ىف رشع نماثلا بابلا أ 8
 . ' ةغللا ىف رظنلا ىف رشع عساتلا بابلا | ] 9

 ) ةذايزؤ ىتشُحلا اونسحأ نيذلل ) : هلوق ىف نورشعلا بابلا 41

 ) هرذق ح هلا اوردق اًمَو ).: هلوق ىف نورشعلاو دحاولا بابلا 43

 ةضبقلا ىف نورشعلاو ىناثلا بابلا 43

 ديلا ىف نورشعلاو ثلاثلا بابلا | ] 86

 ه ييلا هنم انْذَحأَل ه :: ىلاعت هلوق نورشعلاو عبارلا بابلا | 6

 اضيا ديلا ىف نورشعلاو سماخلا بابلا أ 7
 ضرألاو تاومسلا رون هللا» : ىلاعت هلوق ىف نورشعلاو سداسلا بابلا 51

 .كينلا نأ ىنزآ ترم : ىلامت هلوق ىف نورشعلاو خباسلا بابلا | 5

 . ىوتسا ىرمعلا ىل نمحرلا ه : هلوق ىف نورسثعلاو نماثلا بابلا | 0
 هجولا ىف ليق ام نورشعلاو عساتلا بابلا 712

 نيعلا ىف ليق ام نوثالثلا بابلا 14

 سفنلا ىف ليق ام نوثالثلاو دحاولا بابلا 77

 ديلا ىف ليق ام نوثالثلاو ىناثلا بابلا] 8

دمصلا ىف ليق ام نوثالثلاو ثلاثلا بابلا | 80
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 | بابلا ةحفص

 . يقاس نمع مكب مؤَي» : لاعن هلوق ىف نوثالثلاو عبارلا بابلا | | 2

 سدقملا تيب ةرخص ىف نوثالثلاو سماخلا بابلا | 5
 تاهباشتملا ىآلا ريسفت ىف هيبنت 7

 ( َلزَني نأ كبر حيطست لم ) : هلوق ىف نوتالثلاو سداسلا بابلا | 4
 ) لم نم اول اًم لارانممدقو ) : هلوق ىف نوثالثلاو عباسلا بابلا أ 0

 : عيبرلا نع نايفس ىبا ةياور ىف دنسملا نم عبارلا ثزجلا أ 2
 ىمتسرلا حلفا مامالا نع ةدايز | 1

 رباج نع عيطاقملا رابخالا | 10

 نيقفانملاو قافنلا ىف ءاج ام أ 0

 حلاصلا لمملاو ناميالا ىف ءاج ام | ] 8

 مهنم هلوسرو هللا أربت نمو نينوعلملا ىف ءاج ام { .71

 ؟ لامعالا تاطبحمو ءايرلا ىف ءاج ام | ] 8

ةعافشلا ىف ءاج امأ 3



 8 `>دسيوصت

 ن و
ر اذتع
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 راذتعاو بيوصت

 ماقرالا ضعب ىف عقاولا اطخلا نع ميركلا ءىراقلا ىلا رذتعا
 وآ ضعبل بلق نم قيلعتلا مقر وأ ةحفصلا مقر وأ ثيدحلا مقر
 ءىراقلا ةنطف ىلا كلذ كرتا ىناو ، تاحفصلا ىف ريخأت وآ ميدقت

 ادهج لآ مل و اهل هبتنا مل ىتلا ءاطخالا نع كلذك رذتعاو مي ركلا

 مسقلا ىلع فرشملا ذاتسالاو ةعابطلا ىلع نيمئاقلا ركشأو كلذ ىف

 قيقحتلا ىف ىبناجب فقو دقو ىجناطسب ىناهلا خيشلإ ىب رمعلا
 : . مايق ربخ كلذب ماقو حيحصتلا و

 : ىلي ام ىلا هبتني نآ ميركلا ءىراقلا نم وجرأو

 ةلخاد ريغ قاحسا وبأ خيشلا اهبتك ىتلا تاقيلعتلا ميقرت _ 1

 . ماعلا ميقرتلا ىف

 ملو س دنسملا ىف ثيداحالا نم ىشحملا هنع لفغ ام كانه 2

 قيلعتلا ىلا جاتحت ال ةحضاو اهآر هللا همحر هنأك و ائيش اهيلع قلعي

 . كلذ نع لدع مث لوالا ءزجلا ىف اذهو حرشلاو

 مجارتلا نم قيقحتلا ةمدقم جاردا مدع ىف وهسلا عقو دقل _ 3

 سرهفلا :.ىدب و لوالا ءزجلا س رهف ىف كلذ ريغ و دنسملاب فيرعتلاو

 ٠. ةرذعمف باتكلا لوأب

 ضعبو تاعوضوملا سرهف ىف نيوانعلا ضعب كانه _ 4
 ةيلاوملا وأ ةلباقملا ةحفصلا ىف ىهف اهناكم ريغ ىف تبتك شماوهلا

 ىنامعلا ىلاسلآ ديمح نب هللا دبع خيشلا وه حراشلا - 5

 نأ نودب ناك امو 1965 ةنس ىفوتملا رصم ليزن شيفطا ميهاربا
 . انقيقحت نم وهف نمل ركذي

ةعب رالا ءازجالا ىف ءاخالا نم هيلع انعلطأ ام بي وصت ىلي اميفو
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 .لوالا ءزجلا ىف باوصلاو اطخلا سرهف

- « 
 هللا رضن هللا رظن . 1 َ
 ورمع نبا رمع نبا 4 ي ج
 تابتكم بتاكم 5 ه

 اهلحارم اهليحارم 15 . ك ط
 ورمع رماع 23 1

 ةدحالملا . . ةدحلملا 5 إ د
 رهاظ رهاظلا 15 47 .

 ةقان ةفان 9 93

 اسطاع اشطاع 9 107

 ءامب . امب : 7 120

 مومعب مومعل 4 11

 اهضاقتنا ١ اهضافتنا 22 127
 سيستلاف سمنلف 14 144
 مهرخآ نع . دنجت نع 27. 144
 لم ءىلم 27 154
 ةهيركلا ةمهي ركلا 19 157

 ةنيهج ةينهج . 2 160
 ءامسأ ءامصآ 23 166

 هساسم وأ هسماسما 4 169

 رسيت رسشتي 20 196
 دنسب ديسب 12 204

 نسحلا سحلا 06 205
هلثم ةلثم 04 213
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 لطيلف زرصيلف 13 232

 ةثلاثلا ىلوالا شماملا 249

 دمحلا . دممحلا 18 . 3

 دعرلا لحنلا شضشماملا 268

 ىدرواردلا ىدواردلا 24 269

 رهاظ رماض 12 293
 ةعبس ةعس 14 308

 ليلدب ليدب 16 329

 صوحالا صوخالا 21 330

 لض لظ 10 | 1

 لفاوقلا لقاوقلا 9 332

 ناميالا ىف ةميالا ىف . 1 392
 ةالصلا تاقوآ ىنف ةالصلا ةماقا ىف 17 396

ةالصلا ىف ةءارقلا ىف | حبصلا ىف ةءارقلا ىف 17 398
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 ىناثلا ءزجلا ىف باوصلاو اطخلا سرهف

ِ 
 ىضقي ىضنقب 14 57

 ةياكح ةياحك 12 62

 انباحصأ اهباحصا 21 15

 ءايشا ءاشا ريخالا 84

 ترثك نا ترثك وأ ريخالا 113

 ةنبم ةينم 4 130

 لوؤنف لؤتف 8 143

 ىمقلعلا ىقلعلا 6 147

 حراسشل ١ عراشلا 26 170

 ةأرماو ةرماو ريخالا 176

 ةباطتسالا ' ةقب اطتسالا 16 178
 تا رقتسا ترقتسا . 10 119

 مهضعب مهضضعب 13 183

 حايصلاب | حابصلاب 7 205 ¡
 دوسلا روبسملا 05 215
 فنصملا فنصنملا 16 219
 ةقسي وف ةقسيوق . 05 221.

 ةانثملا ةانثلا 225 03 ٠
 ةبيغب هبيخغب 17 238

 معو وهو . 18 262
 فلاخت تناو فلاخت نتتاو 2 ,.| ن 1

 ةداتق وبآ ةداق وبا 330 ٥4

331 08 )3( )6( 

, نب رخانملا نيرخنملا 23 382
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 بيترتلا ةيشاح) ثلاثلا ءزجلا ىف باوصلاو زطخلا سرهف

:= =- _ 

 لاطا لاط 21 126

 اهضعب _ اهضععب 7 42

 لاق ىلاق ريخالا :{ 56
 هضمي هضمي 8 18

 دتعتمخ دعتف 24 87

 هرم .رمأ ريخالا 100

 هرم ةرم 2 101

 ةريرب ةديرب 23 103

 ىضاملا ىشملا ريخالا 116

 ةقبقح . ةقيقحلا 10 121

 لحي ال لحت ال 17 124

 طباض طباظ 14 199

 (1) راش راش 14 235

 سالقىيزار نالقسراو 01 238

 ىرمع ارمع 19 239

 تارمث نمو .... تارمث نمه 20 302

 هصمنتملا ةصنمنملا 24 318

 هصمنتلا ةصنمنملا 02 319

 . هيقليف هيقبلف 19 321

 وندي اوندي 04 322
 هرزفت هزرفت 05 327

 دنسملا دىىملا 25 335

غرسب عارسب 08 2



0 . 

 س 2
 ءانفب وا ءانفب ىأ 01 352

 ىطعأ ىطعا 13 359

 حبصب حبصب 17 361 .

 ىويند . ىوند 17 3710

 بظاو بضاو 7 314

 ةناحد هباحد 20 375

 : نايفس ىبا نب نايفس نب 23 382

 ` ىفقثلا ىفبقنلا 02 | 38

 ديز ديزي 02 385
 اووس اوؤس 09 04

410 4 79 97 

ةعاضا ةعاضيا 13 411 '
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 عبارلا ءزجلا ىف باوصلاو اطخلا سرهف

 ه 2
 تاياور تايور 11 11

 لج ر ىندا ىعا لجر ىطعا 01 27

 الف الاو الف الو 13 27

 : رذت نا رذت نل ريخالا 47

 ةجح دعب مناقا ةجح دعب ماق 10 66

 نس رفا سرفلا 23 . 13

 ىسقت ركذ ىسقت بلقلا ركذ 20 ٦4

 ىذؤت ىدؤتو 15 715

 ثيدح ثيدحلا 07 719

 رعسلا تاقبطلا 17 87

 ةاش ةراش 15 90

 ةءارب ءارب 15 104

 عوقو عوقوو 10 109

 ظفح ظظفح 19 115

 بارطضاو بارضاو 06 116

 عوزي عروي 08 126

 ىحللا ءاحللا 03 135

 هعنمي هنعمي 14 138

 ذا ٠ اذا 12 139

 مويلل . مويل 26 139

 لتاقلا . لئاقلا : 9 149

 هركذ ..|۔۔_۔۔ ركذ .۔....|۔ ۔۔ 3 153 ‘

جيتحاف جتحاف 21 174
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 .__ باوصلا ةحنصلا
 دمحم وبآ دمحم اوبآ 09 175

 ةرب وج ةيروج 12 183

 اهيف اميف 25 183
 " امهطرش اهطرش 7 184
 محر عطاق ميحر عطاق !7 | 19
 اهنمو انهمو 19 189
 هي ولاخ ةيولاخ _ 01 193
 نهانب راح نهانب رح 05 195

 لجرلا مجو ام لچرلا َعَجَو ام ريخالا 198 :
 نيل نَمَل 14 198
 ىونعملاو ىنعملاو 08 200

 لضف ىلع لضف لع 0 208
 سرافلل سرفلل 12 209

 لجارلل لجرلل 12 | 29
 : هداقتعال هداقتعا الا 11 222

 مولعم وه امك مولعم امك | خالل | 20
 روظحم روضحم 12 253

 , وه امب وه اهب 16 261
 نيقيرفلا الكو نيقيرفلا انتك و ` ريخال |, { 2
لمنلابيبد . لمفلا بيبد 12 398



 .حبلا
قيقحتل : ادنع ةدمتعمل ا
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 قيقحتلا عجارم سرهف

 مي ركلا نآرقلا _ ]

 ثيدحلا بتك _ ب

 ىراخبلا حيحص حرش ىرابلا حتف ىنالقسملا رحح نبا _ 1

 1985 ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد . 3 ط .

 ديناسالاو ىناعملا نم أطوملا ىف امل ديهمتلا . ربلا دبع نبا - 2

 ىفطصم رشانلا , برحلا ةلاضف ةعبطم , 2 ط

 1992 ةمركملا ةكم . زابلا دمحأ

 . هجام نبا ننس . ىنيوزقلا ديزي نب دمحم هجام نبا - 3
 توريب ركفلا راد . ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 دواد ىبأ ننس ىناتسحسلا دواد وبأ - 4

 - توريبب ركفلا راد . ىقابلا دبع داؤف دمحم قبقحت

 ىذيمرتلا ننس . ىذيمرتلا ىسيع وبآ - 5

 توريب نارمع راد . هريغو ركاش دمحم دمحا قيقحت

 ةكرب ميهاربا قيقحت ىراخبلا حيحص رصتخم . ىديبزلا دمحا - 86

 ةيرئازجلا ةكرشلا . شومرع بتار دمحا ةعجارم

 توريب ةفرعملا راد ط . ىمالسالا بتكملا قيقحت

 بادآلا باتك . ىقهيبلا دمحا - 8

 توريب ةيملعلا بتكلا راد 1 ط . اطع دمحا رداقلا دبع دمحم قيقحت

 ثيدحلا ظافلال سرهفملا مجعملا , ىقابلا دمع داؤف دمحم عم كنىىنن . و.ى.أ . 9

 . لوبناتسا . ةوعدلا راد « ىوبنلا ٠١

 ريذنلا ريشبلا ثيداحا ىف ريغصلا عماجلا . ىطويسلا نمحرلا دبع _ 0

توريب . ركفلا راد
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 فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرتلا . ىرذنملا ميظعلا دبع _ 1
 1981 توريب ركفلا راد . ةرامع دمحم ىفطصم قيلعت و .قبقحت

 3 ج . حيحصلا عماجلا حرش . يماسلا ديمح نب هللا دبع _ 3
 قشمد . ةيمومعلا ةعبطملا . ىخوننلا نيدلا زع قيقحت

 2 و 1 ءازجأ . حيحصلا عماجلا حرش . ىماسلا دمح نب هللا دمع _ 13

 نامع . ةماقتسالا ةبتكم رشانلا . نامع . ةضهنلا عباطم

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا ممجم . رمثيهل ا ىلع - 14

 1982 توريب . ىبرعلا باتكلا راد عبط

 ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع اطوملا سنا نب كلام - 15
 رئازجلا . بتكلا راد رشن . ةليمجلا ةعبطملا

 هتادايزو ريغصلا عماجلا حيحص . ىنابلالا نيدلا رصان دمحم _ 6

 1986 قىشمد توريب ىمالسالا بتكملا . 2 ط

 هتادايزو ريغصلا عماجلا فيمض . ىنابلالا نيدلا رصان دمحم _ 17

 1988 قشمد توريب ىمالسالا بتكملا . 2 ط

 لسرلا ريخ ثيدح ىف لمشلا عماج . سيفط] فسوي نب دمحم _ 8

 1987 توريب . ةيملعلا بتكلا ر!د . 1 ط

 ملسم حيحص . ىروباسينل ١ ملسم 19

 توريب .. ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد . 1 ط . ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 هصوصنو ثيدحلا مولع ىف زيجولا . بيطخلا جاجع دمحم _ 0

 1989 ةديلبلا باتكلا رصق رشن . ةينطولا ةسسؤملا

 نيحلاصلا ضاير . ىوونلا فرش نب ىيحي _ 1

 1988 رئازجلا . باهشلا ةكرش ..طوؤان رالا بيعش قيقحت

 : اهريغو لاجرلا مجارتو خيراتلا بتك - ج

 نازيملا ناسل . ىنالقسعلا رجح نبا

1971 توريب . 2 ط . تاعوبطملل ىملعالا ةسسؤم
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 بيذهتلا بيذهت ٠ ىنالقسعلا رحح نبا

 1968 توريب . رداص راد

 ةباحصلا ةفرعم ىف ةباصالا . ىنالقسعلا رجح نبا

 ثور . ىبرعلا باتكلا راد

 ىراصلا دمحم قبلمتو حيحصت . فراعملا باتك ىرونبدلا ةبيتق نب ١

 1970 توريب . ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد . 2 ط

 ميظعل ١ نآرقلا ريسفت . ريثك نب ليعامسا ريثك نبا

 1969 _ توريب ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد

 ةياهنلاو ةيادبلا . ريثك نبا
 توريب . فراعملا ةبتكم . 6 ط ةصاخ ةئيه حيحصت

 مهمالعاو ةميالا رتس . ىنالجرولا ءايركز وبأ

 1979 ةينطولا ةبتكملا . ىبرعلا ليعامسا قيقحت

 ءامسالا باتك . ىنالجرولا بوقعي وبا
 ر ازجلا ةي ادرغ . نقسي ىنب ردي لآ ةبتكمب طوطخم

 دومح نب فينس فيلات . نامع ءاملع ضعب خيرات ىف نايعالا فاحتا

 1992 ةضهنلا عباطم . 1 ط

 بزغلاب خئاشملا تاقبط . ىنيجردلا دبعس نب دمحأ

 ةنيطنسق . ثعبلا ةمبظم 1 ط . ىالط ميهاربا قيقحت

 ريسلا باتك . ىخامشلا دمحأ

 ه 1 ةرهاقلا . ةينورابلا ةعبطملا . ةيرحح اط

 ءالبنلا مالعأ رعس بيذهت . ىصمحلا زئاف دمحأ

 1991 ايروس . ةلاسرلا ةسسؤم . 1 ط

 ملعلا لجا نم ةايح . ديز نب رباج شيورد دمحا
 1988 نامع . سوباق ةعماج

 ىريبعجلا تاحرف . ةيضابالا دنع ةديقعلل ىراضحلا دعبلا
ةيادرغ . ةيبرملا ةعبطملا . ةرارقلا . ثارتلا ةيعمج رشن
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 لوسرلا لوح ءامظع ةعوسوم . كمعلا دلاخ

 1991 توريب . سئافنلا ةرثاد . 1 ط

 مالعالا باتك . ىلكرزلا نيدلا ريخ
 1969 توريب . 3 ط

 ه ةيضابالا لوصا ىف ةيضفلا دوقعلا ه ىثراحلا دمح نب ملاس

 نانبل و ايروس . ةيبرعلا ةظقيلا راد

 ظافحلا ةركذت . ىبهذلا نيدلا سمش
 تورب . ىبرعلا ركفلا راد

 ىلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاط وبأ . مالسالا دعاوق
 ةيادرغغةيب رعلا ةعبطملا . نمحرلا دبع ىلكب قيلعتو قيقحت

 ظافحلا تاقبط . ىطويسلا نمحرلا دبع

 1983 توريب . 1 ط . ةيملعلا بنكلا راد

 نيك ورنملاو ءافعضلا باتك . ىنطقرادلا ىلع

 توريب ةلاسرلا ةسسؤم 2 ط . ىن ارمسلا ىحبص قيقحت

 رئازجلا مالعأ مجعم . ضهيون لداع

 توريب . ةيفاقثلا ضهيون ةسسؤم . 2 ط

 خيراتلا بك وم ىف ةيضابالا . رمعم ىيحي ىلع

 ةرهاقلا . ةبهو ةبتكم

 طوطخم ةسوفن خئاشم ريس . ىروطفبلا نرقم نب دمحم
 ىربكلا تاقبطلا . =ێثدعس نب دمحم

 1985 رشنلاو ةعابطلل توريب راد

 تيوكلا . ةيمالسالا نوؤشلاو فاقوالا ةرازو . ةيهقفلا ةعوسوملا

1083 .تي وكاا . لسالسلا تاذ ط



 ن .شه
سم انل ء نل ت اعوضوم
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 بيترتلا ةيشاخ باتك نم سماخلا ءزجلا تاعوضوم سرهف
 . عوضوملا ةحفصلا

 : رشاعلا بابلا

 . هللا هيزنت ىف هنع هللا ىضر يلع ةبطخ 5

 : رشع ىداحلا بابلا

 . بلاط ىبا نب يلع عم ىدوميلا ةصق 7

 . ههيزنتو هللا سيدقت ىف ةينونلا حرش نم صت |" 8

 : رشع ىناثلا بابلا

 . هللا تافص نم ةفصب فلح دقو يلع عم باصقلا ةصق | 0

 . (هللا ةفرعم ىف) هنع هللا ىضر سابع نبا مم قرزالا نب عفان راوح 12 ١

 : رشع عبارلا بابلا

 ٠ تاقولخملا ةفرعم لبس 7 .سابع نبال قرزالا نب عفان لاؤس 13

 : رشع سماخلا بابلا

 . كلذ ليواتو ( هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ) : مالسلا هيلع هلوق ىف 17

 : رشع سداسلا بابلا

 . ىلاعت ىرابلا هيزنت ىف هنع هللا ىضر رمع نع ىور ام 20

 رخآلاو لوالا وه ه : ىلامت هلوق ليوات ىف ةينونلا حرش نم صن 22

 . «» نطابلاو رهاظلاو

 لوالا وه » : ىلاعت هلوقل ةباحصلاو نيمباتلا نع تاريسفت نم ةلمج أ { 3
. » خلا , رخآلاو
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 . عوضوملا ةحفصلا

 ` : ربع عباسلا بابلا
 اهبر ىلا ةرضان ذثموي هوجو » : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ىور ام ] 5

 ۔ » ةرظان

 . نيغلاب ىلامت هللا ةيؤر مهوت ىتلا تايآلا ريسفت ىف 26

 . ةيؤرلل ةمهوملا تايآلاو رظنلا ريسفت ىف سابع نبا نع ىور ام إ 8

 . هللا هعفري ىذلا بيطلا ملكلاب دارملا | 2

 . هتالامعتساو رظنلا ىنعم ىف | 3

 . هيف رظنو . هرظنو ءىشلا ىلا رظن ةدام اهل لممتست ىتلا ىناعملا ىف 36

 . مهيلع درلاو ةهبسشملاو ةيوسحلا ةججاحم ىف 37

 اهيف لمعتست ىتلا تايآلا ضعنل ىواضيبلا ريسفت نم صوصن 38
 . . ( .. رت ملا )

 . .« ةدايزو ىنسحلا اونسحا نيذلل ه : ىلاعت هلوق ىف أ 2

 : نورشعلاو ىناثلاو نورشعلاو ىداحلا بابلا

 . ن هردق قح هللا اوردق امو ه : ىلاعت هلوق ىف | 3

 . ىلاعت هقح ىف ةضبقلا ىنعم ىف 44

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

. ديلا ىف 46
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 عوضوملا ةحفصلا

 : نورشعلاو عبارلا بابلا
 . « نيميلاب هنم انذخال ه : ىلاعت هلوق ىف أ 86

 : نورشعلاو سماخلا بابلا

 . اهل لمعتست ىتلا ىناعملاو . اضيا ديلا ىف | | 7

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 . ٫ ضرالاو تاومسلا رون هللا ه :: ىلاعت هلوق ىف 50

 .. ضرالاو تاومسلا رون هللا ه. : ىلاعت هلوق ليوات ىف 51

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 : ى كيلا رظنا ىنرا بر ه : ىلامت هلوق ىف | 5

 . مهيلع درلاو ةيؤرلاب نيلئاقلا ةججاحم 56

 . اهليواتو ةيؤرلا ىف ةينونلا حرش نم صن 58

 . هنم رخآ صن 59

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ' . « ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ه : ىلاعت هلوق ىف 59

 . ءاوتسالا عوضوم ىف ةينونلا حرش نم صوصن 680

 . تايآلا نم ريثك ىف واولا ىنعمب مث دورو ىلع لالدتسالا ىف 83

 . امهب دارملاو ىسركلاو شرملا ىف ثحبم | 5

 .كلذ ىف ةجحلاو . رظنلاو . ءاوتسالا ىنعم ىف ةينونلا حرش نم لوقن )] 84

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

. هجولا ىف ليق ام 72 .
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 عوضوملا ةحفصلا

 . ص هجولا ه ةملك اهيلع قلطت ىتلا ىناعملا ىف 72

 : نوثالثلا بابلا
 . نيعلا اهل لمعتست ىتلا ىناعملا ىف نيعلا ىف ليق ام إ 4

 : نوثالثلاو دحاولا بابلا

 . سفنلا ىف ليقا ام ل

 . : نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 . ديلا ىف ليق ام 18

 . هيدي ىلع مدآ هللا قلخ ىنمم ىف "8

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا .

 . دمصلا ىف ليق ام .80

 : نونالنلاو عب ارلا بابلا

 . ، قاس نع فشكي موي ه : ىلاعت هلوق ىف 81

 . كلذ ليواتو { قاس نع فشكي موي » : ىلاعت هلوق ىف 82

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 . سدقملا تيب ةرخص ىف ليق ام | 5
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 نايبو حاضيا

 باوج لي اميف تبثن ةهبشلل اجاضياو ةدئافلل امامتا

 ليلخلا دمح نب دمحا خيشلا ةينامعلا ةنطلسلا ىتفم ةمالعلا

 ةرونملا ةنيدملا ةعماجب سردم رطاخ الم ميهاربا لبلخ خيشلل

 سداسلا ىمالسالا ركفلا ىقتلم ىف ارضاحم ءاج دقو .اقباس

 امو 1982 ةنس ناسملت ةنيدمب ةفبرشلا ةيوبنلا ةنسلل رشع
 ىلع هلخدت ىف مجهت عيبرلا دنسم نع ضورعلا ضعب تمدق

 تبدحلا لاجر ىدلأ فورعم ريغ لوهجم هنا ىعداو دنسملا اذه
 ىتغم ىلا ةلاسر هجو نبرضاحلا ضعب نم هبلع درلا دعبو
 باتكلا اذه وحن هكوكشو هتالءاست اهنمض ةينامعلا ةنطلسلا

 : ىلي ام ىتفملا ةحامس هيلع درف

 . ے ريخب ماد » رطاخ الف ميعاربا ليلخ /ذاتسالا خالا ةليضف

 َ .. هتاكربو هتمحرو مكيلع هللا نم مالس

 : ... دمع و

 مكباطخ انيقلت امدنع .. ةياغ ىف جاهتبالا نمو ... ةمق ىف رورسلا نم انك دقل

 .حايترالا لامكو ةحصلا مامت نم ماري ام نسح ىلع نحنو انبلا هلوصو ناكو ميركلا

 مكتبغ غ رو اهناظم نم ةقيقحل ١ مكن ادىشن احايترا ٥ سفنل :لاو . ارورس بلقلا داز دقو

 :. هبجومب ذخالاو قحلا ةفرعم ىلا لصوتلا ىف

 . احضوم انم هتدرا. ام ريطستو :ةيحتلا درب مايقلا ىلا بوجولا ةيمتح انتعفدف

 ٠. قيفوتلا هللابو لوقنف . تممي هتفرعمل اهو تدرأ ام نايب كيلاو

 نشاقن نم كلانه ىرج امو رئازجلا ىف مكدوجو نع مكباطخ ىف تركذ : الوا

 . بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم لوح

 عرست نم مكنم ردص امل فسالا دشأ انفسا دقو كلذ نع رابخالا انتلصو دقلف

 ناو لبق نم هومتروصت دق اون وكت مل ءىش وهو بيبح نب عيبرلا دنسم ىلع مكحلا ىف
نمو ءىطاخ روصت هناب هيلع لوقلا عيطتسنف تسنف مكماهفا بعادي روصت كلانه ناك
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 بيصن لوقلا اذه ىف ةهيدبللو ( هروصت عرف ءىشلا ىلع مكحلا نا ) ايقطنم فورعملا

 مالسالا ءادعا ناف . لماحتملا كولسلا كلذ مكلاثما نم ردصي نا نسحي الو
 ءىطخي انذخاو ةيمالسالا بهاذملاب فرتعن ال انيقب اذاف رئاودلا نيملسملاب نوضبرتي

 . ةيمالسالا ةمالا ءادعا اللا مدخي ٧ اذهف اضعب انضيب

 فارتعالا مدعو اهب فارتعالاو مالسالا رودص ذنم تدحو ةيمالسالا بماذملاو

 ركف ىذ لك هيف ريكفتلا نع وب ريو لقع ىذ لك هنع عفرتي نا بجي . ثبع ضحم اهب

 ىلع لماحت نم هلاق اهو . دواد جاحلا نب ناميلس خيشلا نع تركذ : ايناث

 . هنع هللا ىضر ةرب ره ىبأ ليلحلا ىباحصلا

 الو . اعبط هيلع ديحي ال يار وهو هسفن خيشلل صخش ىار كلذ نا لوقنف

 . باذك ةريره ابآ ناب لوقي نم اثيدحو اميدق ةيضابالا ىف دجوي

 هفلؤمو باتكلا نع ةجرحم ةلئسا تهجو كنا كلوق لوقلا فيرط نم لعلو
 . ةريره ىبا ىلع هلماحتل ناميلس خيشلا نم كثايتسا ةجيتن

 نأ تدجول دنسملا ىف رظنلا تنعمأ ول تناو هفلؤمو . باتكلا ةميرج ام نكلو

 . ناميلس جاحلا ءاعدا ىلع غيلب در هيف ام

 اباذك ةرب ره وبأ ناك .ولف .. هنع ىضرتلاو ةريره ىبا نع ةياورلا راثكاب كلذو

 هل جرخا املو ادحاو اثيدح ديز نب رباج مامالا هنع ىور امل _ كلذ نع هانشاحو _

 عم هنع اوضرت امل اباذك ةيضابالا هربتعي ةريره وبأ ناك ول هنا مث . اثيدح عيبرلا

 . ىلاعت هلل ءالولا نم ادج ةريبك ةجرد غلب نمل الا حنمت ال ىضرتلا ةفيص نا

 تدجوف . قيقدتو ضيحمت ةءارق دنسملا متارق مكنا مكباتك ىف ءاج : اثلاث

 ىرحمهلا ىناثلا نرقلا ىف فلؤي مل دنسملا نأ وهو حيحص ةودنلا ىف هتلق ام نا

 ىم اهيلا تلصوت ىتلا هحصلا كلب نا ىه اهنلا تلصوت ىتلا ةحصلا كلت نا : لوقنف .. دادزا دق كلذب كنيقي نا تلقو

 نيقيلا كلذ امو . ملع ىلع ةينبم اهتركذ ىتلا ةحصلا كلت نكت مل اذا هنيعب اطخلا

 بيبح .نب عيبرلا هجرخا دنسملاف ._توبكنملا طيخ نم ىهوا] مهو الا هتركذ ىذلا

 اهنم ىناثلا نرقلا ىف ىفوتو ةرجهلل لوالا نرقلا نم ريخالا عبرلا ىف دلو عيبرلاو
. ه 170 ةنس
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 ء تاقبطلا ه و ىخامشلل « ريسلاك ه . ةيضابالا ءاملع تاقبط بنك تبثتو

 ديز نب رباج نا مولعملا نمو باش عيبرلاو ارباج كردأ عيبرلا نا ىنيجردلل
 . ( ةقفرملا عيبرلا مامالا ةمجرت عجار ) ايرجه 93 ةنس ىفوت

 درلا نم نكمتنل باتكلا نم اهتصلختسا ىتلا ةلدالا ةرشملاب انتيفوا كتيلو
 . باوج لاؤس لكلو .. رظن ةظحالم لكلف .. اهيلع

 لوقي ىللاسلا خيسلا ةمدقم تيار امدنع اريثك تبجعت كنا تركذ : اعبار

 بجعت الف . ىرخالا حاحصلا بتك هيليو هللا باتك دعب باتك حصا دنسملا نا . اهيف

 : ( نمزلاو .. لاجرلا ) امه نينثا نيئيش ىف رظنت نا بجيو

 ظفحلا ىف تاقث مهو رباجو ةديبع وبأو عيب رلا هلاجرف . هلاجر ةيحان نم _ 1

 . هتداقو ىضابالا بهذملا ةمئأ مهو ةنامالاو قدصلاو طبضلاو

 نرقلا ىف هدنسم بيبح نب عيب رلا مامالا نود دقف ةينمزلا ةيحانلا نم - 2

 مدعو ۔ ةيضابالا - عيبرلا عابتا دنع هب الومممو اظوفحم ىقبو ىرجهلا ىناثلا
 اكلسم اوكلس رباج ىتحو ةديبع ابأ هخيشو عيبرلا نا ىلا عجري هب نيرخآلا ةفرعم

 مكح ةماقا لجأ نم اهيلع ةروثلا فنهب ةيسابملاو ةيومالا نيتلودلا دض . ايسايس

 . بضافلا دقاحلا فقوم ناتلودلا مهل فقت نا ىعيبطلا نم ناكف . لداع ىمالسا

 نع نيرخآلا ةفرمم مدع ىف ببسلا وه اذهو ه .. مهماكح ةريس مهوفلاخم ىفنتقاو

 . « بجعلا لطب ببسلا فرع اذاو ةديبع ىبأو عيبرلا

 رباج ةافو رابتعاب عطقنم ةديبع ىباو ديز نب رباج نيب دنسلا نا : اسماخ
 . نيعستو سمخ ةنس ةديبع ىبا ةدالوو . ه 92 ةنس

 مهنع ىورو ةباحصلا ضعب كردأ ةديبع ابآ ناف . كلذك سيل رمالا نا لوقنف

 تممس هلوقب ةباحصلا ضعب نع ةديبع وبأ اهاور تاياور دنسملا ىف تءاج دقف

 ةياور ىه رباج نع هتياورو نيمباتلا نم ربتعيف اذه ىلعو . ةباحصلا نم ةعامج

 . ۔ ىعبات نع ىعبان

 هتدجو ام .وه نيعستو سمخ ةنس دلو ةديبع ابأ نا لوقت كلعج ىذلا لعلو
 قشمدب ىبرعلأ ىملعلا عمجملا وضع ىخونتلا نيدلا زع /ذاتسالا ةمدقم ىف ابوتكم

ناف . روصنملا رفعج ىبأ ةفالخ ىف ىفوت هناو ةديبع ابا هركذ دنع دنسملا حرشل
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 هنا ثيح . ةافوو ادلوم روصنملا رفعج ىبا خيرات وه هعضو ىذلا خيراتلا كلذ

 جورم عجار ) . ةيرجه نيسمخو نامثو ةئام ةنس ىفوتو نيعسنو مخ ةنس دلو

 ٠ ( خيراتلا بنك نم هريغو ىد وعسملل بعذلا

 رثكأب هدعب اوتام وأ هدعب اودلو سانأ نع ىور عيبرلا نا تلق : اسداس

 .نع ىور هن وك اما مهيلع فرعتنل سانلا كئلوا تركذ ول دون انكف . اماع نيسمخ نم

 ثيدحلا ءاملع زاجأ دقف . بيرغب رمالا سيلف لوقت ام دجو ناف هدعب اوتام سانأ

 ملعلاو تركذ ام لثم دوجو مدع انملع ىف :نكلو . رغاصالا نع رباكالا ةياور

 نع ىور اضيآ ارباج نا تلق مث . ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو . هللا دنع

 . انملع بسح كلذ ةحص مدعب مزجن اننكلو ماع ةئام نم رثكاب هدعب اودلو سانأ

 فرعت مل رومأ ىهو دئاقعلاب قلعتي ام باتكلا ىف دجوي هنأب كلوق اما : اعباس
 . نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نرقلا ىف الا

 ةسشناع نع قورسم قيرط نع ةيورم :ةيؤرلا ةلاسم ناف هب ملسم ريغ لوق وهف
 . ةيؤرلا ثيداحا نم هريغو ملسمو ىراخبلا ىف

 نسحلا نع « لحنلاو للملا ىف لصفلا ه هباتك ىف ىرهاظلا مزح نبا لقنو .
 . . ةيؤرلا مدعب لوقلا _ ديز نب رباجل رصامم ىعبات وهو ىرصبلا

 ليوأتلا ىف لوقلا دجوو ةءاربلاو ةيالولاو ردقلاو ءاضقلا ىف ثيداحأ تعاج امك

 لوسرلا دهع ىنف ةيدئاقعلا لئاسملا دوجو ىلع ليلد اذهف . نيعباتلاو ةباحصلا نع

 . نيعباتلاو ةباحصلا رصع ىفو ملسو هيلع هللا ىلص

 اهنا ثيدحلا لهأ دنع اهيلع قفتا امم اهناب ثيداحالا ضعب نع تركذ : انماث

 هاور ىذلا (رنيلاب ولو ميلا اوبلطا ) ثيدح ىلا ريشت كلعلف ةفيعض وا ةعوضوم
 ىدنب نمي َنوُفِلَتُخَتَ مكنا ) ثيدحو هنع هللا ىضر كلام نب سنا قيرط نع عيب رلا

 ( يتمع يتك ةفلاَح امو . يتف هقفاو امف هللا پاتك ىلع ةوضوغاف ىئم مكاج اق
 ثيداحا ىلا ريشت امبرو امهنع هللا ىضر سابع نبا قيرط نم عيبرلا هاور ىذلا
 هذه ىف لوقنف ( نامدو ناتيم مكل لحأ ) ثيدحو . ( نيتلقلا ) ثيدحك ىرخأ

 : اهنم بابسال ةحيحص اهنا اهيف حجارلا ناب ثيداحالا

 نال حيحص قيرط ىهو عيبرلا دنع رباج نع ةديبع ىبأ قيرط نع اهئيجم _ 1
. قدصلاو ظفحلاو طبضلاب اورهش نيروكذملا



347 

 { ىمليدلاو ىقهيبلاو ربلا دبع نبا هاور ( نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا ) تيدح ۔ 2
 هل عيبرلا جارخا ناف . دانسالا ةفيعض قرط نم هوور دق اوناك ناو . بيطخلاو
 . هضراعي ام دري مل هناو اميسال ةحصلا ىلا هب ىقري روكذملا قيرطلا نم

 هفلاخ امو ىنعف هقفاو امف هللا باتك ىلع هوضرعاف ىنع مكءاج ام ) يدح _ 3

 . . ( ىنع سيلف
 ةنسلا نال اهفيعض نم ةنسلا حيحص ۔دخ نزوي ىذلا ىقيقحلا نازيملا هناف

 زي ام يالل نيبتل ردلا كيلا انلوأ ) هل ةضراعم ال زيزعلا باتكلل ةنيبم تءاج
 . هدنس ةهج نم اماو هنتم ةهج نم اما ىتاي ثيدحلا فعض نا ميلع تناو . ( مهيل
 . ميركلا نآرقلا صوصنل ثيدحلا ةفلاخم نم ربكا نتملا ةيحان نم فعض ياو
 رانملا هريسفت ىف اضر ديشر دمحم خيشلل مالك عوضوملا اذه ىف درو ام نسحاو

 ةحصلاب هفصو نم ةعناملا ثيدحلا للع نم ناك اذاو ) :: هصن اذه 86 . 85 ص
 بلسب ىلوا رتاوتملا نآرقلا نم ىعطقلا ةفلاخمف . تاقثلا نم هريغل هيوار ةفلاخم
 . ( هنع ةحصلا فصو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب دهعلا ناكو ثيداحأ ةباحصلا ضعب در دقلو

 نينمؤملا مأ ةشئاع تدر دقف . نآرقلا موهفم عم ةضراعتم ثيداحالا كلت نوكل ابيرق

 هيلع هلها ءاكبب نؤملا تيملا بيذعت ىف هللا دبع هنباو رمع ىثيدح اهنع هللا ىضر

 ىلص ءىبنلا نع هتظفح امبو « ىرلا رزو ةرزاو ؤزمت الو ه ةميركلا ةيآلاب ةلدنسم
 . ( هيحا ءاكب ًابادَع رفاكلا ديزتل ةنلا نإ ) : هلوقب ملسو هبلع هللا

 ةجحب ةقفنلا ىف سيق تنب ةمطاف ثيدح هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع در امك

 : ةميركلا ةيآلا نم همهف امب الدتسم تيسن مأ تظفح اهنا يردي ال ةأرما اهنا

 ' عجار . رمأ كلذ دعب تيحن ةلا َلَعَل ..ىلاعت هلوق ىلا "نهنيب نم ًنُموُجْرْت ال ه
 . امهريغو املسمو ىراخبلا .

 لسغب ترما ءوضولا ةيآ نال نيفخلا ىلع حسملا ثيداحا ىف لوقلا كلذكو

 لجرلا حسمي فيكو ) : هلوقب هللا همحر ديز نب رباج مامالا اهب لدتساو نيلجرلا

 . ( ءوضولا سفنب زيزعلا هباتك ىف انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع سابع نباو ةسثئاع نع رباج مامالا هاور ام ىلا ةفاضا

ىلص ثىبنلا نع نووري ةباحصلا نم ةعامج نم عمس امك حسملا توبث مدع نم ملسو
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 حجارلا ناف حسملا ىف ثيداحا كلانه تناك نأو هنا ىلع حسملا مدع ملسو هيلع هللا

 ريرج ثيدح وهو ادحاو اثيدح ادع ةدئاملا ةروس لوزن لبق اهنا ثيداحالا كلت ىف

 . اهدعب وأ ةدئاملا لبق ملسأ له . هيف فلتخا دقو هللا دبع نبا

 همع مكهت اممَو هوذخف لوسرلا هاتآ امو » : ىلاعت هلوقب اذه ىلع ضارتعا الو
 . . اوُمَتُئاَك

 عم ضرامتم ريغ احيحص مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث امب بجاؤ ذخالا ناف

 193 ص ( رهوجلا راثن ) باتك نيفخلا ىلع حسملا عوضوم لوح عجار . هللا باتك
 . اقح قيقحتلا نم هافوو اثحب عوضوملا اذه هفلؤم عبشا دقف . لوالا ءزجلا

 تاياور اهيف دحت ملو ثيداحالا ضعب قرط تعمج كن] ىلا ترشا : اعسات .

 . ةباحصلا نم ركذ نمع ديز نب رباج

 رفس الو فوخ ريغ ىف نيتالصلا عمج ثيدحك قرطلا ضعب دجوت حيحصلاو

 ىف :روكذم وه امك ديز نب رباج نع رانيد نب رمع هاور دقو . رطم الو باحس الو
 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نا مولعملا نم ناك امل هناف اضيأو ثيدحلا بتك

 ثدحتي ىباحص لك ناف ةباحصلا نم ددع مامأ و تابسانملا بسح ثيدحلاب ثدحتي

 الثم سابع نبا نع اثيدح عمس رباج نوكيف ملسو هيلع هللا ىلص هنع عمس امب

 . ةباحصلا نم مهربغ وا سنا وا رمع نبا وأ ةريره ىبأ نم هوعمس نورخآ امنيب

 لاجرلا بتك ىف ةديبع ىبا هخيشو عيبرلل ةمجرت ىلع كروثع مدع اما : ارشاع
 امهباحصاو عيبرلاو ةديبع ابا نا فرعت نا كل ىغبني نكلو . كلذ نم قح ىلع تناف
 ناك دقف لداع ىمالسا مكح ةماقا فدهب رئاجلا مكحلل ةضهانم ةوعد لاجر اوناك

 . رئاثلاو ىسايسلاو ةيعادلاو هيقفلاو ثدحلا وهف ةددعتم بناوج اذ مهنم لجرلا

 داعتبالا ىلا مهرطضا ىذلا رمالا . تارمو تارم نجسلل كلذ ببسب اوضرعت دقو

 . مهتركفب نمؤم ليج ةيبرتب ءافتكالاو روهمجلا ةطلاخم نع
 تصعنياو مهدوهج ترمثا ىتح امهعابتا ىف ةروصحم امهنع ةياورلا دجت اذل

 (تومرضح) و (نميلا) نم لك ىف ىمالسالا ىنعملاب ةيمالسا لود ةماقاب اهلكا تتأو

 "ةياعدف . ىسابسلا عضولل عبت سانلا نا كلاب نع بيغي الو (نامع) و (برفملا) و
 لاصتالا نم روهمجلا تبنج مهتريس نم لينلاو مهتعمس هيوشتو مهدض ةطلسلا
. كبر محر نم الا مهتاموكحل سانلا ةيعبت ىلع دهاش ريخ اننامز ىف عقاولاو٬مهب
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 بتك ىف مهرابخاو مهركذ دجوي امناو لاجرلا بتك ىف مهركذ دجت ال كلذلو

 . ةبولطملا ةلصفملا ةروصلاب سيلو ىسايسلا مهكولس رابتعاب بدالاو خيراتلا
 اذهف ىنالجراولا وه باتكلا بتر ىذلا نا تدجو كنا تلق : رشع ىداحلا

 ىنالجراولا خيشلا بترف .. تيداحا عومجم نع ةرابع ناك عيب رلا دنسم نال حيحص
 ثيداحا ىلا دمع مث نيئزج ىف اهلعجو اباوبا اهل عضوو ثيداحالا كلت هللا همحر

 اهاور ثيداحاو . ديناسأ الب ىعو هيفلاخم ىلع اجاجتحا اهنود دق عيب رلا ناك

 ديز نب رباج مامالا ليسارم لمج مث . باتكلا ىف اثلاث اءزج اهلعجو ةفوقوم عيب رلا
 مامالا ةبلط نم نايغس وباو عيبرلا نع ليحرلا نب بوبحم نايفس ىبآ تاياورو
 اعبار اءزج ىمتسرلا باهولا دبع نب حلفأ مامالا اهراتخا ىرخا ثيداحاو . عيب رلا

 وأ ( حيحصلا عماجلا ) هامس دحاو دلجم ىف ءازجأ ةعبرأ نم انوكم باتكلا راصف

 ىنالجراولا بيترتل (بيترتلا) باتك ةيضابالا ضعب هيمسيو . عيبرلا مامالا دنسم
 ةيشاح هامسو ةتس ابأ ىنكيو رمع نب دمحم هللا دبع وبا خيشلا هحرشو . هل

 لوالا ناءزجلا امهو طقف دنسملل حرشلا ناكو ءازجا ةعبرأ ىف هلعجو بيترتلا

 ىف هحرش لمجو نيروكذملا نيئزجلا ىملاسلا خيسشلا حرش مث باتكلا نم ىناثلاو

 . ءازجا ةنالث

 ةفوقوم عيبرلا اهاور ىنلا ثيداحالا مضي ىذلا باتكلا نم ثلاثلا ءزجلا اما

 ملف , ديز نب رباج ليسارم مضي ىذلا عنارلا ءزجلاو . ديناسأ ريغب اهنود ىتلاو
 امهثيداحا جرخي نم ىلا ةجاحب نيئزجلا نا ةقيقحلا ىفو .حرشلاب خيسلا امهل ضرعتي

 اذه ىف هركذ ريدجلاو . ةليلجلا ةيملعلا ةمهملا هذهب غوقي نم ضيقي نا هللا ىسعو

 . عماج ) وهو عيبرلا دنسم ريغ ثيدحلا ىف باتك ةيضابالا دنع دجوي هنا ماقملا

 ذيمالت نم ةرفص ىبأ نب كلملا دبع هرفص وباو ( هرفص ىبأ دنسم ) وأ ( هرفص ىبأ

 رباج نع بئاسلا نب مامض نع عيبرلا تاياور هيف عمج دقو . بيبح نب عيب رلا

 مامضو ةديبع وبأو ةديبع ىبأ نع ذخأ امك مامض نع ملعلا ذخأ عيبرلا نال ديز نبا

 هيلع فقن مل عماجلا اذج نكلو . هنع هللا ىضر ديز نب رباج مامالا ةبلط رابك نم

 روتكدلا ركذ ثيح ةيضابالا دنع سن وت ىف ةخسن هنم دجوت امبرو هنع غمسن امناو

ركذ . ايبيل ىف ةيضابالا نيثحابلا ءاملعلا نم وهو ىمانلا ةفيلخ نب رمع لضافلا
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 ةبتكم ىف دجوي هنأب ( نوفلخ نبا ةبوجا ) باتك وهو هققح ىذلا باتكلا ىف

 . ةرفص ىبا عماج نوكي امبر ( عيبرلا راثآ ) ناونعب باتك سنوتب ةيضابالا

 عدبلاو ءاوهالاو قرفلا لهاب ثيدحلا لهأ مهيمسي نمب كلوق اما : رشع ىنانلا

 . خلا ... ةرفكم ةعدب نكت مل املاط ةلوبقم مهتياور نا

 قاطن ىف ةروصحم ةقيض ةيواز نم عضو هنال هب ملسم ريغ حالطصالا اذه ناف ا

 . عدبلاو ءاوهالا لهأ نم ءىش ىف اهفلاخ نم لك سبيلف . طقف ةعبرالا بهاذملا

 ىنالجرولاو عيب رلاو ةديبع ىبأ نع مجارت نم هتدرا ام امأ : رشع ثلاتلا

 هللا :اش نا مهنم لك ةقثو ةناماو ةلادع ىدم فرعتسو درلا اذه عم اهدجتسف

 . مهتريس ضرع لالخ نم

 مدع ىلا عجار كلذو . ناكمب ةبوعصلا نمف ةافولاو ةدالولا خيراوت ديدحت اما

 ةيلمعلاو ةيملعلا هنترهسشب ملاعلا نم نوفتكي امناو . لاجرلا خيراتب ةيضابالا ثارتكا

 ةيضابالا ءاملع مظعم لمشي لب . ةديبع ىباو عيبرلا ىلع ارصتقم رمالا اذه سيلو

 ول ذا ةيضابالا ةهازن اذه نم فشتست دقو . ةيديدحت خيراوت مهل دجوت ال ثيح

 ةقيقح تحبصالو مهخيامشمل خيراوت عضوب اوماقل ةياعد لهأ وأ ةعدب لاجر اوناك

 نولحتسي ال مهنكلو مهخئاسم لاوحاب مهتفرعمل ارظن اهدر دحأ عيطتسي ال ةيخيرات

 نال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا نع الضف . هعون ناك ايأ بذكلا

 . بونذلا رئابك نم مهدنع بذكلا
 ةيضابالا ىنب دقلو ..بنتي ملو تام اذا رانلا ىف دلخم دلاخ ةريبكلا بحاصو

 . نآرقلا ىف ديعولا تايآل ىقيقحلا موهفملاب المع قحلا روصتلا اذه ىلع مهتديقع

 قدصلا ةفص تراصو انايبو ادضع تايآلا كلت تداز ةحيحص ثيداحأ نم ءاج املو

 نوديعب مهف كلذل . فلاخملاو قفاوملا دنع اهب اورهتشاو مهل ةمزالملا تافصلا نم

 مهثارتكا مدع لعلو . ةمراصلا مهتديقع ءوض لع ثيدحلا ىف بذكلا نع دعبلا لك

 دقو . لاجرلا سيدقت نم عون هيف كلذب ءانتعالا نا ىلا دوعي لاجرلا خيراتب

 . هتين لكلو نينيعم ريغ وا اذه ىف نينيعم نون وكي

 كلذكو مهدنع هرابتعاو دنسملا ىلع ةيضابالا دامتعا ىدم اما : رشع عبارلا

تارقفلا هذه ىف هنيودت قبس امم كلذ ةفرعم كناكمابف ثيدحلا ةيحان نم هاوتسم
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 ناب كسلل ليزم ىملع ليلد اذه ىف كل نوكي نا لمانو . للملا ثروي راركتلاف

 ريصي ناو ةدوجوملا ةنسلا بتك نم نود ام لئاوا نم بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم

 . اقباس هيف هندقتعا ام فالخ هيف كداقتعا

 . ( .. المعو الوق قدصلا جهنم عابتاو قيفوتلا مكلو انل هللا لأسنو )

 . ( نيداَّسلا حم انبنَكاَ لوسلا اْسبَتاَو تلزنا امب انمآ انبر )

 .. هناك ربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

هللا ىف مكوخا
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