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 ايل هبس ؛ميترتلا ةمشح

 ةتس يأ نكبورمع نب رج ةمالعل | خيشلل

 ىلع

 يحلا
 ينالجرولاميهاربإنب فسوي بوقعي يبأ حيشلا بيزت

 7 ٧٥ د {

 يرصبلا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا ةقنلا ظفاحلا
 ها75 ىلاوح ىفوتملا :

 لوألاهزجا

 يالط ميهاربارمم قيتمتو جارخا
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 ةظوفحم قوقحلا عيمج :

 (رئازجلا) ةنيطنسق « ثعبلا راد » عب اطمب عبط

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



نمججازتا لد
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 جماَس نمؤأ ختَبَمبرف
 ؛ےمبرش ثيدحر

 نابح نباو يذمرتلاو دوادوبأهاور

 7 ذمرتملار) اقو . دوعسم نب هدل ا دبع نع

. جحم نسح ثيدح





 ءادهالا

 ماريخىي تناكيتلا يتدلإو جور لا
 يغماعو ينابر يذلا لوآلا ياعمو ينيشالإ
 ماعلا بحو صالخالل لاشمريحيل ناكو
 ونابب فسوي نبدمملضانلا خيشلا ملعنلاو

 ب !وبأ ل تحتفنا يذلا ىذاتساو يجش لل]

 شل ا هدب ىلع نيدلا يف هقفتلاو ةفرعلا

 راغحريكبنيرميهاربإ لضافلا
عضاوتلا لسملا انطيدمأ





ك انلكا زمقم .





 ىا

 ء ةنطاب و ة رهاظ همعن انيلع غبسأ . ةنملاو لضفلا ىذ هلل دمحلا

 دشرلا همهلآ و نايبلا هملع . هقلخ نم رثك ىلع هلضفو ناسنالا قلخ

 . ديمح زيزع طارص ىلا هئايبنأ و هلسرب هاده و

 هفصو ىذلا ةمألا ىداهو ةمحرلا ءىبن ىلع مالسلاو ةالصلاو
 ءادتقالاو هتنس عابتا ىلا اناعد و يح َر فوؤر هز أب لجو زع هللا

 .هللا مكتبخي ىن وعبتاق ةللا نوبت متنك ناي لق » : ىلاعت لاقف هيدهب
 . )1( » هيح َر ١ وفغ هللا و هدي ونذ مكل .7

 نيمباتلا ىلعف . ماركلا هتباحصو هلآ ىلعو هيلع لص مهللا

 موي لا ةلصتم ة رمتسم ةالص .ج هتنس اوعبتاو » هرثأ آوفتقا نيذلا

 . نيدلا

 ١ ةيش احلا » باتكل اب فب رعتل »

 بتكلا رئاس نيب نم ركنت ال ةيمهأو ‘ ىمظع ةميق اهل قيقحتلاو

 همدقت امل كلذو . ةعيرشلا مولعو ةيمالسإلا ةفاقثلاب ىنعت ىتلا
 ةرهطملا ةعيرشللو نيملسملاو مالسإلل ةليلج :ةمدخ نم بتكلا هذه

 . ةنمؤملا سوفنلا ىف نيكمتلا و .ةع اذإلاو رشنلا نم ةيوبنلا ةريسلاو

 » حيحصلا عماجلا ىلع ةتس ىبأ ةيشاح » ليلجلا رفسلا اذه و

 ثيداحألا نايبلاو حرشلاب لوانتي س ةميقلا بتكلا هذه نمض لخدي

 هباتك ىف ىرصبلا بيبح نب عيبرلا ى ةقثلا ظفاحلا اهعمج ىتلا
 بيبح نب عيب رل ١ دنسُمب تعني امك > حيحصل ١ عماجلاب فو رعمل ١

. 31 ةيآلا . نارمع لآ ةروس (1)



 ى ب

 ميهاربا نب فسوي بوقعي وبآ خيشلا هَبّتري نأ لبق هيلع ناك امبسح

 ` .. ةيهقفلا باوبالا ىلع ينالجرولا

 هب زاتمت ام ىلع ةوالع « عماجلا ةيشاح » حرشلا اذه زاتمي و

 رفوتت حرشلا انهف اهتمدخو ةيوبنلا ةنسلاب ىنعت ىتلا بتكلا
 : اهنم ة ريدقتلاو رابتعالا نيعب ذخؤت نأ نكمي ىرخأ بناوج هيف

 هتطاحال : ةيهقف ةعوسوم نوكي نأ.داكي باتكلا اذه نا _ أ
 : مهتاداهتجا و 3 مالسالا ءاهقف ءارآ دروي هثحابمو هقفلا باوبأب

 وأ س زيحت نود ى باتكلا ناضم فلتخم ىف ثيدحلا ءاملع لاوقأ و

 . هوقبس نمم ةلجآ ءاملعل عجارم ىلع كلذ ىف دمتعيو 0 قفأ قيض

 سابتقالا نم رثكي ناكف . ناديملا ىف قبسلا بصق مهل ناكو

 ربلا دبع نباو ، ىراخبلا حيحص ىلع رجح نبا هبتك امب داهشتسالاو
 ىف ىلاطجلاو ى حاضيالا ىف نكاس وبأو . اطوملا ىلع .ديهمتلا ىف
 ىراحصلا ملسم نب ةَمَلَسو ريغصلا عماجلا ىلع ىمقلعلاو . دعاوقلا
 . ثيدحلاو هقفلا ةمئآ نم مهريغو . ءايضلا ىف

 لدعلا نم جهن ىلع اذه هباتك ىف هللا همحر فلؤملا راس دقل _ ب
 هقفلاو ةيوبنلا ةنسلا ىف ةباتكلل ىدصت ملاع لك نم بولطم
 قفالا بحر ردصلا عساو _ هللا همحر وهف س هجهتني نآ ىمالسالا

 ناك امهم مهداهتجا ردقيو . ءاملعلا ءارآب بحري 0 ةفرعملل بحم
 ة درجتو ةيعوضوم لكب اهضرعيف اهدروي 0 ىبهذملا مه ؤامتن ١

 هباتك ربتعي ةيحانلا هذه نم وهف حوجرملا نم حجارلا نيبيو اهدقني و
 . ةرادج نع نراقملا هقفلا ع ون نم

 ءارآ دروي 0 ىضابالا هقفلا عجارم نم اعجرم باتكلا طعي - ج

 ءىراقلا نيعي هنإ 3 هيلإ اوبهذ اميف مهدَمَتعمو ، مهتارايتخاو هئاملع
هيلع فرعتلاو بهذملا اذه ىلع عالطالا نم ديزتسملا ةفرعملل بحملا



 ى ج

 مهتاسارد ىف نييعماجلا بالطلا دجنُي و ، هنع ةيعوضوم ةروص ذخأ و

 . مهثوحب و

 ىوح دقو . هدنس ولعو . هردق ةلالج عم عيب رلا دنسم نا _ د

 حرشلاب ءاملعلا دحأ هلوانت نآ هل بتكي مل ثيدح فلآ نع ديزي ام

 رمع نب دمحم هللا دبع وبآ خيشلا ريغ قيقحتلاو قيلعتلاو
 . اذه هباتك ىف هللا همحر ةتس ىبآ نبا

 دنسملا اذهل ىنامعلا ىملاسلا ديمح نب هللا دبع خيشلا حرشو
 هللا همحر ىفوت ذإ ، لماك بغ نايبلاو قيقحتلا نم هيف رفوت ام عم
 . هنم ىناثلا ءزجلا رخآ ىف فقوت دقو . هميتي نأ لبق

+ ٦٣ ٣ 

 ىننأ مغر _ ناديملا تمحتقاو . باعصلا تمَّشجت بناوجلا هذهلو
 . لوادتلل هجارخا و حرشلا اذه ةمدخل _ صاصتخالا ىوذ نم تسل

 ةتس ىف ىلوالا نيترم عبط نأ هل قبس دق حرشلا اذه نأ عمو

 1402 ةنس ىف ةيناثلاو . رابجنز ىف ةيناطلسلا ةعبطملاب ه 8

 . نامع ىف ةيقرشلا ةعبطملاب

 . ايفاو ايملع اقيقحت باتكلا قيقحت عقي مل نيتعبطلا الك ىفف

 ىتقالع نوك عم اذه . اهتابلطتمو ةيرصعلا ةبتكملا ىف هتناكمب قيلي
 ةمالعلا ىخيش ةقلح ىف هنم اءزج تسرد نآ ذنم ةديطو باتكلاب

 . نقزي ىنبب ، ىرب اجلا دهعملا ىف هللا همحر ركب ىبآ نب ميهاربا
 َيلع ةرمو اهيف هللا ىنناعأ ىتلا مايالا هذه ىلا ‘ تضم ةرتف ىف
 تنك تارتفلا هذه لالخو . ةدلبلاب قيتعلا دجسملا رامعل هسي ردتب

 باتكلا اذه جارخال ةنسلا بتكب نيلغتشملا دحأ هللا قفوي نأ ىنمتأ

 . ةدافالاو هنم ةدافتسالا ىلع ملعلا بالط نيعي ميلس قرشم هجو ىلع

 ةمدخ ىلإ مهقفوف هللا ةيانع مهتكردأ نممو مهتحأ نوكأ نأ وجرأو
. ةنسلا



 ى د

 طوطخملا فصو

 ةفلتخم ةيطخ خسن ةدع هل رّفَوَتَت حرشلا اذه نأ ظحلا نسح نم

 فلتخم ىلا لقنتلاو خسنل لا ءارو ىرجلا ءانع اذه ىلع رفو دقو

 ىلع كلذ ىف تدمتعا دقلو ‘ كلذ ريغو . ةلباقملاو قيقحتلل نادلبلا

 : اهنم ركذأ » فلؤملا دهع ننم ادج بي رق وه ام اهنم خسن

 م 1879 ةنس ىفوتملا واب نب ديعس جاحلا خيشلا ةبتكم ةخسن 1
 «راگذألا ُباَب» هتيادب طقف ىناثلا ءزجلا ىلع تلصحت نيئزج ف عقت

 ملست ال س ءورقم ىب رغم اهطخ طسوتملا مجحلا نم ةقرو 240 مضي
 : . خسانلا مسا ال و خسنلا خي رات اهيف دجوي ال ص ءاطخالا نم

 ةفلتخم كلذك نيئزج ىف حلاص جاحلا خيشلا ةبتكم ةخسن - 2
 . طسوتملا مجلا نم ةقرو 0 ىف عقي اهنم لوالا ءزجلا . ةباتكلا

 ءزجل او . ءورقم عساو اهطخ » بارشلاو ماعطلا بدأ باب « : هتياهن

 ءورقم و ليمج اهطخ ةقرو 0 ىف عقي لوالا ءزجلا نم مخضأ ىناثلا

 . خسنلا خيرات الو خسانلا مسا اهيف ركذي مل

 . قاروأ هصقنت طقف ىناثلا ءزجلا « ردي لاء » ةبتكم ةخسن 3

 اهسايقم ةقرو 5 ىف عقت ءاطخالا نم ةملاس "ليمج زب اهطخ

 ةريزجب ىتربمدنتلا . ؤاَفِس نب بوقعي خسانلا مسا مس 133 × 5

 دجت : نيكال ىنب دجسمب 1091 لاوش 11 خسنلا خيرات ةب رج

 . باتكلا لوأ ىف اهنم ةقرو رخآ نع ةروص

 ةداعا ىهو . ءازجأ ةينامث ىف ط وطخملل ةينامعلا ةعبطلا _ 4

 م 1983 ةنس ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو رشن ٠ رابجنز ةعبطل
 . ةيرجه 2

 طوطخم باتكلا اذه رصتخم نم ةخسنب اضيأ تنعتسا دقل _ 5

. 1223 ةنس ىفوتملا هلللا همحر ىنيمثلا زيزعلا دبع خيشلا فيلأت



 ى ه

 ىف ىناثلا ءزجلاو . ةقرو 217 ىف لوالا ءزجلا عقي نيئزج ىف عقت

 ةخسن نم ناميلس نب دمحم نب ناميلس خسانلا مسا . ةقرو 0

 ىب رغم اهطخ 1319 خسنلا خيرات 1204 خيرات ىف ةبوتكملا فلؤملا
 . 14.5× 1.5 اهسايقم رمحأو ىنب ءورقم

 ىرخأ بتاكم ضعب ىف ةيشاحالل ىرخآ خسن دوجو ىلا ريشأ و

 : اهنم ثارتلا ةيعمج نم وضع كلذب ىندافأ امك

 ةنس خسن ذ مات دحاو .7 ىف فطعل اب ذيمالتلا راد ةبتكم

 . نيدلجم ىف « نمحرلا دبع خيشل ا ه ىركبلا ةبتكم . ه 0

 / خيشل ١ ةبتكم > 1278 ةنس ىضاقل ١ ىلكب نب دمحم نب جاح هخسن

 ةبتكم . ةيادرفب ىسومو اباب ومح خيشلا ةبتكم . ةرارقلاب جاحلاب

 ةخسن اهيف دجوتو س نقزي ىنبب شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا
 . ءازجأ ةثالث ىف رابجنزب « شغرب » ناطلسلا ةعبط نمآ

 : فلؤا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص

 ىلا باتكلا اذه ةبسن ىف نيخرؤملا الو خاسنلا نم دحأ فلتخي مل
 خسانلا هذيملت لوقي » ىشحملا » ىب رجلا ىثكي وذملا ةتس ىبأ خيشلا

 نايب نب ملاس نب يلع نسحلا وبآ . خيشلا بتك نم اهريغو ةيشاحلل
 اهَّصوُسْتَم نيب و باحصالا بتك حرش ىف عرش مث » ةيشاحلا ةمدقم ىف

 هشيداحأ عيمج ححصف بيت رتلا باتك مث ٠ .. زجوملا باتك

 . »» خلا ٠ ٠ . اهح رمث و

 ةمج رت ىف تي رامتل ا نع القن بوقعي نب ملاس خيشلا لوقي
 اقذاح ناك » ه 1240 ةنس ىفوتم ١ يجعصم ا فسوي ني يلع خيشل ١

 ةيشاح) هطخب تيأر دق و ى بتكلل اسن و . رعشلل امظان . بيدأ

 . (1) (اسارك 70 ىف هنتمو حيحصلا عماجلا ىلع ةتس ىبأ ىشحملا

. 8 ص .4 ةب رج ةردب زح خي رات )1)



 ى 9

 ... » : ةتس ىبأ خيشلا ةمج رت ىف رمعم ىيحي يلع خيشلا لوقيو

 ةيشاحلا هذه ربتعتو ص بيبح نب عيب رلا دنسم ىلع بيترتلا ةيشاح
 . )2( » اهمَيقأو > هبتك اجأ

 « ىراضحلا ثعبلا » هباتك ىف ىربعجلا تاحرف روتكدلا لوقيو

 دمحم ىشحملا » باتكلا ىف اهدمتعا ىتلا ممججارملا نم ةيشاحلا دع دقو
 بيبح نب عيب رلا دنسم وهو بيترتلا ىلع ةيشاح ةتس ىبأ نبا

 . (3) ىنالجراولا بوقعي ىبأ بيت رتب

 ١ : باتكلل ةيملعلا ةيمهألا

 : ىلي اميف اقباس تركذ امك باتكلا اذه ةيمهأ ىلجتت

 ىللا هعماج عجري ةرومغملا ديناسملا مدقأ نم دنسم تابثا ۔ 1

 ىرصبلا بيبح نب عيب رلا ثدعملا.مامالا فينصت ةرجهلل ىناثلا نرقلا
 " كش الب ثيدحلا ةسردم ءارثا ىف ةيلاعفب مهاسي فوسو

 اولاني ىتح سانلل هبيرقتو ى فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا حرش 2
 " قالخألاو كولسلا ىف ةبولطملا ةودقلا هنم

 ىف ةهيزن ةيعوضوم ةعوسومب ىمالسالا هشقفلا ءارثا - 3

 . اهنيب اميف حيجرتلاو ةيهقفلا ءارآلا ةشقانم

 ةمدخ ىف 0 ةيضابالل ةلاعفلا تامهاسملا نم جذومن ءاطعا 4

 خي راتلا ربع ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا

 لالخ نم ثيدحلا مولعب ةيضابالا مامتها ىدم حيضوت ۔ 5

 حرشلا ءانثأ هل فلؤملا فيظوت

 . 192 ص . سنوت ةقلح . خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا (2)
. 796 ص . ةيضابالا ةديقعل ىراضحلا دعبلا (3)



 ىز

 « دنسملا » بيترتلا باتكب فيرعتلا

 ىف « ادنسم » ىنامعلا ىديهارفلا بيبح نب عيب رلا مامالا فلآ

 فسوي بوقعي وبآ مامالا هبترف . ةرجهلل ىناثلا نرقلا ىف ثيدحلا
 ىلا دنسم نم هلوح ذا « بيترتلا » هامسف ىنالجرولا ميهاربا نبا

 فنيس نبا نايفس وبآ ليحرلا نب بوبحم تاياور هيلا مضو عماج
 حلفأ مامالا تاياورو . عيب رلا نع . ىشزقلا ةرسيه نب ١

 ' رشب مناغ ىبأ نع متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نبا
 ناكف > ديز نب رباج ءاثعشلا ىبآ ليسارمو ٠ ىناسرخلا مناغ نب ١

 من ء هنم ةدافتسالاو هلامعتسإ سانلا ىلع لهسف ءازجأ ةعبرأ ىف

 عبطو س شيفطا فسوي :نب دمحما خيشلا نيئزج ىلا هبيترت داعأ
 : . ه 1326 ةنس ةيرجح ةعبط

 ةعبط اهنقتأو اهحصآأ و ةفلتخم تاعبط بيت رتلا باتك عبط دق و

 دوهج اهيلع رفاظت دقو س 1340 ةنس ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا
 تءاجف : شيفطأ قاحسا وبأ خيشلاو ى :ىملاسلا خيشلا نيملاعلا

 : قيلاعتلا و سراهفلا فلتخم عم اهثيداحآ ةمقرم ةطوبضم ةححصم

 . باتكلا اذه عم انت يسم ىف اهتدمتعا ىتلا ةخسنلا ىهو

 مسا هذه هتعبط ىفو هحرش ىف ىماسلا خيشلا هيلع قلطأ دقو
 ٠ _» حيحصلا عماجلا «

حيحصلا عماجلل فيرعت ةقاطب ىلي اميفو



 ىح

 عيب رلا دنسم بيت رت

 04 ءازجألا ددع

 اثيدح 5 اهيف ثيداحألا عومجم

 742 دنسملا ثيداحا عومجم

 263 3 و 4 ءزجلا ىف بترملا تادايز

 1045 راركتلاب ثيداحألا عومجم

 993 ةرركملا راثآلا فذحب ثيداحألا عومجم

 : ةيلاتلا ماق رألا ىلع دنسلا ثيح نم بيترتلا عزوتي

 اثيدح 0 دنسلا ىلاعلا لوصوملا _ أ

 213 ءاثعشلا ىبال لسرملا - ب

 59 ةديبع ىبال عطقنملا ل ج

 42 هريغو عيب رلا لضعم _ د

 13 نيعباتلاو ةباحصلا راثآ _ ه

 60 بيترتلا اذه ىف مهنع ىور نيذلا ةباحصلا ددع

 اثيدح 9 هنع ىور سابع نب هللا دبع مهالعأ

 753 ةباحصلا نع ةيورملا ثيداحالاو راثآلا ددع

292 مهيعب ات و نيعباتلا نع راثآلا ددع



 ى ط

 : قيقحتلا ةيجهنم

 : ةيلاتلا تاوطخلا باتكلا قيقحت ىف تعبتا دقل

 . ةدمتعملا خسنلا نم هحيحصتو باتكلا صن قيقحت 1

 . ةينآرقلا تايآلا جيرخت 2

 حاحصلا ىلع بيترتلا ىف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت 3
 . ءزج لك رخآ ىف كلذل صاخ سرهف عضوب ةنمسلا بتكو ةتسلا

 . فلؤما اهيلا قرطت ىتلا تاعوضوملل سرهف عضو ۔ 4

 . . بيترتلا ىف نيدمتعملا دنسلا مالعأل ةيفاو ةمجرت - 5

 . دنسملا بترمو « ةيشاحلا » باتكلا فلؤمل ةيفاو ةمجرت 6

 ةباحصلا نم دنسملا ىف ةدراولا مالعألل ةرصتخم مجارت ۔ 7

 . . نيعباتلاو

 ابيترت اهبيترتو ةيشاحلا ىف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا ةسرهف - 8

 . اهيف لوألا فرحلا بسح ايدجبأ

 مالعالا ءامسا و ةيشاحلا فلؤم اهيلع دمتعا ئتلا بتكلا ةسرهف ۔ 9

 . اهيف ةدراولا

 . فلؤملا مهنع لقني نيذلا خ اشملا ضعبب فد رعتلا _ 10

 ىريدقتو ءانثلاو ركشلا تايآ لجسأ نآ ةياهنلا ىف ىنت وفي ال و

 لمعلا اذه ىف مهب تنعتسا نمو ىناوخا اهلذب ىتلا دوهجلل لماكلا

ةنوعملاو ةدعاسملا لك _ هللا مهظفح مهنم تدجو دقلو . قاشلا



 ك

 مسق ةذمالت ضعب ركذلاب صخأو ايبدأ و ايدام ىبناجب اوفقوو

 باشلا مهتمدقم ىفو ‘ ةيادرغب ديعس ىمع دهعمب تايعرشلا

 مهيلا هجوأ اعيمج ءالؤهلف . دمحأ جاحلا مورك لصحتملا طشانلا

 مهلامعأ لعجي نآ و مهبيثي نآ ىلاعت هللا ايعاد ليمجلا ناق رعو ءانثلا
 ننب الَو لام هيف عفني ال عوَي مهعفنت ةدلاخلا تاربملا نم انلامعأو
 . نيمآ . ميلس بلقب هللا ىتأ نَم لإ

 ناك امو همرك و هللا لضفبف نسح نم اذه انلمع ىف ناك امف

 ةيملعلا هجاومآ مامآ ىتليح فعضو ىزجع نمف صقن نم هيف

 . ةددعتملا تاعوضوملاو س ةملطالتملا

 تاعبطلا ىف هنيسحت ىلع ءىراقلا ىخآ _ نواعتن ىكلو

 ريصبل ١ دقانل ١ نيعب باتكل ١ ا رقت نآ كوجرأ _ هلل ١ ءاش نا _ ةمداقلا

 نم هتظحال ام ىلا ىندشرت مث 0 ريثكلا ىلا شطعتملا ديفتسملاو
 . اهك رادتو اهحيحصت ردجي صئاقن

 ريصنلا معنو ىلوملا معن هنا 4 باوصلل قفوملا هللاو

 ه 1414 ىلوالا ىدامج 21 ةيادرغ نقزي ىنب
 م 1993 ربمفون "7 |

يالط دمحم ميهاربا



 ك ا

 إل_نئتةبصوهل:ود كاوس لامو عيجرلا ںايهرلاهل ؛مسب

 ا البس ةيبسلا اهل ذوازلاهلز! ء ء

 :نبجسوع / , ءالبي يبوتلا
 السواانكلاران رو۔الوسراملمتااهنمب ذلا ىران ديسراع
 ابولقلازاشنياىهباينبماليخبتو :تعجرو حت هكي .
 هراعلهللؤعو هبلس هلابلط .لصبلا .:

 انتفيإرسعناام ينلا دحاام ناكاماي دىروالبصوترتب هعبتاو , __
 اتاجتحيؤزربلزلامفاهببفنمانتهو لمش ز فسا

 هلامو محرهللبونملااجبن لالب اتكاملخهاو :ةليلب ف
 نره»يحوومزلا نلبجرولا عفاربااباعمس وباب وهب با قبا
 )دنسلاو ولا دةعيتسداسلا نياملا ٍأنمتن ( هلزجاسجإن 9

 عهيلن ارش هيلانمابعرامع؛بزابرباجانس ملسم ةلطيبع اا
 انفالامجاو ةبوص هلبحاح) ضماو يعمجا عنميف
 ر انهلاهودفب دابقلازاعالعتتنلااس هلان ايز نل

 ةماعلاوصم ام لوبقملا لصلا معلاو لونمنملاو لوننمملااني جما نر
 اقلاوامتوتينامئهنسباسبجررهئس2 ةيمرلا برجزريوجحزا
 هيودلرنسريارم الليويرجلاورجنوبدكهلا بعرب خ ومو
 اغالب ارجا قلا تنالئو ميو دامتجالاودجلا فاش يرمش
 وردايغةص همو يكف زيزميسلمي دلبلا ن ةمبرشلللحملاج
 ىبنلا دتخيرسلجمو عقو هيوج دلبل وبلا هبنم يو دحالا موب

 : ه م, . 6 ! , : . 2 1 ,اعاخومفماواباجالابتكحرشس . كمجلتةراكلادو -

 3 جاضبالا م اتكحئ ن أ ونلا اباتك رزجومل )اباتحك
 ااحاتجا دبو هلىكهبلمع ابنكهىلا همحر حاترم اينام )

4 , 
 ےانككارم لوالا ةعفعلا ع ةبرع

ىفطا اب زيم شنلار | بيرم



 كل ب

 ةرينونل امرو ذعب هازاليضش هملازماهكنع نمم !الينام هلوسسسف

 لم)نمانلعجبزا همرئوءدوبيزمت هلزاسنب مالسلا هيلع زوسرلا
 هبلا عبن هعترسبت ام خا ,اده خلامالسدلا هبلع هيبن ةعامش

 طلاؤزعهن)هيدلابزوبللابجوم وهفكجولاملاخ هلعجو يلسملا هب
 هضبيببتنم خارجلا ناكويماعلا برهلل دجناوزبما ريدج هباجالاب ورب

 ربح ]ماعىال(وجامترشع ون اث ةعمجملا موب
 ضىببما,نيم)ءعللسبا زاو ةالملازفواامبحامهرع ةيوبنلا ة يلازم

 هلاج هزوعزنسحوملا ه ةاشلا ذم تلكوت
 نيدبمالهتريس عابتاو هنا ءابفف اانفزريهمل ام هنهيزمزو هك واهملومل رب

 رامتلا :وم دنخ دحألاو ويو السلاهيامعيونبالضمب نيريف او

 ىفغناءالع:ةمرىلاجانمللزملذلا تمتريفجلادبجلادبلع بناو -

 ىبا نبهبعس سوم زب بوفعي زبوامسبببوفعب هاوس زه
 , ابإللوزسم . ةنتلادووادرب ناهر لامعش ايركز نب حب لاوزب سافلا
 ب :لفب هملاوتايحانلنونباو لام عبنيالموياغبهىلا هعينوسوبنلا
 هنع هللاوهنع ونورمل ادجمرب بويا انرعةكوملا همل اوهبخ الافخاسن لس

 هما اهرزبك ..يب حباسم ةب جيرج يماعلا در ءال مهناو نم)

 (نمسواع هلامو نم , اهبس اكو امبن اكل ربنع ]مهملاام ( ؛ جب

 يلاعلاو للدملا يلسرلاو يمينا ماغد

 ىانلا يب ةريخالا ةحفصلل ةريرم
م ر . ر دسي ل ا ؟ م



حاشلا_برر





 كل ه

 ةتس ىب أ نب ورمع نب دمحم هللا دبع ويآ

 هللا همحر عيب رلا دنسم حراش

 (م 1679 1614) (ه 1087 . 1022)

 دمحم نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا مامالا وه : هتاسنو هدلوم

 ةنس ةيسنوتلا ةبرج ةري زج نم شضشكيودس ةم وحب دلو , ةتس ىبأ ند دمحأ نبا

 (1) ةتس 7 أ ند دمحم نب ورمع خيشلا هدلاو ةياعر ىف أشن و . م 1614 . ه 2

 . 1050 ةنس ىفوتملا (2) « لوالا فلسلا هيلع اميف لوعملا عومجملا » ةلاسر بحاص

 1040 ةنس رصم ىلا رفاس هسار طقسم ىف ميركلا: نآرقلا ظفح نا دعبو

 ةرهاقلاب رهزالا عماج ىفو نولوط نبا ىحب ةيضابالا ةسردملا ىف هملعت لصاوف

 ةسردمب ةيضابالا ةيملعلا ةثعبلا خيش وهو رصم ىف هتايح نم ةرتف ىضقو

 . اهسيئرو نولوط نبا

 ام الا ليصفتلاب هخئاسم ركذ ىلا هل ةمجرتملا رداصملا ضرعنت مل : هغئاسم

 دمعس نب هللا دبع دمحم ىب ١ خيشل ١ ىلع هذملتت نم هت اب اتك ىف هبيل ١ رشي ناك

 هللا دبع نب ناميلس عيب رلا ىبأ خيشلا ىلعو (3) 1068 ةنس ىفونملا ىشكي ودسلا

 . (5) ةتس ىبا نب دمحأ خيشلاو (4) ديز ىبأ نبا

 ه 189 ص . سنوت ىف ةيضابالا ، رمعم ىيحي ىلع ۔ 1
 ٠ 147 ص . ةيضابالا دنع ةديقعلل ىراضحلا دعبلا ‘ ىربعجلا تاحرف

 ٠ ةبرج ءاملع مجارت ىف ةلاسر ، تيراعت ىلع ني ديعس
 ٠ ةريخالا قاروالا ص مالسالا دعاوق ىلع ةيشاح س نايب نب ىلع

 ٠ ةبرج ىف ةيبهولا ةبازعلا ماظن ، ىربعجلا تاحرف
 ٠ 179 ص . ىراضحلا دعبلا 4 ىربعجلا تاحرف ۔ 2
 ٠ 147 ص ٠ ىراضحلا دعبلا 0 ىربعجلا تاحرف ۔ 3

 ٠ 114 ص . ةتس ىبا تاباوج ۔ 4

 ٠ 147 ص 0 ىراضحلا دعبلا ، ىربمجلا تاحرف ۔ 5

٠ 189 ص ت سنوت ىف ةيضابالا ، رمعم ىيحي ىلع



 ك و

 ملعلا لهانم نم ىوترا نا دعب سي ردنلاب رفتشا دقل : هتناكمو ىملعلا هطاشن

 ةلاكو » اماع نرشعو نامث اهيف ثكم ىتلا رصمب هنم جرخت ىذلا دهعملا سفن ٣

 . » نولوط نبا

 دصب ةبازعلا ةقلح سارتف ةبرجب هسار طقسم ىلا عجر ه 1068 ةنس ىفو

 فلتخم ىف ميلعتلا و داشرالاو ظعولا مزالو . ىشكيودسلا هللا دبع هخيش ہش ةافو

 رصعلا ةالص دعبو . حاببصلا ةرتف ىف ابلاغ كلذ ناكو . اهسرادمو ةريزجلا دجاسنم

 . كلذل تثيه ةصاخ ةروصقم ىف « نكال

 هتقو نم اءزج خيشلا صصخ ثيثح طاشن نم ركذ ام ىلع ةوالع : هفيلآت

 ام ةرثكل ىشحملا مساب ةيضابالا ءاملع نيب فرع ىتح حرشلاو قيقحتلاو فيلاتلل

 فيلآتلا نم ةعومجمب ةيمالسالا ةبتكملا كلذب ىرثاف . (6) تافلؤملا نم حرشو قلع
 : ىهو طوطخملا اهنمو عوبطملا اهنم . ذفانلا هركفو هملع ةرازغ نع منت ىتلا ةميقلا

 هلوق ىلا ىهتنا س ريسفتلا ىف ىزاوهلا مكحم نب دوه باتك ىلع ةيشاح _ 1

 . ط وطخم ٠ ىطس رلا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح » `ة ىلامت

 فسوي بوقعي ىبال بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت باتكل حرش لب ةيشاح - 2

 . هقيقحت ددصب نحن ىذلا وهو نيئزج ىف ىنالجرولا ميهاربا نبا

 . طوطخم ىخامشلا دمحا سابعلا ىبال ديحوتلا ةديقع حرش ىلع ةيشاح - 3

 ىف ىلاطيجلا ليعامسا حخيسلل ىئاشولملا رصن ىبأ ةينون حرش ىلع ةيشاح _ 4
 . طوطخم . ةديقعلا

 . ىئاشولملا ىسيع نب نيروغبيت خيشلل نيدلا لوصا باتك ىلع ةيشاح - 5
 . طوطخم

 . طوطخم . ىنالجرولا ىفاكلا دبع رامع ىبال زجوملا باتك ىلع ةيشاح - 6
 . طوطخم . ىناملا دبع رامع ىبال نتالاهحلا حرش باتك ىلع ةيشاح _ 7

 .طوطخم . ىفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع ىبال تالاؤسلا باتك ىلع ةيشاح - 8

 ٠ 147 ص . ىراضحلا دعبلا } ىربعجلا تاحرف ۔ 6

` . :89 ص . سنوت ىف ةيضابالا ‘ رمعم ىيحي يلع



 ك ز

 ىخامسشلا ديعس نب دمحأ سابملا ىبال دابعلا لاعفأ نييبت باتك ىلع ةيىشاج _- 9

 . طوطخم . ىسوفنلا .{

 . ةيرجح ةعبط

 . عوبطم . ىن وانجلا ىمحب ءاي ركز ىنال حاكنلا باتك ىلع ةيشاح ۔ 1

 . طوطخم . ىنوانجلا ىبحي ءايركز ىبال ماكحالا باتك ىلع ةيشاح _ 32

 خيشلل اياصولا و ةعفشلاو ةبهلاو عويبلا مسق . حاضيالا بانك ىلع ةيشاح _ 3

 . عوبطم . ىخامسثلا ىلع نب رماع

 .ةيرجح ةعبط عوبطم . ىلاطيجلا ليعامسا خيشلل مالسالا دعاوق ىلع ةيشاح _ 4

 .ةيرجح ةعبط ع وبطم . ىلاطيجلا .ليعامسا خيشلل ضئارفلا باتك ىلع ةيشاح _ 5

 فالتخالاو هقفلا لوصا ىف فاصنالاو لدعلا رصتخم حرش ىلع ةيشاح. _ 6

 . ط وطخم . دمحأ :سابعلا ىال

 . ط وطخم . هسلاحم ىن اهردصأ ىنل ١ ةيئاضقلا ماكحالا همذ عمج رتفد _ 17

 ةعوبطم . هريغ و ىبعصملا. ةباحس ىبأ ند دمحه ىلا ةب وحأو ىوانف ةع ومحم - 18

 . «آ) خايشالا فيلأت ناويدلا موص باتك عم ةيرجح ةعبط

 . ناب نب ملاس نب ىلع ىفولا هذيملت قيلاعتلاو ح ورشلا هذه عمجب متها دقو

 . (8) هتدلخ و ليمجلا هطخب اهدلخف . ه 1103 ةنس ىلاوح ىفوتملا

 طاسوالا ىف هب فرع امل ىثحملاب هترهش بناجب ردبلاب كلذك رهتشا دقلو
 . (9) كانه ةرظانملاو ملعلا سلاحم ىف هرون عاعشال فر رشلا رهزالاب ةيملتلا

 ىملعلا قيقحتلا ينيب ءاملعلا نم ملاع عمجي نأ ادج ميظع : هقالخاو هبقانم
 . سفنلا ءافصو كولسلا نمسحو هللا نم ةيشخلاو

 ةيشاح باتك ةياهن ىف ملاس نب ىلع خيشلا هذيملتو هبتاك فيلأتلا هذه بلغا ركذ دقل ۔ 7

 ٠ ىلاطيجلا ليعامسا خيشلل دعاوقلا ىلع ةتس ىبا

 ٠ 158 ص . ىريبمجلا تاحرف ٠ ىراضحلا دعبلا - 8

٠ 190 . 9 ص ٠4. سنوت ىف ةيضابالا . رمعم ىمحي يلع - 9



 ك ح

 همحر ناك ه : نايب نب ملاس نب ىلع ىنولا هذيملت ليلجلا خيسلا نع لوقيو
 ديعولاو دعولا ركذو . نآرقلا ةوالت دنع اصوصخ و . هللا ةيشخ نم ءاكبلا ريثك هللا

 سخنل ةكوش ىلا جاتحاف بكار وهو ةرم تاذ هعم ارئاس تنك ىنأ هعرو نمو

 وه ام عطقا) :: ىل لاقو ىناهنف ةبطر ةكوش اهنم عطقأ ةلخنل ىدي تددمف . هتباد

 ۔ (سباي

 . ايندلا: ىف هدهز نمو . نطاَوَم ىف كلذ هل رهظ ءاعدلا باجتسم هللا همحر ناكو
 فلحأ الو . دحأل فلحا ال ىنأ : ىنع اوظفحا ه : لوقي ناك هنأ ةرخآلا ىف هتبغرو

 هتكرت ىل ركنأو ائيش هيلع تيعدا نمو . هل هتعفد ائيش لع ىعدا نمف . ادحأ

 .. هئفلحا الو

 هللا همحر ناك هنأ ىتح . هذيمالت رفصا ةلزنم هسفن لزني هللا همحر ناكو

 ناكو ى هذيمالت رغصأ نم اناو . رصمب انك نيح ةحابسلا ىنملعيو رحبلا لخدي

 نا الا اعحطضم وأ ادعاق و . ايشامو ابكار نآرقلا ةوالتو هللا ركذ نع رتفي ال

 ١ . (10) لغاش هلغش

 ةمدخو ملعلا رشنو هللا ةملك ءالعا ليبس ىف لصاوتملا داهجلا اذه دعب : هتافو

 ىشحملا ربقب فورعم هربقو . م 1679 _ ه 1087 ةنس هراوج ىلا هللا هراتخا مالسالا

 همحر ةنس 65 هرمعو ةبرج ةريزجب سكيودس ةموح نم (11) « نيِسرَو ه ب
 . هنع يضرو هللا

 ٠ مالسالا دعاوق باتك ةيشاح ةمتاخ . ىلاطيجلا ليعامسا خيشلا - 0
. 148 ص . ىراضحلا دعبلا . ىريبعجلا تاحرف ٠د ۔ 1



 ك ط

 ىنالجراولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ

 دنسملا بترم

 (م 1175 . 1106) (ه 570 _ 500)

 ىنالجرولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبآ دهتجملا مامالا وه : هتاسشنو هدلوم
 ةيناثلا ةقبطلا ىف تاقبطلا ءاملع هفنص وو . ىرجهلا سداسلا نرقلا لناوأ ىف دلو

 رئازجلا قرش بونج نالجراو ىلا ةبيرقلا ةتاردس ةنيدم ىف (1) (600 _ 550) رشع
 . هريغو ليعامسا ندا بويا ناميلس ىبأ خيشلا نع هسأر طقسم ىف ملعلا ذخأو

 مولعلا ءىدابم نم اطسق لانو . ىضابالا بعذملا ىلع هقفتو ميركلا نآرقلا ظفحف
 . . ةيمالسالا

 ١وققح نيذلا ىمالسالا خيراتلا ىف تالحرلا مالعأ نم خيشلا ربتعي : هتالحر

 . تالحر ثالث هل خيراتلا لجس دقو ث كلذ ىف ةقفوم ةيملع جئاتن

 . ملعلا نم ةدازتسالا ةيفب سلدنالا ىف ةبطرق ىلا لحر بابسلا نس ىفف

 . ثيدحلاو ةغللاو باسحلاو كلفلا ملع ىف رحبتف

 ةديصق ىف ةلحرلا هذه عناقو دلخف جحلا ةضيرف ءادال زاححلا ىلا لحتراو

 ةيزاجحلاب فرعتو اتيب 360 غلبت اباياو اباهذ ةلحرم ةلحرم اهليحارم لجس ةلي وط
 : : ا هملطمو )4(

 رئاشعلا موكجُو نم رقي رايتفب ًالجزاَو زيح نم محلا مون اَنْجَرَخ
 تيح ءاوتسالا طخ فراشم ىلا لصو دقو ىبرغلا نادوسلا ىف هناغ ىلا لحرو

 . (5) راهنلاو ليللا ىواست كانه فشتكا

 ٠ ىالط ميهاربا/ت س 491 ص :ة 2 ج 4 برغملاب خئاشملا تاقبط 0 ىنيجردلا ۔ 1

 ٠ 492 ص . 2 ج .0 قباسلا ردصملا ۔ 2

 ٠ 4 ص . 2 ح ‘ قباسلا ردصملا = 3

 ٠ ةميقلا تاطوطخملا نم ةديصقلاو 494 ص ٠ 2 ج . قباسلا ردصملا ۔ 4
٠ ةيرجح ٠ط . 282 ص . 3 ج & نامربلاو ليلدلا .\ بوقعي وبا ۔ 5



 ل

 ىوتفلاو ةرظانملاو سيردتلاو فيلأتلل خيسلا سلج دقل : هفيلآتو هطايشن .

 ماوع] ةعبس هراد ىف ماقأ هنا هنع ركذو . هسأر طقسم ىف ماقملا هب رقتساو

 همايق ىوس ثىش كلذ نع هفرصي ال ءانفالاو سيردتلاو فيلاتلاو خسنلاب لغتشي

 . ةعامح ةضيرفلا ءادال

 ان دالبب تفقو ه : لاق ةاقتلا ضمب ىنثدح : ناقبطلا بحاص ىنيجردلا لاق

 فاصنالا و لدعلا باتك نم نامث وأ خسشضن عبس ىلع غيرأو فوسو ةليطست

 . () . هديب

 . سبتقم ران لك نمو . سفنتم و> لك ىف هل ه : كلذك ىنمح رادلا هنع لاقو

 ريسلا ةياور ىفو . رابخالاو ثيدحلا ىف » . ناسللا ملع ىنو نآرقل ١ ملع ىذ دي هل

 مل و . لاحرلا ةفرعم و . ماكحالاو ةيمالسالا مولعلا و . مالكلاو رظنلا ملعو ‘ راثآلاو

 . (7) « نيمدقالا مولع ىلع عالطا نم لخي

 ولعب هل دهشت ةميق ةماه فيلآتب ةيمالسالا ةبتكملا خيشلا ىرثا دقل : هراثآ

 : ىمهو ةيملعلا هتناكمو هبعك

 ءازجأ ةثالث ىف « ناهربلاو ليلدلا » : ب فورعملا لوقعلا لهال ليلدلا باتك _ 1

 . وجاب ىفطصم بلاطلل رتسيجام ةلاسر ىف اديج اقيقحت اريخأ هقيقحت مت

 ىف همبط .ديعاو . ه 1306 ةنس دحاو دلجم ىف ةينورابلا ةعبطملاب باتكلا أ

 هققح ءازجا ةثالث ىف فالتخالاو هقفلا لوصأ ىف فاصنالاو لدعلا باتك _ 2

 نامعب قيقحت نودب عبطو . انوقرم هكرت ىمانلا ةفيلخ ورمع موحرملا روتكدلا
 : . م 4

 ةعبرا ىف هددصب نحن ىذلا بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت حيحصلا عماجلا ۔ 3

 نودب ه 1315 ةنس رصمب ةين ورابلا ةعبطملاب دحاو دلجم ىف عبط . ءازجا

 ٠ 491 ص . 2 ج 0 تاقبطلا 0 ىنيجردلا ۔ 6

٠ ه9!۔ص. 2 ج . قباسلا ردصملا ۔ 7



 لا

 ةنس ةيفلسلا ةعبطملاب عبطو . ةيرجح ةعبط رئازجلاب كلذك عبطو ٠ قيقحت
 قاحسا ىبأ خيشلا ميقرتو ةسرهفو ىملاسل ا هللا دبع خيسشلا حيحصتب ه 1349

 . ش شبيفطأ ميهاربا

 2 ردي لآ » ةبتكم ىف اهنم ءزج ىلع رثع . دوقفم دنسملا لاجر مجارت ىف ةسارك _ 4

 . نفزي ىنبب طوطخم

 ءزجلا . ىداربلا ميهاربا نب مساقلا لضفلا وبأ ىار د وةفم ريسفتلا ىف باتك _ 5

 هب لصرو ةقرو 700 زواحي هنا رزحو عساتلا نرفلا ىف غي را ىف هنم لوالا

 . نارمع لآ ةروس رخآ ىلا

 . ناهربلاو ليلدلا باتك عم عبط قطنملاو ةسدنهلا ىف ني رحبلا جرم باتك _ 6

 . 2 ج

 ىنسح نسح ىسن وتلا خرؤملا ركذيو دوقفم _ برغملا تاحوتف ىف باتك _ "7

 . )8( » وبكسنيتن وم « ىسنرفلا قرشتسملا ةكرت يف ٥آر هنأ باه ولا دمع

 تيار هنع لاقو . (9) ةبلطلا ضعب نع ىخامشلا كلذ ىوري هقفلا ىف باتك - 8

 . ريثكلا ءىشلا ةب وحالا نم هل

 . (10) ه 570 ةنس ةنتاردسب هسأر طقسم ىف هللا همحر هتافو تناك : هتافو

 ٠ 239 ص ٠ رئازجلا ىف ةيضابالا .\ رمعم ىيحي يلع ۔ 8

 ٠ 444 ص . ريسلا . ىخامشلا - 9

 ٠ 493 ص ٠0 تاقبطلا 0 ىنيجردلا

٠ 445 ص .© ربسلا . ىخامشلا ۔ 0



 ل ب

 ىديهارفلا بيبح نب عيبرلا

 (ه 175 ىفوت ؟ )

 ىرصبلا ىديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ وه : هتاسنو هدلوم

 50) نيعباتلا عباتل ةيلاوملا ةقبطلا ىف تاقبطلاو ريسلا ءاملع هفنص نامع دزا نم

 . (1) (ةيناثلا ةئاملا نم ةيناثلا

 ذيملت ورمع نب بيبح وه هوت ! . نافطغ ةقطنم نم نامع ديهارف نم هلصأ

 نم ةعامج عم ةرصبلا نم فسوي نب جاجحلا هافن دقو . ةرصبلاب ديز نب رباج
 مل وأ اريغص هكرت هنا اما . ملعلا نم ائيش هنع وري مل هنبا نكلو (2) ةيضابالا

 . كاذ نآ ءاملعلاو ملعلا سلاحم ثبح ةرصبلا ىف ىقبو نامع ىلا هعم رجاهي

 نسلا ثدح وهو ةيبرحلا ةلحم ىف لزنو ةرصبلا نكس : هخويشو هملعت
 ملسم ةدبع وبآ : مهنم اخيش نيرشعو ةسمخ ىلا اودع نيريثك نع ملعلا ذخأو

 حون نب حلاص حون وباو . بئاسلا نب مامضو . ديز نب رباجو . ةميرك ىبا نبا
 ... مره نب ورمعو . ىيحي نب سابعو 8 جيرج نباو . ةرق ىبأ نب ىيحيو . ناهدلا

 . (3) ريثك مهريغو
 همحر ملسم ةديبع ىبأ خيشلا ةافو دعب ةيملعلا ةسائرلا هيلا تلآ : هطاشن

 ىوتفلاو ميلعتلل ردصتف . ىضابالا بهذملا عابتأل اعجرم ناكف ه 150 ىلاوح هللا

 . (4) ةوعدلا لها هيجوتو

 ً ٠ ىالط ميهاربا /ت . 3 ص .0 2 ح 0 برغملاب خئاشملا تاقبط - 1

 ٠ 178 ص . بازيم ىداو خيراوت ضعب ىف ةلاسر 0 شيفطا بطقلا .
 ٠ 150 ص ٠ ةيضفلا دوقعلا . ىثراحلا - 2

 ٠ طوطخم . 26 ص .0 ةيضابالا دنع اهتناكمو ةنسلا ةلاسر ، شوكب ىسعي ٠د - 3

 ٠ 102 ص . يسلا . ىخامشلا ۔ م
٠ 276 ص . 2 ج 0 برغملاب خئاشملا تاقبط . ىنيجردلا



 ل ج

 نيودت ىف لضفلا مهل نيذلا مالعالا ءاملعلا نم ددع هنع جرخت دقل : هذيمالت

 : مهنم ركذن مهدعب ةبقامنملا لايجالل اهديلخت و ةيهقفلا هتاداهتجاو هئارآ

 ةديبع ىبأو مامض ةقلح ىلا مهقبساو . انس مهنم ربكأ ناك ذا ميلعتلا ىف هئاقفر
 7 رينلا نب رتنمو . ىناوزنلا رذنملا ند ريشب رذنملا وبأ . نامع لا ملعلا ةلمح مهو

 لئاوو . ىشرقلا ليحرلا نب بوبحمو . ىوكزالا رباج ىبأ نب ىسومو . ىنالعجلا
 . ىحشفلا ىلعملا نب دمحمو . ىناسارخلا هللا دمع نب مشاهو . ىم رضحلا بوبا نب ١

 )5( ةرفص ىبأ ن كلملا دبع ةرفص وبأو

 ذخأ دقو . يناسارخلا هللا دبع نب مشاه : مهنم ناسارخ نم بالط هل ناكو
 . (6) ريفغلا مجلا نييقارعلا نم هنع اضيا

 )7( » انتقث و انماماو انيقت عيبرلا » ةدبع وبأ خيشلا هنع لوقب : ةيملعلا هتناكم

 ةديبع وبآ خيشلا هب ىضر دقو . « انيقتو انماماو انهبقف » :: تاقبطلا ىف هنع لاقو

 هبلع رذعتو جلافلاب بيصأ امدنع ةوعدلا لهال جيجحلا دفو ةسانر ىف هل ةفيلخ

 هنع ةي.اورلاو ثيدحلا ةباتكل ةرصبلا ىف ىضابالا بعحذملا ءاملع نم ريتخأ دقو

 ملف ه هاوس ام كرتن و هنع بنكن ىتح دانسالا بيرق اعرو الحر اورظنا ه : اولاقو

 مامض نع مهل ىوري ناك و . باجتساف كلذ هنم اوبلطف بيبح نب عيب رلا ريغ اودجي
 هرم] عيشي نأ هسفن ىلع فاخ املق . هللا مهمحر سابع نبا نع . ديز نب رباج نع

 هناوخا نم ءانتا نم الا عيمجلا نود بابلا هسفن ىلع قلغا ءادعالا هدهطضتف.

 . )9( نبملسملا

 همسا هبشت ءامسأ دوجو مغر ةيضابالا ريغ نم الوهجم ثدحملا اذه ناك كلذل

 حرجلا ماما نيمم. نب ىيحي ءايركز ابآ نأ اركذ هيفكي و (10) نيثدحملا مجارت ىق

 ٠ 4 ص . 1 ج 0 حيحصلا عماجلا حرش 4 ىملاسلا ۔ 5

 ٠ قباسلا عجرملا ۔ 6
 ٠ 103 ص .. ربسلا . ىخامشلا - 7

 ٠ 276 و 245 ص . 2 ج 0 تاقبطلا . 102 ص . قباسلا ردصملا ۔ 8

 ٠4 ص ب 1 ح ٠0 حيحصلا عماجلا حرش ‘ ىملاسلا - 9

 ٠ 5 ص . [ 43 فشاكلا 44 مق رثا 40 ص .«. 2 ج 0 لادتعالا نازيم . ىبهذلا ۔ 0

2



 لد

 ىرصب اضيأ بيبح نب عيبرل ا » : خي رانلا باتك ىف هنع لاقو . هقثو دق ليدعتلاو

 . (11) « ةقث وهو نيريس نباو نسحلا نع ىوري
 امركدذ هناوخا ريغ نود بابلا قلغ ىلع عيبرلا تلمح ىرخآ بابسا كانهو

 . (12) هتلاسر ىف ىوابكلا دوعسم نب ورمع

 . هللا همحر نييفتلاب هتافو ةنس هل تضرعت ىتلا عجارملا ركذت مل : هتافو

 ىوكزالا رباج ىبا نب ىسوم خيشلا ميلعتلا ىف هقيفرو هذيملت هيلع ىلص هنا امبو

 امبسح ه 175 ىلا 170 ىلاوح هتافو نوكت نأ نكمي نامع ىف ه 181 ةنس ىفوتللا
 . (13) ةيضفل ذفلا دوقملا بحاص هححر

 فلتخم ىف تشب و ةميق فيلآت ىف هنت اي اورو خيشل ا ىواتف تممح دقل : هراثآ

 : اهنم هعروو هلقع ةحاجرو ةيململ ( هت وقب هل دهشت ىضابالا بعذملا. بتك

 . ىصورخلا فلخ نب ديعس هبوبو هبنر دقو . نيءزج ىف عيبرلا ايتف باتك _ 1
 ةنس برعلا لجس عباطم ىف « رباج مامالا تاباوج نم ه : ناونعب هعبطو

4 . 

 ىف ىناسارخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ هل اهعمج ةريثك تاياورو ىرخا ىواتف - 2
 . ىرصبلا زيزمعلا دبع نب هللا دبع هذيمالت نع ةلوقنم « ةنودملا ه : هبانك

 دمحم نب ورمع جرؤملا وباو (هبيبر) ىشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وباو
 لئاو نب بويآ وبأو س ىناسارخلا روصنم نب متاح روصنم وبأو . ىنميلا
 . دمعلا نب دلخم ناسغ وباو . ىرصملا دابع نب دمحمو . ىمرضحلا بويأ نبا

 . (14) تاقبطلا بحاص ادارطتسا اهدروا ىواتفو تاياور ۔ 3

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم هغلب ام هيف ىور ثيذحلا ىف دنسم _ 4

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع ىبأ نع عيبرلا) ىلاعلا هدنسب ملسو
 . مهريغ و١ا . ةريره ىبأ وا . سنأ وآ .4 ىردخلا دعس ىبأ وأ ةشئاع وأ

 نا دعب ذوقفم هنكلو . اذكهو ةشئاع مث قيدصلا ركب ىبأ تاياورب هادب دقو

 ىنالجراولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ خيشلا ةيهقفلا باوبالا ىلع هبتر
 ٠ ه 570 ت

 ٠ 3711 مفر 160 ص خيراتلا ى نبعم نب ىيحي - 11 ا

 ٠ (نوقرم) 117 ص ٠ ايبيلب حتافلا ةعماج نم ريتسجام ةلاسر ى ىوابكلا دوعسم نب ورمع - 2
 ٠ 19 ص . ةيضفلا دوقعلا . ىثراحلا - 3
٠ ةنيطنسق ٠ط ىالط ميهاربا ٠ت ٠ اهدعب امو 272 ص ة 2 ج خئاشملا تاقبط 0 ىنيجردلا - 4



 ل ه .

 ىميمتلا ملسم ةديبع وبأ

 (ه 150 _ ه 58)

 ميمت ىنب ىلا بسني ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبأ وه : هتاسشنو هدلوم
 تاقبطلا ءاملع هفنصو : . اهيف أشضن و )1) ه 58 ةنس ىلاوح ةرصبلاب دلو . ءال ولاب

 .(2) نيعباتلا ىعب ات ةقبط ىنيجردلا هب ردصو . ةين اثلا ةئاملا نم ىلوالا نيسمخلا ىف

 كاذ نآ ةرصبلا تناكو . نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك نع ةرصبلا ىف ملعلا ذخاو

 . ةدافتسالاو ملعتلا ىف ثكمو مهريغو ةيبرعلا ءاملعو ةاورلاو ةعيرشلا ةلمحل انطوم

 . )3( هرمع نم ةلب وط ةرتف تضم نأ دعب آلا ايتفلاو ميلعتلل سلحي ملو ةلي وط ةدم

 نم جحلا مس وم ىف هدىقتسي ناك ام الا ملعلا بلط ىف لحر هنأ تمسشثي ملو

 . مسوملا روضح مزالي ناك دقف . ءاملعلا ةسلاجمو عامسلا

 سناو (78 ت) هللا دبع نب رباجو (74 ت) ىردخلا ديعس ىبأ نع ىورو
 ديز نب رباج مهنم نيعباتلا نع ذخأو . ةباحصلا نم مهريغو (96 ت) كلام نبا

 ىدبملا سايعلا نب راحصو اكامسلا رفعجو بئاسلا ند مامضو ء ىدزالا

 .. (4) مهريغو

 رباج مامالا دعب ىضابالا بهذملل ىناثلا مامالا ةديبع وبأ رمتعي : هطاشن

 ىف تميقا هنأ لاقيو . ةرصبلاب راغ ىف ايفتخم لاجرلا نوكو ملع دقف . ديز نبا

 لوحتيف ةلسلسلا كرح رم ائيش ظحال اذا ىتخ سراحو ةلسلس راغلا لخدم
 بقل ىتح اهتعانص ىف ارهام ةديبع وبآ ناك دقو) . فافقلا عنص ىلا بالطلا

 . (5) هيف مه ام ىلا نوعجريف رطخلا لوزي امثير (فافقلاب

 ٠ 139 ص ت ةيضفلا دوقعلا . ىثراحلا ۔ 1

 ٠ 2368 ص . 2 ج تاقبطلا 0 ىنيجردلا ۔ 2

 ٠ طوطخم . 4 ۔ 3 ص .0© ةسوفن خئاشم ريس ى ىروطقبلا نرقم نب دمحم - 3

 ٠ 139 ص . ةيضفلا دوقعلا 0 ىثراحلا ۔ 4

٠ 20 ص . 1 ج تاقبطلا ‘ ىنيجردلا ۔ 5



 لاد

 لهال ةيعامتجالا وأ ةيهقفلا تالاكشالا ميمج هيلا ىهتنت اريدق ايتفم ناك دقلو

 . (6) اهريغو ةرصبلا ىف ةوعدلا

 نميلاو ةنيدملاو ةكم ىف مهجورخو ةارشلا ةكرحل كنحملا عجرملا هللا همحر ناكو

 .(7) هتروسشمو هيأرب الا ءىش ىف نومدقتي الو اهريغو توم رضحو ناسارخو نامعو

 نيبو اهنيب قسنملاو ةيضابالا دنع ةيرسلا ةدايقلا سلاجمل مظنملا ناك امك
 . (8) ةرصبلا ىف ىضابالا بعذملا عابتال ةماعلا ةدعاقلا

 نوديحي ىتلا اياضقلا نم ريثك ىف ةروجلاو ةلزتعملاو جراوخلا رظاني ناكو
 . (9) ةنس لك نم جحلا مسوم ىف ةصاخ . قحلا نع اهيف

 هل نطفت دقف رذحو ءافخ ىف هنكرح رتسب ناك هنأ مغر : هتنحمو ه؛داهطضا

 هراصنأ نم ةلمح عم هنحسرو . قارعلا ىلع ني ومالا لماع . فسوي نب جاجحلا

 باذعلا نم انا ولا مهقاذاف ٠ ملاس وبأو . ىئاطلاا بحاحو . بلاسلا نب مامض مهنم

 . (10) ه 95 ةنس جاجحلا تام ىتح نحسلا نم اوج رخي ملو نا ونس عبرأ ةدم

 ىلاوح هراوج ىلا هللا هراتخا (11) ةديدع نينس جلافلا نم ىناع نا دعب : هتافو

 وهو. ىسابعلا رفعج ىبا ةفالخ ىف تناك مامالا ةافو نأ تبث دقو . ه 150 ةنس

 دق وأ » ىناطلا بحاح دود وم ىبا ىلوم نم هنافو رمخ هفلب نبح هيف لاق ىذلا

 . (12) ء ةيضابالا تبهذ ه : لاقو عجرف . معن هل لاق « ؟؟ تام

 فلتخم نم ةبلطل ١ نم جا وف أ ةينضملا هد رهجب و هتاقلح نم جرخت دقل : هذيمالت

 : مهو برغملا ىلا ملعلا ةلمح مهنم رهتشا كاذنآ ىمالسالا ملاملا ءاحنأ

 . سن وت نم ىيبقلا دواد وبأو . ناوريقلا نم ىسرافلا متسر نب نمحرلا دبع

 ىلعالا دمع باطخلا وباو . ايبيل نم ىسمادفلا رارد نب ليعامسا رارد وبأو

 ۔ رئازجلا نم ىتاردسلا مصاعو ث نميلا نم ىرفاعملا حمسلا نبا

 ٠ 240 _ 238 ص ٠ 2 ج س هل ةمجرتلا دنع ىنيجردلا اهدروا ىتلا هفقاومو هيواتفو ٥ءارآ عجار - 6

 ٠ تافيلخ ضوع ٠د س 119 ص ث ةيضابالا ةكرحلا ةاشن ۔ ]
 ٠ 106 ص ت ةيضابالا ةكرعلا ةاشن 0 تافيلخ ضوع ٠د - 8
 ٠ 248 ۔ 247 ۔ 240 ص . 2 ج ٠0 خناشملا تاقبط . ىنيجردلا ۔ 9

 ٠ 240 ص . 2 ج ص قباسلا عجرملا ۔ 0

 ٠ 32 ص . 2 ج ث ىربكلا ةنودملا 0 ىناسرغلا مناغ وبا - 1
 ٠ 147 ص . ةيضفلا دوقعلا .4 ىثراحلا ۔ 2

٠ ص . ىلكب نمحرلا دبع خيشلا ٠ت مالسالا دعاوق



 ل ز

 رينمو . ىوانزغفلا رذنملا نب رشب رذنملا وب أ : مهو قرشملا ىلا ملعلا ةلمحو

 بوبحم نايفض وباو . ىوكزالا رباج ىبا نب ىسوم رباج وباو . ىنالمجلا :رينلا نبا

 نمو نامع نم مهلكو . ىرصبلا بيبح نب عيبرلا ورمع وبأو . ىشرقلا ليحرلا نبا
 ىيحي نب هللا دبع مامالاو . راتخملا ةزمخ وبأو . دعس نب ةملس : هنع اوذخأ نيذلا

 نيرحبلاو . دنسلاو لصوملاو . ناسارخ نم مهريغ و . قحلا بلاطب فورعملا ىدنكلا

 ةمكحلا عيباني ترحفت دقل ه : دنسملا حراش ىماسلا هنع لاقو . (13) مزراوخ و

 . (14) « ريثك قلخ هنع لمحو ملعلا سومش هناسل نم تعلطو ةديبع ىبأ بلق نم

 : امه ناباتك الا هراثآ نم انل قبي مل : هراثآ

 ةماما دهع ىف ىب رغملا ناميلس نب ليعامسا ىلا اهلسرأ ىنلا ةاكزلا ةلاسر _ 1

 نامعب ةعوبطم ىهو . سلبارطب ىرفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا ىبا

 . (ىموقلا ثارتلا) ةرازو فرط نم

 ةيعدأو ةبوجأو ءارآو ىواتف ةع ومحم ىهو ةحفص 0 ىف ةديبع ىبأ لئاسم _ 2

 . (15) ةطوطخم ىهو ثيدحلاو هقفلاو ةديقعلا ىف ةفلتخم

 . ىضابالا بعذملا ىف ىلوالا بنكلا نم . هربغو ىناسرخلا مناغ ىبا ةنودم دجنو
 . هيواتفو هنارآ نم ارثك عمجت ز

 رباج دعب ىناثلا زكرملا هللا همحر ملسم ةديبع وبا لتحي : ةيملعلا هتلزنم

 ىف ةصاخو . ةيضابالا دنع ثيدحلا ةياور ىف ىلاعلا دنسلا ةلسلس نم ديز نبا

 . (16) بيبح نب عيب رلا دنسم

 ةرصبلا رهن تزواج اذا) : ةديبع ىبال لوقي ىنامعلا ىئاطلا ملاس نب نايح ناك

 ىلع ديدست نم ىرت ال دحأ كباجأ ام ائيبن تنأ تنك ولو . كنم هقفا انأف

 َ : . (17) ( سانلا

 ٠ 184 ص ٠٠ ةيضفلا دوقعلا ة ىثراحلا - 3

 ٠ 6 ص : دنسملا حرش 0 ىملاسلا - 4

 ٠ فطعلاب ذيمالتلا راد ىف اهنم ةروص دجوت _ 5

 ٠ عيبرلا دنسم بيترت نم ىناثلاو لوالا ءزجلا ىف كلذ نم جذامن رظنا - 6
. ٠ 239 ص . برفملاب خئاشملا تاقبط ۔ 7



 ل ح

 لصاو لاقف ةديبع وبأ همحقاف مارحلا دجسملا ىف ءاطع نب لصاو ةرم رظان دقل

 . (18) «» ىناكم حربأ ملو . مئاق انأو همدهف ةنس نبعب رأ ذنم ءانب تينب » : هباحصال

 لين عم عضاوتلاو ايندلا ىف دهزلا عم املاع ناكو » : الئاق ىنيجردلا هفصي

 . (19) « عالطالا نم هيلع ام عم "عابلا قيضب فارتعالاو ايلعلا تاجردلا

 ض
. 
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 ٠ 6 ص ٠ قباسلا عجرملا - 8

٠ 238 ص ى قباسلا عجرملا ۔ 9



 ل ط

 ءاثعشلا وبأ ديز نب رباج مامالا

 (ه 93 _ ه 18)

 (1) ةليبق ىدمحيلا ىدزالا ديز نب رباج ءاثعشلا وبآ مامالا وه : هتاستنو هدلوم

 رقتسا مث . ه 18 ةنس (ةليمجلا فوج ) ىف نامعب ىوزن ةنيدم برق قرفب دولوملا

 سابع نبا مزالو . ةباحصلا نم ريفغ مج نع ملعلا ذخا نيا ةرصبلا (فوج) ىف

 : هسفن نع لاقو . (2) (سابع نبا بحاص) ب فرعي حبصأ ىتح هريغ نم رثكا

 . (3) سابع نب هللا دبع ىأ « رحبلا الا مهدنع ام تيوحف ايردب نيعبس تكردا »

 ةرصبلا ىلا نامع نم ثيدحلاو ملعلا بلط ىف لحري ناك هنا تبث دقل : هتالحر

 نينمؤملا مآ ةشئاعو . سابع نبا نع ىورف . طساوو نميلا ىلاو . ةنيدملاو ةكم ىلاو

 . كلام نب سناو . ريبزلا نب هللا دبعو . ةريره ىباو . ىردخلا ديعس ىباو
 ديزو . دوعسم نب هللا دبعو . صاملا نب ورمعو ةيواعمو س ىرعشالا ىسوم ىباو

 ديعسو . بزاع نب ءاربلاو . هللا دبع .نب رباجو . ريبزلا نب ةورعو . تباث نبا
 . صاقو ىبأ نب دعسو 0 ىراصتنالا دوعسم وبآو . ركب ىبآ نب دمحمو . ريبج نبا

 ظفحلاب هل اودهشو هوقثو نيعباتلاو ةباحصلا ءالؤه نم ضعبو . (4) ريثك مهريغو

 ! ديز نب رباج مكيفو ىننولاست » : هينفنسي لئاسل سابع نبا لاق دقف ةياردلاو
 مهعسوال ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لها نآ ول ه : اضبا هنع لاقو . (5)
 (7) س ةقث ىرصب ه : نيعم نب.او ةعرز وبأ هنع لاقو . (6) س هللا بانك ىف امع املع

 ٠ 266 مقر ، 434 ص . 4 ج ت لاجرلا ءامسا ىف لامكلا بيذهت ، ىزملا فسوي - 1
 ٠ 205 ص: تاقبطلا ى ىنيجردلا . 72 ص ! ج 0 ظافحلا ةركذت ، ىبهذلا - 2

 ٠ 144 ص 1 ج 0 خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا 0 رمعم ىيحي يلع ۔ ة

 ٠ 42 ص ء ديز نب رباج مامالا هقف ؤ شوكب ىيحي - 4
 ٠ 436 ص ة قباسلا عجرملا: ة ىزملا فسوي ۔- ؟

 ٠ 72 ص 1 ج . ظافعلا ةركذت . ىبهذلا - 6
٠ 436 ص . قباسلا عجرملا . ىزملا فسوي ۔ 7



 م .

 ءاهقف نم كنا رباج اي ه : الئاق فاوطلا ىف اموي هيقل ذا . رمع نبا هحصن دقلو

 . (8) ! ةيضام ةنس وأ هللا بںانكب الا ننفت الف . رتفتستس نسو . ةرصبلا

 . رانيد نب ورمع : مهنم مهيعباتو نيعباتلا نم ريثك قلخ هنع ىور : هذيمالت

 ميمت 4 ىنايتخسلا بويا ركب وبأ . ىرصبلا نسحلا . سابع نبا ىلوم ةمركع

 جرعالا نايح . ىسودسلا ةماعد ند ةداتق ىنانبلا ملسا نب تباث . صب وح نبا

 مامض . ناهدلا حون وبأ . ةميرك ىبا نب ملسم ةديبع وبا . ىرصبلا ىفوجلا
 ىلا شوكب ىيحي ققحملا مهلصواو . ريثك مهريغو ... رانيد نب كلام . بئاسلا نبا
 . (9) لوهجمو فورعم نيب لجر ةئام نم رثكا

 نم ريثكلا هنع حاحصلاو ديناسملا مظعم ىور : حاحصلا باحصا دنع هتناكم
 : ىلب ام كلذ لاثم ثدداحالا

 /416 :: مقر . 203 ص . مرحملل نيفخلا سبل باب : جحلا باتك : ىراخبلا _ 1
8 (10) . 

 : مقر , 835 م . حابي ال امو مرحملل حابي ام باب : جحلا باتك : ملسم _ 2

1178 (11( . 

 : مقر , 6 ص . مرحم محر اذ كلم نم باب : قتعلا باتك : دواد وبأ - 3

2 (12) . 

 . 142 ص .. لد وارسلا سبل ىف ةصخ رلا باب : كسانملا باتك : ىئاسنلا _ 4

 . (13) 2 !1 : مقر

 . 977 ص . مرحملل نبفخلاو ليوارسلا باب : كسانملا بانك : هحام نبا _ 5

 . (14) 2931 :: مقر

 ٠ 136 ص ٠4 ىزملا فسويب . 8

 ٠ 121 ص ريسلا . ىخامشلا . 68 ىلا 44 ص ٠ رياج مامالا هقف . شوكب :ىمحي س 9

 ٠ 10 ج ىراقلا ةدمع .0 ىنيعلا . 0

 ٠ 2 . حيحصلا ملسم - ,1

 ٠ 4 ج . ننسلا . دواد ويا ۔۔ 2

 ٠ 5 ج . ننسلا > ىناسنلا ۔- 3

٠ 2 ج 0 ننسلا . ةجام نبا ۔ 4



 م ا

 امك ةباحصلا نع ةياورلا ىف ةدمعلا هيف ربتعي هناف بيبح نب عيب رلا دنسم امأ

 . ىناثلاؤ لوالا ءزجلا ثيداحأ مظعم ىف كلذ كل حمةتيس

 ٠ ثيدحلا ةياور ىف تيثنلا وه مامالا هب زاتمي ءىش مهأو : هنيانعو هطبض

 .« ارب اج تعمس ام » : الئاق نامهدلا حون نب حلاص حون وبأ هذيملت كلذب هل دهسيو

 انهه نايبصو . ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوق طق _ ديز نب ١ ىنعد _

 تملع امو . ةرم نيرشع ةعاسلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق نولوقي

 رشع ةنس وأ رشع ةسمخ نم رثكا ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر نع ىور ارباج

 . (15) كلذ وحن وآ: اثيدح

 ربخأ امدنع عجرتسا .رباج مامالا نأ نم نيخرؤملا رثكا اهدروي ىتلا ةياورلا امآ

 نولوقيو (16) ! « ادم هنع عجرا ام ىنع نوبتك» » :الئاق ه: ارآ نوبتكي سانلا نآ نم

 ومو اتاتب كلذ ىنعي ٧ حيحصلاف . ثيدحلا ةباتك ض راعي هنأ اذه هلوقب ىنعي هنع

 ظفحت ىذلا رصعلا ىف . ثيدحلل لئاوالا نينودملا عم قبسلا بصق زاح ىذلا

 الئل هيواتفو هئارآ ةباتكل هتضراعم ديفت امناو . نآرقلاب هبتشي الئل كلذ نع رثكلا

 . )17) هريغ ىف باوصلا هل حضتي نأ دعب هنع عجري امب ر ءىش هيلع لاقب .

 . زاجحلا ىف جحلا ماياو . ةرصبلاب ىوتفلا ىف رباج مامالا زرب دقل : هطاشن

 صصخو » نامعو ةرصبلا ىف نوقومرم ذيمالت هنع جرختف سيردتلاب لفتشا امك

 . جراوخلا ةرظانم ىف اطيشن ناكو . هنيودتو ثيدحلا بلط ىف ةلحرلل رخآ انقو

 : . قحلا لا ةوعدلاو نيدشرتسملا ةيادهو

 رختفا ىتح . شيعلا نم فافكلاب اعناق ادهاز مامالا ناك دقل : هتعانقو هدهز

 , ةحلاص ةلحارو . ةنمؤم ةجوز تلاس :: نهيناطعاف اثالث ىبر تلاس : الئاق كلذب .
 ٠٠ مويب اموي افافك الالح اقزرو

 (18) نيد اع الو مهرد ىدنع سيل : ىنم ىنغأ لجر مكنم سيل : هباحصال لاقو

 ٠ 25 ص 2 ج .4 خيراتلاو ةفرعملا باتك 0 ىوسبلا ۔ 15

 ٠ 181 ص 7 ج 40 ىربكلا تاقبطلا ‘ دعس نبا ۔ 6

  ٠ 152 ص ٠ هصوصنو ثيدحلا مولع ىف زيجولا . بيطقلا جاجع دمحم ٠د ۔ 7

٠. 214 213 ص تاقبطلا .4 ىنيجردلا . 8



 م ب
 . فعضلاب رذتعاف ةرجا كلذ ىلع لانيل ايضاق نوكي نا جاجحلا هبلط :دقو

 نود ناويدلا بحاصب هقحلان . هوركملا هنع عفريو هءاطع هيطعي نأ هنم بلط نكلو

 ةئامتس وا ةئامعبس ليق ءاطع هل نيعو . ملسم ىبا نب ديزي هبتاك ةطاسوب . ةفلكت
 . (19) ةلماعملا ناويد نم مهرد

 ةنس وأ . )21) ىن 93 ةنس وأ . )20( ه 96 ةنس ةرصبلاب مامالا ىفوت .: هتافو

 ه 93 ةنس وه خيراوتلا هذه نم حجرملاو .. (23) ه 104 ةنس وا (22) ه 3

 مامالا اهيف ىفوت ئىتلا ةعمجلا سفن ىف ىفوت كلام نب سنا ليلجلا ىباحصلا نال
 { املف .. نيثدحملا ةصاخ اهيلع ةقفتم ةيضابالا ريغو ةيضابالا رداصملا نا امك . رباج

 ": لاقف ةداتق اما . (24) ى ضرالا لها مخ تام ه : لاق كلام نب سنا:هتافو غلب

 . (30) » برعملا ملاع تام مويلا « وأ . (25) » ضرالا لها ملعأ نفد مويلا ,

 . (27) هنحسو جاجحل ١ تاقياضم ىلا مالعالا نم هربغ لثم مامالا ضرعت دقلو

 ١ . (28) هيفنو

 ٣ : هراثآ

 ناكو . (29) لامحأ ةعبس مجح ىف وعو ٠ رباج ناويد » ىمسي باتك ىف مولع و

 لوط مغر هنم انيلا لصن مل هنكلو . (30) هئانتقا ىف نوسفانتي كولملاو ءاملعلا

 دهع .ىف ايبيل ىف ةنوفدم هنم ةخسن نا هنع هفرعن ام لقاو . اذه انرصع ىف ثحبلا

 ٠ 212 ص ٠ قباسلا عجرملا - 9

 ٠ 77 ص يسلا 4 ىخامشلا ۔ 20

 ٠ 76 ص 2 ج . حيحصلا عماجلا . بيبح نب عيبرلا ۔ 1

 ٠ 182 نص 7 ج ىربكلا تاقبطلا ‘ دمس نبا - 2
 ٠ ةم ص 9 ج . ةياهنلاو ةيادبلا ي ريثك نبا - 3
 ٠ 205 ص 2 ج ٠ تاقبطلا . ىنيجردلا - 4
 . وه ص :. ةياهنلاو ةيادبلا . رثك نبا - 5
 ‘ ٠ ص تاقبطلا 0 ىنيجردلا - 6

 ٠. 214 ص تاقبطلا 0 ىنيجردلا ۔ 7

 ٠. 102 ص 0 ةيضفلا دوقعلا 4 ىثراحلا - 8

 ص نونظلا فشك ٠0 ةفيلخ ىجاح س 80 ص تاقبطلا 0 ىنيجردلا - 9
. ٠ 82 ص تاقبطلا 0 ىنيجردلا - 0



 م ج

 ةبتكم نم هخاسنتسا دعب هب ءاج ذا . (31) رصن نب تافن فرط نم ةيمتسرلا ةلودلا

 . هوضراعم هيلا لصي نأ افوخ هنفدف . (32) دادغبب ةيمالسالا ةفالخلا

 بيترت « ديز نب رباج مامالا تاباوج نم » باتك عم ةينامعلا ثارتلا ةرازو رشن

 . ىصورخلا فلخ نب ديعس

 بحاص . بيبح ىنبأ نب بيبح تاياور هيف طوطخم :: رباج تاباوج - 3

 ةبنكم ىف هنم ةخسن دجوت . ديز نب رباج نع . مره نب ورمع نع 0 طامنالا

 . 47 مقر دلجم نمض . نقزي ىنبب ىلعل رمع نب حلاص خيشلا

 ةيوخا ةلاسر 17 ىلع (طقسم) نامعب ثارتلا ةبتكم ىف رثع دقل : هلئاسر _ 4

 8 . سرافو ةرصبلاو نامع نم هضشفتسمو هراصنا اهب لسار دق ناك مامالل ةيملعو

 ثيدخلاو هقفلا بتك ىف ةت وثيملا و مامالل ةب وسىىنملا ةيهقفلا :لئاسملا و ىواتفلاو

 نينزج ىف ةيناثلا ةعبطلا عبط دقو . هقفلا باوبأ ىلع اهبترو خيراتلاو ريسفتلاو

 .. 1988 ةيادرغ . ةيبرعلا ةعبطملاب

 ملسم ةديبع ىبآ نع بيبح نب عيبرلا اهاور دقف تيدحلا ىف هتاياور امأ _ 6

 . ارم ىضابالا بعذملا لحتني هللا همحر ديز نب رباج مامالا ناك دقل : هبهذم

 كلذ ىلع انتلدا]و عزانم نودب . هعابتال ىحورلا دشرملاو . سسؤملا هيف ربتعي لب

 .. ىلي ابم

 عابتالا ناو ث ىِضابالا بهذملا سسؤم هنآ ىلع ةيضابالا رداصملا تعمتجا _ 1

 . (33) ضابا نب هللا دبع لثم . هاوتفو هيار نع الا نوردصي ال

 حلفا مامالا دهع ىف ىمتسرلا مكحلل ةضراعملاو . ةيضابالا نم ةيثافنلا ةقرفلا سيئر - 1
 . ٠ 93 ۔ 92 ص ةمئالا ريس : ءايركز وبا ، (ه 240 ت)

 ٠ 96 _ 95 ص ةمئالا ربس : ءايركز وبا - 82 - 8ا ص تاقبطلا 0 ىنيجردلا - 2
: ٠ 77 ص يسلا ، ىخامشلا - 3



 م د

 ةياورو . هراثآ عمج ىلع نورقلا ربع اريبك اصرح ةيضابالا صرح دقلا_ 2
 نوكت نأ عنمي ال اذهو . ىرخالا بهاذملا نم ابهذم عابتا نم رثكا . هنع ملعلا

 . هملع ىف قثتو هنع ىورت ىرخالا بهاذملا

 نم نيتفتسملا ةلئسأ نع اهيف بيجي ناك ىتلا لئاسرلا ىف مامالا ناك - 3

 اهراهظا مدعو . ةلاسرلا ءافخا ىلع رمتسملا ديك أنل ب اهليذي اهمظعم ىنف . هباحصا

 . اهب هورضيف هؤادعأ اهيلع علطي ال ىتج .. هريغل

 مامالا نأ (34) دمس نبا مهسأر ىلعو نيخرؤملا ضع اهدروأ ىنلا ةياورلا اما

 اهوري ملف ةيضابالا دنع حصت مل اهناف . توملا شارف ىلع وهو ةيضابالا نم آربي :

 هنأ وأ . هتياور لبقت ىكل مامالا ىلع هللا فطل نم ىهف تحص ناو . مهنم دحأ

 . (العف ال الوق) ةيضابالا دنع ةزئاحلا ةيقنلا نم ىهف ةيقت اهلمعتسا

 ءاملعلا نيب ةيلاعل ١ ةناكملا أوبتي نأ مامالا عاطتسا : هملج لع ءاملعلا ةداهش

 طبضلاو تبثنتلاب هتيقنتو هعبانم نم ملعلا بلط ىلع ثيثحلا صرحلا لضفب مالعالا

 . (35) ديز نب رباج نم ايتفلاب ملعا ادحا تيأر ام ه :: رانيد نب ورمع لاق

 : لاقف سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةداتق نع ةبعش نع اثيدح مزح نبا ىدر
 . (36) " هنم حصا دجوي ال دانسا اذه ه

 ضعب ىف ديز نب رباج تيتا ه : تلاق فرطم ةنبا نع بيبح نب عيبرلا ىور
 . طق ارمأ الو املاع الو اهيقف تملك ىنأ ملعا امف . سانلا هب ىلتبي امم . ايتفلا

 ةرصبلا لمعا تكردأ ه :: ةيواعم نب سايا لاقو . (37) هنم لقعأ الو . هنم ملعا

 ۔ (38) « ديز نب رباج مهيتفمو

 هللا دبعو بلاط ىبا نب ىلع هنع جرخي عامجا لكل فا » : مزح نبا لوقيو
 مث مهنع هللا ىضر ماشلاب ةباحصلاو سابع نباو كلام س سنأو د وعسم نبا

 . (39) « ديز نب رباجو نيريس نباو ماشلاب نوعباتلا

 ٠ 181 ص 7 ج ىربكلا تاقبطلا ث دعس نبا ۔ 4

 ٠ 72 ص ¡1 ج 0 ظافحلا ةركذت . ىبهذلا ۔ 5

 ٠ 11 ۔ 10 ص ىلحملا نم 4 ج نع القن - 40 ص 1 ج رباج هقف . شوكب - 0
 ٠ 96 ص ةيضفلا دوقعلا . ىثراعلا - 213 ص تاقبطلا . ىنيجردلا - 7
 3 . ٠ 72 ص 1 ج . ظافحلا ةركذت ، ىبهذلا - 8
٠ 573 ةلاسم 5 ج ىلعملا نع القن 25 ص 1 ج رباج هقف ، شوكب - 9



 م ه

 اهاقتسا ىتلا ىارلا ةسردم نيب عمجلاب هل تناك اهاوبت ىتلا ةناكملا هذه لعلو
 ثيدحل ١ ةسردمو . مالسالا رحف ىف ءاملعلاو ملعلا ةرضاح . ةرصبلا ىف هدوح و نم

 مساوم ىف ةصاخ . ةنيدملاو ةكم هلزانم نم هبلط ىف هتالحر لضفب اهيف زرب ىتلا

 . (40) ةحح نيعب رأ جح هنأ ملعلا عم كانه ةباحصلاب ءاقتلالا دنع جحلا

 مل مهنا ىتح مهب ولق ىف هاكزو سانلا ةقث بسك ىلع اريثك هدعاس (41) ليلقلاب

 . (42) اذوبنم نحسلا ىف ناك ولو ىوتفلا ىف هولمهي

3 
 ا 7

 انل &

 ٠ 54 ص ى ملعلا لجا نم ةايح ى ديز نب رباج ؤ شيورد دمحا ۔ هم
 . ريشك نبا ٠ 213 ص 2 ج ىنيجردلا - 181 180 ص 7 ج ىربكلا تاقبطلا . دعس نبا ۔- 1

 ٠ 93 ص 9 ج . ةياهنلاو ةيادبلا

٠ 214 ص تاقبطلا 0 ىنيجردلا - 180 ص 7 ج تاقبطلا 0 دعس نبا ۔ 2





 : ارم ۔ س د <

اثيترحَتلا





 1 باتكلا ةمدقم .

 ماكحا ىلع اهلعجو . اليبس ةنسلا ملاعمل حضوآ ىذلا هلل دمحلا
 ةالصلاو . الوصو ةيادهلا عراشمل اهب دهمو . اليلد ةعيرشلا
 ةمطاقلا نيهاربلاب ديؤملا . الوسر نيملاعلل ثوعبملا دمحم ىلع مالسلاو .

 ةرفكلا ىلع اهب هللا هرهظأ . ةرهابلا تايآلاو ةعطاسلا ججحلاو

 قطانلا باتكلاب هذمآو . ةرفانتملا ةدحلملا نم مهريغو . ةدحاجلا

 ىركذو ةظعومو . نينمؤملل ىرشب و ةمحر . قداصلا ناسللاو

 قحلا فيس راصو ى اليلغ بولقلا امظ نم امهب افشف . نيقتملل
 هعابتأو هباحصاو هلآ ىلعو هيلع هلللا ىلصو ٠ اليقص امهناه ربب

 . اليصأ و ةركب

 . ىنتقي ام سفنأ نم ةيوبنلا ثيداحألا ملع ناك املف _ دعب و

 .نوزربملا ظافحلا اهيف فنص . ىنتعيو هليصوتب لفتشي ام زعآو
 نم ناكو . ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا ىلع اهلامتشال ةريثك تافنصم

 فسوي بوقعي ىبأ فينصت ةياعر اهفخأو . ةياور اهحصأ
 عيب رلا هارجأ « بيترتلا » باتكب ىمسملا ىنالجراولا ميهارب إ نب ا

 ةديبع ىبأ نمب .ونه لب س ةلسرم ريغ هثيداحأ نوكل الوأ بيبح نب
 نع مهريغو سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةميرك يبآ نب ملسم
 . نيعمجأ مهنع هللا يضرو مالسلا هيلع يبنلا

 لحلا ىلإ ناجاتحي الامجإو ةبوعص هثيداحأ ضعب ىف نآ ربغ
 اهردخ ىف كلذب تسنع . ناسحلا هسئارع هجو نع فشكلاو نايبلاو
 ىلع هللا نم نآ ىلإ س عامطألا اهلينب قلعتت ملو ، عاطتست الف انامز

 : ملىلا بلط ىف نيدجملا \ نيقتملا هئايلوآو س نينمؤملا هدابع

 نيب عماجلا . ةماهفلا ربحلا رحبلا س ةمالعلا ملاعلا لثم نيدهتجملا
 ةتس ىبأ نبا رماع نب .دمحم هللا دبع ىبآ خيشلا . لوقنملاو لوقعملا

ةبرج ةريزج ىلإ ٠ ةيهبلا ةرهاقلا رصم نم عجر ىشكي ودسلا
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 قاس نع رششف فلاو نيتسو نامث ةنس بجر.ىف ى ةيمحملا ةرخانلا
 > باحصأل ١ بتك نم هريغو باتكلا اذه حرش ىف . داهتجالاو دجلا

 ءاجرو ى بالطلل ابيغرت اهلكشمو اهلمجم نيب و 3 اهتبوعص لحو
 ةنجلا همينص نسحب هللا هازاج . باهولا كلملا نم باوثلا ليزج

 ىلعو هيلع هللا ىلص . ةيربلا ريخ راوج ىف ةيهبلا فرفلاو > ةيلعلا

 . فنصملا لوق دعب همالك لوآ اذهو . ةيريخلا هباحصأ و هلآ
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 لوآلا بابلا

 : ىرصبل ١ ورمع نب بيبح نب عيب رل ١ و رصع وب ١ لاق _ 1

 ديز نب رباج نع ىميمتلا ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبآ ىنثدح
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نب هللا دبع نع ىدزالا

 مم ه . و ٨ م,

 هيلع هنع ىرخآ ةياور ىف دنسلا اذهب ر «رهلمَع نيم“رَخ نمؤملا ة »
 4 . .2 م حب و ,- « َ 3 مرحم 1 -

 ١ ىوب َم ئرما لكلو ناينلاي لامعالا » ) امنإ ح ( لاق مالسل « .

 د دع ج

 بلاطلل اهيبنت ةينلا ىثيدحب هللا همحر ادب رلََع ني رثع نمؤملا ةين هلوق (1
 اهحور هناف . لامعالا ىف صالخالاو . ةينلا نسحب مامتهالاو ءانتعالا ديزم ىلع

 ٠. اروثنم ءابه ريصت هدقفب و . اهماوق هب ىذلا

 ' هللاو هانعمو ثيدحلا ركذ دعب دعاوقلا ىف هللا همحر رهاط وبا خيشلا لاق
 نمؤملا ةينو . اهب الا حصت ال تناك اذا لامعالا نم ريخ اهسفن ىف ةينلا نآ : ملعا
 عطقنت ملو هلمع عطقنا اهنود تام ناو . ةنس فلا شاع ولو هللا ةعاط هداقتعا

 .. .. هرخآ ىلا هتين

 نا زهاظلاو خسنلا نم هانيار اميف واؤلاب وه ( نمؤملا ةين ) هللا همحر هلوقو
 ةينلا تناك امنا : نيهيجوتلا لصاحو ثيدحلل ايناث اهيجوت نوكيل واولاب نوكي
 لمعلاو ةمادتسم اهنال اماو ى اهيلع لمعلا ةحص فقوتل اما لامعالا نم لضفأ

 : نيمهجوب ةللعم ةينلا ةيريخ نوكتف هللا همحر هعينص لوألا نا رهظ مث . عطقنم

 . لمعلا عاطقنا عم اهماود ىناثلاو . اهيلع لامعالا فقوت امهدحا

 نع درجت ىذلا هلمع نم ريخ دارملا نا لمتحي ( هلمع نم ريخ ) : هلوق مث

 دح ىلع ى هباب ريغ ىلع ليضفتلا لعفأ نوكيف لوالا هيجوتلل بسانملا وهو ةينلا
 ؛لعفلا لصا اوزاح مهنا ىنعي (1) ،ًاليقم نسحاو ةقتشم رنيمؤب ةنملا باحصآ ه
 هعاطقناو اهماودل ىناثلا هيجوتلل بسانملا وهو اقلطم هلمع نم. ريخ هنا لمتحيو

 . ملعا هللاو هباب ىلع لمفا نوكيف

, ٠ 24 : ةيا ۔ ناقرفلا ةروس (1])) ...



 ةينلا نا هلمه نم ريخ نمؤملا ةين نوك ىنعم نا ىلع لدي ام مهضعب مالك ىفو
 ةدابع نوكت ىهو . ناسللاو حراوجلاو بلقلاب نوكي هناف دبعلا بسك ماسقا دحا

 ءاي رلاب داسفلا امهلخدي لمملاو لوقلا نالو ى نيريخالا نيمسقلا فالخب اهدارفناب

 . ملعا هللاو ةينلا فالخب

 لكو هتين نم ةريخ قفانملا لمعو ه : ثيدحلا اذه ىف ريغصلا عماجلا ىف دازو

 مل ةدايزلا هذه لعلو « ًرون هلبق ىف ان المع نمؤملا لمع اذاف هتين ىلع زتعي ا
 اذم ىلع عماجلا حراش ملكتي ملو . اهكرت كلذلو هللا همحر فنصملا دنع تبثتت

 . ءىشب ثيدحلا

 نامثع نأ كلذو . ببس ىلع درو ثيدحلا اذه نا مهناهقف ضعب نع تعمسو

 هيلع لاقف اهرفحف نيقفانملا ضعب اهيلا هقبسف عضوم ىف .ارثب رفحي نا دارا

 لمع نم ريخ نامثع وه ىذلا نمؤملا ةين نا ىنعملاو ( هرخآ ىلا نمؤملا ةين ) مالسلا
 . ملعا هللاو . لوالا رهاظلاف مهدنع ثيدحلا ةيقب هبساني ال نكلو قفانملا كلذ

 زوجي هنا هريغ ركذو . تيون نم امساو اردصم نوكت بغارلا لاق . ةينلاو
 واولا تعمتجاف (ةيون) ةين لصاف . دصق ىنعمب ىون نم اهنا ىله ديدشتلا اهيف

 ىف امك ءايلا ىف ءايلا تمغداو ءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحا تقبسو :ءايلاو ٠

 نال ( اطباو دعب ) ىنعمب ىؤن نم اهنا ىلع فيفختلا اهيف زوجيو . تيمو ديس

 اهتكرحو حراوجلاب هيلا لوصولا مدعل هدعب عم ىونملا لوصحل ةليسو ةينلا
 ىذلا. دصقلا : ةغل ىهو . ةنس لالعا لعاف نونلا رسكب ةيون .اهلصاو . ةرهاظلا

 مالسلا هيلع هلوقل موصلا ىف الا ىأ . لعفلاب نرتقملا هدصق : اعرشو . بلقلا هززع

 انموق دنعو تارافكلا كلذكو . « لكلا نم مايصلا تيبي مث رك موص آل » :

 ضعبو ةيعفاشلا دنعو اندنع بحتسيو . لعفلا ىف عورشلا ىلع ةينلا ميدقت زوجي
 ٠ بلقلا اهلحمو . كلام بهذم نم روهشملل افالخ اهل ناسللا ةدهاسم كلام باحصا

 ةلدالاو . عمسلا ىلع فقوتي لب هيف دارلل لاجم ال اذه ناب درو ي غامدلا ليقو
 هل نيصيُم هثللا ادبت الإ اوؤي امو » : ىلاعت هلوقك لوالا ىلع ةلاد ةيممسلا
 , . بلقلاب نوكي امنا صالخالاو _ (3) " نيلا

. د ةيا . ةنيبلا هروس ()



 5 _. ةينلا ىف (1) بابلا :..

 ىلع ةلومحم ثيدحلا ىف ةينلاو مهضعب لاق ىناثلا ثيدحلا ىف ىمقلعلا لاق
 ههنرُجِح ناك نف »ه : هلوقب هميسقتو . هدعب ام ىلع هقيبطت نسحيل ىوغللا ىنعملا
 .ةراشالا لهأ ناسل ىلع هلصأ امع دوصقملل طابنتساو هلمجأ امل ليصفت هناف « خلا

 ىف حمسي ال ناو هل لومعملل لمعلا ةيقنت ىف مهلا عمج : ةينلا : مهضغب لاق

 ى لعفلا نايسن عم ضارغالا بلط ىف ماوعلا ةين : مهضعب لاقو . هريغ ركذ رسلا
 . نيزتلا قافنلا لها ةينو . ءالبلا لوزنو ءاضقلا ءوس نع نصحتلا لاهجلا ةينزو .

 فوصتلا لما ةينو . اهتمرحل ال اهبصان ةمرحل ءاملعلا ةينو ، سانلا دنعو هللا دنع

 نع تدلوت ةيب وبر ىف ةقيقحلا لهآ ةينو . تاعاطلا _ نم مهنم رهظي ام ىلع كرت

 . ىبيطلا مالك ىهتنا ةيدوبع

 , ةدابعو افيظنت ةبانجلل نوكي لسفلاك ةداعلا نم ةدابعلا زييمتل تعرش امناو

 امهتروصو ءوضولاو ةبانجلل نوكي مميتلاك ضعب نع اهضعب تادابعلا زييمتل وأ
 . كلذ ريغو جحلاو موصلا كلذكو . الفنو اضزف نوكت ةالصلاو ةدحاو

 ناميالاك اهريغب سبتلت ال وا ةداغ نوكت ال ةدابع ىف بجت الف رجح نبا لاق

 ةبطخ ىتح راكذالاو ةءارقلاو ةينلاو . ءاجرلاو فوخلاو . هب ةفرعملاو . هللاب

 ةينلا تقفتا ول رودلا وأ لسلستلا موزل عم اهتروصب اهزييمتل هجوال! ىلع ةهمجلا

 ىونملا دصق ىم ذا اهيلع ةفرعملا تفقوت ول لاحملا ضقانتلا موزلو . ةينأ ىلع
 , هب هتفرعم لبق ىلاعت هللاب افراع ناسنالا نوكي نآ مزليف . فرعي ام الا دصقي الو
 كورتملا ىف بجت الو : لاق نا ىلا ص ةدحاو لاح ىف هب فراع ريغ هب افراع نوكيف

 لصاح ومو ىهنملا بانتجا دصقلا نال . كرتلا باوث لوصحل الا انزلا هكرتك

 تاساجنلا ةلازا ىف بجت ال اذكو . (4) هرخآ ىلا ةين نكت مل ناو . هدوجو ءافتناب

 ىنعملا لوقعم وع امم كلذ ريغو تاقفنلا ءاضقو عنادولاو ىراوعلاو بوصغملا درو

 . ملعا هللاو باوثلا لوصح دارا اذا الا

 ىلع قفتم ثيدحلا اذه ( ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعالا ) : هلوق - 2

 نم ميظع لصا هنأو . هدئاوف ةرثكو هتلالجو هعقوم مظع ىلع مجم وهو . هتحص

 . نيدلا لوصأ

٠ 1 ج 11 ص ى ىرابلا حتف عجار (4)



 مث نمو . هنم ةدئاف رثكاو ىنغاو عمجا ثيداحالا ىف سيل ديبغ با لاق
 ةقلمتملا ةعاطلاو بلقملا لامعا لصأ هنا ههجوو . ملعلا فصن هنا دواد وبا لاق

 اضيا صالخالا ىف الصا ناك مث نمو . نيدلل ةميظع ةدعاق وهف . اهرادم هيلعو اهب

 ناكف لصالا ىه لب 0 لضفاو لجا كلت لب حراوجلا لامعأ لباقت بلقلا لامعاو

 . ررقت امك نيفصنلا مظعا لب افصن

 دببمعلا بسك نال ىقهيبلا لاق . ملعلا ثلث هنا ىعفاسلا مهنم نؤريثك لاقو .

 ةحص اهل ناعبات امهنال اهحجراو اهدحا ةينلاف . هحراوجو هناسلب وأ هبلقب اما

 درو مث نمو . امهفالخب هوحنو ءاير اهيلا قرطتي :الو . انامرحو اباوث و . اداسفو

 ىعفاشلا لاقو : لاق مث . رجح نبا هلاق . هرخآ ىلا : هلمح نم بتح نمؤملا ةيإ )

 نم نال , هيف مهو نمل افالخ ى ةغلابملا هب دري ملو اباب نيمبس ىف لخدي هنا اضيا
 عبر ىف لخدي ذا . كلذ ىلعأ ديزت اهدجو باوبالا تاقرفتم ىف ةينلا لئاسم ربدت
 لاطا ام رخآ ىلا ناميالاو رارقالاو لولحلاو دوقعلا تايانكو هلامكب تادابعلا

 ىف رتاوتلا طرش دقفب سانلا ضعب همعز امك .ارتاوتم سيلو مهضعب لاق س هيف

 . هتحص ىلع عمجم هنكلو . هلوا

 نانف ( دنسلا اذهبو ) : لاق ثيح هللا همحر فصنملا مالك رهاظ وهو

 ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع ثيدحلا اذهل وار هنع هللا ىضر سابع "نبا

 دق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا :: مهبتك ىف موقلا هركذ امل افالخ . ةطساو .

 :يور دقو ىمخللا لاق ..ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا اذه ةياورب درفنا

 : اولاق ةيواعمو رمع نباو سابع نباو ةريره ىباو ىردخلا ديعس ىبا ثيدح نم
 ىلع هقفاوو 0 ىهتنا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم الا هدنس حصي الو

 ناو . حيحص قيرط نم هريغ ثيدحلا اذه وري مل ذا : لاق ثيح رجح نبا كلذ

 يضر رمع نع هوري مل هنا امهنم لك ركذو . ىهتنا ايباحص نيرشم وحن هنع ءاور
 ميهاربا نب دمحم الا ةمقلع نع هوري ملو . ىثيللا صاقو نب ةمقلع الا هنع هللا

 وحن ىيحي نع ىورو . ىراصنالا .ديعس نب ىيحي الا دمحم نع هوري ملو . ىميبتلا

 “.“يمخلل ظفللاو 0 ىمتنا الجر نيسمخو نيتنام

 اهنورصقي مث ةباحصلا نم ةعامجل رمه نع ةياورلا ناتبثي فيك امهنم بجعلاو
يمدو . مهدنع حص ام ىلا رظنلاب اذه لملو . هدعب ركذ نمو صاقو نب ةمقلع ىلع
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 . مبل نم ىلع ةجح ظفح نمو ث رمع نم ةمقلع ىلعو رمع ىلع اهرصق ىف رفن ةداهشب
 . تاينلاب نانمألا امنإ ) ظافلاب مهدنع نيحيحصلا ىف يور هنا اوركذو . ظفحي

 ىدحا يلع ةينلا دارفا هجو : ىمخللا لاق ( ةينلاب لسعلا . اينلاب .لامعالا امنا
 اهعاونا فالتخال تاينلاب ةياور ئف تعمج امناو . اردصم اهنوكل نيتياورلا
 . لاغشالاو مولحلاو :مولعلا وحن عمج هعاونا تفلتخا اذا ردصملا نال . اهيناعمو

 تعمج كلذ ديرا ىتمو , دارفالا نيعت اهعاونال رظن ريغ نم ةينلا قلطم ديرا ىتمف
 . . ىهتنا

 اهيف لخديف . ندبلا تاكرح ىه ىمثيهلا رجح نبا لاق ( لامعالا ) هلوق مث_

 الثل لامفالا ىلع لامعالا رثآ ىآ .اهرثاو سفنملا تاكرح نع اهب زوجتيو لاوقالا

 ةيداملا ريغ ىا . ىنهذلا دهملل اهيف لاو . ةينل جاتحت ال ىهو بولقلا لاعفا لوانتي
 . نيمدقتملا روهمج نع ىكح ام وهو قارغتسالل وا . ةين ىلع اهتحص فقوت مدل

 نم نال . تابجاولا نم نويدلا ءاضق وحنو . تايداعلا نم لكالا وحن هيلع دري الو .
 هدوجوب دوصقملا لوصحل اقلطم ال . ىتاي امك ةين ىلا جاتحا اهيلع باوثلا دارأ

 . ىهتنا هتروصو

 ةيببسلل ءابلاو . مدقت ام ىلع فيفختلاو ديدشتلا هيف زوجي (_تايزلاب ) هلوقو
 طرش ىناثلا ىلعو ث حصالا وهو ةدابعلا نم ءزج وه لوالا ىلعف . ةبحاصملل ليقو

 ليقو . ةبحاصملل ءابلا ىنطاركلا لاق انخيش لاق ىمقلعلا لاقو . رجح نبا هلاق

 لامعالا امنا ىأ 0 ةيببسلل ىه ةدمعلا بارعا ىف نوحرف نب.ا لاقو . ةفامتسالل

 لاقو . هتينب قصتلي لمع لك نال قاصلالا لمتحتو . تاينلا ببسب اهباوث تباث
 ببسم اهناكف لمعلل ةمدقم اهنا ىنعمب ةبيبسلل نوكت نأ لمتحي رجح نبا ظفاحلا

 عقو هنال ىنعي هرخآ ىلا رورجملاو راجلا هب قلعتي فوذحم نم دبالو . هداجيا ىف
 ١ ... ادتبملا ربخ

 ةينلا بجوأ نمف : ةدمعلا حرش ىف نيدلا ىقت هخيش نع القان ىمخللا لاق
 رابتعا وا لامهالا ةحص امنا وا ( تاينلاب ةربتمم وآ ةيزجم لامعالا امنا ) هردق

 مل نمو . هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذح امنا نوكيف س تاينلاب لامعالا
 ةجخو . تاينلاب لامعالا لامك امنا وا ( تاينلاب ةلماك لامعالا امنا ) هردق اهبجوي

نال . ىلوا اهيلع لمحلاف لامكلا نم ةقيقحلل اموزل رثكا ةحصلا نا ثيح نم لوالا



 ثيدحلا .اذهو . ظفللا قالطا دنع لابلل اروطخ برقا ناك ءىشلل مزلا ناك ام .
 ىلع :ليلدلا ماق ام الا ىنعي . ىهننا تادابعلا رئاس ىف ةينلا بوجو ىف لصا أ

 وا ث تاساجنلا لسفك ىنعملا ةلوقعم ةدابع نوكت ناك . مومعلا اذه نم هجارخا
 لوصح دارا اذا الا . كلذ وحنو رمخلا برشو انزلا كرتك كرتلا باب نم نوكت

 . ملعا هللاو مدقت امك ةينلا نم دبالف كلذ ىلع باوثلا

 ( ىَوَي اَم ىرمأ لكل امئرو ) انموق بتك ىف ( يون ام ءىرما لكلو ) :: هلوق .
 هاون ام نودو ى هوني مل ىذلا نود هاون ىذلا ءازج ىا ىمثيهلا رجح نبا لاق

 سبتلي ام ةين ىف نييعتلا بوجو اهلبق ىتلا نود ةلمجلا هذه نم ديفتساف . هل هريغ

 كل ًامّئإَو ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةدئاف ام تلق نا : ىمخللا لاقو . هرخآ ىلا

 ؟ ) تاينلاب لامألا ا ) هلوق وهو مومعلا ىضتقي ظفل مدقت دعب ( ىوت ام :ىرمأ
 كلذو . لمع لكل ةينلا طارتشا ىضتقي هب .ظفللا نأ وهو ليلج ىنعم هيف : تلق

 ىبصلا نع يلولا ةين اذه نم ىنثتسا دقو . هفرعاف . ةينلا ىف ةبانتسالا عنم ىضتقي
 . عنتمم كلذو هتينب لمع هنآ هيلع قدصل هريغ نع دحاو ىون ول ذا (5) جحلا ىف

 ع نم ىلع صنلا دافا ( ىوت ام ىرمأ مكل امئاَو ) ملسو هيلع هللا ىلص لاق املف
 . جحلا ىف ىبصلا نع ىلولا ةين اذه نم ىنثتسا دقو . هفرعاف ةينلا ىف ةبانتسالا

 ناسنالا جحو 0 كلذب لوقلا ىلع ضيحلا نم اهرهط دنع ةيمنلا هتجوز نع ملسملاو
 .هترجه ثتاك نَمَق ) اهظفل انموق بتك ىف ةدايز هيف ثيدحلا اذهو . ىهتنا هريغ نع :

 وأ امئيِصي ًاينذ لا,هئرجه ثئاك نمَو هلوسرو هللا إ هئرجهق هلوسرو للا لإ
 .عجاريلف هركذ لوطي امب هيلع اوملكتو .ويلإ رَجاَماَم إ هنرْجهَق اهجوزتي ةأرمأ

(يبص يدضعب ةارما تنخا) سابع نيا قيرط نع ىورملا ثيدعلا ىلع اودمتع اييالسالا بهاذلا ةيا نم هبموا نمو ىبصلا ط عملا بومو يش دصي اث هلللا ن ()
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 ىناثلا بابلا

 ىحولا ءادتبا ىف

 ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ىنثدح : بيبح نب عيب رلا لاق _ 2

 ثراحلا لآس : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 اير يحولا كيتأي فيك ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ماشه نب
 هدشأ وهو سرجلا ةلَصلَص لثم 1 ن ايخأ «: لاق ؟ هللا لوسر

 ًالُجَر كا يل نتمي انايحاو ۔ لاق ام تيو ذَقَو يّتَع مصق َلَع
 دقلو . اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق . « لوقي ام ىاف ىنُمْلَكَيَق

 ناو هنع مصفيو دربلا ديدشلا مويلا ىف يحولا هيلع لزني هتيأر
 . ىلجنيف ىآ هنع مصفيف : عيب رلا لاق . اقرع دّصفتيل هنيبج

:3:35 
 مهللا . هيلع ملكتي ملو ءىشل مجرت هنا هللا همحر همالك قوس نم رهاظلا

 ةيفيك نيب دقو . ملعأ هللاو اقلطم هلوزن ةيفيك ىحولا ءادتباب دارأ لاقي نأ الا
 . انموق بتك نم هريغو بهاوملا ىف ىحولا ءادتبا

 لزن نيح ى ملسو هيلع هللا ىلص هرمع ةيمك ىلع مالك دعب بهاوملا يف لاق _ 2
 هب أدب ام لوا ) ةشئاع ثيدح نم ريبعتلا ىف ىراخبلا ىورو : هصن .ام ىحولا هيلع

 ناكف . مونلا ىف ةقداصلا ايؤرلا ىحولا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ومهو) هيف تنحتيف ءارح ىتاي ناكو ( حبصلا قلف لثم تءاج الا ايؤر ىري ال
 . اهلثم دوزتي ةجيدخ ىلا عجري مث ث كلذل دوزتيو . ددعلا تاوذ ىلايللا (دبعنلا
 انا ام تلقف س ازقا » ':: لاقف كلملا هءاجف . ءارح راغ ىف وهو قحلا هءاج ىتح

 انا ام تلقف أزقا : لاقف ىنلززاأ مث دهلا ىتم خلب ىلخ ىنطفف ىنذغاف . ؛ىراقب
 . أزتقا : لاقف ىنلضزأ مث دهجلا ينم غلب ىتخ ةيناثلا ىنظغف ىنذخاف ى ءىراقب
 : لاقف ىنلسرأ مث دهجلا ىتم خلب ىشخ ةثلاثلا ىنطغم ىنذخأق . ءىراقب انآ ام تلق

 ىتح هرداوب فجرت اهب عجرف «ملْع مل ان» غلب ىتح « قلخ ىذلا كبز ماب ارقا »
 ةجيدخ اي : لاقو . عورلا هنع بحذ ىتح هولمنزف . ىن ولمز : لاقف ةجيدخ ىلع لخد

رشبا الك »ه : هل تلاقف . ىسفن ىلغ تيشخ دق :: لاق مث . ربخلا اهربخأو ؟ ىلام



 ركلا لمحتو . يدحلا قدصتو . ميلا لعل كنو . ادبأ هللا كيحي ال هللاوف
 ةقرو تتا ىتح ةجيدخ هب تقلطنا مث . . يحلا باوت لع نيمثو فيضلا يرقنو
 ناكو . اهيبا ىخا ةجيدخ مع نبا وهو ) ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نب لفون نبا

 نم ةيبرعلاب بتكيف س ىبرعلا باتكلا بنكي ناكو . ةيلهاجلا ىف رصنت ارما
 : ةجيدخ هل تلاقف ( ىمع دق اريبك اخيش ناكو . بتكي نا هللا ءاش ام ليجنالا
 هللا ىلص ءىبنلا هربخاف ؟ ىرت ام : ةقرو هل لاقف كيخأ نبا نم عمسا . مع نبا ىا

 ىنتيل اي . ىسوم ىلع لزنأ ىذلا سومانلا اذه : ةقرو لاقف . ىار ام ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . كموق كجرخي نيح ايح نوكا اعذج اهيف
 . هب يدوع الا هب تنج امب طق لجر تاي مل: . معن : ةقرو لاقف ؟ مه ىجرخموا

 ىحولا رتفو ى ىفوت نا ةقرو ثبلي مل مث . آرزوم ارصن كرصنا كموي ىنكردي ناو
 ىك ارارم هنم ادغ انزح انفلب اميف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نزح ىتح ةرتف
 هنم هسفنب ىقلي ىكل لبج ةورذب ىفوا املكف 0 لابجلا قهاوش سوؤر نم ىدرتي
 ؛هشاج كلذل نكسيف . اقح هللا لوسر كنا دمحم اي : هل لاقف . ليئاربج هل ىدبت
 ةورذب ىفوا اذاف كلذ لثمل ادغ ىحولا ةرتف هيلع تلاط اذاف . عجريف . هسفن رقتو

 . ىهتنا كلذ لثم هل لاقف ليئاربج هل ىدبت لبج

 فرصتي ىحولاو :: اولاق .ثيح .٠هجواأ ةينامث تالاؤسلا ىف هل ركذ ىحولاو
 ... تحرأ ب فيلا تيَحَؤأ ن ا ه : لجو زع هلوقك لاسرالا ىلع : هجوا ةينامث ىلع
 نسكام دمحم ىبا ع ورمع ىبا نع . تاينلاب لامعالا مهيلا ىحوا ىذلاو « ةيآلا
 يناثلاو . باوصلا همهلا ىأ هبلق ىلا باوصلا ىحواو هئارآ ىف هللا هقفوف :: لاق
 ىا . ىتوم خأ نلا,انيَحوَأَو ه . « لحنلا اكب ىحو » : هلوقك ماهلألا ىنعمب
 . مهترما ىا « َنتراَوَحلا لاي تيَحَرَأ ار » : ىلاعت هلوق رمألا ىلع ثلاثلاو . اهمهلا
 كيلإ ىقب نأب نم نآرقلاب لج الوت ه : ىلاعت هلوقك نايبلل ىنعم ىلع عبارلاو
 ضئب لاإ مَمْضَعَب ىجوي ه : ىلاعت هلوقك ةسوسولا سماخلاو ! هنايب ىا " يحو
 نل زق » : نآرقلا ىنعم ىلع سداسلاو . سوسوي ىا 4 ارورغ لوقلا فرخز

 : لجو زع هلوقك ةراشالاو ءاميالا ىنعم ىلع عباسلاو : نآرقلاب ىا « يخولاي مدنأ _
 رارقتسالا ىنعم ىلع نماثلاو . ىموا ىا « يضمو ركبأ اوحبس نآ مهتلا ىحؤأف ه
تادعو . اهيلا ىا . اهل ء ترقتساف اهرقا ىا ء اهل ىحوأ كبز نأب » : ىلاعت هلوقك
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 .ترقتساف رارقلا اهل ىحوا :: لاقو . اهتباصأ ىتلا ةلزلزلاو ةكرحلا نع تنكسو

 : :(1) هلقو اميلظ ركذي رعاشلا لاق . ىفخلا مالكلا هلصا ىحولاو

 .مورلا اهن ادفأ ىف نطارت امك ةقنقنو ضاقنأب اهل ىحوأو

 ىناعملا نم هيف نحن ام بساني الو . اضيأ باتكلاو يفخلا مالكلا هلصأ ىحرلاو

 لدي دعاوقلا مالكو . ىفخلا مالكلا وأ باتكلا وأ نآرقلا ىنعمب هن وك الا ةروكذملا

 ثيح ٠ مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنالا :هب صخ ىذلا ملعلا وه هب دارملا نا ىلع

 فيك : هل ليقف مالسلا هيلع ءىبنلا 7 . لسرلاو ءايبنالا ملع ىحرولاو : لاق

 ىلع لدف ىحولا ريسفت بقع ثيدحلا هللا همحر ركذف . هرخآ ىلا ىحولا كيتاي

 ايفخ امالك « ايخَو الا » : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضيبلا لاقو . ىنعملا كلذب هنأ

 ىلع فقوتي ةعطقم فورح نم ابكرم هتاذ ىف سيل ليثمت هنال . ةعرسب كردي
 . هرخآ ىلا ةبقاعتم تاجومت

 نا ىلا يلخو يلح لثم . ىحو هعمجو باتكلا ىحولا : حاحصلا ىف لاقو

 لكو ىفخلا مالكلاو مامهلالاو ةلاسرلاو ةباتكلاو ةراشالا اضيا ىحولاو .: لاق

 هيفخت مالكب هملكت نأ وهو تيحوأو مالكلا هيلا تيحوا لاقي . كرغ "ىلا هتبقلأ ام

 . ملعأ هللاو . ثيدحلل ةبسانملا ديدش رخالا ىنعملا اذهو . هرخآ ىلا

 حاحصلا ىف لاق“. فعاضملا توصلا ةصلصلا ( سرجلا ةصلص إثم ) : هلوق

 . هرخآ ىلا . توص اذا ىلحلا لصلصتو . فعوض .اذا هتوص ماجلل ا ةصلصو

 .اضيا هب برضي ىذلاو . ريعبلا قنع ىف قلعي ىذلا نيسلابو ءارلا حتفب سزجلاو
 ) يلع هدشأ وهو ) ٠ هلوق . ( سرج اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال ) ثيدحلا ىفو

 نيصلا حتفب وه ( تيعو دقو ) : هلوق . اهبعصاو هيلع ىحولا تالاح مظعأ ىا

 ؟ انايع ىحولا نايتاب ناتصاخ ناتلاحلا ناتاه لم رظناو . تعمجو تظفح ىنعمب

 امه وأ . .ملسو هيلع هللا ىلص هقح ىف بلاغلا وه كلذ نوكل ركذلاب امهصخ امن او

 ىدؤمو ( اقرمه بصنيل ) دعاوقلا ىف ةياورلا (_اقرع دصفتيل ) : هلوق
 ىف لاق . بكسني ىنعمب ةيناثلاو . ليسي ىنممب ىلوالا ناف دحاو نيتياورلا

٠ ماعنلا يغص ءاهلا رسكب (1)
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 ىآ بصناف ءاملا تببص : اضيأ لاقو . لاس دصفت و ءىشلا دصقن او : حاحصلا

 . دحاو ىنعملاو دصفتيل خسنلا ضعب ىفو .. بكسناف هتنكس

 . هل ضرعت كلذلو . دارمب ريسفت اذه ناآ رهاظلا ( .هنع بعذيف ىا (: هلوق

 ءىشلا مصف : لاق ثيح حاحصلا مالك هيلع لدي امك ىوفللا هانعم وه سيلو

 : اَهَل ماصفنا آل ه : ىلاعت هللا لاق . مصفباف هتمصف لوقت . نيبي نا ريغ نم هرسك
 . ىهتنا ( ىمحلا هنع تمصفأو . علقا ىآ رطملا مصفاو ) : لاق نا ىلا هلثم مصفتو

 ىنعمب زطملا مصفا نم نوكي اذه ىلعف . ىلجنيف ىآ هنع مصفيف خسنلا ضعب ىفو .
 . هنم ىناشغي :ام ىلجنيو علقي ىأ ( ىنع مصغفي ) : هلوقو : ىباطخلا لاق 0 علقا

 . هرخآ لا اهل ماصفنا ال هنمو عطقلا مصنلا لصاو

2 

_ 1 
 :ىتلم ىك
 اهامايلل

وت : ا
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 ثلاتلا بابلا

 نآرقلا ركذ ىف

 ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ىنثدح بيبح نب عيب رلا لاق _ 3
 اوُملَع » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنغلب : لاق
 « َوُه هللا ملع نم ملعتي نأ ىفبني ام لوأ هتاق نآرقلا مكدآلؤأ

 لوسر نع ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديتع وبآ _ 4

 الىترت هلترف نآرقلا تأرق اذا, » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . » هركذل ةكلملا عمشت ةت نأ بحت هللا ناف هب اونغت الو

 : لاق ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 5
 لتَمَك نآزقلا رباص لثمم « : ملس و هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق

 .« تبهذ اهقلطا نإو . اهكتشأ اهيلَع دمقاَع نإ ةلقعملا لبالا بحاص

 لاق : لاق سابع ,نب ! نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 6
 وشح هيسن مث نآزقلا ملعت نمك « : ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر

 . ديلا عوطقملا مذجالا عيب رلا لاق س « مذُجأ ةمايقلا موي

 : لاق كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 7
 ةتس الا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج ام

 > دي ز وبأ و > ديزو . ذاعمو ‘ ىبأ » راصنالا نم مهلك رقن

 روسلا ظفحي دق ةباحصلا نم ىقابلاو . )1( » نامثعو بويأ وبآ و .

 . نيتروسلاو ةروسلا ظفحي نم مهنمو نآرقلا نم تادودعملا

 نا ىردحلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 8
 ُمَلَو الي مل دَمَضلا هللا دحأ هللا وه لق » أرقي الجر عمس الجر

 بويأ وباو ىسوالا ىراقلا دعس ليقو ديز دلاو تباث ليق ديز وباو تباث نب ديز وه ديز : هلوق (1)
٠ فينح نب لهس وخا فينح نب نامثعو ديز نب دلاخ



 لوسر ىلع ادغ حبصا املف اهددري و «« دحأ وفك هل نك لو دلو

 ه (2) اهللقتي لجرلا ناكف هل كلذ ركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهنإ وديب يسفن ىزلاَو « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . « نآرقلا كلت لدْعتَل

 تلبقا : لاق ةري ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 9

 هللا وه لق » أرقي الجر عمسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 «تَبَجَو» ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف اهرخآ ىلا "دحأ
 تدرأف ةريره وبآ لاق «ةنجلا » : لاقف ؟ هللا لوسر اي اذام : تلقف

 لوسر عم ءادفلا ىنتوفي نأ تفخ مث هرشب اف لجرلا ىلا بهذأ نأ

 تبهذ مث ، هللا لوسر عم ءادفلا ترثآف ملسو هيلع هللا ىلص .هللا

 . بهذ دق هتدجوف لجرلا ىلا

 رمع نأ ىبنفغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 0
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جرخ هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ملف ءىش نع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هلأسف هرافسأ ضعب ىف

 . هبجي ملف اثالث هلأس مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبجي

 ىلص هللا لوسر ترزن رمع اي كمآ كتلكث : هسفن دنع رمع لاقف

 : تك رحف رمع لاق ! كبيجي ال كلذ لكو اثالث (3) ملسو هيلع هللا

 تيشم امف نآرق ف لزني نأ تيشخف سانلا مام تمدقت ىتح ىريعب

 با ئه ةزوش حَلَع تلزنأ دقل » : لاقن هيلع تملسف ملسو هيل لا فص وللا لوسر تنج يتح تلورهف خرصي اخراص تممس زا
 .» اتيب احتف كل تتف انإ » : أ رقت مث « متشلا هيلَع تقلط امم يلار

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 1
 : ةراهط ىلع اونوكي مل نيذلاو ضئاحلاو بنجلا ىف ملسو هيلع هللا

 . فنلقي (ة)
 هللا ىلص هللا لوسرب ترزن ثيدعلا حرش ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترزن : هلوق ()

٠ هيلع تععلا ىا اهديدشت زوجيو ىازلا فيفغتب ملسو هيلع



 1 15 ا . . نآرقلا ركذ ىف (3) بابلا

 , ٨ ر ك م . . م 7 ٥ < % ح ۔ 2 ٢ < 4 2 ] ۔ ,.

 اونوكي ىتَح مهيدياي افَعّصُم َنوؤَطت الو نآرقلا نوأرقي ال »
 2 ع % ۔۔و

 . « نييصوم

 : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ديبع وبآ 12

 ضرا ىلا نآرقلاب رفاسي نآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن
 انه اه نآرقلاب ىنتعي : عيب رلا لاق . هولانيف هب اوبهذي الئل ودعلا
 . فحصملا

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _- 3
 ركذ ذا هباحصأ عم موي تاذ ادعاق ناك هنآ ملسو هيلع هللا ىلص

 م, 4 ؟, ۔. ء م 4 .
 :` ىب ارعالاك لجرلا لاقف نآزقلا حسني ناوأ كلذ» : لاقف اثيدح

 ىقبيو هلهأب بهذي : لاق ؟ خسني فيكو خسنلا ام هللا لوسر اي
 .(4)ًريطلا ةلذرا : ثاغبلا عيب رلا لاق « ثاَقْبلا مهنأك لاَجر

 هنع هللا ىضر بالخلا نب رمع نأ ىنغلب لاق ةديبع وبآ _ 4

 لاق وه هتءارق ريغ ىلع ناقرفلا ةروس آرقي ميكح نب ماشه عمس

 (5) هتببلف اهينآ رقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو رمع

 هللا لوسر اي تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئجف ىئ اد رب

 لاقف اهينتآ رقأ ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس آرقي اذه تعمس ىنا

 لوسر لاقف أرقف «أ رقا» : لجرلل ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر

 « رقا» : يل لاقف :رمع لاق «تَلزنأ ادكمت» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 فزا ةعبس ىلع لزن نآؤزقلا اذه نا تلزيآ اذكه » : لاقف تأرقف ه ۔۔٥ه۔ - ۔ 442 .4 م, س.۔ 2 , ٠ < .4 ,هح۔{ . :
77 
 ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق «هنم وتنيت اه اوأَرقاف فاك يفاش اهلك

 لَرَت »: ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ىنعم ىف سانلا فلتخإ
 مهضعب لاقو . تافل عبس ىلع مهضعب لاق « يفخا ةعبس ىلع نآزقلا

 . ظعاومو .ب مارحو ة لالحو . ديعوو . دعو : هج وآ ةعبس ىلع

٠ هرازاي خ (5) ٠ يطلا ةلذا خ (4)



 . ىهنو ي رمآ و 4 مارحو ى لالخ . مهضعب لاقو . جاجتحاو . لاثمأ و
 دجوي ال ليق دقو ى لاثمآو 0 نئاك وه ام ربخو ‘ لبق ناك ام ربخو

 ةقيقحب ملعأ هللاو هجوآ ةعبس ىلع أرقي نآرقلا نم دحاو فرح

 . )6( ريسفتلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ ىتغلب : لاق ةديبع وبأ 5

 » اذكو اذك ةروس ىف ًاهولعجا » : لاق ةيآ هيلع تلزن اذا ناك

 .ولتم عومجم نآرقلاو الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت امو

 نع ةمركع نع دواد نب ىلعألا دبع نع بيبح نب عيب رلا _ 6

 نآزقلا لزنأ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سابع نبا
 اذايهكلا ناكو ًاينذلا ءامسلا قا ردقلا رةليَل ىف ةدحاو ةلمج هلك
 ناك و : لاق « ُهَعَمَج ىتح هنم لزنا انش شلا ف ثدْعُي نأ دارا

 نآرقلا لزنيف ةيضقلاب ىضقي ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . نآرقلا مكح لبقتسيو هءاضق دري الف هئاضق فالخب

 نع ةداتق نع بيعش نع بثك نب ىيحي نع عيب رلا لاق _ 17

 ء ءاسنلاو . نارمع لآو س ةرقبلا : لاق سابع نبا نع ةمركع
 : ىهو ةدحاو ةيآ الا ةيندم دعرلاو : تايندم » ةبوتلاو : ةدئاملاو

 ام لحنلاو « ضرألا هب تقطق وأ لابجلا ب ترتس انآوق نأ ولو «

 عبرأ الا ، ةيندم جحلاو ، ىندم اهرخآ ىلا اهلوأ نم نيعبرالا قوف
 َباَذَع _ هلوق ىلا لوسر نم كلبق نم اتلسزأ امو » : ىهو تايآ

 . ةيندم اهلك بازحالاو . ةيندم اهلك رونلاو ةيكم « ميقم موي
 روس رشع ديدحلا نمو 4 تاين دم تارجحلاو حتفلاو لاتقلاو

 هلك ا ذهف « َكَل هلا ًَحأ م مرحت مل وبتلا اهيأ اي , ىلا تايلاوتم

 حتقلا وللا رصت ءاَج اذإو . ةيندم اورفك نيذلا نكت ملو . ىندم
 تايندم ةروس نورشعو عبس هذهف . ناتيندم ناتذوعملاو ةيندم
 . ىكم نآرقلا رئاسو

. ليواتلا خ (6)
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 لسرتلا ةءارقلا ىف ليترتلا حاحصلا ىف لاق « اليترت هلترف ه : هلوق _4

 ىوتسم ناك اذا لتر رفثو 0 لترم ىأ كيرحتلاب لتر مالكو . ىغب ريغب نيبتلاو اهيف
 : هلوق . هرخآ ىلا نانسالا جلفم ىا لترلا نيب بعت لاثم هنر لجرو . نانسالا

 : هلوق ىف ىواضيبلا لاقو . نفت ريغب رادقملا ةزواجم ىغبلا هلعل ( ىفب ريغب )

 عماسلا نكمتي ثيحب فورح نيبتو ةدؤن ىلع ءارقا (7) « ًالينرَت نآرقلا لتو ه
 لصأو : رخآ لحم ىف لاقو . اجلفم ناك اذا لئرتو لتر رفت مهلوق نم 0 اهدع نم
 : حاحصلا ىف لاق . ةدؤتلا لسرتلاو . هرخآ ىلا اهجيلفت وه نانسالا ىف ليترتلا

 ناك : ةصفح تلاقو ؛ انموق بتك ضعب ىف ىعو اهيف دانتا ىأ هتءارق ىف لسرتو

 لوطأ نم لوطا نوكت ىتح اهلتريف ةروسلاب ارقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىبنلا ةءارق نع كلام نب سنأ تلأس : لاق هنأ ةداتق نع ىورو . هرخآ ىلا اهنم

 ىرخا ةياور ىفو . ( اذح ةمي نامك : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 ( ادم تناك ) : لاقف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ةءارق تناك فيك : هنع

 . ميحرلاب دمبو ى نمحرلاب دمب و هللا مساب دمب .ميجلا نّمُحزلا هللا مسب أرق مث
 ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر ناك : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةملس مأ نعو

 فقي مث . ميجرلا نمحرلا . فقي مث . نياملا بر هلل ْمَحْلا لوقي هتءارق عطقي

 . نيلا رم وب كلامت اهؤرقي ناك ه لاق

 ناك ام عيمج اهيف لخدي ( هتءارق عطقي ناك ) ةملس مأ لوق ءاملعلا لاقو

 . عيطقتلا ةفص نێبنل باتكلا ةحتاف تركذ امناو . نآرقلا نم مالسلا هيلع هأرقي
 ِ . اهدعب ام ركذ نع اهركذ ىنفيف نآرقلا مأ اهنال وأ

 دصاقملاو ضارغالا عبتت نم اندنع ىلوأ ةيآ ةيآ نآرقلا غيطقنو : مهضعب لاق

 ةشئاعل ليقو . هرخآ ىلا اهنع هللا ىضر ةملس مأ ثيدحل اهئاهتنا دنع فوقولاو

 : تلاقف . اثالث وأ نيترم ةليل ىف نآرقلا مهدحأ أرقي الاجر نا اهنع هللا نضر

 ليترتلا نوبحتسي ءاملعلا رثكاو : مهضعب لاق . هرخآ ىلا اوءرقي مل وا اوأرق كئلوأ

 . هيناعم ,هغتيو , ءىراقلا هربدنتيل ةءارقلا ىف

 ٠ 3 : ةيآ لمزملا ةروس (7)
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 نآرقلا ركذ ىف (3) بابلا 18
 ححح۔دمتتتتتكممكمك كنكمت

 سانلا نم :' لاقف ةءارقلا ىف زهلا ىف كلام نع بهو نباو مساقلا نبا ىورو

 . نهب نسحي ال نم سانلا نمو . اطخا لتر اذاو . هيلع فخا ناك زه اذا نم

 نع ىور دقو . عساو لكو . مهيلع فخي امو مهتاجرد ردق ىلع اذه ىف سانلاو
 زملاب الا نكمتي ال اذهو ةعكر ىف نآرقلا نومتخي .اوناك مهنا فلسلا نم ةعامج

 . ىهتنا

 نآرقلا ارق هنأ هللا همحر سابعلا نب بويا ىبأ نع ىور ام اذه لثمو لوقأ

 باهولا دبع مامالا نمز ىف ترمهيت ىلا هباحصأ عم بهذ نيح نيتعكر ىف ليللاب

 هنا مهضعب نع ىورو . بدنلل ليترتلاب رمالا نوكي اذه ىلعف 0 هنع هللا ىضر

 . فوقولا ىلع ةظفاحملاو فورحلا نيبت وه ليترتلا : لاق

 ىف لاق . عامسلا وهو دملاو رسكلاب ءانغلا نم ذوخأم (هب نفت الو) : هلوق

 ءانفلاو ىنعمب ىنغو ىنفت هنم لوقت . ىناغالا عمجلاو ءانفلا ةينغالاو حاحصلا

 . هرخآ ىلا راسيلا روصقم ىنفلاو . عامسلا نم رسكلاب ءانفلاو . عفنلا حتفلاب

 عيجرتو حاحصلا ىف لاق هيف بيرطتلاو عيجرتلا هب ىنفتلاب دارملا نا رهاظلاو

 ٠. ناحلالا باحصأ ةءارقك قلحلا ىف هديدرت توصلا

 . هرخآ ىلا هنيسحتو هدم توصلا ىف بي رطتلاو : اضيأ لاقو

 افالخ امهتماركو امهعنم حصالاو امهيف ءاملعلا فلتخا دق هنأ لصاحلاو

 ءارقلا عم ءاج هنأ ىريمنلا دايز نع ىور امل . امهقفاو نمو ةفينح ىباو ىعفاسشلل

 فشكف توصلا عيفر ناكو . برطو هتوص عفرف ارقا : هل ليقف كلام نب رظنلا ىلا

 نولعفي اون اك اذكه ام ؟ اذه ام : لاقن ءاد وس ةقرخ ههجو ىلع ناكو ههحو نع رظنملا

 بيسملا نب ديمس نع ىورو . ههجو نع ةقرخلا فشك هركني ائيش ىار اذا ناكو

 ديعس هيلا لسراف هتءارق ىف برطف سانلا مؤي زيزعلا دبع نب رمع عمس هنأ
 . دعب بيرطتلا رمع كرتف ( اذكه أرقت ال ةمئالا نا هللا كحلصا )

 : لاقو . ىنبجعي ال : لاقف ةالصلا ىف ناحلالا نع لئس هنأ كلام نع ىورو

 نأ دمخم نب مساقلا نع ىورو . مهاردلا هيلع اوذخايل هب نونفتي ءانغ وه امنا .
 : لاقو . مساقلا كلذ ركنأف برطف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دحسم ىف أرق الجر

 هفلَع نم الو ميَدي يب نم لطابلا هيناي ال زيزع ثاتِكل هنإو ه :: لجو زع هللا لوقي
 . (8) « ريييخ ميكح نم ليزنت

٠ 41 : ةيآ ۔. تلصف ةروس )8(
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 لجو زع هللا نع نيبملا وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةءارق تناكو : اولاق

 نم فلاخملا هب جتحا ام امأو . ادم تناك امناو عيجرت الو بيرظت اهيف نكي مل
 وه امناو هرهاظ ىلع سيل هنا اولاقف ( 'مكناَوْصاب نآرقلا اونيز : مالسلا هيلع هلوق

 ريغ هرسف اذكهو ىباطخلا لاق ث ( مُكَتاَوضا ,نآرقلاب انِيَدَ) ىا . بلقلا باب نم
 نا ءارقلا نع ىرخا ةياور تدرو هنا اوركذو . هرخآ ىلا ثيدحلا ةمنا نم دحاو
 هتءارقب اوجهلا ىا ( نآؤقلاب مكناوْصأ اونيز ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 ةءارق ىلع ضحلا هانعم ليقو . ةنيزو اراعش هوذختاو . مكتاوصا هب اولغشاو

 . هنع بذلاو نآرقلا

 لاق ( نآرقلاب كناص اتْشَح ) : لاق هنا هنع هللا ىضر رمع نع ىورو

 ( نآةقلاب نقتي مل نمت اتم سيل ) مالسلا هيلع هلوق عجري ىنعملا اذه ىلاد مهضعب
 ديزي نب هللا دبع هلاق كلذك . نآرقلاب هتوص نسحي مل نم انم سيل ىا
 . هرخآ ىلا ةكيلم ىبأ نباو

 راقتفالا دض وه ىذلا ءانفتسالا نم هنع ىنفتسي (هب ىنفتي) ىنعم نا ليقو
 لاق . لجو زع هللا هانغأو . تينفتسا ىنعمب تينافتو تينفت لاقي س ءانغلا نم

 مهضعب ىنفتسا ىأ اونافنتو هللا هانغأو . ىنغتسا ىنعمب لجرلا ىنفت ىرهوجلا

 نايفس هاورو حارجلا نب عيكوو . ةنييع نب نايفس بهذ لي وأتلا اذه ىلاو . ضعبب

 ۔ هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس نع اضيأ

 ( ثيداحالا نم هاوس امع ىنفتسي ىأ ) رخآ هجو اضيأ نايفس نع ىور دقو
 كنع اَْلَرْنآ نأ مهفيك ملوأ ه : لجو زع . هلوقل ىراخبلا بهذ ليواتلا اذه ىلاو
 لما هلاق . ممالا رابخا نع نآرقلاب ءانغتسالا دارملاو (9) . ْمهيَنَع وتيب باتكلا
 . ل يوانلا

 دض وه ىذلا نزحلا هئراق ىلع رهظي ىأ . هب نزحتي هب ىنغتي ىنعم نا ليقو
 وهو . ىميلحلا مهنم ءاملعلا نم ةعامج اذه ىلا بعذ . هنتوالنتو هتءارق دنعو رورسلا

 ضعب نع ىور امب اوجتحاو نايح نب دمحمو ديبع ىبأو ديمس نب ثيللا لوق
 زيزا هرمصلو ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار : لاق هنا ةباحصلا

٠ 15 : ةيآ ۔ توبكنعلا ةروس ()



 ىضق اولاقف ( ردقلا نايلغو دعرلا توص نييازب زيزالا ) ءاكبلا نم لجرملا زيزاك
 هنع صاقو ىبا نب دعس نع دروو ؛نزحلا ثيدحلا اذهب دارملا نأ حضاونايبب ربخلا
 مل ناف اوكباف هومنأرق اذإف َلَزَن نآرقلا ادَم نا ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص
 لسو ةديبع وبا لاق . ( انم سلف هب فتيأ مل نمف .هب اونفتو اؤمابَتق اوكبتت
 فيوختلاو نزحلا قيرط ىلع وم امنا توصلا نسح ىف تاج ىتلا ثيداحالا
 ىتخا نم ذإ ) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو قيوشتلاو

 . ( اعت هللا ىقي ةومشنيسَح زق ةومشعيص ادا نت اتوص يتلا

 رسكلاب لجرلا منج نم ةمجعملا لاذلاب ينعي ( مذجالا عيبرلا لاق ) : هلوق 86
 رسكلاب لجرلا منجو . ميذج وهف هتمطق امنج ءىشلا تمنجو حاحصلا ىف لاق
 . ديلا عوطقم وهو مذجا راص امذج

 دعاوقلا ىف ركذو . ( هرخآ ىلا هيسن مث نآرقلا ملعت نم ) ثيدحلا ىفو

 هب دارملا وأ . رمشلا نم هزرفي ال ىتح هنايسن هب دارملا له . هنايسن ىف فالخلا

 هيلع نوكي ال ضرملاب هيسن اذا : ليقو . .ارهاظ هؤرقي ناك ناو هب لمعلا كرت
 لدي امك هتءارق نايسن رعشلا نم هزرفي ال ىتح هنايسنب دارملا نا رهاظلا مث . ءىش
 لوسر لوقل ديعولا هيف درو دق اذهو : لاق ثيح هبقع همالك و هلالدتسا هيلع

 : مالسلا هيلع هلوقو : لاق نا ىلا ثيدحلا ركذف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ( نآزقْلا ىيات نم آبنذ مآ رآ ملف ىنمأ تؤنذ ثزظن . لاق دا . لغ ثضرغ )
 دري ملو ةءارقلا دارأ امناو . هب هنواهتو ٠ هايا هنارجهب الا ىسني ال هنا كلذو

 هتءارق كرت نمل هجوتي ديعولا نا ملعأ هللاو ىنعي . هرخآ ىلا نآرقلا سفن نايسن
 ىلوأ باب نم هيسن ىتح هتءارق كرت نم نوكي اذه ىلعف هل اظفاح ناك ناو
 . ملعا هللاو

 لدي نآرقلا دهاعتب رمالا ىف ةدراولا ثيداحالا نم ردابتملا نا لصاحلاو
 نبيب هيف قرف ال هناف هب لصلا نايسن اماو . هتءارق نايسنب قلعتي ديعولا نا
 . ملعا هللاو نيفلكملا عيمج

 هل اظفاح ناك ناو هتءارق كرت نآرقلا ةءارق نايسنب دارملا ىلع مالكلا ىقب نكل
 دري ملو ةءارقلا دارا امناو : لاق ثيح ليعامسا خيشلا ليوات نم ردابتملا وهو
. ابيغ هتءارق ىلع ردقي ال ىتح بلقلا نم هلاوز هب دارملا وأ . نآرقلا ضعب نايسن
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 ملعا هللاو ملعلا نع عوجرلا ىف مهمالك نمو ثيدحلا رهاظ نم ردابتملا وهو

 . ررحيلف

 فينح نب نامثعو ةتسلا ءالؤهل هركذ دنع تالاؤسلا ىف لاق :: (نامثع) هلوقو
 اولتقو ةرامالا راد ىف ةرصبلا .اولخد موي امهعم نمو ةحلطو ريبزلا هذخا ىذلا وهو .

 ىلع حلت ىلاو وهو نامثع ةيحل اوفتنو . مهيلع هللا ةمحر اخيش نيعبس ىف هعم نم
 امب اونعل ) فينح نب لهس نع . ةنيدملاب مهيلاهأ فوخ هولتقي ملو . ةرصبلا أ

 لهس وخأ فينح نب نامثعو ( ىدتها مث احلاص لمعو بات نم الا اولعف

 . ىهتنا . فينح نب

 وه ىرقلا ناف . دحاو امهادؤمو . ىرقلا خسنلا ضعب ىف (ادغلا) هلوق _- 9

 فيضلا تيرقو حاحصلا ىف لاق . دملاو رصقلا هيف بجي و . فيضلا ىلا ناسحالا
 .تحتف اذاو . ترصق فاقلا ترسك اذا . هيلا تنسحا ءارقو ىلق هتيلق لاثم ىرق
 " ىلا فيضلا هب ىرق ام كلذكو . فاقلا رسكب ىرق كلذ مساو لاق نأ ىلا . تددم
 رصقلاو رسكلا هيف نيعتيف ثيدحلا ىف دارملا وه اذه نوكي نا لمتحيو . هرخآ
 . ملعا هللاو

 ةيبيدحلا حلص ماع هللا مهمحر انئاملع ضعب لاق (هرافسأ ضعب يف) : هلوق

 رثب ىهو اهديدسشتو ءابلا فيفختب ةيبيدحلاو . تيبلا نع نوكرشملا هدص نيح
 اهرثكا ةكم نم ةبيرق ةيرق ىربطلا بحملا لاقو س ةرجش ليقو . اهب ناكملا ىمس

 . بهاوملا ىف هلاق ةكم نم لايمأ ةعست ىلع ىهو مرحلا ىف

 ءاثلا مضب ىنعي لكثلاو حاحصلا ىف لاق . كتدقف ىا (_كمأا كتلكت)_: هلوق

 . امهيف حتفلاب ىنعي كيرحتلاب لكتلا كلذكو . اهدلو ةارملا نادقف فاكلا نوكسو
 لوكتلاو . هما هللا لكثا . ءاثلا مضب ىنعي الكث هما هنلك و. ىلكثو لكاث ةأرماو

 ةلخبم دلولا لاقي امك .. (ةلكثم تادلاولل هحمر) لاقيو . اهدلو تلكث ىتلا

 . . هرخآ ىلا ةنبجمو

 حاحصلا مالك نم ذخؤي (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترزن) :هلوق - 0

 : لاق . ريغصتلاو حاحلالا ىنعمب ريزنتلا نم ءازلا ديدشتب ارقي هنا هطبضو
 نالف مهلوقو . روزنم ءاطعو . ةرازن مضلاب ءىشلا رزن دقو ليلقلا : رزنلا )
. هرخآ ىلا ( هردق نم رغصيو هيلع حلي ىا رزبي ىتح ىطعي ال



 ىشملا نيب وهو ودعلا نم برض ةلورهلا حاحصلا ىف لاق (تلورهف) : هلوقو

 عجرم ىف تلزن ىواضيبلا لاق « انيبم احتف كل انخنف اناه ارق مث هلوق . ودملاو
 ريبعتلاو . ةكم حتفب دمعو لاق مث . ةيبيدحلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رابخا وا . كدفو ربيخ حتفك ةنسلا كلت نم هل قفتا امب وا , هققحتل ىضاملاب هنع

 اولأس ىتح نيكرشملا ىلع هروهظ دعب ناك هنال احتف هامس امناو ةيبيدحلا حلص نع

 برعلا رئاسل ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسر هب غرفو . ةكم حتفل اببسو حلصلا

 . هرخآ ىلا عضاوم حتفو مهازفف

 ةعضب ةيبيدحلاب ملسو هيلع هللا ىلص ماقأو : لي وط مالك دعب بهاوملا ىف لاقو

 ةروس هللا لزناف ءىش مهضعب سوفن ىفو لفق مث . اموي نيرشع ليقو . اموي رشع
 لاق . « انيبم احتف كل انحتف انإ » : ىلاعت لاقف همعن مهركذيو اهب مهيلسيل حنفلا

 عوقوو ةيبيدحلا حتف انه حتفلاب دارملا : بزاع نب ةاربلاو رضنلاو سابع نبا

 ممييمآ اي نونمؤملاو لوُسَرلا َتِلَقتَي ن نآ ه نونظي نوقفانملا ناك نا دعب علصلا
 . مهلك نولتقي لب نوعجري ال مهنا اوبسح ىا (10) . ادبا

 اهنال حيحصلا ىلع ربيخ حتف دارملاف « ابيرق احتف ملهبآنزق ه : ىلاعت هلوق اماو
 نم مكاحلاو دواد وباو دمحا هاور دقو . نيملسملل ةريثكلا مئانغلا هيف تعقو

 هللا لوسر اندجو انفرصنا املف ةيبيدحلا اندهش : لاق ةيراج نب عمجم ثيدح

 انا ه مهيلع ارقف سانلا عمج دقو ميمغلا عارك دنع افقاو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىذلاو . ىأ ) : لاقف ؟ وه حتفوا هللا لوسر اي لجر لاقف . « انيبم احتف كل انخنف

 ان ١ ه ىبعشلا نع حيحص دانساب روصنم نب ديعس ىورو . ( هذل نا هديب ىنفت

 اوعيابتو . رخات امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغو . ةيبيدحلا « انيبم احتف كل انحتف

 هلوق اماو ة سراف ىلع نوملسملا رهظو . ربيخ ليخن اومعطاو . ناوضرلا ةعيب

 . ةكم حتف هب دارملاف 0 « عقاو هللا رضت ةامج اذإ » : ىلاعت

 ىفو خسنلا ضعب ىفو " افحصم اوؤطي الو نآزقلا اؤزقي ال ه : هلوق 1

 امهنيب ةافانم الو . نونلاب . ًاقحضم َنوؤطي الو نآزقلا نوؤرقي ال ه حاضيالا خسن
 ليثارسا, ىنب قاثيم انذخا ذاو ه دح ىلع ءاشنالا هانعمف اربخ ناك ناو هنال

٠ 12 : ةيآ ۔ حتفلا ةروس (10)
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 . ةثالثلا ثادحالا يب ةقرفتلا مدع ثيدحلا اذه رهاظو . (11) سهَللا لإ نودي ال
 , سمللاو ةءارقلا نيب ةقرفتلا ىلعو . امهنيب ةقرفتلا ىلع لدي حاضيالا مالك رهاظو
 لعفت ام ةلأسم ىف ءوضولا باب رخآ ىف ركذ هناف . هيلع اقفتم سيل ىهنلا اذه ناو
 نأ ركذو . الوأ فحصملا سمل طرتشي له ءاملعلا نيب افالتخا ةراهطلا هذه هل

 نيب ٠ (12) « نوزرنهطملا آلإ هنم ال ه : ىلاعت هلوق نم موهفملا ددرت فالخلا ببس
 هموهفم ربخلا اذه نوكي نأ نيبو ةكئالملا نوكي نأ نيبو مدآ ىنب نورهطملا نوكي نأ

 مهف نمل ايوقم ثيدحلا اذه ركذ دعب لاق نأ ىلا ايهن ال اربخ نوكي نأ نيبو ىهنلا
 نم مهفو ةكئالملا نيرهطملا ظفل نم مهف نمو . هصن ام ىهنلاو مدآ ىنب ةيآلا نم

 . فحصملا سم ىف ةراهطلا هذه طارتشا ىلع ليلد ةيآلا ىف سيل لاق ربخلا ةيآلا

 ةيلصالا ةءاربلا ىلع رمالا ىقب ةتباث ةنس نم الو باتك نم ال ليلد نكي مل .اذاو

 . ىهتنا ةيحابالا ىهو

 ثيدحلا اذهل رباج ةياور توبث عم ( ةننبامن ةنسل نم الو ) : هلوق نكل لوقا
 . الوا ةراهطلا هنه ةءارقلا طرش نم له فالخلا حاضيالا ىف اضيأ ركذو س لمان

 ىلص ناك هنا ىلع ثيدحو . روكذملا رباج ثيدح ضراعت فالخلا ببس نأ ركذو
 ۔ ىهتنا ابنج ناك اذا الا نآرقلا ةءارق نم عنتمي ال ملسو هيلع هللا

 نآرقلا ةءارق ىف اضيأ .اوفلتخاو . ةبانجلا باب رخآ ىف هللا همحر اضيا لاقو

 نورخآ بهذو لاق نا ىلا هركذف ىلع ثيدحل كلذ عنم ىلا روهمجلا بهذف بنجلل

 نمو . ىوارلا نم نظ هنال . ائيش بجوي ال ىلع ثيدح نا ::: اولاق كلذ ةحابا ىلا
 . مالسلا هيلع كلذب هربخا نا الا ةبانجلا لجال ناك ةءارقلا كرت نأ دحأ ملعي نيأ

 موقو . ققحت نع هلاق امنا نظو مهوت نع اذه لاق ىلع نكي مل اولاق روهمجلاو
 ةءارقلا ضئاحلل اوزاجاو امهنيب اوقرف موقو بنجلا ةلزنمب اذه ىف ضئاحلا اولعج

 لصت ال ىه ذا لسفلل عيضملا بنجلا نم رذعا ىدنع ىهو اهماقم لوطل ابابحتسا
 . ىهتنا ملعا هللاو ةروذعم ىهف تلستغا ولو ةراهط ىلا

 ىلع سيلو رثالا ىفو : ضئاحلا تاعونمم ىلع مالكلا رخآ دنع اضيا لاقو
 هللا ركذ نم عنمت الو ساب ةلبقلا لابقتساو نآرقلا ةءارقو هللا ركذ ىف ضئاحلا

 . هد : ةيا ةرقبلا ةروس (11)
٠ 79 : ةيآ ۔ ةعقاولا ةروس (12)
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 ىلع نوعمجم مهنال ءاملعلا ىلا بحا لوالاو نآرقلا ةءارق اهل هركي مهضعب لاقو ىلاعت

 سندب ركذلا سندي الو . نآرقلا نم مظعا نآرقلا قلخ ىذلاو . هللا ركذت اهنا

 الو بنجلل فحصملا سم ىف صيخرتلا هللا همحر ركذي ملو 0 هرخآ ىلا داسجالا
 نم ذخؤي امك اهزاوج رايتخا رهاظلاف ابنج نكي مل نمل ةءارقلا اماو . ضئاحلا

 فرح لكب هلف ةالصلا ىف ناك اذا هنا وهو . رجالا نم نآرقلا ءىراقل ام ىلع مهمالك

 ناك اذا تانسح رشع فرح لكب هلف ةالصلا نم اجراخ ناك اذاو ى ةنسح نوسمخ

 رمالا ناك اذاو . ةنسح فرح لكب هلف ءوضولا ريغ ىلع ناك اذاو . ءوضولا ىلع

 ىلع ال هيزننلا ىلع الومحم ائضوتم نوكي ىتح ةءارقلا نع ىهنلا نوكي كلذك

 . ررحيلف ملعا هللاو ميرحتلا

 حاحصلا مالك نم ذخوي امك اهرسكو ميملا مض هيف زوجي (فحصملا) هلوق

 فورح ىف ةمضلا برعلا تلقثتسا دق ءارفلا لاق ى فحصملاو فحصملا لاق ثيح
 دسجمو لزفمو فرطمو عدخمو فحنصم كلذ نم مضلا اهلصاو اهميم اورسكف
 ىف لعج ىأ فرطأو . فحصلا هيف تممج ىأ فحصا نم ةذوخام ىنعملا ىف اهنال

 ىلا لتفو ريدا وه امنا لزغملا كلذكو . دسجلاب قصلا دسجاو . ناملع هيفرط
 . هرخآ

 ثافبلا : تيكسلا نبا نع حاحصلا ىف لاق ( ثافبلا مهناك ) : هلوق (3
 انضراب ثاغبلا نا ) لثملا ىفو ى ناريطلا ءىطب ةمخرلا نود ةربغلا ىلا ثغبا رئاط

 هعمجف ادحاو ثاغبلا لعج نم ::: سنوي لاقو . انب زع انرواج نم ىا ( رسنتسي

 ةماعن لثم تاغب عمجلاف ةثاغب ىثنالاو ركذلل لاق نمو . نالزغو لازغ لثم ناثغب
 ثالث ثافبو ثافبو . اهنم ديصي ال امو اهرارش ريطلا ثاغب :: ءارفلا لاقو . ماعنو

 ثاغبلاو : حيضوتلا حراش لاقو . هرخآ ىلا ربغالا نم بيرق ثفبالاو . تافل
 ثلتم هرخآو . طبضلا ثلثم هلواف هرخآ ةثلثم ءاثبو . هلوا ةدحوملا ثيلثتب

 . داطصي الو داصي فيعض رئاط ةمجعم نيغ امهنيبو طقنلا

 ابيبلت لجرلا تببلو : حاحصلا ىف لاق ديدشتلاب ىنمي ( هتببلف ) : هلوق (4
 . هرخآ ىلا هتررج مث ةموصخلا ىف هرحنو هردص دنع هبايث تعمج اذا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ىنعم ىف فلتخا ةديبع وبا لاق ) : هلوق
 تاءارقلا فالتخال نآرقلا ىف نيدحلملا نم موق نعط : ءايضلا ىف لاق ( هرخآ ىلا

ىلع نآرقلا لزنا ) : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ىف ملعلا لها فالتخاو
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 .مهنال هوجولا هذه ىف نيدحلملا نعطل .ىنعم الو ( فاع يفاش ةق فرحأ ةعبش
 .نا ليحتسمب سيلو . هللا دمحب هودجي ملف ضقانتلا ىلا فالتخالا نم اوبهذ

 ةحيحصلا هوجولا هتءارق ىف حيبيو هسردو هظفحب رماي . امالك ميكحلا لزني

 ةمبس ىه موق لاقو : لاق مث .فنصملا امهركذ نيذللا . نيهجولا ركذف . هرخآ ىا

 لاقو س ةعبس ىلع ءىرق فرح هيف دجوي ال هنال نآرقلا ىف ةقرفتم تاغللا نم هجوا
 .١ورثكاو ىنعملا اذه ىف ملعلا لها ملكت دقو . ةملكلا ىف تاغل عبس ىه : مهضعب

 امب هيف لاق دق لكو . مهراثآ ىف فورعم وهو جاجتحالاب مهلوق ىناعم اونيبو
 .؟ ظافلالا فالتخال ىنعملا فلتخي الو فلتخت دق ظافلالا نا ىرت الا هزاوج لمتحي

 هلل دمحلاؤ ",دحاو تسبلو داضت فالتخاو ريافت فالتخا ناعون فالتخالاو

 ريافتلا فالتخاو , خوسنملاو خسانل ا نم ىهنلاو رمالا ىف الا هللا باتك نم ءىش ىف

 دعب ىأ ديدشتلاو فلالا مضب (13) . ةمأ دمب ركذاو ه : ىلاعت هلوقك كلذو زئاج
 . ىهتنا ريثك اذه هابشأو نايسن دعب ىأ فيفختلاو فلالا حتفب ةمأ دعبو نيح

 يفرَح ق نآلا ليربج ىنآرقأ ) ::: انموق بتك ضعب ىف ثيدحلا ظفلو
 ةعبس ىلع ىا ( فرخآ ةقبثت لاإ ىهتنا ىتح ىنديزي ةتيرتشآ لآ متق هنمجارق
 ةلمج لكو ةملك لك نا دارملا سيلو . اهنم هجو لكب ارقي نأ زوجيو .فرحأ
 ةملكلا ىف تاءارقلا ددع هيلا ىهتني ام ةياغ نا دارملا لب نفرحأ ةعبس ىلع أرقن هنم

 ةعبس نم رثكا ىلع ارقي تاملكلا ضعب دجن انا : .ليق ناف . ةعبسم ىلا ةدحاولا

 ليبق نم نوكي ال نأ ااو ةدايزلا تبثي ال. هنأ اما كلذ بلاغ نأ باوجلاف . هجوأ

 ةعبسلاب دارملا سيل ليقو . امهوحنو ةلامالاو دملا ىف امك ءادالا ةيفيك ىف فالتخالا

 ةرثكلا ةدارا ىلع قلطأ ةعبسلا ظفلو . ليهستلاو ريسينلا دارملا لب ,ددعلا ةقيقح

 . نيئملا ىف ةثاملا عبسلاو تارشعلا ىف نيمبسلا قلطت امك داحآلا ىف

 الوق نيعبرا وحن ىلع فرحا ةعبسلاب دارملا ىف فلتخا : ضايع ىضاقلا لاقو

 ىرهزالاو بلعثو ديبع وبأ هيلعو تافل عبس دارملا نأ امهدحأ : نالوق اهب رقأو

 نم هجوا ةعبس دارملا نأ ىناثلاو . ىقهيبلاو ةيطع نبا هححصو . نورخآلاو

 نايفس هيلعو عرسأو لجعاو لاعتو لبقأ وحن ةفلتخم فظافلاب ةقفتملا ىناعملا

 ٠ هلل دمحلاو ادوجوم سيلو : اذكه اهلعلو ةرابعلا بيوصت هجو ىل نيبتي ملو خسنلا ىف اذك (ث)

٠ 45 : ةيآ ۔ فسوي ةروس (13)
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 نأ راتخملاو . ءاملعلا رثكال ربلا دبع نبا هبسنو . قئالخو بهو نباو هنييع نبا

 نأ ىلا ثيدحلاو نآرقلا هباسشتمك هانعم ىردي ال ىذلا زإكىشملا نم ثيدحلا اذه

 . تاءارقلا هوح و ددعت هنم مولعملا ردقلاو : لاق

 نم بلطي نا هنم بلطا لزا ملف ىأ ( ىنديزيف هديزتسا زا ملف ) : هلوق

 هديزي نأ هب ر لي ربح لأسيو » فيفختل هخح او عسوتلا ىأ . فرحالا ىن ةدايزلا هللا

 عبارلا ىف ظوفحملا حوللا نم ىنعي ( هلك نآرقلا هنلا لزنأ ) : هلوق (6

 اموجن كلذ دعب لزن مث ايندلا ءامسلا ىف زعلا تيب ىلا ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 . ةنس نب رشع ىف حلاصملا بسحب

 : لجو زع هلوق نع لئس هنا سابع نبا نع مسقم نع ىور : ىوغبلا لاق
 ةذنل ىف هاتلّنأ انا « :‘ هلوقو . (14) « نآرقلا هيف لزنأ ىزلا ناضمز زلهش ه

 لاقو رؤهشلا رئاس ىف لزن دقو ى مةزاْبْم ةنيل ىف هانلزنأ انا ه : هلوقو . رذقلا
 ةلمج ظوفحملا حوللا نم نآرقلا هللا لزنا : لاقف . . نانقزف انآزقو ه : ىلاعت
 لزن مث . ايندل ا ءامسلا ىف زعلا تيب ىلا ناضمر رهش نم ردقلا ةليل ىف ةدحاو

 : دنه نب دواد لاق (15) « موُجتلا عقاومب مسقا الف »ه : ىلاعت هلوق كلذف ةنس

 رئاس ىف لزني ناك امآ ( نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش ) :: ىبعشلل تلق

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ضراعي ناك ليربج نكلو . لب : لاق ؟ ةنسلا

 . ءاشي ام خسنيو ءاشي ام تيثيو . ءاشي ام هللا مكحيف . هيلا لزن ام ناضمر

 , ثلزنأ ه : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع دواد ىبا نع ىورو

 . ناضمز نم ةليل لوأ ىف ىورو 0 ناضمر نم َينضم ىلايل ثالث ىف ميهاربا

 ىف ىسيع ليجنا لزناو . ناضمز نم نينضم ىلايل تس ىف ىسوم ةاروت تلزناو
 نم تّيضم رشع ىن امث ىنف دواد روبز لزن او . ناضمر نم نبضم ةرشع فالث

 نيرشعلاو ةعبارلا ىف نيعمجا مهيلع هللا ىلص دنحم ىلغ ناقزفلا لزناو . ناضمر
 . ىهتنا ٤ اهذفن نيقب تسل

 ٠ 185 : ةيآ ۔ ةرقبلا ةروس (14)
٠ 75 : ةيا ۔ ةعقاولا ةروس )15(



 27 نآرقلا ركذ ىف (3) بابلا

 لوزن بيترت ءايضلا ىف نيب ىكم نآرقلا رئاس هلوق ىلا تايندم ) : هلوق 7
 هلوا ةكمب هنم لزنا ام لاق ثيح هرخآ ىلا نآرقلا لوا نم ىندملاو ىكملا نم لك
 ضزنسشلا اذإ مث . ثبت مث . رثذملا ى نمزملا مث . ملقلاو نوت مث . كبر مساب ازا

 ملأ مث . ىحصلا مث . رجفلا مث . ليذلاو مث . ىنغألا كبز ما حبش مث . تذؤك
 مث . تيارا مث . غكافلا مث . رثوكلا مث . رضغلاو مث . تايداغلاد مث . خزشن
 , مجنلاو مث . ذخا هللا وه نق مث ث سانلا مث . قلفلا مث . رت ملا مث . نورفاكلا

 .جوزبلا مث . اهاحضو سشتشلاؤو مث . هانلزنأ اننا مث . سبع مث

 تالسرملا مث . ةزمهلا مث . ةمايقلا مؤيب مسقأ ال مث . ةغراقلامث . فاليال مث ى نيثلاؤ

 مث . ةغاسلا تبزتقأ مث . قراطلا مث . دلبلا اذهب مسقأ ال مث . نآرقلاف ناق مث
 . ¡ صقيهَع مث . رطاف مث . ناقرتلا مث . نسي مث . ئحوأ نق مث . صملا مث . ض
 ىزنأ ىذلا ناخب مث ى صصقلا مث . لمنلا مث . ءارعشلا مث . ةعقاولا مث . هط مث

 . تافاصلا مث . لاقنألا مث ى دغزلا مث . فضوُي مث . دوُم مث . سنوي مث . هدْبغب

 قتستمتح مث . ةذجسلا مح مث . نمؤملا ممح مث . بانكلا نبرتن مث . ابنش مث . نامقل من
 ةيشاغلا مث ى تايراذلاؤ مث . فاقحالا مث . ةيثاجلا مح مث . ناخذلا مث . فرخزلا مث

 ملا مث . نونمؤملا مث ث ءايبنالا مث . ميماربإ مث . حون مث . لخنلا مث . فهكلا مث
 نئاس ناس مث . ةقاحلا مث . كنللا هديب ىذلا كزابت مث . روطلاو مث . ةدجسلا ليزنت
 تزْبتفلا مث . مورلا مث . تقفنا مث . ثرطقنا مث . تاغزانلا مث . نولاني مع مث
 ةرقبلا . ةنيدملاب لزن امو ةروس نونامثو سمخ ةكمب لزن ام عيمجف . نيفقطملا مث
 ديدخلا مث . تلزلز اذا مث . ءانستلا مث . ةنحتمملا مث . بازحألا مث . ناَرْمع لآ مث

 قذلطلا مث . ناسنالا ىنع ىنأ لمم مث . نمحرلا مث . رْججلا مث . اورَقَع نيذلا من
 ةلذاجملا مث . نوقفانملا مث . جلا مث . روثلا مث . حنقلا مث . رفحلا مث . نكي مل مث
 ةذلثاملا مث , انحتف انإ مثا . تصضلا مث . نباغتلا مث . ةعمجلا مث . تارجحلا مث

 ىلا مكسفنأ نم لونسز مكءاج دقل ه نآرقلا رخآو . نآرقلا رخآ ىعو ةبؤتلا مث
 ةعمجلا موي نآرقلا نم لزنأ ام رخآو : ناميلس نب لتاقم لاقو . ةروسلا رخآ
 مكل تلمكأ مويلا » ءاعدلا ىف مهيديا ةمفار تافرعب فوقو سانلاو ةفرع موي

 ةضيرف الو دودح الو مكح الو . مارح الو لالح اهدعب لزني ملو (16) « مكنيد

٠ 3 ةيآ . ةدئاملا ةروس (16)
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 ىلا ءاسنلا ىف كنوتفتشييؤ ه :: ىلاعت هلوق اهرخآ ىف ءاسنلا ةروس نم نيتيآ ريغ

 ةليل ىفوت مث ةليل نيثالثو ىدحإ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا شاعو ث اهرخآ ا
 ةحتافو . ملعا هللاو ةنيدملاب لزن ام اذهو لوالا عيبر رهش نم اتلخ نيتليلل نينثالا

 . امهيف ةرركم ليقو ةيكم اهنا ليقؤ ةيندم اهنا ليق باتكلا
 ناك امو ةكمب لزن هناف ( سانلا اهيأ اي ) نآرقلا ىف ناك ام : كاحضلا نعو

 ' .. ةنيدملاب لزن هناف ( اونمآ نيذلا اهيآ ان ر

 ةلثام ىماسشلاو ىفوكلاو ىندملا فحصملا ىف روسلا ددع نأ كلذ لبق ركذو

 عبراو ناتئامو فالآ ةتس ىندملا ىف هتايآ ددعو . ننيتذوعملاب ةروس ةرشع عبراو

 ىماشلا ىفو . ةيآ نوثالثو عبسو ناتئامو فالآ ةتس ىفوكلا ىفو . ةيآ ةرشع

 ١ . ةيآ نورشعو تسو نانتئامو فالآ ةنس

 باطخلا نب رمع لاق . ةملك نورشعو عبرأو ةئام تسو ةملك فلا نوعبس وهو

 ةخضنضسؤ فلا فلآ نآرقلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاق : هنع هللا ىضر ١

 روحلا نمم ةجؤز بفزخ لكب هن ناك اببتحم ازباض هآزق. نمف فزخ فلآ نوزلتعؤ
 ثالثو انلا نورشعو ةسمخو فلا ةئام تالث هفورح ددع نا ةياور ىفو ٠ ( بعلا
 اعيمج ءايلا ىلا فلالا نم فرح لك دادعا تركذ دقو افرح نوعبراو ةسمخو ةنام

 ` . ىهتنا . ةنابالا باتك ىف اهرخآ ىلا ث ت ب ا فورح

 ةئام ةثالث نيبو فلأ ةئامو نيرشع نيب ناف ديعب نوب نيتياورلا نيبو لوقأ

 فرح تاملكلا رصقا ناف . ةيناثلا ةياورلا رهاظلاو . لقعلا هزوجي ال ءىش فلا

 ءاعدتسالاو جارختسالاك فرحا ةعبس اهلوطاو ةبطاخملا ءايو ريمضلا ءاتك دحاو

 ريغ نم تاملكلا ىلع ةريخالا ةياورلا ىف روكذملا ددعلا مسق اذاو . مولعم وه امك

 ةياور ىلع امأو . ةريسي ةدايزو رشعو فصنو فرحا ةعبرا ةملك لكل حص توافت

 دعب هوجولا نم هجوب حصي ال هناف فرح فلا نورشعو ةعبسو فلا فلا اهنا

 .. ملعآ هللاو رهاظ و امك روكذملا ددعلا ىف تاملكلا راصحنا توبث

| 2 رزلا
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 .عبارلا بابلا

 هلضفو هبلطو ملعلا ىف

 رباج نع ةديبع وبآ ىنثدح : بيبح نب عيبرلا لاق _ 8
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ؟ىيبنلا نع كلام نب سنآ نع ديز نب

 . « نيضصل اپ هلو ملعل ا ا بلطأ «

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا نع هقيرط نمو _ 9
 ا ٥ إ ,م . ه ح , م ۔۔ ٥ و 4-۔< ۔ے۔.۔۔٥, ه

 . « بلطي اهي اضر ملعلا ,بلاطل اهتَحنَجأ عضتل ةكئالملا ناي »
 . ءاعدلا باب ىف ىديألا نم لدب ةحنجألا : عيب رلا لاق

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 0

 املع هيف بلطي اقيرط كلس نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : . « ةنجلا ىلا اقيرط هل هللا لهت

 لاق : لاق ةريره يبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 1

 لَجَو زم هللي ملعلا ملعت نمم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . «ضؤحلا ىنع ةوزؤلا قززيَو انمآ ةمايقلا مْوَي ةللا هرشَح هي لمَعَو
 ٠. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس اذكه

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 22
 , م ء 7 7 اد ][ 2 و - % ,< ©٥ ٥ , م

 . لَجَو زغ هللا لا ةبرق هملعت ناف ملعلا اوملعت » : ملسو هيلع هللا
 . ٥ ۔ ۔ آ ه 8 ر]ح ٥, ١, , ۔ ا ۔<۔ ر وو ٦ ٥۔ ت ٩ ۔,د و ,ت -
 عضوم ىف هبحاصب لزنيل ملعل ١ نإو . ةقدص هملعي ال نمل هميلعت و

 . « ةرخالاو اينذلا ىف هلهأل نيز ملولاو ةعفرلاو يفرشلا
 سيبنلا نع كلام ني سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

. « برلا بضغ مرفطي راغصلا ميلعت » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص



 _ {{{ شيوس نبي { ةه
 لاتق : لاق ةريره ىبر نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ 4

 عفرت نأ لبق مليلا اوملعت « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « هلهأ باهذ هعفَرَو

 ,ىبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 . « نيلا ىف ههقف اخ هب هللا ةارأ نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيواعم نع ىنلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 امل َعناَم ال هن ا شانلا اهنأ « : رينملا ىلع وهو لاق نايفس ىب آ نب

 دري نم دجلا هنم ةلا اد عقني ال هللا عتم اَمِل رطغُم لو }هللا يلغا
 ىلص هلل ١ لوس ر نم تحمس لاق مث » » نيذلا ىف ههقفي ارتخ رب هلل ١

 . ربنملا ىنعي داوعألا هذه ىلع تاملكلا هذه ملسو هيلع هللا

 هللا لوسر نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 ناك اذام كدَحأ بوت ىف دادملا مسرر» : لاق ملسو هيلع هلل ١ ىلص 2 ؛َح م.  , 2٥ ٥ و ٥ ۔ . -

 َكلَد ماد ام رجألا هب اني لازي الو هللا ليبس ىف مدلاك املع بتكي
 . » هبوث ىف ذاذملا

 ج رخ لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 هباحصأ دجوف دجسملا ىلأ موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهدجو اهيلع فقو تقلح لوأف ملعلا نونف نوركاذتي (1) نيزع
 » ىبر ىنلشزأ ١7 ١ » : لاقف ممهيل ا| سلجف نآ رقلا نوؤرقي
 مهيلإ سلجف مارحلاو للحلا ىف نوملكتي مهدجوف ةيناثلا ىلاي ماق مث
 : لاق مث اريثك مهيلإ سلجف هنع لاثمألاو هابشألا يفنو لجو زع هللا ديحوت نوركذي مهدجوف ةثلاثلا ىلاي ماق مث 9 ائيش لقي ملو
 لجو زع هللا ةفرعم ديحوتلا نال : رباج لاق : « ىبد ىرمأ اذهب »
 . نمؤمب سيلف هللا ديحوت فرعي ال نمو

٠ تاعامجلاو سانلا نم ةفئاطلا : ةدع نازو ةزع عمج نوزعو نيزع )1(



 31 هلضفو هبلطو ملعلا ىف (4) بابلا

 ةباحصلا نم اسان تكردأ لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 9
 ئبنلا لاق نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ئبنلا ثيدح مهايتف رثكا
 ليتع مث مئادلا ءانا ىف مكدَحأ نلوُبَي ال » : ملسو هيلع هللا ىلص
 . «ةضوتي ؤ هنم

 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع ىنفلب لاق ةديبع وبأ _ 0

 هللا باتك ادبأ اولِضَت ن وونش نار امم مكيف تْضَلَح » : لاق هنا
 هوذجت مك مف ى ىتش ىق هللا باتك يف هودجت مل مق }لَجَو َزَم
 . « مكنم رمألا يلؤأ لإَق ىتش ىف

 ىلص هللا لوسر نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 31
 رفن ةثالث لبقأ ذا دجسملا ىف سلاج وه امنيب هنا ملسو هيلع هللا
 ىف دحاو بهذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاإ نانثا دصقف

 دصقف املس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع افقو املف هتجاح
 ةقلحلا فلخ رخآلا سلجو اهيف دعقف ةقلحلا ىف ةجرف ىلا امهدحأ

 رقنلا رمأب مك ربخا الا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ىلارىواف مُهُدَحأ امأ » : لاق هللا لوسر اي ىلب : اولاقف « ؟ ةثالثلا
 هنم هللا ىَحَتشاَق هللا نم ًايعَتَشاق ىناثلا اماو { هنلا هنلا ةاواف هللا
 . « هنع هللا ضرعك ضرمف ثلاثلا اَمَأَو

 دم دجب دجم

 دلب نيصلاو حاحصلا ىف لاق « نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا ه : هلوق _ 8
 . ىهتنا هيلا تابوسنم ىناوالا ىناوصلاو

 نم دارملاو . دنهلا رحب ىف رئازج هنأو . مالسالا دالب :ىصقأ نيصلا نأ ظفحن و

 فلكم لك ىلع ةضيرف هنأو . هلحم دعب ناو ملعلا بلط ىلع ضيرحتلا ثيدحلا .اذه

 هظفلو . ةدايز م ادحاو اثيدح هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه انموق بتك ىف اولمجو

 نإ ليشم لك ىلع ةيرق مذعلا بلط َنإَق نيصلاب ؤ للا اولا ه عماجلا ىف
. يهتنا ٠ تلم ات ي ميا بلاكل اهتكيجا عمق ةقيل



 ___ تسوس د (ب . ة
 ثيدحلا هيلع لمحيو . فلكم لك ىلع ةضيرف هبلط نوكي ىذلا ملعلا نا ملعاو

 هريغو ديحوت نم هلهج عسي ال ام ملع وه :: هللا مهمحر انباحصا مالك رهاظ ىلع
 هب ماق اذا ةيافكل ا ضورف نم هناف تانايدلا مولع رئاس اماو . مولعم وه امك

 ٠ نيقابلا نع ىزجا ضعبلا

 ملعلا بلط ه ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم ىف !اوفلتخا دقف انوفلاخم اماو

 دارا : لخدملا ىف ىقهيبلا لاق ىمقلعلا لاق . اريثك افالتخا « ملسم لك ىلع ةضيرف

 هل أرطي ام ملع وا . هلهج لقاعلا غلابلا عسي ال ىذلا ماعلا ملعلا (ملعا هللاور

 . ةيافكلا هيف نم هب موقي ىتح ملسم لك ىلع ةضيرف دارأ وا . ةصاخ

 اذه سيل : لاقف ثيدحلا اذه ريسفت نع لشثس هنأ كرابملا نبا نع ىور مث

 لأسي هنيد رمأ نم ءىش ىف لجرلا عقي نأ ةضيرف ملعلا بلط امنا , نونظت ىذلا
 نع دبعلل ةحودنم ال ام انه ملعلا نم دارملا : ىواضيبلا لاقو . هملعي ىتح هنع

 ناف . ةالصلا ةيفيكو . هلوسر ةوبنو هتينادحوب ملعلاو , عناصلا ةفرعمك هملمت

 ملعلا ىف فلتخا : ىدورهسلا صفح وبا خيشلا لاق : لاق نا ىلا نيع ضرف هملمت

 دسفي امو . سوفنلا تافآ ةفرعمو صالخالا ملع وه ليق . ةضيرف وه ىذلا
 اهرورغ سفنلا عدخو . هب رومام لمعلا نا امك . هب زومام صالخالا نال . لامعالا

 ةفرعم ليقو . اضرف كلذ ملع راصف . هب رومالا صالخالا ىنابم برخت اهتاوهشو
 ةمل نيب قرفلا فرعي كلذبو , لعفلا اىشنم رطاوخلا نال . اهليصفتو رطاوخلا

 . ةضيرف لالحلا نكا ناك ثيح لالحلا ملع بلط وه ليقو . ناطيشلا ةملو كلملا
 بجي كلذ نم ءىش ىف لوخدلا دارا اذا قالطلاو حاكنلاو ءارشلاو عيبلا وه ليقو
 ليقو . اهيلع مالسالا ىنب ىتلا سمخلا ضئارفلا ملع وه ليقو . هملع بلط هيلع

 نطابلا ملع بلط وه ليقو . لقنلا وا لالدتسالاو رظنلاب ديحوتلا ملع بلط وه
 نيبرقملاو داهزلاو نيحلاصلا ةبحصب بتكي ىذلا وهو . انيقي دبعلا هب دادزي امو

 . ىهتنا . هيلع همالسو هللا تاولص ءىبنلا ملع تارو مهف

 همحر رصتقا ( ءاعدلا باب ىف ىديالا لدب ةحنجالا عيبرلا لاق ) : هلوق _- 9

 وهف الاو . هدنع حص ىذلا وه هناكو . هجولا اذه ىلع ةحنجالا عضو ىنعم ىف هللا

 عضو ىنعم ىف ىباطخلا ناميلس وبآ ركذو : ىمقلعلا لاق . اضيا كلذ ريغل لمتحم
عضاوتلا هب دارملا نا ىناثلاو . ةحنجالا طسب اهدحا ::: لاوقا ةثالث ةكنالملا ةحنجا
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 هلوقل ناريطلا كرتو ملعلا سلاجم دنع لوزنلا ثلاثلاو . هقحل اميظعن ىأ بلاطلل
 .ةكيلم مهب ثح لب لاعت هللا نوركذي موق نم ام ه : ملسو هيلع هللا ىلص

 . . ىمتنا

 ىأ طسبت هلوق تلق .:. اضيا لاقو . اهعامنجا نم عنام الو تلق ىمقلعلا لاق ١
 ىعسلا ريسيتو ةنوعملا هانعم ليقو . ةياهنلا ىف امك ىشم .اذا هل ءاطو نوكتل اهمضت
 .انك : لاق مهضعب نع ايكاح لاق نأ ا . اهب مهلالظا هب دارأ ليقو . ملعلا بلط ىف

 لجر انعم ناكو ىشملا انعرساف نيثدحملا ضعب راد ىلا ةرصبلا ةقزا ضعب ىف ىشمن
 اهورسكت ال ةكئالملا ةسحنجانع .مكلجرا اوعفرا : لاقف هنيد ىف مهتم رجاف
 دانسما ىواهزلا لابق . طقسو هالجر تفج ىتح هعضوم نم لاز امف ءىزهتسملاك

 ,. هرخآ ىلا ديلاب ذخالاك ةياكحلا هذه

 لاق ىريمدلا لاق ىمقلعلا لاق س ةنجلا ىلا اقيرط هل هللا لهس ه : هلوق _ 20

 قرطلا حضوا ىه لب . ةنجلا ىلا قيرط ملعلا قيرط .نأ فالخ ال ) ىبرعلا نبا
 لمعلاو لقعلاو نيدلا ءايشا ةعبس ةداعسلا عماجم): ىكبنسلا مامالا لاقو . ( اهيلا

 . ىهتنا (مهنع ةفلكلا عفرو سانملا ىلا ددوتلاو ةعمسلا نسحو بدالاو

 ةحيررضلا لئالدلا تقباطت و تزاوتو راثآلاو رابخالاو تايآلا ترعاظت : لاق مث

 . هميلمتو هبابسا ىف داهتجالاو هليصحت ىلع ثحلاو ملعلا ةليضف ىلع تقفاوت و

 ملسو هيلع هللا: ىلص ىبنلا نأ لبج نب ذاعم نع ربلا دبع نباو خيشلا وبأ ىورو

 . "حييست همَسرادمَو : ةقابم هبلطو . ةيفع وي هتييغت نإ ميلا انذَت ه : لاق
 شينألا َوُمَو . ةبق هيمأل ةلذب . ةقدض ملعب ل نمل هميمت . داهج هئمع تحملاو
 'ئِع ؤيزولاو . ءاَرَملاَو ءارلا لع ليلدلاو . ةولخلا ىف ثجاَصلاَو . ةدحولا ىف
 ىف هملَعجَي ًاماوقآ هب هللا عقوي . ربحلا ليبن اتم ءابرغلا دنع نيرقلا آ ءالا
 . هلان نمزنو . مهزاتآ :شتفن رسملا ىف ةلأ . موب ىدتهي ةاَدُم ةدا ربعلا
 ُفْقَتَسَي ييا ربلد نكو . هخسن اهنيجهت . ةولخ ىف ةيالملا بتو
 نأل . اهمرَجْنَو ءامسلاو ."هئآمثآز نبلا عابيسو . هياومعَو رخبلا ناتيح ىتَع مل
 . يفش ا ن نانألا ةوقو .ملظلا نم راصبألا زورك . ىمعلا نم بلقلا ةايح ملعلا

ةنَسَرادْمَو . ماضلا ًلدْمَي هيف هّدفْتلا : ىقعْلا تاجردلاو ريارثلا ًلزاَنَم ُدبَعْلا هب علبت



 _ كشيبسومس يإب _ ة
 , ءادعسلا همهلي . هعبات رَمََلاَو . “اَمإ َوُه 4 احرلا لص هبو . مايقلا لست

 . ىهننا (3) . ءايقشألا هممَرُحََو
 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق : رثألا ىفو : سلجملا قح ىف حاضيإلا ىف ركذو

 هْنقذيَو اهثبي نم ماجلل ناع اذإف مليلا شيْجَم َرَضَحَو ةراجلا ترح ادا ه
 مايق نِمَو . يضيرم يفلأ ةداَيِعَو .رةاَمَج يلا ن لضفأ ملعلا يجم روضح نإق
 ةيجح ىوسي ةَجَح فلأ نمو .معد يفلأ ةكَدَصَو : مؤي يفلأ مايصو .. لتلا
 قيامب هشللا ليبس ىف اَمورتَت ةبجاولا ةوزَقلا ىوس روزن يلاو . ةيرقلا
 عاطي هللا نا تملع ام] . ملعلا سلجم دهش نم دهاشملا هذه عفناو . « كنو
 عم ةرخآلاو ايندلا رشو . ملعلا عم ةرخآلاو ايندلا ريخو . ملعلاب دبعيو . ملعلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص عئبنلا لاقن ؟ هللا لوسر اي نآرقلا ةءارقف لجر لاقف .. لهجلا
 ؟ لع :7 ذاَهْلا امو ؟ ملع ع حلا اَمَو ؟ملِع :7 نآرقلا ةارق امو كحير ه
 . هرخآ ىلا . ةشلا قَع ىضق ال نآلاو نآرقلا ىلَع ىضقت ةنسلا نأ كم امأ

 لاق . هرخآ ىلا ى فرشلا عضوم ىف هبحاصب لزنيل ملعلا ناو » ::هلوق ۔ 2
 نم الجر تيقلف ةيدابلا تلخد : لاق هنأ :ىبارعالا نبا نع ىكحو تالاؤسلا ىف
 ىسنب ىأ :: هل لاقف . ملعلا بلط : هل تلقف ؟ هذه انتيداب كلخدا ام : لاقف ارلهأ
 ةدايزو .ث رفسلا ىف سناو . بسنلا ىف فرشو . سلجملا ىف نيز هناف هب كيلع
 . هرخآ ىلا . لوقي اشناو , ةؤورملا ىف

 هلثمو . (4ر س هلها باهذ هعفرو عفري نأ لبق ملعلا اوملعت » : هلرق ۔ 4 /
 .ةنأ لبق نيلاب مكيلع ) : لاق هنا هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع رثالا ىف ىور ام
 ليرت ى اولتق لاجرل نتوين ويب ىيش ىزلاو؛ةناوز كلم نأب مفر حفر
 ز دحأ ناو . نامرك ني نؤري ام. ةاَمَلُع لَجَو رع ةللا مهتن نأ ادش هللا

 ( . ىمنا ( منَشلاب ليلا اشا ًاملاَع لو
 اما ةيعرشلا ماكحالا همهف ىا ىمقلعلا لاق ( نيدلا ىف ههمن ): هلوت 5

 . هبهو ال رسيم لك . اهتلدا نم اهطابنتساب اماو . اهيلع مكحلاو اهريوصتب

 . ىوف دان ۔ا هل سيل نكلو نسح هنا هنع ليقو ملعلا باتك ىف ربلا دبع نيا هاور (3)
٠ ريفتلا نم ءىش عم ديزي نب ىلع قيرط نم هجام نبا هاور (4)
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 مسا عنام ال ةباتك رهاظ ( هرخآ ىلا ثلثلا ىطعا ال غنات ل هلا ) : هلوق - 68 .

 هيبش هنأ عم نيونت ريغ نم حتفلاب هنأ هريغ مالك حيرصو ثيدحلا اذه ىف . ال

 ىلع ءاج نكل هنيونت سايقلا ناكو . هانعم مامت نم ءىش هب لصتا ثيح فاضللاب
 . نويدادغبلا هيلا بهذ ام

 وه هنيونتو فاضملاب هبشملا بصن نم ركذ امو . حيضوتلا حرش ىف لاق

 كلذ ىف هورجا . نيونت الب ( ًالبَج لاط ال ) نويدادغبلا زاجاو . نييرصبلا بحذم
 عنام ال ) ثيدحلا جرختي هيلعو . بارعالا ىف هارجم يرجأ امك فاضملا ىرجم

 ىف ةدايز انموق بتك ضعب ىفو . ىنفملا ىف هلاق ( تّمَتم امل ىطعم الو تيطعا امم
 : هظفلو هلوأ نم ثيدحلا اذه

 لك ربد ىف لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ؛ىبنلا نا ةبعش نب ةريغملا نعو )
 لح ىلغ َوُمَو دمحلا هن كلملا هنن . هن كيرت ل ةمحو هللا لاب ةنايل ) : ةبونكم ةالص
 يلد ثيدحلا اذه ىف : لاق مث . ثيدحلا ( تْتَطعأ ل حناَم ال ةمللا . هليدق :ىع

 .هيلع لمتشي امل كلذو . ةبوتكملا ةالصلا بقع صوصخملا ركذلا اذه بابحتسا ىلع

 ةردقلا مامتو . ءاطعالاو عنملاو . ىلاعت هللا ىلا لاعفالا ةبسنو س ديحوتلا ىناعم نم

 : لاق نأ ىلا . راكذالاب ناسللا ةفخ عم ريثك باوث راكذالا ىلع بترملا باوثلاو

 ميجلا حتفب دجلا اذ عفني الو . ىلاعتو هناحبس هللا ديب ءاطعالاو عنملا نأ ملعيل
 ه ّ

 هلمع هللا دنع ناسنالا عفني امنا ىأ هظحو هانغ كنم ظحلاو ءانفلا بحاص ىأ

 هظح الو ايندلا ىف هانغ هعفني الو . تاقدصو ةالص نم هيلار هب برقتي ىذلا حلاصلا

 ؛ . . هرخآ ىلا ( ههاج الو

 هيلع هنع ىور ام هلثمو ( هرخآ ىلا مكدحا بوث ىف" دادملا مسر ) ::هلوق - 7

 ضعب ىفو ( ءادهشلا مدو ءاَمَلُمْلا داتحم ةمايقلا موي نزوي ) : لاق هنا مالسلا

 ىف رطانقلا ىف ركذو ( ءاَدَمشلا رمد لع ءاَمَنْْلا دادم حجرت ) ىهو ةدايز تاياورلا

 . عجاريلف بجعلا هنم ىضقي ام راثآلا ه ثيداحالاو تايآلا نم ميلعتلاو ملعلا لضف

 وهو . وزعلا نم َوُزَع اهلصاو . ةزع عمج ىتش اقرف ىا ( نيزع ) : هلوق - 8

 ءاهلاو سانلا نم ةقرفلا ةزعلاو حاحصلا ىف لاقو . ىراضيبلا هلاق باسننالا

اولوقي ملو . مضلاب اضيا نوزعو نوزعو لعف ىلع ىَّرمم عمجلاو ءايلا نم ضوع
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 ىلا (5) س نيزي لامشلا متو رنيمتيلا نمت » : ىلاعت هلوق هنمو :نابت اولاق امك هار

 . سانلا نم فانصا ىأ .:نوزع رادلا ىف لاقي :: ىعمصالا لاقو : لاق نا

 ريغ ىلع اهحتفب قلح عمجلاو حجارلا ىلع نيكستلاب ىم ( ةقلح لواف ) : هلوق_
 . عصقو ةعصقو ردبو ةردبك ءاحلا رسكب قلح ليقو 0 سايق

 حاضيالا ىف ركذ (6) . هرخآ ىلا « مئادلا هللا ىف محُدحا نوبي ال ه : هلوق - 9
 ريفني ملو ةساجن هتطلاخ اذا ءاملا نم ريثكلاو ليلقلا نيب قرف نم هب لدتسا هنأ

 هيلع هلوقل سجني ال .اريثك ناك نا : اولاقف ىعفاشلاو انباحصأ امأ . هفاصوا دحا

 هفاصوأ دحأ ريفتي مل ام ىنعي ( اثبخ نيتُحَي مل تق رادق املا ناع اذا ) : مالسلا
 ةط ؤا هنل ربك ام الا ةشجتُب ل ارؤهَط ءاملا هثللا َقَلَع) : مالسلا هيلع هلوقل

 : مالسلا هيلع هلوقل سجن نيتلق نم لقا ناك ناب اليلق .ناك ناو . (هَتَحْئاَر و
 هيلع هنع ىور املو . ( أضوتي وا هنم لستْمي مث مئادلا ءالا ىف مكذحأ نوبي ال )
 ادا ) :: مالسلا هيلع هلوقلو . مئادلا ءاملا ىف لستغي نأ بنجلا ىهن هنأ مالسلا

 ىف لاق . ( اثالث اهسمي ىع ءانإلا ىف هدي يفي الك هيؤن نم مكدحأ َظَقْيَتسا
 مل ولو ةساجنلا ليلقب سجني ءامل ليلق نا ىلع ثيداحالا هذه تلدف حاضيإلا

 لوبلاب سأب ال هنا : انباحصأ ضعب نعو : كلذ دعب لاق مث . هفاصوأ دحا ريغتي

 . ىهتنا . هنتلقل مئادلا ءاملا ىف درو امنا ىهنلا نأل ىراجلا ءاملا ىف

 هلوقل عرشلا املع هب ديري هنأ رهاظلا ( مكنم رمألا ىلؤأ ىلإف ) : هلوق _ 0

 هتوُطبئَتَسِي نيلا "ميع هني رثألا لوأ نبو وسلا ار هوت ؤ ) : لاصت
 ركنأ نم لدتساو . سايقل !ا توبث ىلح لبلد ثيدحلاو ةيآلا هذه ىفو 0 (7) ( ةت

 (8) ى لوشسرلاو هللا قا هوذزق ءْىَم ىف ْمئْعَاَنَت نإف ه : ىلاعت هلوقب سايقلا
 بيجاو . سايقلا نود هتنسو هباتك ىلا هيف فلتخملا در بجوا ىلاعت هنا : اولاقو :

 .سايقلا وهو هيلع ءانبلاو ليثمتلاب نوكي امنا هيلع صوصنملا ىلا فلتخملا در ناب

 ماكحالا نأ ىلع لدي هناب هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب رمالا دعب درلاب رمالا كلذ ديؤيو

 [ ٠ 37 : ةيآ ۔ جراعملا ةروس (ة)
 (:٠ دكارلا ءاملا ىف لابي نا ىهن ) ظفلب ىئاسنلا ملسم نع يغصلا عماجلا ىف هركذ (6)
 ٠ 83 : ةيا ءاسنلا ةروس (7).

٠ 59 : ةيآ ۔ ءاسنلا ةروس (ة)
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 سايقلا هجو ىلع امهيلا درلاب تبثمو . ةنسلاب تبثمو . باتكلاب تبثم : ةثالث
 .:. . ىواضيبلا هركذ اذك

 : بيكرتلا اذه لثم ىف ىمخللا لاق ( دجسملا ىف سلاج وه اب : لوق (1
 تديز امك ضفخلا اهلمع نع اهفكتل فلالا اهيلع تديز ةيفرظلا نيب وه هذه امنيب
 ءاج مئاق ديز امنيب وحن عفرلاف ملعلا مسالا اهيلو اذاف . كلذك اضيا (ام) اهيلع
 '۔' عفرلا زاجو رجلا نسحالاف ردصملا اهيلو ناو . ورمع

 ( اَنَتَس هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اَقََو من ) :_ هلوق
 حاضيالا ىف ركذ دقو . ركذلا سلجمو دجسملا ىف نم ىلع مالسلا ةينس هنم ذخؤي
 نم ال . ترش ماي نم لع اسن آلوأ :: رثالا ىفو : لاق ثيح افالخ كلذ ىف

 ةماقا ىف وا ناذألا ىف َدَعا نمم ىلع ٍمَكَسُي الو . ةالصلل لهتسي ؤ . الحلا ىف اك

 نَع وا . نآرقلا أرقي نم وا . ركرتما يجم وا ةالصلا ىف ناك نمم وا . الصلا
 : لاق نأ ىلإ . هللا ركرنب لمقنتشا ينم رك وأ . دشملا ىف ناك نمم وا ى تاتكلا ارقي
 رَم :: مهضعب لاقو :لاق نأ ىلا . مالسلا ه اهوت نآ مهل سيلف ءالؤه ىلع ملس نمو
 ركذلا يلجم ىف ناك نم لثم ُهَةزَلَك تقولا كلذ ىف ءالؤه نم ماقملا ةر هل نكما
 رلك ةالصلا ىف ناك ْنَم لثم رلا هنكم مل نمو . كلذ هبشا امو ر جشملا وف و.

 وأ سلجملا ىف ناك نم مالسلاب قحا :: لاقو : رثالا ىفو . َمَلَس اذإ مالسلا هيلع
 ثيدحلا اذه لوقلا اذهل دهشيو لوقأ . هرخآ ىلا اضيأ هنودريو . هللا ركذ ىف
 ِ . ملعا هللاو انه ىورملا

 ىلع مكسُي مئاقلا ناو . مالسلاب ادبي لخادلا نا هنم دافتسيو : رجح نبا لاق
 نأ هنم دافتسي وأ . هترهشب ءافتكا امهيلع مالسلا در ركذي مل امناو . دعاقلا
 اما . دجسملا ةيحت ايلص امهنا ركذي ملو . درلا هنع طقسي ةدابعلا ىف قرغتسملا
 ريغب مامتهالل لقني ملف عقو وأ . ءوضو ريغ ىلع ناك وا , عرشت نأ لبق كلذ نوكل
 . هرخآ ىلا لفنت تقو ريغ ىف ناك وا . ةصقلا نم :كلذ

 ىغ اعم حتفلاو مضلاب ةجرف رجح نبا لاق ( ةقلحلا ىف ةجرف ىلا ) هلوق
 . طضولا لاخ ريدتسم ءىش لك ماللا ناكساب ةقلحلاو س نيئيسلا ىنيب للخلا
 بابحتسا هيفو . ردان وهو دحاولا ىف ماللا حتف يكحو , نيتحتفب قلح عمجلاو

 قحا ناك اهنم عضوم ىلا قبس نم نآ هيفو . ملعلاو ركذلا سلاجم ىف قيلحتلا
7 . هريغ نم هب



 نم ىلع در هيفو ةمجعملا ءاخلا حتفب : رجح نبا لاق ( رخآلا َدَحَكو ) : هلوق _
 . ىناثلا ىلع انه هقالطال . ريخالاب صتخم هنا معز

 ةحيحصلا ةياورلا : ىبطرقلا لاق : رجح نبا لاق (هللا هاوآف هللا ىلا ىوآ) : هلوق
 لاي ةينلا 7 ذا ه نآرقلا ىفو ةغللا ىف ررهشملا وهو ىناثلا دمو لوالا رصقب
 امم دملاو رصقلا ةفللا ىف ىكحو .دملاب (2) {ةَوبَر ل اَمهثَوآو» رصقلاب (1) .مكلا
 سلجم ىلا مضنا ىا فذحلا ىلع وا . هللا ىلا اجل هللا ىلا ىوا ىنعمو . امهيف
 همض ناب هلعف ريظنب هازاج ىأ هللا هاوآف ىنعمو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةقلحلا دس لضفو ث ملعلا سلاجم ىف بدالا بابحتسا هيفو . هناوضرو هتمحر ىلا
 ءانثلا هيفو . ىناثلا لعف امك ىهتني ثيح سولجلا بحتسا ىشخ ناف . ذؤي مل ام
 ١ . ىهتنا . ريخلا بلط ىف محاز نم ىلع

 هللا ىلص ثىبنلا نم ءايح هقيفر لعف امك ةمحازملا كرت ىا ( ىحتشاف ) : هلوق
 . ضايع ىضاقلا هلاق . رضح نممو ملسو هيلع

 . هبقاعي ملو همحر ىأ : رحح نبا لاق ( هنم هللا ىحتشاف ) : هلوق

 لومحم وهو . هيلع طخس ىا : رجح نبا لاق ( هنع هللا ضرعاف ) ; هلوق
 علطاو اقفانم نوكي نأ لمتحيد . املسم ناك اذا .اذه . رذعل ال اضرعم بهذ نم ىلع
 هيلع هللا ىلص هلوق نوكي نا لمتحي امك . هرما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 . نشتسا ) سنا ثيدح ىف عقوو . (3) ءاعدو ارابخا (هنع هللا ضرعاف) : ملس
 هللا قح ىف هريغو ضارعالا قالطاو . اربخ هن وك حشري اذهو ( هنع هللا ىنختساف
 هناحبس هلالجب قيلي ام ىلع اهنم ظفل لك لمحيف ةلكاشملاو ةلباقملا ليبس ىلع
 نع رابخالا زاوج هيفو . حضاو قيرطب ثىشلا نايب كلذ قالطا ةدئافو . ىلاعتو
 . ةبيغلا نم دعي ال كلذ ناو . اهنع رجزلل مهلاوحاو ىصاعملا لما

 ىف رغاذلاو ملاعلا سولجو . ركذلاو . ملعلا قلح ةمزالم لضف ثيدحلا ىفو
 فقا ملو , سلجملا هب ىهتني ثيح سولجلاو . ىحتسملا ىلع ءانثلا هيفو ى دجسملا
 . ملعأ هللاو نيروكذملا ةثالثلا نم دحاو ةيمست ىلع ثيدحلا اذه قرط نم ءىش ىف

 ٠ 10 ةيبالا ة فهكلا ةروس (1)

 ُ ٠ 50 ةيآلا 0 نونمؤملا ةروس (2)
. ٠ لماتف ءاعدال ارابخا نوكي نا : باوصلا لعلو خسنلا ىف اذك (ة)
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 .ءوسلا ءاملعو هللا ريغل ملعلا بلط ىف

 ءىبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 2
 . "روو > ةرك )1( ملعت مل نمل لبو » : لاق ملسو هيلع هلل ١ ىلص

 . « نيت زمم لمعي ملو ملغي

 ءىبنلا نع كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 3
 لأ ءاملا هب ئهابيل ملعلا ملعت نمم »: لاق. ملسو هيلع هللا ىلص
 .« ِتاتتسحلا نم بِئاَح َوُهَو ةمايقلا َمْوَي هللا ىق ءاهقشلا هب يرامل

 هللا لوسر نأ ىنغلي ,: لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 4
 هققؤأ ةعفزلاَو ةمظعل ملعلا ملَعَت نمم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةرسَح هتَلَع ةللا هلَعَجَو ةمايقلا موي رافّصلاَو لذلا تقؤم لاَعَت هللا
 . (2) « ًاتيَر هلهأل ملعلا نونكي ّيتَح ةماَدَنت

 ىلض هللا لوسر لاق ¡ لاق ديز نب رياج نع ةديبع وبأ - 5
 نمك ناك ملع قب ايؤر رف وأ ةلاشم ىتفأ نمم » : ملسو هيلع هللا
 باصأ هنأ ولو هل َرَغق ال ارئب فداصف ضذزالا ىلا ِءاَمَسلا نم عق

 57 . « قحلا

 : لاق ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ 6
 < هد-۔٥< ».ه2 2 ه و؟۔ .

 نوزرمتحت مؤق مكيف جرخي » : لوقي مالسلا هيلع هلل ا لوسر تعمس

 ْملاَمَعَا عم مكلاَمعأَ مهمايص عم مكمايص مهتالص عم مكتالص
 قزمي ام نيذلا نم نوقزمي مهرجاتح زواجي الو نآرقلا نوأرقي
 ىف و انز مث » ا ىرت الف رس ذلا ىف  طنت ةيملا نم مهنلا

 ٠ ةرم لمعي ملو ملعي ال نل بطقلا ةخسن ىف ةرم ملعي نمل : هلوق (1)
٠ انيح ةخسن ىف (2)



 ___ 27293 ٨ مسا ط ىف (تربابا _ 0 ءوسلا ءاملعو هللا ريغل ملعلا بلط ىف (5) بابلا 40

 “امَتَك ه شت ,ي الك .ث )لا و -1ي< : . ٤٥ م < [ _ -٥
 ىرامتتو ائيش ىرت الف شيزلا ىف زظنت مث ، ائينش ىرت لف حدقلا
 مهسلا حدقلاو > مهسلا ةديدح لصنلا عيب رلا لاق . » " ىف

 . . )2( رتولا. هيف عضوي ىذلا مهسلا :شيرو . ةديدحلا هيف ىذلا

 سأر ةديدقلاو ى ائيش ىرت الف ةديدقلا ىلا رظنتو : اضيأ ىوريو

 9 :. مهسل ١

 : لاق رمع نب هللا دبع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 7
 لوسر لاقف امهنايب سانلا بجعاف ابطخف قرشملا نم نالجر مدق
 : عيب رلا لاق « ارحسيل نايتلا نم نار » : ملسو هيلمع هللا ىلص هللا

 ۔مهعامسأو مهب ولق ذخأي ىتح سانلاب لازي الف قطنملا نايبلاب ىنعي امنا

 ! 2 م دجا |
 لاق . ٍمكيكَع مالس دح ىلع ءاعد هنال ةركنلاب ءادتبالا زاج ( يو ) :هلوق (32

 هحيحص ىف .نابح نبا هاور ام اهرهظا لاوقأ ىلع هانعم .ىف فلتخاو .: ىمقلعلا

 ,هنا ىوونلا ركذو . خلا ... منهج ىف داو ( ليو ) اعوفرم ديعن ىبا ثيدح نم
 ان مو . كلهتو رسحت ىأ ( زي وف ) :::ئواضيبلا لاقو . ةبيخلاو ةكلهلا ىنعمب

 . مهل لعج نم هيف أوبتي امضوم اهين .نأ هانعمف منهج ىف لبج وأ داو هنا لاق

 . هرخآ لا هل لعف ال ردصم لصالا ىف وهو . ازاحم كلذب هامس هلعلو . لي ولا

 : مهضعب لاق ثندحلا .اذه ىف درو ام لثم ىفو
 نولا دابع لثبق ننم بذعم نتش ل هيليب , ملاعو

 ةرخافملا ةاهابملاو : :حاحصلا ىف لاق (3) ( ءاملعلا هب ىهابيل ) :_هلوق (3
 ٠. هرخآ لا اورخافت ىأ اوعابتو

 هيرامأ لجرلا تيرامو : حاحصلا ىن لاق (. ءاهفسلا هب ىراميل وأ ) : هلوق

 . 0 ` . هتلداج اذا ءارم

 . ريسفتلا فطع بانب نم وهف ةراقحلاو لذلا حتفلاب ( راغصلاو ) :هلوق (34 .

 رتولاو ٠ ىمرلا دنع هيس ىوقيل مهسلا ىف عضوي ىا هيف عضوي ىذلا مهسلا شيرو : هلوف ()
 عضوي ىدلا قوقلاو ،.باوصلاو ضيرمتلا زمرب هيلا انرشا طق ه ةغسنلا ىفو سوقلا لبح نبتحتقب
 ىرت الف حدقلا ىف رظنت ) اهصنو احرشو انتم شيرلا ركذ طاقسا بطقلا ةغسن ىفو رتولا هيه
 ةديدحلا هيف ىذلا مهسلا حدقلاو مهسلا ةديدح لصنلا : عيبرلا لاق ( قوفلا ىف ىرامتت مل اثيش
 ٠؛ ٠ خلا . ةديدقلا ىف اضيا ئوريو : عيبرلا لاق رتولا هيف عضوي ىذلا مهسلا سار قوفلاو
٠ هححصو بهاوملا ىف مكاحلا هاور (ة)



 41 . ... . هوسلا ءاملعو هللا رغل ملعلا بلط ىف (5) بابلا

 [ . نيسلا ضيقن ىازلا ختفب وه ( انير ) : هلوق

 سيل ام فق الإ ه : ىلاعت هلوقل ىنعي ( قحلا باصا هنأ ول ) : هلوق _ 5
 فلتخاو ::.لاق ثيح هكاله ىف نالخلا ىلع لدي ام تالاؤسلا ىفو (3) هملع هب كن
 لصفلاو لوقلا ىف كلهي موق لاقف : باصاف ملع ريغب ةلأسم ىتفأ نميف ءاملعلا

 اولوقت نأو ه : لاقو (4) توُمَنع ممَو قحلاب دهش نم الإ ه :: لجو زع هللا لاقو
 لوتم لجر ىف خياشملا لوقب اولدتساو : لاق نأ ىلا (5) « نؤمَلْمَت ال ام هللا لع

 اربتو . مهدحا ءالوتف كلذ هلعف هب غلب ام اوفرعي ملو ةثالث رفن مادق ةريبك لعف

 وهو اعيمج نوكلاه مهنا مهيف اولاق . رخآلا هيف فقوو 0 لعفلا ىلع مهنم دحأ هنم

 . امهيلع هللا ةمخرا ىنايسولا نيرحس نب ىسومل نارمع نب نوراه خيشلا باوج أ

 ىف ىصعميو لوقلا ىف كلهي : موق لاقو . هب كلهي الو أطخأ هنم أربت نم نا ليقو

 : موق لاقو . لعفلا ىف مدقتلا هل ىغبني الو .لوقلا ىف ىصعي : موق لاقو . لعفلا
 : رمع ىبأ خيسشلا نع ىورو . ساب الف لعفلا امأو . ملعي مل امب لوقلا هل ىفبني ال
 مل وهو ملع ريغب ىبظلا .اذه ىل لحا هللا نا تملع لوقي نأ زوجي ال ىذلا نأ
 ةفرعملا ىعدي نأ نعي ملو ىل لالح هنا لاق اذاو . كلذب ىصعيف هل لالح هنأ ملعي

 وا س مارح ىلغ ةبادلا هذه لاقف ريزنخلا هب رم اذا كلذكو . باصأ نيح سأب الف
 لوقلاو . ةمالسلا نم دعباو دشا وهف أطخاو مدقت اذا اماو . ىلع مارح اهنأ تملع
 زع هللا لاقو . هريغ ىلا ودعي ال لعفلاو لئاقلا ودعي لوقلا نال لعفلا نم دشأ

 (6) « تحسلا غهلخأو مثالا مهلوق نَع رابحألاو نينالا ممهاهْني الول ه :: لجو

 . / . ىمتنا لعفلا لبق لوقلا مدقف
 هرقح :: حاحصلا ىف لاق اهنورفصتست ىأ (7) (مكتالص نورقحت) : هلوق (6

 . هرفصتسا هرقحتساو هرقتحاو

 ةروجنحلاو ةرجنحلاو : حاحصلا ىف حتفلاب ةرجنح عمج ( مهرجانح ) : هلوق

 . بارشلاو ماعطلا لخدم موقلحلا ىهتنم : واولا ةدايزب موقلحلا

 ٠ 36 ةيآلا . ءارسالا ةروس (3)
 ٠ 86 : ةيآ س فرخزلا ةروس (4)
 ٠ 33 ةيآلا ة فارعالا ةروس (5)

 ٠ 63 : ةيآ ۔ ةدناملا ةروس (6)
 نيب لدجلا رثك دقف ثيدحلا ىلع هقيلعتو هللا همحر ىلاسلا حرش رظنا . هريغو ىراخبلا هاور (7)

ثيدحلا اذه ليوات ىف بهاذملا



 ءوسلا ءاملعو هللا ريغل ملعلا بلط ىف (5) بابلا 42
 ست

 قرمو : حاحصلا ىف لاق . نوجرخي ىنممب ءارلا مضب وه ( نوقررمي ) : هلوق

 ٠ ةقرام جراوخلا تيمس هبو ى رخآلا بناجلا نم جرخ ىأ اقورم ةيمرلا نم مهسلا

 ديصلا ةيمرلاو . ءايلا ديدشتو ميملا رسكو ءارلا حتفب ىه ( ةيمرلا نم ) : هل وق

 امناو ث بنرالا ىمري امم ءىشلا سشثب ىأ . بنرالا ةيمرلا سلب : لاقي . ىمري

 . ءامسالا دادع ىف تراص اهنال ءاهلاب تءاح

 . مدلا نم اثيش ىا ( ائيش ىرت الف ) : هلوق

 .ىرامتلا كلذكو كسلا ءىشلا ىف ءارتمالاو . ككستت ىأ ( ىرامتتو ) :_هلوق

 ىف لاق دقف الاو . انه دارملا ىلا رظنلاب ىنعي (. مهسلا ةديدح لصنلا ) ::هلوق

 , لاصن و لوصن عمجلاو حمرلاو نيكسملاو فيسلا وأ مهسلا لصن لصنلا : حاحصلا

 لعجي نأ لبق هلاح ىلا ارظن كلذب ىمض هلعل ةديدحلا هيف ىذلا مهسلا حدقلاو

 نا لبق مهسلا رسكلاب حدقلا : حاحصلا ىف لاق دقف الاو . شيرلاو لصنلا هل

 . هرخآ لا اضيأ رسيملا حدقو . هلصن هيلع بكريو شارب

 امك واولا نوكسو ءافلا مضب وه (( هرخآ ىلا مهسلا سأر قوفلاو ) : هل ق

 عمجلاو . مهسلا نم رتولا عضوم قوفلاو :: لاق ثيح ملقلاب حاحصلا ىف هطبض

 ىآ هتقونفو . رسكناف هقوف ترسك ىأ قافناف مهسلا تقف لوقت . قوفو قاوفأ

 . قوفلا روسكملا مهسلا قوفالاو . اقوف هل تلعج

 . هيف لصن ال .. رسكنم مهسب ىأ لصان قوفاب عجر : لاقي : ىعمصال ١ لاق

 . هب ىمرال رتولا ىف هقوف تعضو ىأ مهسلا تقفأو . مامتب سيل ظحب عجر ىأ

 نبب ام قاوفلاو : لاق نأ ىلا رداونلا نم وهو هتقوفأ لاقي الو . اضيا هتقفن رأو

 .بلحت مث ردتل ليصفلا اهعضرمل ةعيوس كرتن مث بلحت اهنال تقولا نم نيتبلحلا
 ( ةقان قاوف ردق ةدايعلا ) : ثيدحلا ىفو . ( اقاوف الا هدنع ماقأ ام ) : لاقي

 ةرظن نم اهل ام ىا مضلاو حنفلاب ارقي (8) « اوق نم اهل ام ه : لجو زع هلوقو
 . هرخآ ىلا ةقافاو ةحارو

٠ 15 : ةيآ ۔ ص ةروس ()



 43 ءوسلا ءاملعو هللا ريغل ملعلا بلط ىف (5) بابلا

 ملعلا نم نإَو ) بهاوملا ىف هيف داز ( ارحسل نايبلا نم نا ) :_هلوق 17

 نوكي لجرلاف ( ارحس نايبلا نم ) : هلوق اما لاق . ( مكح رثنلا نم نِإَو الهج
 قحلاب بعذيف هنايبب موقلا رحسيف قحلا بحاص نم ةجحلاب نحلا وهو قحلا هيلع

 . هلهجب ملعي مل ام هملع ىلا ملاعلا فلكتف ( ًالمَج ميلا نم نإ ) :_هلوق امأو

 اهب ظعتي ىتلا لاثمالاو ظعاوملا هذه ىهف ( امكح رعشلا نم نإ ) :هلوق اماو

 ىراخبلا ىفو . ةيضيعبنت (نم) نال كلذك سيل رعشلا ضعب نأ هموهفمو . سانلا
 نم ىلع در ثيدحلا ىفو . قحلل اقباطم اقداص الوق ىا ( ةمكح رعشلا نم نا )

 : . ىمتنا . اقلطم رعشلا هرك

 . غيلبلا وه ميملا رسكب ( قيطنملا ) :_ هلوق

 5 عت
7 / 

اهلزم
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 سداسلا بابلا

 اهلاح نايبو اهحدم ىنعي ةمألا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 8
 ىنل ه هد , ,ه۔ ٠٩ < د ؟۔ذ 9.2 .ح و. 1

 ںونموي يعب م نوتاي موث يتأ رح » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 مت الإ لغلا تاجلا مهل تيتأف ينؤزيي مَلَو يرمأب نولمعيو يب
 . . « ةنتفلا ىف َقَمَحت

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 9
 . « لالض ىلع ىتقأ عَمْجَيل هللا ناك ام » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 مكءاَج امف يدعب نم َنَوفلَتخَتَس مكناي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 «يتحت سيلف هقلاَح امو ىتق هقفاو امف هللا باتك ىلع ةوضرعاف ىتم

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 1

 ةقرف نييسورشال ىلع ىتأ قرف » : لاق ملسو هيلع هللا يم
 . « ةدحاولا كلت ىعدي مهلكو ةيجان ةدحاو الح اَم رانلا ىناب نهلك

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 اندَح مالسإلا ىف ثدحأ نَم هللا َنَعل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 َ . » انرعُم ىوآ وأ

 ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 موق راد مكيلَع مالسلا » : لاقف ةربقملا ىلا جرخ ملسو هيلع هللا ىلص
 «ىناوخا تيأر (1) ىتأ تذتَو ،َنوقحال مكب تلا ءاش نايانإو نينمؤم

 يياعصآ متنأ لب » : لاق ؟ كناوخإب انسلا هللا لوسر اي ز اولاق
 « ضؤحملا ىلع مهَطرق انا يدعب نم نوتأ نيذلا ىناوخإ امنإو
٠ ىنا ول :خ (:)
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 : لاق ؟ (1) كدعب ىتأي نيم فزعت فيك هللا لوسر اي : اولاق
 , ٥ ۔ ,.ح هه هه 2 ۔ { ك ۔م و + د .< د ۔. ے ,حي ه( .24 .

 فرعت الا مهب مهدر ليخ ىف ةلجحم رغ ليخ لجرل ناك ول متيأرأ »
 ةمايقلا مؤي َنؤتاَي هنإف » : لاق , هللا لوسر اي ىلب اولاق ؟لح
 ص س 7 : . ِ ۔ مه < ,< ۔ ه. و _ ٠٩ 4٤ ي ,4 ۔د "م

 نتاذيلو ضؤحلا ىلح مهط رف انأو ءوضؤلا رثأ نم َنيِلَجَعُم ارغ
 .. 4 و[ .7 - ٠. .2 , 7 م , < ِ ٠ ه ه ؟ ۔ م

 (2) ناقْيَف ملَم الأ : مهيدانأك لاضلا زعبلا ذا امك ىضؤَح نَع الاجر
 ۔ ۔ :.م .< {. ه , ;, 7 ۔ مور ه آ ٥<ے وو ., 1

 . « اقحشق ًامخنق: ڵوق اف ء كدعب ا لب نق مهن

 ١ دجم دجب دجم
 ٠ م ٥ . _م

 نئاب موق ىنأ هبَحع ) :_ هلوق هيلع لدي امك اهلاح نايبو اهحدم يف ينعي (8
 عماجلا ىف ام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو ام عم .اذه لمأتي ( هرخآ ىلا يئ

 ث مهنولي نيزلا ث هيف ثثيب ىزلا نرقلا ىما ريَخ ) :: لاق هنا نم هريغو ريغصلا
 د م ٥ ۔ ., و ٠ ي ه..2 {, د . ه ۔۔ 2 م ّ مإ ه ه .هے, ه ٠ 4%-% .هب ث۔ ۔ .

 . ( اودهشتشُي نأ لبق نودَهشيَو ةناممشلا نوبحي موق فلخي مث مهن ولب نيزلا
 ے ٨ ..ب 4۔۔ .,,<4 ٠. 4۔ذ۔ .,,ے“.٨ذ ..< ١2٠, ......ح , . .
 مث مهت ولي نيزلا مث مهنول نيزلا مث ينرق يانلا راخ ) : رخآ ثيدح ىفو

 ىيانلا ًربَع ) اضيا هيفو (هَتداَهَش هئيويو . هتيرت محيَحآ ةداهش قبست ماوقأ ؛ىجت
 , م ء . و ,...م ٥ِ .2 .., هم ٥

 مث ينق يانلا رثَح ) اضيا هيفو . ( تياثلا ٦ث . ىناتلا مث . هيف انا ىذلا نرقلا
 1 م م. . ٤ِ . . 7 ح 77 .4.4 ,. 4٩ < ٤ ٠٥

 ىنرق يانلا ربخ ) اضيا هيفو . ( مهيف ربخ آل موق ءىجي ةث ى ثلاثلا ث ىناثلا
 ىنم ىياَنلا ربَح ) اضيأ هيفو ( لؤار َنوُرَعالاَو لهت نيزلا مث مهيف انآ نيذلا

 ةذاهسثلا نوطعي . نمتيلا نوبجي نونممَسي موق مهدعب نم ىتاي مث مهن ولي نيزلا من }۔٠ ٨ + ,١١۔ ٥: ١ ه۔ ب د۔.۔دري.۔ .| ء۔٠ .< .ء _۔۔ ..,
 . ( ردكلا اهطسو ىفو اهخآو اهلوا ىنمأ رتَح ) اضيا هيفو . ( اهولاشت نأ لبق

 ۔ : ٤ؤ م ً ح 4 م و . حم 4 ٨٠. . م و 2 . .

 مهيف اهرخآو . للا لوئسَر غهيف اهلوأ . اهرخآو اهلوا ةمألا ممت ريخ ) اضيأ هيفو
 ( مهن تسلو ىتم اوسيل ( دساف قيرط ىأ ) جوغا جهن كلذ نيبو . عيزم نب ىسيم
 ششعلا الف . نوعبرا لادبالارر . ةئام سمح نرق رلك ىف ىتمأ رايخ ) اضيأ هيفو

 .2 ,۔ م . . 2 . .2ً م۔4٥. م م إ رس 4 7 ه و 4٠2. مم ه و 2 ٠۔ .,
 , هناكم يئام سمخ ني هللا لدبأ رُحَر تامك املك .. نوعبزرالا الو ] نوصقني ةئام

 : ميل اسا نم ىتا تؤنيحيَو .مهملك نََع نوفني هناكم نييبارألا ىف لخدأو
 . ( "للا مهاتآ اميف نوساَوتَو

 . , . . ك م١إ, د ٠ 2 نإ .إ . %2 ,... َ . .

 هللا لوكسَر ىنأو هللا لاهلا ل نأ نودهشي نيلا ىنمأ رايخ ) اضيا هيفو
 م . % + . ّ .42 ه ٨ , ۔ ح :: ۔ ا'و۔ ٠٥ , ٥.2 ۔ ٠4 ,, ج .
 .نيذلا ىتمأ زارِشرإ . اورقتسا .اوءاسأ اذإو , اورشبتسا اونسحأ اذإ نيذلا

 ٠ كتمأ نم : خ (1) ,

ال : خ ىف (2)



 ___ ثاو ايس شيدا ف(وببا { 4
 ىف َتوََدقتََو . ربايتلار ماعطلا ناول متت ايت . هبر اوع ربيتلا ىف اويل
 نإو الأ . اَهؤاَمَحر اَهناَمْلَع رايخو . اَمَواَمَنُع ىما اريغ ) اضيا هيفو . ( مالكلا
 نإك الا . ادحاو ابنذ لماَجلل رفي نآ َلْبَت ابنذ نييز ملاعلل فَغَيك اعت هللا
 يقنلا يبب ام هيف ىيَمَي ءاسن ذت هرن نأو ةمايقلا مؤت ىج ميجلا ملاعلا
 اوركذ اؤأَر اذاي نيذلا ىسا رايغ ) اضيا هيفو ( يزدلا بگؤَكلا ىض امك برلاو
 اضيا هيفو . ( َنؤغاَبْلا ةبيألا ني نقتا . ةميمتلاي نانملا ىنمأ زاريشو . هللا

 ٠ ( يل هدابي تبحو ىلام وا لا اعد نم ىنمأ اخ )
 ثيح هللا همحر فنصملا ةياور رهاظ فلاخت الوأ ةروكذملا ثيداحالا ىرتف

 ارخآ ةروكذملا ثيداحالاو , هدعب نينرقو مالسلا هيلع ىبنلا نرق ىف ريخلا تلعج

 فنصملا هركذ ام اماو . نرق لك ىف حصي اهيف روكذملا ريخلا نال . نييعت اهيف سيل

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل الثم نييمتسرلاك نينيعم موق ىلا ةراشالا هب دارملا لعلف

 كطهر نم . (1) ةيآلا ت وّبِبَو مهتي موقبلا ىنأ فْوَسَق» لاعت هلوق لزن نيح
 وا ( يرقلا نم لاجرلل برتلا نيلا ْلَعَت ول ) اضيا هلوقلو . ناملس اي
 ةثالثلا نورقلا ىف ةيريخلا مهل تنيع نم ربغ ىلع مهليضفتب دارملا نوكي وا . لاق امك
 . ررحيلف . لي واتلا ةقيقحب ملعأ هللاو

 ليضفت روهمجلا بهذم ناو نيلوق ةلاسملا ىف ركذي بهاوملا بحاص تيأر مث
 بَح) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دعب لاق ثيح هريغ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هنرق
 . اهدعب نم لضقا ةمالا هذه لوا نا ىلع لدي اذهو ( هصن ام ثيدحلا ىنق سيانلا

 دق هنأ ىلا ربلا دبع نباو رمع وبآ بهذو : لاق نأ ىلا ءاملعلا مظعم بعذ اذه ىلاو

 هلوق ناو . ةباحصلا ةلمج ىف ناك نمم لضفأ ةباحصلا دعب ىتأي نميف نوكي

 نم نرقلا عمجي ام ليلدب همومع ىلع سيل ( ىنم يانلا تح ) ملسو هيلع هللا ىلص
 نيقفانملا نم ةعامج ملسو هيلع هللا ىلص هنرق عمج دقو . لوضفملاو لضافلا

 . دودحلا مهضعب وأ مهيلع ماقأ نيذلا رئابكلا لهاو ناميالل ني رهظملا

 ' نمآو ىنآر نمل ىبوط ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ةمامأ وبآ ىور دقو

 دمحم نع دواد ىبا دنسم ىفو . ( ىب نمآ ىنرَي مل نمل تارمم عبت ىبوط ىب
 ءىبنلا دنع اسلاج تنك :: لاق رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نع ديمح ىبأ نب
 . ةكئالملا : انلق ؟ ناميال لضفأ يقلَحلا ىأ َنورَدَمَأ ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

. وم ةيا . هيناملا ةدوس )
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 لاق مث ؟ ممت لب مُمَك قحشَو لاق . ءايبنألا : انلق ؛ مهتت لب مهل قحو : لاق
 :ىب نوتؤي لاجَزلا پلضآ ىف موق اناميإ نعلا لضأ ) ::ملسو هيلع هللا ىلص
 عم ىضتقنت ثيداحالا هذهف ) :: لاق نا ىلا ( اناميا يتنَحَلا نضا مهف ىنورَي ملو
 ةمالا لمع لضف ىف اهرخآو ةمالا هذه لوا نيب ةيوسنلا اهنسحو اهقرط رتاوت

 هلضف ىتوي هللاو باوصلا هل ناب بابلا اذه ربدت نمو . ةيبيدحلاو ردب لهأ الا

 ةباحصلا ةليضف نا وهو روهمجلا هيلع ام قحلاو : لاق نأ ىلا 4 ءاشي نم
 ةيلضفا ىلع لئالدلاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدهاشمل لمع اهلدعي ال
 . ملعا هللاو . خلا اهركذب ليطن ال ةرهاظتم ةريثك مهريغ ىلع ةباحصلا

 عامجا نا ىلع هب لدتسا ( لالض ىلع ىتما حكُجيل هللا ناك ام ) :هلوق 9
 عقي ال هنا ىنعي ةموصعم اهنأ ىلعو . ةمالا هذه نم دحأ قح ىف ةجح ةمالا هذه

 ةلالضلاو لالضلاو : حاحصلا ىفو .أطخ الو ادمع ال لطابلا ىلع ةمالا هذه عامجا
 قافتا نال . رهاظ وه امك مهقافتاب عامجالا دقعني نم ةمالاب دارملاو . داشرلا دض

 . مهريغ ةقفاوم ىلع فقوتي ال ءاملعلا قافتا نأ هتجحو . ةجح نوكي ال ءاملعلا ريغ

 فالتخالا عقو امم ( ملعا هللاو ) ىنعي ( خلا ىع مكءاج امق ) : هلوق 0

 زماظلا بسحب فلاخ ولو . هب لمعلا بجي هناف هيلع قافنالا عقو ام اماو . هيف
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لوالاف : اصصخم وا مهضعب دنع اخسان نوكيف باتكلا

 كرت نار توا هُعَدَحا َرَضَح اذإ مكيل بتك » : ىلاعت هلوق دعب ) ثراول ةّئصَو ل )

 ىناثلاو : نيدلاولا ةيصو تخسن تيح.(1) ةيآلا «َنيبَرقَلاَ نيدلاولل ةيَتِصَولا ًايَح
 . ( اهل ىعس امو تعس ام اهل ) : ةمالا هذه قح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك

 لعج ثيح (2) « ىَعَس ام آلإ ِنامستإلل سيل نأو » : ىلاعت هللا لوق دعب . لاق امك وا
 . . ملعأ هللاو . ةمالا هذه ريغب اصاخ

 ىلا عجري ام ىلا رظنلاب ىا : ملعا هللاو ىنمي ( ىع سلف َهةفَلاَخ امو ) : هلوق
 اهيوري ىتلا ثيداحالاك هيف خسنلا زاوج مدعب هئافتنا وأ . ءىش ع وقوب رابخالا

 امك هفالخب هللا ربخأ امم كلذ ريغو ةيؤرلاو رانلا نم جورخلا زاوج ىف انموق

 دورو زوجيف ميرحتلاو ليلحتلاو ىهنلاو رمالا ىلا عجري ام امو . مولعم وع

 ٠ .180 ةيالا . ةرقبلا ةروس ()
٠ 39 ةيآلا 0 مجنلا ةروس (2)
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 . مدقت امك ةصصخم وا ةخسان لعجتف كلذ ىف باتكلا رهاظل ةفلاخملا ثيداحالا
 نم يلخم ىذ عابتل ا نمرباتىذ لك لكا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقكو

 معط َلَع امّرَحَم هلا َيجوا اميف هج ال لق ه : ىلاعت هللا لوق دعب ( ماَرَح طلا

 كلذ ناف . (2) ةيآلا « زيزُئخ مخل ا احومتشَم اًمَد ؤ ةنيع نوكي نأ آلإ هُنَعطَت
 . م َ -

 دعب ناك ام ىلع لومحم ثيدحلاو . تامرحملا ةيقب لوزن لبق ناك ام ىلع لومحم

 ثيدحلا ىف نيفلاخملا ضعب نعطو (ة) « َتئاَبّعْلا مونبتع مركيو ه : ىلاعت هلوقل كلذ
 هللا نال هل افلاخم هاندجوف هللا :باتك ىلع هانضرع :: اولاقف فنصملا هأور ىذلا

 هنا ::هباوجو . (4) ء اوهتناَق هنم مكاهت ام ؛وُذْخَف لوسرلا هيكاتآ اممَو » : لوقي
 ىلاعت هرابخال هيف ةمداصم ال ام الا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ىتاي ال

 . ملعا هللاو . مدقت امك

 ريثك ىف روهسم ثيدح نم ةعطق هذه ( هرخآ ,ىلا ىتمأ قرتفتس ) :هلوق _ 1

 ةمالا هذه لاح نايب ددصب هنوكل اهيلع رصتقا هلعلو مهريغو انباحصأ بتك نم

 دوُمَيل ١ تولب ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعو تالاؤسل ١ ىف امك هصنو

 لا اَهنكَو ةمقزف َنبِمبتَمَو ىدخإ ّلَع اوقّرتفاَو . ىسوم ىخآ قَع اوبذك ذق منهتذَجوق
 قحلاب َنوُدَمَي ةمأ ىسوم موت نو ه : ىلاعت هللا لاق . ( ةيجان ةدحاو الح ام رانلا ۔ ٠ - ۔ ..+ . .ه2 ٥ 7 . % '۔ اب 2 ه. ,۔ .22 ,أ ,©

 3 ه ر 2 مز 22 ٥ .. ٠.2 ه.إ. ۔,۔42۔,, ه .ح ۔۔ . د ه ] ` .ى
 اوقرمتفا ىسيم ىجا قَع .اوبذك ذق مهت دجوف ىراصنلا تؤولبَو . (5) « نولدعي رهب
 : ىلاعت هللا لاق . ( ةيجان ةئحاَو الخ امم راثلا لارآهلك ةقرف َبعبَسَر نتتنا َلَع : 4 - 2 2 م ۔ ے“۔“ ه + 2۔.. د .۔۔ م۔۔؟, ۔۔
 ُقرَتَمَسَسَو . (6) ةيآلا « ىراَصت ًاناياوات نيذلا اؤنمآ نيذلل ةدوم مهبرق نَدَتَلَد ه

 ‘ے إ ,.+ .2 . ]. ب ١ 4 ٍُ ث2%.. 2 . ء ن ۔- ٢
 ىعدي مهلكو ةيجان ةدجاو الخ ام رانلا ىلاي اهلك هقفري بعبسو ثالث ىلع ىتما

 عبراو . ةئجرملا ىف اهنم نورشع هنع هللا ىضر خيشلا لاق . ( ةدحاولا كلت ا

 . ةمكحملا ىف ةرشع عبسو ةلزتعملا ىف ةرشع اتنثاو . ةعميمشلا ىف نررشعو

 0 لاقو تيب ىف كلذ انخيش مظن دقو

 ىتنم تسيو . ىَجْرُم ينارت يي مكْخُمَو | يييش دكق
 . عجاريلف . اهتاداقتعاو اهئامسا نايبو قرفلا ركذ ةينيدلا ملاعملا ىف تلقن دقو

 . ٠ 145 ةيآ 0 ماعنالا ةروس (2)

 ٠ 159 ةيآ . فارعالا ةروس (3)

 ٠ 7 ةيالا \ رشحلا ةروس (4)

 ٠ 9 ةيالا . فارعالا .ةروس )5)

٠ 82 ةيآلا . ةدناملا ةروص (6)
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 لما هيلع ام ىه ةيجانلا ةدحاولا هذه . خلا ( ةيجان ةدحاو الَع ام ) : هلوق
 . لمعلاو لوقلا ىف مهبعحذمب ءاف ولا ىلع انتاماو مهتاك ربب هللا انعفن ةوعدلا

 هيتفي ام لك نأ ملعن نا انيلعو . اننيدب كسمتلا انيلعو تالاؤسلا ىف لاق

 مهريغو لئاوو عيبرلاو ةديبع ىبا لثم قح اهلهج عسي ال ىتلا لئاسملا نم ىتفملا
 باتكلا هيلع ليلدلاو . باوصو لدع قح اننيد نأ ملعن نأ انيلعو . هللا مهمحر
 هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق ةنسلا نمف . رظنلا ىأ . ةربعلاو عامجالاو ةنسلاو
 .(هقنم نم مالسإلا ةقبر حَلَح ُدَقَق جماد مالسإ دعب نيملا اصع وش نمم ) : ملسو

 . نافع نب نامثع نيملسملا اصع قش نم لوأو . عمتجم ىأ (( جماد ( :_ هلوق

 لواو . بلاط ىبا نب ىلع مث . نايفس ىبأ نبا ةيواعم مث . ريبزلاو ةحلط هيلي مث
 هللا دبع ةيضابالا اصع قش نم لوأو . قرزالا نب عفان ةمكحملا اصع قش نم

 نا ىلا ةعامجلا عضوملا اذه ىف اصعلاو . ريمع نب ىسيع ليقو ىرازفلا ديزي نب
 ىّتَع نيرهاظ برتلا نئاب قحلا ع ىنمأ نم ةقاط لاز ل ) ثيدحلا نمو لاق
 ايندلا ىف اماو . نيدلا ىف ررضلا اذهو ( مُضاَوات نم ةاَدَع مدصت ال هللا رمأ تأي
 لاق ى ةدحاولا ىلع قلطتو . قوف ىلا ةثالث ىلع داز ام ةفئاطلاو . نمؤملا نجسف

 . كلذ روهظل رظنلاو باتكلا نم ليلدلل ضرعتي ملو . خلا « ةفئاط بذعت » : ىلاعت

 . راصتخالا انضرغو هل ضرعت دقف عامجالا امأو

 ,. صاصتخالا ىلع ضفاخلا عزنب بوصنم وأ ىدانم ( موق راد ) :هلوق - 3

 . مكيلع ىف ريمضلا نم لدبلا ىلع هرج زوجيو

 داوسلا ةمهدلاو : حاحصلا ىف لاقو . دوسالا وهز مهنأ عمج ( معد ) : هلوق

 ضايبلا بهذ ىتح هتقرد تدتشا اذا ءامهد ةقانو مهدأ ريمب و مهدأ سرف لاقي

 قروالاو لاق . خلا ىلا نوج وهف داوسلا دتشا ىتح كلذ ىلع داز اذاف , هيف ىذلا

 . داوس ىلا ضايب هنول ىف لبالا نم

 ىآ ميهب سرف هذهو : حاحصلا ىف لاق . ميهب عمج مضلاب ( مهب ) : هلوق

 فغرو فيغر لثم مهب عمجلاو . هنول ىوس ءش هنول طلخي ال ىذلا وهو تمص

 ٤ لا
 نم ذوخام وهو . رمحا عمج رمحك رغأ عمج لعف نزو ىلع ( ارغ ) : هلوق

 رونلل تريعتسا . مهردلا قوف سرفلا ةهبج ىف ضايب ىهو . مضلاب ةرفلا
. ءوضلا نم ةمايقلا موي نمؤملا هجو ىف نوكي ىذلا
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 ليجحتلاو : حاحصلا ىف لاق . ليجحتلا نم ذوخام وهو ( نيلّجَحم ) : هلوق
 نا دعب رثك وا لق نيلجرلا ىف وا اهنم ثالث ىف وا سرفلا مئاوق ىف ضايب

 ى مو . لاجحالا عضاوم اهنال نيبوقرعلاو نيتبكرلا زواجي الو غاسرالا زواجي

 نينمؤملا لجرا ىف نوكي ىذلا رونلل ليجحتلا ريعتسا مث . خلا دويقلاو لخالخلا
 ةرغلا وه ةمالا هذه هب تصتخا ىنلا نا رهاظلا مث . ءوضولا رثأ نم ةمايقلا موي

 ةلع نع روهشملا رابحالا لاؤس هل لديو مهريغل تباثف ءوضولا اماو . ليجحتلاو

 صئاصخل هركذ :دنع انموق بتك ضعب ىف : لاق . ءاضعالا هذه لسغب ىلاعت هللا رمأ

 ءايبنالل الا نكي مل هناف ءوضولا اضيا ةمالا هذه صئاصخ نمو ) هصن ام ةمالا هذه

 موي نوعدي ىيّمأ ناي ) ىراخبلا ثيدحب لدتساو . ىميلحلا هركذ ( مهمما نود
 تبث هنال رظن هيفو ىرابلا حتف ىف لاق نكل ( ءوضولا رثأ ن َنلَجَحُم ار ةمال
 رجاهم اماطعا ىذلا كلملا عم مالسلا اهيلع ةراس ةصق ىف ىراخبلا ىف

 اضيا بهارلا جيرج ةصق ىفو . ىلصتو اضوتت تماق اهنم وندلاب كلملا مه امل

 وه ةمالا هذه هب تصتخا ىذلا نا رهاظلاو . مالغلا ملك مث ىلصو اضوتف ماق هنا

 ةريره ىبا نع ملسمل ةياور ىف كلذب حرص دقو . ءوضولا لصا ال ليجحتلاو ةرفلا

 نيدضعلا باعيتسا ليجحتلا ةياغو . ةمالع ىا ( مكبف تل اميس ) اعوفرم
 نم ىهتنا هجولا ىلع قنعلا ةحفصو سارلا تامدقم لسغ ةرغلاو . نيقاسلاو
 ةيفيكلا هذه ىلع ءوضولا ةمالا هذه هب تصتخا ىذلا رجح نبا لاقو . بهاوملا

 . ةصوصخملا

 ةدراولا مدقتي ىذلا كيرحتلاب طرفلاو : حاحصلا ىف ( مهطَرَق اناو ) : هلوق

 لعاف ىنعمب لعف وهد 4 مهل ىقنسيو ضاوحالا ردميو ءالدلاو ناسرالا مهل ءىهيف

 انا ) : ثيذحلا ىفو . اضيا طرف موقو طرف لجر لاقيو . عبات ىنعمب عبتك

 ارجا ىا ( اطرف انل هلعجا مهللا ) تيملا لفطلل ليق هنمو ( ضوحلا ىلع مكطرف
 . خلا . هيلع درن ىتح انمدقي

 ىف لاق . درطلا وهو دايذلا نم ةلمهم لادف ةمجعم لاذب ( نداذيلو ) :هلوق

 اهتدرطو اهتقس لبالا تدذو . .اذك نع هنتدذ لوقت درطلا دايذلاو : حاحصلا

٠ . خلا . هلثم ديوذتلاو.
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 حاحصلا ىف . اهيف ءافلا ريغب اقحس خسنلا ضعب ىف ( ًاقحَسَق اقخُسَف ) :هلوق
 رسع و رسع لثم كيرحتلاب قحسلا كلذكو . هل اقحس لاقي دعبلا مضلاب قحسلا

 لاقو . خلا هدعب ١ ىأ هللا هقحسأو . دبعب ىأ قيحس وهف مضلاب ءىشلا قحس دقو

 ىا هللا مهقحساف (6) « ريعسلا باحصال قسف » : ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا
 ۔ هتمحر نم مهدعبأ

 . ال ر
 حجح 7 ١
 2 دصججتج مكج دحو
 < جحكج
 29 7 وو 0 ؟

 كوت ا

٠ 11 ةيآلا . كلملا ةروس (6)
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 عباسلا بابلا

 ةرامإلاو ةيالولا ىف

 ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ ي
 ىف _- ةيالولا ىنعي رسالا اذمت لازي ال » : لاق ملسو هيلع هللا

 نتيل ليولا نكلو _ هيعبصاب راشأو _ نالجر مهيف ماد اَم شيرق
 . « كلملاب نَتتفا

 لاق لاق ىراصنألا دومسم ىبأ نع ىنفلب عيب رلا لاق _ 45

 رمألا اذمت لازي نل » : شيرقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 رارش مكيلع هللا طلس متلعف اذإف اوثرخت مل ام تالو متنآو مكيف
 . هدي ىف ناك بيضقل « بيضقلا ادم ىحل امك كنوخي هقلخ

 نم اجاح لبقأ تماصلا نب ةدابع نأ ىنفلب عيبرلا لاق - 46

 ءىشب كربخأ الآ (1) : لاقفنافع نب نامثع ىتأف ةنيدملا مدقف ماشلا
 هتممس لاق > ىلب : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هكعمس .

 « ۔؟۔۔ ۔ 2 22 ,2 4 ر ٠ ۔ ر 4 دكاو -

 نولَمعيَو نوأرقت امك نواَرقِي ءارمأ يدعب نم نوكيس » : لوقي
 . « ةعاط مكتلَع (2) كئلؤال سلف نورِكنت ام

 ىبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 ىَصَع نممو ىنمتاطأ ذَقَف(3)يرمأ ع اط نَم» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 اثالث هديب راشأو ؛ اَنُه اه ةنتفلا نإَو الأ ء ىناَصَع دقف (4) ىرتأ
 . قرشملا وحن

 نع كلام نبا سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 مؤي هلظ ىف هنلا مهلظي ةعبَس » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ؛ىبنلا
 ۔ةرَجَو ًَع هلللا ةدابع ىف قن تامو ء 'لاَع ماما ى هلظ الالظ ال ۔,۔۔ے , ,ل م % 4 ٠}"'٠ -۔ي.!١ ٨4, ن . ح

٠ ىريما : خ (4) ٠ ىييما : خ (ق) ٠ مكتالوال : خ (2) ٠ هل : خ (1)
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 ۔ ز إ م ه} ۔ وإ ة ۔ذو٥ إ ,< هرے, وو 2 هل۔ة.۔.و ر إ
 نالجَرَو ى هيلاب دوعي ىتح هنم جرخ اذا دجسملاب هبلق قلعتم لجرو
 يلَح ةللا ركد هرُجَرَو ى كلذ لع اَقَرَقنَو اَمَمَتجَا هثللا ىف اًباَعَت
 تاذ ةارمأ ةثَعَد؛رجَرَو ، هذللا ةَيشَح نم ع مالاب هاتّيَع تَضاَق

 قدَصَت لُجَرَو ، لاعلا َبَر ةلا فاَحَا ىناب لاققرلاَمَجَو رن
 . «"هنيمي تقفنأ اهلامش مَلْعَت ال ىتح اهافخآق ةقدَصب

 لوسر لاق لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع .ةديبع وبآ _ 9
 ات زم هيَلَع تسل الَمَع لمع م « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ «٥َر وهف

 دمي دهع ع
 ىلو نم لوالاف 0 امهيف لوالا رسكب ىنعي ةرامإلاو ةيالولا ىف عباسلا بابلا

 ةرامإ ديدشتلاب رمأ نم ىناثلاو . امهيف رسكلاب ةيالو عيبلا لجرلا ىلوو دلبلا ىلاولا
 ىا (1) . اهيفَرتس 6ومأ ةق كلهت نآ اندرأ اداو ه مهضعب ةءارق هنمو رسكلاب
 َ . ءارما مهانلعج

 ىنعمب ةففخم ءاحلا مضو ماللا نوكسو ءايلا حتفب وه ( مكن وحلَيَت ) : هلوق 5
 ىنعي ءاحللاو حاحصلا ىف لاق . اوحل اهوحلا اصعلا توحل مهلوق نم مكن ورشقي

 اصعلا توحلو ( اهئاحلو اصعلا نيب ) لثملا ىفو . رجشلا رشق دودمم ماللا رسكب

 ىحل مهتيحل : لاقو . ايحل ىحلا . اصعلا تيحل كلذكو . اهترشق .اوحل اهوحلا
 . خلا ... مهتدرطف اصعلا

 دمك لاَرَي ال ) عماجلا ىف ثيدحلا ظفلا ( خلا ٠ ىلإ رمالا اذه لازي ال ) دلوق

 رخآلا ثيدحلاب ديقم وهو : ىمقلعلا لاق ( ِناَتْثا يانلا ىف ىق ام تبرق ىف رئألا
 مهنم جرع اوميقي مل نإق نيولا رومأ مهيماقإ ةَدَم ىيننرق ىف رسألا ادم ن )

 . ىهتنا ( مويَلَع ممرت طبلشتي
 ىذلاو . .اذه دعب ىذلا ثيدحلا اندنع روكذملا دييقتلا اذه ىلع لديو لوقأ

 اَهوُمَدَقَتَت الو اشيرق اوُمْتَ ) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم دعاوقلا ىف هاور
 امُهَوَصَع اذإَق ىنّنسَو وللا بانك مكيفرارماقآ ام مه وشيليآو اهرْشَْمَت ال اهني امو

٠ 16 ةيالا . ءارسالا ةروس (1)
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 الإو مءارضح اوذييت ىتح اهي هبرشا مكايا اودعت ميت "مل ةماع ل
 . ىمتنا ( اح روي ىوقلل ىتح بيات ةيبار مهنم اومبيف

 . سوماقلا نم ذخؤي امك مهمظعمو مهدا وس ىنعي ( مهءارضخ ) : هل وق

 مهت ورح ىف مهتاوصأ ولعت نيذلا مه ىلوالا لادلا ديدشت ( نيدادف ( : هلوقو

 . (1) ثرحت ىتلا رقبلا ىهف فيفختلاب نيدادفلا امأو . مهيشاومو

 نيميلاب لثملا برض صخ : مهضعب لاق ( خلا , هلامش هّلعت ال ىتح ) : هلرق (48

 ۔ . دعب ثيدحلا اذه ىلع مالكلا 7 'امهكارتشاو امهنيب ام برقل لامشلاو

7 
 هيف لاق هنأ كلذو . (2) ( ةر وهف انما هيلع سيل ًالَمَع ريع رمم ) : هلوق (9

 ناف . هدعاوق نم ةدعاقو مالسالا لوصأ نم دودعم ثيدحلا اذه : انخويش خيش

 : ىوونلا لاق . هيلا تفتلي الف لصأ هل دهسشي ال ام نيدلا ىف عرتخا نم هانعم

 لالدتسالا ةعاشاو تاركنملا لاطبا ىف هلامعتساو هظفح ىغبني امم ثيدحلا اذه

 ) عرشلا ةلدأ فصن ) ىمسب نأ حلصي ثيدحلا .اذه :" ىفوطلا لاقو . كلذل هب

 . هيفن وأ مكح تابثا اما ليلدلاب بولطملاو . نيتمدقم نم بكرتي ليلدلا نال

 ةمدقم هق وطنم نال .. هيفنو ىعرش مكح لك تابثا ىن ىربك ةحح ثيدحلا اذهو

 نم .اذه سيل سجن ءامب ءوضولا ىف لاقي نأ لثم . مكحل فان ليلد لك ىف ةيلك
 ةيناثلا ةمدقملاف , دودرم لمعلا اذهف . دودرم وهف كلذك ناك ام لكو عرشلا رمأ

 هيلع المع لمع نم نأ هموهفمو . ىلوالا ىن عازنلا عقي امناو . ثيدحلا اذهب ةتباث

 ، عرشلا رما هيلع اذه ةينلاب ءوضولا ىف لاقي نأ لثم . حيحص وهف عرشلا رما
 ىلوالاو . ثيدحلا اذهب ةتباث ةيناثلا ةمدقملاف . حيحص وهف عرشلا رمأ هبلع ام لكو

 مكح لك تابثا ىف ىلوأ ةمدقم نوكي ثيدح دجوي نأ قفتا ولف . عازنلا اهيف

 .دجوي ال ىناثلا اذه نكل . عرشلا ةلدا عيمجب ناثيدحلا لقتسال هيفنو ىعرش
 . ( عرشلا ةلدأ فصن ) بابلا ثيدح نذاف

 2 م 1

 قلخ لثم لوعفملا مسا ىلع ردصملا قالطا نم دودرم هانعم ( در ) : هل رثو

 وه ىناثلا ظفللاو . هب دتعم ريغ لطاب وهف : لاق هنأكف . جوسنمو جسن و قولخمو

 . ( تدخأ م ) : هلوق وهو لوالا ظفللا نم معأ ( لمع نم ) : هلوق

 ىف هللا ءاش نا اهل ضرعتنس . 47 ۔ 46 ۔ 45 : ثيداحالل هللا همحر فنصملا ضرعتي مل (1)

 . 257 :مقر ىف هل ضرعتيس 48 اما 4 ءزجلا رخآ

٠ ملسمو دمحا هاور (2)
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 هيفو . اهيلع ةبترتملا اهتارمث دوجو مدعو ةيهنملا دوقعلا عيمج لاطبا ىف جتحيف
 نيدلا رمأ نم تسيل اهلك تايهنملا نال . داسفلا ىضتقي ىهنلا ناو تاثدحملا در

 : هلوقل رمالا نطاب ىف ام ريغي ال مكاحلا مكح نأ هنم دافتسيو . اهدر بجيف

 ضقتنم دسافلا حلصلا نا هيفو . نيدلا رمأ هب دارملاو ( انرمأ ميلع نيل )
 ٠. ىمتن ( , ملعأ هللاو نسح مالك وهو تلق درل ١ قحتسم هيلغ ذوخاملاو

3 

( 
 :عتري

 ! + ملم :ر
 الول 4 & : ةن

فن : " | 7 , 1 َ 1
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 نماثلا بابلا

 ايؤرلا ىف

 ءىبنلا نآ ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع. ةديبع وبأ _ 0

 : لاق ةادفلا ةالص نم فرصنا اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 ه ه ه۔ ۔ .ه “ و <[ و. ردن ه ة ۔ إ

 نم ىقبت ستل هتإ » : لوقيو « ابو ةليللا مكنم دحا ىر له »
 د۔۔- .% © ه , ے.2 . ۔ 7

 _ . ةماضلا ايؤلا الإ ةوبنلا نم ىيمب
 نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ :_ 1

 لجرلا نم ةنحلا ايؤرلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ةوبنلا َنم اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج حلاصلا
 . نووري اسان (2) تكردأ : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ 2
 نيم ملحلاو هللا نم ايؤرلا » : لاق ملس و هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع

 ٥ ك هر & ۔ ه 4 ه ] ۔ ,۔ 2 2 .< < ۔ ,“ ل 4

 وتات تال هراسي نم لفتيلف هركي ام كدعا ىز ادف ناطتشلا
 .«هللا َءاَش نارةَرضَت نل اهنإف اهرت نم هللاي ذوَعَتَيلَو ء ظقيتسأ اذاي
 نم يلع لقثآ ىه ايؤرلا ىرال تنك ىنا (1) مهدحأ لاق : لاقو

 . اهب ىلابآ تنك امف ثيدحلا اذه تعمس املف لبجلا

 ىلص هللا لوسر لاق ٍ لاق دي ز ني رباج نع ةديبع وبآ - 3

 . (3) ثيدحلا « ايؤر رتف وأ ةلأسَم ىتفأ نمم « : ملس و هبلع هللا

 هيلع رلل ١ ىلص ءىبنلا نع رمع نب ١ قي رط نم ةديبع وبآ . 4 .

 نسحأك مدأ لجر تْيآرَق ةبعكلا دن ةليللا ىنا » : لاق ملسو
 تق مملا َنم ىري نأ ام نتسخاك ةمحل هل لاجرلا متأ نم ىري نأ ام

 . ةتبثتناي وتيأ رلَجَو قتاوع ىلع انيم ءام رطفت ىهو اهلج
 ٠ فوع نب نمحرلا دبغع نب ةملس وبا وه مهدحا هلوق (1)

 ٠ اسان تعمس : خ (2)
. ٠ هللا ريغل ملعلا بلط باب رخآ يف همدقت ىلا ةراشا ثيدحلا هلوق (3)
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 2ً 4 . و َ 1 م 27٥0ه إ 'إ٥رم و ه د ٥ 2 - ك م 9 م .م ٠2

 انأ اذ ,مث > مالسل ١ امهيلع مي رم نب حيشتملا ىل ليقف اذه نم تلاَسف
 2 7 .. ِ ركيت" ح 2 . 1 ..ح 2 .. ٠. هم " .4 .ح < ّ «

 نم تلانتف ةيقاط ةبنع اهناك ىنملا زنعلا روعأ ططق لعج ر لجرب
 . « لاجدلا حيسملا ل ليقف ؟ اذه

 دم دح دج
 ) خلا . حا ىار لَح :‘ لاق ةادفلا ةالص نم فرصنأ اذا ناك :) : هلوق (0

 اار ناك ) هظفلو (3) ناصقنو ةدايزب رمع نبا قيرط نم ريغصلا عماجلا ىف هاور
 اولاق ناف ؟ ةوُعأ ضيرمت مكيف لمم : لاقف ههجوب مولع َلبقآ ءادعلا ساتلاب ىلص َ و .ه 7 ٥ . ؟ ؟ 2 ٠ مه .م ه 2 , ۔۔؟ ح . م

 ايؤُؤ مني دعأ ىأر لمم : لاق . ال : .اولاق نإف ؟ اهُمتْنا ةَراَتَج مكيفر لمهت : لاق . ال
 . اثيىش هيلع هحراش بتكي ملو ىهتنن ل ؟ ذع هصق

 ىف ثيدحلا اذه ىور ) ةوبنلا نم ٤ًزج نيعبرأو ةتس نم ء زح ( : هل رق )51

 نم ) ملسملو انخيش لاق : ىمقلعلا لاق . ةفلتخم ظافلأب ةددمتم قرط نم عماجلا

 ربلا دبع نبالو ( َِعِتََو ةَسي نم ) ىناربطللو ( نيعتم ني ) هلو ( نيعبراو ةسمخ
 . ىهتنا ( َنيعبزا ) نم ىذمرتللو . ( نييَمَح ) نم دمحألو . ( َنيرشَر ةس ) نم

 ,نيىتيلا ميدقتب ةممبثكب ىبطرقللو . نيعبراو ةعست نم ىربطللو حتفلا ىف لاقو
 ىلع تاياورلا هذه نم انلصحتف : لاق . نيعتزأو ةعبرا نم اضيا ىربطللو :: لاق

 كلذ نيبو . نييتَسو تسيب نم اهرثكاو , نيرشعو ةنس نم ءزج اهلقا هجوا ةرشع
 ةعشت . نيعبراو ةعبَس . نيعبراو ةتس . نيعبراو ةسمخ . نيمبراو ةَعبزأ . َبيبرا
 عمجو ۔ىهتن ١ نيعبسلا هيليو . .ىلوالا اقلطم اهحصأاو .. نيعبسو نيسمخ . نيعب راو

 ٣ صاخشالا بتارم بسحب كلذ نسب

 عالطالا وهو ءايبنالا لاح هلاح بساني حلاصلا قداصلا ملسملا :: ىبطرقلا لاق
 نم اءزج اهنوك ىنعمو هريغ لاق . طلخملاو قسافلاو رفاكلا فالخب بيغلا ىلع
 ءزج ىاب اهنا ال . ةوبنلا ةقفاوم ىلع ءىجت اهنأ وهو . زاجملا ليبس ىلع ةوبنلا ءازجا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هتومب تعطقنا ةوبنلا نال . ةوبنلا َنم

 دارملا : ليقو . قاب اهملعف تعطقنا ناو اهنأل , اهملع نم ءزج اهنأ ىنعملا ليقو

 اهليصقتو ءازجالا ددع صيصخت امأو . بيذلا نع رابخالا قدص ىف اههباسضت اهنأ

 . كلم وأ ءىمن الإ هتقيقح ملعي الو . هيلع انل علطم ال اممف

٠ ركاسع نبا نع القن (ة)
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 نم ءزج كلذو مانم رهشا ةتس اهنم ةنس نورشعو ثالث ىحولا ةدم نا ليقو

 نمؤن ىتلا ةهبانملا ثيداحالا نم ىدنع اذهو : انخيش لاق مث . نيمبراو ةتس
 اذه نييعت ىف ضوخن الو . ملسو هيلع هللا ىلص هلئاقل دارملا اهانعم لكنو اهب

 ةيمك ىف تاياورلا تفلتخا دقو اصوصخ ٠ هتمكح ىف الو ددملا اذه نم ءزجلا

 . ىمقلمل ١ مالك ىهتن ١ ملسو هيلع هللا ىلص هيبن دارمب ملعا هللاو مدقت امك ددملا

 ىنو . نيعبرأو ةتس نم اءزج مانملا لمجل بسانملا وهو . ةنس نبرشعو ثالث نم

 دنع هانعم : لاق ثيح نيرشعو ةثالث نع ةجراخ اهنا ىلع لدي ام مهضعب مالك

 ةنيدملاب رشع . ةنس نيرشعو اثالث هيلا ىحوا ملسو هيلع هللا ىلص هنا مهضعب

 . كلملا هيلا هيقلي ام مانملا ىف ىري رهشا ةتسب كلذ لبق ناكو . ةكمب ةرشع ثالثو

 نم ىمتن ١ اءزج نيعبراو ةتس نم ءزج ةنس نيرشعو ثالث نم مفصنو ةنس كلذو

 . نسحلا ىبال ةلاسرلا حرش

. 7 7 

 ىف ثيدحلا ظفل ( خلا . ناطيستلا نم ملحلاو هللا نم ايؤرلا ) : هلوق 2
 اَيؤّألا ) اضيا هيفو ( خلا . ناطيشلا ني ملحلاو رلا نم ةحياصلا يوزلا ) عماجلا ؟ ذ ٠٠ م م 7 ہ سس

 7 ۔ مهمه م ,۔ .,.8٠ه ۔ . ۔ ِ 2 م م م؟ 2 . ر .,, مه 4

 ريش اهنم هركف ايؤر ىر نَمَق ِناَطيَصلا نم وسلا ايؤرلاو هللا نم ةحلاصلا
 2ِ ٥ % ۔ ۔ م ے د ۔ م م 2 , ., ۔ < ؟ ٣ إ۔۔؟ ,. ه . ٠ و ..ث.
 . ادحا اهب ربخي ال . هرضت ال اهنإ ناطيشلا ني هللاب ذّرَعَتيَلَو مواسي نع ُمفنَيلَق

 يؤؤلا ) اضيا هيف ( حي نمآلا اهي بخي ر اهي بيلق ةنع ايز ىأر نإف
 م م م ِ ّ ِ - - ؟ .. 4 ,ه.۔ . » 2ِ

 ىاَر اذاف . ناصيصلا نم فيوخت . ينلا ثيدَحَر . هللا نم ىرشبف :‘ ثالث

 دحأ ىنمت اهصقن لق ههركي اتيش ىأر نإو . ءاَص ناياهّسَقتلَق ةبجمت ايز مكدعأ
 هيفو . نيدلا ىف تابث ديقلا ( ديقلا بحاو ةزغلا هركاو ىلصت مقَتلَو

 م م . .... . .
 اهنمو . مدت نبا نزحيل ناطيشلا نم ليواهت اهنم : ةنالث ايؤرلا ) اضيا

 ةّسي ني"ُرَج اهنمو . همانم ىف هارتف هتظقي ىف لجرل اهبتمت ام

 ني اءزججب نيعبرا نيزج نيؤملا ايؤر ) اضيا هيفو ( ةوبنلا نم اءزج نيعبراو
 ثدحت الك . تطقس اهب ثّدَحت اذإف . اهب ثحي مل ام رئاط لجر لَع ىهو . :ةوبنلا

 . رر م 2 م ه 7

 . ( ابيبح ؤأ ابيبل الا, اهب

 لاق ةحلاصلا ةبوبحملل مسا رصنلاب ( ايؤرلا .) : هلوق ىف ىمقلعلا لاق (3
 دارملا نا لمتحيو . اهرهاظ نسح ةحلاصلا ىنعم نا لمتحي : ىضاقلا لاق : انخيش

٠ ليوانلا ءوسو رهاظلا ءوس اضيا نيهجولا لمتحت ءوسلا ايؤرلاو : لاق . اهتحص
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 . ةهوركملل مسا ماللا نوكسو ءاحلا مضب ( ملحلاو ) :هلوق
 هللا ىلا ةبوبحملا ايؤرلا ةفاضا : هربغو ىوونلا لاق ( ناطيشلا نم ) ::هلوق

 هريبدتو .ىلاعت هللا قلخ نم اعيمج اتناك ناو ةهوركملا فالخب فيرشت ةفاضا ىلاعت

 . اهب رسيو اهيضتريو ةهوركملا رضحي هنكل . اهيف ناطيشلل لعف الو هتدارابو

 . ريخلا نم هاري امب ايؤرلا صيصختب ىعرش فرصت اذه : ىشكرزلا لاقو
 . مئانلا هاري امل ةغللا لصا ىف ناك ناو . رشلا نم هاري امب ملحلاو

 , ءايشالا نم همون ىف مئانلا هاري امع ةرابع ملحلاو ايؤرملا : ةياهنلا ىف لاقو

 هاري ام ىلع ملحلا بلغو . نسحلا ءىشلاو ريخلا نم هاري ام ىلع ايؤرلا تبلغ نكل
 مضتو : لاق . رخآلا عضوم امهنم ةدحاو لك لمعتسيو . حيبقلا غيشلاو رشلا نم

 : . نكستو ملحلا مال
 ريخلا صخ عرشلا بحاص نأ ريغ . دحاو ملحلاو ايؤرلا : ىزوجلا نبا لاقو

 . ملحلا مساب رشلاو ايؤرلا مساب

 ادرط هب رمأ : ضايع لاق ( هراسي نع ) اهرسكو ءافلا مضب ( ثفنيف ) ::: هلوق
 اهنال راسيلا اهب صخ و . .اراذقتساو اريقحت ةهوركملا ايؤرلا رضح ىذلا ناطيشلل

 . اهوحنو راذقالا لحم

 نمي كب ذوعأ ىننإ ملل ) : لوقي هنا درو ( اهزَم نم هللاب ٌدَوََتيلو ) :. هلوق
 . ةليلو موي لمع ىف ىنسلا نبا هاور ( ماتخألا تاَنِتَسَو . ناطيشلا لم

 هجرخأ حيحص رثا ايؤرلا رش نم ذوعتلا ةفص ىف درو : رجح نب ظفاحلا لاقو

 ميهاربا نع ةحيحص ديناساب قزارلا دبعو هبيش ىبا نباو روصنم نب ديعس
 امي ذوعأ : ظقيتسأ اد نملك ةركي٣ام هماتمم ىف مكدحا ىر ااي ) : لاق ىعخنلا

 ىف هرخآ ام اهنم ىنيص نآ مم َئابْزَر تك ن هلوُسَرَو هللا ةيام هب داع
 . ىهتنا ( َيايثَو ىنيد

 : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاقو : هصن ام اهحرشو ةلاسرلا نتم ىف ركذو
 : لقيلو اثالث هراسي نع لقتف ظقيتسا اذإف هملتم ىف هركي ام مكنم ىأر نم )
 اذك ( يايندو ىنيد ىف ىنّرَشِي نأ ىمانم ىف تيار ام ش ني كب ذوعا ىنإإإْللا
 افلت ِناَطِيَضلا نم هثلاب ذيتشيلو ) ةياور ىفو . ملسو هيلع هللا ىلص هنع حص
٠ ىهتنا . ( هيلع تاك ىذلا هبنج نمع نَوَعَتيلو
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 . . ., ٦. ,ء
 لاق + هصن ام ( بعت مل ام رئاط لُجِر ىلع اهنوك ) : ىنعم ىف اضيا لاقو

 لاقو . ربعت مل ام اهرارق رقتسي ال اهنأ هانعمو . لثم اذه : ىباطخلا لاق انخ ش

 وه كلذ نأو . رش وا ريخ ىف ضام ءاضقو راج ردق لجر ىلع اهنأ ىأ : ةياهنلا ىف

 ىف نالف مهس راطف اراد اومستقا ) : مهلوق نم . اهبحاصل هنللا همسق ىذلا

 ربعملا اهربعي ىتلا ايؤرلا نا دارملاو : لاق نا ىلا .جرخو همهس عقو ىا ( اهتيحان

 ىذلا طقسي امك . تربع ثيح تعقوو تطقسف رئاط لجر ىلع تناك اهنأكف لوالا

 . ىهتنا 0 ةكرح ىنداب رئاطلا لجر ىلع نوكي

 . لفتلا نم لقأ وهو خفنلاب هيبش ثنفنلا حاحصلا ىف لاق ( ثفنيلف ) : هلوق

 ىواضيبلا لاقو . خلا رحاوسلا دقعلا ىف تاثافنلاو ثفني و ثفني ىقارلا ثفن دقو

 . قير لفت نود خفنلا هبش ثفنلاو ىمقلملا لاقو . قير عم خفنلا ثفنلا

 تيدحلا ظفل ( خلا مدآ الجر تيارف ,ةبعكلا دنع ةليللا ىنارأ ) : هلوق _ 4

 لاجر نم هناك ادعج ًالاوط مدآ الجر ىسوُم ىب يرشأ ةليل ياز ) عماجلا ىف
 . سارلا طبس ضايبلاو ةرمحلا ىلا قلخلا عوبرم الجر ىسيم تيارو . ةءونش
 . ( لاجدلاو رانلا نزاخ اكلام تيارو

 هجولا ناليخ ريثك رعشلا طبس هنأ حيسملا ثيدح ىفو :: حاحصلا ىف لاقو

 هنال . نك نم جرخ هناك ههجو ءام ةرثكو هترضن ىف ىنمي ساميد نم جرخ هناك

 . ىهتنا (ءام رطقي هسار نأك ) : هفصو ىف ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 هانعمو واولا فيفختو ءاطلا مضبف لاوط امأ :: ىرونلا لاق : عماجلا حراش لات

 ءاه مث ةزمه مث واو مث نون مث ةحوتفم نيشبف ةءونش اماو . ناتغل امهو لي وط

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امأو _ لاق نا ىلا _ ةفورعم ةليبق ىهو ثينات ىأ

 نئابلا ليوطلاب سيل ةماقلا ىف نيلجرلا نيب لجرلا وه ةغللا لها لاقف ( عوبرم )
 عبت رمو ع وب رم ىهو هريغو مكحملا بحاص نهركذ تافل هيفو ٠ ريقحلا ريصقلا الو

 . ةعبرو ةعبر ةارملاو ءابلا حتفب ةريخالا ةعبرو ةعبرو عبرو 0 اهرسكو ءابلا حتفب

 رثكا ىف عقوو ( دعجا ) مالسلا هيلع ىسيع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اماو
 وهو مسجلا ةد وعج انه دعحلاب دارملا ءاملعلا لاقف ( سأرلا طبس ( تاياورلا

 هيلع ىسوم ةفص ىن دعحلا امآو . رعشلا ةدوعح دارملا سيل .. هزانتكاو هعامتحا

مالسلا هيلع ىسيع ىف انركذ ام امهدحا : ناينمم هيف ريرحتلا ىف لاقن مالسلا
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 ىف ءاج دق هنال حصا لوالاو لاق . رعشلا ةدوعج ىناثلاو . مسجلا زاننكا وهو

 . ريرحتلا بحاص مالك اذه . رعشأ لجر هن أ حيحصلا ىف ةري ره ىبأ ةي اور

 ططقلا ةدوعج تسيل ىناثلا ىنعملا ىلع رعشلا ةد وعح نوكتو . نازاج ناينعملاو

 . ملعأ هللاو طبسلاو ططقلا نيب هنا اهانعم لب

 رسك عم ءابلا ناكسا زوحيو . نان روهشم نانفل اهرسك و ءابلا حتفب طبسلاو

 وه طبسلا ةغللا لها لاق . هبابو فتك ىف امك فيفختلا ىلع اهحتف عمو نيسلا .

 طبسي ءابل ١ رسكب هرعش طبس هنم لعفل ١ ىف لاقيو . رسكت هيف سيل لسرتسلملا

 ۔ خلا . ىهتنا . ملعا هللاو اضيأ اهحتفب اطبس اهحتفب

 ةزمهلا مضب ةمألا نم لعف نزو ىلع لادلاو ةزمهلا حتفب ( مد ) : هلوق ح ِ
 عمجلاو . رمسالا سانلا نم مدالاو حاحصلا ىنف لاق . ةرمسلا ىهو لادلا نوكسو

 نم هانيار اميف فرصلا نم عونمم وهو . ناعدجو عدجو . ناركذو ركذك نامدا
 ملعأ هللاو امدأ هباوص و ةبتكلا نم فيرحت هلعلو عنملا ةلع هل رهظت ملو . خسنلا

 . عجاريلف

 اذاف ص نذالا ةمحش زواجي رعسلا رسكلاب ةمللاو حاحصلا ىف ( ةمل ) ::: هلوق

 . خلا . ماملو ممل عمجلاو ةمج ىهف نيبكنملا تفلب

 سيل نكل . الثم طشملاب حيرستلا ليجرتلاب دارملا ناك ( اهلجر دق ) : هلوق
 اذا لجرو لجر رعش تيكسلا نبا لاق : لاق ثيح كلذ ىلع لدي ام حاحصلا ىف

 حرش ىف لاقو . خلا اليجرت هرعش لجر هنم لوقت اطبس الو ةدوعحلا ديدش نكي مل

 رصتخم ىف تيأر مث ةطوبسلاو ةدوعجلا نيب هرعش ىذلا ميملاب لجرملاو حيضوتلا

 اضيا هليجرتو هديعجت رعشلا ليجرت لاق ثيح هتركذ امب رعشي ام حاحصلا
 . ةطشمب هلاسرا

 . بكنملا نم ءادرلا عضوم ومو قتاع عمج هنأك ( نيلجر قتاوع ىلع ) ::هلوق
 حصنالا ىنلملا ىلا فاضملا نال قتاع ىلع لجر لك نم ءىكني امنا هنأ عم عمج امن او

 اضيا ةينثنلاو دارفالا زوجيو (1) « مكبولق تَمَص دقف » :: ىلاعت هللا لاق عمجلا هيف

 . نيشبكلا سارو نيشبكلا ىسارو نيىشبكلا سوؤر تلكا لوقت اهلقا ىهو

 هرعش دمج دقو . ةدوعجلا نيب دمج رعش حاحصلا ىف ( ططق دعج ) : هلوق
 ديدش ىا ططق دعحو رخآ لحم ىف اضيأ لاقو . خلا ادىعحت هبحاص هدعحو
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 فيعضتلا راهظاب لصالا ىلع ءاج ام دحا وهو ى رسكلاب هرعش ططت دقو . ةدوعجلا

 . ىنيتحتفب ططقلا طبضو . خلا ىنعمب رعشلا ططقو رعشلا طق لجرو

 ردان ءانب وو . ةبنع بنعلا نم دحاولا حاحصلا ىف ( ةيفاط ةبنع ) : هلوق

 : لاق نأ ىلا . ةليفو ليفو ةدرقو درق وحن عمجلا ءانبلا .اذه ىلع بلغالا نال

 ةرشبلاو :: حاحصلا ىف لاق . ةثلثماب ةرثبلاو . خلا ناسنالاب جرخت ةرثب ةبنعلاو

 كلذكو . رثبي ههجو رثب دقو . .ةرثب اهدحأو راغص حارج روثبلاو ةرثبلاو

 . خلا . ظفنت هدلج رثبتو تاغل ثالث مضلاب رثبو ى رسكلاب ههجو رثب

 ملو الع اذا اوفطو اوفط وفطي ءاملا قوف ءىشلا افط نم هلعل ( ةيفاط ) : هلوقو

 ةبحلاب اههبش ) هصن ام انباحصا خئاشم ضعبل ةخسن ىلع تيارو . خلا بسري
 . ةزراب ىنعمب ةيفاط نوكت نأ لمتحيو ( اهؤام بهذو تخضف اذا بنعلا نم

 . ىمتنا . وفطي افط نم ىناثلا ىفو . زمهلا هلصا لوالا ريسفتلا ىف ةيفاطف

 هباوصو . خسنلا نم هانيأر اميف ةمجعملا ءاخلاب ون ( لاجدلا خيسملا ) : هلوق
 ميملا لصف ىف ةلمهملا ءاحلا باب ىف لاق ثيح حاحصلا ىف امك ةلمهملا ءاحلاب

 . خلا . لاجدلا باذكلا حيسملاو مالسلا هيلع ىسيع حيسملاو

 هللا ىلص هلوق هنولقثي مهو ففخي نأ هليبس اممو هصن ام مهضعب مالك ىفو

 ةماعلا تعلوا دق ( لاجدلا حيبتلا زيم نم كي ذوعأ ) : ءاعدلا ىف ملسو هيلع

 نيبو ةلالضلا حيسم نيب الصف اومعز اميف نوكيل ميملا رسكو نيسلا ديدشتب

 ميملا حوتفم حيسم امهالكو ءىشب هوعدا ام سيلو . مالسلا هيلع ميرم نبا حيسم
 حسم اذا ناك هنال لعاف ىنعمب ليعف حسام ىنعمب حيسم ىسيعف نيسلا فيفخ

. نينيعملا ىدحا حوسمم هنأل لوعفم ىنعمب ليعف حيسم لاجدلاو . ىفع ةهاع اذ
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 عنارشلاو مالشنإلاو ناميإلا ىف

 ةحلط نع ىتنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 5

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق هللا ديبع نب
 اند ىتح هلوق هقفي الو هتوص يود عمسي سأرلا رئاث دجن لهأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف مالسإل ١ نع لأسي وه اذاف

 الإ.ال » : لاق ؟ اهريغ له : لاق . «ةليللاو مؤيلا ىف تاولص ىسَمَح»
 رت ماَيِصَو» : ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر هل لاقف . «عؤطت نأ

 هللا لوسر لاق مث «عوطت نأ آلايال» : لاق ؟ هريغ له : لاق «َناَضَمَر
 لال » : لاق ؟ اه ريغ له : لاق مث «ةاگزلاو» : ملسو هيلع هللا ىلص

 الو اذه ىلع )1( ديزآ ال : لوقي وهو لج رلا رب دآف : لاق « عوطت نأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . هنم صقن آ

 . )2( » قَدَص نا حلفأ (

 ءىبنلا نع كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 6
 هت نإف هاَرَت كنأك متي لمعت نأ ناسحإلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « كاري هنإف هارت نكت

 ىلا لجر ءاج لاق تماصلا نب ةدابع نع ىنفلب عيب رلا لاق _ 7

 لضفآ (3) لمعلا يآ هللا ىبن اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ءننبنلا

 ديرا : لاقف « هليبس ىف داهجو هب قيدصتو هللاب اَميا, » : لاقف
 . « هب كل ىضق ءىش ىف هللا مهٹنت ال » : لاقف كلذ نم نوهأ

 لاق ىراصنالا دوعسم نبا نع ديز نب رياج نع ةديبع وبأ 8
 را أأ » : لاقف نميلا وحن هديب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا راشأ

٠ لامعالا ىا : خ (3) ٠ لجرلا حلفا : خ (2) ٠ ديزا ال هللاو : خ (1)
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 لوڵضأ دنع نيداًدقلا ىف بولقلا ظلغو ةنتفلا نإَو } انه اه ناميإلا

 . « رضمو ةيبر ناطيشلا انرق علطي ثْيَح لبإلا بانذأ
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 نيد عئارشلاب دارأ هنأ رهاظلا ( عئارشلاو مالسإلاو ناميإلا ىف ) :هلوق

 | . مالسالا
 مالك نم ذخؤي مالسالاو ناميالاو نيدلا ىنعا ةثالثلا ظافلالا هذه نا ملعا مث

 ىنعمب . ةدحتم موهنملا ةفلتخم عرشلا بسحب ىه له : اهيف فالتخالا انباحصا
 نودب نمؤم الو . نمؤم نودب ملسم الثم دجوي الف . رخآلا نودب اهدحا دجوي ال هنا

 مالسلا هيلع ليربجل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ئبنلا باوج هيلع لدي ىذلا وهو . ملسم
 ىم وأ . روهشم وع امك مالسالاو ناميالا نع هلأسف ىبارعأ ةروص ىف هءاج نيح

 تادابعلا ىهو . هب هوعيطي نأ هدابع هللا رمآ ام وهو دحاو ىنعمل ةفدارتم ظافلا
 نيدلاو مالسإلاو ناميإلا ) : لاق ثيح تالاؤسلا ىف هب حرص ىذلا وهو . ةربتعملا .

 بحاص هب حرص ىذلا وهو . عجاريلف . تايآب كلذل لدتساو . ( دحاو اهانعم
 نيدلاو ) :: اضيأ لاقو ( مالسالا وه ىلامت هللا نيدو ) : لاق ثيح اضي٦ عضرلا

 . هرخآ ىلا ( هللا ةعاط وه دحاو ءىشل ةفلتخم ءامسا مالسالاو ناميالاو

 اوفلتخا : لاق ثيح كلذ ىف فالتخالا ىف حيرص وه ام انموق بتك ضعب ىفو
 هنود دجوي لصفنم وه لهف هريغ ناك ناو . هريغ وا ناميالا وه له مالسالا ىف
 نانيابتم امهنا ليقو . دحاو ىنعم ىلع نافدارتم: نامسا امهنا : ليقف ؟ همزالي وأ
 . ناطبترم امهنكلو نائيش امهنا ليقو . نامزالتم ال

 . ناسللا عضو ىف نيظفللا ىضتقم ىف اهدحأ : فارطا ةثالثب رظنلا قلعتيو
 . امهيلع ةبترملا ماكحالا ىف ثلاثلاو . عرشلا ناسل ىف امهعضو ىف ىناثلاو

 قيدصتلا نع ةرابع ةغللا عضو ىف ناميالاو . ةغللا مهفب قلعتي ام لوالا رظنلا
 مم ولو انل نيؤم تنا امو » : مالسلا مهيلع بوقعي ىنب ةصق ىف ىلاعت هللا لاق
 دايقنالاو ناعذإلاو مالستسالا نع ةرابع مالسإلاو . انل قدصمب ىا (1) « نيقداص
 اما . نامجرت ناسللاو . بلقلا قيدصتلا لحمو . ءابالاو دانعلاو درمتلا كرتو
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 .65 عنارشلاو مالسالاو ناميالا ىف (9) بابلا

 ناك ناف ث ناسللاو حراوجلاو بلقلا نم ناسنالا ءاضعأ عيمجب قلعتيف مالستسالا

 ومو عنتمم هنطابو هرهاظ ملستسي نأ حصيو . هل ميلست وهف بلقلاب اقيدصت
 نوكيف اعيمج ناسللاو بلقلا لوانتي قلطملا مالسالا ظفل ناف . نيقفانملا لعف

 ناميالا قلطاو حراوجلاب مالستسالا ىلع مالسالا قلطأ ناو . معأ اذه ىلع مالسالا

 . اعيمج لحملاو ىنعملاو ظفللا نيابن بلقلاب ناميالا ىلع
 نيابتلاو فدارتلل امهلمعتسا دقف نيتظفللا نيتاه ع رشلا لامعتسا امأو

 اَمَق . نينمؤملا نم اميف نا نمم انّجَرْخاَك ه : ىلاصت هلوقف لخادتلا اما . لخادتلاو
 وهو دحاو تيب الإ قافتالاب اهيف نكي ملو (2) « نييما ني تيت ت اَهيفراتدَجَو
 اولوت لتق هلاي منم نك ناي ه : لاعن لاقو . هتانبو مالسلا هيلع طول تيب
 ( سسم ىلع مالسإلا ينب ) :: ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . (3) « َنبمديس من ناي
 . سمخلا هذهب باجاف ناميإلا نع ىرخا ةرم لئسو

 اوثوث نكلو اوئمؤُن مل ق انمآ ارغألا تلاق ه : ىلاعت هلوقف . فالتخالا اماو
 بلقلا قيدصت انه اه ناميإلاب داراف . رهاظلا ىف انملستسا ىنعمب . (4) « انملس

 هيلع ليربج ثيدح ىفو . حراوجلاو ناسللاب ارهاظ مالستسالا مالسالابو . طقف

 هتكزالمو هللاب َنمْؤَت نأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ناميإلا نع هلاس امل مالسلا
 لاقن . هِرَمَو مرتَح رتقلابو باسيلابو . نا دعب تلاز . وديسزر بثو
 لوقلاب رهاظلا ميلست نع مالسالاب ربعف . ( نسمخلا لاصخلا ركذف ؟ مالسإلاف
 طعي ملو ءاطع الجر ىطعا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ديعس ثيدح ىفو . لمعلاو

 لاقف ؟ نمؤم وهو هطعت مل انالف تكرت . هللا لوسر اي : ديمس هل لاقف رخآلا
 هللا ىلص هللا لوسر داعف هيلع داعأف ؟ ملسم و] ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . مالسإلا : لاقف ؟ لضفا لامعالا ىا : ليقو لئس هنأ اضيأ ىورو . ملسو هيلع
 قفو اذهو لخادتلا ىلع ليلد اذهو . ناميإلا ":: لاقف لضفا مالسالا ىا ليقف

 . حراوجلا تملستسا لصح اذإ قلطملا مالستسالا ناف . ةفللا ىف لامعتسالا
 ام ىلع ةفللا ىف حيحص هجو نيابتلاوأ لخادتلاو فدارنتلل اذاف اعيمج بلقلاو
 . ىهتنا . هانققح امك عرشلا ىف قالطاو هانررق
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 نأ ىلا ضرالا نم عفترا ام دجنلا حاحصلا ىف ( دجن لها نم ) :هلوق _ 5

 نم عفترا ام لكو . ةماهت وه روغلاو روغلا فالخ وهو . برعلا دالب نم دجنو لاق

 . هرخا ىلا . ركذم وهو دجن وهف قارعلا ضرا ىلا ةماهت

 بيرغ ىف اذك هلاممال هشنفتنمو رعشلا عفترم ىا ( سارلا رئاث ) : هلوق .

 دقو هتيار اذا سأرلا رئاث هتيارو تاسشج هسفن تراثو حاحصلا ىفو . اطوملا

 نئعشا رخآ لحم ىف لاقو . هرخآ ىلا هبضغ جاه ىأ هرئاث راثو هسار نعشا

 . تمشا سارلا رئاث ناك اذا سارلا نانعش' وهو انانعشا هرمش

 سمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف مالسالا نع لأسي ) ٠: هلوق

 هكرت امنا هنا . ملعأ هللاو رهاظلاو . ديحوتلا دعب ىنعي ( هرخآ ىلا تأولص

 جحلا كرت مل رظناو . ةرورضلاب نيدلا نم مولعم كلذ نالو . ادحوم لئاسلا نوكل

 ؟ ثيدحلا ( ىنع يلع مالسإلا ىنب ) : هلوق ىف ملسو هيلع هللا ىلص هل هركذ عم

 ناميإلا نع هلأسف ىبارعا ةروص ىف هءاج نيح مالسلا هيلع ليربجل هباوج ىفو
 ملسو هيلع هللا ىلص هلمل : لاقي نأ الا مهللا ‘ روهشم وه امك ناسحإلاو مالسإلاو

 ىلع هب لدتسي امم ثيدحلا اذهو . ررحيلف ملعا هللاو . لجرلا ةعاطتسا مدع ملعي
 روهشم وه امك هريغو هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ثيدحل رتولا ةالص بوجو مدع

 . ملعأ هللاو . هللا همحر حاضيالا بحاص راتخم وهو

 نال كلذو عوطت نآ الا ال لابق ؟ هريغ له لاق . ناضمر رهش مايصو : هلرق

 وه امك كلذ لبق ابجاو ناك موص لك ناضمر رهش مايص بوجوب عست ىلاعت هللا
 : ىلاعت هلوق دح ىلع نيئاتلا ىدحا تفذحف عوطتت هلصا عوطت : هلوقو . مولعم
 . ( ةمزالملا لحت «

 رطفلا ةاكز بوجو مدع ىلع ليلد هيف ( عوطت نا الار هلوق ىلا ةاكزلاو ) : هلوق

 . برغملا لهاو لبجلا لها نم انباحصا بهذم وهو ةنس ىه وا . ةخوسنم اهنال
 ثيدح ةيقب اذه ( هرخآ ىلا هارت كناك هلل لَمْعت نا ناسحالا ) : هلوق _ 86

 هيلع هللا ىلص ؛ئبنلا ىتا مالسلا هيلع ليربج نأ ىور . دعاوقلا ىف هصن روهشم

 نمْوَت نأ : لاقف ؟ ناميإلا ام دمحم اي : لاقف هفرعي ال وهو ىبارعا ةروص ىف ملسو

 هْزَمَو مح رَدَقْلاَو . توملا دعت ثبلاو . رخآلا مويلاو هلشزَو ويث و ويگنالمو هللاب
: لاق . َتْقَدَص : لاق . معن ::لاق ؟ نيؤم انأف كلَد تلعف ادإَف : لاق . دللا ني٣ةنآ
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 و هدح وهللا الاي هلا ل نأ مست نأ : ملسو هيلع هللا ىلص لاق ؟ مالسإلا ف

 كْحَتَو َناَضمَر رهص موصتو . ةاَحَلا ىنؤنو . ةالصلا ميقتو .“هلوسَرَو هدبع نحم
 . معت : لاق ؟ةدشمم انأف كلذ تلف اذإ : لاق . ةباَتَجْلا نم ميش . تجلا

 رن ل نإف :ارت كنأ هلإ َرَسَت نآ : لاق ؟ ناتخإلا امك : لاق . َتقَدَص : لاق

 . هرخآ ىلإ ثيدحلا . َكقَدَص : لاق . اري هنإف ارت

 هنع نحت سيب ) :: لاق هنع هللا ىضر رمع نع انموق بنك ضعب ىف هظفلو
 . بايثلا ضايب ديدش جر انيلع علط دإ موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلاإ سلج ىتح . دحآ انم هفرعي الو رفسلا رثا هيلع ىري ال . رعشلا داوس ديدش
 هيدف ىلع هيح حضوو ركتبكر ىلا هيتبكر دساف ملسو هيلع هللا ىلص ؛ىبنلا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالشإلا نمع ىن ربخا هَمَحَم اي : لاقو
 ىنؤث و ةالصلا ميقتو . وللا لوسر ًةدَكَحَم داو هللا الار ةلال نآ دهشت نآ مالسإلا
 . َتقَدَص : لاق . ًاليبيت هنلا تمتأ نايتْيتلا جحت . ناَضَمَر عوئصت . َءاكَزلا
 هللاب نمؤن نأ : لاق . يناميإلا نع ىنزيخآك : لاق . هقرتصبو هلاسي هل انًبجعف

 . تقدص : لاق . مرو مع رتملا نمؤن رخآلا مويلاو ميسو ميثو رييالم
 اري هترك هارت نكت من نرت ارت تناع هللا كبعت نآ : لاق . ناسحإلا نمت ىنحا
 : لاق . لئاسلا ن متأب اهنم ًلوؤسحنا ام : لاق . ةعاسلا نع ىنزبعاك :‘ لاق
 ةلالا ةارملا اقلا ىرت نآو . هتبر ةمألا دينت نأ : لاق . اهنارآمأ نمس ىنوبخآ

 نمي ىذأ : رمع اي لاق مث ايلم تبلف قلطنا مث . ناينبلا ىف َنولَواَطَتي ءالا ةاعر
 .ىمتنا ( مكنيو مكعلَعُي مّكاتآ ليربج هنك : لاق . ملعا هلوسرو هللا تلق ؟ لالا

 : مهضعب لاق نا ىلا هركذ لوطي امب انموق بنك ىف ثيدحلا اذه ىلع اوملكت و
 هشنَسحا هنستحَأ نا. » : ىناعت هللا لاق . ةءاسإلا دض وهو نسحا ردصم ناسحإلا

 لمعتسيو . ءىشلا نسح نم ةزمهلاب لوقنم وهو . (5) . اَهَنَق ٠تاسأ نإو هكنفنآل
 ديز ىلا تنسحأك رج فرحب و . هتلمكاو هتنقتأ .اذا ءىشلا تنسحاأكك هسفنب ايدعتم

 ناقتإ دارملا ذإ . لوآلا ىنعملاب ثيدحلا ىف وهو . هلعف نسحي ام هعم تلعف اذا

 هتبقارمو . اهيف هللا قوقح ةاعارمو . اهب قيلي ام ىلع اهحالصاو اهلامكاو تادابعلا

 . اهيلع رارمتسالاو . اهيف عورشلا ةلاح هلالجو هتمظع راضحتساو

؛ ٠ 7 ةيالا . ءارسالا ةروس ()



 قحلا ةدعاشم هيلع بلغي نم مهنم : نيلاح ىلع ةبقارملا هنه ىف بولقلا بابرأو

 ولت امو نأش ىف نوكن اَمَو ه : ىلاعت هلوق رضحتسا !اذا اميس ال هاري هناك ىتح

 . (6) ،هيف توضيفت ذايًدرهَش مكنع ان لإ لمع نم نولش لو نآرق نينم
 نم مهنمو 0 (7") ي نيدجاسلا ىف بلقتو موقت نيح كاَرَي ىذلا » :لاعت هلوقو "

 رومأم هنأو ةيدوبعلا ةيقيقح راضحتسا هيلع بلغي هنكل ةلاحلا هذه ىلا ىهتني ال

 ذذنلتو اهل ءالحتساو مزع ةوقو قدصو صالخالاب اهعقويف . تادابعلا هذه عاقياب . .ب

 عقي امناو . ناسحالا ةياغ نسحم لوالاو . نسحم هنأ هيلع قدصي اذهف . اهب

 ثيدح ىف ناسحالا رسف دقو .4 ةيشخلاو ةفرعملا توافت ريتقب امهنيب توافتلا

 ببسلا مساب ببسملا نع ربعف ( ارت كناك هللا ىَمْخَت نا ) : هلوقب ةريره ىبا

 هنع لوؤسملا ناسحالا ىف ماللاو فلألا : ثيدحلا اذه ىلع ملكت نم.ضعب لاق
 ؛اَرَج لَحَو »6ء"ةدايزؤ ىتسُحلا اوتَسحَا َنيزلل ه : ىلاعت هللا لاق ىذلا وهو . دهعلل
 ناسحإلا رركت املو . ينيمحلا ب هللا ناي اونىيّحاَو ,» ناسحإلا آلا ناسحإلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ليربج هنع لاس ميظعلا باوثلا اذه هيلع بترتو نآرقلا ف
 . ىهتنا . ميظعلا ظحلا اذه مهل لصحيف . هيلع سانلا لمعيل هنايبب هباجاف ملسو

 هلوق دنع باوجلا ءاهتنا نوكي نأ ىغبني : مهضعب لاق ( ارت كنأك ): هلوقإ
 نكت مل ناف ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نوكيو . هارت كنأك ملسو هيلع هللا ىلص

 نأو نوكي نأ زوجي دبعلا رودقم سنج نم لوالا نال افناتسم ( كاري هناف هارت
 ليصفتلاو ةلمجلا ىلع ءايشالا عيمج ىري ىلاعت ىرابلا ناف ؛ ىناثلا فالخب نوكي ال

 . هرخآ ىلا . (8) اهنسحي مل وأ هتدابع اذه نسحأ

 ديدش دادف لجرو حاحصلا ىف دادف عمج وه ( نيدادفلا ىف ) : هلوق _ 8

 معو ديدشتلاب ( َنيداَدَقْلا ىف ةَوْشَقْلاَو ءافجلا نار) : ثيدحلا ىفو . توصلا
 ةرقبلا ىهف فيفختلاب نيدادنلا اماو . مهيشاومو مهث ورح ىف مهتاوصا ولعت نيذلا .

 . . خلا . ديدشتلاب نادف اهدحاو ثرحت ىتلا

 ركسع امهو . ناطيشلا انرق امع ( رضمو ةعيبر نيب ناطيسشلا انرق ) : هلوق
 ةعيبر ) ىبالا ىفو . ليلدلا نم ىهتنا . نميلا لها ةيواعم ركسعو قرشملاب ىلع

 . ( ناندع نب دعم نب رازن ادلو امهو ناوخا رضمو

 ٠ 6! ةيا . سنوي ةروس (6
 ٠ 220 ةيآلا 0 ءارعشلا ةروص )7(

٠ ىماسلا كلذ ىلا راشا امك هقرط ملسم دروا دقو ة امهبغو ناغيشلا هاور (ة)
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 رمشاعلا بابلا

 رفكلاو كرشلا ركذ ىفف

 ىبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9
 تات نإف هلَمَع طبحأ ةمعاَس كرشأ نمم ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 َ َ . « لَمَملا هل تج

 ىلص ؟ئبنلا نع ة ري ره ىبآ نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبآ - 0

 كرتأ المَع لمَع نمم :لاَعَتَو ترايت هنلا لوقي ) :,لاق ملسو هيلع هللا
 . ( ترشلا نع ءاكزتنلا ىتغآ انآ هلك هن وهق ىع هيف

 ىلص ءىبنلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 1
 ىلع مظعأ دقفف هبر ىأ ز ادمحم نأ معز نم ) تلاق ملسو هيلع هللا مم ٠ 9 ٠ م . - - : ٠ ٠ ۔آ' ,<.. (٠22 ٥2 و 4 ۔ 4 ۔ ح < ۔و 4 < ,إ ٥ ۔

 . ( ةيرفلا هللا

 هللا لوسر نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 2
 ىف ةيبيدحلاب حبصل ا ةالص هباحصأب ىلص هن أ ملسو هيملع هللا ىلص

 سانلا ىلع لبقأ هتالص نم فرصنا ,املف ليللا نم ناك ءامس رثأ

 : لاق _ ملعأ هلوسرو هللا اولاق ؟ مكبر لاق ام نوردت لمك ) : لاقف

 ون اتزليَم لاق نم ًمَاَو بكاوكلاب فاك ىي نيؤُم تيلدف هتمحرو هللا لضم ائزليم لاقن اماق .راك و نمؤم ىدابع ني عبشا ا
 . ( بكاوكلاب "نيؤمَو ىب رفاك كلَذَق اذَكَو اذك

 ميلع هللا ىلص ئبنلا نع ينغلب ةديبع وبآ لاق عيب رلا لاق 3
 ةدابع (1) زع اع نَم لوأل ورمع نب دير ناك نإ )ز لاق ملسو
 ديز يعمو فئاطلا نم تلبقأ ىتنأ كيد ، اهينع حبذلا مانصالا
 مانصالا نم اند ملسو هيلع هللا ىلص نكي ملو ىدنع كلذ بيع ركذ ىأ ءابلا ديدشتب ىلع باع هلوق (1)

 كلذو . ةدحاو ةريسلا نا ورمع نب ديز نظف كلذ نولعفي هموق ناك نكلو اهيلع حبذ الو ائيش
. ٠ اقفوم اددسم لزي مل ملسو هيلع هللا ىلص وهو هدنع اهبيع ركذ اذهلف ةوبنلا لبق



 _ ___ و تسار ىل (٨"٧ر)بابلا ___ ٥ رفكلاو كرشلا ركذ ىف (10) بابلا 70

 تع ورتم نبي تا شيف تناكو مغنو زبخ انعمو هفراع
 م ٠ حم ,ه < ؟ ّ هم 4 ,٥ مم %. ٥ ]] < م ه , . - 1 ٨٩ ٥

 نزو اي لاقف ةرفشلا يلع تضرعَو هي تزرمف انرهظأ ب نم جرخ
 اهلك ال : لاقف . متت : ل وم مكيتضا لع نوع متنأ ىخآ
 لوسر لاق اهنم وندي نمَو اهمعطي نمو َنانؤألاو مانصالا باع هن

 ىتح ائيش مانصالا ني توند ام هالاو ) : ملسو ميلع هللا ىلص هللا ةدح ست ماتلا نم تؤند اَم هللاو ) : ملسو هيلع هللا ,دص هلل
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب و لات ( ةوبنلاب هنلا ىفمركأ
 نكي ملو نينس ثالث ليفارسا هعم نرقو . ةنس نيعبرا نبا وهو

 هيلع ليربج هعم نرقو ليفارسا هنع لزع مث . ءىش هيلع لزني

 ةنيدملاب نينس رشعو ةكمب نينس رشع نآرقلا هيلع لزنف مالسلا

 . ةنس نيتسو ثالث نبا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تامف

 لإق : لاق ةريره ىب] نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4
 1 رخفلاو يقرشملا ون رفكلا سأر ( : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رجؤلا لهآ َنيداذقلا ىف لهجلاو ، لبالا لبخلا لهأ ىف ءاليخلا
 : . ( متخلا لهأ ىف ةنكلاو

 ىلص ئبنملا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ 5
 رفاكلا تنا هك لامف رفاك اي هيخأل لاق نَم ) : لاق ملسو هيلع هللا

 ِ ر“ُه۔۔ ٥. إ ل و و ,۔ ' د ۔,۔ ٠
 مسا قحتسا عيب رلا لاق . ( ملظأ ىدابلاَو امهذَحأ رفكلاب َءاَي دقف
 . رفاك اي هل هلوقل هبحاص نود رفاكلا

 هنآ ملسو هيلع هللا ىلص ,ىبنلا نع ىنفلب لاق ةديبع وبآ _ 6
 . ( ثزرتلا ةطبخ امك لمعلا طبع ُءايزلا ): لاتق د,ے ٭۔ و, و مث ٥ د ,< 777 & ٥ و و مد . .

 د دجم جم
 اندنع صاخلا ىلع ماملا فطع نم كرشلا ىلع رفكلا فطع رفكلاو كرشلا ىف

 . (2) ( ميظعلا نآرقلاو ىناثلا نم اعبس كانيتآ دقلو ) دح ىلع

 ىلا عجارلاو : ةقراشملا انباحصأ بنك ضعب ىف لاق ( بات ناف ) : هلوق - 9

 نآ دهشأ لوقي نا وهو امهنيب قرف ال . ءاوس هيف امهلوخدو ءىدتبملاك مالسالا

٠ 87 ةيآلا . رجحلا ةروس )2(



 71 رفكلاو كرشلا ركذ ىف (10) بابلا

 هالا رتم نم تَتَحمك هياج ام نأو . هللا لوسر ًدَتَحُم نأ دهشأو هثلا ل هلإ آ
 انمؤم نكيب مل هللا دنع نم هب ءاج امب رقي مل ناف . انؤاملع لاق كلذك قحلا رم .

 . كلذ لوقي ىتح

 نيد لك نم ءىرب هناو ) : لوقلا نم رذعي ال نأ ىنبجعيو دمحم وبأ لاق
 لوقي نم رافكلا نم ناف ( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيلا اعد ىذلا نيدلا فلاخي

 . ىهتنا . مهريغ نود برعلا ىلا هللا لوسر ادمحم نأ

 هلعجو كلذ ركذي مل تيح لمعلا نم اثيش ديمي ال هنا ىضنقي رثالا اذه رهاظو
 . طقف لوخدلا ةيفيك ىف هانعم لاقي نأ الا . امهنيب قرف ال ىلصالا كرشملاك

 . ملعأ هللاو

 ىنعملاو باتكلا اذه خسنن نم هانيار ام بلاغ ىف اذكه ( لمعلا هل ددج ) : هلوق

 ددني نمَو ه : ىلاعت هلوقل ىعفاشلا بهذ هيلاو (لمعلا باوث هل ددج) ملعا هللاو

 ديق ثيح . ةيآلا (ة) . مهلام تطبَع كيلأ لفاك ممر تيت هنيد نَع مك
 هللا لبقو بان اذا قسافلا كلذ ريظن و . لامعالا طبح ىف اهيلع توملاب ةدرلا

 . ملعأ هللاو . قباسلا هلمع باوث هل ددجي هناف هتبوت

 عويب لصف ىف لاق ثيح ث اذه ىلع لدي ام عويبلا باتك ىف حاسغيإلا ىفو
 ةيرسل تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور ام اهلطبا نم ةجحو :: عيارنلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هداهجو هوزغ لطبا دق هنا اديز ىفلبا : مقرأ نب ديز

 نم ةيراج عاتب.ا اديز نأ كلذو . بتي مل نا همايصو هتالصو هجح لطباو . ملسو

 مهرد ةئامتسب ادقن ةيرس هنم اهترتشاف اياطعلا جورخ ىلا مهرد ةئامنامثب هتيرس

 ناو ةبوتلا مدعب طورشم لمملا لاطبا نا ىضتقي اذه رهاظف . ىهتنا . ملعا هللاو

 . ملعا هللاو . هيلع باوثلا بترت لمعلا ةحص دئاوف نمو . هلمع لطبي مل بات نم
 . ( ملعا هللاو ) هداعا ىنعي . لمعلا ددج بات ناف : دعاوقلا خسن بلاغ يفو

 ثيح ةلز دترا نميف تالاؤسلا ىف هب ردص امل بسانملا وهو دادترالاب هنالطبل

 هنيد ىلا اميرس عجر مث هنيد نع ةلز دترا نميف اوفلتخاو : لاق .

 لاقو . (همايصو هجحو هتالص نم ىضم ام ديعيو هدسجو هبايث لسفير : لاق

٠ 217 ةيآلا . ةرقبلا ةروس )3(



 جحلا اهب همزلي ىتلا ىناعملا تناك اذا دمحم وبأ لاقو . جحلا الا ديعي ال ضعب

 . ىهتنا . ةصخر اهيفو (٭) عجر نبح

 ًتكَرْشَأ نل ه : ىلات هلوق رهاظب قلعت لمعلا ةداعا بوجوب لاق نم لملو
 هنيد نمع مكنض ذرتزي ْنَمَو ه : هلوقب صصختنف ةماع هذه نكل (4) " لم مربي
 . ةيآلا (5) « فاك ومو تسيت

 ءايضلا مالك هيلع لدي امك ادحاو الوق ديعي ال هنا رهاظلاف ةريبكلا بكترم اماو

 ترج ىراوحلا ىبا نب لضفلا نع ريشب لاق نئاهرلا بانك نمو :: لاق ثيح
 له بوتي مث هقسف تقو ىف تانسحلاب لمعي قسافلا ىف هللا دبع ىبأ نع ةلاسم

 . هيف لاطا ام رخآ ىلا معن :: لاق ؟ بات اذا اهيلع هللا هبيثي

 لوقي نم مهنم : مالسالا ىلا عجر اذا لاوقأ ثالث هيف نأ لصاحلاف دترملا اماو

 رهاظب لدتساو ىعفاشلا بهذم وهو . كلذ ىلع تومي ىتح هباوث الو هلمع لطبي ال

 لطب : لوقي نم مهنمو . « لامع وهو تسَيَف هنيد نع مكنم ةراز نم ه : ىلاعت هلوق
 لوقي نم مهنمو . كلام بهذم وهو . جحلا ىف الا ةداعالاب بلاطي الو هلمع باوث

 نس مهفي ام ىلع انباحصأ دنع حجارلا وهو . ةداعالاب بلاطيو هباوثو هلمع لطب
 نطبحيل تكرشأ نئل ه : ىلامت هلوقل ملعا هللاو . هب ردص ثيح تالاؤسلا مالك

 ىلامتو هناحبس هناب اهنع بيجاف ىعفاشلا اهب لدتسا ىتلا ةيآلا اماو . 2 كلمع
 بترم لوالاف . رانلا ىف دولخلاو طابحالا نيئيش رفكلا ىلع توملاو ةدرلا ىلع بتر
 بات ناف ىعفاشلا هركذ ام ىلع ةيآلا ىف ليلد الف .اهيلع توملا ىلع ىناثلاو.ةدرلا ىلع

 دترا نمب فيكف ةلز دثرا نميف تالاؤسلا ىف قباسلا ليصفتلا ىلع ىضم ام داعأ

 دترملا ةبوت ةيفيك ىف ةقراشملا انباحص] ضعب نع ىكحملا رثالا رهاظ معن . ادمعتم

 ىتلا ةصخرلا لملو . دترملا ىف امبار الوق نوكيف ىلصالا كرشملاك هنا ىلع لدي

 ء ملعا هللاو ةلز دترا نم ىف اهركذ نكل . اذه ىلا ريسثت تالاؤسلا ىف اهركذ

 . ررحيلف

 امهب همزلي ىتلا ىناملا تناك اذا : اذكه ةرابعلا باوص لعلو انيدياب ىتلا خسنلا ىف اذكه ()

 ٠ لمات س عجر ذننيح ةرفوتم جحلا
 ٠ 65 ةيالا ، رمزلا ةروس (4)
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 73 رفكلاو كرشلا ركذ ىف (10) بابلا

 . ايندلا ضرع هب بلطي وا هيف ىئاري ناب ىأ ( ىبغ هيف كرشا ) : هلوق _ 0

 احلاص المت َرَمْشَيْلَق هبر ءاقل اوجيت نامك نَمَق ه : لجو زع هلوق تيدحلا اذه لثمو
 ءارجا هنم بلطي وا هيئاري ناب : ىواضيبلا لاق . (6) « اد¡حا هنر ةدابعب كرشت الو

 لمملا لمعأل ىنا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي لاق ريهز نب بدنج نا ىور

 تلزنف ( هيف كروش ام لبقي ال هللا نا ) ::: لاقف ىنرس دخا هيلع علطا اذاف هلل

 امو : اولاق . َرَعضألا كرتلا اوقتا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو . هل اقيدصت
 ديحوتلا امهو لمعلاو ملعلا يتصالخل ةعماج ةيآلاو ( ٍاَيرلا لاق ؟ رغصالا كرشلا
 . خلا . ةعاطلا ىف صالخالاو

 ىف لات ( ةيزفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىآر ادمحم نا معل نم ) : هلوق 1
 سقافس ىف ءاقسب ىسوفنلا نوراه نبا ىنعي ىسوم خيسلا ىقتلا : تالاؤسلا
 لئاسملا هذه نع بيجت ىتح كيقسأ ال : ءاقسلا هل لاقف . هيقسي نا خيشلا هبلطف

 هنم ةقلطم ىم :: لاق ةقلطم اي قلاط لب قلاط ال قلاط تنا هترمال لاق نم : نهو
 ؟ ليمجلا فالخل فالخ وه ىذلا فالخل فالخ تنا :: رخآل لاق نمو . نيتقيلطت
 وه : لاق ؟ حيبقلا فالخ وع ىذلا فالخل فالخ تنأ لاق نمو . حدم وه : لاق

 . ( ةنجلاك لاسا الو بايث هنم ىل عطقت رانك لأسا ىنا مهللا ) اعد ىلوتمو . مذ

 ققش رانكلاو . زئاج كلذ لاق ؟ باطخلل امهنأ مهوي نيماللاب نيفاكلا لصوأف

 لاق ؟ مكدنع نايلوتم امهو سابع نباو ةشئاع ىف لوقت ام هل لاقو . ريرحلا
 ىأر ًاَّشَحُم نآ مَعَر نم ةشئاع تلاقو . هسار نيعب هبر ىار ادمحم نا سابع نبا
 نم لالدتساو زيمتب هملع سابع نبا دارا : لاق ؟ ةيفلا هلا ىع مظعأ ذَقَ هَبَر
 . ىهتنا . هاقسف . سأرلا ىف لقعلا نا معزت ءابطالاو . لقع

 اذه حاضيالا ىف ركذ . هرخآ ىلا ( حبشلا ةالص هباحصاب رص ) : هلوق _- 2

 اهيف هلل سيل ءايشالا هنه نأ .برعلا همهوتت ناك ام ىفن ىلع لالدتسالل ثيدحلا

 . كلذ اودقتعي نا مهاهنو هريغ لعف اهنأو . عنص

 لقثتو اهئاي فيفختو ريغصتلاو ةلمهملاب رجح نبا لاق ( ةيبيدحلاب ) : هلوق
 . كانه ءابدح ةرجشب تيمس :: لاقي
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 روهشملا ىلع ةثلثملا نوكسو ةزمهلا رسكب رثا رجح نبا لاق ( رثار ىف ) : هلوق
 نم ىقب ام حتفلاب ىنعي كيرحتلاب رثالاو حاحصلا ىف لاقو . ءىشلا بقعي ام وهو
 . لوالا رهاظلاو . هرخآ ىلا فيسلا ةبرضو ءىشلا مسر

 ةيمسا ىلع عمجيو اضيأ ثن ؤيو ركذي ءامسلا حاحصلا ىف لاق ( ءامس ) :: هلوق

 ءامسلاو . ءامس "تيب فقسل ليق هنمو كلظان كالع ام لك ءامسلاو ٠ تاوامسو

 : رعاشلا لاق . مكانيتأ ىتح ءامسلا ىوطن انلز ام لاقي رطملا

 اباضغ اوناك ناف هانيع موق ضراب ءامسلا طقس اذا

 ثيدحلا ىف ءامسلا نم دارملاو » هرخآ ىلا لومف ىلع مسو ةيمسأ ىلع عمجيو

 ةهج نم لزني هنوكل ءامس هيلع قلطاو رجح نبا لاق . رطملا وهو ريخالا ىنعملا
 . ءامس ىمست ىولع ةهج لكو ءامسلا

 ىف عقوو . هيبنتلا هانعم ماهفتسا ظفل رجح نبا لاق ( نوردت له ) : هلوق

 نم اذهو ( ةينلا مكبر َلاَق امم اوُعَمْسَت ملأ ) ءىسنلا دنع حلاص نع نايفس ةياور
 هللا نع اهذخا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نوكي نا لمتحي ىهو ةيهلالا ثيداحالا
 . ةطساوب وأ ةطساو الب

 رفاك و نمؤم ىلا ميسقتلا ليلدب مومع ةفاضا هنه ( يدابع نم حبصا ) : هلوق
 فيرشت ةفاضا اهناف () ناطلس غيتع كل سيل ىوا ناي ىلاعت هلوق لثم فالخب م ٠ مرإ 27 ,ر . 7 - . 7 . ..,.

 رفك انه رفكلاب دارملا نوكي نأ لمتحي رجح نبا لاق:( زفاكو نمؤم ) : هلوقو
 ةمعنلا رفك هب دارملا نوكي نا لمتحي و : لاق نأ ىلا ناميالاب هتلباقم ةنيرقب كرشلا
 نم ىديبَع قع تئَتنآ ام هنلا َلاَق ) : ملسم دنع ةريره ىبا ةياور ىف لاق نا ىلا

 ' نم حبصأ ) سابع نبا ثيدح ىف هلو ( نيرفاك اهي مهنم قييف حبصا الإ ةمعن 227 م .,2 ,87 .د. ٧ 2;, ۔ .. . , ٤...
 دمب لاق نآ ىلا ملعلا لعا نم ريثك هلمح لوالا ىلعو ( هفاك مهنمو "ركاش سيانلا
 ىلع هعنصب اما ءونلا ةطساوب ثيفلا لوزن نأ نونظي ةيلهاجلا ىف اوناك و : مالك

 نا كلذ لئاق دقتعا ناف . ارفك هلعجو مهلوق عرشلا لطباف . هتمالعب اماو . مهمعز
 . سيلف ةبرجنلا ليبق نم كلذ نأ دقتعا ناو . كرش رفك هرفكف كلذ ىف اعنص ءونلل
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 قرط نم ءىش ىف عقي مل هنال ةمعنلا رفك ةداراو هيلع رفكلا قالطا زوجي نكل كرشب

 نيرمالا لوانتيل نيينعملا ىلع هيف رفكلا لمحيف . ةطساو كرشلاو رفكلا نيب ثيدحلا
 لوقلاف اذه ىلعو رفكي وأ هبلقب ركسشي دق دقتعملا نال تكاسلا دري الو . ملعأ هللاو
 نم معأ هيف رفكلا نا امك داقتعالاو قطنلا نم معا وهف امهب لاق نم اماف . هلوق ىف

 هيلع ال بسانم مالك وهو . ىهتنا . باوصلاب ملعا هللاو ةمعنلا رفكو كرشلا رفك
 . هللا مهمحر باحصالا

 ثيدح ىف رجح نبا لاق ( هرخآ ىلا .اذكو اذك ءونب انرطم لاق نمو ) : هلوق

 حتفو ميجلا نوكسو ميملا رسكب ( حًدُجم ءونب انرطم ) ىئاسنلا دنع ديعس ىبأ
 اهدعب ةدحوملاو ةلمهملا حتفب ناربدلا وهو هلوأ مضب لاقيو ةلمهم اهدعب لادلا

 . رينم رمحا مجن وهو ايرثلا اهرابدتسال كلذب ىمس ليق . ءار

 نم رزغناو دمحا اهضعب نأ ريغ ءون هل ةروكذملا موجنلا لك : ةبيتق نبا لاق
 . ىهتنا , مهدنع دومحم ريغ ناربدلا ءونو . هريغ

 ملو ءونلا ىلا رطملا ةبسن ىف مهتغلابم ىلع اهيبنت ثيدحلا ىف درو كلذ ناكو
 .ةدحاو ةصقلا تناك ناو . تقولا كلذ ىف رطملا كلذ عوقو قفتا وأ ..ادومحم نكي

 وه ( ىرمشلا ءونب انرطم ) تقولا كلذ ىف لاق ىذلا نأ ىدقاولا يزاغم ىفو

 5 . لولس نباب فورعملا ىبأ نب هللا دبع

 ىلع ةلاسملا مامالا حرط مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : لاق نآ ىلا

 نم نكمتملا ىلولل نا هنم طبنتسي و . رظنلا ةقدب الا كردت ال تناك ناو هباحصأ

 ضعب طخب تأرق اذك . ىلامت هللا ىلا اهبسني تارابع ذخاي نأ تاراشالا ىف رظنلا

 لاق امع هباحصا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قاطنتسا نم هذخا هنأكو . انخويش
 اذهلو كلذ فالخ اومهف مهنع هللا ىضر نكل . ةقيقحلا ىلع ماهفتسالا لمحو . مهبر
 . ىهتنا . هلوسرو هللا ىلا رمالا ضي وفتب الا .اوبيجي مل

 رطملا نأ نم . هدقتمت برعلا تناك ام ىلع درلا ثيدحلا نم دارملا نأ لصاحلاو.

 هرخآ ىفو واولا نوكسو نونلا حتفب ءون مهدنع ىمسملا هعولط وأ هطوقسب لصحي

 عولطو رجفلا عم برغملا ىف لزانملا نم مجن طوقس ءونلاو حاحصلا ىف لاق . ةزمه
 ىلا اهنم مجن لك اذكه . اموي رشع ةثالث لك ىف هتعاس نم هلباقي قرشملا نم هبيقر
. اموي رشع ةعبرا اهل ناف ةهبجلا الخ ام ةنسلا ءاضقنا



 تناكو . عضوملا اذه ىف الا طوقسلا هنأ ءونلا ىف عمسن ملو ديبع وبأ لاق

 ىعمصالا لاقو س اهنم طقاسلا ىلا دربلاو رحلاو حايرلاو راطمالا فيضت برعلا

 لثم اضيأ نآ ونو ءاونا عمجلاو . اذك ءونب انرطم لوقتف هناطلس ىف اهنم علاطلا ىلا

 . هرخآ ىلا نانطبو نطبو نادبعو دبع

 . هرخآ ىلا ( مانصالا ةدابع باع نم لوا وه ورمع نب ديز ناك ) :: هلوق _ 3

 ةلدا نم لدعلا باتك ىف هللا همحر بيترتلا اذه بحاص ثيدحلا اذه ركذ

 ىذلا هنيد فرعو لجو زع هللا فرع دق ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىلع ةيرمشالا
 هب هناصف لجو زع هللا .لبق نم هبلق ىف عقو رما هنا كلذو . هثعبم لبق هصخي
 ةبسن ىف هللا همحر حراشلا هبقعت نكل . هرخآ ىلا ءارح راغ ىف قحلا هءاج ىتح

 هيلا راص امو :. ىضاقلا لاق : لاق نأ ىلا ىلاعملا ىبا مالك قاسف ةيرعشالا ىلا اذه

 كلذ ىف اومسقنا مث 0 اعطق ءىشب ادبعتم ثعبملا لبق نكي مل هنا نيملكتملا ريهامج

 . ةوبنلا لبق هدبعت ليختنو القع كلذ كردتسن انأ ىلا ةلزتعملا فئاوط بعذف

 تبث و دبعتي مل هنأ ديب افاس ناك ثعبملا لبق دبعت ول هنا ىلا قحلا ةبصع بعذو

 '. ىلاعملا ىبأ مالك ىهتنا . هرصننو هيضترن ام اذهو . كلذ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف انتما داقتعا وه ام هللا همحر حراشلا ركذ مث
 هللا همحر هخيش نع ايوار لاق ثيح مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنالا رئاسو ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر ىف دقتعن مل نحن : لاق ناب لاؤسلا ىف ىنباجاف هتلاس امدعب

 قافنلاو رفكلاو كرشلاو رئابكلا باكتراو حئابقلا نع ههزنن و اريخ الا ملسو هيلع

 . دمعت ريغ نم ايسان وأ الفاغ الا رئاغصلا ىف عقي الو . ةميمذلا قالخالا رئاسو
 لبق مهيف عطقن الو . اهدعبو ةوبنلا لبق ءايبنالاو لسرلا رئاس ىف دقتعن اذكو

 عطقي رثا ةيعمسلا نيهاربلا نم هيف دري مل اندنع لوهجم رما كاذ ذا ءىشب ةوبنلا

 . هرخآ ىلا ةنسلا ىف الو نآرقلا ىف هب

 ورمعو هنع هللا ىضر رمع مع نبا وهو ليفن نبا ىنعي ورمع نب ديزو : لاق مث
 قاحسا نبا ةريس ىف ةروكذم هتصقو هثيدحو 0 ناوخا ليفن نب باطخلاو ليفن نبا

 . دنسملا ىف روكذم هنع هللا ىضر خيشلا هب دهشتسا ىذلا هثيدحو : لاق نأ ىلا

 ورمع نب ديز : مهرئاس نود مالسالا ىلع ةعبرا برعلا نم ةوبنلا تكردا : لاقيو

: لاق نأ ىلا . ىنع باغ عبارلاو لفون نب ةقروو ىدايالا ةدعاس نب سقو . اذه
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 دربت الو تحابلا عنقت ال تاحيولت الا عطاق هيف سيلو رمع نب ديز ثيدح كلاذكو
 , مانصالا ةدابع ىلع باع نم لوال ورمع نب ديز ناك نا : هلوق لثم سطعنملا ةلغ
 هيلع اهبيع كلذ لجأ نمف . احدبع هنآ ىلع هب عطقي ام اذه ىف سيلف اهنم وندلاو

 ظفللاف هنود اهل هموق ةدابع لجأ نم اهبيع امناو . اهدبعي مل هنأ هب عطقي ام الو

 . نيهجولل لمتحم

 اتنإ ) اهادحا : تاياور ثالث هيف ( مكمانصا ىلع نوحبذت متنأ ) : هلوق

 مانصالل اهلك مكحنابذ ثيح ةللحم ةحيبذ مكل تسيل ىا . رصحلا ظفلب ( نوُحبذَ
 حبذت رخا حئابذ مث هنأ مهوت هنأكف اهنع رابختسالاو ماهفتسالا ىلع اما ةيناثلاو

 خسنلا ىف اهحلصيو اهيوري انخيش ناك ةثلاثلاو . لكالا ةللحم ىهو لجو زع هلل

 زع هلوقك . ربخلا نيبو هنيب اقرف ماهفتسالا قيقحتل فلالا طاقسإب (مم) ىعو
 ناك نإ ) خيشلا ةياور اماو . متنك حيف الات ه : هلوقو « نولات ممت ه : لجو
 نمف تناك ناف . دنسملا ىف عقت ملو اندنع تسيلف ( مكمانصأ ىلع نوحتبذت امم

 (ةرفسلا) و تابثالاب الو ىفنلاب عطاق كلذ عيمج ىف سيلو . ملعأ هللاو انريغ ةياور

 . هرخآ ىلا عمجيو مضيو ظفحيف ماعطلا هيف حرطيو دميو طسبي دلج نم ءاعو
 . عجاريلف

 ةنس نينامثو ةنس ةئامثالث شاع ىنابزرملا لاق ( ةدعاس نب سقو ) : هلوق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس دقو . ةنس ةئامتس شاع هنأ ركذي ملعلا لها نم ريثكو
 ىلع اكتا نم لواو . ةيلهاجلا لها نم ثعبلاب نمآ نم لوا وهو . هتمكح ملسو
 . نالف ىلا نالف نم بتك نم لواو . ( دمب ام ) : لاق نم لواو . ةبطخلا ىف اصع
 مهثحو ملسو هيلع هللا ىلص ؛وبنلا ثعبب مهرشب و ظاكعب سانلا بطخ هنا ءاج دقو
 هللا ىلص هلوق دنع ىمقلعلا هيف لاطأ ام رخآ ىلا ى ثعبملا لبق كلذو . هعابتا ىلع

 : هرخآ ىلا ( قروا لميَج ىلع يلا رظنأ نأك اسق هلللا مر ) :: ملسو هيلع

 ىودعلا برظلا نب رماع وه ( ىنع باغ عبارلاو ) : هللا همحر حراشلا لوقو
 هل نأ ركذو . ةقراشملا انباحصأ بتك نم نايبلاو فشكلا بحاص هيلع صن امك

 هلوق ىف لمات هللا همحر حراسلا مالك ىف نكل لوقأ . ةنسح ةظعومو ةريبك ةيصو
 اميف اذكه هناف . هرخآ ىلا ( فلألا طاقسإب كم ىهو ) هللا همحر هخيش نع ةياور

فلالا تابثاو حيحصتلا اذه كرت باوصلا لب رهاظب سيلو . خسنلا نم هانيار



 كلذك سيلو ةيماهفتسا (ام) نأ امهوت هللا امهمحر امهنأكو . ةلوصوم ام نوكتل
 , . وهسي ال نم لجو . ةزمهلا نم دافتسم ماهفتسالاو . ةلوصوم ىه لب

 حراش لاق ( ةوبنلاب هللا ىنممركا ىتح مانصألا نم توند ام هللاو ) : هلوق
 لبق اهنم اند ام هنآ لمتحي ىنعي لابقتسالاو ىضاملا لمتحي هللا همحر لدعلا

 . ملعأ هللاو . طقف كلذ دعب اهنم اند ام هنأ لمتحيو . هدمب الو كلذ

 هللا ىلص هللا لوسر قيتع وه هنع هللا 7 ةثراح نب ديز ىعمو ) : هلوق

 , ةيآلا (1) « 7 اهنب هير ىضق نَلَت » : لجو زع هلوق ىف دارملا وهو ملسو هيلع
 . ملسو هيلع هللا ىلص عربنلا ءايعدأ نم ناكو

 نو وَطَت ىئاللا هجاوزأ لعج امَو ه : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىواضيبلا لاق
 ىف ةمومالاو ةيجوزلا لصج امو . (2) « كسان مكاتأ لعج امو هذزاهَمأ لهنم
 معزت برعلا تناك ام در كلذب دارملاو ، لجر ىف ةوبنلاو ةؤعدلا الو . ةأرما

 نولوقي اوناك كلذلو . هنبا لجرلا يعد نأ معزت برعلا نأ : لصاحلاو . هرخآ ىلا
 . مهيلع هللا درف (دمحم نبا) هللا لوسر قيتع ىبلكلا ةثراح نب ديزل

 لاق ( ةنس نيعبرا نبا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيبو ) :: هلوق
 نينثالا موي . نيرشعو ليقو ث مايأ ةرشعو ليقو . اموي نيعبراو ليقو بهاوملا ىف
 لاتقو . ةليل نيرشعو عبرال ليقو عبسل ليقو . ناضمر نم تلخ ةرشع عبسل
 . ليفلا نم نيعبرأو ىدحا ةنس لودلا عيبر نم نامثل نينثالا موي ربلا دبع نبا

 نيعمجا نيلقثلا ةفاك ىلا الوسرو نيملاعلل ةمحر هللا هثعب عيبر لوأ ىف ليقو
 . هرخآ ىلا

 ه نآرقلا نم ءىش هيلع لزني مل دارملا لمل ( ءىش هيلع لزني نكي ملو ) :. هلوق
 ١اضرتعم لاق ثيح بهاوملا ىف هركذ ام اهل لديو . اثوعبم هنوك ةدئاف امف الاو

 . ليربج لبق ىحولا نم تاملكب هيلا ليفارسا لوزن ركذي مل هنكل : مهضعب ىلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىبعشلا رماع نع حاحصلا قرطلا ىف تبث دقف

 , ءىشلاو ىحولا نم ةملكلاب هيتاي نينس ثالث هل ىءارتي ناكف ليفارسا هب لكو
 . هرخآ ىلا نآرقلاب ءاجف ليربج هب لكد مث

 ٠ 4 ةيالا ‘ بازحالا ةروس (1)
٠ 37 ةيآلا س بازحالا ةروس (2)
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 : ةياور ىف ىمقلعلا لاق . هرخآ ىلا ( قرشملا وحن رفكلا سار ) : هلوق _ 4

 . هتدشو همظعم ىأ هتهج نم ىأ ةدحوملا حتفو فاقلا رسكب وهو ( قرشملا لبق )

 برعلا نم مهعاطأ نمو سرفلا ةكلمم نال . سوجملا رفك ةدش ىلا ةراشا كلذ ىفو

 ربجنلاو ربكتلاو .ةوقلا ةياغ ىف .اوناكو . ةنيدملا ىلا ةبسنلاب قرشملا ةهج نم تناك

 لبق نم نتفلا ترمتساو . ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا بانك مهكلم قزم ىتح
 . دجن لها ديري نأو س سراف ديري نأ لمتحي : ىجابلا لاق انخيش لاق . قرشملا
 هنال وحن بصنب ىشثكرزلا لاق انخيش لاق ( قرشملا وحن رفكلا سار ) : هلوق

 . ( كفلخ ديز ) وحن ربخ وهو فرظ

 مظعلا ءاعدا رخفلا ةياهنلا ىف لاق . ةمجعملا ءاخلا حتفب ( رخفلاو ) : هلوق

 ةمجعملا مضب ( ءاليخلاو ) : هلوق . سفنلاب باجعالا هنمو ؛ ىهتنا فرشلاو ربكلاو

 . ريفلا راقتحاو ربك . دملاو ةيتحتلا حتفو

 ورمع ىبآ نع ةديبع وبآ ىكحو . رثكالا دنع لادلا ديدشتب ( نيدادفلا ) : هلوق

 . اهيلع ثرحي ىتلا رقبلا هب دارملاو ( نادف ) عمج هنا لاقو . اهففخ هنأ ىنابيشلا

 دادف عمج ( نودادفلاف ) لوالا ىلمف ةكسلاو ثرحلا ةلآ ( نادفلا ) ىباطخلا لاقو

 توصلا ( ديدفلا ) و . كلذ وحنو هثرحو هليخو هلبا ىف هنوص ولعي نم وهو
 عممج دفادفلا نكسي نم نيدادفلاب دارملا نأ هاهوو شفخالا ىكحو . ديدشلا

 ىنملا نب رمعم ةديبع وبأ ىكحو . ديعب وهو ىراحصلاو ىراربلا ىهو ( ددف )
 رمع وبأ هاكح ام ىلعو . فلالا ىلا نيتئاملا نم ةريثكلا لبالا باحصأ مه نيدادفلا نأ

 لوالا ديؤيو فاضم فذح ىلع نيدادفلا باحصآ دارملاف فيفختلا نم ىنابيشلاو

 لاقو . لبالا بانذأ لوصأ دنع نيدادفلا ىف بولقلا ظلغو ىرخآ ةياور نأ

 ءالؤه مني امنا ىباطخلا لاقو . نولامحلاو ةاعرلا مه ( نودادفلا ) سابعلا وبا
 . بلقلا ةوسق ىلا ىضفي كلذو . مهنيد رومأ نع هيف مه ام ةجلاعمب مهلاغتشال

 . ردملا لها نم اوسيل ىأ ةدحوملا ءابلاو واولا حتفب ( رولا لهأ ) : هلوق

 لكسشتساو : ربولا لماب ةيدابلا لها نعو . ردملا لهاب رضحلا نع ربمن برعلا نال
 نال لاكشا الو 0 اهل ربو ال ليخلا نا لاقو . ليخلا ركذ دعب ربولا ركذ مهضعب

 . هتنيب ام دارملا

 لاق . عضاوتلاو راقولاو نوكسلاو ةنينامطلا ىلع قلطت ( ةنيكسلاو ) : هلوق

. مولعم جارخ ىا ( ةبيرض نالف ىلع ) مهلوق الا اهنزو ىف ىأ اهل ريظن ال ةي ولاخ نبا



 امهو . ةرثكلاو عسوتلا ىف لبالا لهأ نود ابلاغ مهنال كلذب منغلا لهأ صخ امناو

 مهيشاوم بلاغ نال نميلا لها منغلا لهاب دارأ ليقو . ءاليخلاو رخفلا ببس نم
 ىف ةمجعملا ءاخلا حتفب ( رخفلاو ) : هلوق نكلو . ىمقلعلا مالك ىهتنا . منغلا

 دعو راختفالا : رخفلا حاحصلا ىف لاق . نيتفل هيف ناف روصق هيلع راصتقالا

 .. هرخآ ىلا رهنو رهن لثمك رخفلا كلذكو . ميدقلا

 رهاظلا ( ملظأ ىدابلاو ) هب عجر ىأ ( امهدحا رفكلاب ءاب دقف ) : هلوق - 5

 وه هنال ( ملاظلا وه رفاك اي هلوقب ىدابلاو ) دارملاو ى هباب ىلع سيل لمفا نا
 . ىناثلا نود هنم أربي ىذلا

 اربي هناف ( ىنازلا تنا ) هل لاقف ( ناز ) هل لاق نا اماو دعاوقلا ىف لاق

 لما نم رخآلاو ًقوتم امهدحا وا . نييلوتم اناك اذه ىف ءاوسو . اعيمج امهنم
 ىمرلا زوجي ال هناف ةءاربلا لعا نم ناك نا كلذكو لوقأ . هرخآ ىلا ةلمجلا
 قسافلا مرا ) : نولوقي مهنال ، لاحلا اذه ىلع كرشلا ةريبك كلذكو . اقلطم انزلاب

 مولعم وم امك انزلاو كرشلا الا هيف وه امم تئش امب لق ىأ ( تثش امب
 ۔ ملعا هللاو

 امك ملعا هللاو دارا ( كرشلا هطبحي امك لمعلا طبحي ءايرلا ) : هلوق _ 8

 دقو . رغصالا كرشلا وه ءايرلا نأ نم مولعم وه ام ىفاني الف ربكالا كرشلا هطبحي
 كرشلا امو : اولاق ( رعشألا رملا اوت ) ::لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع مدقت
 هل لدتساو كرشلا هوجو نم دعاوقلا ىف اضيأ هدعو . ( ايرلا ) : لاق ؟ رفصالا

 ةرخص لَع ةادؤَسرقرَد ني ىنمأ ىف ىتأ زقلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب

 : لاق . ةيآلا (8) «وبرةاقِل وجري ناك َنَمَق ه : ىلاعت هلوقبو ( ءمظ ةنيل ىف ءامص
 نم كلذ دعب هانثتسا هنكل ءانثلاو رجالا اهب سمتليو ةقدصب قدصتي نميف تلزن
 لاح لك ىلع لمعلل طبحم هنكلو . برقت هنراقي مل اذا ههوجوو كرشلا ماسقأ

 رئاس نا عم لمعلل اطبحم هنوك ىف ركذلاب ملسو هيلع هللا ىلص هصخ مل رظناو
 دحاو صخسل باقعلاو باوثلا ققحتي ال هنال . مولعم وه امك كلذك اندنع رثابكلا

 ىلع هل باوث الو رانلا ىف دلخم اندنع ةريبكلا بحاصو ىقش اماو ديعس اما وه لب

 مقر] نب ديز ةيرسل تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع مدقت امك بتي مل ام هلمع

٠ فهكلا ةروس نم ةخالا ةيالا (8)
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هداهجو هوزغ لطبا دق هلا اديز ىغلب ا )

 هئافخل ركذلاب هصخ امنا هنا لمتحيو ( تبب مل ناب همايصو هتالصو هجتح لطباو

 ةحص طرش لالتخال لمعلا ةداعا ىلا هعم جاتحي هنال وأ . هل هنيبف ناسنالا ىف
 حيحص اهعم لمعلا ناف رئابكلا رئاس فالخب . صالخالا ىه ىتلا ةينلا وهو لمعلا

 باوثلا طرش لتخا امناو . ةينلاو لمملاو ملعلا نم ةحصلا طورش تدجو اذا
 . ملعا هللاو . هلمع باوث هل حص بات ناف عرولا وهو

[ . 
 .> مأ

اا "::.
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 ۔ . .. رشع ىداحلا بابلا

 بحلا ىف :

 ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 7
 دق ىنا ليربج اي لاق اَدبَع هللا بَحأ اذاي»لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 يف ىدا من ماللا يلع ليرتج ُهبجئف هنبخاف انالف ىرُبَع تنبا
 من ءامسلا لهأ هبي هوْبِحاف انالف بحأ نق ةللا نإ الأ ِءاَمَسلارلهأ
 «كيذ لثمف ادْبَع هللا ضقنأ اذإو :ضرالا لهآ ىف لوبقلا هل عضو

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق )1( ة ري ره ىبآ قيرط نمو _ 8

 نيأ ةمايقلا موي لاعتو كرابت هللا لوقي » : ملسو هيلع هللا
 "و. ,, ؟. .د ۔ه۔ “,. .د 7 7 7 7٨

 . « لظ آلارّلظ ال موي ينظ ىف مهلظا مويلا ؟ (2) ىبجآل وباح
 ذاعم نع ىنفلب : لاق دي ز نب رب اج نع ةديبع وبأ لاق . 9

 هللا لوقي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق لبج نبا

 َنيرواتاو ةف يسيلاجتما ةؤ نيات ىنبم تبجو قاع كرابت .
 . (3) « نف نيلادتملاو ىف

 ءىبنلا نع ةريره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 ىئاقل ىدبَع بَحأ اذإ لجو زمعهللا لاق » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « هءاقل تهرك ىئاقل ىدبمع ةرك اذإو هءاقل تببحأ

% 1 ٧٣ 
 انخيش لاق : ىمقلعلا لاق . (3) هرخآ ىلا ( ادبع هنلا بحا اذا ) :_هلوق_(17

 هماعناو هتيادهو هل ريخلا ةدارا ىه هدبعل هللا ةبحس :` ءاملعلا لاق ىوونلل اعبت :

 ) )1ديز نب رباج نع ةديبع وبا هلوق وهو دنسلا ركذ بطقلا ةغسن ىف ةريره ىبا قيرط نمو هلوق
 هركذ مث ةريره ىبا نع ٠ ..-

 ) )2ىل لجل : خ ٠
 )( بطقلا ةخسن ىفو امهنيب عمجلاب ىرخا ةغسن ىفو ىف نبلادتملا ناكم ىف نيبداتملا ةغسن ىفو

ىف نلذابتملا ٠ 0 ` :
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 لمتحي ةكئالملاو ليربج بحو . هوحنو هنتاوقشو هب اقع ةدارا هضضفبو . هتمحرو هيلع

 هرماظ ىلع هنأ ىناثلاو . مهؤاعدو هيلع معؤانن و هل مهراففتسا امهدحأ نيهجو

 هن وك كلذ بممسو . هناقل لا هقايتضشاو هيلا لفلا ليم وهو » قلخل ١ نم فورعملا

 .` . هل ابوبحم هلل اعيطم

 مهؤاضرو سانلا بولق ىف بحلا ىأ ( ضرالا ىف لوبقلا هل عضوي ) ىنعمو

 . هنع

 عماجلا ىف ثيدحلا ةيقبب حرص ( كلذ .لثمف ادبع هللا ضغبا اذاو ) : هلوق

 هشيننيف هضيتبأف انالف ضغبأ قال لوقََق ليربج اعد دْبَع قبأ اذإو ) : لاق تيح
 عَگوت مث هنوشفبيف هوّضفباف انالف ضغبي هللا نا ءامسلا لها ىف ىداني مث ليربج

 . ( ضرألا ىف ةضقبلا هل

 هيلع هللا ىلص هلوق دنع تالاؤسلا ىف لاق ( ىلظ الا لظ ال ) :هلوق (8

 .ةنجلا هللا لظ . هرخآ ىلا ( هنظ آلإ لظ ال موي رهظ ىيف هللا مئهلظي ةنم ) : ملسو
 دارملا نأ رهاظلاو . رانلاو ةنجلا ىلا سانلا لوخد لبق ةمايقلا موي اذه نآ هيف نكل

 . (4) ملعأ هللاو . بازيملا دنع فئاطلا ءاعد ىف كلذ درو امك شرعلا لظ

 هدعب ىذلا ثيدحلاو \ ثيدحلا اذهل هحرش ىف هللا همحر دنسملا حراش ىملاسلا خيشلا دروا (4)

 نمؤملا ةيالو بوجو ىف ةيضابالا رشعم - انباحصا دمتعم هيف نيب اميق امالك _ ىشحملا هلفغ دقو

 اميمعت انه هلقنن 0 مههركو ىصاعملاب نيرهاجملاو ةاصعلا نم ةءاربلا بوجوو . هتبعمو هللا نيدب يفوملا
 : هصن اذه ٠ قحلل افاصناو ةدئافلل

 نيدذه ىف 0 خلا (ىتبعم تبجو) : ذامم ثيدح ىف هلوقو . خلا (ىلجال نوباحتملا نيا) : هلوق

 : ىلاعت هلوق نم اذخا ةيالولاب اندنع ةفورعملا ىهو ىلاعت هللا ىف ةبحملا لضف نايب نيهلآلا نيثيدحلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق بزاع نب ءاربلا لاق « ضعب ءايلوا مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ه

 هللا ىف بح ) : سابع نبا لاقو ( هللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا ناميالا ىرع قثوا ) : ملسو

 دجت ال » : ارق مث . (كلذب هللا ةيالو لانت امناف هللا ىف لاوو 0 هللا ىف داعو 0 هللا ىف ضغباو

 ىفو ٠ ةلداجملا ةروس نم ةريخالا ةيآلا « هلوسرو هللا آاح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق
 نم ىتمحر لاني ال ىتزعو » : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ىذمرتلا ميكحلا دنع عقسالا نب ةلئاو ثيدح
 : ىلاعت هلوق نم اذخا ةءاربلاب اندنع ةفورعملا ىه ةوادعلا هذهو . « ىئادعا داعيو ىئايلوا لاوي مل

 نم 4 ةيآلا « مكنم ءاءرب انا مهموقل اولاق ذا هعم نيذلاو ميهاربا ىف ةنسح ةوسا مكل تناك دق »

 ٠ « هنم اربت هلل ودع هنا هل نيبت املف . : ىلاعت هلوقو ٠ ةنحتمملا ةروس

 ةرثكل اهليصفت ىف بهذملا ةمنا لاطا دقو . ةنسلاو باتكلا صنب ناتتباث ةءاربلاو ةيالولا

ح۔ لاوحالا بلقتو ىواعدلا بعشتو . اياضقلا قالتخاو . ةعقاولا ثادحالا
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 روهظو راضتحالا دنع ىنعمب 0 هرخآ ىلا ( ىئاقل ىدبع بحا اذا ) : هلوق 0

 وه امك هنايتا لبق هب ءاعدلاو توملا ىنمت نع ىهنلا نم درو امل توملا تامالع

 . انموق بتك ىف ام ىلع كلذ نم روهشم
 ص 5 د ہ2ر2

 هلعلف رسحم م اما . توملا مكدحا ىتم ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق
 ٠ ه . م ٥ ى

 ىفو . رافغتسالاو عالقالاب هللا ىضرتسي ىأ ) تتعتس هللف ىسم اماو . دادزي

 عمجف ىمقلملا لاق ( هأ نا لبق نم هب وعدي الو توملا مكدحا ىنمتي ال ) ةياور
 ةراشا ( هيتأي نأ لبق نم ) :: هلوق ىفو . قطنلاو دصقلا نيب كلذ نع ىهنلا ىف

 ىف ىهنلا ةمكحو . هللا ءاقل هرك ىف لخدي الثل رضح اذا هتهارك نع رجزلا ىلا

 هنكلو اهصقن الو اهتدايز ىف زثؤي ال توملا ىنمت ناف صقنت الو ديزت ال لاجآلا

 . هنع بيغ دق رمأ

 ةقاف نم هب لزن رضل توملا ىنمت ةهاركب حيرصت ثيدحلا ىف : ىوونلا لاق

 هنيد ىف ةنتف وأ اررض فاخ اذا اماف . ايندلا قاسم نم هوحنو ودعب ةنحم وأ

 نم نأ هيفو . كلذل فلسلا. نم قنالخ هلعف دقو . ثيدحلا موهفمل هيف ةهارك الف

 تلق .. روكذملا ءاعدلا لقيلف هب لزن رضل توملا ىنمتو رضلا ىلع ربصي ملو فاخ

 سأب ال حيشلا هلاق ىذلا نكل اقلطم ءاعدلا ىلع راصتتالاو اقلطم عنملا ثيدحلا رهاظ

 . ىهتنا . ىنمتلا كرت ىلع انوع هل نوكيل ىنمتلا هنم عقو نمل هب

 : مهلوق وحن نم انخئاسشم هب وعدي ام مهدنع روكذملا ءاعدلاب دارملا لعلو

 ةحار توملا ناك اذا انتمأو ريخ لك ىن انل ةدايز ةايحلا تناك اذا انيحأ مهللا (

 . الامجا هتيصعم لهال ضغبلاو ىلاعت هللا ةعاط لهال ةبحملا لوصح هلك اذه نم فلكملا ضرفو =
 تبسك ام اهت ثَلَع دق ةتأ كلت ) فلس امع ثعبلا همزلي الو ٠ مهنايعاب نيدهاشملا ىف اليصفتو
 ةعاطب ةقداصلا ةرهشلا قيرطب ملعلا هيلا ىهتنا اذاف ( نولمعي اؤناك اَمَع نؤلاشت الو متبتنك ام مكلو
 مزلي الو ةءاربلا ىف لوقلا اذكو . ةيفاك ةلمجلاف الاو هنيعب هتبحم هيلع تبجو فلس نمم هنيعب صخش
 نا هركذ دنع هضغب راضحتساو اعيطم ناك نا هركذ دنع هتبحم راضحتسا ىفكي لب كلذ راركت
 ٠ ايصاع ناك

 رودي ناميالل مزالم وهف نمؤم لك نهذ ىف زوكرم ءىش ةءاربلاو ةيالولا نم بجاولا نا رمالا ةياغو
 بح كلذكف ىرورض نمؤملل ةعاطلا بح نأ امكف 0 هفعضب فعضيو هتوقب ىوقي راد ثيج هعم
 ثادحالاو لاوحالا نع ثحبلا نم كلذ قوف امو ىصاعلاو ةيصعملا ىف لوقلا كلذكو عيلملا
٠ ىهتنا ٠ ادبا ادحا مزلي الف



 85 . بحلا ىف (11) بابلا

 لاق ناف : لاؤس : هلوق دنع كلذ ىلا ةراشالا تالاؤسلا ىفو . ( رش لك نم انل

 ءايضلا باتك ىف تيار مث . هرخآ ىلا ؟ هتيمي وأ هللا هييحي نا نمؤملل ريخ ءىش ىأ

 هيلع هللا ىلص ؛وبنلا نع رباج نعو : لاق ثيح اضيأ اندنع كلذ ىف حيرص وه ام

 ناو الأ . هلمعب قثو تق توك نا آلإ هب ومئذي توملا مكدحا ىنمتي ال ) : ملسو
 نإو . ؟راَخ اهب ةادزاف امرگَش اس هثتاسآ 7 هلجأ ىف اناسحإ دادزي َنمؤملا

 دقف هلجا ةيقب ىف كلهي هنا لاق نمو . ( ربخ تناكف اهيلع ربص ءارم هتباصا
. ىهتنا . ملسو هيلع هللا ىلص موبنلا بذك
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 رشع ىناثلا بابلا

 تشطتلاو رذحلاو ردقلا ىف

 هللا لوسر نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 زجقلا ىتح ردقو ٍعاضقب ءش لك » : لاق ملسر هيلع هللا ىلص

 . « رسكلاو

 لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع ىنفلب عيب رلا لاق _ 23

 ةقيقح علبت نمؤن ننَو دجت نل ك » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ۔ ,؟ م إ “۔, ۔۔ے٠, .آ ٠2٥ 2 ر ٠

 اي تلق : لاق . « هللا َنم ناورمو مح رتقلاب نمؤن تَح ناميإلا
 ام نأ ملعت » : لاق هرشو ردقلا ربخ ملعأ نأ ىل فيك هللا لوسر
 ريغ ىلع تم نإَق كنطغيل نكي مت كباصأ اَمَو كبيصيل نكي مَل طحأ

 . «» رانلا تلخ كل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةديبع وبآ - 3

 لوحتي ال ىأ ىودع ال : عيب رلا لاق . « َرفَص لو ىودع الو ةَماَه ال »

 نولوقي ةيلهاجلا لهآ ناك ةماه الو ودعيف هربغ ىلا ضرملا نم ءىش

 رفص الو 0 هلتقت ىتلا ىهو ةماه هسأر نم تجرخ ناسنالا تام اذا

 مرحم رهش نومرحيو اماع رفص رهش نومرحي ةيلهاجلا ىف اوناك
 . هلك كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاهنف (1) اماع

 هلتقت ىتلا ىهو رفص هب ةيلهاجلا ىف دحأ تام اذا (2) نورخآ لاق و
 . كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهتف

 ىلص ؛ئبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ 4
 مئاهلا : عيب رلا لاق «حصمم لع مزاه ةرت ال » : لاق ملسو هيلع هللا

 ٠ حصا ىهو نيعوضوملا ىف رهش ظفل طاقسا بطقلا ةغسن ىف مرحم رهشو رفص رهش هلوق (1)
 ءيسنلا ىلع هقلطي نم مهنم نيتقيرط ىلع رفصلا ىف وهف ةيلهاجلا لها نم ىنعي نورخآ هلوف ()

. ةمهوتلا ةيحلا لع هقلطي نم مهنمو
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 ام هتيشام ىف سيل ىذلا حصملاو تضرم وأ هتيشام تبرج ىذلا

 . لحي ال ررضلاو هب رضيف هيلع هتيشامب لزني ال ىنعي هركي
٧٣ ٣ ٢ 

 لادلا حتفب هردقو هللا ردق برعلا لوقت ناتغل هيف ردقلا : ءايضلا ىف لاق

 ضعب ىف ام ىلا ةراشا ضعب هيفو . هرخآ ىلا تقؤملا ءاضقلا وهو اهن وكس اهمزجو

 خيشب بقلملا ىراصنالا ءايركز لاق . ردقلاو ءاضقلا نيب قرفلا نم انموق بتك
 ظوفحملا حوللا ىف الامجا تانئاكلا عيمج داجيا ءاضقلا : علاوطلا حرش ىف مالسالا

 , رخآ دعب ادحاو ةيجراخلا داوملا ىف اليصفت اهداجبا ردقلاو . ىلاعت هللا ملع ىفنو

 . «1) يمولنم ردقي الإ هلزن امو هئنارَخ اندئِع اإ ءيق ني نإو » : ىلاعت لاق

 وه ردقلاو . الوأ رمالاو ىلامت هللا نم مكحلا وه ءاضقلا : حي ولتلا ىف لاقو

 دوجو نع ةرابع ءاضقلا : ءامكحلا مالك ىفو . داجيالاو راهظالاب ليصفتلاو ريدقنلا

 عاديالا ليبس ىلع ةلمجم ةعمتجم ظوفحملا حوللاو نيبملا باتكلا ىف تاقولخملا عيمج
 لاق امك طئارشلا لوصح دعب نايعالا ىف ةلزنم ةلصفم اهدوجو نع ةرابع ردقلاو

 هنم بيرقو (2) مولعم ردق الإ ةلت امو هئاَوَع اندع الإ ىمت نم نيو » :: العو زع
 . ةدارالا ىف ام ردقلاو ملعلا ىف ام ءاضقلا : لاقي ام

 ةدارالا .: نائيش كانهف . نك هل لاق ائيش دارأ اذا ىلاعت هللا نا : لاقي دقو

 هانعم ردقلا : تالاؤسلا ىف لاقو . ىهتنا . ردق لوقلاو . ءاضق ةدارالاف . لوقلاو

 هجوا ةينامث ىلع فرصتي ردقلاو . اهرودقم ىلا اهعاجتراو اهتاقوأ ىلا رومالا ءاهتنا

 مهل نيبو قلخ ىا « ىهف َرَكَق ىذلاو ه : لجو زع هللا لاق . قلخلا ىلع جرخي
 نا ىلا هجوأ ةتس ىلع جرخي هنا ءاضقلا ىف ركذو . هرخآ ىلا نورذي امو نوتاي ام

 ءاضقلا نيب .اذه ىلعف . هرخآ ىلا ( تاومس عبس نُهاَضَقَت ) قلخلا ىلعو : لاق

 امهنم دحاو لك درفنيو قلخلا ىف ناعمتجي هجو نم صوصخو مومع ردقلاو
 همحر تالاؤسسلا بحاص رظن عامتجالا ةدام ىلاو . رهاظ وه امك هيناعم ةيقب ىف
 هردقو هبتكو هاضقو ءىش لك قلخو ءىش لك هللا لعج لاقيو : لاق ثيح هللا

 وه ردقلا نأ ركذ ثيح معا ءاضقلا ناب رعشي ءايضلا مالكو س هرخآ ىلا هربدو

 . امهنيابتب رعشي مدقتملا انموق مالكو . تقؤملا ءاضقلا

 ٠ 21 ةيالا . رجحلا ةروس (1)
٠ ةقباسلا ةيالا سفن (2)
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 ذا امهداحتاو امهعامتجا ةدام ىلا رظن هللا همحر بيترتلا بحاص نأ رهاظلاو

 وم هنال ركذلاب ردقلا صخ امناو . امهدحا ىلع رصتقا كلذلف قلخلا ىنممب اناك

 دقو . هب ناميالا بجي امم اضيا ءاضقلاف الاو . ثيداحالا نم هركذ اميف درو ىذلا
 . ( ردقلاو ءاضقلا ىف باب ): لاقف ةدحاو ةمجرت ىف ءايضلا ىف امهعمج

 : لاقف نيفص نم عجر نيح بلاط ىبا نبا ىلع لاس ىذلا خيشلا امهعمج دقو

 قلف ىذلاو : لاق ؟ ردقو ءاضقب ناكا ماسلا ىلا انريسم نع انربخا نينمؤملا ريم اي

 ءاضقب الا ةعلق ان ولع الو . ايداو انطبه الو . انطوم انئطو ام س ةمسنلا اربو . ةبحلا

 هل لاقف . ائيش رجالا نم ىل ىرأ ام هللاو . ىئانع بستحا : خيشلا لاقف . ردقو

 ىفو . نورئاس متناو مكريسم ىف مكرجا هللا مظع دقل خيشلا اهيا لب : ىلع

 اهيلا الو نيهركم مكتالاح نم ءىش ىف اونوكت ملو ، نوفرصنم متناو مكفرصنم

 امهنعو انقاس ردقلاو ءاضقلاو نيرطضم نكن مل فيك : خيسلا لاقف . نيرطضم
 امزال ءاضق تننظ كلعل خيشلا اهيأ كليو : ىلع لاقف ؟ انفارصناو انريسم ناك

 رمالاو . ديعولاو دعولاو . باقعلاو باوثلا لطبل كلذك ناك ول . امتاح اردقو

 حدملاب ىلوا نسحملا نكي ملو , نسحمل ةدمحم الو . بنذمل ةمئال نكت ملو . ىهنلاو

 دنجو . ناثوالا ةدبع ةلاقم كلت . نسحملا نم مذلاب ىلوا ءىسملا الو . ءىسملا نم

 مهو . باوصلا نع ىفلا لهاو . روزلا دوهشو ث نمحرلا ءامصخو . ناطيشلا
 ملو .اريسيت فلكو . اريذحت ىهنو . ارييخت رما هللا نا . اهسوجمو ةمالا هذه ةيردق

 ضرالاو تاومسلا قلخي ملو ءاثبع لسرلا لسري ملو .اهركم عطي ملو .اب ولغم صعي
 ضهنف (4) « رانلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ » الطاب امهنيب امو

 : ارمعش لوقي وهو ارورسم خيشلا

 اناوضرد نمحرلا نم روشنلا موي هتعاطب وجرن ىذلا مامالا تنأ

 اناسحا هيف انع كبر كازج اسبتلم ناك ام اننيد نم تحضوا

 . عجاريلف . اسوجمو ةيردق مهنوك ىنعم ءايضلا ىف نيب مث . هرخآ ىلا

 نكت ملو هتعاط ىلع هدابع ربجي مل هللا نا ) : ىلع مالك ىنعمو اضيا لاقو

 . لجو زم هللا ىلاعت ( ربجو هرك ىلع عيطملا ةعاط الو . ةبلغل ىصاعلا ةيصعم

٠ 27 ةيآلا . ص ةروس ()
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 ةتبثم ربجلاو ليحلل ةلطبم ءايشا ةتس : هللا همحر لاق تالاؤسلا ىف لاق

 . باقعلاو باوثلاو منلاو دمحلاو ىهنلاو رمالا : باسشتكالاو رايتخالل

 ةيصعملا ىضق ىلاعت هللا نا نولوقتفا لئاق لاق ناف : اضيا ءايضلا ىف لاقو
 ةيصعملا قلخ هانعم : هل ليق ؟ ءاضقلا ىنعم امف لاق ناف . معن : هل ليق ؟ دبعلا ىلع

 مث رفكلا هيلع ىضقف لاق ناف . اهيلع ثحو اهب رما ةعاطلا ءاضقو . اهبسنتكم نم
 ناف : هوجو ىلع فرصتي ءاضقلا نا انلق دق . هل ليق ؟ هيلع هاضق دق امب هبذعي

 اضقانتم امومذم ادساف احيبق رفاكلا نم رفكلا قلخ ىأ رفكلا هيلع ىضق هنا تدرا

 . الف هنم هيضر وأ هب هرمأ هيلع هربج : هيلع ىضق هنآ تدرا ناو . لوقن كلذكف

 انيلع هللا بتكي : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل اولاق نارجن دفو نا ركذ دقو
 . ىهتنا ( ! هللا ؛امصُش منا ) : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف : انبذعي مث بنذلا

 ناف . قلخلا وه : هل ليق . ردقلا امف :: لئاق لاق ناف : ردقلا ىف اضيا لاقو

 امف : لاق ناف . رودقملا ىلع بذعي امنا : هل ليق ؟ ردقلا ىلع هللا بذمعيف : لاق

 هلوق كلذكو . دبعلا لعف وه رودقملاو هللا لعف ردقلا : هل ليق ؟ امهنيب قرفلا

 هقلخ لعف رودقملاو . هللا لعف ردقلاف . (5) « .ارودقم اردق هللا رمأ ناكو » : ىلاعت

 . لج و زع هللا نم ريداقملاو

 “ؤَق نألا مذمل ُنوُكيََس ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هيبنلا نع ىور دقو
 مهوميعَأف مهتقفن اذإق ٠ دعقو ؟اّصق هلا نم ته ولوقي مث ىانلا ومس
 دابعلا : هل لاقف لجر هلاس دمحم نب رفعج نا ىور . لاق نا ىلا ( منم ؟ىرت ىتأ
 مهبقامي مث ىصاعملا ىلع هقلخ ربجي نأ نم لدعا وه ىلاعت هللا نا : لاقف ؟ نوربجم

 . ناطلس هكلم ىف دحال نوكي نأ نم زعأ وه : لاق ؟ مهيلا ضوفمف : لاق . اهيلع

 . هرخآ ىلا . ضيوفت الو ربج ال نيرمأ نيب رمأ : لاق ؟ وه فيكو لاق

 ثالث ىلع هيف سانلا : لاقف ردقلا نع لئس هنأ سابع نبا نع اضيا ركذو

 ىلا فاضأ نمو ث هرما ىف هللا داض دقف ةثيسشم رمالا ىف دبعلل لعج نم :: لزانم

 تمحر نا :: لاق لجرو . اميظع هللا ىلع ىرتفا دقف هنع هللا هزني امم ءايشالا هللا

 هلهجي ملو هقلخ ىف هللا ملظي ملو . هايندو هنيد هل ملسي ىذلا كلذف هللا لضفبف
 . همكح ىف

٠ 38 ةيآلا ى بازحالا ةروس (5)



 يتما عَرشَا لئام فدهب رم اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص مئبنلا ثيدح ىفو
 ىلإ ( ِِرَدَك ل وللا ءاضق نم رأ ) : لاق ؟ هللا ءاضق نم رفتا لوسر اي : ليقف

 رسك ناتغل هيفو زرحتلا وهو . رذحلا ذخا ىلا ةراشا ثيدحلا اذه ىفو . هرخآ .

 دقو ٠ زرحتلا رذحلاو رذحلا حاحصلا ىف لاق . امهحتفو لاذلا نوكسو ءاحلا

 نورنح عمجلاو . زرحتم ظقيتم ىأ رذحو رذح لجرو . ارذح هرذحا ءىشلا ترذح

 ١ . هرخآ لا

 هنم مسالاو . ءىشلابو ءىشلا نم تريطتو : حاحصلا ىف لاق . مؤاشتلا ريطتلاو

 ةريطلا هركيو لافلا بحي ناك ثيدحلا ىفو . ىدرلا لافلا: نم مءاشتي ام وه ةريط
 . ةفل ترطت ىا تريط : كلوقك ردصم ةريطلاو : ءايضلا ىف لاقو . هرخآ ىلا

 : رعاشلا لاق

 مولب هبعت ال رعدلا رذنعاف ءاضق درت ال سانلا ةيط

 موسي لك نف نلزني ايانملاو ؟دوعسب هصخت موي يا
 موقو موقل ىرجت سوحنم دومس هيفو الا موي سيل

 ترفن ارفس تدارا اذا برعلا تناكو . ةريط سانلا رثكأ سرفلا تناك دقو

 تمءاسضتو تمجر ةرسي راط ناو ث تنميتو تراس ةنمي زاط ناف هاقلت رثاط لوأ

 ىكحو ( اهتانكو ىف ريطلا اورقا ) : لاقو كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىهنف

 ريخ : هدنع سلاج لجر هل لاقف حيصي رئاط هب رم هنا :: سابع نبا نع ةمركع
 عنارذو ىك ونلا سواسو نم ةريطلاو : لاق نأ ىلا رش الو ريخ ال : سابع نبا لاقف

 نمع ىور ام هتضراع نا لقيلو . اهنع سفنلا فرصو اهحارطا بجيف نامرحلا
 الا تاريخلاب ىتأي ال مهللا لقيلف ريطت نم ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا
 ىود . ( ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو . تنا الا تائيسلا عفدي الو س تنا

 . ( ىلامت هللا ىلع لكوت ةريطلا ةَراَمَع ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص عبنلا نع
 . « ةريطلا كرت ىف ةريخلا ه مكحلا ىف ليقو

 ىقَعَو اوُضُماَك مرت ادإ ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو دقو لوقا .
 . ةريطلا هركيو لافلا بحي ناك هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع دروو ( اولكوَتَق راللا

 . ( كيف نم َتَلأَت انذأ تييل َكيَبَل ) : لاقف هتبجعاف ةملك عمس هنأ هنع ىورو

. ملعا هللاو . ريثك ءىش اذه نم دروو
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 لاق ىمقلعلا لاق ( سيكلاو زجعلا ىتح ردقو ءاضقب ءىش لك ) :هلوق _ 1

 لاق . ءىش ىلع افطع امهرجبو س لك ىلع افطع سيكلاو زجعلا عفرب هانيور ىضاقلا

 هلعف بحي ام كرت وه ليقو . ةردقلا مدع وهو هرماظ ىلع انه زجعلا نا لمتحيو
 لمتحيو . تاعاطلا نع زجملا لمتحيو لاق . هتقو نع هربخاتو هب فيوستلاو

 قذحلاو طاشنلا وهو زجعلا دض سيكلاو .. ةرخآلاو ايندلا رومأ ىف مومعلا

 . هسيك ردق سيكلاو . هزجع ردق دق زجاعلا نا هانعمو . رومالاب

 هانيأر اميف اذكهو ( ودعيف هريغ ىلا ضرملا نم ءىش لوحتي ال ) : ىأ هلوق 3

 ىدعا نم ىدعي هنأ حاحصلا مالك هيلع لدي ىذلاو . (ادع) نم نوكيف خسنلا نم

 ىلا هبحاص نم هتزواجم وهو . هريغ وأ برج نم ىدعي ام اضيأ ىودعلاو لاق ثيح

 . برج وأ هب ةلع نم وأ هقلخ نم انالف نالف ىدعأ لاقي . هربغ

 ءايضلا مالك هلثمو . هرخآ ىلا ائيش ءىش ىدعب ال ىأ ( ىود ال ) ثيدحلا ىنو

 ءاجو . ءاد و) برج نم ىدمي هنا نولوقي ام ىودعلاو :: ثيدحلا ركذ دعب لاق ثيح
 حتفب ىودعلا حاحصلا ىف طبضو هرخآ ىلإ ( ًائيش ؟ىش ىدعي ًال ) ثيدحلا ىف

 همهوتت امك لعف كلذ ىف هلل نوكي نا ريغ نم هسفنب ىدعتي ال هنآ دارملاو . ىنيعلا
 . بربىلا

 : لاق ثيح حاضيالا مالك هيلع لدي امك كلذ نم رذحي ال هنأ دارملا سيلو
 . مميتلا هيزجي هناف هريغو رودجملاو بورجملا لثم للعلا لهأو نيموذجملا ءام اماو

 هللا ىلص هلوقب ضراعم ضراع ناف . مهئام نم ةرضملا فاخ اذا مهئامب ىجنتسي الو

 ليق . ودعي الو ضرملا نم ءىش لوحتي ال ىآ ( ىودع الو ةماه ال ) : ملسو هيلع

 ىآ ( حصم ىلع مئاه دروي ال ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ىور امل : هل

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ انملع . لحي ال ررضلاو . هرضيف هيلع لزني ال

 هذه نأ برعلا مهوتت ناك ام ( لوالا ىدعأ امف ) : هلوقو ( ىودع الو ةماه ال )

 لدي اممو . كلذ اودقتعي نأ مهاهنو . هريغ لعف اهناو عنص اهيف هلل سيل ءايشأ

 ىدعت ال اهنأ داقتعا بوجو دعب ضارمالا هذه لثم نم رذحلا ذخأ بوجو ىلع اضيا

 ىف هلوقو ( دسألا نم كراَرف ماجلا نم رف ) :: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اهسفنب
 نع بغري نميف اضيا اوركذو . (ب اولزناف ايداو لزت اذإ ) : اضيا موذجملا

ةعبس ىلا ولو ماذج قرع اهيف ةأرما نع : ثالث نع بغري هنا ءاسنلا نم اهجيوزت



 هنا بلاغلا ىف ةداعلا ىرجا ىلامت هللا نا كلذو . مولمم وه امك . هرخآ ىلا ءابآ

 نكلو . دئاوعلا قرخ هللو . قلخي ال دقو اهباحصا ةرشابم دنع للعلا هذه قلخي

 . ملعا هللاو . مهبر اوربتخي نا دابعلل سيلو . بجاو رذحلا ذخا

 تجرخ ناسنالا تام اذا نولوقي ةيلهاجلا لهأ ناك ) : هلوق

 ةيلماجلا لمأ نأ هرماظ ( هلتقت ىتلا ىمهو ةماه هسار نم

 نأ هريغو حاحصلا ىف ىذلاو . تيم لك ىف اذه نودقتعي

 ةماهو . ماح عمجلاو . سارلا ةماهلا : لاق ثيح طقف ليتقلا ىف ىه امنا ةماهلا

 : لاق نا ىلا . ماه عمجلاو . ىدصلا وهو ليللا ريط نم ةماهلاو , مهسيئر موقلا
 لوقتو وقزتف ةماه ريصت هراثب كردي ال ىذلا ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناكو

 : هلوقب رعاشلا درأ ىنعملا اذهو تراط هراثب كردا اذاف ( ىن وقسا ىن وقسا )

 ؤ ةَداعج نع آريط رفنو كلام نبا ىدص ىكبا ىذلا انمو

 . هرخآ ىلا هربق نع ريطلا ترفنف هلتاق لتق : لاقي

 ٠: هلوق دنع داعس تناب حرش ىف ماسثه نبا لاق

 ثوثشلا اهباونآ ىف َنَرَكَت امك امهب نوكت لاح ىلع مودت امف
 ىءارتت لوفلا نا اهنم . اهل ةقيقح ال اهمعزت روما برمعللو : هصن ام مالك دعب

 ناك خرف هنا اومعز : ليدهلا اهنمو . قيرطلا نع مهلضتو مهل نولتتو تاولفلا ىف
 هيكبت مامحلا عيمج ناو . حراوجلا ضعب هداصف مالسلاو ةالصلا هيلع حون دهع ىف

 ناسنالا فوج ىف ةيح هنا اومع ز . رفصلا اهنمو : لاق نأ ىلا . ةمايقلا موي ىلا
 نأ ىلا س نطبلا ىلع فرشت ىتلا عالضالا فارطا ىهو هنيسارش عوجلا دنع ضعت
 ىناف ىن وقسا ) حيصيف لوتقملا سار نم جرخي رئاط اهنا اومع ز . ةماهلا اهنمو : لاق
 نم مجن طقسي نا وهو . ونلا اهنمو : لاق نا ىلا . هراثب ذخوي نا ىلا ( ناشطع
 ةعاسلا كلت ىف علطي و . رجفلا عولط عم برغملا نم نيرشعلاو ةينامثلا رمقلا لزانم
 ءىشل ةقيقح ال تافارخلا نم ىرخا روماو 4 رطملا ىتايف قرشملا نم هلباقم رخآ

 : رخآ ثيدح ىفو ( رفص الو . ءون الو ةماه الو ىودع ال ) : ثيدحلا ىفف . اهنم

 ٠: ءارعشلا ضعب لاقو . ملسم امهاور ( لوغ الو ءون الو ةريط ال )

نت منو قتع .مل ءايشا :امنس ةثلاث “اَقنَملاو لوفلاو دوجلا
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 رمهمشلا هب ادارم ءافلاو داصلا حتفب ( رفص) حاحصلا ىف طسضو . هرخآ ىلا

 دنع هدجي ىذلا غذللاو ماشه نبا مالك ىلع دازو . برعلا اهمعزت ىتلا ةيحلاو
 . هضع نم ع وجلا

 فوذحم لوعفملاو . دروأ نم لعافلل ىنبم هنأ رهاظلا ( دروي ال ) : هل وق _ 4

 . هرخآ ىلا . ةليلعلا هتباد ةليلعلا ةبادلا بحاص دروي ال ىأ . لعافلا نم هب ململل

 مناهلا حاحصلا ىف ركذي ملو 4 خسنلا نم هاتيار اميف اذكه ( مثاه ) : ل وق

 هرغ وأ قشعلا نم بهذ ان اميهو اميه ميهب ههجو ىلع ماهو : لاق ثبح ىنعملا اذهب

 نم نونجلاك مايهلاو . شطعلا دشا مضلاب مايهلاو . مئاه ىا ماهتسم بلقو
 لاقو . ءاميه ةفان لاقب ىع رت ٧ ضرالا ىف ميهتف لبالا ذخاي ءاد مايهلاو . قشملا

 مهنف موقلا حصاو : لاق ثبح حاحصلا نم ذخوي امك افيرحت خسنلا ىف لملو

 : ثيدحلا ىفو . تعفن را مث ةماع مهلاومأ ىف مهتباصا دق ناك اذا نوحصم

ح . . ذئنيح ىنعملا رهظيف ( جنيت لع يَماَم ود ندروب آل )



 رشع ثلاتلا بابلا

 ةنتفلا ىف

 لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5

 وحت هديب راشأو ( نه اه ةنتفلا نإ 1 ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهنو رظتني سانلاو : سابع نبا لاق : ديز نب رباج لاق . قرشملا
 قرشملا وحَت نم ْتَبمىَشَت ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب
 . اهيف كله نم كلاهلاو اهنم جت نم ىجانلاف

 : لاق ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6

 رلاَمَح نوكي نأ كبشي ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 نم هنيدي رفي رطملا عضاومو لابلا تع اهب عبتي ًامتَع ملننملا
 . اهسوؤر لابجلا فعش : عيبرلا لاق . ( ةتفلا

 ٢ ه ٣؛«

 رظنتل بهذلا تنتف : لوقت رابتخالاو ناحتمالا ةنتفلا : حاحصلا ىف لاق
 ىلا (1) ص نينمؤملا اونتف نيذلا نا » : ىلاعت هللا لاق . نوتفم رانيدو 0 هتدوج ام

 بهذلا لاخدا نتفلا لصا بغارلا لاق . ةنتف عمج نتفلاو رجح نبا لاقو . هرخآ

 ىلع قلطتو . رانلا ناسنالا لاخدا ىف لمعتستو . هتءادر نم هتدوج رهظتل رانلا

 باذملا هنم لصحي ام ىلعو ... مكتننِف اوقوذ ه : ىلامت هلوقك باذملا

 « ائوثف َلاَنَتَكَ ) :: هلوقك رابتخالا ىلعو ى اوطقس ةنتفلا ىف الأ ه : ىلاصت هلوقك
 الامعتسا رثكأو ىنعم رهظا ةدسلا ىفو . ءاحرو ةدش نم ناسنالا هيلا عفدي اميفو
 » كت ننفت اوُُاَك نو ه : هلوق هنمو « ةَنُئف ربحلاو شلا هك ولب و » : ىلاعت لاق

 اضيا لاقو 4 كيلا ىحوا امب لمملا نع كفرص ىف ةدشو ةيلب ىف كنوعقوي ىآ
 لتقلاو ةيصعملاو ةيلبلاك دبعلا نمو هللا نم ةرداصلا لاعفالا نم نوكت ةنتفلا
 ةمكحلا هجو ىلع ىهف هللا نم تناك ناف . تاهوركملا نم اهريغو ةبيصملاو باذعلاو
 عاقياب ناسنالا هللا مذ دقف . ةمومنم ىهف هللا رما ريغب ناسنالا نم تناك ناو

 ٠ 10 : ةيآ جوربلا ةروس (1)
٠ 35 ةيالا 0 ءايبنالا ةروس (2)
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 نينمؤملا اوُئَتَك َنيرنلا نار ) : هلوقو ( زنل ني ةنا ةلا ) : هلوق ةننفلا

 هلوقو . ( نونكملا مكيأب ) : هلوقو . ( ينناب رقيكع ؛مثنآ ام ) : هلوقو . ( ِتاتمؤللاؤ
 . ( كوئِتنيآ ٢كرذحار ر

 رابتخالاو ةنحملا هتجرخا اميف تلمعتسا مث رابتخالا ةنتفلا لصأ هريغ لاقو

 ةحيضفلاو قيرحتلاو مثالاو رفكلا لئاواو . هوركم لك ىلع تقلطا مث . هوركملاو
 " .. ىهتنا ث كلذ رغو روجفلاو

 لجرلا تنتفا لاقي . دحاو ىنعمب نوتفملاو نتفلاو : ةينونلا حرش ىف لاقو

 جرخت نآرقلا ىف ةنتفلاو « ًائؤتُف ًكَنَتَكَر ه : ىلاعت هللا لاق . هتربتخا ىا هتنتفو
 : هلوقو . "ةئف ىوك ال ىتحع مهولتاَق ه : ىلاعت هلوق . كرشلا ىلع :: هوجو ىلع
 نيذلا هكتنفي نآ » :: ىلاعت هلوقك لنقلا ىلع جرختو . . امثونأل ةَننلا اولس ؤ ه
 هلوقك ةردقملا ىلعو . . ُهَتتْن هللا دري ْنَمَو ه : ىلاعت هلوقك لالضلا ىلعو . « ارتم
 نإ » : ىلامت هلوقك ءاضقلا ىلعو . ةيآلا « اًولاَ نأ آلا منهتتتف نكت ملث ه : ىلاعت
 مثالا ىف ىا « اوطقس ةنتفلا ىف آلأ ه : ىلاعت هلوقك مثالا ىلعو . . كنتشف آلإ ىه
 ةبوقعلا ىلعو . « اوثرقك نيذلل هنن اننَعْجَت ال » :: ىلاعت هلوقك ةربعلا ىلعو . اوعقو
 ًدَقكَو » :: ىلاعت هلوقك رابتعالاو رابتخالا ىلعو . "“ةتنِف مهبحت نآ » : ىلاعت هلوقك
 بادع يانلا ةنتف لعج ه : ىلامت هلوقك باذعلا ىلعو . « هلبق نم نيلا انمق

 « نوتمي رانلا لَع عه موي ه : ىلاعت هلوقك قارتحالا ىلعو . سانلا باذع ىأ « للا

 . نونلا هكي ه : ىلاعت هلوقك نونجلا ىلعو . « نيؤم انك نيزلا نإ ه : هلوقو
 : لمجلا موي ةأرما تلاق بورحلا نم سانلا نيب عقي ام ةنتفلاو

 ْنَجْلاموَيَع مؤي رأ متم ىنتتَتَر بورحلا تدهش
 رمهبرعاجتشل هتفاو ًةننن ملسم مع ٠ ن

 نيتزَت عل وكشم ةيلو اهيمر ىيف ةتييظلا تيلف
 مسا (ركسع) و . اهنع هللا ىضر ةشئاع اهنظاو جدوهلا ىف ةارملا (ةنيمظلا)

 ركنم امهدحا ناكلم (ربقلا انتاف) و :‘ لاق نأ ىلا , ناطيشلا (ناتفلا) و , لمج

 ١ . ىهتنا . ريكن رخآلاو

 هنزو عرسي ىا ةمجعملا نيشلا رسكب وه رجح نبا لاق (كنوي) :هلوق _ 7
. ىهتنا . ةئيدر ةغل ىه ىرهوجلا لاقو . نيسلا حتفب كشوي زوجيو . هانعمو
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 (ريخ) ىف زوجي رجح نبا لاق . هرخآ ىلا ( ملسملا لام ربخ نوكي نا ) : هلوق
 : لاق نأ ىلا . مدقت دقو عفرلاب الاو , بصنلاف عفرلاب منغ ناك ناف بصنلاو عفرلا

 ردقي نأ ىلع كلذ عم ريخ عفر مهضعب زوجي دقو . عفرلاب منغ ةياورلا ىف رهشالاو

 . ىهتنا . هفلكت ىفخي الو ربخو أدتبم ريخو منغو ناسلا ريمض ( نوكي ) ىف

 دعب ةلمهملا نيعلاو ةمجمملا نيمشلا حتفب رجح نبا لاق ( لابجلا فش ) : هلوق
 ىف ىنه اميس الو . ءاملاو اهيف ىعرملاو لابجلا سوءر ةمكاو مكاك ةفعش عمج ءاف
 هيناث حتفو هلوا مضب اطوملا ةاور ضعب دنع عقوو . اهريغ نم رسيا زاجحلا دالب

 نيسشلا ىف اوفلتخي ملو . نيلبجلا نيب جرفنا ام ىهو ةبعش عمج ءافلا لدب ةدحوملاب و
 ثيدحلا اذه وحن ملسم دنع ةريره ىبأ ثيدح ىف عقو دقو لاق نأ ىلا . ةمجعم

 . ىهنن.ا ( باعشلا هذه نم ةبمش سأر ىف لجر ) هظفلو

 ةلمجلا هذه : ىنامركلا لاق : رجح نبا لاق ( نتفلا نم هنيدب رفي ) : هلوق
 فاضملا نم لاحلا انزوج اذا ملسملا وا . عبتي ىف رتتسملا ريمضلا لاحلا وذو ةيلاح
 زوجي و . حضاو لاملاب ريخلا داحتاو . ءزجب ةسبالملا ةدش وهو هطرش دجو دقف هيلا

 . ىهتنا . حضاو وهو ةيفانثئتسا نوكت نأ

 فلسلا فلتخا دقو . هنيد ىلع فاخ نمل ةلزملا ةليضف ىلع لاد ربخلاو : لاق

 دلناوفلا باسنكا نم هيف امل ىلوأ طالتخالا : روهمجلا لاقف . ةلزعلا لصأ ىف

 نم مهيلا ريخلا لاصياو . نيملسملا داوس ريثكتو . مالسالا رئاعشب مايقلل. ةينيدلا
 طرشب ةمالسلا ققحتل ىلوا ةلزعلا :: موق لاقو . كلذ ريغو ةدايعو ةثاغاو ةناعا

 ةطلاخملا ليضفت راتخملا : ىوونلا لاقو : لاق نا ىلا ىضم دقو . نيعتي ام ةفرعم
 لاقو . ىلو].ةلزعلاف رمالا لكشأ ناف . ةيصعم ىف عقي هنأ هنظ ىلع بلغي ال نمل

 نم مهنمو . نيرمالا دحا هيلع متحتي نم مهنمف . صاخشالا فالتخاب فلتخي :: هريغ
 ناف . لاوحالا فالتخاب فلتخيف ايواست اذا لب . هيف مالكلا سيلو حجرتي

 ةردق هل تناك نم ةطلاخملا هيلع متحتي نممف . تاقوالا فالتخاب فلتخا اضراعت

 نممو 0 ناكمالاو لاحلا بسحب ةيافك اماو انيع اما هيلع بجيف ركنملا ةلازا ىلع

 ىهنلاو فورعملاب رمالا ىف ماق اذا هسفن ىف ملسي هنا هنظ ىلع بلغي نم حجرتي

 اذهو عاطي ال هنا ققحتي ال نكلو هسفن ىلع نمأي نم ىوتسي نممو . ركنملا نع

اهيف اسني امم ةلزعلا تحجرت ةنتفلا تعقو ناو . ةماع ةنتف انه نوكت ال ثيح



 97 . ريطتلاو رذعلاو ردقلا ىف (12) بابلا

 نم سيل نم .معتف ةنتفلا باحصاب ةبوقعلا عقت دقو . روذحملا ىف عوقولا نم ابلاغ

 (2) ،“ةَصاَع مكني اوُحَلَط نيزلا بين ًال ةنتف اوقتاو ه : ىلاعت لاق امك اهلهآ

 هسفنب دهاج لجر سانلا ريخ ) اضيا ديعس ىبا ثيدح روكذملا ليصفتلا ديؤيو
 مدقت دقو ( هرش نم سانلا عديو هبر دبعي باعشلا نم ةبعش ىف لجرو . هلامو

 ناف . افنآ هيلا ترش] ىذلا ةريره ىبا ثيدح قاقرلا باتك نم ةلزعلا باب ىف

 .بيطا بسكلا ىا ىف درو هناكو . ثيدحلا (" ةميتم هل "رجو ) : هلوقو . ثيدحلا

 هللا ليبس ىف داهجلا هنم ىتأتي ال نمم ةلزعلا ةليضف ىلع لد همومع ىلع ذخأ ناف

 . ملعأ هللاو نتفلا عوقو نمزب اهب الا

. 
 ر+۔>+ م٭ش ]

 .لآتتااالتصتن

٠ 25 ةيآلا : لافنالا ةروس (2)
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 : ملسو هيلع هللا ىليص هللا لوسر لاق دقو () سئاركلا
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 ثورلا نع ىهنو راجحأ ةثالثب (6) ىجنتسي نأ رمأو « مكنيد
 ٠: ةيلابلا ماظعلا ىهو ةمرلاو

 دوعسم نبا نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 1
 ىلا مايقلا دارأ اذا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم تنك : لاق

 ني رجحب هتيتاف : لاق » راجحالاب ىنتتإ » : لاق )٦( ناسنالا ةجاح

 « شسكر آهنإ » : لاقو ةثورلا ىقلاو نيرجحلاب ىجنتساف ةثورو
 ءىبنلا ىهن امنا نولوقي ةباحصلا نم اسانتخعمس دقو : رباج لاق
 5اَر مظعلا نأل ثورلاو مظعلاب ءاجنتسالا نع ملسو هيلع هللا ىلص
 ىذلاو : ديز نب رباج لاق.مهب اود %از ثورلاو نجلا نم مكناوخأ

 . راجحأ ةثالثب ءاجنتسالا : لوقي سابع نبا هيلع تك ردأ

 لوسر نع ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 32
 رَمجَتْسا نَمَو وننتشنلف ًاضوَت م » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 َ . « زتؤيلَك

 ءىبنلا نآ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 لاق . ةرحجالا ىف طئاغلاو لوبلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص
 نكاسم اهنأل ملسو هيلع هللا ىلص كلذ نع ىهت امنا سابع نبا
 ١ . نجلا نم مكناوخإ

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 4
 دارأ ادإ هَراَراي فشكي ال (8) هبادآ نم ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلص هللا لوسرب رم دقو لاق ٬ضرألا نم برقي ىتح يناسنالا ةججاَح

 هيلع ةرت ملف هيلع ملسف َلؤبلا ديري وهو ؟لجر ملسو هيلع هللا
 . ملسلا

 . رمجتسي خ (6)
 ٠ هتجاحل خ (7)
٠ هيدا خ (ة)
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 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنع )8( هقيرط نمو - 5

 . « طناغ الو لبي ةلبقلا اولبقتَسَت آل »

 ءىبنلا نع ةريره ىبآ نع رديز نب رياج نع ةديبع وبأ - 6
 كاێلاب مهت رمأل ىتمأ ىلع قشأ نآ الؤل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ز 7 2٤. ح ديص ؟ ن ؟ . ¡¡۔

 . «موضو لكو الص يلك دنم
 ٦٣ ٧٣ ٢

 ىهنلا ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظ ( طئاغ الو لوبب ةلبقلا لبقتست ال ) : هلوق

 . دمحأو ةفينح ىبا نع كلذ ىكح دقو . هيلع رصتقا ثيح طقف لابقتسالا نع

 درا هناك ( ساب الف تويبلا ىف امأو رافقلاو ىراحصلا ىف ناك اذا كلذو ) : هلوق

 ىراحصلاو ةينبالا نيب قيرفتلاو ليلعتلا كلذ ىلا دشري امك رتاسلا قلطم تويبلاب
 . ةلدالا عيمجب هلامعال لاوقالا لدعا وهو انيفلاخم روهمجو انباحصا بهذم وهو

 ةيكلاملا نم هحجرو . دمحاو ةفينح ىبأ نع روهشملا وهو اقلطم ميرحتلاب موق لاقو
 لوق ومو اقلطم زاوجلاب موق لاقو . ةحابالا ىلع مدقم ىهنلا نأ مهتجحو ىبرعلا نبا

 . ةحابالا وه ىذلا لصالا ىلا ضراعتملا دنع عوجرلاب اولتعاو دوادو ةورعو ةشئاع
 : بهاذم ةثالث مهضعب دازو انموق بتك ىف ام ىلع ةروهشم بهاذم ةعبرا هذف

 لوق وهو رمع نبا ثيدح رهاظب اكسمت طقف ءانبلا ىف رابدتسالا راوج اهدحأ

 سدقملا تيب ىهو ةخوسنملا ةلبقلا ىف ىتح اقلطم ميرحتلا اهيناث . فسوي ىبا

 لوسر ىهن : لاق ىدسالا لقعم ثيدحب المع نيريس نباو ميهاربا نع ىكحي وهو

 ميرحتلا نا اهثلاث \ طئامن وأ لوبب نانلبقلا لبقتست نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 برغملاو قرشملا ةهج هتلبق ناك نم اماف . اهتمس ىلع ناك نمو ةنيدملا لهاب صتخي
 هلاق ( اوب رغ وأ اوقرش ):. هلوق مومعل اقلطم رابدتسالاو لابقتسالا هل زوجيف

 . حتفلا نم ارصتخم ىهتنا . ىنزملا بحاص ةناوع وبا ٠

 ةروهشملا نم لاوقأ ةثالث اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا ىف حاضيالا ىف ركذو

 ةكمب اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا ىف ىهنلا رصق نم : عبار لوقو :: لاق مث اهنيبو
 . لاوقا ةينامث ةلأسملا ىف لصحتي اذه ىلعف . هرخآ ىلا قيلا عمجلا بهذمب . وهو

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا وهو دنسلا ركذ بطقلا ةخسن ىف هقيرط نمو هلوق (8)
٠ هركذ مث ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا نم



 ىف لاق . رتاسلا عم ولو رابدتسالاو لابقتسالا كرت بحتسملاو . مدقت ام بهذملاو

 : ىلا بحا ءانبلا ىف اضيأ فارحنالاو رطانقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيارف ةصفح .ىلع تلخد ) : هلوق _ 8

 بتك ىف ام هيلع لدي امك تيبلا رهظ ىلع هآر ىنعي . هرخآ ىلا ( نيتنبل نيب اسلاج
 اذه ىفو . تيبلا لخاد ىضقت ال ناسنالا ةجاح نأ اضيا مولعملا نمو . انموق

 نست رهظ لع مب نقتأ فل ) ىراخبلا ىف هظفلو انموق دنع تاياور ثيدحلا

 سقلا تيت البقتسم نتتيَل ب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرق انل
 ( ةَصقَح تيت رهظ َلَع ) : ةياور ىفو ( اننيب رهظ لع ) : ةياور ىفو ( هتَجاَحِل

 قيرطو رجح نبا لاق . ( تيبلا تدعَصف رسع تشب ةصفح نيب لع ) : ةياور ىفو

 . ببس اهنم هلف هتخا اهنوكل زاجملا قيرط ىلع هيلا تيبلا ةفاضا لاقي نأ عمجلا

 هيلع هللا ىلص ىىبنلا اهنكسا ىذلا تيبلا رابتعاب ناك ةصفح ىلا هفاضا ثيح وا

 هفاضا ثيحو لاق نأ ىلا . اهنع هثروف تتام نأ ىلا اهدي ىف رمتساو هيف ملسو

 تناك اهنوكل هتوخا نود ةصفح ثرو هنال لاحلا هيلع لدي ام رابتعاب هسفن للا

 رم ع نبا دصقي ملو : لاق نا ىلا ى « باعيتسالا »ه نع هبجحي نم كرتن ملو هتقيقش
 حطسلا دعص امناو ةلاحلا كلت ىف ملسو هيلع هللا ىلص هوبنلا ىلع .فارشالا

 نم ىقهيبلا ةياور ىف امك ةتافتلا هنم تناحف ةيتآلا ةياورلا ىف امك ةرورضل

 دصق ريغ نع ةلاحلا كلت ىف هتيؤر هل تقفتا امل معن . رمع نبا نع عفان قيرط

 ةهج نم هآر امنا هنأكو . ىعرشلا مكحلا اذه ظفحف ةدئاف نم كلذ ىلخي ال نأ بحا

 ىلع لدي كلذ لكو . روذحم ريغ نم ةروكذملا ةيفيكلا لمات هل غاس ىتح هرهظ
 . هرخآ ىلا اهعبتيل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةريس عبتت ىلع ىباحصلا صرح ةدش

 تيبلا رهظ قوف تيقنرا ) : هلوق اهب دارملا ةيتآلا ةياورلا ىف امك رجح نبا لوقو
 . ) هرخآ ىلا ىتجاح ىضقال

 ىمو ةنبل ةينثت نونلا حتفو ةدحوملا رسكو ماللا حتفب ( نيتنبل ) : هلوقو
 . . قرحي نا لبق ءانبلل هريغ وا نيطلا نم عنصي ام

 اعمج ىأ . هرخآ ىلا ( سابع نبا حابأ اذه لجا نمف ) : هلوق :: رجح نبا لاق

. مدقن امك بهذملا وهو ثيداحالا نيب



 105 رامجتسالاب ةراهطلا ىنف (14) بابلا

 ءايلابو ءارلا نوكسو فاكلا رسكب سايرك عمج ( سئاركلا ) :_ هلوق _ 9
 ضرالا ىلع نوكي ىذلا امأو . حطسلا ىلع نوكي ىذلا ضاحرملا وهو ةيتحتلا ةاننملا
 دملاب ءالخلاو ضاحرملا طئاغلا عضومل لاقي ةديبع وبأ لاق . افينك ىمسي هناف

 . قفرملاو بهذملاو

 ىف ثبدحلا ظفل ( ةيلابلا ماظعلا ىهو ةمرلاو ثورلا نع ىهنو ) :_هلوت _ 0

 اذا اصوصخ هذه نم لمشأ ىهو ( مظعلاو ةمرلاو ثورلا نع ىهنو ) . حاضيالا
 ه لبحلا نم ةيلابلا ةعطقلا اهناف ءارلا مضب ( ةمرلا ) و . هدنع ةياورلا تناك

 ىهنلا نوكي هناف هللا همحر فنصملا ةياور ىلع اماو . هريغو ىلابلا لمشي مظعلاو

 نم ةعطق مضلاب ىنعب ( ةمرلا ) حاحصلا ىف لاق . ةيلابلا ماظعلاو ثورلاب اصاخ

 رسكلاب ةمرلاو : لاق نأ ىلا ةمرلا وذ ىمس اهبو مامرو ممر عمجلاو ةيلابلا لبحلا

 ىلع لدي حاضيالا ىف همالك قايس نكل . هرخآ ىلا مامرو ممر عمجلاو ةيلابلا ماظعلا

 ثورلا ىمهنلاب صخف ضرتعملا نع القان لاق ثيح رسكلاب ثيدحلا ىف ةمرلا نأ
 . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم ةمرلا ىلع مظعلا فطع هدنع نوكي اذه ىلعف س مظعلاو

 دارأ اذإ . ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تنك لاق ) :_هلرق _ 1

 ىتأ : لوقي هللا دبع عمس ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل . هرخآ ىلا ( هتجاحل مايقلا
 نيرجح تدجوف راجحأ ةثالثب هيتآ نا ىنرماف طئافلا ملسو هيلع هللا ىلص وبتلا

 ةث ورلا ىقلاو نيرجحلا ذخاف اهب هتيتاف ةثور تذخاف هدجا ملف ثلاثلا تسمتلاو

 . ( سكر اهنإ ) : لاق

 اذه ىف هل ةياور ىف ةميزخ نبا داز رجح نبا لاق ( ةثور تذخاف ) : هلوق

 نم نوكي امب صتخم تورلا نآ ىميمتلا لقنو . رامح ةثور تناك اهنا ثيدحلا

 . ريمحلاو لاغبلاو ليخلا

 طارتشا مدع ىلع ىواحطلا هب لدتسا رجح نبا لاق ( ةثورلا ىقلأو ) :_ هلوق .

 رهاظو ٠. كلذ ىف لاطأو هضرتعاو اثلاث بلطل اطرتسم ناك ول هنال لاق . ةثالثلا

 هدعب سابع نبا ثيدح نكل . ىواحطلا هلاق ام ىلعلدي, هللا همحر فنصملا ةياور
 ثيح حاضيالا بحاص مالك هيلع لدي ىذلا وهو راجحأ ةثالث نم دبال هنأ ىلع لدي

لقا وهو راجحا ةثالث نم دبال لاق هب هصخ وا موهفملا ىلع رهاظلا بلغ نمو : لاق
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 انباحصأ لوق وهو هسفن نع ىذالا هب ليزي امم هنكمي ام وا ةعبس وا . ىزجي ام

 . هرخآ ىلا

 هسكرو . ابولقم ءىشلا در سكرلا حاحصلا ىف لاق ( سكر اهنا ) : هلوق

 لاقو س هرخآ ىلا مهرفك ىلا مهدر ( اوُبَسَك امب مهَسكَرَا هكلاو ) ىنعمب هسكراو

 ليقف . فاكلا ناكساو ءارلا رسكب انه عمقو اذك ( سكر اذه ) : هلوق رحح نبا

 ثيدحلا اذه ىف ةميزخ نباو هجام نبا ةياور هيلع لد دقو ميجلاب سجر ىف ةغل ىه
 ةلاح لا ةراهطلا ةلاخ نم در. عيجرلا ) سكرلا ( ليقو . ميجلاب امهدنع اهناف

 ةلاح لا ماعطلا ةلاح نم در :: لاقي نأ لوالاو هرغو ىباطخلا هلاق . ةساحنلا

 فاكلاب (سكرلا) ىنعي ةغللا ىف فرحلا اذه را مل لاطب نبا لاقو . ثورلا

 اودر ىأ (9) « اهيف اوئسكرأ » : ىلاعت لاق امك درلا هانعم ناب كلملا دبع وبا هبقعتو
 اسك ر هسكرأ لاقي ءارلا حتفب ناكل لاق ام تبث ولو . ىهتنا كيلع در اذه لاق هناكف

 برغاو لوالا ديؤي وهو سجن ىنعي ( سكر اذه ) ىذمرتلا ةياور ىفو . هدر اذا

 ةفللا ىف تبث نا اذهو . نجلا ماعط (سكرلا) ثيدحلا اذه بقع لاقف ىئاسنلا
 وه رعخالا ريسفتلا اذهو لوقأ . رحح نب ١ مالك ىهتنن ا لاكشالا نم حيرص رهف

 اهناو ةرهاط ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ثاورأ نوك نم انباحصأ هيلع امل بسانملا

 فاضم فذح ىلع وهو . ىهتنا نحلا باود ماعط هتخسن لملو . نحلا باود فلع

 . ملعأ هللاو

 ىف لاق ( مهباود داز ثورلاو نجلا نم مكن اوخا داز مظعلا نال ) : هل رق

 . (10) هرخآ ىلا نجلا ىلع اسايق مهمناهب ماعطو مدآ ىنب مامط كلذكو : حاضيالا

 توم ببس وه رحجلا ىف لوبلا ليق ( نجلا نم مهناوخا نكاسم اهنال )_ 3
 . تأي ملف رحج ىن لابف ةليل ماقف ماشلا ىن ناك هنأ كلذو ٠ ةدابع نبا لدعمص

 الئاق اوعمس ذا ديدش رح ىف راهنلا فصن نكس رثبلا ىف ةنيدملاب ناملغ امنيبف

 : رثبلا ىف لوقي

 ةكاتبع نب دُمَس جرزخلا هتبس انلتق نسمن
 .ةاؤُف طخت متت نببيحمًئسب ه.اتنئمَرو

 ٠ 90 ةيالا 0 ءاسنلا ةروس ()
٠ ةمعنلا كلتل امارتحاو اريدقت كلذ نع ىهن لوقن نا ىلوالا (10)
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 . ماشلاب دعس هيف تام ىذلا مويلا دجوف مويلا كلذ ظفح و ناملغلا رعذف

 . ملعأ هللاو

 : حاضيالا ىف لاق : ةيذؤم ةباد اهيف نوكت نأ قافشالل كلذ نع ىهن امنا ليقو

 . هرخآ ىلا ملعا هللاو . نجلا نكاسم اهنال اهلك رفاوحلا رثأ ىف ىضقت ال كلذكو

 اهيلع هللا مسا ركذو اهيف داز اذا رفاوحلا رثأ ىف هتجاح ىضقي نآ مهضعب صخرو

 . ملعأ هللاو . هب رفحي ام دجي مل نا

 مل ام ىنعي دحا عم ثدحني ال هنأ ىلع هب لدتسا ( هيلع دري ملف ) :_هلوق _ 4

 تمشي الو 0 دحأ تيدح ىلا تصني الو . ملعأ هللاو لام وأ سفن ةيجنتك مهمل نكي

 الئل هتجاح ريغ ءىشب لفتسشي الو . اناذا ىكحي الو . سطع نا دمحي الو . اسطاع

 وم امك هنع ىهنم كلذؤ . هندب وأ هبايث ىلا سجنلا لوصو ىلا ةعيرذ كلذ نوكي
 نم اهرغف مالسل ا در ىم ىتلا ةضيرفلا كرتب ةنسلا تدرو ثبح هنالو . مولعم

 . ملعأ هللاو . ىلوا باب نم تاحابملا

 قاشنتسالا نايب ىف دعاوقلا ىف لاق ( رثنتسيلف أضوت نم ) : هلوق _ 2

 ءاملا بذتجي نأ هتفصو . هجولا نم هنم ودبي امو . فنالا نطاب لسغ وهو

 ىنعي ي هرخآ ىلا سفنلاب رثنتسي مث هفنا ىلع هتبابسو هماهبا لعجيو هميشايخب
 ىف ركذو . رذع هل نكي مل اذا هيف ىذلا مظعلا ىلا هفنأ ىف هعبصا لخدي نأ دعب

 نأ الا مظعلا ىلا ىطسولاو ةبابسلا قاشنتسالا دنع هقنأ ىف لخدي هنأ حاضيالا

 راثنتسالاو راشتنالا حاحصلا ىف لاقو . هرخآ لا هنكمي ام لعفيلف كلذ هنكمي مل

 ‘ . سفنلاب فنالا ىف ام رثن وهو ىنعمب

 نونلاب رثنلا نم لاعفتسا وه راثنتسالا : رجح نبا لاق هرخآ ىلا ثيدحلا ىفو

 ام فيظنتل هفنأ حيرب هبذحي ىأ ءىضونملا هقشنتسي ىذلا ءاملا درط وهو ةثلنملاو

 ةيهارك كلام نع ىكحو . ال مأ هدي ةناعاب ناك ءا وس هفنأ حيرب جرخيف هلخاد ىف

 رثنقتسا اذاو . ةهاركلا مدع روهشملاو . ةبادلا لعف هبشي هنوكل ديلا ريغب هلعف

 . هرخآ ىلا . ىرسيلاب نوكي نا بحتسملاف هديب

 ىف رافصلا ةراجحلا يمهو رامجلا لمعتسا ىأ ( رمجتسا نمو ) : هلوق

 . ءاحنتسالا

 : هلوق نم مدقت امل راجحا ةثالث انباحصأ دنع رتولا لقأ ( رتويلف ) : هلوق

. هرخآ ىلا ( راجحا ةثالثب ىجنتسي نآ )
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 رشع سماخلا بابل ١

 هضرفو ءوضولا بادآ ىف

 ءىبنلا نع (1) ةريره ىبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 7
 همؤت نم مكدحا ظقيتسا اذا » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص
 ۔ ه < ٥ ۔ م ؟., ..[ 4 ؟۔ ٤ ۔ ,صس .© ه ۔۔ م ٩۔ م

 ّنئيأ يردي ال هنآل انال اهلسغي ىتح ءانإلا ىف هدي شمش لق
 ٠ «هنحك ثَتاَب

 ىلص ؛ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 « هيلَع اللا مشا ركذي مل نمل ءوضو آل » : لاق هنآ ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا ىلص ءوبنلا .نم بيغ رت كلذ ةديبع وبأ لاق : عيب رلا لاق

 . هللا ركذ ىف ليزجلا باوثلا لين ىف ملسو

 ىلص ءىبنلإ نع سابع نيا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ 9
 "7 ه,. 22 - و م, و ,. ۔ . ۔. ۔ .. . . ٠١

 ةالصلا لبقت ال ءوصو اذه » : لاقف ة رم اض وت هنآ ملسو هيلع هلل ١

 . « ثل هللا فمعاَض فمتاض نم » : لاقف نيتنثا اضوت مث . « اب الا
 نم ءايبنالا ءوضو ىئوضو اذه » : لاقف اثالث اثالث اضوت مث ٠ ۔ ٠٠ م. . .م ,4.2 ٠ !ه١إهد ]د١لد ؟. َ َ

 ىلص ؛ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 نأ َلبَق ءوُضؤلا ىف مكعباصآ نأب اللخ » : لاق ملسو هيلع هللا "4 4 ٠ ٠ . م 4 ٥. م, -

 َ . »« ان نه رماتسي للخت

 ىلص ىىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 نمل ةالص الَو هل ةالص آل ْنَمِل َناَميإإ ال » : لاق ملسو هيلع هللا

 7 رم م ٥ م .. . م ه ۔ ,2 ,إ ۔ 2.ه <

 . « للا مراحم نع فكلاب الام وص الو هل ءوضو ال

٠ ةريره ىبا ناكم سابع نبا نع بطقلا ةغسن ىف ةريره ىبا نع : هلوق (1)
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 ىلص ئبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 نول ليو رانلا نم ربيقاَرعلل ليو » : لاق ملسو هيلع هللا و ه ۔۔ ِ - ,ى م . م م .

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا كلذب دارآ : عيب رلا لاق . « رانلا ن مادقالا
 . اهلسغ ىف غلابي و ءاملاب كرعت نأ ملسو

 ىلص ؛ئبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 نأ آلإ غلبأف تقشْنَتْسأ اذإ » : ةربص نب طيقملل لاق ملسو هيلع هللا
 هنأ دنسلا اذهب سابع نبا نع ىرخأ ةياور ىفو . « ًامْئاَص نوكت
 ءام كفنأ ىف غّضف َتاضَوَت اذإ » : هريغل وأ ةربص نب طيقل لاق
 . » رثْنَتَسا من

 هبللا لوسر نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 4
 . ةدحاَورةفُرَع نم قشنتسا َصَمْضصَمَت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر نآ ىنفلب لاق ديز نب رب اج نع ةديبع وبأ _- 5
 ءوضولا تعب هب حسمي اليثم اذختم ناك » ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق : عيب رلا لاق « دب فْتَجيف هايإ هلواني هجاوزأ ضعب ناكو
 ءوضولا دعب هءاضعأ حسمي ال نأ ان دنع )2( هب لومعملا ةديبع وبأ

 ماد ام باوثلا لين ىف مهنم بيغرتو ملعلا لهأ نم بابحتسا وهو
 . هئاضعأ ىلع ءاملا

 ىلص ؛ئبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _- 6
 . ءوضولا ىف هسأ ر ضعبب حسم هتأ » : ملسو هيلع هللا

 هللا لوسر نأ تعمس ,لاق ديز ني رب اج نع ةديبع وبأ _ 7

 هنع ىنفلب و لاق . «» سأرلا نم نانذألا » : لاق ملسو هيلع هلل ا ىلص

 هسأر اهي حسف ةدحاو ةفرغ قرغ هتا ملسو هيلع هللا ىلص
 . « هكينذأؤ

٠ خوسنم ثيدحلا نا ىلا ةراشا هنع هللا ىضر هنم اذه ٠ خلا ... اندنع هب لومعملا : هلوق (2)



 ٥ ___ انرو كنول بت فاتببا ___
  _ 7ظقيت ظقيتسا ىمقلعلا لاق هرخآ ىلا ( مكدحا ظقيتسا اذا ) :: هلوق .

 هب طقسي لقملا ىلع ةبلغو رامغنا مونلا : ىوونلا لاق ( همون نم ) :هلوق
 ةفرعملا نع هعطقتف بلقلا ىلع مجهن ةليقث ةيسغ مونلا : ىمقلعلا لاقو . ساسحالا
 ةوقلل ليزم مونلا نا.ليقو . توملا وخأ مونلا ناك ةفآ وه ليق اذهلو ءايشالاب

 ساعنلا ىه ةنسلا ليقو . نيعلا ىف ساعنلاو . سارلا ىفف ةنسلا اماو . لقعلاو ,

 ناسنالا سعنيف بلقلا ىلا ثعبنت مث هجولا ىف ودبت مونلا رخآ ةنسلا ليقو
 هرخآ ىلا .

 هوبحتساف روهمجلاو ىعفاشلا همومعب ذخاو انخويش خيش لاق : ىمقلعلا لاق
 ىف نوكي تيبملا ةقيقح نال ( هدي تناب ) : هلوقل ليللاب دمحا هصخو مون لك بقع
 ليللا مون صخ امناو . ليللا مونب راهنلا مون قاحلا ىضتقي ليلعتلا نكل . ليللا
 اليل مان نمل سمفلا ىف ةهاركلا : لاقي نأ نكمي ىعفارلا لاق . ةبلغلل ركذلاب

 ىهتنا . اراهن مان نمل اهنم دشأ .

 مون ىف بوجولا ىلع دمحا هلمحو ث بدنلا ىلع لومحم روهمجلا دنع رمالا مث
 ول هنا ىلع اوقفتاو . راهنلا مون ىف هبابحتسا ةياور ىف هنعو . راهنلا نود ليللا
 نأ هتمكحو . اثالث امهلسفب الا ةهاركلا لوزت الو : لاق نأ ىلا . ءاملا رضي مل سمغ

 اهباميتساب هتدهع نم جرخي امناف ةيافب امكح ىيغ .اذا عراشلا ٠ ليق ام طقسف :

 امهرهط نقيت اذا ةهارك ال امك . اهب رهطلا نقيتملل ةدحاوب ةماركلا لاوز ىغبني
 اذا ءاملا ىف هللا همحر حاضيالا بحاص مالك رهاظو . هيف لاطا ام رخآ ىلا ءادتبا
 ٭للل اليلق ءاملا ناك اذا بجاو اهلسغ نأ هفاصوأ دحا ريغتي ملو ةساجن هتلخد

 ليلقب ءاملا نم ليلقلا سجني مل ولو : ثيدحلا ةياور دعب لاق ثيح . سجني
 ءاملا ليلق نأ ثيداحألا هذه تلدف . تمم اثالث هدي هلسغل ناك امل ةساجنلا

 هرخآ ىلإ . هفاصوا دحا ريغتي مل ولو ةساجنلا ليلقب سجني .

 ةياور ىفو . ءوضولل دعا ىذلا ءانالا ىأ ىمقلملا لاق ( ءانالا ىف ) :هلرق
 ) جرخو . ءوضولل دعملا ءانالا ىف ىذلا ءاملا ىف ىا واولا حتفب ؤهو ( هن وضَو ىف

 اهتساجن ريدقت ىلع اهيف ديلا لسغب دسفت ال ىتلا ضايحلاو كربلا ءانالا ركذب
ىهتنا . ىهنلا اهلوانتي الف .
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 كلذب رمالا ىلع ثعابلا نا ىلا ءاميا هيف ىواضيبلا لاق ( ىردي ال هناف ) :_ هلوق
 مكحلا توبث نا ىلع لد ةلعب هبقعو امكح ركذ اذا عراشلا نال . ةساجنلا لامتحا
 تسيل ةزهلا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق هريظن : مهضعب لاق . هرخآ ىلا اهلجال

 : ىمقلعلا لاق . ( يردي ال ) : هلوقف ( تائاًوطلاو مكيلع نيفاّوملا نم اهنإف رةنسجتبر
 قاحلا هاضتقمو . الوا ءاملا ىف رثؤي ام هدي تقال له لامتحا ىهنلا ةلع نا هيف

 فل نمك هدي تتاب نيا ىرد نم نا هموهفمو . اظقيتسم ناك ولو كلذ ىف كش نم

 بحتسمف لسغن ناك ناو . ةمارك ال نأ اهلاح ىلع ىهو ظقيتساف الثم ةقرخ اهيلع

 . ىهتنا . راتخملا ىلع

 مهدالب و نورمجتسي اوناك ىعفاشلا لاق ىمقلعلا لاق ( هدي تتاب نيأ ) :: هلوق

 ةرشب ىلع وأ لحملا ىلع هدي فوطت نا لمتحيف مان اذا مهدحأ قرع امبرف . ةراح

 نأ دحاو ريغ ركذو : انخيش لاق : لاق نأ ىلا كلذ ريغ وا رذق وأ ناويح مد وأ

 . حرش ىف (ىدمآلاو) . روفصع نبا مهنم (راص) ىنعمب ثيدحلا اذه ىف (تاب)

 لكسشتسا دقو . هريغو ليلخلا لاق امك اليل نوكسلل اهلصأ ناك ناو ةيلوزجلا

 . (هدي تتاب نيا) ظفلب قلعتي نا نكمي ال ةياردلا ءاقتنا نا ةهج نم ريثك نبا اذه

 اولاقف . ماهفتسالا ىردي ال هنا : لاقي الو . ماهفتسالا هانعم نال . هانعمب الو

 سيلو فوذحم فاضم هيف نوكيف . هيف تتاب ىذلا عضوملا نييمت ىردي ال هانعم

 ىف درطم باوجلاو لاكشالا اذهو . ماهفتسالا ةروص هتروص ناك ناو اماهفتسا

 . هرخآ ىلا . ماهفتساب هدعب اميف لمعلا نع بولقلا لاعفا نم قلع ام لك

 بعذ : حاضيالا ىف لاق ( هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال ) : هلوق 8

 هيلع هللا ىلص هنع ىور امب اوجتحاو . ءوضولا ضورف نم ةيمستلا نا ىلا موق

 دارملا نا ىلا موق بهذو ى ( هينع هللا مما ركذي م نم وض ًال ) : لاق هنا ملسو
 هلوقك لضفلا لينل بدنلا ىلع حيحصلا وهو مهضعب اهلمحو . ةينلا ةيمسنتلاب

 نا اوعمجا مهنال ( جتلا ىف الإ دجتسا اجل ةالص ًال ) : ملسو هيلع هللا ىلص
 , هللا مسب لوقي . ةيمستلا كلذكف . هيلع ىذلا ضرفلا ىدا دقف هتيب ىف ىلص نم
 هّكلا مشب ) ::لوقي هنا رطانقلا ىف ركذو . ىهتنا هللا مهمحر مهراثآ ىف اذكه

. ( نورضحي نآ ىت كنب ذوعأو . نيطايشلا تاَرَمَم نم كب دوعأ . ميجرلا نمحرلا



 لوسغملا نيب قرف ال هنأ هرهاظو . وضع لكل ىأ ( اثالث اثالث ) : هلوق - 9

 : لاق ثيح رطانقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا هب حرص ىذلا وهو . حوسمملاو

 سوؤر قرف دقو هسار مدقم نم حسميو هيدي لبي ناب حسملاب هسار بعوتسي مث
 سأرلا اولزن ءاملعلا نال كلذ ، قوف ىلا امهدري مث افقلا غلبي ىتح هيدي عباصا

 هرخآ ىلا هأزجأ هسأر ضعب حسم ناو . اثالث كلذ لعفي : لاق نأ ىلا نيمظملا ةلزنم

 : ءوضولا لئاضف ىف لاق ثيح كلذ ىف فالخلا دوجوب رعشي دعاوقلا ىف همالكو

 ةحسم ىلع راصتقالاو . هيف نمايتلاو . همدقم نم سارلا حسم ىف ةيادبلا ةسماخلا
 . هرخآ ىلا مهضعب دنع ةدحاو

 ءىش ىف سيلو : مالك دعب حتفلا ىف لاق اضيا ائموق نيب دوجوم فالخلا اذهو

 ىعفاشلا لاق . ءاملعلا رثكا لاق هبو . حسملا ددع ركذ نيحيحصلا ىف هقرط نم

 نا ملسمل ةياور رهاظب هل لدتساو لسغلا ىف امك حسملا ىف ثيلثتلا بحتسي
 ةياورلا ىف نيبت لمجم هنأب بيجاو . اثالث اثالث اضوت ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 . لوسغملاب صخي وأ . بلاغلا ىلع لمحيف رركتي مل حسملا نأ ةحيحصلا

 حسم نأ ىلع لدت اهلك حاحصلا نامثع ثيداحا : ننسلا ىف دواد وبأ لاق

 دارملا لسغلا ىلع ساقي الف فيفختلا ىلع ىنبم حسملا نابو.. ةدحاو ةرم سارلا

 لسفخلا ةروص ىف راصل حسملا ىف ربتعا ول ددعلا نابو س غابسالا ىف ةفلابملا هنم

 رثكا دنع حيحصلا ىلع طرتسشمب سيل كلدلاو . ءاملا نايرج لسفلا ةقيقح ذا

 حسم ثيلثت بحتسا فلسلا نم ادحأ ملعن ال : لاقف ةديبع وبا غلابو . ءاملعلا

 رذنملا نباو ةبيش ىبأ نبا هلقن دقف . رظن لاق اميفو . ىميمتلا ميهاربا الا :سارلا

 نع امهدحا :: حيحص هنأ نيهجو نم دواد وبأ ىور دقو . امهريغو ءاطعو سنآ نع

 ةقثلا نم ةدايزلاو . سارلا حسم ثيلثت نامثع ثيدح ىف هريغو ةميزخ نبا
 . ىهتنا . ةلوبقم

 تباث ءوضولا نا هنم ذخؤي ( ىلبق نم ءايبنالا ءوضوو ىئوضو اذه ) : هلوق
 ةرفلا امنا ةمالا هذه هب تصتخا ىذلا نوكي اذه ىلعف . :اضيا ةمالا هذه يفل

 . عجاريلف . كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو . ليجحتلاو

 ىف لاق ( ران نم ريماسمب للخت نا لبق مكمباصا نيب اوللخ ) :هلوق - 0
ىنميلا رهاظ ىلع ىرسيلا هفك نطاب لعجي نأ عباصالا ليلخت ةفصو : دعاوقلا
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 هللا همحر نيبي ملو . هرخآ ىلا كلذك اهللخيف ىرسيلا رهاظ ىلع ىنميلا نطاب و
 ) مكيباتصا نيم اوُلنَح ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نأ عم نانبلا ليلخت ةيفيك

 للخيو : لاق تيح حاضيالا ملك نم ذخؤي امك اضيا نيلجرلا عباصال لماش

 (وُضولا ىف 'مكيباصأ يب اولَلَع ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل نهتحن امو نهنيب ام
 لفسأ نم ىرسيلا ديلا رصنخب للخيو : رطانقلا ىف لاقو . هرخآ ىلا ثيدحلا

 . هرخآ ىلا ىرسيلا لجرلا نم رصنخلاب أدبيو . اثالث ىنميلا لجرلا عباصا

 نم اهنال بجاو ليقو لاق مث .ة ننسلا نم الوأ دعاوقلا ىف هدنع ليلختلاو

 نأ َلْبَق ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق رهاظ بوجولل دهشيو لوقا . هرخآ ىلا ديلا

 بوجوب لاق نمو . بجاولا كرتب قلعتي امنا باتعلا ناف ( رات نم ماتس لحت
 لاصيا ناك ناو بجاو ريغ هنأ اوعمجاو : حاضيالا ىف لاق نكل . كلام ليلختلا

 عضاوم نم ءاملا هباصأ ام نأ ىلع ليلد اذه ىفو ث ١.جاو ليلختلا عضاوم ىلا ءاملا

 هنم رثكالا ىلع ديلا ترج اذا هيزجي هنا ءاملا عم ديلا هيلع رمي مل اذا ءوضولا

 بحاص نأكف . هرخآ ىلا ةراهطلا ىف بجاو ءاملا عم ديلا نأ ىأر نم هلوق ىف

 هللاو , باحصالا عامجا دارأ و] . فلاخملا لوقب دتعي مل هللا همحر حاضيالا

 . ررحيلف . ملعأ
 ىلع انباحصال ليلد ثيدحلا اذه ىف ( هل ةالص " نمل ناميا ال ) : هلوق _- 1

 . يقاقن رفم دارملاو ى مولمم وه امك ضئارفلا رئاس كلذكو . رفاك ةالصلا كرات نا

 لوقلا نم بكرملا ىعرشلا وه ىفنملا ناميالاف . كرلا رقم ال رةمعّتلا رفحت وهو
 امك ديحوتلا وهو رارقالا هنراق ىذلا قيدصتلا وه ىذلا ىوغللا ناميالا ال لسعلاو

 . مولعم وه

 ةالصلا ةحص ىف طرش ءوضولا نأ ىتعي ( هل ءوضو ال نمل ةالص الو ):: هلوق

 ةمتتو مولعم وه اجك هيلع رداقلا ىلا رظنلاب اذهو هطرش مادعناب مدعني طورشملاو

 موص الو هل موص آل نَنِل ةوُصو الو ةَالَص الو ) تاياورلا ضعب ىف ثيدحلا اذه
 . ( هللا مراحم نع تگلابر الا

 واوب خسنلا نم هانيار اميف اذكه ( رانلا نم بقاوعلل ليو ) : هلوق - 2
 نع ىراخبلا ىف هظفلو ( باقعالل ليو ) انموق بتك ىف ىذلاو . فلا اهدعبو

انكرداف ةرفس ىف انع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فلخت : لاق رمع نب هللا دبع
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 لي ك : هتوص ىلعأب ىدانف . انلجرأ ىلع حسمنو اضوتن انلعجف رصعلا انقهرأ دقو

 فاقلا رسكب بقنملا نال رهاظلا وه اذهو . ىهتنا اثالث وا نيترم ( رانلا نه باتعألل

 لاعف ىلعو ةلق عمج لاعفا ىلع عمجي لب عمجلا اذه عمجي ال لجرلا رخؤم وهو

 ومو واولاب فحصف ءارلاب (بيقارعلل) ةياورلا لاقي نأ الا مهللا . ةرثك عمج

 .. عجاريلف . ملعا هللاو ءىش لك رخآ وهو ةبقاع عمج

 هنأ ديعس نب سيمخ خيشلل نيبلاطلا جاهنم ىف ىآر هنأ ةقث ىن ربخا مث

 ذا ةيئرملا ىأ باقعالل هلوق رجح نبا لاق . بيقارملاو باقعالا نيتياور هيف ركذ

 لاقو . مدقلا رخؤم بقعلاو . كلذ ىف اهكراش ام اهب قحتليو دهعلل ماللاف كاذ

 بقنملا نأ دارا ليقو . اهلسغ ىف نيرصقملا باقعالا باحصال ليو : هانعم ىوفبلا

 توصلا عفرو . لماجلا ميلعت ثيدحلا ىفو . هلسغ ىف رصق اذا باقعلاب صتخي

 ليوأتلاو لوقأ . ىهتنا ملعلا باتك ىف مدقت امك مهفتل ةلأسملا ريركتو . راكنالاب

 . ملعأ هللاو . ردابتملا وه ىناثلاو . رعاظلا وه لوالا

 ىلع هيشاوح ىف هلل همحر انخيش لاق ( ةربص نب طيقلل ) :_هلوق (3

 ةخسن ىف هتيار اذك هرخآ ىف ةلمهملا ءاطلاو هلوا ىف ماللاب ( طيقل ) :: حاضيالا
 . ءابلا ناكساو داصلا مضب ىنعي . ىهتنا ءابلاو داصلاب ةربصو ةحيحص

 لعفلاف عضف ءوضولا تدرأ اذا ىأ ( ءام كفنا ىف عضف تاضوت اذا ) : هلوق

 : هلوقو .ك اولىيغاَق ٍةالَصل ١ لإ'شُمق ااي » : ىلاعت هلوق دح ىلع ةدارالا ىف لمعتسم

 ةيرق نم مكو » ٠: هلوقو (1) 7 ناطيشلا 7 هللاب دعتسا نآ وقلا تارق اذإق»

 نا لمتحيو ليواتلا اذه ركذ دعب حاضيالا ىف لاق (2) ءانب امساَجَت اهنكل

 اذه ىلع ليلدلاو . ءام كفنأ ىف عضف كيدي تلسغ اذا ىا ديلا لسغ ىلا هجوتي

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىور دقو . !ءوضو ىمسي لسفلا نا ليواتلا

 هللا لوسر هل لاق ؟ عنصا اذام ليللا نم ةبانجلا ىنبيصت هللا لوسر اي : لاق
 هركذ مث هيدي لسغ دارا ( ةرَكَذ راَر لياو ًَّضَوَت ) : ملسو هيلع هللا لص
 . ىهتنا . ءوضولا دعب قاشنتسالاو ةضمضملا لعج انغلب دحا نع لقني مل هنال

 ٠ 8 ةيالا . لحتلا ةروس (1)

٠ 4 ةيآلا 0 فارعالا ةروس (2)
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 هرخآ ىلا ( هءاضعأ حسمي ال نأ اندنع هب لومعملا ةديبع وبا لاق ) :هلوق 5

 ءوضولا دعب هءاضعأ حسمي هنأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع تبث ام عم اذه لماتي

 مهدنع تبن دق لاقي نا الا مهللا مثالا دوجو عم رظنلل ظحال هنا مهدعاوق نمو

 . هفالخ بحتسملا نأو , طقف زاوجلا نايبل مالسلا هيلع هلعف امنا هنأ

 ةن وميم انتثدح ::: لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىراخبلا هاور ام كلذل دهشيو

 .اهنِسَعف هراسي ىلع هنيمي عرقأَف السع ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلل تْبَبَص : تلاق

 ضمضم مث . اهلسغ مث بارتلاب اهحسمف ضرالا ىلع هديب لام مث . ةجرف لسغ مث
 ىتوأ مث . هيمدق لسغف ىحنت مث . هسار ىلع ضافأو ههجو لسغ مث . قشنتساو

 لحم ىف لاقو . ىهتنا اهب حسمي مل ىنعي هللا دبع وبأ لاق . اهب ضقني ملف ليدنمب
 ملو اذكه هديب لاقف ةقرخ هتلوانف هيمدق لسغف ىحنت مث ثيدحلا ةيقب ىف : رخآ

 ةدارالا نم لادلا ناكساو هلوا مضب ( اهدري ملو ) : هلوق :: رجح نبا لاق . اهدري

 فحص دقف لادلا ديدشتو هلوا حتفب اهارق نمو ٠ ملب مزج نكل اهديري لصالاو
 لاقو دانسالا اذهب هناوع ىبأ نع نافع نع دمحأ مامالا هاور دقو س ىنعملا دسفا و

 ةزمح ىبأ ةياور ىف ىتايسو اهديرأ ال نأ هديب راشأو اذكه : لاقف : هرخآ ىف

 . ىهتنا . هذخأي ملف ابوث هتلوانف شمعالا نع

 حسمب ساب الو : لاق ثيح بابحتسالا ىلع لدي ةيكلاملا ضعب ليلعت رهاظو

 ههجو حَتسَم اضوت اذإ.ناك ) ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور امل ليدنملاب ءاضعالا
 نم رطق هرعش ىف ىقب اذا ءاملا ناف . ةفاظنلا ىلا ىدؤي حسملا نألو ( هبوث فرطب

 لويذب هيلجر ءام قلعت كلذكو هنول سمطنيف رابغلا هب قلعف بوثلا ىلع ةيحللا

 . ىهتنا . هبوث

 ثيح ةلاسملا ىف فالخلا ىلع لدي رطانقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيسشلا مالكو

 بيسملا نب ديعس : هلاق ( لون وضلا ) : اولاقو فشنتلا موق هركو : لاق
 حسم ملسو هيلع هللا ىلص هنآ هنع هللا ىضر ذاعم نع ىور دق نكلو .4 ىرعزلاو

 تناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو . هبوث يفرط ههجو

 انباحصأ دنع هب لومعملا : هللا امهمحر ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق . ةفشنم هل

. هرخآ ىلا حسمي ال نأ
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 هنا ىلع انباحصال ليلد هيف ( ءوضولا ىف هسأر ضعبب حسم ) : هلوق 86

 . عباصا ةنالثب تارعش ثالث مهدنع كلذ لقاو . سارلا عيمج حسم بجي ال

 ةيفيك ىف نيخيشلا مالك ىف فلتخاو . فالخلا نم اجورخ هعيمج حسم بحتسللاو
 . عجاريلف كلذ

 لبق ركذ نكلو . ىمتن ١ صاصقلا ىف سأرلا نم افقلا ىرب ال هللا همحر رمع ناكو

 . فالخلا نم جرخي ىتح افقلا رعش تبانم رخآ ىلا هنا كلذ

 ريمغ نم سارلا عم ناحسمي امهنا ىنعي ( سارلا نم نأنذألا ) :هلوت 7
 ضرف امهحسم نأ معز نمل افالخ ةنس امهحسمو . اندنع هب لومعملا وهو ءاملا ديدجت

 امك سارلا نم امهنأ كش الف ةقلخلا ىلا رظنلاب اماو . ءاملا امهل ددجيو لقتسم

 : لاق هن] هللا همحر بيبح نب عيبرلا نعو دعاوقلا ىف لاق , سحلا هب دهشي

 هللا دبع نعو . سأرلا عم امه رهاظو هحورلا عم نينذالا نطاب حسم بحتسي

 لخدي نأ امهحسم ةيفيكو . نينذالل ءاملا ديدحت بحتسي هنأ هللا همحر د وعسسم نب ١

 كلذو : رطانقلا ىف لاقو . خلا امهنطابو امهرهاظ حسميو هينذأ خامصا ىف هيعبصا

 هيفك عضي مث هينذا رهاظ ىلع هيماهبا ريديو هينذأ ىخامص ىف هيجسم لخدي ناب
 . هرخآ ىلا اثالث هرركيو اراهظتسا نينذالا ىلع

 ال امهنأ ( نينذالل ءاملا ديدجت بحتسي ) :: هللا همحر دوعسم نبا لوق ىنعمو

 . ةرم لك ىف ديدج ءامب حسملا هل رركي هنا دارملا سيلو سارلا ءامب ناحسمي

 مدقت امك ةدح او ةرم ىلع راصتقالا حومسملا ىف بحتسملا نأ ىرب مهضمب نأ ىلع

 . ملعأ هللاو . سارلا حسم ىف

 خ
 ے ت

2 ١ ل
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 رشع سداسلا بابلا

 ءوضولا لئاضف ىف

 ءىبنلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 اياطخلا هب هللا وُحَمَب 7 مكزبخأ الأ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 لإ اا ةرثكو وراما لع ءوضولا غاب ؟ تارذلا هب عقيو
 . اثالث اهلاق « طابرلا مكلذف ء ةالصلا َدعَب ةالصلا راظتناو دجاتنملا

 لاق : لاق ةري ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 9

 هه لسف ميملا لا عو اذإ » ; ملسو ولع هللا لص ءىبنلا
 اذإق } املا رطق رجآ هنيعب اهيلا رظن ,ةئيطخ لك ههجو نم جرخ
 تخ كلذك م امهب اهتنب يلح الك امهنم مرغ را لم
 . « بونذلا نم ايقن جرخي

 ءىبنلا نآ ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 .ةمألا باب ىف روكذم ثيدحلا ةربقملا ىلإ جرخ ملس و هيلع هللا ىلص

 . نامثع نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 رصعلا ةالصل نذاف نذؤملا ءاجف (1) دعاقملا ىلع سلج هنآ نافع نبا

 باتك ىف هنأ الول اثيدح مكنثدحأل هللاو : لاق مث اض وتف ءامب اعدف.

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق مث هومكتثدح ام هللا
 - م رصن هءوصو سسحيف اصوسي ءیرم ١ ررم ام : لوقي اهيلصي ث هتالصل هةوضر "مضق اضون ء2 هأ م ام : لوق

 . « اهيلصي ىتح ىرخألا ةلصلا نبو هنيب مهتهلا َرَقَع الإ
 لجو زع هللا لوق هللا باتك ىف هنأ الول هلوقب ديري : عيب رلا لاق -

٠ ةنيدملا قوس ىف اهيف نوسلجي اوناك سلاجم ىه دعاقملا هلوق (1)
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 نبهذي تانسحلا نا ليللا نم افلزؤ راهنلا ىفرط ةالصلا مقأ »
 م م 2 ٥ . ..< ص

 . (2) نيركاذلل ىركذ كلذ ِناَتَيَشلا
 خ ه ه

 نع ةيانك اياطخلا وحم ىجابلا لاتق ( اياطخلا هب هللا وحمي ) : هل وق 98

 نمع ىلاعت هوفع ليقو . ةظفحلا باتك نم اهوحم نوكي دقو . اهنع وفعلاو اهنارفغ

 ١ . هيلع تبتك

 غفر ديري نا لمتحيو . ةنجلا ىف لزانملا ىأ ( تاجردلا هب عفري ) : هلوق

 ىلما ىه ليقو . ليزجلا باوثلاب ةرخآلا ىفو ليمجلا ركذلاب ايندلا ىف ةجرد
 . ةنجلا ىف لزانملا

 . ءاملاب هئاضعأ باعيتساو هلامكاو همامتا ىا ( ءوضولا غابس ) : هلوق

 ةلجعو . مونلا دنع ةحاحو . درب ةدش نم ىجابلا لاق ) هراكملا ىلع ( : هلوق

 ١ . كلذ رغو مهم رمأ ىلا

 نع رادلا دعبب نوكي وهو ىجابلا لاق ( دجاسملا ىلا اطخلا ةرثكو ) : هلوق

 . هيلع راركتلا ةرثكب نوكيو . دجسملا

 .: ىلاصت هلوق ريسفت هب ىنعي ىبرعلا نبا لاق ( طابرلا مكلذف ) : هلوق

 ةماقالا لصالا ىف طابرلا ةياهنلا ىف لاقو . (3) « اوطباَرَو اوزباَصَر اوبشا ه

 لاعفالا نم ركذ ام هب هبش . اهدادعاو ليخلا طابتراو برحلاب ودعلا داهج ىلع

 رغث ىف مهلويخ ناقيرفلا طبري نا ةطبارملا لصا ىبتقلا لاقو . ةدابعلاو ةحلاصلا

 مكلذف ( : هلوق هنمو . اطاب ر روفثلا ىف ماقملا ىمسف . هبحاصل ادعم امهنم لك

 . هللا ليبس ىف داهجلاك ةدابعلاو ةالصلاو ةراهطلا ىلع ةبظاوملا ىأ ( طابرلا

 هب طبري امل مسا انه طابرلا نأ ليقو . تمزال ىأ تطبار ردصم طابرلا نوكيف

 مراحملا نع هفكتو ىصاعملا نع اهبحاص طبرت لالخلا هذه نا ىنعي . دشي ىآ ءىشلا

 لبق ٠ هراركت ةمكحو . تاعاطلا عم مسجلاو سفنلا طب ر طابرلا ةقيقحو لاق مث

 ريركت ىف هتداع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هررك ليقو . هناش ميظعتو هب مامتهالل

 . ىهتنا . رهظا لوالاو : ىوونلا لاق . هنع مهفيل مالكلا

 ٠ 114 ةيآلا . دوه ةروس )2(

٠ نارمه لآ ةروص نم ةريخالا ةيآلا (3)
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 اذه ىلع هسفن طبر دق هنال هيف بغرملا طابرلا نم هنا ىنعي : ىجابلا لاقو

 هريغ ىلع طابرلا اذه ليضفت ديري نأ لمتحيو لاق . هيلع هسفن سبحو لمعلا
 امك . هعاونا لضفا هنا ىأ ( طابرلا مكلذف ) : لاق اذلف روغثلا ىف طابرلا نم

 طابرلا هنا ديري نا لمتحيو . هلضفا هنا ىأ ( داهجلا وه سفنلا داهج ) لاقي

 . رصحلا ظافلا نم كلذ نا ىزاريضلا قاحسا وبآ خيشلا لاق دقو . رسيتملا نكمملا

 . ىمقلملا ىهتنا . هنأشل ميظعتلا ىنمم ىلع اثالث هرركو

 لك ههجو نم تجرخ ههجو لضف ملسملا دصلا اضوت اذا ) : هلوق _ 9

 عم رخآ ظفلب حاضيالاو عضولا ىف هاور ثيدحلا اذه ىضم . هرخآ ىلا ( ةئيطخ

 هللا لوسر اي تلق : لاق . مالسالا عبر ىمسي ناكو ةسبنع نب ورمع نعة دايز

 قىتنتشيو ضمشضتئيف ءوضو برقي لجر ني مكنم ام ) : لاقف ءوضولا نع ىنثدح
 هللا هرما امك ههجو لسغ اذار مث . املا عم هميىشايخو يف نمي هاياطخ تَجَرَخ الا

 نيقفرملا ىلا هيدي لتسغ اذاي مث . ءاملا عم متيخلر فارطأ نم هجو امياطحح تجرخ
 ني اياطخ تَجرخ هسار حسم اذاي مث . ءالا عم هيماتأ نم مهيدي اياطخ تجرخ

 ني هيمدق اياطخ تجرخ نيبمكلا ىلإ هيلمي لسغ اذإ مث ث ءاملا عم مرعش يارطا
 هتتيطَح نم فَرَصنا َُدَجَمَو هيلع ىنثاو ةللا ديحو لصو ماق اذإف . ءاملا حم هلين
 . ىهتنا ( هتا هندلَو ماي

 شماهب هيلع بتكو . نون ريغب ةسبع ةحلصم هلا همحر انخيش ةخسن ىفو
 : هلوق ىلع اضيا بتكو . ىملسلا ةنييع نب ورمع نيفلاخملا بتك ضعب ىف ةخسن
 . تطقس هانممو ءارلاو ءاخلاب ( ترخ الا ) نيفلاخملا ةياور ىف ( تجرخ الا )

 . ءوضولا ءام عم ترخ ىا ميجلاب ( ترج ) ىوريو

 . ( هاياطخ تجرخ الا ) : هلوق ىلع اضيا بتكو

 اهنارفغ ىف زاجملا اهجورخب دارملاو . رئابكلا نود رئاغصلا اياطتلاب دارملا

 دق ىناعملا ذا ةقيقح لب ليقو . ملعا هللاو ةقيقح جرختف ماسجاب تسيل اهنال

 بحنملا بساني ال وهف اهميسجت اهلكسشتب هدارم ناك نا لوقاو . ىهتنا . لكشتت
 قئاقحلا بلق ىلا ىدؤي كلذ نال . مسجت ال اندنع ضارعالاو \ ضارعا لامعالا نال

ىف ليرواتلاب انلق امناو . ملعا هللاو تالاؤسلا ىف هيلع صن امك . لاحم وهو
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 امهنم ةبوتلاب الا رئاغصلا بنتجا نمل رئابكلا رفغي ال هللا ناب نيدن انال اباطخلا

 . مولعم وه امك

 ضعب ىف : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف رجح نبا لاقف . انريغ دنع اماو
 ءاملعلا نكل رئاغصلاو رئابكلا معي هرعاظ ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ) ثيداحالا

 هنم ريغن ىف رئابكلا ءانثتساب اديقم هدورول رئاغصلاب هوصخ
 رئاغص الا هل سيل نمف زئابكو رئاغص هل نم قح ىف ومو . ةياورلا
 . رئاغصلا بحاصل ام رادقمب اهنم هنع فقخ رئابك الا هل .سيل نمو 0 هنع ترفك

 "ليصفتلا اذهو . خلا كلذ ريظن هتانسح ىف دازي رئابك الو رئاغص ال هل سيل نمو
 رئاغصلا الا هل سيل نمب صاخ ثيدحلاف . مولعم وف امك اندنع حصي ال امم هلك

 . ملعا هللاو هيف ام ىلع نيموصعملا دحأ الا اهنم ولخي ال ىعو

 هلوق لجال انه هيلع هبن امنا ( ةمالا باب ىف روكذم ثيدحلا ) :_هلرق - 0

 نم كدعب ىتاي نم فرعت فيك هللا لوسر اي اولاق نيح هيف مالسلا هيلع

 فرعي الا مهد مهب ليخ ىف ةلجحم رغ ليخ لجرل ناك ول تيارا ) : لاقف كتما
 .(ءوض ولا رثأ نم نيلجحم ارغ ةمايقلا موي نوتاي مهناف) : لاق . ىلب : اولاق ( ؟ هليخ

 ىف سانلا دوعق عضاوم دعاقملاو حاحصلا ىف لاق ( دعاقملا ىلع ) : هلوق - 1

 . اهريغو قاوسالا

 هللا باتك ىف هنا الول اثيدح مكنثدحال هللاو لاقف اضوتف امب اعدف) :} هلوق

 اعد ) امهادحا : نيتياور ىراخبلا ثيدحلا اذه ىف ركذ . هرخآ ىلا ( مكتثدح ام

 ضمضمنف ءانالا ىف هنيمي لخدأ مث . امهلسغف تارم :ثالث هيفك ىلع غرفاف ءامب

 هسار حسم مث . تارم ثالث نيقفرملا ىلا هيديو . اثالث ههجو لسغ مث ى قشنتساو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ( نيبعكلا ىلا تارم ثالث هيلجر لسغ مث

 ريفع هتقت امهيف ثذَعَي ال بتَمَعَر لص ث ادمع يئوض وت اضون نم ) : ملسو ٠
 ىم هللا همحر فنصملا ةياورب ةهيبش ةيناثلا ةياورلاو ( هبنذ ن مقت ام هت
 ؛بنلا تعمس . هومكنثدح ام ةيآ الول اثيدح مكنثدحأل لاق نامثع اضوت املف )
 الإ ةالصلا ىقصيو هتوصو نسحيف نُجَراضَوَتي ال ) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 نوكن نيذلا نإ ه ؛ ةيالا ةورع لاق . ( اهيلضي ىت ةلصلا ؤب امهل ن
 . ىهتنا (4) " ِتاَتَْتلا نم تلزنا ام

٠ 159 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (4)
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 ةدايزلا هذه لجالو . هللا باتك ىف ملسم داز ( ةيآ الول ) هلوق رجح نبا لاق

 دارم : لاق نأ ىلا ناشلا ءاهبو نونلاب (هنا) اهلعجف اضيا هتاور ضعب فحص

 ةربعلا نكل باتكلا لها ىف تلزن ناو ىهو غيلبتلا ىلع ضرحت ةيآلا هذه نأ نامثع
 ناسثع ناك امناو . ملعلا باتك ىف ةريره ىبال كلذ وحن مدقت دقو ظفللا مومعل

 . رارتحالا نم مهيلع ةيشخ ةروكذملا ةيآلا الول كلذ مهغيلبت كرت ىري

 هتياور ىف عقي ملو ةورع نب ماسم نع اط وملا ىف ثيدحلا اذه كلام ىور دقو

 نم ًافلْزَو راهنلا ىَقَرَط ةالصلا ميقأ ) ديري هارا هسفن لبق نم لاقف ةيآلا نييعت

 مزجلاب ثيدحلا ىوار ةورع ركذ امو . ىهتنا ( ِتاَتِتسَتلا نبهذي تانسَحْلا نإ لألا
 . رجح نبا مالك ىهتنا . ملعأ هللاو ىلوا

 . خلا « نومتكي نيذلا نا ه ىه ةيآلا ناو ءايلاب ةيآ ةياورلا نأ نم ركذ امو
 ىم ةيآلا نأو نونلاب (هنأ) ةياور اماو . مدقتملا نلمثع دارم ىف روهظلا ةياغ ىف

 . . اهيف كيشلا ةفاخم هتياور ةيوقت كلذب هدارم له رظنيف . خلا َةاَلَصلا مقأ» : هلوق

 هللا بانك ىف ادوجوم ناك امل نكلو . اذهب مهنم رارتغالا - فوخ هدارم وا
 ةياورلا هنه ىلع هدارم ررحيلف ميظعلا لضفلا وذ هللاو كلذ ىف مهيلع ررض الف
 .. ملعا هللاو

 . هدعب ام ليلدب ةبوتكملا ىهو اهل اضوت ىتلا ةالصلا ىا ( اهيلصي مث ) : هلوق

 . رجح نبا لاق امك اهيف عرشي ىأ ( اهيلصي ىتح ) :_ هلوق

 سمخلا تاولصلا ىه عضولا ىف لاق ( تاتشلا رثوَذُي تانَسَحْلا اي ) :هلوق
 . رئابكلا بنتجا نمل تائيسلا نرفكي

3
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 رشع عباسلا بابلا

 ءوضولا هنم بجي ام

 هيللا ىضر سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 يذملا نم ءوضولا ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص موبنلا نع هنع

 1 . « ئنيلا نم لشفلاو

 يلع نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 هللا ىلص ءىبنلا لأسي نأ دوسألا نب دادقملا رمأ هنأ بلاط ىبأ نبا

 لاق. هيلع اذام يذملا هنم جرخف هلهأ نم اند لجر نع ملسو هيلع

 نم هلآسآ نآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىحتسا اناف : ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا دادقملا ءاجف٬ىدنع هتنبا لجا
 ءاملاب هَرَكَد حضتيل كلذ مُكدَحَا دَجَو اًاي» : لاقف كلذ نع هلاسف
 َ » ةالصلا َءوُضؤ اضَوَتي مث

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب .رباج نع ةديبع وبآ - 04
 هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ ىنثدح : لالب

 . (هلكأ هللا لَحأ ماعط نم اضوتي ال) : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هع ه 4 ,, .۔ء م [ ٠ 4 4.۔۔د َ

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ٥ و ٥ م ًّ , م. ,؟

 . (َوُضؤلا ٌضقنَتَو مئاصلا رطقت ةَبيِفْلا) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6

 فرصتي الك هتالص ,مف مكدحا كص اذإ ) : لاق ملسو هيلع هللا
 فر - 2ِ ىف مك ) :.. ۔۔اأ | ىلص

 . ( اعير مشي وا اتوص عمسي ىتح
 ىلص هلل ا لوسر نع ىنفلب لاق دي ز نب رباج نع ةدييع وبآ - 7

. ( اَّضَوَتَتْلف اهجرف ةأرما تشم اداي) : لاق ملسو هيلع هللا ٥٨ ۔ 22 ,۔۔ 0٨ %[٥؟, . ك ۔ ؟ - .
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 ةورع نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 د , ت و ه - .ء -

 ىنلّبقي ( : تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع لوقي ريي زلا نبا

 . ( أضوتي الَو يلسي مث ملسو ميلع هللا لص ماللا لوسر

 ىلص هللا لوسر لاتق : لاق ديز نب رب اج نع ةديبع وبآ _ 89

 . ( اضَوَتِتلَق سلف وأ اق نمم ) : ملسو هيلع هللا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 هتدجوف ةليل تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدقف ) : تلاق

 وه و ناتب وصنم امه و يلج ر صمخآ ىلع يدي تعق وف هتبلطف يلصي
 : رباج لاق ( كطخس نم كاضرب كباقع نم كوفغب ذوعأ لوقي
 . هتأرما لجرلا سم نم ءوضولا (1) ةلازإ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 هللا ىضر ةشئاع تلاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 نمسب اتتلُم اًسيح ملسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسرل انمدق ( : اهنع

 . . نمسلاب تتلملا قيوسلا سيحلا عيب رلا لاق ( أضوتي ملو هنم لكاف

 نع ىنفغلب لاق بئاسلا نب مامض نع ةديبع وبآ - 32

 نمم ىلَع سل ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ؛ئبنلا نع ىوري سابع نيا

 . (ةوضؤ دادعتلا عيضؤم سم نمم لَع الو ءوضو بتدلا مَجَع م
 يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

 ةالصلا ناضقنيي ال فاعرلا يقلا ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . ( هتلص لَع ىتبو ًاضَوَت امهب ينضملا تلقنا اإف 71 س < م « مم < & . د وم < ؟ “

 لوسر نآ سابع نب ا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 4

 ملو ىنَص مث (2) لكاف رةبرَوُم فتكب يتوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ١ . .. ةرقوملا ةبرؤملا : عيب رلا لاق . اوت

 . ءوضو نا ىنممب هنع ءوضولا بوجو عفر امهدحا نيهجو لمتحي ءوضولا ةلازا ىلع هلوق (1)
 نوكتف . ديدجتلا هيلع بجيف هءوضو ضقن ىناثلاو . ءوضولا ديدجت هيلع بجي الف قاب لوالا
 ٠ بسنا لوالاو همالك نم رهاظلا وهو ضقنلا ىنعمب هجولا اذه ىلع ةلازالا
٠ اهلكاف خ (7)
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 ءىينلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 . ( اضوَتيلف ةركذ مكدحأ سم اذا ) : لاق هنآ ملسو هيلع هللا ىلص “% مر ھ۔ےحَ .2 7 ك - -

 : لاق ريبزلا نب ةورع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 !ءوض ولا ضقنت نم ناك ام ان ركاذتف : لاق مكحلا نباا ناورم ىلع تلخد

 لاقف كلذ ملعآ ام هل تلقف : لاق اضوتيلف هركذ تم نك ناورم لاق

 ىلص هللا لوسر تعمس اهنأ ناوفص تنب ةرسب ىنت ربخأ ناورم

 . ( اضوتنلف هركذ مكدحأ شم اذإ ( : لوقي ملسو هيلع هللا

 ٢ ه «

 فيفختو ةمجعملا لادلا نوكسو ميملا حتفب ( يذملا نم ءوضولا ): هلوق - 3
 راشتنالا لبق هنم جرخي ىذلا وع . ءايلا ديدشتو لاذلا . رسك هيف زوحيو . ءايلا

 جرخي ام نيكستلاب يذملا حاحصلا ىف لاقو . باعللاك لبسي قيقر رهو هدعبو

 فلالاب ىذمأو حتفلاب لجرلا ىذم هنم لوقت . ءوضولا هيفو ليبقتلاو ةبعالملا دنع

 ىذملا نوكو . خلا تاددشم ينملاو يدولاو يذملا : ىومالا لاقو . لاق نأ ىلا هلثم

 هنم بجي هنا ليقو . هدعب ىذلاو ثيدحلا اذهل حجارلا وه لاستغالا هنم بجي ال
 . موصلا هب ضقننيو لاستغالا

 . ءىشلا تلسغ كلوق ردصم حتفلاب لسفلا ( ينملا نم لسَتلاو ) : هلوق

 . حاحصلا ىف امك هرغو يمطخ نم سارلا هب لسغي ام رسكلاب و ٠ مسالا مضلاب و

 هنآ هملعا فالخ ال ىبرعلا نبا لاقو . ردصملاب لصاحلا رثالا مسالاب دارملا ناكو

 مضلاب لسفلا ةريخذلا ىف لاقو . ءاملا مسا : اهضبو . لعفلا مسا : نيغلا حتفب
 ةمجعملا نيغلا مضب لسفلا : ىناهكافلا لاقو . رهشالا ىلع ءاملا حتفلابو لعفلا

 امل مسا رسكل ابو . ءاملل مسا طقف اهمضو . السغ لمسغي لسغ ردصم اهحتف و

 لوسغملا ىلا فيضأ اذا هنا مهضعب ركذو . لفطلاو ىمطخلاك سارلا هب لسفي

 ةبانجلا لنسغك مضلاب ناك لوسغملا ريغ ىلا فيضا ناو 4 تيملا لسغك حتفلاب ناك
 . لاوقالا هذه نم حصالا ام ررحيلف . ملعا هللاو

 هل ىذلا قفادلا ءاملا وه ءايلا ديدشتو نونلا رسكو ميملا حتفب ) ينملا ) و

 ةحئارلا نا الا . ةلع نم رفصي دقو . ضيبأ نيخث وهو علطلا ةحنارك ةحئار

ىمس امن او . بيضقلا برطضيو ةوهشل ١ عطقنتو ةذللا دحوت هبو . هنع عطقنت ١
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 . ءامدلا نم اهيف ثتَصُي امب (ىنم) تيمس .اذلو ؤ بصني ىأ ىنمي هنال كلذب

 تاساجنلا نايعا نم ىه لم ءاسنلا نم رهطلاو يدولاو يذملا ىفو هيف فلتخاو

 . مولعم وه امك لوبلا لحم ىلع اهرورمب ةسجنتسم وا

 ىور هنأ كلذ ببس . خلا ( لأسي نأ دوسالا نب دادقملا رما ) :: هلوق - 3

 . ( ىرهظ ققست ىتح ءاتشلا ىف هنم لستغأ تلعجف اذم الجر تنك ) : لاق هنا ىلع

 ةمطاف لجأ نم انموق دنع تاياورلا ضعب ىف ( ىدنع هتنبا لجا نم ) : هلوق
 . مالسلا اهيلع

 سجنلا نم هقحلي ام لجال هلك هلسغي ىنعي ( ءاملاب هركذ حضنيلف ) : هلوق
 ةلازا ةيفيك ىف ركذ هنالو . ءاجنتسالا ةفص ىف حاضيالا مالك نم ذخؤي امك
 . ماعطلا لكاي مل ىذلا لفطلا لوب ىلع حضنلا رصق انباحصا ضعب نأ تاساجنلا

 . ملعا هللاو . ثيدحلا رهاظب المع طقف حضني هنأ ىف حيرص دعاوقلا مالكو

 هباعيتسا باجيا ىلع ةلبانحلاو ةيكلاملا ضعب هب لدنساو رجح نبا لاق
 امنا هلسغل بجوملا ناف ىنعملا ىلا اورظن روهمجلا نكل . ةقيقحلاب المع لسفلاس
 ىف ىليعامسالا دنع ام هديؤيو . هلحم ريغ ىلا ةزواجملا بجت الف جراخلا جورخ وه

 ْنَم ر : هلوق اذه ريظنو . يذملا ىلع ريمضلا داعاف ( هليغاو أضوت ) : لاقف ةياور

 نولئاقلا فلتخاو . هعيمج سم ىلع فقوتي ال ضقنلا ناف ( اًضَوَتَيْلَك هركذ سم

 هيف ةينلا بجت ىناثلا ىلعف . دبعتلل وأ ىنعملا لوقعم وه له هعيمج لسغ بوجوب
 لوبق ىلع هب لدتساو : لاق نأ ىلا . رهاظ وهو ىذملا ةساجن ىلع اضيأ هب لدتساو

 هينو . عوطقملا ىلع ةردقلا عم نونظملا ربخلا ىلع دامتعالا زاوج ىلعو . دحاولا ربخ

 ىف ناك لاؤسلا نا حص ول هنا مث . ىلع ةرضحب ناك لاؤسلا نأ نم انمدق امل رظن

 نع هيقرتف ربخلا فحت ىتلا نثارقلا دوجو لامتحال ىعدملا ىلع اليلد نكي مل هتبيغ

 ءاتفتسالا ىف ةبانتسالا زاوج هيفو : لاق نا ىلا ضايع ىضاقلا هلاق . عطقلا ىلا نظلا

 نم هيلع ةباحصلا ناك ام هيفو . هلكوم ةرضحب ليكولا ىوعد زاوج هنم ذخؤي دقو

 كرت ىف بدألا لامعتسا هيفو . هريقوتو ملسو هيلع هللا ىلص عبنلا ةمرح ظفح
 قلعتي ام كرتو . راهصالا عم ةرشاعملا نسحو . افرع هنم ىحتسي امل ةهجاوملا

ىيحتسا نمل هب فنصملا لالدتسا مدقت دقو . اهبراقأ ةرضحب اهوحنو ةارملا عامجب
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 طيرفتلا مدعو ءايحلا لامعتسإ :: نيتحلصملا نيب اعمج هيف نأل لاؤسلاب هريغ رماف
 . ىهتنا . مكحلا ةفرعم ىف

 ( اضوت ) : هلوقب لدتساو رجح نبا لاق ( ةالصلا ءوضؤ أضوتي مث ):: هلوق

 وهو هريغو دواد ىبأل ةياور ىف كلذب حرصو 7 يذللا جورخب بجي ال لسنلا نا ىلع

 ىكح : لاق نا ىلا لوبلا نم ءوضولاب رمالاك هنم ءوضولاب رمالا نا ىلعو . عامجإ
 بجي امك ىنعي هجورخ درجمب ءوضولا بوجوب اولاق مهنا موق نع ىواحطلا

 هاور امب مهيلع در مث . كلذب رما عراشلاف دبعت هناو ينملا جورخ درجمب لسفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ؛ئبنلا لاس لاق يلع نع ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم
 .مكح ىذملا مكح نا اذهب فرعف ( َلُشُصْلا يبلا يفو ؛وُصَولا هي ) : لاقف يذملا نع
 ٠ ىهتنا . هدرجمب ءوضولا بجوي هنا الا ءوضولا ضقاون نم هريغو لوبلا

 حاضيالا ىف هب لدتسا ( هلكا هللا لحا ماعط نم اًّضَوتث ال ) : هلوق _ 4
 . هء۔وضو ضقتني ال هرارطضال ريزنخلا محل وأ مدلا وا ةتيملا لكا نم نا ىلع

 ِ . رانلا تسم ام لكا نا كلذكو

 تتم اكم مكدحا اضوتي ) : تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور ام اماو

 تس ام ءوضولا ) بنكلا ضعب ىف ام ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ( رانلا
 . هنم مغلاو ديلا لسغ هب دارملاف ( رلا تم ان اوأَّضَرَت ر : هلوقو . ( رانلا

 بهذ : ىوونلا لاق . ةالصلا ءوضو هيلع بجواو هرهاظ ىلع هلمح نم مهنمو
 نممو . رانلا هنتبسم ام لكاب ءوضولا ضقتني ال هنا ىلا فلسلا نم ءاملعلا ريهامج

 ءادردلا وبو دومسم نب هللا دبعو ىلعو نامثعو رمعو ركب وبا هيلا بهذ

 ىسوم وباو تباث نب ديزو ةرمس نب رباجو كلام نب سناو رمع نباو سابع نباو

 ىضر ةشئاعو ةماما وباو ةعيبر نب رماعو ةحلط وباو بعك نب ىبأو ةريره وباو
 كلام بهذم وهو نيعباتلا ريهامج هنلا بهذو . ةباحض مهلك ءالؤهو مهنع هللا

 روث ىباو ىيحي نب ىيحيو ةيوهار نب قاحساو دمحاو ىعفاسشلاو ةفينح ىباو

 هتسم ام لكب ةالصلا ءوضو ىعرشلا ءوضولا بوجو ىلا ةفثاط تبهذو . ةمثيخ ىباو

 . ةبالق ىباو ىرهزلاو ىرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نبا رمع نع يورم وهو رانلا

 ثيداحالاب روهمجلا جتحاو . ( رانلا تّسَم انم اواُضَوَت ) ثيدحب ءالؤه جتحاو
 تتم ام +وضول ا ) ثيدح نع اوباجاو . رانلا هتسم امه ءوضولا كرتب ةدراولا

. رجآ ناك ) هنع هللا ىضر رباج ثيدحب خوسنم هنا . امهدحا : نيباوجب ( رأثلا
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 وعو ( الا نكس ابم ءوضولا كرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمالا
 مهدين اساأب ننسلا لهأ نم امهريغو ىئ اسنلاو دواد وبأ هاور حيحص ثيدح

 اذه نا مث . نيفكلاو مفلا لسغ ءوضولاب دارملا نا : ىناثلا باوجلاو . ةحيحصلا

 هنا ىلع كلذ دعب ءاملعلا عمجأ مث . لوالا ردصلا ىف ناك هانيكح ىذلا فالخلا

 . ىمقلعلا نم ىهتنا . رانلا هنسم ام لك نم ءوضولا بجي ال

 نيغلا رسكب ةبيغلا ( ءوضولا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا ) : هلرق - 5

 ركذا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هل ةبيغ ال قفانملا نال ملسملا ةبيغ اهب دارملاو
 , مولعم وه امك انزلاو كرشلا كلذ نم اونثتساو ( سلا هفرعي هيفام قيافلا
 نوكي لجرلا تيارا : ديز نب رباجل ليق ) : لاق مامض ىورو حاضيالا ىف لاق

 ؟ هتبيغ مرحت ىذلا نمو : هل ليق . ال : لاق ؟ ةبيغ هلأ هيف عقاف سانلا ىف اعاقو

 سرخا . مهلاوما نم هنطب فيفخ . نيملسملا ءامد نم رهظلا فيفخ لجر ) : لاق
 هل ةمرح الف هاوس نمو . هتبيغ مرحت ىذلا اذهف ‘ مهضارعاأ نع ناسللا

 . ( هيف ةبيغ الو

 ؟ ةبيغ هلا بنكلاب فرعي لجرلا ىف لوقت ام ءاثعشلا ابا اي : تلق ) مامض لاق
 . ةمرح الو هل ةبيغ ال لاق . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمال شاغلاو تلق ال : لاق

 لكا نم : لاق ؟ ملو تلق . ال : لاق ةبيغ هلأ هلمع ىف شغي هديب عناصلاو : تلق

 ةمرح الو كونهم لكل ةبيغ ال الا ة رتسلا كوتهم وهو ةمرح الو هل ةبيغ..الف مارحلا

 انايحا بوتيو . انايحا بنكي هناف :: تلق ؟ قلخلا دنع فيكف . نيملاعلا بر دنع هل

 لجر !اذه : لاق ؟ سانلا نم اذه فنص ىاف . انايحا بوتيو . انايحا سفيو

 . ىهتنا ( ةمالاب ءىزهتسم . هللاب فختسم

 ٠ اتوص عمسي ىتح فرصني الف هتالص ىف مكدحا كش اذا ) : هلوق - 8

 اهضافتنا ىف كشو ةراهطلا نقيت نم نا ىلع حاضيالا هب لدتسا ( احير مشي وا
 : لاق مث ثيدحلا ركذف . نيقيلاب تبث ام كسلا عفري الو . اهنم هنيقي ىلع نوكي

 لاحلا اذه ىلع ةالصلا ريغ ىف كلذكو . هتراهط ىف رثؤي ال ةالصلا ىف هكش ناكف

 . ىهتنا . ملع ! هللاو

 ىلص هللا لوسر ىلا اكش هنأ دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفلو

 لقني ال ) :: لاقف ةالصلا ىف ءىشلا دجي هنا هيلا ليخي ىذلا لجرلا ملسو هيلع هللا

. ( احير مشي وا اتوص عمسي شحفرَصني ال دا
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 سيلو ٠. ثدحلا نقيتي مل ام ةالصلا ةحص ىلع بابلا ثيدح لدو رجح نبا لاق

 ناك ظفللا نم عسوأ ناك اذا ىنعملا نال نيقيلاب نيرمالا نيذه صيصخت دارملا
 ءاقب مكح ىف لصأ ثيدحلا اذه : ىوونلا لاقو . ىباطخلا هلاق . ىنعملل مكحلا

 ذخاو . اهيلع ءىراطلا كسلا رضي الو كلذ فالخ نقيتي ىتح اهلوصا ىلع ءايشالا

 ضقنلا هنع ىورو . اقلطم ضقنلا كلام نع ىورو . ءاملعلا روهمج ثيدحلا اذهب

 : لاق نا ىلا ىرلا سحلا نع ليصفتلا اذه ىورو . اهلخاد نود ةالصلا جراخ

 هنال . رمخلا حير هنم دجو نم ىلع دحلا بجو] نمل هب لدتسي : ىباطخلا لاتو

 تاهبشلاب آر۔ن دودحلا نأب قرفلا نكميو . مكحلا هيلع :بترو حيرلا نادجو ربتعا
 . ققحتم هناف لوالا فالخب ةمئاق انه ةهبشلاو

 ىلع اهديب هتسم ىنعي ( اضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم اذا ) :: هلوق - 7

 اميأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب هل لدتساو ى دعاوقلا ىف هب مزج امك حجارلا

 اهجرف لار اهييب تضفأ ةارما اَميآو .ء؛وضؤ ضقتنا مرگد لاي هب ىضفأ لُجَر
 . ةذللا دوجو ةاعارمل كلذب رمالا نا ىلا ءاملعلا بهذف لاق . ( اه:وضُو ضقتنا

 . فكلا نطابب سمللا انئاملع ضعب ربتعا كلذلو

 ركذف . خلا ةروعلا نم ءوضولل ضقانلا ردقلا ديدحت ىف انباحصأ فلتخاو

 . . ملعا هللاو . امهريغ نود ربدلاو ركذلا هنا هب لومعملا نا

 ضعب ىف ىور امل لئاح ريغ نم ةرشابم ديلاب سمللا نوكي نا اضيا دبالو

 سيل ديب اًدِصاَق ةجف َنَم نم ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع رابخالا
 ٤ . ملعا هللاو (ّضَوَتَيلَت طني هنود

 ةساجن ىلع انباحصال ليلد هيف ( اضونيلف سلق وآ ءاق نم ) :هلوق - 9

 اميف رتوك امنا ةراهطلاو . ةراهط ءوضولا نال دعاوقلا ىف لاق 8 سلقلاو ءىقلا

 ضرم نم جرخ ةهج ىا ىلع ءوضولا ضقن دسجلا نم جرخ اذا هنا تبثف . سجنلا
 ثيدحلا اذه ركذف . ىنعملا اذه ىف هباحصاو ةفينح وبا انباحصا قفاوو . ةحص وأ

 دجو اذا سلقلا نم ءوضولا هللا همحر ملسم ةديبع وبأ بحتسا دقو : لاق مث

 . هرخآ ىلا . مفلا دح غلبي مل ناو قلحلا ىف همعط ناسنالا

 ىلصي مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنلبقي تلاق ) : هلوق - 8

هيلع ءوضولا ضقنني الف هتيرس وا هتجوز لبق ناو : دعاوقلا ىف لاق ( اضوتي الو
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 هئاسن ضعب لبقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هوبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحل

 هلوقب انيفلاخم ضعب ضراع ناف : حاضيالا ىف لاق . هرخآ ىلا اضوتي الو ىلصي مث
 ةماعلا ةءازق ليلدب عامجلا انه اه سمللا هل ليق (2) « اَسّتلا ؛متسمال آ ه :: لاعت
 نع ةيانك ةرشابملاو اضيأ سمللا نالو نينثا نم الا نوكت ال ةلعافملاو نستآل وا

 مدع ىلع انباحصأ قفاوو . خلا عامجلا ىلع لدي انه اه سمللا ناكو . عامجلا

 : . ةفينح وبأ ةلبقلا ىف ضقنلا

 انناحصا بهذم ىلع لكشم اذه رهاظ ( كطخس نم كاضربو ) : هلوق - 0

 ةوادعلاو ةيالولاك لجو زع هلل ناتفص اضرلاو طخسلا نآ نم هللا مهمحر ةبراغملا

 . لبجلا لهأ نم انباحصأ بهذم وه امك رانلاو ةنجلا امهو هلاعفأ نم نالعف ال
 كطخس نم كاضرب ذوعأ ) زوجي الو هلهج عسي ام لاؤس ىف تالاؤسلا ىف لاق

 ذوعأ ). زوجي لاق هنا هللا همحر رامع ىبأ نع حوتفلا وبآ ىورو . ( كنم كبو

 . ةغللا عاستا ىلع لب لاعفا طخسلاو اضرلا نأ ىنعم ىلع ال ( كطخس نم كاضرب

 يا « ارْوَت مكؤامم حبصأ نإ ه : ىلاعت لاقو . فوصوملا ماقم ةفصلا نوميقي مهنال
 طخاسلا ىضارلاب ذوعأ ىنعملاو لاق نأ ىلا . نومئاص ىأ موص موق لاقيو ارئاغ

 . احيحص هدجت كلذ مهناف

 اذهو .: لعافلا مسا ماقم ردصملا ةماقا فوصوملا ماقم .ةفصلا ةماقاب دارملاو

 لولدم نم ديعب طخاسلا ىضارلاب ذوعا ىنعملاو هلوق نكلو . حيحص ليوأتلا
 ىنعملا دعب وفعلا دعب (نمب) تناك ناو (نم) طاقساب ةخسنلا تحص نا ادج ةرابعلا

 هنا ىلع صن دقو (كنم كب ذوعأ) ىنعم ىلا عجريو ةرياغملا مزلتسي هنال ادج

 : لاقي نأب ليواتلا نم برض ىلع الا زوجي ال هنأ دارملا : لاقي نأ الا مهللا . زوجي ال

 (3) ،هيتإ ال هللا َنم اجلم آل » : ىلاعت هلوق رهاظو . الثم كباقع نم كب ذوعا ىنعملا

 كنم كب ذوعا ىنعم وهو (هللا ي هلا ني اَجْلآر: لاقي نأ حصي هنا ىلع لدب
 " ٠ دحاو ءاجللاو ةذاعتسالا نال

 ىلاصت هلوق ىنعمف هيلا تاجل ىا هب تذعتساو نالقبا تذع حاحصلا ىف لاق
 نوك. ريدقت ىلعو . هرافغتسا ىلا الا هللا باذع نم اجلم ال : ريسفتلا ىف ركذ ام ىلع

 ٠ ١ 6 ةيآ . ةدئاملا ةروس ٠:43 ةيآ . ءاسنلا ةروس (2)

٠ 118 ةيآ . ةبوتلا ةروس (3)
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 هلس -َ;_ :.-

 . ( كران نم كتنجبو كباقع نم كوفعب ذوعأ )` ىنعملا ريصي يلعف اضرلاو طخلا

 ىنعملاو .ىلامت هللاب ىه امنا ةيقيقحلا ةذاعتسالا نال ليواتلا نم برض ىلع اذه لعلو

 ررحيلف . ملعأ هللاو رانلا نع ةنجلاب و . باقعلا نع وفعلاب ىننغا مهللا : ملعا هللاو .

 ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل ( اضوتي ملو ىلصف لكاف اسيح ) :: هلوق - 1

 ىتح ربيخ ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جرخ هناإ) ,دانسالا ركذ دعب

 الا تؤي ملف داوزالاب اعد مث , رصعلا ىلصف ربيخ ىندأ ىهو ءابهصلاب اوناك اذا `

 " انلكاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكاف ى لب ىأ : ىرثف هب رماف قيوسلاب

 . ( اضوتي ملو ىلص مث انضمضمو ضمضمف برغملا ىلا ماق مث

 رقسلا ىف دازلا ىلع ءامقف رلا عمج هيف ( داوزالاب اعد مث ) : هلوق رجح نبا لاق

 حدقي ال كلذ نأو . رافسالا ىف داوزالا لمح هيفو . الكأ رثكا مهضمب ناك ناو

 هنم بيصيل دازلا عمجيف ركسملل رظني مامالا تاو . ةجاحلا لها نم هوعيبيل هتلق

 . هعم داز ال نم

 امل ءاملاب لب ىأ اهفيفخت زوحي و ءارلا ديدشتو ةثلنملا مضب ( ىرثف ) : هل وق

 تسم امم ءوضولا نآ ىلع ليلد هيف : ىباطخلا لاق : لاق نأ ىلا ‘ سبيلا نم هقحلي

 هب لدتساو : لاق نأ ىلا . عبس ةنس تناك ربيخو مدقتم هنال خوسنم رانلا

 دعب ةضمضملا بابحتسا ىلعو . دحاو ءوضوب رثكاف نبتالص زاوح ىلع ىراخبلا

 ىراخبلا ثيدح ريغ انم .فنصملا هاور ىذلا ثيدحلا نأ رهظ مث . هرخآ ىلا ماعطلا

 . بارشلاو ماعطلا باب ف هللا همحر هل ىتايس ىراخبلا ثيدح ناف

 طلخلا سيحلا :: حاحصلا ىف لاق ( نمسب ثتلملا قي وسلا سيحلا ) :هلوق ٠:

 : زجارلا لاق . طقاو نمسب طلخي رمت وهو سيحلا ىمس هنمو

 طيتْعب عت هت آلا سئَحلا طيآلا عت آم نسسلاو زعلا
 : رعاشل ا لاق . هذختا ىأ اسبح هسحب سيخلا ساح هنم لاقي

 ُبسْنُج ىتشب سحلا ُساَحْي اذإو امل ىتمندآ ةهيرمع نوكت اذإو

 . ىلقلا تلسلا وا ريعشلا قيقد وه ىدوادلا لاق رجح نبا لاق قيوسلاو . خلا

 حضوم سم نم ىلع الو ءوضو بنذلا مجع سم نم ىلع سيل ) :هلوق - 2
نم مدقت امل هيلع ءوضو ٧ نيجرفلا ادع ام سم نم كلذكو ( عءوضو دادحتسالا
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 مجعلاو . امهريغ نود ربدلاو ركذلا ءوضولاب ضقانلا نا هب لومعملا نا نم دعاوقلا
 لثم بنذلا لصا مجنلا حاحصلا ىف لاق . نونلا حتفب بنذلاو . ميجلا نوكسب

 . امهيف ناكسالاب بجعلا وأ مجعلا نيتغل هيف نأ ىنعي \ صعصعلا وهو بجعلا

 فاقلا حتفب ءىقلا . خلا ( ةالصلا ناضقني ال فاعرلاو ءىقلا ) :هلوق - 3
 لصاحلا هب دارملاو ائيق ءوقي ءاق لوقت , ردصم لصالا ىف ةزمهلاب و ءايلا نوكسو
 ىلا لصو ام لك نال . كلامل افالخ قافتالاب انباحصأ دنع سجن وهو . ردسملاب

 ىلص لاق هنا ىور ام ءىقلا ةساجن ىلع ليلدلاو حاضيالا ىف لاق \ سجن فوجلا

 ىلص ربخاف ( هئيق ىف عجري مث ءىقي بلكلاك هتبه ىف عجارلا ) : ملسو هيلع هللا
 ىف عجري نا زوجي ال:امك هتبه ىف ناسنا عجري نا زوجي ال هنأ ملسو هيلع هللا

 نم جرخي مدلا فاعرلا : لاق ثيح حاحصلا ىف هطبض امك مضلاب فاعرلاو

 . خلا ةفيعض هيف ةفل مضلاب فعرو فعريو فعري لجرلا فعر دقو . فنالا

 . (4) حتفلاو مضلاب عراضملاو حتفلاب ىضاملل طبضف

 ىف ركذ . هرخآ ىلا ( اضوتي ملو ىلص مث اهلكاف ةبرؤم فنتكب ) :: هلوق _ 4
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : سابع نبا نع امهادحا : نيتياور ىراخبلا

 ىلص هللا لوسر ىار هنأ . هريغ نع ىرخالاو . اضوتي ملو ىلص مث ةاش فتك لكا
 ملو ىلصف نيكسلا ىقلآف ةالبصلا ىلا ىعدف ةاش فتك نم زتحي ملسو هيلع هللا

 ىلع ام لكا ىأ (قرعت) و همحل ىأ ( ةاش فتك لكا ر :: هلوق رجح نبإ لاق

 دافاو. . اضيا قارعلا هل لاقيو . مظعلا وهو ءارلا نوكسو ةلمهملا:نيغلا حتفب قرعلا
 ىمهو بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض تيب ىف ناك كلذ نا: ليعامسا ىضاقلا

 ىتايس امك ةنوميم تيب ىف ناك هنا لمتحيو . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مع تنب
 نأ هيفو : لاق نآ ىلا همع تنب ةعابض نأ امك سابع نبا ةلاخ ىهو اهثيدح نم

 . ىهتنا . لبقت اروصحم ناك اذا ىفنلا ىلع ةداهشلا

 ءوضولا ديميف هتالص عضوم نمو فصلا عضوم نم جرخي ىلصملا نا هللا همحر ىملاسلا دافا (4)
 اماما ناك ناو . هل قبس ام ىلع ىنبيو ىلصملا مكح ىف هنال هعوجر ىنف الو هفارصنا ىف ملكتي الو

 صني مل ثيدعلا نال ث فلغتسي مل نا اذهو . ةالصلا مهب متيف مهيلا دوعي ىتح فقو ثيح هورظتنا

٠ ةالصلا ضاقتنا ىلع
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 ةددسشم ءارو ةحوتفم ةزمهو ةمومضم .ميمب ىنعي ( ةرفوملا ةيرؤملا ) ; هلوق
 . برؤم رفوم لكو . هريفوت ءىشلا بيراتو :: حاحصلا ىف لاق . ةدحوم ءابو ةحوتفم

 . رسكي مل امات ىأ ابرؤم اوضع هاطعا لاقي

 هفك نطابب وأ . هديب ةرشابم اضعب وا الك ىا ( هركذ سم ) : هلوق._ 15 “
 لاق : ىمقلعلا لاق . فالخ هيف انريغ دنعو . مدقت امك انباحصأ ضعب دنع طقن
 فكلا نطابب ىمدآلا جرف سمب ءوضولا ضاقتنا انبهذم : ىعفاش وهو :ىريمدلا
 رمع نباو صاقو ىبا نب :دعسو باطخلا نب رمع لاق هب و . هريغب ضقتني الو
 ناباو حابر ىبأ نب ءاطعو بيسملا نب ديعسو ةشئاعو ةريرج وباو سابع نباو
 ىزرمزلاو ةيلاعلا وبأو دهاجمو راسي .نب ناميلسو ريبزلا نب ةورعو نامثع نبا
 . كلامو

 هنعو . دمحأ نع ةياور وهو دعاسلاو فكلاب سمللا ضقني : ىعازوالا لاقو
 ىرخاو . بحتسم :وضولا نا ىرخاو . اهنطبو فكلا رهظ ضقني هنا ىرخأ ةياور
 هبو اقلطم ضقن ال ةفئاظ تلاقو . كلام نع ةياور ىهو ةوهشب سمللا طرش
 سابع نبا نع رذنملا نبا هاكحو رامعو ةفيذحو دوعسم نباو بلاط ىبا نبا ىلع لاق
 ةفينح وبأ بهذ هيلاو . ىروثلاو ةعيبرو ءادردلا ىبأو نيصحلا نى نارمعو
 ململا لهأ ضعب لاقو . ىرذنملا نبا هراتخاو نونحسو مساقلا نباو هباحصأو

 ءوضولا ىوز بيطلا وبأ ىضاقلا هلاق . هريم نود هسفن ركذ هسمب ضقتني

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةباحصلا نم اسفن رشع ةعضب نع ركذلا سم نم
 : . خلا .ملسو

3:
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 رشع نماخلا بابلا

 ءوضولا ضقني ىذلا مونلا ىف

 دجس : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا - 7
 : تلقف > لصف م اقف خفنف طغ ىتح ملس و هيلع هلل ١ ىلص هلل ١ لوس ر

 ءوضؤلا امن ا « : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف تمن دق هللا لوسر اي

 . « ًاعجطضمم مان نمت لَع

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 118 ٠
 : عيب رلا لاق . « :رذلا اك و ناتبقلا » : لاق ملسو هيلغ هللا ىلص

 . ةبرقلا مف هب دشي ىذلا (1) طيحلا ءاكولا

 لوسر باحصآ ناك : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ت 9
 مث مهسوؤر ققخت ىتح اسولج مات ملس و هيلع هلل ا ىلص هللا

 ىلع مه دهانشي ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلاو نوؤّضوتيي ال و نولصي

 . ءوضولا ةداعإب مهرمأي الو ةلاحلا كلت

 رمع نع ىنفلب دقو : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0

 . أضوتي الو لصي مث ادعاق ماني هنأ هنع هللا يضر باطخلا نبا

 ى « ٣

 طخب ريمبلا طغ :: ديز وب] حاحصلا ىف لاق ( خقنف طغ ىتح ) : هلوق 7

 ةقانلاو . ريده وهف ةقضشقشلا ىف نكي مل ,اذاف , ةقسشتىشلا ىنف رده ىأ اطيطغ

 لحم ىف لاقو . هريخن نونجملاو مئانلا طيطغو . اهل ةقسثقش ال اهنال طفت الو ردهت

 رسكلاو مضلاب ىنعي .خلا .اريخن رخني رخن هنم لوقت فنالاب توص ريخنلاو : رخآ
 » افيفخ ارصق نكي مل ام ىأ ) اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا ءامنا ( ٠: هل وق

 ةلاح ىف اليقث اليوط نوكي نأ : اهدحا : ماسقا ةعبرأ ىلع مونلا نأ كلذو

٠ لبحلا خ (1)
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 ريغ افيفخ اريصق نوكي نا : ىناثلا . ءوضولا ضقني هنا ىلع نقيتم .اذهف عاجطضالا

 و] مايق نم ءىضوتملا اهيلغ ناك ةلاح ىأ ىلع ءوضولا ضقني ال اذهف لقعلل ليزم
 هيلع بلغي مل ساعنلا نأ ىنعمب اليوط افيفخ نوكي نا : ثلاثلاو عاجطضا وأ دوعق
 ضاقتنالا هيف لصالاو اعجطضم ناك اذا فالتخا هيف اذهو . هجلاعيو هلواطي نكلو

 ىف كلذ عيمج ركذ امك . هيف فلتخم اضيا اذهو اريصق اليقث نوكي نا :: عبارلاو

 دوعقلا مون ىف ركذو . اهيلع فوقولاب ملعي امك فيرحت هتخسن ىف نكل ث دعاوقلا
 ىف مونلا هب ىهتنا اذا دجاسلا نأ ركذو . فالتخ) هيف . هب لاطو ائكتم ناك اذا

 : لاق مث افالتخا عكارلا ىف ركذو هؤوضو ضقتنا ابلاغ ثدحلا جورخ ىلا لوطلا

 ثدحلا جورخ نكمي ناك ناف مونلا ىف تاثيهلا بلغا ىلا رظنلا عيمجلا دوصقمو

 ءوضولا بجي ملو ضقنني مل سكعلاب ناك ناو . هؤوضو ضقتنا هب رعشي ملو
 . خلا . طاتحا نا الا

 ضقني ثدح مونلا نأ ::: امهدحا : لاوقا ةمبرا مونلا ىف حاضيالا ىف ركذو

 عاجطضالا مون الا ءوضولا ضقني ال هنا : ىناثلا . هليلد ركذو ءوضولا هريثكو هليلق
 ملسو هيلع "للا لص .هللا لوسر باحصا ناك ) : هلوقبو ثيدحلا .اذهب هل لدتساو
 ىف هنال هؤوضو ضقتنا ءىش ىلع ائكتم وا ادجاس مان نم نا ثلاثلا : ( ثيدحلا

 ىتلا ثيداحالا لمحت ناب ثيداحالا نيب عمجلا بهذم : عبارلا . عاجطضالا ىنعم
 مونلا ىلع ضقنلا بجوت مل ىتلا ثيداحالاو . ليقثلا مونلا ىلع ضقنلا تبجوا
 ةلعلا درطتو سايقلا حصي ىتح لوقلا اذه ىدنع بجوي رظنلاو : لاق . فيفخلا

 . خلا . هيلع ىمغملاو ناركسلاو نونجملا ىف

 . خلا تسالا ءاكو حاضيالا ىف ةياورلا ( ربدلا ءاكو نانيعلا ) :_ هلوق (8
. اقلطم ءوضولا ضقني ثدح مونلا نا : لاق نمل هب لدتساو
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 رشع عساتلا بابلا

 نيفخلا ىلع حسملا ىف

 : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 .طق (1) « هيح ىنَع حسم ملسو هئلَع هللا لص هللا لوسر تيآ ر ان ه

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 (2) هيخ ىلع حسم ملَسَو يلع للا ؟لَص مللا لوُسَر تيآ ر ام : تلاق
 عطقي رأ نيبعكلا نم هيلجر لجألا عطقي نآ تذدَو ىناو س طق
 ( . اَمهيلَع َعَسَمَي نآ ثي نيفخلا

 (3) ةمتامج تكردأ : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 ٠2 م 7 % , .

 غتسسَي لمم ؛مهتلانسَف ملسو ميلع هللا ؟لص هللا لوسر باحصأ نم
 لاق . ال : (4) اولاق ؟ميَفُخ َلَع ملسو هيلع هللا ىلص مّللا لوسر

 هباتك ىف انبطاخي ىلاعت هللاو هيفخ ىلع لجرلا حسمي فيك : رباج
 . مهثيداحآ ىف ان وفلاخم هي و ري امب ملعآ هللاو . ءوضولا سفنب

 يلع نع ىنغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 34
 هيلع هللا لص ىبنلا لأسف ميث ز ىدحإ رسكنا هنأ بلاط ىبأ نبا
 . معن» : هل )5) لاق ِرِئاَبَجل ١ ع حسمي نآ ملسو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ىلع حسمأ نأ نم ل ١ ُتَحأ ىمدق ىلع نيكَتل ١ لمحأ نأل » : تلاق

 ...... « نيفلا

 ىلص هللا لوسر نآ ىنفلب ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 ضعب ناكو ءوضولا عب هب حسمي اليم اذختم ناك ملسو هيلع هللا

٠ لاقف (5) ٠ اولاقف خ (ه) ٠ ةلمج خ (ة) + هيفخ () ٠ هيفخ خ ()
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 بادآ باب ىف روكذم ثيدحلاو . هب فّتَجيو . هايا هلواتيث هئاسن
 " .ءوضولا

 ءىبنلا انع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 . عوضؤلا ىف هيأر ضثَبي عَسَم هنأ : ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر تعمس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 هنع ىنغلب و : لاق « يأرلا نم نانذألا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . هيَتأآو هسأر اهب حتست ةقوَع قرغ هنا ملسو هيلع هللا ىلص

 «؛٢ ٣ ٢

 رئابجلا ىلع حسملاك توبثلاف هقلطا كلذلو ايفنو انوبث ىا نيفخلا ىلع حسملا ىف
 . نيفخلا ىلع حسملاك ىفنلاو سارلا حسمو

 (طق هيفخ ىلع حسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام ) : هلوق (1

 هنأ الا نافخ هل ناك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا ىلع لدت بابلا ثيداحا . خلا

 : لوقن تناك اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دعاوقلا ىف ىورو 0 امهيلع حسمي ال

 . خلا ( امهيلع عس الو “طَق ناف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ناك ام رلاو )
 ىا طق نافخ هل ناك ام هنأ دعاوقلا ىف ام ىنعم نوكي ناب امهنيب عمجلا نكميو

 ةيراعلا ىلع امهيلع حسمي مل هنا ىلا نيفخلا توبث ىلع لدي ام لمحيو . امهكلم ام
 ١ ©. ملعا هللاو . ةسبالم ىندال ةفاضالاو . الثم

 ةثالث ىلع هيف سانلا فلتخا : نيفخلا ىلع حسملا ىف كلذ لبق دعاوقلا ىف لاقو

 رفسلا ىف ةرورض ريغ نم قالطإب هتزاجا ىلا انيفلاخم رثكا بهذف : بهاذم

 اميف انباحصأ عمجاو . رضحلا نود رفسلا ىف هتزاجإ ىلا نورخآ بهذو 0 رضحلاو

 نع يورم وهو . ةباحصلا نم فلس كلذ ىف مهلو نيتلاحلا ىف هعنم ىلع تملع
 يضر ةشئاعو لالبو ةريره ىباو بلاط ىبا نبا يلعو هنع هللا ىضر سابع نبا

 هنا ىلا بهذيو . ةدئاملا لوزن لبق كلذ ناك امنا لوقي سابع نبا ناكو . اهنع هللا

 هللاو نيفخلا ىلع حسمن فيك : لوقي ديز نب رباج ناكو . ةدئاملا ةيآب خوسنم

 ناك ام هللاو ) :: لوقت اهنع هللا ىضر ةشئاع تناكو ؟ ءوضولا سفنب انبطاخي ىلاعت
تعمق ىلجر ذأ تذذولذ . امهيلع عس الو طق نافع ملسو هيلع هللا ىلص 0ىيئلل
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 ثدحا اذا ءىضوتملا نا انباحصأ دنع هيلع عمجملا رمالاو ; ( نيفخلا َلَع حسما موي

 نيمدقلا ةراهط ناو . ارفاسم وأ ناك اميقم هيمدق لسفيو هيفخ عزنيو اضوتي
 (هكلُجأو) أرق نم ةءارقب لدتساو . حسملا امهتراهط : لاق نمل افالخ لسفلا ىها

 . هتنا حسملاب سارلا ىلع افطع ضفخلاب

 لسغ ىف ليق ام برقأو : لاق ثيح ىنازاتفتلا هركذ ام هباوجو :: لوقأ ..

 راجلا لحم ىلع فطعلل لاجم ال. هنال لسغلا بجوت بصنلا ةءارق نأ لجرالا

 رجلا وا . ةلكاسشملا قيرطب هيلع رجلا ةءارق لمح بجوف . سابلالا عم رورجملاو
 ادارم ( مكلجراب اوحسماو ) ريدقتب وأ . ةياغلا برضب سابلالا ءافتنال راوجلا ىلع

 نيب عمجلا مازتلاب وا . دابصتقالا بوجو ىلع اهيبنت حسملاب هيبشلا لسفلا هب
 ةءارق لمح زاوجو امهيواست ملس ولو . نيتءارقلا فالتخال اعفد زاجملاو ةقيقحلا

 للخت بوصنملا ىلع فطعلا ىف نأ ةنيرقب لحملا ىلع فطعلاب حسملا ىلع بصنلا
 .نيرمالا زاوج ىلع لدت وأ ، لمجملا ةلزنمب ةيآلا ريصت نأ هتياغف ىبنجالاب لصافلا
 قفوآ .اذه ناكف كرتلا ىلع ديعولاو لسفلا بوجو ىلع ةروهشملا ثيداحالا تلد دقو

 ىلا برقاو . ءوضولا نم ةدوصقملا ةراهطلا ليصحتب ىفوأو . نورثكالا هيلع امل
 . هيلا عوجرلا نيعتف ةباصالا نودب ةلاسإ ال ذا حسملا نم لسفلا ىف امل طايتحالا
 . ىمتنا

 ةيآب خوسنم هنأ ىلا بهذيو ) : سابع نبا نع ةياور هللا همحر هلوق نكل
 . اهلوزن لبق نوأضوتي اوناك مهنأ ىلع لدي _ ءوضولا ةيآب ىنعي ( ةدئاملا

 حجارلاو . اقلطم انل عرش انلبق نم عرش ناب لوقلا ىلع ىشمتي :امنا اذه نأ رهاظلاو

 نساحمو ديحوتلاك خسني ال ام ىف الا انل عرشب سيل انلبق نم عرش نأ اندنع

 . ررحيلف ملعا هللاو . قالخالا

 مّتيضَرآ ) دح ىلع ةيلدبلل نم نا رهاظلا ( حسمي نا نم ) :_ هلق 13
 . ملعا هللاو حسملا لدب انه ىنعملاو ةرخآلا لدب ىأ (2) ( ةرخآلا نم اندلا ةاتتكلاب
 . ( حسمي نأ نم ريخ ) ةخسن ىف تيار مث

 نونلا نوكسو ءثازلا حتفب دنزلا . خلا ( هيدنز ىدحا رسكنا ) : هل وق (34

 امهو . فكلا ىف عارذلا فرط لصوم ( دنزلا ) : لاق ثيح حاحصلا ىف هطبض امك

٠ 38 ةيآ . ةبوتلا ةروس (2)
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 عوسركلاو عوبلاو عوكلا نايب ىف مهضعب لاق . خلا س عوسركلاو عوكلا نادنز

 . : هصن ام

 دعسو ام عصزلاَو . غوُسركلا مرصئخل ىبي امد عوك ماتمنإلا ىلي مم
 طنَملا م ذذُحاَو . ليلاي ذف عوبر متم لُج ماهبإ ىلي مفو

 يئابجلا ( رئابجلا ىلع حسمي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاسف ) : هلوق
 ىنلا ناديعلا اضيا ةريبجلاو ةرابجلا : حاحصلا ىف لاق . ةرابج وا ةريبج عمج

 7 :: . هرخآ ىلا ماظعلا أهب ربجي

 ملاس ناك نميف امهدحا ':؛ نيعضوم ىف حاضيالا ىف تيدحلا اذهب لدتساو

 . حيحصلل اضوتي نا .اندنع هيلع بجاولا ناف ضعبلا ضيرم ءاضعالا ضعب

 ةريبجلا قوف نم ولو هيلع حسمي ةنا : امهدحا : لاوقأ ةثالث هيفف ليلعلا اماو
 : ىناثلا . ملعا هللاو اهوحنو ةقرخلا ةريبجلا' لثمو ى ثيدحلا اذهل هيلع مميتي الو
 . هضرفب درفنا دق مهدنع وضع لك نال : لاق . ليلعلل مميتيو حيحصلل أضوتي هنأ

 هولزنا ءالؤهو : لاق . ءىش مميتلا ىف هيلع سيلو حيحصلل اضوتي هنا :: ثلاثلا

 ةللا اوقتاف » :: لجو زع هلوقل ةلعلا دوجول ضرفلاب بطاخي مل هنال عوطقملا ةلزنم
 .ىناثلا لوقلا ىلع نامزلا اذه ىف اندنع هانيأر اميف لمعلاو ى خلا (1) ،“منْمَطَتش ام

 ملعا هللاو حسملا ىلع ناسنالا ردق نا حيحصلا ثيدحلا اذهل لوالا لوقلا بسانملاو

 ةضيرف مهدنع ءوضولا نال ءىش ءوضولا ىف هيلع سيلو مميتي هنا انموق دنعو
 حرجلا مع نميف امهيناث . ةدحاو ةضيرفب الا اندبعتي مل ىلاعت هللاو : اولاق . ةدحاو

 : لاق كلذك حسمي هناف فوفلم وهو الا هيلع حسملا هنكمي ملو ههجو وأ هدي لثم
 هيدنز ىدحا رسكنا هنا بلاط ىبأ نب يلع ىور هنا كلذو . ءوضولا ىلع اسايق

 رايتخا ىلع لدي اضيا اذهو . خلا هيلع اسايق كلذك مميتلا ناكف : لاق نآ ىلا

 . ملعا هللاو هيلع اسيقم هلعج ثيح لوالا لوقلا

 باب ىف هيلع مالكلا مدقت دق ( ءوضولا ىف هسأر ضعبب حسم ) : هلوق (7

 مقر نومضم نع هيف ثيدحلا حراشلل مدقت كلذكو . هضرفو ءوضولا بدأ

 . 128 و 6
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 نورشعلا بابلا

 ءوضولا عماج ىف
 ر

 يبا نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 9

 ءدبل نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بعك نبا

 امنإو : عيب رلا لاق . « هورذحاَق ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولا
 ( : سوفنلا يهلي هنأل ناهلولا هل ليق

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 130 _
 مكدحا ةيفاق نَع ناطيشلا دقعي » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 (1) اليوط ًالثل َكيَلَع ةَدقُع لك ناكم برضي تادقُع تالت مان وه اذإ
 تلقتنأ شوت اذإف ةدقع تلحنا ةللا ركذو ظقيتسأ اذإ ء دقاف ه. ك ۔ ٠2 = 1ً . ۔ 2 و ه. . - م .- 2.7 , . 2 . َ
 الإو ںيفنلا بيط اطعيت حبصيف ةدقع تلَعْنَأ لص اذإف ، ةدقع
 . « نالسك ںيفنلا تيبح عبصا

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 1
 لوسر يتواف هودجي ملف ًاءوضو سانلا سمتلاف ةالصلا تقو ناح

 سانلا َرَمأف ءاتإلا ىف هدي عضوف عوُضَوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ءىبتلا عباصأ ٍتحت ني عبني ءاملا تيأرف : سنآ لاق اوأضوَتي نآ ا
 ءوضولا : عيب رلا لاق (2) مهرخآ لا اواّضَوَتَف ملسو هيلع هللا ىلص
 وهو واولا مضب ءوضؤلاو٬هب اضوتي ىذلا ءاملا وهو واولا حتفب
 . لفنلا

:5:53 
 رخآ ربخ ىفو . ( ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولا ءدبل نا ) : هلوق (2

 هل لاقي ءوضولا ىف سانلاب كحضي اناطيش نا ) نسحلا نع رطانقلا ىف امك
 ث . ( ناهلولا

 | | ٠ ليوط ليل خ (:)
٠ مهرخآ دنع ىلا سانلا اضوت ىتح بطقلا ةغسن ىف مهرخآ ىلا اؤضوتف هلوق (2)



 ءوضولا عماج ىف (20) نابلا 0 . ١

 نال هنم دارملا ريسفت لعل ( سوفنلا ىهلي هنال ناهلولا هل ليق امنا ) :_ هلوق_

 ناسنالا لغشي ناهلولاب ىمسملا ناطيشلا اذه نأ كش الو . هلغش ىنعمب هاهلأ

 كلذك ناك ولو . ىهلي ىهلا نم ذوخام ناهلولا نا هدارم سيلؤ . كلذ ىلع ردق نا

 رسكلاب ( هلو ) ردصم لصالا ىف ماللاو واولا حتفب ناهلولا لب . ىهلملا هل ليقل
 . رصاق لعف وهو ( ريحت ) ىنعمب

 نأ ىلا . دجولا ةدش نم رحتلاو لقعلا باهذ ( هلولا ) : حاحصلا ىف لاق

 ' نا ىلا . اهدلوو ةأرملا نيب قرفي نا ( هيلوتلاو ) اناهلوو اهلو هلوي هلو دقو : لاق

 ىنعم ناهلولل ركذي ملو . ىهتنا هريحت ىأ ناسنالا هلوت ىتلا دالبلا دارأ : لاق

 ' "اذه ركذو ى ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نم نكل . رصاقلا لعفلا نم ةيردصملا ريغ
 !قتاف ناهلولا هن لاقأ ًاناطيىَم موضؤلل ناي ) هظفلو ريغصلا عماجلا ىف ثيدحلا
 آ . ملعأ هللاو . ناهلولا ىلع هحراش ملكتي ملو ( ءانا ساش

 : ليقف هليوأت ىف ءاملعلا فلتخا : مهضعب لاق (ناطيشلا دقعي) : هلوق (0

 لعفي ناطيشلا ناو هرهاظ ىلع وه لب ليقو . مدآ ىنب دقع نم ةراعتساو لثم وه
 . اهثفنو اهدقع نم رحاوسلا هلعفي ام وحن كلذ نم

 ىف لاق . تيبلا رخآ وهو رعشلا ةيفاق .هنمو هافق ىأ ( مكدحا ةيفاق ) : هلوق

 اضيأ ةيفاقلاو :: لاق نأ ىلا ثنؤيو ركذي قنعلا رخؤم روصقم ( افقلا ) .: حاحصلا
 . خلا ( مكدحا سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي ) : ثيدحلا .ىفو . افقلا

 نيرقلا كلذ لعافو سنجلا هب دارملا ناك : رجح نبا لات (ناطيسشلا) :هلوق

 هيلا كلذ ةبسنزوجتو . سيلبا وهو نيطايسثلا سار هب داري نأ لمتحيو . هريغ وأ
 . خلا . هيلا ىعادلا هب رمآلا هنوكل

 ءىش لك ةيفاقو . هقنع رخؤم ىأ : رجح نبا لاق ( مكدحا سار ةيفاق ) : هلوق
 . سأرلا رخؤم ليقو . افقلا ةيفاقلا : ةياهنلا ىفو . ةديصقلا ةيفاق هنمو س هرخؤم

 . مهانعم ىف نمو نيبطاخملا ىف ميمعتلا (مكدحا) : هلوق رهاظو . هطسو :: ليقو
 دنع ةعامج ىف ءاشعلا ىلص نم هب ىنعي . هركذ مدقت نم هنم صتخي نا نكميو
 : هلوق هلوانت نمو ءايبنالاك _ ناطيشلا نم ظفحي هنا هقح ىف درو نمو . مهضعب

 دقف همون دنع ىسركلا ةيآ ارق نمكو (3) ( ناَطَْس مهيلع كل سيل ىام نإ )
٠ 42 ةيآلا . رجحلا ةروس (ة)
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 اذه حرش رخآ ىف هركذاس ثحب هيفو ث حبصي ىتح ناطيشلا نم ظفحي هنا تبث
 . ىلاعت هللا ءاش نا ثيدحلا

 اديكات ةدقعلا ىلع هديب ىأ رجح نبا لاق ( ةدقع لك ناكم برضي ) :هلوق

 ىتح ملنانلا نع سحلا بجحي برضي ىنمم ليقو . كلذ الئاق . اهل اماكحاو

 جلي نأ سحلا بجح ىا « ميناَدآ ىلع اَنبَرَضَق ه : ىلاعت هلوق هنمو . ظقيتسي ال

 هخامص ىلع برض الا ماني دحا ام ) ديعس ىبأ ثيدح ىفو . اوهبننيف مهناذآ ىف
 . هرخآ ىلا ( دوقعم ريرجب

 مث س بصنلاو عفرلا نيتياور هيف رجح نبا ركذ ( ليوط ليل كيلع ) :هلوق
 ىا ءادتبالا ىلعف عفر نمو . ءارغالا ىلع بصنلاب ملسم نع رثكالا ةياور ضايع لاق

 ىنعملا ةهج نم ىلوا عفرلا ىبطرقلا لاقو . كيلع ىقب ىا لعف رامضاب وأ كيلع قاب
 هلوقب داقرلاب هرمأي مث ليللا لوط نع ربخي هنأ ثيح نم رورغلا ىف نكمالا هنال
 ذئنيحو . داقرلا لوط ةمزالمب رمالا الا هيف نكي مل ءارغالا ىلع بصن اذاو . دقرا

 ` سابلالاو مايقلل هفيوست كلذب ناطيشلا دوصقمو س اعئاض (دقراف) : هلوق نوكي
 . هيلع

 نم رحاسلا دقعي امك هناو ةقيقحلا ىلع وه ليقف : دقعلا هذه ىف فلتخا دقو
 ملكتتو ةدقع هنم دقعتف طيخلا نهادحا ذخات ءاسنلا هلعفي نم رثكأو . هرحسي

 ىف تاَئَعَنلا رش ْنيَد » : ىلاعت هلوق هنمو .. كلذ دنع روحسملا رثأتي رحسلاب هيلع

 لو . اهسفن سارلا ةيفاق ال سارلا ةيفاق دنع ءىش دوقعملاف اذه ىلعو « دقعلا
 . رمعش دحا لكل سيل ذا ىناثلا برقالا ؟ هريغ ىف وأ سأرلا رمش ىف دقنلا

 هجام نبا ةياور ىفف ( البح ىمَدآ زُك ںیأر لع ناي هقرط ضمب ىف درو ام هديؤيو

 سار ةيفاق ىلع ) اعوفرم ةريره ىبأ نع حلاص ىبا قيرط نم رصن نب دمحمو

 اذا ) ظفلب ةريره ىبأ نع نسحلا قيرط نم دمحالو ( دقع ثالث هيف لبح مكدحأ
 رنباج ثيدح نم نابح نباو ةميزخ نبالو س ( ريرججب هسأر ىلع دقمت مكدحأ مان

 ه 2 ۔ذك۔ ىف ه + م \ م.
 : لاق نآ ىلا ( دقري نيح دوقعمم يرج هسار لع الإ ىثنأ الو ركذ نم ام ) اعوفرم

 هبش هناك زاجم وه : ليقو : لاق نأ ىلا . لبحلا وهو ميجلا حتفب ( ريرجلاو )
 كلذ هدقعب عنمي رحاسلا ناك املف روحسملاب رحاسلا لعفب . مئانلاب ناطيشلا لعف

. مئانلل ناطيشلا نم هلثم اذه ناك هدقع لواحي نم فرصت



 .ن ___ _ :تدس دوب .. :ت
 ىقب هنأب هل سوسوي هناك ءىشلا ىلع هميمصتو بلقلا دقع هب دارملا : ليقو

 هبذكب هملع نع ةيانك دقعلا لالحناو . مايقلا نع زخاتيف ةليوط ةعطق ليللا نم

 روكذملا لوقلاب مئانلل ناطيشلا طيبثت نع ةيانك دقعلا ليقو . هب سوسوي اميف
 دق هنأك مونلا هيلع هليقثت نعو اهنع هتعنم ىأ هتارما نع انالف تدقع هنمو

 . ادادش هيلع دش .

 لكالا رثكا نم نال مونلاو برشلاو لكالا ثالثلا دقعلاب دارملا : مهضعب لاقو .
 عقت دقعلا نأ ىضتقي ثيدحلا نال ىربطلا بحملا هدعبتساو . همون رثك برشلاو

 ١ . هريغ ىهف مونلا دنع
 هابتنا نوكي ام بلغا نأ ثالثلا ىلع راضتقالا ىف ةمكحلا : ىبطرقلا لاق

 ةمونلا ضقنت مل تارم ثالث مونلا ىلا عجري نأ هل قفتا ناف س رحسلا ىف ناسنالا
 . ديكونلل اما ثالثلاب دييقتلا ىفو .: ىواضيبلا لاقو . ليللا بهذ دقو الا ةثلاثلا
 زُك ني نمم هناكف ةالصلاو ءوضولاو ركذلا ءايشأ ةثالث نع هعطقي نا ديري هنال وا
 لحم هنوكل كلذب افقلا صيصخت ناكو . هسار ىلع .اهدقع ةدقعب اهنم ةدحاو

 ىفو . هتوعدل ةباجا اهعرساو ناطيشلل ىوقلا عوطا وهو هفرصت لاجمو مهولا
 لصحملا زنكلا ىهو ةظفاحلا نم تايمهلالا ةنازخ ىلع عقت دقعلا نا ىولملا خيشلا مالك
 . ىهتنا . هب هل ركذتلا ديري ام بلقلا لوانتي اهنمو . ىوقلا نم

 نم هللا هقفو امب هرورسل ىأ :: رجح نبا لاق ( سفنلا بيط اطيشن ) : هلوق
 ىنلاو . ليق اذكه . ناطيشلا دقع نم هنع لاز امبو . باوثلا نم هدعو امو ةعاطلا

 امم ائيش ىلصملا رضحتسي مل ناو سفنلا بيط ىف ارس ليللا ةالص ىف نا رهظي
 . ةنشأ ئه ليللا ةمئىثات نار » : ىلاعت هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو . هسكع اذكو ث ركذ
 ىلا داع مث ةرم كلذ لعف نم نا مهضعب هنم طبنتساو . (4) « ًاليِق موقأو طق
 موقي نمم مهضعب ىنثتساو . ايناث ةروكذملا دقعلاب ناطيشلا هيلا دوعي ال مونلا
 ىذلاو . علقي نا ريغ نم كلذ لعفي لب ءاشحفلا نع كلذ ههني مل نم اضوتيو ركذيو
 نيبو عالقالاو مزعلاو ةبوتلاو مدنلا عم كلذ لعفي نم نيب ليصفتلا هيف : رهظي
 ا . ىهتنا . رصملا

 لعف نم هدارأ ول هداتعا ناك ام هكرتب ىا ( سحنلا ثيبخ حبصا الاو ) :هلوق
 . نونلاو فلالا ةدايزو فصولل فورصم ريغ ( نالسك ) : هلوقو . ( ريخلا

٠6 ةيآلا 0 لمزملا ةروس (4)
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 حبصي نم تحت لخدي ةثالثلا رومالا عمجي مل نا ( حبصا الاو ) : هلوق ىضتقمو

 . : ةفخلاو ةوقلاب كلذ فلتخي نكل . كلذك وهو اهضعبب ىتأ ناو 0 نالسك اثيبخ

 : ربلا دبع نبا لاقو . الصآ ركذي مل نمم فخا كلذ ىف ناك الثم هللا ركذ نمف

 ةالصلا ىلا مايقلا هتداع تناك نم امأ . اهعيضو هتالص ىلا مقي مل نمب صتخي اذه

 هتالص رجأ هل بتكي هللا نأ تبث دقف هنيع هتبلغف ليللاب ةلفانلا ىلا وا ةبوتكملا

 | : لاق نأ ىلا . ةقدص هيلع همونو

 صاصتخا رهاظ ( ليوط ليل كيلع ) : هلوق ىف ليللا ركذ لوالا .: تاهيبنت
 ةلاح مونلاب راهنلا مون ىف هلثم ءىجي نأ دعبي ال نكل . كلذك وهو لبللا مونب كلذ

 .ةضورفملا ةالص ثيدحلاب دارملا نا نم ىراخبلا ريسفت ىلع اميس الو ء الثم داربالا

 : هلوقل ليللا ةالص بوجو ىلا انه اموا ىراخبلا نأ ىبرعلا نبا ءاعدا اهيناث

 دجهتلا باوبأ نم ةمجرت سماخ ىف ىراخبلا حرص دقف رظن هيفو ( ناطيشلا دقمي )

 ةالصلا لمح هنا ىف هريرقت مدقت امف اضياو ( باجيا ريغ نم ) : لاق ثيح هفالخب
 نع الا هباجي.ا ىف لقنلا رأ ملو . اضيا ىبرعلا نبا هلاق ام عفدي ةبوتكملا ىلع انه

 ولو ليللا مايق بجواف نيعباتلا ضعب ذش : ربلا دبع نبا لاقو . نيعباتلا ضعب
 . هيلا بودنم هنأ ءاملعلا ةعامج هيلع ىذلاو . ةاش بلح ردق

 ثيدح نم ةلاكولا ىف ىتآلا ثيدحلاو ثيدحلا .اذه نيب نأ نظي دق : اهثلاث

 ةضراعم ( "ناطيش هبرقي ال هم دن يمرل ا ةيآ ىراق ا ) هيف ىذلا ةريره ىبا
 اذكو ىسحلا ىنعملا ىلع برقلاو ىونعملا رمالا ىلع لمح نا دقعلا نال . كلذك سيلو

 نم مزلي ال امك هسامي نا الثم هايا هرحس نم مزلي ال ذا . لاكشا:الف سكملا

 وأ نييونعملا ىلع لمح ناو . كلذ وحنو هدسج ىف ىذأ وآ ةقرسب هبرقي نا هتسامم
 ثيدح صوصخملا نأ برقالاو . امهدحأ مومع ىف صوصخلا ءاعداب باجيف سكعلا
 نا نكمي اذف . مايقلا وني مل نمب ربلا دبع نبا نع هصيصخت مدقت امك بابلا

 ْ . ملعا هللاو . ناطيسشلا درطب ىسركلا ةيآ ارقي مل نمب صتخي ::: لاقي

 نا ىذمرتلا حرش ىف نيسحلا نبا لضفلا وبأ ظفاحلا انخيش ركذ : اهعبار
 ث ناطيشلا دقع لح ىلا ةردابملا نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالص حاتفتسا ىف رسلا

 ةالص ىف عرش ول هنال . حضاو وهو ةالصلا مامتب الا متي ال لحلا نأ ىلع هؤانبو

لصحي دقعلا لح ىف عورشلا ناكو . ءوضولا اذكو اهمتا نم واسيب مل اهدسفا مث
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 نيتفيفخلا نيتعكرلا ةالصب رمالا درو دقو . اهئاهتناب ىهتنيو ةدابعلا ىف عورشلاب
 نيتفيفخلا نيتمكرلا نأ دروأ نم داريا عفدناف ةريره ىبا ثيدح نم ملسم دنع

 هزنم وهو ةشئاع ثيدح نم مدقت امك ملسو هيلع هللا ىلص هلعف نم اتدرو امنا

 كلذ هلعف لمحي :: لاقب نأ نكمال كلذب رمالا دري ولو ىتح . ناطيشلا دقع نع

 نم ةميزخ نبا دنع عقو دقو 0 ناطيسثلا نم مهظفحي ام ىلا مهداشراو هتمأ ميلعت ىلع

 . ( نيتعكرب ولو ناطيشلا دقع اولحف ) ثيدحلا رخآ ىف ةريره ىبأ نع رخآ هجو

 هتدقع لحي ال بنجلأف الاو , بلاغلا هنال ركذلاب ءوضولا صخ امنا : اهسماخ
 اذه ؟ كلذ هل غاس نمل لسفلا وأ ءوضولا ماقم مميتلا موقي لمو لاستغالا الا
 درط ىلع ريبك نوع ءوضولا ةاناعم نأ كش الو . موقي هنأ رهظي ىذلاو . ثحب لحم

 . مميتلا ىف هلثم رهظي ال مونلا

 هيلع قدص ام لك لب هريغ هيزجي ال صوصخم ءىش ركذلل نيعتي ال : اهسداس
 ىعرشلا ملعلاب لافتشالاو ىوبنلا ثيدحلاو نآرقلا ةوالت هيف لخديو ىزجا هللا ركذ

 . هرخآ ىلا

 ثيدحلا .اذه . خلا ( اءوضو سانلا سمتلف ةالصلا تقو ناح ) :هلوت - 1
 ىبطرقلا لاق : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخو هتازجعم ىف بهاوملا ىف هاور

 نطاوم ةدع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هنم ترركت دق هعباصأ نيب نم ءاملا عبن ةصق

 . دافتسملا ىعطقلا ملعلا اهعومجم ديفي ةريثك قرط نم تدروو . ةميظع دعاسم ىف
 ثيح ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ريغ نع ةزجعملا هنه لثمب عمسي ملو . رتاوتلا نم
 هن] ىنزملا نع ربلا دبع نبا لقن دقو . همدو همحلو هبصعو همظع نم ءاملا عبن
 ِ ءاملا عبن نم تازجعملا ىف غلبأ ملسو هيلع هللا ىلص هعباصا نيب نم ءاملا عبن : لاق
 ةراجحلا نم ءاملا جورخ نال هايملا هنم ترجفتف اصعلاب ىسوم هبرض ثيح رجحلا نم
 . ىهتنا . مدلاو محللا نم ءاملا فالخب دوهعم

 . دوعسم نباو رباجو سنأ مهنم ةباحصلا نم ةعامج ءاملا عبن ثيدح ىور دقو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر :: لاق نيحيحصلا ىفف سنا ثيدح اماف -

 ىلص هللا لوسر ىنف هودجي ملف ةوضؤلا سانلا مشلاو رصملا ةالص تماَجَو
 . هنم اأضَوَتَب نا سانلا رماف ءانإلا كلذ ىف هدي عضوف موضوب ملسو هيلع هللا
٠ مهرخآ دنع نع اوأَّضوت ىتح سانلا اضوتف هعباصا نيب نم عبني ءاملا ثيارف
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 نيب نم غبني املا لعجف ) ظفل ىفو ( ًالجر نينامت اوناك ) ىراخبلا ظفل ىفو .
 : لاق ؟ متنك مك سنأل انلقف لاق ( موقلا اضوت ىتح هعباصأ فارطاو هيباصا

 نيماش نب سنأ نع اضيأ ثيدحلا اذه ىورو : لاق نأ ىلا . لجر ةئامثالث انك
 لاقف كوبت ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك ) : لاق هظفلو
 لجر ءاجف ؟ ءام ةضف نه له : لاقف انلباو انّباود تشطع هللا لوسر اي نوملسلا
 : لاق . ءاملا ىف هتحار عضو مث ءاملا صف ة فحص اؤئاَه : لاقف . ءىشب نش ىف

 : لاقن انذَوَرَتو اتباَودو انَلبإ انّيَقَسف : لاق . هعباصا نيب انويع للخت هانيارف

 ركذف . خلا“اّملا عفتراف هك مقر . هللا ىبن اي انيفتكا معن : اولاقف ؟ متيفكأ

 : لاق مث ملسو هيلع هللا ىلص هعباصا نيب نم ءاملا عبن اهيف عقو ةددعتم عضاوم
 ىلاعت هللا عم ابدات ءانإ عضو الو ءام ةسبالم ريغ نم هجرخي ملو كلذ لعف امناو

 . خلا . لصأ ريغ نم اهداجيإو تامودعملا عادتباب درفنملا وه ذا

 رجت

حرلا"
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 نورشعلاو دحاولا بابلا

 ةبانجلا لسغ هنم نوكي اميف

 ئبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 32
 .. » غملا نم لشفلاو يذملا نه ءوضولا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ناك له ةشئاع تلآس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

 ؟ لزني ملو عامج نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لستغي
 .لييتمعَيَو كلذ اي عنصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق
 . « ِناتاتخلا ىقتلا ادإ بجاو لشفلا » : لوقيو لئشلاب اترمأيَو

 َبَجَو (1) اهبعش ًجبَب ةأرملا نم لُجَرلا َدَعَق ااي » : ملسو هيلع هللا
 . « لشلا

 و

 بمك نب يبأ نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 » ءاملا نم ءاملا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 . ناناتخلا ىقتلا ولو لزني ىتح لجرلا ىلع لسفلا نوكي ال ىنعي

 لوسر َناك : ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا اجوز ةملس مأو ةشئاع تلاق

 لشُئلاي ه;اسِن ثرهأيَو لستغي كلذ لعفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 مل ؤأ لُجَرلا لَرنأ بجاو لئضلاف ناناتخلا ىقتلا اإ » : لوقيو
 ءاملع نم وه و بعك نب يبا نع ىوري امب ملع] هللاو » لزني

 . (2) اهئالضفو ةباحصلا

 :تءاج : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع 'ةديبع وبآ - 6

 ءافخلا حرب : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلأ ةأرما

٠ مهنالضفو خ (2) ٠ اهيبعش خ (1)
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 لوسر لاقف ؟ لجرلا ىري ام مونلا ىف ىرت ةآرملا ء هللا لوسر اي
 ٠ < ؟ ,۔, , ,م, س -

 . «» تلزن أ اذا لشفل ١ اهيلع « : ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 نآ ىنفلب : لاق تباث نب ديز نع ديز نب رباج نع - 7
 هيلع هلل ا ىلص هلل أ لوسر ىلا تءاج ىراصنال ا ةحلط ىبأ ةأ رم ١ ميلس مأ

 ةأ رملا ىلع له قحلا نم ىحتسي ال هللا نإ : هللا لوسر اي تلاقف ملسو
 : رباج لاق . « َءاملا نار اذا معن » : لاق ؟ تملتحا ىه اذإ لسغ نم

 اهنع لسفلا ةلازإ ةباحصلا نم ريثك نع ىرخآ ةياور ىف ءاج دقو
 . ءوضولا الإ

+ ٣ ٣ 

 مدقت و ( يتللا نم ُرسصلاو يدلا نم وُضؤلا ) هظفلو . اريخاتو اميدقت هيف نا الا
 أرقا ىا فوذحم لعفل لؤعفم بصنلاب (ثيدحلا) : هلوقو . كانه هيلع مالكلا

 هتيقب ىأ ثيدحلا .

 ادإ ) تاياورلا ضعب ىفو ( ناناتخلا ىقتلا اذا بجاو لسغلا ) : هلوق - 3

 ثيح نيناتخلا ىنعم ىف حاضيالا مالك فلتخاو . ( لسغلا َبَجَو ناناتخلا ىقتلا

 عضوم ناناتخلاو . ةآرملا لبقو لجرلا ركذ امهو ناجرفلا امه ناناتخلاو : لاق

 ةفشحلا بويغ دمب الا حصي ال مسا نيناتخلا ءاقتلاو . ةارملاو لجرلا نم عطقلا

 ءاقتلا وهو لوالا لوقلا وه ىدنع حيحصلاو :: لاق مث الاوقأ كلذ دعب ركذف . خلا

 . رهطلا بجوت نأ ىرحاف عامجإب دحلا بجوت نيناتخلا ةزواجم نأل . نيناتخلا
 الوأ هللا همحر همالك ىف لعلو . خلا . ملعأ هللاو ءافلخلا نم ذوخام سايقلا اذهو

 هّهتياَسا نوُلَتْجَي ) دح ىلع ىنعملا روهظل ءزجلا ةداراو لكلا قالطا باب نم زوجت
 . ( مهناذآ ىف

 : لاقي . ةناتخلاو ناتخلا مسالاو . انتخ ىبصلا تنتخو : حاحصلا ىف لاق
 ركذلا نم عطقلا عضوم اضيا ناتخلاو . عطقلا ىف تيصقتسا .اذا هتناتخ تحرطا

 “_ .) صاخ ةفللا ىف هلعلو اناتخ ةأرملل ركذي ملو ( خلا . ناناتخلا ىقتلا اذا ) هنمو

 ىأ ( ايقتلا اذا ) : هلوق : لاق ثيح يمقلعلا مالك كلذب رعشي امبرو . ركذلاب

٠ 102 مفر (1)
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 ناتخلا ركذو . ابيلغت دحاو ظفلب اينثف ةارملا ناتخو لجرلا ناتخ دارملاو ايذاحت

 جرف وأ ربد ىف هل ةفشح ال ركذ جالياب لسغلا باجيا ليلدب بلافلا ىلع ىرج
 امنا كلذو : لاق نأ ىلا هيلع صوصنملا ىنعم ىف ناكف جرف ىف عامج هنال ةميهب

 ةأرملا ناتخو . ناتخلا ىف عطقلا لحم ناتخلا ذا . جرفلا ىف ةفشحلا لاخداب لصحي

 لسفلا بوجو ىلع نآلا ةمالا تعمجاو . ركذلا لخدم قوف لوبلا جرخم قوف

 فالخ نم هيف ناك امو . لازنالاب هبوجو ىلعو . لازنا هعم نكي مل ناو عامجلاب

 . ىضقنا دقف

 ربد وا اهربد وأ ةأرما جرف ىف اهعوطقم نُم اهردق وأ ةفسثحلا بييغت دارملاو

 . ريبك وا ريغص . تتم وا اتح هيف جلوملا ناك ءاوس اهربد وا ةميهب جرف وا لجر
 وا عر وا راتخم امهنم لك ناك ءاوسو . نايسن وأ دصق نع كلذ ءاوسو
 ان وتخم ناك ءاوسو . ال مأ ركذلا رشتنا ءاوسو . مئان وهو كلذ ةأرملا تلخدتسا

 لك ناك .اذا هب لوعفملاو لعافلا ىلع روصلا هذه لك ىف بجاو لسفلاف . فلقأ مأ

 بيفتو . هللا مهمحر انباحصأ بتك نم ذخؤت روصلا هذه لكو . خلا افلكم امهنم

 نم ذخؤي امك عامجلا ماكحا نم ائيش بجوي الف مكح هب قلعتي ال ةفشحلا ضعب
 . ةفشحلا بويغ دعب الا حصي ال : هللا همحر حاضيالا بحاص لوق

 : جرفلا ىف ةفشحلا بويفب ماكحا ةرشع قلعتيو هللا همحر فاصو نبا لاق

 . مايصلا دنع ةرافكلا بوجوو . دحلا بوجوو . لسغلا بوجوو . ةراهطلا ضقن

 اهجورخو . ءانبالاو ءابآلا ىلع ميرحتلاو . لوالا جوزلل اهتحاباو . مايصلا ضقنو
 اهلبق ىف وا هتارما ربد ىف ةفشحلا ضعب جلوا نمو . جحلا داسفاوءءاليالأ مكح نم

 . خلا . اهلك ةفضحلا جلوي ىتح كلذب مزحت مل رهط ىلع ال

 بامصش نيب ) دعاوقلا خسن ىف ( لسغلا بجو اهبعش نيب ) :: هلوق - 4
 هلعجو ةينشنلاب اهيبعش نيب حاضيالا خسن ىفو . ( خلا هسفن دهجأو رمب رألا ةارملا

 ( ناَعفَرلا ىقتلا اذا ) : لاق نم لوقلو ( ناتاتخلا ىقتلا ادا,) : لاق نم لوقل الباقم
 امهب دارملا ناكو نيبعشلا نيبي ملو نيففرلا نيبو . مدقت امك نيناتخلا نيب و
 . مكعا هللاو . نالج رلا

 امهنم ذخؤي امبرف نيينعم ركذ هنا الا حاحصلا بحاص ىنعملا اذه ركذي ملو

ةدحاو مضلاب ةبعشلاو : لاق ثيح عمجلاب دنسملا ةخسن ىلع ةأرملا بعش ىنعم
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 ىنعي اضيا سرلا بكشو . ناصغالا ىهو نيعلا نوكسو نيشلا حتفب ىنعي بعشلا
 : رخآ لحم ىف لاقو . خلا جسنملاو قنعلاك هنم فرشأ ام نيعلا حتفو نيشلا مضب

 عورف سرفلا نم كراحلاو : رخآ لحم ىف لاقو . هكراح نم لفسا سرفلا جسنمو

 بعشلا : دنسملا نم ةحيحص ةخسن شماهب تيأرو . خلا لماكلا اضيا وهو نيفتكلا

 . اهاديو اهالجر ليقو اهارفشو اهالجر

 . ةلاسملا ىف امبار الوق حاضيالا ىف هلعج ( ءاملا نم ءاملا ) : هلوق - 5

 . خلا ( ناناتخلا ىقتلا ولو لزني ىتح لسغ لجرلا ىلع نوكي ال ىنعي ) :_هلرق
 وه امك هنع ايورم ريسفتلا كلذ نكي مل اذا اذه ىلع هللا همحر ىبأ ثيدح لمح

 نيتياورلا نيب ضقانتلا بجوأ ىذلا وهو دعب حاضيالا مالك هيلا دشريو ردابتملا
 بحاص هلاق ام ىلع هلمح ىلوالاف هللا همحر همالك رخآ ىف اهركذ ىنلا ةريحلاو

 : لاق نأ ىلا لوالا لوقلا وه ىدنع حيحصلاو : لاق ثيح هللا همحر حاضيالا

 هللاو مالتحالا ىف نوكي نأ لمتحي ( ءاملا نم ءاملا ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 اذاف . اضعب هضعب قدصي نآرقلاك ثيدحلا نال ةريح الو ضقانت الف . خلا ملعا
 وه امك ماكحالا ىلا عجري اميف خسنلا نيعت الاو هيلا ريصملا بجو عمجلا نكمأ

 . ملعأ هللاو . مولعم

 ىأ ءافخلا حربو حاحصلا ىف لاق . دملاب ىنعي ( ءافخلا حرب ) : هلوق _ 7

 . . خلا . لازو رسلا بهذ هناك رمالا حضو

 ى مئانلا هاري ام مضلاب ملحلا : حاحصلا ىف لاق ( تملتحا ىه اذا ) :_هلوق

 ىري ام مونلا ىف ىرت ) : هلوق ىنعا ىلوالا ةياورلاف . خلا ملتحاو ملح هنم لوقت ا
 . دارملا ىف حرصا اذه ىلع ( لجرلا ا

 حاضيالا ىف لعج . خلا (ةباحصلا نم ريثك نع ىرخا ةياور تءاج دقو) : هلوق
 لسستفت اهنأ حيحصلاو : اهيف فالخلا ركذ نأ دعب لاق ثيح احوجرم لوقلا اذه

 الوا همالك ىف نأ الا . ثيدحلا ركذف تباث نب ديز قيرط نم ىور امل تملتحا اذا

 نم ةظقيلا ىف وأ مونلا ىف ينملا جورخ ىناثلا ثدحلاو : لاق ثيح لمان ضعب
 ينملا جورخ نوكي فيك رظناف . خلا ةباحصلا ضعب نع ىور ام الا ىثنا وأ ركذ
 ينملاب دارا لاقي نأ الا مهللا . جراخ نم اهباصأ نوكي نأ ريغ نم ةارملا نم
 اهنم ينملا جورخ ةلاحتسا كلذ ىلع ةنيرقلاو . ةأرملا نم جراخلا ءاملا لمي ام

. ملعأ هللاو . ةداع
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 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 ةبانجلا نم لسغلا ةيفيك ىف

 ىلص ؛ىبنلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق رلسو هيلع هللا ىلص

 اضون اَمَك اضون ث (1) هيدي لسف أدب ةبانجلا نم لئسفلا ةادأ اذإ

 مث هيأر رقم لوصأ اهب لعو ءاملا ىف عباصأ لخني م ةالصلل
 هِدَسَج َلَع ءاملا ضيفي مث ويتب.(٥) تازم تلت هيأر لع بصت ا

 . (3) ءاجنتسالا دعب اذمهَو رلك

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9
 رعشلا اؤلبف ۔"ةَباَنَج ةرعش لك تحت » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . « ةَرَتَبلا اوقنأَو

 هللا لوسر نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 نأ مالسلا يلع ليربج ىبيبح ىن رأ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق عيب رلا لاق . « ةاتجلا ةنع ىتفقنمعَو ىتققنَعَو ىتكينف لسغأ
 هترسو هتبرسمو هيضبأمو هيففر لسغ كلذ عم هيلعو ةديبع وبآ
 ىف ىتلا ةب رسملا ىه ةكينفلا عيبرلا لاق . هدسج نم نطب ام لكو
 افق فلخ نم ةبقرلا ىف ىتلا ةبرسملا ىه ةقفنعلاو براشلا طسو
 : ةفشلا تحت ةيحللا نم ةزاحنملا تاريعشلا ىه ةفقنعلاو ، سآ رلا

 تحت ام ناضبأملاو ة نيذخفلاو ركذلا نيب ام ناففرلاو ‘ ىلفسلا

 . ةرسلا ىلا ردصلا تلصف ىتلا ىه ةبرسملاو س نيتبك رلا

 ديز نب ةماسآ نع ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 ةأرمال هيتفتست ملسو هيلع هللا ىلص ؛ئبنلا ىلا ةملس مأ تءاج لاق

` . ىجنتسا ام خ (ة) ٠ تافرغ خ (2) ٠ لسغي خ (1)
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 : لاق ةبانجلا لسفل هضقنت له اهسآر رعش دشت ةأرما تلاقف اهتءاج
 ح ر 2 , ۔ ,.ف -< <<- ٨ (,4 ,٠؟- ه. ؟ ,س .2 ۔

 ِكنوق يزمغاو امم نم (4) انفح ثالث هيلع يثحت نا اهيفكي
 . « نيرت ءالا نم ِكيَلَع نيِضيت مث ,ةينح لك ةنع

 تنك تلاق اهنآ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ن 2
 . حاو ءانإ ني ملسو هيلع هللا نص هللا لوسرو انا ليتغأ

 ناك تلاق اهنأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 نم قرفلا وهو _ ءانأ نم (5) ليشي ملسو هيلع هللا ىلص غئبنلا
 .الطر رشع ةتس وهو زاجحلا لهآ لايكم قرفلا عيب رلا لاق .ةبانجلا

 ىتهت :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 64
 .مئادلا الا ىف َلييَتْعَي نأ تجلا ملسو ميلع هللا لص هللا لوسر
 . لجولا ىف َكِلَدكَو ةأرملا لضفي ءوضولا نع ىت

 باطخلا نب رمع نع يتفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 اذام (6) ليللا نم ةبانجلا ىنبيصت هللا لوسر اي لاق هنع هللا ىضر

 لسيغاو اًضَوَت »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ عنصأ
 ءوض وب سيل اض وت ىنعم ةديبع وبأ لاق عيب رل ا لاق . « من من كركذ

 . نيديلا لسغ وهو ةالصلا

 دم د م

 . خلا ( اضوت مث هيدي لسفف ادب ةبانبجلا نم لسفلا دارأ اذا ) : هلوق - 8

 ريغ نم لستغا ناف . مولعم وه امك ءاجنتسالاو ءاربتسالاو لوبلا ةقارا دعب ىنعي

 ناك نا ةالصلا نود لسفلا ديعي هناف كلذ دعب ءىش هنم جرخ نا هناف لوبلا ةقارا

 نم لستغي نأ ىونو ةينلا مدق لسفلا دارا اذا مث . كلذ جورخ لبق ىلص دق

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل ةعاط هينع هللا اهضرتفا.ةضيرف ةبانجلا

 . لاستغالا ىف بجاو كلذ ناف قشنتسيو ضمضميو

٠ ليللاب خ (6) ٠ لستغي خ (5) ٠ تايثح خ (4)
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 اضوتي هنا ىلع لدي ثيدحلا اذه رهاظ ( ةالصلل اضوتي امك اضوت مث ) ::: هلوقإ

 حيرص اهنع هللا ىضر ةنوميم ثيدح رهاظو . نيمدقلا رخؤي ال هناو الماك اءوضو

 . لسفلا“نم غرفي ىتح امهرخؤي هنأ ىف
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةنوميم نع رثؤي اممو : دعاوقلا ىف لاق

 ىنميلا هديب غرفي مث . هيفكو هيدي لسفي ملسو هيلع هللا ىلص هنا هلسغ ةيفيك

 مث . اهلسغي مث ضرالاب ىرسيلا هدي حسمي مث . هتروع اهب لسفيف ىرسيلا ىلع

 ىحنتي مث ث هدسج ىلعو هسأر ىلع ءاملا بصي مث . نيمدقلا ريغ ةالصلا ءوضو أضوتي

 ىتح ءوضولا رخا ناو . ةبانجلا نم لسنلا .اذكهو . هيمدق لسغيف هناكم نع
 نا فاخي امل لسغلا دعب ءوضولا رخا.ناو حاضيالا ىف لإق . خلا ساب الف لستفي

 . خلا . ملعا هللاو ظوحا ناك لسفلا ىف هتروع هدي ىقالت

 لمستغا ولف . ةالصلل وه امنا ءوضولا اذه نأ هللا امهمحر امهمالك نم ذخؤي

 . ملعأ هللاو ءوضؤلا ةحص هطورش نم سيل هنال هلاستغا حص ءوضولا كرتو

 ىف انريغ دنعو . هعم ءوضولا ركذ ابلاغ ةالصلا هبقعت ةبانجلا لسغ ناك امل نكلو

 . فالخ هتينس

 ىوفللا ءوضولا نع زارتحا هيف ( ةالصلل اضوتي امك ) : هلوق : رجج نبا لاقو

 لسغ بجي ثيحب ةلقتسم ةنس لسفلا لبق ءوضولاب ءادتبالا نوكي نا لمتحيو
 ءوضولا ىف اهلسغب ىفتكي هنا لمتحيو . لسفلا ىف دسجلا ةيقب عم ءوضولا ءاضعا
 لسغ مدق امناو . ءزج لوا ىف ةبانجلا لسغ ةين ىلا جاتحيف اذه ىلعو . هتداعا دنع

 ىلاو . ىربكلاو ىرغصلا نينراهطلا ةروص هل لصحيل .آهل افيرشت ءوضولا ءاضعا
 هن وضو ءاضعأ لسغ مدقي : لاقف ةيعفاشلا نم رصتخملا حراش ىدوادلا حنج ىناثلا

 نآ ىلع عامجالا لاطب نبا لقنو . ةبانجلا لسغ ةينب نكل ءوضولا بيترت ىلع
 دوادو روث وبأ مهنم ةعامج بهذ دقف دودرم وو لسفلا عم بجي ال ءوضولا

 .. ىهتنا . ثدحملل ءوضولا نع بوني ال لسفلا نا ىلا امهريغو

 لسغ اذا بنجلا نأ ::: هللب همحر ديز نب رباج نع دجو ام لاطب نبا لقنل لديو

 ىف هلاق س كلذب ساب الف لسغلاب هدسج عيمج ىقنأ مث هيدي نم سجنلا عضاوم
 تيح حاضيالا مالك نم ذخؤي امك هفالخ روهشملاو . بهذملا ىف لوق اذهو دعاوقلا

اذا ءاضعالا لسغ نيتراهطلا ىدحا هيلع نا ضعبلا :لاق دقو : مميتلا باب ىف لاق
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 هيزجي بعذملا .اذه ىلعو . ابنج ناك اذا ندبلا لسغو . ةبانج ريغ نم اثدحم ناك

 ٠ خلا .. دحاو مميت .

 . خلا لسفلا دعب ءوضولاب رمؤي هنا بحذملا : زارطلا ىف لاق ةيكلاملا دنعو
 مث لسفلا لبق ةالصلل ءوضولا هيلع بجي هنا ىلا هللا همحر ةكرب نبا بهذو

 رماظب ابنج ناك نا اعيمج نيتراهطلاب ةالصلل همايق دنع بطاخم هنال ؛ لستغي
 ءوض ولا نم دبال هنأ ةبراغملا انباحصأ دنع هب لومعملاو , حاضيالا ىف هلاق .. ةيآلا

 . ملعا هللاو . مدقت امك هريخاتو هميدقت زوجي هناو . ةالصلا لجال

 روكذم هلبق امو عراضملا ظفلب هركذ امنا : رجح نبا لاق ( لخدي مث ) : هلوق

 .. نيعماسلل لاحلا ةروص راضحتسا ةدارال لصالا وهو ىضاملا ظفلب

 مانتسم بس وهو ةيبط ةمكحل ىنعي ( هسأر رعش لوصأ اهب للخي و ) : هلوق

 ءاملا لاصيا ةعرس ىمهو ةيهقف ةدئافلو . هب رضيف ءاملا اهيف لخدي الئل رعشلا

 . ملعأ هللاو. ةرشبلاب

 ةرشابمو ةرشبلاو رمىشلا ىللا ءاملا لاصيا ليلخنلا ةدئافو : رحح نبا لاقو

 ىذاتي ام بصلاب اهبيصي الئل ةرشبلا سيناتو ءاملاب هميمعت لصحيل ديلاب رعشلا
 نيب لوحي ءىشب ادبلم رعشلا ناك نأ الا اقافتا بح او ريغ ليلخنلا اذح مث . هب

 ربمغ نسحلا ىبال ةلاسرلا حرش ىف لقنو . ىهتنا هلوصا لا لوصولا نيبو ءاملا

 ةلزنلاو ماكزلا عنمي هنال ةمجمجلإ رخؤم نم كلذ ىف ادبيو : ليلختلا ىف لاق ."اذه

 ى ضايع هلاق ام ىلع اعامحا بجاو ليلخنلاو : لاق نأ ىلا . برحم حيحص وهو

 . بجاحلا نبا هلاق ام ىلع رهشالا ىلعو

 ءاملا نم فرغي ام ردق ىهو : رجح نبا لاق ( ةفرغ عمج تافرغ ثالث ) : هلوق
 ملعن الو : ىوونلا لاق . لسفلا ىف ثيلثتلا بابحتسا هيفو : لاق نأ ىلا . فكلاب

 لسنلا ىف راركتلا بحتسي ال : لاق هناف ىدرواملا هب درفنا ام الا افالخ كلذ ىف

 نع مساقلا ةي.اور ىلع ةياورلا هذه ىف ثيلثتلا لمحو .. ىبطرقلا لاق اذكو تلق

 خلا سارلا تاهج نم ةهج ىف تناك ةفرغ لك نا اهاضتقم ناف ابيرق ةينآلا ةضئاع

 ىلع لدي ديكانلا اذه : رجح نبا لاق ( هلك هدسج ىلع ءاملا ضيفي مث ) : هلوق
ءوضولا نأ لوالا لامتحالا ديؤي وهو , مدقت ام دمب لسفلاب هدسج عيمج مع هنا
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 الاو اثدحم ناك نا ءوضولا لستغملا ىونيف اذه ىلعو . لسفلا لبق ةلقتسم ةنس

 . خلا . لسفلا هتنسف

 : حاحصلا ىف لاق مضلاب اولب ( رشبلا اوقناو رعشلا اولبف ) :: هلوق - 9

 نم ةزمهلا عطقب ( اوقنآو ). خلا لتباف ةغلابملل ددش هللبو هادن مضلاب هلبي هلبو

 دودمم ( ءاقنلا ). و . فيظن ىا ىقن .وهف حتفلاب ةواقن ىقني رسكلاب ءىشلا ىقن

 امك نيشلاو ءابلا حتفب رشبلاو . لمرلا نم بيثكلا روصقم ( ىقنلاو ) ةفاظنلا

 . خلا . ناسنالا دلج رهاظ رشبلاو ةرشبلا : لاق ثيح ملقلاب حاحصلا ىف هطبض

 هللا ثعبي هدسح نم هلسغ معي مل عضوم لك نا لاقيو : ناويدلا ىنف لاق

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص ِوبنلا نعو . عضوملا كلذ نم هغدلت تايح ةمايقلا موي هيلا

 ةمايقلا موي لعتشت اهلسغ معي مل ةرعش لكو ( ةبانج مةَرْعَش لك تحت ) : لاق

 . ىمتن ١ . هلسغ معي ملو ءاملاب هيلع رمي مل ائيش هدسج نم ىقبي نأ رذحيلف اران

 هانيأر اميف اذكه ( برالا طسو ىتلا ةبرسملا ىه ةكينفلا ) : هلوق - 0

 ىف ىذلاو . ثينأت ءاهف فاعكن نونف ءايف ءافب . حاضيالاو دنسملا ىف خسنلا نم

 هطبض امك فاكف ةنكاس ءايف ةروسكم نونو ةحوتفم ءافب ىنعي كينفلاو حاحصلا

 ىفو . ىثاسكلا هفرعي ملو كينفالا وه لاقيو ,.ةقفنعلا دنع نبيحللا فرط ملقلاب

 . خلا لامشو نيمي نم ةقفنعلا ابناج امهو( نيكينفلا سنت الف تاضوت اذا) ثيدحلا

 غافرالا : حاحصلا ىف لاق ( نيذخفلاو ركذلا نيب ام نافغفرلاو ) : هلوق

 . اهمضو ء:ارلا حتفب ىنعي . خلا غفرو غفر دحاولا نيذخفلا لوصأو ظباغملا

 . ءابلا رسكو ةزمهلا نوكسو ميملا حتفب ضبام ةينثت ( ناضباملاو ) :_ هلوق
 ةبكرلا نطاب ضباأملاو لاق ثيح حاحصلا ىف هطبض امك ةمجعملا داضلابو ةدحوملا

 :: حاحصلا ىف لاق . ءارلا مضب ىنعي ( ةبرسملاو ) : هلوق ضبآم عمجلاو ءىش لك نم
 . خلا . ةرسلا ىلا ردصلا نم ذخاي ىذلا قدتسملا رعشلا ءارلا مضب ةبرسملاو

 ( ىفحت نأ ) خسنلا ضعب ىف خلا ( ىثحت نا اهيفكي امنا لاقف ) : هلوق - 1

 هلوق هبسانيو ءاثلاب ىثحت نأ اهضعب ىفو ( تانفح ثالث ) : هلوق هبساني و . ءافلاب
 : لاق ثبح حاحصلا ىف هركذ ام اهبساني ٧ ءاملا ةخسن نكل ) ةيثح لك دنع ) دعب

 . س ٥ 4 ذ .. - . ٠

ريسي ىا ( هللا ِتاتفَح ني ةتفح نحت امنا ) هنمو ماعط نم نيفكلا ءىلم ةنفحلا
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 نم الا نوكي الو كيدي اتلكب هتفرغ اذا ءىشلا تنفحو . هتمحرو هكلم ىلا ةفاضالاب

 . خلا . هوحن و قيقدلاك سبايلا ءىشلا

 زمفلا نآ رهاظلا . خلا ( نيضيفت مث ةيثح لك دنع كنورق ىزمغاو ) : هلوق

 ضقن ةأرملا ىلع بجي الو : دعاوقلا ىف لاق رئافظلا ىه نورقلاو ثغضلا وه

 . خلا ةملس ما ثيدح ىف ءاج امك امديب اهثفضتو ءاملا اهيلع ىثحت لب اهرئافظ

 باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا ثيدحلا ىفو . حاحصلا ىف امك كرعلا وه ثغضلاو

 . نيعضوم ىف ثيدحلا اذهب حاضيالا ىف لدتساو

 ركذ نأ دعب ديلا رارما ريغ نم ءاملا ةضافا لسافغلا ءىزجي لاق نمل : امهدحأ

 . هماقم موقب امو ىنعي ءاملا عم ديلا رارما نم لسافلل دبال هنأ حصالا نأ

 ثيح دسحل او سأرلا نيب هنأو اسل ١ ىف بيترتلا طرتشا نمل ه ىناثلا

 . دجلا رئاسو سأرلا نيب كلذو ءوضرلا ىف هنم نبا لسنلا ىف بيترتلاو : لاق

 ىنعملا اذهلو فالخ الب بيترتلا ىضتقي (مث) فرحو : لاق نأ ىلا ثيدحلا ركذف

 فقوم ىف اهضعبو فقوم ىف ةبانجلا نم هئاضعأ ضعب لسغ نم ءاملعلا ضعب لاق

 هلسغي مل هدسج نم اعضوم الا لستغا نم كلذكو . فج دق ناك ولو زاج رخآ

 دصقي رخآ لوقو . هتبانحل لسفلا ديعي هناف كلذ دعب حارتسا مث حزق وأ حرجل

 . خلا . ملعأ هللاو فالتخالا اذه ىلع هلسغيف عضوملا كلذ ىلا

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ان ١ لستغا تنك تلاق ) : هل وق _ 2

 ىلع لالدتسالل ركذو . ىل قبا لوقأو . ىل ىقبأ لوقي حاضيالا ىف داز ( دحاو ءانا

 ىقب ام ال . اهندب ىقال ام هب ءوضولا نع ىهنلا درو ىذلا ةأرملا لضفب دارملا نا

 ىمن امنا هنأ اذه دنع انملعف ثيدحلا ةياور دعب لاق . هنم اهن وضو دعب ءانالا ىف

 ةلضفب لستغي (ال) امهنم دحاو لك دحاو ءانا نم نيئضونملا نال . اهندب ىقالام نع

 . خلا > هبحاص

 رشع ةتس وهو هلوق لا _ قرفلا وه ءانا نم إىسىششت 71 ناك ( : هلوق _ 3

 ثيدحلا اذهل ضرمتي ملو . تارملا ضعب ىف كلذ هل قفتي دق هنا دارملا لعل ( الطر

لقا امأو حاضيالا ىف لاق . هللا امهمحر دعاوقلا بحاص الو حاضيالا بحاص
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 ءوضولا ىف ءىزجي ال : ءاملعلا ضعب لاق . بنكلا ضعب ىف ركذ ذقف هنم ءىزجي ام
 هللا ىلص هنآ ىور امب اوجتحاو . عاص نم لقا لسفلا ىف الو ، دملا نم لقأ
 عاصلاو دملا رادقم ىف اوفلتخاو . دملاب اضوتيو عاصلاب لستغي ناك ملسو هيلع

 : لاق مث س ثلثو لطر دملا نأو . ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا نأ ريتخاو . خلا

 دملاو عاصلا نم لقأب ولو هب رما امب ىتأ دقف لسنلا هدسج مع نا : نورخآ لاقو

 ءىبنلاو انأ تلستغا ) :: تلاق اهنأ ةشئاع قيرط نم ىور ام مهليلدو . ءوضولا ىف

 ثيدحلا اذهو ( ىل قبأ لوقأو ىل ىقبا لوقي فصنو عاصب ملسو هيلع هللا ىلص

 ءانا نم نيلستفغملا نال . ءوضولاو لسفلا ىف متحب اسيل دملاو عاصلا نآ ىلع لدي

 ىور امل الساغ ىمسي حساملا نالو . ءىشب رخآلا مهنم دحأ لضفي نأ دبال دحاو

 اهحسم مث هتمج رصعف ءاملا اهبصبا مل ةعمل هندب ىف ىأرف ةبانج نم لستغا هنا
 ردقلا ام]و .: لاق ثيح ىناثلا لوقلاب دعاوقلا ىف مزجو . خلا ... اهنم رطق امب

 قرخيو ىفكيف ليلقلاب قفري دق هنال ردقم الو دودحم ريغف ءاملا نم هب لستفي ىذلا

 لستغي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنا ثيدح ىف ءاج ناك ناو . ىفكي الف ريثكلاب
 . خلا . ةفاظنلاو ءاقنالا اذه ىف لصالاو س دملاب اضوتيو

 ىف لستغي نأ بنجلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن ) :_هلوق (144
 ىف هللا ءاش نا ىتأيس امك حجارلا ىلع نيتلق نم لقا ناك اذا ىنمي . ( مئادلا املا
 . ثيداحالا نيب اعمج هايملا ماكحأ

 امهلضفب دارملا ( لجرلا ىف كلذكو :ةارملا لضفب ءوضولا نع ىهنو ) : هلوق
 قحا ةلاسفلا مسا ن] معز ىتح مهضعب الغو . المعتسم ريصي هنال امهندب ىقال ام

 - بحاص فسوي ىبأ نع .اذاش افالخ الا . هتراهط ىلع قفتم وهو ءاملا مسا نم هب

 ءانالا ىف امهلضفب دارملا سيلو . هب رهطتلا زاوج مدع روهشملاو . ةفينح ىبأ .

 دحاو لك دحاو ءانا نم نيئضوتملا نأ نم حاضيالا نع مدقت املو . قلطم ءام هنال

 بسانم ريغ ركذ اميف لضفلا لاممتسا مث . خلا . هبحاص ةلضفب لستغي امهنم

 ةلضفلا اهل بسانملا لب صقنلا فالخ ةليضفلاو لضفلاو : حاحصلا ىف لاق
نأ ىلع . خلا . ءىش نم لضف ام ةلاضفلاو لضفلاو 0 حاحصلا ىف لاق . ةلاضفلا و



 157 ةبانجلا نم لسفلا ةيفيك ىف (22) ابابلا

 بجوأ ليلدلا نكل ةرابملا رهاظ نم ديعب اهندب ىقال ام ىلع اضيأ ةلضفلا قالطا

 ٠ )1) ملعأ هللا و ‘ هيلع اهلمح

 امم لوقا ( ةالصلا ءوضوب سيلو كيدي لسغأ.اضوت ىنعم ) :_هلوق (5
 فطعلا ناك ناو ركذلا لسغ ىلع ركذلا ىف هميدقت اذه ىلع ءوضولا لمح ىلع لدي

 . فسوي وبأ .ىعرشلا ءوضولا ةيعورشم "مدع ىلعا انباحصأ قفاوو . واولاب

 بابحتسالا مدع لا بهذ هنأ فسوي ىبأ نع ىواحطلا لقن و : رحح نبا لاتق

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ةشئاع نع دوسالا نع قاحسا وبأ هاور امب كسمتو

 حنج مث ::: لاق نآ ىلا بقعتو هريغو دواد وبأ هاور . ءام سملي الو ماني مث بنجي
 ومو ثيدحلا ىور رمع نأب جتحاو . فيظنتلا ءوضولاب دارملا نا ىلا ىواحطلا

 روهمج بهذو . خلا . هيلجر لسغي الو بنج وهو أضوتي ناك ةيضقلا بحاص
 لهأ بهذو . بحتسم هناو . ىعرشلا ءوضولا انه ءوضولاب دارملا نا ىلا انيفلاخم

 هنآ هصاوخ نم مهدنع ءوضولا اذهو . بحاو هنأ لا مه ريغ نم ةفئاطو رهاظلا

 : لاقف مهضعب زغل أ ىتح عامحل ١ الا هضقني ال

 بئجْل متلا ٤وُضَو عامجلا الي هتني رسل ءوضو تنيس ادإ
 ةمكحلاو : رجح نبا لاق 0 بلق ةرابعلا ىفف مونلل بنجلا ءوضو لقف ىنعي

 عفتريف هيونيف لسغلا قيرفت زاوجب لوقلا ىلع اميس ال ثدحلا ففخي هنا هيف
 ىدحا هنأ هيف ةمكحلا ليقو . حيحصلا ىلع ةصوصخملا ءاضعالا كلت نع ثدحلا

 : لاق ن] ىلا . لسفلا ىلا وأ دوعلا ىلا طشني هنأ هيف ةمكحلا : ليقو . نيتراهطلا

 ةمميركلا حيرلاو خسولا نع دعبت ةكئالملا نأ هيف ةمكحلاو : ىزوحلا نبا لاق

 . ىهتنا . ملعا هللاو . كلذ نم برقت اهناف نيطايشلا فالخب

 قرط ةدع نم ةارملا لضفب لجرلاو لجرلا لضفب ةارملا لستغت نا نم ىهنلا ثيدعلا ىف درو (1)
 امب ضعبلا هديقو 0 ىرصبلا نسحلاو بيسملا نبا ديعس مهنم ةعامج ثيدحلا رهاظب ذخا دقو
 ٠ اضئاح ةارملا تناك اذا امب ضعبلاو . هب تلخ اذا

 ء زاوجلا نايب ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلعفو . ةيهاركلا ىلع ىهنلا لمحيف زاوجلا بهذملاو
 راص دق هنوكل ءاضعالا نم طقاست ام ىلع ىهنلا ثيداخا لمحب عمجلا ىف ليق امم ىلوا اذهو
 ٠ قباسلا ثيدحلا ىف ۔ هللا همحر ىشحملا عينص وه امك . ءاملا نم ىقب ام ىلع زاوجلاو 0 المعتسم
 نود ىبنجالاو ةيبنجالا نم ءوضولا لضف ىلع ىهنلا لمحي نا نكمي هناب هللا همحر ىماسلا دافاو
 لوسر لعف نم تبث امو.. ةنتقلا نم ايقوتو ةوهشلا ةراثا فوخ ذننيح ىهنلا ةمكحو ث نيجوزلا

٠ هتاجوز عم ناك هللا
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 . نو رشعلاو ثلاثلا بابلا

 تاساجنلا عماج ومىف

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6

 برعلا نم موق نين رشلل ابآ دق ملسو ميلعت لص دللا لوسر ناك
 . (1) ةروصلا عم اهنابلاو مئاهَبلاد لبإلا لاوبآ نم اوبرشت نآ

 تنب ءامسآ تلاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ب 7
 لص هللا لوسر ىلا ةأرما ِتَءاَج هنع هللا يضر قيدصلا ركب ىبأ

 ةَضيملا . ني مد اهبوث ىف عَقَو ةأرما نع هثلاسف ملسو يلع هللا

 اَصأ اذإ »: ملسو هبلع للا لم للا لوسر اهل لاق ث منمت فيك
 . «ىلصت من امي هحضنتل مت هك رعتلف ةضيحلا رمد نم مد نكادحإ بوث

 ءىبنلا نع سابع نبا نغ ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 (2) ةضيجحلا مدو ييدولاَو يذملا نا »: لاق . ملسو هيلع هللا ىلص
 َلتغي يتح كيذ نم ء هيف عقو بوتب لصي ال سجن ںيافنلا مدو
 4 71 َ ه هع ك م.۔-{
 » هرثأ لوزيو

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 89
 قزع مد هنأل سجن ةضاعتسالا مد » : لاق ى ملسو هيلع هللا ىلص

 . « َءوَضَؤلا صقنب :4 .

 ةملس م تلأس ةأرما نا دي ز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 150

 ىليذ ليطآ ةأرمأ ىن , : تلاقف . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوز

 : ملسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ رذقلا ناكملا ىف يشما و

 . » هدعت م ُه رهطي «

 ٠ ثيدحلا ىف ةجردم اهناكف بطقلا خسن ىف دجوت ال ةدايز ةرورضلا عم هلوق (1)

٠ ضيحلا خ ()
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 اهن] نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 1
 نملا َنم ملسو مهيلع هللا نص هللا لوسر بوت لسغأ تنك : تلاق
 . هنم رطقي ءاملاو ةالصلا لاب رَغَي ه

 مأ نا : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 32

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هسلججأف ملسو هيلع هللا ىلص
 . هلسغي ة ملو (3).ًاحضت حضف ق امي اعدف رب م لَع لابق هرجح

 ةري ره ىبأ نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 ىف بلكلا عَلَو اذإ » : ملسو هيلع ,هللا ىلص هيلا لوسر لاق : لاق
 نشهارخاو هالوأ ٍتاَرَم عبت هليفيلَو (4) هقرهْيلَق مكدحأ مار
 ثالث كلذ نم ىفكي بئاسلا نب مامض لاق : عيب رلا لاق « بارتلاب
 ٠ تارم

 هلللا لوسر تممس : لاق دي ز نب رباج نع ةديبع وبأ . 4

 هقرهيلف مكدحأ ءانا ىف بلكلا غنو اذإ » : لاق س ملسو هيلع هللا ىلص ع مء42 . /< ,, ج ه ح < ح غ
 .هللا ءاش نإ ةيافك ةثالثلا ىفو : رباج لاق . « ِتاَرَم عبس هليضَلَو

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 مكردَحأ انار ىف بلكلا علَو اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « ِتارمم عبس هليفتلف

 دجم دجم دجم
 اهدعب نونلا رسكو ءارلا حتفو نيعلا مضب ىنعي ( نينرعلل حابأ ) :: هلوق (6

 مسا مضلاب ( ةنيرعو ) : لاق ثيح حاحصلا ىفو انه هبتك ام ىلع ةدحاو ءاي
 . خلا , ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مهلتاقف اودترا نينرعلا نم طمهرو ةليبق

 ٠ احضن طاقسا (3)

 ٠ رباج طاقساب ىنفغلب لاق ةديبع وبا بطقلا ةغسن ىف رباج نع ةديبع وبا هلوق (4)

٠ ةظفللا هذه طاقسا خسنلا ضعب ىف هقهرلف هلوق (ة)
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 هلعلو . باتكلا اذه خسن ضعب ىف وه امك نونلا دعب نيئايب بهاوملا ىف هبتكو
 " . ةينهج ىلا ةبسن ىنهجك ةنيرع ىلا ةبسن ىنرع عمج

 ةيرس ىف بهاوملا ىف لاق . متح ةليعف ىف ىلعف نزوو :: كلام نبا لاق

 ةعاضق نم ىح نيتلمهملا ءارلا حتفو نيعلا مضب نيينرعلا ىلا ىرهفلا رباج نب زرك
 ىزافملا باتك ىف ىراخبلا ىفو : لاق نآ ىلا . ىناثلا انه دارملاو ةليجب نم ىحو .

 ىلا .اومدق ةنيرعو فاكلا نوكسو نيعلا مضب ىنعي لكع نم اابسان نأ سنأ نع
 انك انا هللا ءىبن اي : اولاقف ، مالسالاب اوملكت و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر مهل رماف . ةنيدملا اومخوتساو فير لها نكن ملو عرض لهأ

 .اهلاوب]و اهنابلأ نم اوبرشيف هيف اوجرخي نأ مهرمأو عارو دوذب ملسو هيلع هللا
 ءىبنلا ىعار اولتقو . مهمالسا دمب اورفك ةرحلا ةيحان اوناك اذا ىتح اوقلطناف

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ربخلا غلبف س دوذلا اوقاتساو . ملسو هيلع هللا ىلص

 اوكرتو مهيدي] اوعطقو . مهنيعا اورمسف مهب رماف , مهراثآ ىف بلطلا ثعبف
 . مهلاح ىلع .اوتام ىتح ةرحلا ةيحان ىف

 (مهمسحي ملو) ظفل ىفو . ( سمسشلا ىف اوذبن مث مهنيعأ اورمسف ) ظفل ىفو

 ىلص هللا لوسر لمس امنا : سنا لاقو . مدلا مسحنيف عطقلا عضوم وكي مل ىا
 لعف ام نوكيف _ ملسم هاور ۔ ءاعرلا نيعا اولمس مهنال مهنيعا ملسو هيلع هللا

 .لبالا ىلا .جورخلا اوبلطي نا لبق ةفصلا ىف اوناك مهنا ةياور ىفو . اصاصق مهب

 دنعو . تام ىتح هيفب ضرالا مدكي مهدحأ تيار دقلف .: سنا لاق ةياور ىفو

 اهل لاقيو فاقلا نوكسو ماللا رسكب ةحقل ةرشع سمخ تناك حاقللا نا ىطايمدلا

 . خلا . رهشا ةثالث ىلا كلذ

 ةميهب نم ناك ام مئاهبلاب دارملا نا رهاظلا ( مئاهبلاو لبالا لاوبا نم ) :هلوق
 ظفل ةدايزب درفنا دقو . هلوب ةساجن ىلع عمجيف اهريغ نم ناك ام اماو . ماعنالا

 لدتساو . انموق بتك نم اهريغو حاضيالاو دعاوقلا خسن نم هانيأر ام ىلع مئاهبلا

 ۔ همحل لكؤي ام لوب ةراهط ىلع ثيدحلا اذهب هلوقب لاق نمو كلام

 . اهب اووادتي ن] ملسو هيلع هللا ىلص مهل حابا امل ةرهاط نكت مل ولو : اولاق

لاق . لجو زع هللا مرح امم ءىشب ىوادتي نا ملسو هيلع هللا ىلص ىهن دق وهو
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 مهريغ ىلع ةمرحم ءايشا مهل لحت ررضلا لها نأ ىدنع حيحصلاو : حاضيالا ىف
 . خلا . اهيلع ساقي ال ةصخرلاو . لجو زع هللا نم ةصخر مهتلاح ىف سيل نمم

 : حاضيالا ىف لاق ,ةبسحن اهلك لاوبالا نأ مهريغ روهمجو انباحصأ هيلع ىذلاو

 عيمجلا قافتا سايقلا .اذه ىلع ليلدلاو . هتساجن ىلع قفتملا مدآ نبا لوب ىلع اسايق
 نوكي ىذلا بارشلا ىف امهقافتال لوبلا كلذكو . ةساجنلا ىف امهمد ىواست ىلع

 اقلطم لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا ةماقا دعب : دعاوقلا ىف لاقو . خلا . ءاملا وهو الوب

 هنه نالا ىنعي تالوكأملا لاوب] برش نم رذغ انباحصأ عطقي ملو : هصن ام

 ىلع دهتجملا عطقي مل ام رذعلا اهيف عطقي ال داهتجالا لئاسمو . ةيداهتجا ةلاسملا

 : . ملعأ هللاو ةنيعم بابسأ

 لحت ال ءايشأ مهل لحت ةرورضلا لهأ نآ ىلا ةراشا هيف ( ةرورضلا عم ) : هلوق

 . . ملعأ هللاو . مهريفل

 نأ رماظلاو . كلدلا وه كرعلا ( ءاملاب هحضنتل مث هكرعتلف ) : هلوق (7

 .. هب هشرت ىأ ءاملاب هحضنت مث مدلا رثا لوزي ىتج الوا ءاملاب لسفلا هب دارملا
 وه حضنلا نأ جاضيالا ىف ركذو 0 حاحصلا ىف ام ىلع شرلا هانعم حضنلا ناف

 عرشلا ىف درو دق هنا ءاملاب ةساجنلا ةلازا ةفص ىف ركذو . كح رغ نم ءاملا غارفا

 حضنلا امأو _ لاق نأ ىلا - كلذ لسظفف كرعلا دعب حضنلاو لسفلاو حضلنلا

 تءاج : تلاق هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىنب ءامسأ نأ ىور اميف كرمعلا دعب

 مهدنع سجن لك كلذكو لاق نأ ىلا _ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةارما

 بوثلا نم لسفي ال هناف طئاغلاو ءىقلاو ةفطنلا لثم بطر وهو هلسغ بعصي

 بطر وهو هلسيغ مدلا نا ريغ . هنيع ةلازال لهسأ كلذ:نأل رقيو سبيي ىتح
 . خلا . الف نادبالا ىف امأو بايثلا ىف اذهو . سباي وهو هنم لهسأ

 مدب دارأ هلمل ( سافنلا مدو. ةضيحلا مدو ىدولاو ىذملاو ىنملا ):: هلوق (38

 وا . ءامد ةثالث ةأرمللو هايم ثالث لجرلل نال ةضاحتسالا مد لمشي ام ةضيحلا

 اذه ىف هركذ نع ىنفتسا لقتسم ثيدخا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هركذ امل لاقي

 ةأرملاو لجرلا نم دحاو لك ىلع بجيو . ملعا هللاو . راركتلا مزلن الئل ثيدحلا

 ىف لجرلا هايم نيب قرفلا مدقتو ..اهيف ماكحالا فالتخال هب صتخي ام نيب قرفلا
. ءوضولا هنم بجي ام باب



 ىلع ىدولاو ىذملاو ىنملا لخديل سجننملا لمشي ام هب ديري ( سجن ) :: هلوق

 لحم ىلع اهرورمب ةسجن ىه امناو تاساجنلا نايعأ نم تسيل اهناب لوقلا

 هناف لوب امهنيب للختي مل تايلاوتم تارم عبرأ ىنمأ اذا ناسنالا نأو . لوبلا

 الو سجنب سيل رهاط ىنملا نأ ىلا ىمفاسشلا بهذو . ارهاط عبارلا ىف هينم نوكي
 مدلا ةلاحتساك ةراهط ىلا لاحتسا هنأب بيجاو . هنم ناسنالا قلخ ليلدب سجنتم ..

 . ملعأ هللاو . نبللا ىلا

 ىف لاق . لاوزلل الباق ناك نا ىنعي ( هرثأ لوزيو لسفي ىتخ ) : هلوق

 هريغي : لاق مهضعب ناف لسفلا ىف داهتجالا دعب سجن رثأ ىقب نلو":: حاضيالا

 هيلع هبتشي وأ نظلا هب ءاسي الئل ناسحتسا مهنم ىدنع اذهو . هنول فلاخي امب

 . ملعأ هللاو , ىرخأ ةرم

 . سجنلا ماد ام لسغي هنكلو داهتجالا ريغ كلذ ىف فلكي ال : نورخآ لاقو

 ء داسفلا بحي ال هللاو داسف همطق نال ناكملا كلذ عطقي نأ هيلع .سيلو صقتني

 خلسي نأ هيلع سيل سوجنملا ءانحلاب هدي غبصنم نآ هيل اوعمجا ام اذه يلع ليلدلاو

 . هيلع اسايق اذه ناكف . لسفلاب لزي مل نيح سوجنملا غابصلا رثأ لجال هدلج
 . ىمتنا . ملعأ هللاو

 ىلعف . خلا , نيعلا لاوز دعب اهب سأب الف ةحئارلا ءاقب امأو : دعاوقلا ىف لاقو
 . ملعا هللاو ، سجنلا نول ةيقب ثيدحلا ىف رثالاب دارملا نوكي اذه

 لدتسا ( ءوضولا دسفي قرع مد هنال سحن ةضاحتسالا مد ) : هلوق ( 149

 هبلع ثيح ءوضولا ضقنت اقلطم ساجنالا.ناب انباحصأ لوق ىلع حاضيالا ىف هب
 ٠ ملعا هللاو . سجن قرع مد هناب ملسو هيلع هللا ىلص

 تعمس اميف انه ليذلاب دارملا ( ناكملا ىف ىشمأو ىليذ ليطأ ) : هلوق (0

 اهفلخ نم اهبوث فرط ىلع ةأرملا هطيخت عارذ ىلا ربش نم هضرع بايثلا نم رتاس
 نآ لمتحيو . ملعأ هللاو . اهيفخ وا اهيمدق هب رتستو . اهءارو هرجت لفسأ نم

 .ردابملا وهو اهرتسيل اهءارو رجيو هيخرت هتسبل ىذلا اهبوث فرط ليذلاب دارملا

 حيرلا ليذو . هلويذو صيمقلا لايذا دحاو ( ليذلا ) :: حاحصلا ىف لاق

 ضرالا ىلع اهليذ ترج ىأ ليذت ةارملا تلاذو ث ضرالا ىلع اهنم بحسنا اف

. هريغ وأ بوث فرط نم لبسا ام ( ليذلا ) : هصن ام تيار مث . خلا . ترتخبتو
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 امناو . بوثلا نم نكمتت ىتلا ةساجنلا درت ملو . نهمادقأ رتسل كلذ نلعفيو

 ىلص هلوقو . ثاورالا نم سمي ام وأ ضرالا ةودن نم ليذلاب قلعتي ام تدارا

 دمب رهاطلا نم .ليذلا هيلع رمي ام ىنعي ( هدعب ام هرهطي ) : ملسو هيلع هللا
 . . أطوملا بيرغ نم ىهتنا . رذقلا

 ةلاطاب ةروماأم ةارملا تناك امل اذهو ::: دعاوقلا ىف لاق ( هدعب ام هرهطي ) :: هلوق

 ءاململا دنع اذهو . ثيدحلا ىف انمدق امك ارهطم هدعب ام عراشلا لعج ليذلا
 ناك ناو . هفافجل هسجني ال هنا ىنعملاو . افاج ليذلا ناك اذا _ تدجو اميف

 ( افاج ليذلا ناك اذا ) : هلوق : لوقأو . تاساجنلا رئاسك هلسغ نم دبالف ابطر

 قلعتي ال ذئنيح هناف 0 همالك قايس هيلع لدي امك افاج اضيا سجنلا ناكو ىنعي

 نال . هريغو ليذلا نيب قرف ال ليواتلا اذه ىلع نكل . سجنلا نم ءىش ليذلاب

 هنا ىضتقي هرهاظ ناف . ثيدحلا رهاظ نم ديعب وهو سبايلا نم ذخاي ال سبايلا
 هب لدتساو . ملعا هللاو . الثم ضرالا ىلع بحستلا نم هدعب امب رهطيف سجنتي

 نال . ادماج وا ناك اعئام . رهاط لكب نوكي ةساجنلا ةلازا نأ ىلع حاضيالا ىف

 : لاق نمل .افالخ ةين ىلا جتحي مل كلذلو . اهنيع فالتا ءاملاب ةساجنلا ةلازاب دارملا

 ١ ` . ملعا هللاو . ءاملا ىوس امب ةساجنلا ةلازا حصت ال

 هب تتا ىنعي . هرخآ ىلا ( ماعطلا لكاي مل ريغص اهل نباب تتا ) : هلوق - 2

 . ١. . اكربت هكنحيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 هتكلد مث هريغ وأ ارمث تغضم .اذا هتكنحو ىبصلا تكنحو : حاحصلا ىف لاق
 . كنحم كونحم ئبصلاو , هتكنحف

 . . ئبصلا لوب ىف حضنلا زاوج ىلع حاضيالا ىف هب لدتساو
 : ءايشا ةثالث ىف ةنسلا هب تدرو دقف حضتنلا:امأو : دعاوقلا ىف لاقو

 انباحصأ را ملو : لاق نأ ىلا كلام نب سنأ ثيدح ىف ريصحلا : اهدحأ

 حضني هنا : اولاق مهناف تيملا هيلع .اولسفي نأ اودارأ اذا ريصحلا ىف الا هنوربتعي

 . سجنلا هيلا قبسي الئل ءاملاب

 ىتؤي ناك :‘ تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ىف عيضرلا لوب ىف : ىناثلا

 ماعطلا لكاي مل ىبصب ىتواق مهكنحيف نايبصلاب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
. ثيدحلا اذه ىف انباحصا هربتعي ملو _ لاق نا ىلا -
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 رنئارغ ىلع تلاب اذا تالوكأملا لاوبآ ىف هنوربتعي :مهنأ تدجو دق : ثلاثلا

 هلوق نكل :ملعأ هللاو (1) رارفلا ىفكتف ءاملا لوبلا ىلع بصي : اولاق مهناو . ماعطلا

 ىتاتي فيكو . هانعم ام رظني ( ثيدحلا اذه ىف انباجصا هربتعي ملو ) هللا همحر
 .( رثالا دوجو عم رظنلل ظحال ) .: نولوقي مهو هتحص دمب هرابتعا مدع انباحصال
 ىف هللا مهمحر انؤاملع فلتخا : لاق ثيح هرابتعا ىف حيرص حاضيالا مالكو

 لكاي مل ىذلا لفطلا لوب ىلع روصقم : مهضعب لاق : ىه ةساجن "ىال حضنلا

 اهلك .لاوبالا لسغ ىف ءىزجي حضنلا :: نورخآ لاقو - لاق نأ ىلا _ ماعطلا

 { : دعاوقلا ىف لاقو . خلا . ةبطر . تماد ام سوجنملا ءاملا لثم اهانغم٠ ىق ناك امو

 نيب اوقرف موقو . اهيف اكوكسشم ناك ام حضنلاو ى هتساجن تنقيت ام ةراهط لسلا
 . خلا . ةيراجلا لوب لسغيو مالغلا لوب حضني : اولاقف ةيراجلاو مالغلا لوب

 : لاقف عيضرلا لوب نع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لئس : لاق يلع ثيدحل ىنعي

 .(ةرامجلا لو لسميو ىبشلا كوب حصني
 ىف لاق . عراضملاو ىضاملا ىف ماللا حتفب وه ( بلكلا غلو اذا ) :هلوق - 3

 ىلا . هناسل فارطاب هيف ام برش اذا اغولو غلي ءانالا ىف بلكلا غلو : حاحصلا
 . خلا . انبارش نمو انبارش ىفو انبارشب بلكلا غلو ديز وبا ىكحو : لاق نا

 كلامل افالخ بلكلا ةساجن ىلع هب لدتسا س خلا ( تارم عبس هلسفيلف ) ¡ هلوق
 . . مولعم وه امك

 عم بارتلا طلخي هنا دارملا نا رهاظلا ( بارتلاب .نهارخاو نمالوا ) : هلوق
 ' . . ةريخالا ةرملاو ىلوالا ةرملا ىف ءاملا

 ( تارم ثالث كلذ نم ىفكي : بئاسلا نب مامض لاق عيبرلا لاق ) : هلرق

 مهلوق نم لدي اذه ( هللا ءاش نا..ةيافك ثالثلا ىفو : رباج لاق ) : هلوق كلذك و

 كلذب رمالا نا ( مع هنسستيَلَك ) : مالسلا هيلع هلوق نم اومهف مهنا هللا مهمحر
 ةلازا سجنلا لسغ نم دارملا نال ددعلا ةقيقح دري مل هنا وأ . بدنملا ىلع لومحم

 . ملعا هللاو . هنيمي

 نوكي نأ ةفاخم اعبس بلكلا غولو نم ءانالا لسغي رمالا نأ ىلا كلام بهذو
 ناكو عبسلا نم دبال ناك كلذلف اولاق . ررضلا هنم ناسنالل لصحيف ابلك بلكلا

٠ لمات ٠ رئارفلا ىف ام ةراهط ىف كلذ ىفكيف : ةرابملا باوصو ٠ انيدياب ىتلا خسنلا ىف اذك (1)
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 اضيا ىورو : ءايضلا ىف لاق . ملعأ هللاو تاساجنلا لسغ لصا نع اجراخ

 زتتيلف انألا ىف كلعلا تو ادإ ) :: لاق هنا مالسلا هيلغ ءىبنما نع ةريره وبا
 غولو نم ءانالا لسغب ةريره وبأ ىنفاو ٠ ( بارتلاب نهارخأو نُهآلوا تآم حثتس

 ربخلا حسن ظفح ىلع اليلد هلعجاو هايتف لبقا ةفينح وبا لاق . تارم ثالث بنكلا
 هيلع ءىبنلا نع ظفح ام ريغب ىتفي نوكي ال هنال ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا۔نع

 ءانالا لسغ ىف هربخ لبقا ) ىعفاشلا لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةنس وه ام
 ىوارلا قيدصتب اندبعت دق انال ربخلا ىسن دق نوكي نأ زوجي امل . هايتف لبقا الو

 دمعيو طلغلا هيلع زوجي نم لوقب ةيورملا ننسلا خسنن نأ ذبمتن ملو . الدع ناك اذا

 ىف اوركفتو نيمامالا لوق نم نيتبوجعالا يناه ىلا هللا مكمحر اورظناف ( بذكلا

 ةراشالا مالكلا اذهب هللا همحر هدارم ناك . ىهتنا مكملع هللا لضف اوملعت كلذ

 الثم هانمدق امك حيحص هجوب امهنيب عمجيو هايتفو هربخ لوبق بجأولا نا ىلا
 . . عجاريلف . ملعا هللاو

.ه
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 نورشعلاو عبارلا بابلا

 هايملا ماكحأ ىفق

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 هتؤل غ اَم آلإ هسجتي ال وهط ُءاَملا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . «هتَحْاَر وأ ُهَمَعَط وا

 ىلص هللا لوسر لاق ز لاق ديز ني رباج نع ةديبع وبا - 17
 . « اثبخ لمتحي مل نبتلق ردق ءاملا َناَك اذإ » : ملسو هيلع هللا
 . » ءىش هشجني ال ءام نيتلق دق » : ىرخآ ةياور ىفو

 رمع نع ىتفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع.وبأ - 8
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ‘ اهنم برشت و ضايمحلا د رت عابتلا نع

 عبب رلا لاق . « ريغ ام كلو اهنوطب ىف تّةَنَو ام اهل » : ملسو هيلع

 . ىقب ام مكل ىآ

 كلام نب بعك تنب (1) ةشيبك نع ىنفلب لاق ةديبع وبأ - 9
 اءوض و ةداتق ىبأل تبكس اهنأ ىراصنالا ةداتق ىبأ تحت تناكو

 تلاق تب رش ىتح ءانإلا ةداتق وب أ ىفصاأاف هنم برشت ةره تءاجف

 تلقف : تلاق ؟ تيار امم نيبجعتا : لاقف هيلإ رظنأ ىنآرف ةشيبك

 تتسل اهنإ » : لاق ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر نآ يل رلاق ، معن
 . « هكيلَع ِتافاَوطلاو نيفاَوطلا نم ئه امنإ ةنسجتب

 اهنع هللا ىضر,ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0 .
 نم ملسو هيلع هللا ةرص هلا لوُسرَو انآ اًضَوَتأ تنك : تلاق اهنا
 . كلد َلبَت ةوهلا هئم تباَصآ ق ءانإ

 ةشبك اهنا ةباحصلا ءامصا ىف دوجوملاو غصتلا ةفيصب ةغسنلا ىف عقو اذكه هشيبك هلوق (1)

٠ ةرغصم ريغ بطقلا ةغسن ىف اهب انرفظ مث بعك تنب
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 لأس الجر نأ سابع نبا نع ديز نب. رباج نع ةديبع وبآ - 1
 هلل ا لوسر اي : لاقف رحبلا ءام نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءام انعم سيلو ةالصلا ان رضحتو انل ثامرآ ىلع رحبلا بكرتنل انا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ رحبلا ءامب ًاضوتنفأ انهافشل الإ

 : ثامرالا عيب رلا لاق « هنتم لجلا هؤام روهطلا وه » : ملسو

 ةباحصلا نم تكردآ لاق دي ز نب رباج نع ةديبع وب آ . 32

 نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ثيدح مهايتف رثكأ اسانأ

 مث وئادلا ءاملا ىف مكدَحا نتوب ال »: مالسلا هيلع ءىبنلا لاق
 . » أضوتي وأ هنم إستفن ةت

 ءاسن ضعب نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 مالسلا هيلع ءىبنلا ءاجف (3) ةبانجلا نم تلستغا (2) ءىبنلا
 . اهلضف نم أضوتف

 ىتهت لاق سابع نبا نع نيز نب رباج نع ةديبع وبآ - 4
 مئادلا ءاملا ىف ليَمْنَي نآ بنجلا ملسو يلع هللا ىلص للا لوسر
 . لُجَلا ىف كلَذَكَو ةأرملا لضم ءوضولا نع ىتهتو

 هللا دبع نع ىوري لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 أًضَوَتَي نأ هل مالسلا هيلع ءىبنلا ةزاجا ىف نجلا ةليل دوعسم نبا
 دوعسم نبا رضح ام نولوقي ةباحصلا نم ةلمج تعمس دق . زيبتلاي

 . بيغلاب ملعأ هللاو \ بذك هنع عفر ىذلاو ةليللا كلت

 دم دجب ج

 ٠ هنع هللا ىضر سابع نبا ةلاخ ثراعلا تنب ةنوميم ىه (1)

¡ .. نم نودب ةبانج خ (2)
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 ( هتحئار وأ همعط وأ هنول ريغ ام الا هسجني ال روهط ءاملا ) : هلوق _ 6

 هنا كلذو . خلا ( هسجني ال اروهط ءاملا هللا َقلَح ) تالاؤسلا ىف تيدحلا ظفل

 ماعلا نم ثيدحلا اذه ركذو . صاخو ماعو قباطم هجوا ةثالث ىلع باوجلا نأ ركذ .
 اهيف ىقلت ةعاضب رئب نع مالسلا هيلع هللا لوسر لئسو ::: مالك دعب لاق ثيح
 . خلا (اروهط ءاملا هللا قلخ) : لاقف (1) ثاساجنلا نم كلذ ريغو ةتيملاو ضيحلا

 هنب عمجلا لصحيل ادعاصف ينبنلق ردق ناك ام ثيدحلا اذه ىن ءاملا نم دارملاو

 . هلوق نيبو

 نود ام نا هنم موهفملا ناف ( اثبج لمتحي مل نيتلق ردق ءاملا ناك اذا ) ۔ 7

 هنا عم الصأ سجني ال نيتلقلا ردق نا هقوطنمو . اقلطم ثبخلا لمتحي نيتلقلا

 لوالا قوطنمب ىناثلا صخي هنا لصاحلاو . هفاصوأ دحأ ريغتي مل اذا ام ىلع لومحم

 . ملعأ هللاو . ىناثلا ىف ةفلاخملا موهفمب لوالا صخيو

 ةئامسمخ ليقو . فصنو ناتبرق ةلقلا : ليقف : نينلقلا رادقم ىف اوفلتخا

 ىف مداخلا اهلمحي ىتلا ةرجلا ىم ةلقلا نأ انباحص] رثكا هيلع ىنذلاو . لطر
 . ملعأ هللاو . اهب ديبعلا مادختسا ىف ةي راحلا ةدامعلا

 اكمهآ ) : دعاوقلا ىف ثيدحلا ظفل ( اهنوطب . ىف تفلو ام اهل ) : هلوق - 8

 ( غلو ) نمض انه هلعلو ( اههاوفا ىف ) خسنلا ضعب ىفو . ( اهماو أب تَدَحا اَم
 ىف تلمح ام اهل ) خسنلا ضعب ىفو اهنوطب ىف تذخا ام اهل ىأ ( ذخا ) ىنعم
 عابسلا رآسا نا لاق نم ثيدحلا اذهب لدتسا دقو .دارملا ىف رهظأ ىهو ( اهنولب
 هن وكل ىقب ام مهل حابا امنا نوكي نأ زاوجل كلذ ىف اصن :سيل هنا لوقاو . ةرهاط
 هلوق عم دحتيف ضايحلا هنع لوؤسملا نوك كلذ ىلا دشريو . نيتلق ردق ىلع ادئاز

 هيوات امو ةالفلا ىف نوكت ىتلا ضايحلا نع لئس دقو ىرخا ةياور ىف مالسلا هيلع
 ريغتي مل ام ىنعي ( اثبخ لمتحي مل نبتلق ردق ءاملا ناك اذا ) باودلاو عابسلا نم

 ضراعت الف ىنعم نيتلقب دييقتلل نكي مل ةسجن عابسلا نكت مل ولف . هفاصوأ دحا .
 . ملعا هللاو . ثيداحالا نيب

 دحأ ريغتي ملو رثكا وا يتلق ردق ناك اذا ىنعي ( ىقب ام مكل ىأ ) :.هلرق

 . ملعأ هللاو . ةمدقتملا ثيداحالا ةيقب هيلع لدي امك هفاصوأ

 هللا لوسر اي ليق ) هظفلو ىردغلا ديعس ىبا نع ىنمرتلاو دوواد وباو س دمحا هدروا ثيدحلا (1)

. ` ٠ ( ؟ نتنلاو ضيحلاو بالكلا موعل اهيف ىقلي رثب ىهو ةعاضب رثب نم اضوتتا
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 ( مكيلع تافاوطلاو نيفاوطلا نم ىم امنا ةسجنب تسيل اهنا ) : هلوق - 9
 همحر مئاعدلا بحاص هيلا بعذ امل افالخ اضيا رهاط اهمطخم نا ىلع لدي هرهاظ
 ٠2. لاق ثيح هللا

 رهطلاب رهطلا ىز نم بهذي ةُساسما رونسلا ميطخمو .
 رهاظو . همطخم نود هرؤس. ىف عقو امن ١ فالخلا نأ ىلع لدي همالك رهاظ ناف

 هنا حصالاو فالخ هيفف رهلا .اماو : لاق ثيح رهاط امهنم الك نا دعاوقلا مالك
 بعذ نمو لاق نأ ىلا _ ةدانق:ىبا ثيدحبو . تافاوطلاو نيفاوطلا نم هنال رهاط
 . معز امكل امهنا ىرمملف . كلذك رافلاو . عبس هيف لصالا نأ ىعار هتساجن ىلا

 . تويبلا ىف هنم زارتحالا رذعتلو . هيلا ةجاحلل رهلا ئف تدرو ةصخرلا نكل
 ىلا ليمي هللا همحر همالك رهاظو . ىهتنا اهنم زارتحالا رذعت ىف ةرأفلا هب قحلتو

 طلتخا امم ذختملا نآيبصلا دادم نع ىفع امك ىولبلا ةدشل هنع ىفع هنأ الا هتساجن

 هيف ىذلا بوثلاب ةالصلا نعو ىراصنلا دالب نم هب ىتؤي ىذلا قرولا نعو . لوبلاب
 ۔ ملعا هللاو . كلذ ريغو مدلا نم ليلقلا نعو . ندبلا ساميو لمقلا

 هنا رهاظلا . انشاعمل ىا تالاؤسلا ىف لاق ( انهافشل الا ) : هلوق _ 1
 عترملا كيلع هفشن نجن مهلوقو : حاحصلا ىف لاق .. برشلا لمبثي ام هب دارأ

 . . هيف لضف ال انردق وه ىأ كنع هلغسشن ىنعي ءاملاو

 ىلع لالدتسالل تالاؤسلا ىف هقاس ( هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه ) : هلوق

 رحبلا ءام نأ ىلع ليلد هيفو س رهاظ وهو لاؤسلا نم مع] نوكي دق باوجلا نا
 دجو ولو هريغ رهطيف ةراهطلا ريثك نوكيف ةفلابملا ةلثم] نم الومف نال . رهطم رهاط
 : لاق ىتح مهضعب الغو . ةرورضلا لاح ىف الا هب اضوتي ال هنأ معز نمل افالخ . هريغ

 . روهمجلا بهذم وهو مدقت ام حيحصلاو . هنم ىلا بحا مميتلا

 ىنعي ثمر اهدحاو ثامرالاو تالاؤسلا ىف لاق ( بشخلا ثامرالا ) هلوق

 لاقو . اهيلع بكريف ضعب ىلا اهضعب دسي بشخ ةثلثملا ءاثلاب و ميملاو ءارلا حتفب

 ث ربلا ىف بكريو ضعب ىلا هضعب مضي بشخ وهو فوطلا (ثمرلا) قئافلا ىف
 . هتمملو هتحلصأ اذا ءىشلا تثمر نم لوعفم ىنعمب لعف وعو

 ثيدحلا هللا همحر نيبي مل . خلا ( ءىبنلا ثيدح مهايتف رثكا ) لوق 32
نمل جاجتحالا ىف لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص هنيب دقو . هب نوتفي ىذلا
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 نيب قرف نم جتحاو :: هصن ام انباحصأ هيلا بهذ امك رثكلاو ليلقلا نيب قرف
 ءاملا ىف لستغي نأ بنجلا ىهن مالسلا هيلع ءىبنلا نا ىور امب رثكلاو ليلقلا

 ثيدح مهايتف رثكا ةباحصلا نم اسان تكردأ : لاق رباج نع ىور امو . مئادلا
 ءاملا ىف مكدحأ نوبي ال ) : مالسلا هيلع ءىبنلا لاق : نولوقيو مالسلا هيلع ءىبنلا
 ءاملا ليلق نا تيداحالا هنه تلدف - لاق نا ىلا ( اويأ ليشي مك مئادلا
 ضعب ىف هنيب دقو . هرخآ ىلا هفاصوا دحأ ريغتي مل ولو ةساجنلا ليلقب سجني
 (1) ملعلا بلط باب ىف هنايب اضيا مدقتو . حاضيالا بحاص هنيب امك خسنلا

 ىذل ا ءانالا ىف ىقب ام لضفلا نم ردابنملا ( اهلضف نم اضوتف ) : هلوق _- 3

 ىف امك اهندب ىقال ام هب دارملا سيلو . انه دارملا هنأ رهاظلاو ، هنم تلسستغا

 رهطتلا زوجي ال هنأ روهشملاو . المعتسم هنوكل هنع ىهنم هنأب هدعب ىذلا ثيدحلا

 . . ارهاط ناك ناو هب

 مدقت دق . هرخآ ىلا ( بنجلا مالسلا هيلع هللا لوسر ىهن ) : هلوق _ 4

 ةأرملا لضفب دارملا نا مدقتو . ةبانجلا نم لسفلا ةيفيك باب ىف هيلع مالكلا

 . (2) عجاريلف . امهندب ىقال ام لجرلاو
 ( ذيبنلاب نجلا ةليل اضوت مالسلا هيلع هللا لوسر نا ) : هلوق - 5

 حيرص ثيدحلا اذه . ةفينح وبا وه ذيبنلاب ءوضولا زاوج ىري ىذلا . هرخآ ىلا
 ةب رشالاا باتك ىف ىتآلا همالكو . ذيبنلاب ضوت ىذلا وه مالسلا هيلع ءىبنلا نا ىف
 همحر دعاوقلا بحاص مالكو . ذيبنلاب اضوتي نأ دوعسم نبال زاجأ هنأ ىف حيرص
 ثيح ءاملا هللا همحر دوعسم نبا نم بلط مالسلا هيلع ءىبنلا نآ ىلع لدي هللا

 سجنلا عزنت ءايشالا هذه نا اولاق دقف تيزلاو نبللاو ذيبنلاو لخلا امأو :: لاق

 ذيبنلاب ةراهطلا زاجأ هنأ ةفينح ىبأ نع ركذ ام الا اهسيجنت دمعتي نأ لحي ال نكلو

 دوعسم نبا لأس مالسلا هيلع ءىبنلا نأ اومعز كلذو . نجلا ةليل ثيدحب اجتحم

 . ىهتنا . ملعا هللاو (روُهطامو ةبلط ةَرَمَت): لاقف . ذيبن ىعم ::لاقف ءاملا هعم له

 ٠ باتكلا ثيداحا نم 29 مفر (1)
٠ 144 ثيدحلا مقر (2)
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 نورشعلاو سماخلا بابلا

 هبجوي ىتلا رذعلاو مشتيتلا ضرف

 ىضر نينمؤملا مآ ةشئاع نع ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ - 6
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز عم انرفاس : تلاق اهنع هللا
 هللا لوسر ماقاف ىل قِع عطقنا ءاديبلاب انك اذإ ىتح هرافسأ ضعب
 سيلو ءام ىلع اوسيلو هنعم سانلا ماقأو هيياَمِتلا ىلع مالسلا هيلع

 ىرت الأ اولاقف هنع هللا يضر قيدصلا ركب ىبآ ىلاي اوتأف ءام مهعم
 ىلا ركب وبآ ءاجف . ءام ريغ ىلع مهتماقا ؟ سانلاب كتنبا تعنص ام
 دقو يذخف ىلع هَسأرااعِضاًو هدجوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اوسيل سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر تسبح دق لاقف . مان
 لاقو ركب وبأ ىنبتاعف ةشئاع تلاق (1) مهعم ءام الو . ءام ىلع
 ىسفن تْمَتَمَق ىترصاخ ىف هديب نعطي لعجف لوقي نآ هنلا ءاش ام

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (2) ييأر ناكمل ةكرحلا نم
 لزنأف ام بغ ىلع حبصأ ىتح مالسلا هيلع هللا لوسر مانف ىرنجخف

 ان جوف هشيلع تنك ىرذلا بمعبلا انثعبف تلاق سيتلا ةيآ هثللا
 7 +5 )3( ةدالقلا

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رياج نع ةديبع وبأ - 7
 ادجم ضرألا ىل تلعج » : لاقف مميتلا نع لئس هنآ مالسلا هيلع

 ريب مميتلا نم عنمت ةياورلا هذهو رباج لاق . « اروهَط اهبارت
 ىمهو ىلصملا دجاسم هيلع ترقتسا ام دجسملاو : عيب رلا لاق بارت

 . ةهبجلاو ناديلاو ناتبك رلاو نامدقلا ءاضعأ ةعبس

 ٠ ءام مهعم سيلو خسنلا ضعب ىف مهعم ءام الو هلوق (1)

 ٠ (سار) ةملك دجوت ال بطقلا ةغسن ىف (2)
٠ دقعلا (3)
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 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 . : هنع هللا يضر رذ ىبال اموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :

 ءاملا تدجو اذإف (5) بس لاإ ولو (4) ىفكي بيطلا ديعصلا »
 . (6) « كدلج هب شسشاق

 ءىبنلا نع ةريره ىبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 ءاملا دجت مل نإ كيفكي مميتلا » : رذ ىبأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . )7( » نيس َرشَع

 رامع نع سابع نبا نغ ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0

 ىلا, هيديو ههجو حسمف « اذكمك.كيفكيي امأ » : مالسلا هيلع هللا
 . نيمسرلا

 رامع نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ -1

 . نيديلل ةبرئضَو (10)رجولل ةبرض
 م دجم جم .

 هلثم تيبملا اؤَمَيَت لو ه : ىلامت هللا لاق . دصقلا ةفللا ىف مميتلا

 إمتشت ةيب ارت ؟راهط) هناب انموق ضعب هفرععرشلا ىفو هودصقت الىأ(11) .َنوقفَت

 مهضعب هفرعو . ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا مدع ةنع لمعتست نيديلاو هجولا ىلع
 ههجو هب حسمي رهاطلا ديعصلاىلا دصقلا ىعو ةالصلا اهب حابتست ةيمكح ةدابع هناب)

 وهف هيف كش وأ هدحج نمف . عامجالاو ةنسلاو باتكلاب بجاو وهو ( هيديو

 خ ىف ى كيفكي (4)
 خ ىف 0 نيبنس رشع (5)

  )6كترشب ٠
 ) )7ججح ٠

 ) )8تبنتجا ٠

 )( ىلا ٠

 ) )10برضف ٠
٠ 267 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (11)
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 ضيحلا مد عاطقناو . لقعلاو غولبلاو مالسالا : ىهو طنارش هبوجولو . كرشم .

 . هاركالا مدعو . مئان الو هاس ريغ اركاذ فلكملا نوكو . تقولا لوخدو سافنلاو
 لدبلا ليبس ىلع نازبخالا ناطرشلاو . هلامعتسا ىلع ةردقلا مدع وا ءاملا مدعو

 . ملعا هللاو

 ىف ربلا دبع نبا لاق : رجح نبا لاق ( هرافسأ ضعب ىف ) : هلوق : 6
 . راكذتسالا ىف كلذب مزجو . قلطصملا ىنب ةوزغ ىف ناك هنا لاقي : ديهمتلا
 عيسيرملا ةوزغ ىه قلطصملا ىنب ةوزغو . نابح نباو دعس نبا كلذ ىلا هقبسو

 عوقو ببسب كلذ ءادتبا ناكو . اهنع هللا ىضر ةشئاعل كفالا ةصق تعقو اهيفو

 ةرفسلا كلت ىف اهنم طقس هنا ىلع لمح اتباث هب اومزج ام ناك ناف . اضيا اهدقع
 . خلا . امهقايس ىف نيبم وه امك نيتصقلا فالتخال نيترم

 نيقلا نبا مزجو . ربيخو ةنيدملا نيب اهناب ىوونلا مزج ( ءاديبلاب ) ::: هلوق

 : لاق مث _ رجح نبا هلاق _ ةكم قيرط نم ةنيدملا نم برقلاب ةفيلحلا وذ اهناب

 نا ىلا ةفيلحلا ىذ نم ةكم ىلا ىندأ (ءاديبلا) همجعم ىف ىركبلا ديبع وبآ لاقو
 دنع نم الا مالسلا هيلع هللا لوسر لها ام اهب نؤبذكت ىتلا هذه مكؤاديب - لاق

 قيرط ىف ةفيلحلا ىذ مادق ىذلا فرتلا وه (ءاديبلاو) : لاق ى ثيدحلا دجسملا
 . خلا . ةكم

 قنعلا ىف قلعيو دقعي ام لك ةلمهملا رسكب : رجح نبا لاق ( دقع ) : هلوق
 نحنو ءاديبلاب ىل ةدالق تطقس ) اهيف ىرخآ ةياور ركذ نأ ىلا . ةدالق ىمسيو

 ةنيدملا نم مهب رق دنع ناك كلذ ناب رعشم اذهو _ لاق نأ ىلا _ ( ةنيدملا نولخاد

 . ىهتنا . ملعأ هللاو

 مهمم سيلو ءام ىلع اوسيلو ) : هلوق . هبلط لجال ىا ( هسامتلا ىلع ) : هلوق
 . هيف ءام ال ىذلا ناكملا ىف ةماقالا زاوج ىلع كلذب لدتساو : رجح نبا لاق ( ءام
 لمتحيو . اهلوخد دصق ىلع مهو مهنم ةبيرق تناك ةنيدملا نال . رظن هيفو ::: لاق

 ءام ال ناكملا نا ملع دق ناك ناو بكرلا عم ءاملا مدعب ملعي مل مالسلا هيلع نوكي نأ

 هيلا نوجاتحي ام امأو . ءوضولل ىأ ( مهعم سيل ) : هلوق نوكي نأ لمتحيو . هيف

 ءاملا عبن وا رطملا لاسرا زاوجل لمتحم لوالاو . مهعم نوكي نأ لمتحيف برشلل

ظفحب مامالا ءانتعا هيفو . ىرخا نطاوم ىف عقو امك مالسلا هيلع هعباصا نيب نم
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 روكذملا دقعلا نمث نآ ىور هنا لاطب نبا لقن دقف : تلق ناف . نيملسملا قوقح

 نفدو عطقنملا قاحلل ةماقالا عئاضلا ليصحتب قحتليو . امهرد رشع ىنث أ ناك

 . ىمتنا . لاملا ةعاضا كرت ىلا ةراشا هيفو . ةيعرلا حلاصم نم كلذ وحنو تيملا

 ةأرملا ىوكش هيف : رجح نبا لاق . خلا ( ركب ىبأ ىلا سانلا ماقف ) :: هلوق

 مالسلا هيلع ءىبنلا نوكل ركب ىبا ىلا اوكش امنا مهناكو . جوز اهل ناك ناو اهيبأ ىلا .

 مهلوقل هيف اببس ناك نم ىلا لعفلا ةبسن هيفو . هنوظقوي ال اوناكو امئان ناك
 ملع اذا اهدنع . اهحوز ناك ناو هتنبا ىلع لجرلا لوخد زاوح هينو. تماقأو تعنص

 . ةرشابم ةلاح نكت ملو كلذب هاضر

 ةياور ىف : رحح نب ١ لاق ( لوقي نأ هللا ءاش ام لاقو ركب وبآ ىنبتاعف ) :‘ هل وق

 نم ىتأيسو . اهببسب ىأ ( ةدالق ىف سانلا تسبح ) :: لاقف ثراحلا نب ورمع

 ىف ةتكنلاو ( ءانع ينين وكت ةرم لك ىف ) : هلوق هب اهبتاع ام ةلمج نم نأ ىناربطلا

 عقو امو . ونحلا ةوبالا ةيضق نال (ىبا) لقت ملو ( ركب وبأ ىنبتامف ) : ةشئاع لوق

 ةلزنم هتلزن كلذلف . رهاظلا ىف كلذل رياغم لعفلاب بيداتلاو لوقلان باتعلا نم

 / . ىبنجالا

 لاقف ىونعملا اماو . ىسح وه ام عيمج اذكو نيعلا مضب وه ( نعطي ) : هلوق

 . اهريغو علاطملا ىف مم امهيف حتفلا يكحو . امهيف روهشملا وه اذه س حتفلاب نعطي

 ةجوزم تناك ولو هتنبا لجرلا بيدات هيفو . عماجلا بحاص هاكح امهيف مضلاو
 . مامالا هل نذاي مل ولو هبيدات هل نم بيدات كلذب قحليو . هتيب نع ةجراخ ةريبك

 ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر سار ناك امل ةكرحلا نع ىسفن تعنمف ) : هلوق

 ناكم الا كرحتلا نم ىنعنمي الو ) ىراخبلاو عضولا ىف ثيدحلا ظفل ( ىذخف

 . ( ىذخف ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر سار

 هب لصحيو ةكرحلا بجوي ام هلان نمل ربصلا بابحتسا هيف : رجح نبا لاق

 ىمتنا . ركذ وا ملعب لفتسشمب وا ءىراق وأ لصم اذكو مئانل سي وشتلا

 ضعب ىفو ) ءام ريغ ىلع حبصا ىتح مالسسلا هيلع هللا لوسر مانف ( : هل وق

 دنع ناك همون نم همايق نا ىلع لدي امهراظو ( حبصا نيح ماقف ) تاياورلا

. ٠ حبصلا
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 ةياغ نايب ( حبصا ىتح ) : هلوقب دارملا سيل :: مهضعب لاقو رجح نبا لاق

 (حبصا ىتح) : هلوق ديق هنال حبصلا ىلا ءاملا دقف ةيام نايب لب حابصلا ىلا مونلا

 . ءام ريغ ىلع حبصأ نآ ىلا هرمأ لآ ىأ ( ءام ريغ ىلع ) : هلوقب

 ظقيتسا مالسلا هيلع ءىبنلا نا مث ) اهظفلف ثراحلا نب ورمع ةياور اماو
 لاح عقو ظاقيتسالا نا ىلع اليلد ناك ةيلاح واولا تبرعأ ناف ( حبصلا. ترضحو

 رفسلا ىف دجهتلا كرت ىف ةصخرلا ىلع هب لدتساو . رهاظلا وهو حابصلا دوجو

 لوخد دعب الا بجي ال ءاملا بلط نأ ىلعو . هيلع ابجاو ناك دجهتلا نا تبث نا

 سمتلاف حبصلا ترضحو ) : هلوق دعب ثراحلا نب ورمع ةياور ىف هلوقل تقولا
 اذهل . ءوضولا ةيآ لوزن لبق مهيلع ابجاو ناك ءوضولا نا ىلعو ( هدجي ملف ءاملا

 . عقو ام ةشئاع قح ىف ركب ىبأ نم عقوو ٠ ءام ريغ ىلع مهلوزن اومظعتسا

 لصي مل مالسلا هيلع هنا ىزافغملا لهأ عيمج دنع مولعم : ربلا دبع نبا لاق

 لاق . دنامم وأ لهاج الا كلذ عفدي الو . ءوضوب الا ةالصلا هيلع تضرتفا ذنم

 ملعلا نم مهيلا ارط ىذلا نا ىلا ةراشا (مميتلا ةيآ) ثيدحلا اذه ىف هلوق ىفو
 مدقت عم ءوضولا ةيآ لوزن ىف ةمكحلاو : لاق . ءوضولا مكح ال مميتلا مكح ذئنيح

 ةيآ لوآ نوكي نأ لمتحيو . هريغ لاقو . ليزننتلاب اولتم هضرف نوكيل هب ملعلا

 مميتلا ةيآ قالطاو . مميتلا ركذ وهو اهتيقب لزن مث اهب اولمعف اميدق لزن ءوضولا
 انمدق ىتلا ثراحلا نب ورمع ةياور نكل . ضعبلا مساب لكلا ةيمست نم اذه ىلع
 ةصقلا هذه ىف اهعيمج تلزن ةيآلا نأ ىلع لدت ريسفتلا ىف اهجرخا فنصملا نا

 . ىمتنا
 ةلضمم هذه :: ىبرعلا نبا لاق : رجح نبا لاق ( مميتلا ةيآ هللا لزناف ) : هلوق

 ىم لاطب نبا لاقو . ةشئاع تنع نيتيآلا ىأ ملعن ال انال ءاود نم اهئادل دجو ام

 نا : ههجوو ءاسنلا ةيآ ىه ىبطرقلا لاقو . (13) ةدئاملا ةيآ وأ (13) ءاسنلا ةيآ
 اهصيصخت هجتيف ءوضولل اهيف ركذ ال ءاسنلا ةيآو ءوضولا ةيآ ىمست ةدئاملا ةيآ

 ةيآ ركذ دنع ثيدحلا اذه لوزنلا بابسا ىف ىدحاولا درواو . مميتلا ةيآب

 ددرت ريغب ةدئاملا ةيآ دارملا نا نم ىراخبلل رهظ ام عيمجلا ىلع ىفخو . اضيا ءاسنلا

 ٠ 43 ةيآلا 0 ءاسنلا ةروس (12) _
٠ 6 ةيآا . ةدئاملا ةروس (13)
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 متش ادا اونمآ نيزلا اا اي ه تلزنف هلوقب اهيف حرص ذا ثراحلا نب ورمع ةياورل

 . ىهتنا . ةيآلا ( َالَضلا لإ

 ( مميتلا باب ) لوأ ىف هللا همحر حاضيالا بحاص مالك رهاظ كلذكو لوقأ

 مميتلا نأ ءاملعلا قفتا :: لاق ثيح ةدئاملا ةيآ ىه مميتلا ةيآب دارملا نأ ىلع لدي

 هلوق ليلدلاو _ لاق نأ ىلا - ىربكلا ىف اوفلتخاو . ىرغصلا ةراهطلا نم لدب
 ءادتبا ىف ركذو . ةيآلا ( ةلصلا لإ هتمق ذا انمآ نيذلا اهيأ اي ه : ىلاعتو كرابت

 نا دارا غ رَقَس لع أ ىضرم نك ناو ه لاق مث _ ءاملاب تاراهطلا عاونا ةيآلا

 » اسنلا هكمل 7 : : هلوق نوكي نأ بجوف ءاملاب ةراهطلا ماقم مميتلا ةراهط موقت

 . علا « اهطق ابن متنك نو ه : هلوق ماقم كلذ موقيل عامجلا نع ةيانك
 مميتلا ةيآ هللا لزناف هلوق دمب عضولا ىف اهظفل ةدايز ثيدحلا اذه ىفو

 لوأب ىه ام نيصحلا نب ديسا لاقو . « ابيط اديص اوشتف ءام اودجت ملق ه
 ىراخبلا ىف اهظفل كلذكو . خلا ( ريعبلا انثعبف ) ::تلاق ركب ىبأ لآ اي مكتكرب
 رجح نبا لاق . خلا ديسا لاقف (اومميتف) مميتلا ةيآ ىلامت هللا لزناف لاق هنا الا

 : هلوق ىف رمالا وهو ةيآلا ضعبل ةياكح نوكي نا لمتحي ( اوُسَتَيَتَك ) : هلوق

 ىلع ةيآلاب لدتساو . الدب وا مميتلا ةيآ هلوقل انايب ( ابيط اديعص اومميتف )

 ءاهقف لوق وهو . مدقت امك .اودصقا (اومميتف) ىنعم نال مميتلا ىف ةينلا بوجو
 . ىعازرالا الا راصمالا

 ةلمهملا داصلاو ءاحلاب نيصحلا نب ديسا لاقف ( عضولا ةدايز ىف ) :هلوق

 : رجح نبا لاق . ىراخبلا ىف ام ىلع فيرحت وهو عضولا خسن عيمج ىف نونلاو
 اضي] ارغصم ةمجعم مث ةلمهمب (ريضح نبا) ريغصتلاب وه ( ديسأ لاقف ) : هلوق
 لاق ام لاق امناو لاق . راصنالا رابك نم وهو ءارلاو ةمجعملا داضلاو ءاحلاب ىنعي
 . عاض ىذلا دقعلا بلط ىف ثعب نم سار ناك هنال هريغ نود

 نم اهريغب ةقوبسم ىه لب ( مكتكرب لواب ىه ام ) : اضيا ةدايزلا ىف هلوق

 ةسئاع لضف ىلع ليلد هيفو ث هعابتاو هلهاو هسفن ركب ىبأ لآب دارملاو . تاكربلا

 سانلل هللا كراب دقل ) ثراحلا نب ورمع ةياور ىفو . امهنم ةكربلا راركتو اهيباو

 ةرب مظعأ ناك ام ر : اهل لاق مالسلا هيلع ءىبنلا نأ ىرخا ةياور ركذو . ( مكيف
هيف ةلا لتجآلإةنيمركَت مآ كي لزن ام رلاو ) ىرخا ةياور ركذو . ( دلق
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 تجو . اجّرْشَم هني كملا َلَعَج الإ ) ىرخا ةياور ركذو . ( ريع نيتس
 . خلا كفالا ةصق دعب تناك ةصقلا هذه ناب رعشي اذهو ( ةمتَرَب هيف نيميليتسذل
 ٠ رجح نبا ىراخبلا حراش ىا . هيف لاطا ام

 . ريسلا ةلاح ىأ هيلع تنك ىذلا ريعبلا انرثا ىا ( انثعبف ) : هلوق

 ىف اوهجوت نيذلا نا ىف رهاظ : رجح نبا لاق ( هتحت دقعلا انبصاف ) : هلوق
 : ةدئاف _ لاق نأ ىلا _ هبلط ىف ثعب نميف ةياور ركذف . خلا هودجي مل الوأ هبلط

 نم ناك روكذملا دقعلا نأ ةصقلا هذه ىف هريغو دواد ىبأ دنع رامع ةياور ىف عقو

 حتفب (عرَجلا و) . هعضوم ىف ىتأيس امك كفالا ةصق ىف عقو اذك و . رافظ عزج

 ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو _ لاق نا ىلا _ ىنمي زرخ ءازلا نوكسو ميجلا
 رفسلا زاوجو . نهجاوزال المجت ىلحلا نعذاختاو ءاسنلاب رفسلا زاوج مدقت ام
 امهنا كلذ لبق ركذ هنأ كلذو . ىهتنا اهبحاص اضر ىلع لومحم وهو ةيراملاب

 .` اهتخأ ىنمي ءامسأ نم ةدالق تراعتسا

 ,وه روهطلا نا ىلع هب لدتسا رجح نبا لاق ( اروهط اهبارتو ) :: هلوق 167
 ثيدحلاو ةيصوصخلا تبثت مل رهاطلا هب دارملا ناك ول روهطلا نال . هريغل رهطملا
 ءاملاك ثدحلا عفري مميتلا نا ىلع هب لدتساو _ لاق نا ىلا _ اهتابثال قيس امنا

 ِ . خلا . فصولا .اذه ىف امهكارتشال

 زاوج ىف فالخلا ركذ دعب حاضيالا ىف لاق ( بارت ريغب مميتلا عنمت ) : هلوق
 : دمحم وبآ لاقو : هصن ام اهنم دلوتملا ضرالا ءازجأ نم بارتلا ادع امب مميتلا

 نا ىدنع :بج وي رظنلاو . هماقم هن وميقيو بارتلا ريغ زاوجب نولوقي انباحصا تيار

 . كلذ ىلع لدي ىلاعت هللا نم باطخلا نال ي هريغ نود بارتلاب الا زوجي ال مميتلا

 هدحو بارتلا وه ديعصلا بنط ًاديِمَص اْومَتَيَتَف ام اودجت ملق » :: ىلاعت هللا لاق
 . خلا , مالسلا هيلع ءىبنلا نم رابخالاو كلذ ىلع تلد ةغللا نال

 دارملا نأ ىنمي . خلا ( ىلصملا دجاسم هيلع ترقتسا ام دجسملاو ) :_هلوق

 . هريغ نود عضومب صتخي ال . اهنم دوجسلا عضوم دجسملاب

 زاجم نم وهو ةالصلل ىنبملا ناكملا نع ازاجم نوكي نأ نكميو :: رجح نبا لاق
 لاق . كلذ ىف دجسملاك تناك اهعيمج ىف ةالصلا تزاج امل هنال . هيبشتلا
ىبل 7 ادجشت ُضاألا 7 ) دارملا ليق : ىميمتلا نبا
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 هتكردا ثيح ىلصيو ضرالا ىف حيسي ناك ىمع نال ( اروم لَعْجَت مو ًدجُسَم
 عضوم ىف مهل حيبأ امنا : لاقو ىدوادلا كلذ ىلا هقبسو : لاق اذك ةالصلا
 هتساجن نونقيتي اميف الا ضرالا عيمج مهل حيباف ةمالا هذه فالخب هتراهط نونقيتي

 ةصوصخم نكاما ىف ةالصلا مهل حيبا امنا هلبق نم نا وهو ىباطخلا هلاق ام رهظالاو

 إ يلق نس ناكو ) ظفلب بيعش نب ورمع ةياور ديؤيو 0 عماوصلاو عيبلاك
 . ىهتنا . ةيصوصخلا تتبثف عازنلا عضوم ىف صن اذهو ( ؟هيِثاَتَع ىف َنوُلَصُ

 . هللا معن ديدمت ةيعورشم :: مدقت ام ريغ دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو لاق مث

 ةالصلا ةنحص نأو . ةراهطلا ضرالا ىف لصالا نأو . لاؤسلا لبق ملعلا ءاقلاو

 . خلا . كلذل ىنبملا دجسملاب صتخت ال

 قيرط نمو حاضيالا ىف ثيدحلا ظفل ( نينس ىلا ولو ) : هلوق - 8

 رئوُهلَع مشيلا ) : لاقف مميتيا بنجلا نع مالسلا هيلع ءىبنلا لئس : لاق ةريره ىبا
 الجر نا رذ ىبا نعو . ( هترشب ةشتشيلَك املا دجم اذإف نينىي شم ألو ملسلا
 : مالسلا هيلع لاقف ؟ نولهالا انعمو ءاملا بيصن ال انا هللا لوسر اي :: لات ةعيبر نم
 مدعل مميتي ناك اذا كلذكو ىنعي . هرخآ ىلا ( ,ججح رشَع لإ زلَو كيام نيتلا )
 ىلا لصي ال ناك ولو ةبانجلا ثادحا زاوج هنم ذخؤيو . ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا

 . لاستغالا

 تكعمتو : حاحصلا ىف لاق . تغرمت ىا ( بارتلا ىف تكستف ) :هلوق - 0
 . تغرمت ىا ةبادلا

 هلوق دعب عضولا ىف ثيدحلا ظفل ( نيغسرلا ىلا هيديو ههجو حسمف ) : هلوق
 اموي ترص ةث . ههجَو امهب حَسَمَر ضزالا ىلإ هيديب برَصو ) اذكه كيفكي ناك
 ىف هل ركذو . دارملا ىف رهظا ةياورلا هذهو ( نتم رلا ليقع حسمو ةينات

 مالسلا هيلع ءىبنلا تيتأف تكعمت رمعل رامع لاق اهنم ةددعتم تاياور ىراخبلا

 مالسلا هيلع ىبنلا برضف ) رامع لاق اهنمو . ( ناَقَعلاَو هجولا كييف ) : لاقف
 ثيح نيفكلاو هجولل مميتلل ىراخبلا ىف بوبو . ( هيفكو ههجو حسمف ضرالا هديب
 . عىزجملا بجاولا وه ىأ : رجح نبا لاق ( نيفكلاو هجولل مميتلا باب ) : لاق

 ىف ةدراولا ثيداحالا ناف . هليلد ةوقل فالخلا ةرهش عم مزجلا ةغيصب كلذب ىتاو
فيعضق هادع امو . رامعو ميهج ىبأ ثيدح ىوس ءىش اهنم حصي مل مميتلا ةفص



 179 هبجوي ىذلا رذعلاو مميتلا ضرف (25) بابلا

 دروف ميهج ىبأ ثيدح اما . هعفر مدع حجارل او . هفقوو هعفر ىف فلتخم وأ

 .دافتسيو نيحيحصلا ىف نيفكلا ركذب دروف رامع ثيدح امأو . المجم نيديلا ركذب
 بصذ هيلاو . مدقت امك ضرفب سيل نيفكلا ىلع داز ام نا اذه نم
 نم هريغو مهجلا نبا هلقنو ةميزخ نباو رذنملا نباو ريرج نباو قاحساو دمحا

 ركذو . خلا ميدقلا ىف ىعفاشلا نع هريلغو روث وبا هاور ىوونلا لاقو . كلام

 بعذ ام اهنم حيحصلاو بهاذم ةسمخ مميتلا ةفص ىف هللا همحر عضولا بحاص

 . هنع هللا ىضر رامع ثيدح هيلع لد امك انباحصا هيلا

 انلق نا ىرخالا ةياورلا هتنيب لامجا هيف ( نيديلل ةبرضو ) : هلوق - 1

 ةيقب ىف اهنم رهظأ فكلا ىف اهنا انلق ناو ث لمجملا لبق نم فكلا ىف ديلا نا
 . . ملعأ هللاو رهاظ رمالاف ءازجالا

 رر ٦ ال "77
 77 ه تيرج تيبح تكجبلكج

اتنو
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ضيرملا لسغ نع رجزلا

 : لاق سابع :نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2

 سشيحلا ىلع ريمآ: وه و لسالسلا تاذ ةوزغ ىلا صاعلا نب ورمع جرخ

 ىلص هلل ١ لونسر ىلع مدق افلف«مَّميتف ءاملا د رب ةدش نم فاخف بنجاف

 هللا لوسر لاقف ‘ ل رمع لعف امب هباحصأ هربخأ ملسو هيلع هللا

 «؟َتُمِلَع َنئأ نمو َتلَعف ام تلعف مل ورم اًي» : ملسو هيلع هللا ىلص

 نار مكسفنأ اَولَتَمَت الو » : لوقي هللا تدجو هللا لوسر اي : لاقف

 دري ملو مالسلا هيلع ءىبنلا كحضف . (1) « امميحَر مكب ناك هللا

 . ائيش هيلع
 الج ر نآ ىتنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3

 لستغاف هب رمآف لسفلا نم عنتماف رنراب۔موي ىف هرفس ىف بنجأ

 : لاقف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ليقف تامف
 وب 82 و , ۔2

 . . « هللا مهلتق . هولتق «

 : موق نع ىنغلبو : ديز نب رباج لاق : ةديبع وبأ لاق - 4
 رمأ هنا : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ليقف رودجم مهترضحب تام

 :مالسلا هيلع ءىبنلا لاقف٬تامف ىردجلا هيلع ركف ىرت امك لسفلاي

 . » مُمَيَتلاب %هوررمأ ؤَل مويلَع اذام هللا مهلتق هولتق «

 دجم دجم جم

 تاياورلا ضعب ىف ( مميتف ءاملا درب ةدش نم فاخف بنجاف ) :هلوق (2

 تاذ ةوزغ ىف ةدراب ةليل ىف تملتحا : لاق صاعلا نب ورمع نع انموق دنع
 : لاقف مالسلا هيلع ءىبنلل كلذ اوركذف » حبصلا ىباحصاب تلص - مث . لسالسلا

٠ 29 ةيآلا 0 ءاسنلا ةروس (1)



 181 ضيرملا لسغ نع رجزلا (26) بابلا

 ( لاستغنالا نع ىنعنم ىذلاب هتربخاف؟؟ىئُج تناو كباحصأ لص ورمع اب )

 . خلا ...

 ( اثيش رقت ملو ) انموق دنع تاياورلا ضعب ىف ( ائيش هيلع دري ملو ) : هلوق
 مالسلا هيلع هللا لوسر ملي مل ىأ : رجح نبا لاق . ( فنمي ملف ) مهضعب ىفو

 زاوج ثيدحلا اذه ىفو _ لاقأ نا ىلا _ زاوجلا ىلع الاد اريرقت كلذ ناكف ارمع
 زاوجو . هريغ وأ درب لجال ناك ءاوس كالهلا ءاملا لامعتسا نم عقوتي نمل مميتلا

 . ىمتنا . مالسلا هيلع ءىبنلا نمز ىف داهتجالا زاوجو ث نيئضوتملاب مميتملا ةالص

 امه وحن وا ودع وا عبس نم فوخلا دنع مميتلا زوجي هنأ ىلع حاضيالا ىف هب لدتساو

 . خلا . ةفلتم ةطخل اهضرمي الو . ةفوخم ةلاح ىلع هسفن لمحي نأ هل سيلو : لاق

 ثيدحلا ظفل . خلا . ( رودجم مهترضح ىف تام موق ىف انغلب ) : هلوق (4

 هومماف مهنم لجر جسف ةيزاغ ةيرس جرخا مالسلا هيلع هنآ ىورو :: حاضيالا ىف

 تركف لستغاف لسفلا الا ال : اولاقف ؟ ال ما مميتلا هعسي له موقلا لاسف بنجاف

 : لاقف .اديدش ابضغ بضغف كلذب مالسلا هيلع ءىبنلا ربخاف . تامف ةجشلا هيلع
 هدرم ؤ . هللا هنمنَتَت ةحارجلا نع هولتق نمتا ؟ لاؤسلا نملا اف سملأ )

 لتنا ول ) رخآ ربخ ىفو . (مَّيَتَو لستغاف ) رخآ ربخ ىفو ( عَمَو لتاق
 هاور ىذلا ثيدحلاو . رخآ ثيدح اذه نا رهاظلاو . خلا ( ةحارجلا عضوم كرت
 . ملعأ هللاو . مميتلا بابل ةبسانم دشأو رذعلا بحاصل قفرأ هللا همحر فنصملا

23





. ١ 

ةالصلا ناك





185 

 نورشعلاو عباسلا بابلا .

 ناذألا ىق .

 نأ يردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 اؤلؤقف ادنلا متعِمَس اذإ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ىنثم ىنثم ةماقالاو ىنثم ىنثم ناذألاو « نذؤملا لومي ام لم

 هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 176
 7 2 < . < ٠2 ., -{ م ٥ ۔۔<۔4؟ 7 م ً 4 , . .

 نذؤملا توص عمسي ال هناف كتوص عفزاف ةالصلل تنذأف كتيدا كيتع ىف تنك اذإف ةيدابلاو منغلا بحت كارا ىنا رب ; لجرل لا

 نم تعمس اذكه « ةمايقلا موي هَل تهش الإ ىش الو نسنإ الؤ نج

 نأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع ؤبأ - 7
 ةليل تناك اذإ نؤملا رمأي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 %, ۔ ۔ے ح . . . .

 . » لاحرلا ىف اولص الا ( : لوقي نا حيزورطم تاذ ةدراب

 دج د دم |
 . اهفئاظوو الثم لوقي نأ بسانملا ( اهب وجوو ةالصلا ىف ) : هلوق

 ولا نو ناداو » :: ىلاعت هللا لاق . مالعالا ةفل ناذألا : رجح نبا لاق

 تقوب مالعالا اعرشو . عامتسالا وهو نيتحتفب نذالا نم هقاقتشاو (1) ي هلوئسَرَو

 . . ةصوصخم فظافلاب ةالصلا

 هنال ةديقعلا لئاسم ىلع لمتشم هظافلا ةلق ىلع ناذالا : هرتغو ىبطرقلا لاق

 كيرشلا ىفنو ديحوتلاب ىنث مث . هلامكو هللا دوجو نمضتت ىهو ةيربكالاب ءىدب
 بقع ةصوصخملا ةعاطلا ىلا اعد مث . ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ةلاسرلا تابثاب مث
 وهو حالفلا ىلا اعد مث ..لوسرلا ةهج نم الا فرعت ال اهنال ةلاسرلاب ةداهشلا

 . اديكوت اهداعأ مث .داعملا ىلا ةراشالا هيفو .مئادلا ءاقبلا

٠ 2 : ةيآ ةبوتلا ةروس (1)



 ناذالا ىف (27) بابلا 186

 راهظاو . ةعامجلا ىلا ءاعدلاو . تقولا لوخدب مالعالا ناذالا نم لصحيو

 لكل .هرسيتو لوقلا ةلوهس لعفلا نؤد لوقلا رايتخا ىف ةمكحلاو مالسالا رئاعش

 . ناكمو نمز لك ىف دحأ

 قوقحب مايقلا هسفن نم ملع نا اهثلاث . ةمامالا وأ ناذالا لضفا امهيا فلتخاو

 . هركي ليقف امهنيب عمجلا ىف فلتخاو : لاق مث . ناذالاف الاو لضفأ ىهف ةمامالا

 حصو . فيعض هدنس نكل كلذ نع ىهنلا اعوفرم رباج ثيدح نم ىقهيبلا ىفو
 . هريمغو روصنم نب ديعس .هاور . (تنذال ةفالخلا عم ناذالا قيطآ ول) رمع نع

 . ىهتنا . ىوونلا هححصو بحتسي ليقو.. ىلوالا فالخ وه ليقو

 نيلوقلا دحأ وهو اقلطم هرهاظ ( نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ) :هلوق (5

 ةوق الو لوح ال : نينلعيحلا دنع لوقي هنأ رطانقلا ىف هب مزج ىذلاو . دعاوقلا ىف

 . هللاب الا

 كلذ ىلع انباحصا قفاوو ( ىنثم ىنثم ةماقالاو ىنثم ىنثم ناذالا ) :_ هلوق

 الالب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناب اوجتحاو : دعاوقلا ىف لاق ةفينح وبأ

 ةماقالا درفا نملو نا ::: انباحصأ لاقو _ لاق نا ىلا _ كلذك ماقاو ىنثم ىنثم نذاف
 . خلا (2) ةماقالا ىف مزجلا بحتسيو . ربنملا ىلع دوعقلا هيلع لوطي ناكو ةيواعم

 فرصلا نم عونمم نينثا نينثا نع لودمم وهف نيترم ىا ( ىنثم ىنثم ) : هلوق
 ظافلا نم ظفل لك ةينثت ديفي لوالا نال دكؤم ىناثلا ىنثمف . لدعلاو فصولل

 ةملكلا مكحب ريبكتلا ىف ةينثنتلل اومكحو . كلذ دكؤي ىناثلاو . ةماقالاو ناذالا

 ". ملعا هللاو' . دحاو سفنب نيتريبكت لك نذؤملا لوقي كلذلو . ةدحاولا

 حاضيالا ىف هب لدتساف . خلا (3) ( ةيدابلاو منغلا بحت كارا ىنا ) : هلوق 86
 اضيأ لديو . هدنع امل ءاجرو هللا هجو ءافتبا ناذالاب توصلا عفر ىف داهتجالا ىلع

 . . هسفن ةصاخ ىف دحا لكل ةنس ناذالا نآ ىلع

 ةالصلل نذؤي: هنا دارملا له رظنا . خلا ( نذؤملا رماي ناك ) : هلوق 7
 ىف اولص الا نيملسسلل :ىداني مث . الثم هعم نمو ملسو هيلع هللا ىلص هروضحل

 ٠ هطيطمتو توصلا ديدمت مدج ىا (2) .

٠ هجام نباو ىثاسنلاو ىراغبلاو 0 اطوملا ىف كلام هاور (3)



 187 ناذالا ىف (27) بابلا

 هنآ دارملاو . لعفلاب سبلتملا ىف ةقيقح لعافلا مسا نال رهاظلا وهو . لاحرلا

 ىف اولص الا ) ناذالا لدب رذعلا لجال ىداني نأ كلذ لبق انذؤم ناك نم رماي

 ناك ) هظفلو لوالا لامتحالا ىف احيرص ىراخبلا ىف ثيدحلا تيار مث ي ( لاحرلا

 وا ةدرابلا ةليللا ىف ( لاحرلا ىف اولص الا هرثأ ىلع لوقي مث نذؤي انذؤم زماي
 ةالصلا اهب طقست ىتلا راذعالا نم حيرلاو رطملا نأ لصاحلاو . رفسلا ىف ةريطملا
 . ليللاب كلذ صاصتخا ةدراب .ةليل هلوق رهاظ نكل . ةعامج

 ثيدحلا اذه ىف عفان نع قاحسا نبا قيرط نم ننسلا ىف نكل : رجح نب لاق

 نع حليملا ىبأ ثيدح نم حيحص دانسا اهيفو . ةرقلا ةادغلاو ةريطملا ةليللا ىف

 رذعب صيخرتلا ثيداحالا نم ءىش ىف رأ ملو . مهلا صخرف اموي اورطم مهنا هيبا
 . اهجو ةعفرلا نبا هلقن دقو هقاحلا ىضتقي سايقلا نكل احيرص راهنلا ىف حي رلا

 ىف ىراخبلا لوق رهاظ ناك ناو ي روهمجلا دنع رفسلاب كلذ صتخي الو . ىهتنا
 .. كلذ ىضتقي رفسلا

 . ملعا هللاو .الوا كلذ ىضتقي له رظناف ( لاحرلا ىف ) : هلوق امأو

 ر۔>مإ[_ .
اا اع
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 نورشعلاو نماثلا بابلا

 انك : لاق كلام نب سنآ"نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 ىلا ناسنإلا جرختف ملسو هيلع هللا لص عللا لوسر مم رهظلا لصن

 : رتَصَعلا نولصي مهدجيف فوع نب ورمع ىنب

 لويسر نآ ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 رهظلاب اوئرئباف رحلا دشا اذا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . اهسّتن اهحيف : عيب رلا لاق « منهج حنيف نه زعلا ةذش ناق

 ىلص ءىبنلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 فَصُي ملسو هيلع هثللا ىلص هثللا لوسر ناك تلاق ملسو هيلع هللا
 . (جرخت نأ لبق ىآ ( رهظت نآ لبق اهت رجح ىف شمشلاو رصعل

 ىلص ءىينلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 جفلا لصي ملسو هئيلع هلللا ىلص ىبنلا ناك تلاق ملسو هيلع هللا
 لاق - شتبَملاَو يلقلا ني ضرعي ام ؟نهط ورب “تاَّلَتم ءاستلاو
 . ةملظلا وهو دحاو سلفلاو شبفلاو . رزألا طورملا : عيب رلا

 ءىبنلا نع ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 مث بطخف بطَحب مآ نأ تُمَمَه دقل » : لاق ملس و هيلع هللا ىلص

 2,! ه۔ ,ه َع 2 ٢ %۔ كد ۔ ل 4 .- . ٨٠2.

 لاجر يلاب فلاخا مت سالا موي الجر زمآ مث اهب نذؤيف ةالصلاب رمآ
 ادجي هنآ مهدَحأ ملعي ول هديب ىسفن ىزل و مهتوُيِت مويلغ قّرَحاف

 ٠ « ءاشعلا هنتل ش نبَتَنَسَح ح نيتامزم ؤ تيمت س امظَع

 سنأ امنيب : لاق هللا همحر ديز نب رباج نع ةديبع ويأ - 3

 لوسر تعمس لاقف اه ريخات و ةالصلا ليجمت ركذ ذإ ادعاق موي تاذ

شلجي َنبقفانمل اةالَص كلت « : لوقي ملس و هيلع هللا ىلص هللا



 189 ةالصلا تافوا ىف (28) بابلا . . .

 ِنَصيشلا يتزق نب تاك شل ترفسأ اذا يثمَع تت ممذ
 - .« يلق الإ اهيف للا زكذيي آل اعبزأ َرْقنيَق موقي م

 هللا لوسر نع ىنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع !

 اذاي اهنضُيِلَق اَهنَع مات 71 ةالص ىن م » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةالصلا هيف هيلع بجت نيح ىف كلذو عيب رلا لاق « اهركذ

 ترمآ نينمؤملا مأ نأ ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 ةيآلا هذه تفلب اذإ تلاقف افحصم اهل بتكي نآ اهالوم سنوي ابأ

 اهنذآ اهغلب املف « ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلَع اوظفاح » ىنذآف
 ةالص _ ىطشولا ةلصلاو ِتاوَلَصلا لع اوظفاَح » هيلع تلماف
 لوسر نم اهتعمس اذكه تلاقف (1) « َجتناَق هكي اوموقي رصعلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 د ح دمي
 ثيدحلا اذه قوس نم دارملا لمل . خلا ( رهظلا ىلصن انك ) : هلوق - 8

 داربالا لجأل اريثك رهظلا رخؤي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناب لالدتسالا
 ىلصن انك ) : لاق كلام نب سنأ نع ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفلو . ملعأ هللاو

 . (2) ( َرْصَمْلا َنوََصُي مهدجيف فوع نب ورمع ىنب ىلإ ناسنالا جرخي مث رصعلا
 مهلزانم تناك اهنأل ءابقب ىا ( فوع نب ورمع ىنب ىلإ ) : هلوق رجح نبا لاق

 ىفع فوع نب ورمع ىنب لزانم تناك : ءاملعلا لاق ىوونلا لاق _ لاق نا ىلا

 نولغتشي اوناك مهنأل . تقولا طسو ىف رصعلا نولصي اوناكو . ةنيدملا نم نيليم
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ليجعت ىلع ثيدحلا .اذه لدف . مهثورحو مهلامعاب

 لجرلا نا ) سنا نع ىرهزلا قيرط نم ىتايسو . اهتقو لوا ىف رصعلا ةالصب

 ٠ ىمتنا ( ةعفنرم سمشلاو مهيناي ناك

 ٠ 238 : ةيآ ۔ ةرقبلا ةرؤس (1)

 ةدحاو لكلو ى رهظلا رخات ىلع لدت فنصملا ةياورو ، رصعلا ليجعت ىلع لدت ىراغبلا ةياورف (2)

 ىلص ءىبنلا ناك : لاق اضيا كلام نب سنا نع ىئاسنلا دنمف 0 لاوحالا فالتخال دهاوش اهنم

٠ هوعن ىراغبللو لجع دربلا ناك اذاو ، ةالصلاب دربا رحلا ناك اذا ملسو هيلع هللا
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 تمتندا مث ةدشلا نم لعفا نزوب ًةَدََشا هلصا ( دتشا اذا ) : هلوق - 9
 اذكو . داربالا عرشي مل دتشي مل اذا رحلا نأ هموهفمو . ىرخالا ىف يلادلا ىدحا

 . ىلوا باب نم دربلا ىف عرشي ال

 نا ىلا اورخآ ىا ءارلا رسكو ةزمهلا عطقب رجح نبا لاق ( اودرباف ) : هلوق
 ىف هلثمو . ةريهظلا ىف لخد اذا رهظاك دربلا ىف لخد اذا دربا لاقي . تقولا دربي

 بابحتسا رما داربالاب رمالاو . ةماهت لخد اذا مهتاو . ادجن لخد اذا دجنا ناكملا
 هصخ و _ لاق نا ىلا _ هريغو ضايع هاكح بوجولل وه لب ليقو . داشرا رما ليقو
 ةيكلاملا رثكا لوق اذهو . لضف] هقح ىف ليجمتلاف درفنملا اماف ةعامجلاب مهضعب

 نوتاي اوناك اذا اميف ةعامجلا نا ليقو . راحلا دلبلاب اضيا هصخ نكل ةيعفاشلاو

 مهقح ىف لضفالاف نك ىف نوشمي اوناك وا نيعمتجم اوناك ولف . دعب نم .ادجسم
 لاقو . اقلطم لضفآ رهظلا ليجمت نآ ىلا مهضعب بهذو لاق نأ ىلا _ ليجعتلا

 ليوأت وهو . هلوأ وهو راهنلا درب نم ذخأ \ تقولا لو] ىف اولص ( اودربأ ) ىنعم

 نأ ىلع لدي كلذب ليلعتلا ذا ( منهج جيف نم رحلا ةش ناف ) : هلوق هدريو ديعب
 تقولا لوآ ةليضف ىلع ةلادلا ثيداحالاب اضيأ اوكسمتو لاق مث ريخاتلا بولطملا

 نيب مهضعب عمجو _ لاق نا ىلا - لضفا نوكتف ةقشم رثكا ذئنيح ةالصلا نابو
 . داشرا رما هنا لاق نم لوق وهو . لضفأ نيجعتلاو ةصخر درابالا ناب نيثيدحلا

 لوأ ثيداحأ نع باوجلاو _ لاق نأ ىلا - لضفأ داربالا لاقف مهضمب هسكعو

 : لاق نم ىللا تافتلا الو . صاخ داربالاب رمالاو . ةقلطم وا ةماع اهنا تقولا

 دق لب قشالا ىف رصحنت مل ةيلضفالا نال ( لضفا نوكيف ةقشم رثكا ليجعتلا )
 ' :‘. ىهتنا . رفسلا ىف ةالصلا رصق ىف امك لضفا فخالا نوكي

 . اقلطم لضفا تقولا لوا ىف ةالصلا نا دعاوقلاو حاضيالا ىف هب ردصملاو
 عيمجلا دنع لضفا تقولا لوا ةالصلا ليجعتو دعاوقلا ىف لاق رخآ الوق ركذو

 لاقو . ( اهتقول ةالصلا لامعالا لضفا ) : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل
 تقو ىف اهب داربالاو . ةماقلا عبر ىلا رهظلا ريخات ةعامجلا قح ىف لضفالا مهضعب
 ىنتعي . خلا ( رهظلاب اودربآ ) مالسلا هيلع هنع تباثلا ثيدحلل ديدشلا رحلا

 نيثيدحلا نيب عمجلا نم هيف امل ىلوالا وه اذهو . كلذ مومعل اصيصخت اذه نوكيف

. ملعأ هللاو . مدقت امك
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 لمو . روكذملا ريخاتلا ةيعورشمل ليلعت رجح نبا لاق ( رحلا ةدش ناف ) : هلوق
 رشتني ىتلا ةلاحلا اهنوكو . عوشخلا بلست دق اهنوكل ةقسملا عفر هيف ةمكحلا

 رثصقآ ) : هل لاق ثيح ملسم دنع ةنييع نباو ورمع ثيدح هديؤيو باذعلا اهيف `
 اذه لكشضتشي دقو ( نهج اهيف ٨ ةمئا هلات سمشلا زا وشا دنع ةالَشلا نم

 باجاو ؟ اهكرتي نم فيكف باذملا درطل ةنظم اهلعفف . ةمحرلا ببس ةالصلا ناب
 مل ناو هلوبق بجو عراشلا ةهج نم ءاج اذا ليلعتلا ناب ىرمعيلا حتفلا وبا هنع

 رثا روهظ تقو : لاقف ابسانم ىنعم رينملا نب نيزلا هل طبنتساو . هانعم مهفي
 ثيدحب لدتساو . هيف هل نذأ نمم الا بلطلا هيف عفني ال ىأ عجني ال بضفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ىوس . كلذب ممألل مهلك ٌايبنالا رذتعا ثيح ةعافشلا
 . ىهتنا . كلذ ىف هل نذا هنوكل

 ةمس نم ىا ( منهج حيف ) نم هلوق رجح نبا لاق ( اهسفن اهحيف ) : هلوق

 ىف رحلا جو راثم نا هرهاظو . عستم ىأ حيفأ ناكم. هيفو . اهسفنتو اهراشتنا

 ىف منهج ران هناك ىأ هيبشتلا زاجم نم وه ليقو . ةقيقح منهج حيف نم ضارالا
 اهت تذَت اهت ىلإ اتلا تگنمنشا ) : ىنآلا ثيدحلا هديؤيو . ىلوا لوالاو رحلا
 رحلا دتشا :اذا ) ىراخبلا ىف هظفلو . ىهتنا . هيف ثحبلا ىتايسو ( نيتَقَير
 :: تلاقف اهبر ىلا رانلا تكتشاو . منهج حيف نم رحلا ةدش ناف ةالصلاب اودرباف

 فيصلا ىف سفنو ءاتشلا ىف سفن نيتّمنب اهل نذاف . اضعب ىضْعب لكأ ر اي
 رجح نبا هيلع ملكتو ( ريرهمزلا نم نودجت ام دشاو . رجلا نم نودجت ام دشأ رهف ا

 رانلا نا ىلع ( منهج حيف نم ) : هلوقب مهضعب لدتساو . عجارلف هركذ لوطي امب

 . ملعأ هللاو . اضيا كلذك ةنجلا نوكتف ةقولخم

 ةلمهملا مضب ىمهو ةرجحلاب دارملا ( اهترجح ىف سمشلاو ) : هلوق - 0

 اذه نم دافتسملاو رجح نبا لاق . اهؤوَصض سمشلاب و تيبلا : ميجلا نوكسو

 اذكو . ةشئاع هتمهف ىذلا اذهو . اهتقو لوأ ىف رصعلا ةالص ليجعت ثيدحلا

 امك رصعلا ةالص هريخات ىف زيزعلا دبع نب رمع ىلع هب جنحاو . ةورع اهنع ىوارلا
 تناك ةرجحلا نأ لامتحال ليجعتلا ىلع هيف ةلالد ال لاقف ىواحطلا ذشو . مدقت

 ريخاتلا ىلع لديف اهبورغ برقب الا اهنع بجحت سمشلا نكت ملف رادجلا ةريصق

 ةرجحلا عاستا عم روصتي امنا لامتحالا نم هركذ ىذلا ناب بقعتو . ليجعتلا ىلع ال

 مل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جاوزا رجح نا ةدهاشملاو ةضافتسالاب فرع دقو

سمشلاو الا ةريغصلا ةرجحلا رعق ىف ايقاب سمشلا ءوض نوكي الو ي ةعستم نكت
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 ةريصق . ةصرمعلا ةريغص ةرجحلا تناك ىوونلا لاق _ لاق نأ ىلا ةعفترم ةمئاق

 راص اذاف . ريسي ءىشب ةصرغلا ةفاسم نم لقأ اهرادج لوط ناك ثيحب رادجلا

 . خلا . ىهتنا . ةصرمعلا رخاوا ىف دعب سمشلا تناك هلثم رادجلا لظ

 هنم ردابتي دق جرخت نأ لبق ىآ ( رهظت نأ لبق ) هللا همحر فنصملا لوق نكل

 امهنم ىقبي نأب قداص كلذو . قرشملا ىلي ىذلا طئاحلا زواجت نأ لبق دارملا نأ

 امك ريخاتلا ىلع لب ليجعتلا ىلع هل ةلالد الف كلذك ناك اذاو ى طقف ريسي ءىش

 تقو رخآ ) نورخآ لاقو : لاق ثيح حاضيالا مالك رعاظ وهو . ىواحطلا لاق

 م ام رصلا ) : مالسلا هيلع لاق هنا ىور امل . ( سمشلا رارفصا دنع رصعلا ةالص
 ثيدحلا ركذف . خلا اهنع هللا ىضر ةشئاع قيرط نم ىور املو . ( سمشلا لقصت
 رفصت نأ لبق رصعلا ىلصي ناك مالسلا هيلع هنا ثيدحلا اذه رهاظو لاق مث

 . خلا . سمشلا

 ىأ اعيفلت هسار عفل حاحصلا ىف لاق ( نهطورمب تاعفلم ) : هلوق (2) _ 1

 . هب عفلتت ام عافملاو تحفلت ىأ اهطرمب ةارملا تعفلتو : لاق مث . هاطغ

 كدسج هب للجت ىتح بوثلاب لمتشت نا عفلتلا ىعمصالا لاق رجح نبا لاقو
 نوكي ففلتلاو . سأرلا ةيطغتب الا نوكي ال عفلتلا : بيبح نبال اطوملا حرش ىفو

 فوص و] زخ نم ءاسك هلوا رسكب (طرو) عمج طورملاو . هفشكو سارلا ةيطغتل
 ىف لاقو .. خلا ءاسنلا سبلب صاخ هنا ىضتقي ام ليمش نب رظنلا نعو . هريغ وا

 الا اطرم ىمسي ال ليقو . كلذ ريغ وأ فوص وأ زخ نم ملعم ءاسك وهو رخآ لحم
 .. دوسأ رعش نم طرمأ هلوقب دودرم وعو . ءاسنلا الا هسبلي الو رضخا ناك اذا
 . ىهتنا

 نيب ةضراعم الو . ةيليلعت و] ةيئادتبا نم رجح نبا لاق ( سلفلا نم ) : هلوق
 لجرلا فرمي نيح ةالصلا نم فرصني ناك هنأ ) قباسلا ةزرب ىنا ثيدح نيب و اذه

 . سيلجلا ةيؤر نع رابخا كلذو . دعب ىلع ةعفلنملا ةيؤر نع رابخآ اذه ناب ( هسيلج
 جورخ زاوجو . تقولا لوآ ىف حبصلا ةالصب ةردابملا بابحتسا ثيدحلا ىفو

 نم راهنلا ىف هزاوج هنم ذخؤيو . ليللا ىف ةالصلا دوهىشل دجاسملا ىلا ءاسنلا

 نهيلع شخي مل اذا كلذ لحمو . راهنلا نم رثكا ةبيرلا ةنظم ليللا نال ىلوا باب

. ةماجلا اود (
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 هنأكف مفلاو فنالا ةرمتخم ةارملا ةالص زاوج ىلع مهضعب هب لدتساو . ةنتف نهب وا

 ةشثيه نع تربخا امنا اهناب ضايع هبقعتو . ةالصلا دوهسل ةفص عفلتلا لعج

 . . ىهتنا . فارصنالا

 ىلع هب لدتسي ثيدحلا اذه . خلا ( بطحب رمآ نأ تممه دقل ) : هلوق _ 2

 هيلع ىذلاو . نيع ضرف ةنآو ىراخبلاو حاضيالا ىف امك ةعامجلا ةالص بوجو

 هجواب تيدحلا اذه نع اوباجاو . ةيافك ضرف اهنا مهريغ نم روهمجلاو انباحصأ
 . ةرشع اهنم رجح نبا ركذ

 هللا ىلص هنوكل بوجولا مدع ثيدحلا سفن ننم طبنتسا مهضعب نأ اهنم

 اهكرتب مه ام نيع ضرف ةعامجلا تناك ولف ث نيفلُعَتملا ىلا هجوتلاب ممم ملسو هيلع
 . هحوت اذا

 دشريو ةفلابملا دارملا امناو . ةدارم ريغ هتقيقحو رجزلا دروم درو ربخلا نآ اهنمو

 عنم ىلع عامجالا دقعنا دقو:, رافكلا اهب بقاعي ىتلا ةبوقعلاب مهديعو كلذ ىا

 . كلذب نيملسملا ةبوقع

 ابجاو ناك ولف . ديدهتلا دعب مهقيرحت كرت ملسو هيلع هللا ىلص هنوك اهنمو
 :. عجاريلف . هيف لاطأ ام رخآ ىلا مهنع افع ام

 هنود ليقو مرَعْلا ؤَهلاو٬مسقلا باوج ماللا رجح نبا لاق ( تممه دقل ) : هلوق
 لاقف تاولصلا ضعب ىف ًاتساث ًدَقَك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هلوا ىف ملسم دازو

 . ثيدحلا ركذ ببس دافاف تْسَسَم دقل

 لاق ( بطعيل ) انموق دنع تاياورلا ضعب ىف ( بطحيف بطحب ) :هلوق
 نوكي نا لمتحيو . هيف رانلا لاعتشا لهسيل رّشكي ( بطحي ) ىنعمو رجح نبا
 . ىهتنا 3 هب فصتيس هنا ىنعمب ازوجت هب فصتي نا نبق كلذ هيلع قلطا

 فلاخ ) ىرهوجلا لاقو . مهفلخ .نم مهيتآ ىا ( لاجر ىلا فلاخا مث ) : هلوق

 ةماقا نم ترهظا ىذلا لعفلا فلاخا ىنعملا وا . هنع باغ اذا هانأ ىأ ( نالف ىلا

 ىدصق نع ةالصلاب لوفسم ىنأ ىف مهنظ فلاخا وا . مهيلا ريساو هكرتاف .ةالصلا
 دييقتلاو . نيروكذملا دصق ىلا ةالصلا نع ىأ فلختأ ( فلاخا ) ىنعم وأ ث مهيلا

.` ىهتنا . نايبصلاو ءاسنلا جرخي لاجرلاب



 : ةالصلا تاقوا ىف (28) بابلا :94

 اذا هقرح لاقي ريثكنلا هب دارملاو ديهشتلاب رجح نبا لاق ( قّرحاف ) : هلوق
 . ىهتنا . هقيرحت ىف غلاب

 لب لاملا ىلع ةرصاق تسيل ةبوقعلا ناب رعشي رجح نبا لاق ( مهيلع ) :: هلوق
 قيرط نمو ملسم ةياور ىفو . اهب نينطاقلل عبت تويبلاو نيدوصقملا قيرحت دارملا

 . ىهتنا ( اهيف نمم ىلع اتويب قحاف ) حلاص ىبا

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناك مسق وه رجح نبا لاق ( هديب ىسفن ىذلاو ) : هلوق
 هريبدتو هريدقتب ىأ هللا ديب دابعلا سوفن رما نا ىنعملاو . هب مسقي ام اريثك ملسو
 ىلع درلا هيفو . هناش مظع ىلع اهيبنت هيف كشال ىذلا رمالا ىلع مسقلا زاوج هيفو

 . اقلطم هللاب فلحلا هرك نم

 ىراخبلا ةياور ىفو . نيمس محل هيلع مظع ىنعي ( ًاتيمس ًامظع ) : هلوق
 . انيمس اقرع

 ليلخلا لاق س فاق دعب ءارلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب اقرع رجح نبا لاق .

 ىعمصالا نع مكحملا ىفو . قرع وهف محل هيلع ناك ناف . محل الب مظعلا (قارملا)
 ماظعلا ىعو قارعلا دحاو .(قرعلا) ىرعزالا لاقو . محل ةعطق ءارلا رسكب (قرملا)

 ىف ام ىلع لكؤيو خبطيو رشكيف قيقر محل اهيلع ىقبيو محلملا ربه اهنم ذخؤي ىتلا
 هتقرعتو هتقرعاو محللا تقرع ) : لاقي . ماظعلا شمسشمتو قيقر محل نم ماظعلا
 لوقو .: زيزع مضلاب قارع ىلع قرعلا عمج مكحملا ىفو ( اهن هنم محللا تذخأ اذا
 . ىهتنا . انه قئاللا وها ىعمصالا

 ٠ حتفلا ىكحو ميملا رسكب (ةامرم) ةينثت رجح نبا لاق ( نيتامرمي وا ) :هلوق
 نأ ىلا _ ههجو ام ىردا ال لاقو ةديبع وبأ هاكحو . ةاشلا ىتفلظ نيب ام ليلخلا لاق
 ىف اهنومري ةددحم لاصنب اهب نوبعلي اوناك ةبعل (ةامرملا) سفخالا لاقو _ لاق

 نا دعبيو تلق . ةاحرملاو ةامرملا ىهو بلغ موكلا ىف اهتبثا مهياف بارت نم موك
 .. ةينثتلا لجال ثيدحلا دارم هذه نوكت

 ليقو ۔ لاق نا ىلا _ فدهلا مهس ةامرملا نا ىعمصالا نع ىنزملا ىكحو
 نيزلا لاق . ددحم رغ وتسم قيقد مهس وهو . ىمرلا هيلع ملعتي مهس (ةامرملا)

ماهسلا فالخب ىمرلا راركتب ةرعسشم اهناف ةينثتلا كلذ ىلع لديو : رينملا نبا
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 ‘ نمسلاب قرعلا فصو امناو لاق نأ ىلا - . اهنع رركتي ال اهناف ةيبرحلا ةددحملا

 مذ ىلا ةراشالا هيفو . امهليصحت ىلع ىناسفن ثعاب مث نوكيل نسحلاب ةامرملاو

 :هب بوعلن وا موعطم نم ريقحلا ءىشلا ىلع صرحلاب مهفصوو ةالصلا نع نيفلختملا
 . . ةماركلا لزانمو تاجردلا عيفر لصحي اميف طيرفتلا عم

 نأ رئسو . ةبوقعلا ىلع ديدهتلاو ديعولا ميدقت اضيا دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو
 هيلع هبن . ةبوقعلا نم ىلعالا نع هب ىفتكا رجزلا نم نوهالاب تعفترا اذا ةدسفملا

 كلذب نيلئاقلا نم ريثك هب لدتسا اذك لاملاب ةبوقعلا زاوج هيفو . ديملا قيقد نبا
 رجزلا دروم درو ربخلا نا نم ىنعي . هانفلسأ امل رظن هيفو . مهريغو ةيكلاملا نم

 ذا . هب الا بجاولا متي ال ام باب نم قيرحتلا نأ لامتحالاو. . ةدارم ريغ هتقيقحو

 ىلا نولصوتي الف مهتويب ىف نوفتخي اوناك مهنا كلذ ىلع ثعابلا نا رهاظلا .

 هللا ىلص هنال ةر ىلع مئارجلا لهأ ذخا زاوج هيفو . مهيلع اهقيرحتب الا مهتب وقع
 ةعامجلاب ةالصلاب لافتشالا هيف هنم دهع ىذلا تقولا ىف كلذب ممم ملسو هيلع

 راعشا قايسلا ىفو . هيف مهقرطي ال هنا نوققحتي ىذلا تقولا ىف مهتغبي نأ ىارف

 نآ ىلا _ لعفلاب ديدهتلا اوقحتسا ىتح لوقلاب فلختلا نع مهرجز هنم مدقت هناب
 امهب انواهتم ةالصلا كران لتق ةيعورشم ىلع :هريغو ىبرعلا نبا هب لدتساو _ لاق

 بهذم وه امك ةيصعملا لحم مادعإ زاوج ىلع ىبرعلا نبا هب لدتساو _ لاق نأ ىلا

 . ىهتنا , لاملاب ةبوقعلا ىف ليق امك خوسنم هناب بقعتو . كلام
 ىلغ الدتسم انموق بتك ضعب ىف ( ناطيشلا ىنرق نيب تناكو ) : هلوق _ 183 .

 سمشلا نإ ) : مالسلا هيلع لاق . هصن ام ةهوركملا تاقوالا ىف ةالصلا ميرحت
 تند اذاف . اهئراق ثّوَتسا اذاف . اَهَقَراَت تففنرا اذاف ناطيشلا نرق اهعمو لطت

 دابع مهو هموق (ناطيسشلا نرقب) دارملاو . هدنسب ىعفاشلا هاور ( اهّنَراَق بورفلل

 سمشلا نم هسار ىندي ناطيشلا نل ليقو . تاقوالا هذه ىف اهل نودجسي سمشلا

 ٠٠ . ىهتنا , كلذ ريغ ليقو هل ادجانس اهل دجاسلا نوكيل تاقوالا هذه ىف

 . ( اهتقو كلذف ) هدمب حاضيالا ىف داز ( اهركذ اذا اهلصيلف ) :: هلوق _- 4

 : ءىبنلا نع سنآ نعع ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفلو . خسنلا ضعب ىف اذه دجو دقو

 كلد الإ اهت ةرافَع ل . ركد اذاي صينق ةالص نيت نم) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . (3) . ييركذلر ةالصلا مقا ه : ىلاعت لاق

٠ 14 : ةيآ نم هط ةروس (3)
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 كلام بهذو . اهتداعا ريغ بجي ال هنأ رصحلا اذه نم ديفتساف رجح نبا لاق.

 مث ركذ ىتلا ىلصي هناف اهلبق ىتلا لصي مل هنا ةالص ىلص نأ دعب ركذ نم نأ ىلا

 باطخلا ليلدب كسمت دقو لاق مث . خلا بيترنلل ةاعارم امالص ناك ىتلا ىلصي
 طورشملا ءافتنا مزلتسي طرشلا ءافتنا نال ةالصلا ىضقي ال دماعلا نأ لئاقلا هنم

 دافتسي كلذ نال ( دماعلا ىضقي ) : لاق نم لاقو ىلصي ال ستي مل نم نأ هنم مزليف

 ءاضقلا بجو اذا هنال ىلعالا ىلع ىندالاب هيبنتلا باب نم نوكيف باطخلا موهفم نم
 ىذلا وم اذهو ث خلا ىلوا دماعلاف هنع جرحلا عفرو مثالا ظوقم . عم ىنسانلا ىلع

 انامز ىلصي ىذلا ىف مهضعب ددشو : لاق مث هللا همحر حاضيالا بحاص هدمتعا

 رفاكلاب هوهبش هنأ كلذو ديمي ال نأ بات ىتح لصي مل نميف صخرو . انامز كرتيو

 ىمغملا ىف فالخلا ركذف .. خلا ملعا هللاو (1) ملاظملاب قلمتي ام الا كرشملا وهو ىلصالا

 : نونجملا وا مئانلاب هبشم وه له هببسو هيلع

 هداز ام هب دارملا نأ رهاظلا ( ةالصلا هيف هيلع بجت نيحا ىف كلذو ) : هلوق
 نا ىنعي ( اهترز كلدت ز : هلوق نم ثيدحلا ةياور ىف هللا همحر حاضيالا بحاص
 نيسح ىف ركذتلاو هابتنالا تقو ىف الا ةالصلا امهيتع بجت ال ىهاسلاو مئانلا

 . ملعا هللاو ش اهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوالا جارخا هب دارملاو ( ةالصلا هيف زوجت

 همحر حاضيالا بحاص نأ الا ءادأ اهلعف ىلا ةردابملا امهيلع بجي هنأ هرماظو

 اوفلتخا مهنا مث : مالك دعب لاق ثيح نيلوق ( اهتقو كلذف ) : هلوق ىف ركذ هللا

 ىنعي لوقا اهتداعا تقو مهضعب لاق ( اهتقو كلذف ) : مالسلا هيلع هلوق ىنعم ىف

 اهب وجو تقو كلذ نأ ىلا بهذ نمف :. اهضرف تقو نورخآ لاقو . اهئاضق تقو

 نمو . تسي مل ام هل رستي ام تقو اهلعفي ىنعي لوقأ . اهيضقي هيلع انيد اهلعج
 هبتنا ام دعبو اهركذ ام دعب اهكرت ناف اهل اتقو اهلمج اهئاضق تقو هنا ىلا بهذ
 اهركذ ةالص تقو عم اهتقو مهضعب لاقو . كله هيف اهيلصي ام رادقم همون نم
 ريغ ىف ناك ناو . ةالصلا تقو ىف كلذ ناك اذا . همانم نم ةيف هبتنا تقو وأ هيف
 نا اذه ىلصف . ةلبقتسملا ةالصلا تقو جرخي ىتح هانركذ ام ىلعف ةالصلا تقو

 ةرضاحلا تقو ةيسنملا تقو راص ةرضاحلا ةلصلا تقو ىف هبتنا وأ اهركذ

 تاكرتشملا تادؤملا ىلع اسايق ةرضاحلا مث ةيسنملا ىلصي نأ هيلعو . هيف ناتكرتسشم

 . قحلا بحاص ةللاعم هيلع لب . لمهت ال ىتلا بونذلا نم ىهو دابعلا قوقح نم ملاظملا نال (1)
ِ ٠ ةلاحملا نود طقف هللا ىلا ةبوتلا ىفكت الو
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 ناو . عمجلا هيف زوجي لاح ىف وا . رفسلا ىف نهنيب عمجي نا دازا .اذا تاقوالا
 ىلصي ىتح ةلفان اهلمج ةرضاحلا ةالصلا ىف وهو لوقلا اذه ىلع ةيسنملا ركذ أ

 . ىهتنا . خلا س ةرضاحلا تاوف فاخي نأ الا ةرضاحلا ىلصي مث ةيسنملا

 هنأ ىضتقي . خلا ( ةالصلا ىف وهو لوقلا اذه ىلع ةيسنملا ركذ ناو ) : هلوقو

 هل زوجي ال هناب لوقلا ىلع هناف . رهاظلا وهو كلذك مكحلا سيل لوقلا اذه ريغ ىلع
 بحاص نأكو . اعستم تقولا ناك اذا دسفت هيف اهيلصي ام رادقم اهرخؤي نأ

 ةالص ركذت ةالصلا تادسفم نم لعج هناف لوقلا اذه ىلع ايشام هللا همحر دعاوقلا
 . بيترتلا بوجو لجال تدسف امنا اهنأ هرعاظ نأ الا . هيلع اهبيترت بجي ضرف

 اعسوم ابوجو ةبجاو اهناب لوقلا ىلع اماو .'ةردابملا بوجو لجالو لوقت نا كلو

 ةردابملا بجت هنأ رهاظلاو . ملعا هللاو ةلفان اهلعجي الو دسفت ال اهنأ رهاظلاف

 رماف ( اهركذ اذا اهلصيلف ) :: مالسلا هيلع هلوقلف لوالا ام . ءادا اهيلصيو اهيلا
 هرمأ نم تبث املف ىناثلا اماو . بوجولا رمالا ىف لصالاو اهركذت تقو اهتالصب
 املو . ىلصف ماقاف نذؤي نا سمسشلا هيلع تعلط ىتح مان نيح الالب مالسلا هيلع

 رضحلا ىف ركذت نمو . ةيرفس اهيلصي .ةيرضح رفسلا ىف ركذت نم نأ نم هوركذ
 هيلع بجول اهئاضق .تقو كلذ ناك ولف مئانلا اذكو . ةيرضح اهيلصي ةيرفس
 بجي الف ناروذعم ىسانلاو مئانلا نالو . دماعلاك كلذ لبق تبجو امك اهب نايتالا

 ` . ملعأ هللاو . هابتنالاو ركذتلا دعب الا ءىش امهيلع

 هرهاظ . خلا ( يناك هلل اوُهوُقَر رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلاو ) : هلوق 5
 لزن دق عيمجلا ناو . فجصملا ىف بتكيل كلذ هيلع تلمأ اهنع هللا ىضر اهنا

 ءاملعلا فلتخا كلذلو . ةذاش ةءارق اهلعلو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 . كلذل ةلباق ةدحاو لك ناف ىطسولا ةالصلا ىف

 ىلع اوموادو اوبظاو ىأ ( ٍتاَوَلُصلا َقَع اوظيفاَح ) : هلوق ىف ىوفبلا لاق
 ةالصلا اهنيب نم صخ مث اهناكرا مامتاو اهدودحو اهتيقاومب تاب وتكملا تاولصلا
 طسوو . طسوالا ثينات ىطسولاو . اهلضف ىلع ةلالد اهيلع ةظفاحملاب ىطسرلا

 . ة . هلدمبإو هربخ ءىشلا

 ىمه موق لاقف . ىطسولا ةالصلا ىف مهدمب نمف ةباحصلا نم ءاملعلا فلتخاو
 ءاطع لاق هبو رباجو ذاعمو سابع نباو رمع نباو رمع لوق وهو . رجفلا ةالص .
هي !اوُمْوَقَو ه : لاق ىلاعت هللا نال يعفاشلاو كلام بعذ هيلاو دهاجمو ةمركعو
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 تونقلابو مأيقلا لوطب ةصوصخم رجفلا ةالصو مايقلا لوط تونقلاو . َنيتناق
 نآرثُم نإ رجفلا نآرقو » : لاقف ةالصلا نيب نم ىرخا ةيآ ىف اهصخ هللا نال
 ةب ونكم ىعو . راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم اهدهشت ىنمي (4) « ادوهشم ناك رجلا

 عمجت الو رصقت ال ىمو عمج ىتالص نيب اهنالو . راهنلا ناويدو ليللا ناويد ىف

 .اهريغ للا عمجت الو

 ىردخلا ديمس ىبأو تباث نب ديز لوق وهو رهظلا ةالص اهنأ ىلا موق بهذو

 _ لاق نآ لا . راهنلا ةالص طسوأ ىعو راهنلا طسو ىف اهنال ديز نب ةماساو

 ةزجاهلاي رهظلا يلصي ملسو هيلع هللإ ىلص هللا لوسر ناك : لاق تباث نب ديز نع
 :: تلزنف اهنم ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا باحصا ىلع دشا ةالص لصي نكي" ملو
 . « ىطسولا ةالصلاو تاوكَصلا لع اوظفاح ه

 هللا ىلص هللا لوسر نع ةعامج هاور رصعلا .ةالص اهنأ ىلا نورثكالا بعذو

 ةشئاعو ةريره ىباو بويا ىباو دوعسم نب هللا دبعو يلع لوق وهو ملسو هيلع
 ةشئاع ىلوم سنوي ىبا نع لاق نا ىلا نسحلاو ةداتقو ىعخنلا ميهاربا لاق هبو
 ةيآلا هذهل تنلب اذا : تلاقو افحصم اهل بتكا نأ ةشئاع ىنترمأ : لاق هنا

 ىلع تلماف اهتنذا اهتغلب املف « ىطسولا ةالصلاو تاولصلا لمع ارظيفاح ه : ىنذآف
 ء نيتناق هلل .اوثوئقو _ رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاَح ه

 لثم ةصفح نعو ."ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهتعمس : ةشئاع تلاق
 ىرن انك ) : لاقف هلاسف ىطسولا نع ايلع لس ديبعل انلق _ لاق نأ ىلا - كلذ

 قدنخلا موي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىتح ( رجفلا ةالص اهنا
 اهنال ( زات مهروبق مهقاوْجا هللا الم رضتلا ةلض ىطسولا ةالص نع انوُلَمَش )
 طيلغتلاب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اهصخ دقو . ليل ىتالصو راهن ىتالص نيب

 ْنَم ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناف . رصعلا ةالصل اوركب _ لاق نا ىلا
 . (هلَمَع طبَح رضلا ةالص رت

 . اهرثكا الو اهلقاب سيل طسو اهنال برغملا ةالص اهب دارملا ةصيبق لاق

 اهنال نيرخاتملا ضعب هركذو ءاشعلا ةالص اهنأ فلسلا نم دحأ نع لقني ملو

 3 . نارصقت ال نيتالص ينيب

٠ 78 ةيآا س ءارسالا ةروس (4)
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 ‘اضيرحت ىلاعت هللا اهمهبا . اهنيب ال سمخلا تاولصلا ىدحا : مهضعب لاقو
 ةعاسو . ناضمر رهش ىف ربقلا ةليل ىفخا امك اعيمج اهئادا ىلع ةظفاحملا ىلع دابعلل

 اهعيمج ىلع اوظفاحيل ءامسالا ىف مظعالا همسأ ىفخاو . ةعمجلا موي ةوعدلا ةباجا

 ىطسولا ةالصلا ىف اهنع هللا ىضر ةسشناع نع فنصملا ةياور فلاخ هنا الا . ىهتنا

 نعو لاق ثيح ىواضيبلا كلذكو , واولاب رصعلا ةالصو اهبنكف رصعلا ةالص

 ةالصو ىطشول ١ ةالصلاو ارقي ناك مالسلا هيلع هنأ ) : اهنع هللا ىضر ةشئاع

 امدارفنال رصعلا عم ركذلاب تصخ عبرالا نم ىطسولا ةالصلا نوكف ( رسعلا
 لدب رصعلا ةالص :ا هلوق نأ رهاظلاف فنصملا ةياور ىلع امأو . خلا . لضفلاب

 . ملعا هللاو . ىطسولا ةالصلا : هلوق

: 
.( 

 .مرت ل .

مدوملا
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 رفسلاو رضحلا ىف ةالصلا ضرف ىف

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 06

 ثرتقاف رمسلاو رضحلا ىف نيَتَعكَر ةلصلا تّضرَف » : تلاق اهنا
 . » رلا ةالص ىف ديزو رفسلا ةالص

 هللا دبع لجر لآس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 ةالصو فوخلا ةالص دجن انإ نمحرلا دبع ابآ اي : هل لاقف رمع نبا

 : رمع نب هلل ا ديع هل لاقف ؟ رفسلا ةالص دجت الو نآرقلا ىف رفملا

 ُمَلَعَن الو ملَسَو هتلَع هللا نص ادمحم نيلا تعب دق ةللا نار 0 اذه اي

 . نعي ايأر اَمَك لعفن امنإو انيف
 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8

 ) رع و ةعك ر ةررشَع عبس ميقم ١ لع « : لاق ملس و هيلع هللا ىلص

 . سمخلا تاولصلا اهب ىنعي « ةعكر ةريشع ىدحإ رفاسملا

 ءىبنلا نآ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 هترجه ليق شُسحلا تاولصلا هيلع تّصرَف ملسو هيلع هللا ىلص
 رتم ةَعبَس هترجه دغب ںيدقملا تيب ىلإ مالملا هيلع نصو ، نيتسب

 .وحن ںيرقملا تيب ىلإ نولصي ةنيدملا لهأو راصنألا تتامو . ارهش
 ُىبتلا ناكو . مهيلا ملسو هيلع هللا نَص ىبنلا موُق َلْبَت نينت
 ََ “.< < , ۔ َ 7 ًَ ۔۔ه ؟ 2 , 7 . رم ٠ . ء م

 يع نآ ىلإ تين ىنامث ةكم ةبعكلا ىلا ىلتم ملَسَو ميلع هللا ىلص
 . ةبعكلا ىلا : لاق عيبرلا . هتلبق ىلا لّوَعَت مث سدقملا تيب لاي هي
 لوسر لاق : تلقف ؟ال مأ ةضيرف وه له رتولا ىف سانلا فلتخاف

 هدابع لع هللا ًنْهَبَتَك تاولص سُمَح » : ملسو هيلع هللا لص هللا

هتق تيت نهَقَع ني عبض مل ةنات نهب ءاَج نَمَق ةللاو ماتلا ىفر
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 ه م 2.2 2 2.8 77 ث ۔ ۔ -. ه م. ث ه : %. ۔ 2
 دنع هلف ائنش نهقَح نم صقن نمو ةنجلا هلخدي نأ دهع هللا دنع

 - ٦ و 2 . «. .< هه

 . « انلا هلخدي نأ دهمت هللا

 .. ملعآ هللاو ى بجاو ريغ ىدنع وهو رتولا ركذي ملو

 ءىبنلا نآ نسابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0

 رِضَقيث مؤي َرَشَع ةسمَخ حتفلا ماَع ةكم ماقأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىري نمل ةجح هذه :: عيب رلا لاق ٠ اهي ةماقإلا ىوث ال وهو ةالصلا

 ىذلا هعضوم ىف مايأ ةعب رأ ةماقإلا ىوني ناك اذا رفاسملل ةماقإلا

 . هيف لزن

 مل نإف ٍثالثبف عطتست مل نإف سخب زتؤأ «: ملس و هيلع هلل ١ ىلص

 . «ءاميإ ىموتق عيمست م نإف ةدحاَوبَق عشت
 مجرلاو رتولا : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2

 ىلص ءىبنلا لوقلف رتولا امأف تابجاو ننس ءاجنتسالاو ناتتخالاو
 ط .ح 2 ,۔ے .ر ۔ . ,< ۔ 2 : ٠

 مكل "رئَح ةسداس ةالص مكداز ةللا نإ » : هباحصأل ملسو هيلع هللا
 . «» رتولا ئه معنل ذلا رمح نم

 ٨. ج ج

 ىف ثيدحلا ظفل . خلا ( نيتمكر نيتعكر ةالصلا تضرف تلاق ) :هلوت 8
 نا ىضتقي ثيدحلا اذهو . خلا ( ِناَتَمكرت يناَتَمُثَر ةالصلا تضرف ام لوأ ) حاضيالا
 . هللا مهمحر انباحصأ دنع نيلوقلا دحا وهو ارصق اتسيل رفسلا ىف نيتعكرلا

 رفسلا ةالص نع لئس مالسلا هيلع هنا ىور ام اضيأ كلذ ىلع لديو

 ةدا ؤْصقلا ًامثا, . ةرصق اتَسْتَل رقلا ىف ناتَمَمَلا , ال ) :: لاق ؟ ىه رصقا
 ناتعكر رَقَسلا ةالص ) : لاق هنا هنع هللا ىضر رمع نع ىور امو ( فوخلا دن

 نايمسي رفسلا ىف نيتعكرلا نا ىلا مهضعب بهذو ( مكيتبت ناسل ىلع رصق ع امامت
 . هيلع فوقولاب ملعي امك هلل ١ همحر دعاوقلا بحاص هيلع ىشم ىذلا وهو . ارصق

هنع هللا ىضر رمع نأ ىور امب حاضيالا ىف هل لدتساو . اننمز ىف روهشملا وجو
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سد۔>۔ےد_>د>دھ=صصسصرسصر۔ص۔۔>۔۔د۔۔__۔ نحن.

 ۔ے.۔۔۔۔ےسس۔۔۔سس۔۔۔=۔س۔دصص۔د۔>ددددد

 نا » : لوقي هللاو نمالا ىف ةالصلا رصق ناك مل نينمؤملا ريمأ اي لاقف لجر هلاس

 .ىبنلا تلاسن هنب تبجع ايم تبجم دقل :: هنع هللا ىغر رمع لاقف ؟ (1ر « متف
 . ( هتقدص اولبقاف كيلمت اهب قدصت هللا نم ةقدص ) :: لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 فيفختو ةصخر رفسلا ىف رصقلا نا ثيدحلا نم موهفملاف : حاضيالا ىف لاق

 . رفاسملل فيفختلا نم هريغو ناضمر ىف رطفلاك فيفختلا ىف رثأت هل رفسلا نال

 نايتا نال تاعكر عبرا ىلصي نأ رفاسملل زبحي نأ لوقل ا اذه بحاص مزلي نكلو

 . خلا . ناضمر ىف رطفلاك بجاوب سيل صخرلا
 . 2 ى . >

 مزاللا نال . همزل ناو . كلذ زيجي نا ملتسن ال انإف الوا اما : لوقي نأ لناقلو

 بجاوب سيل ,صخرلا نايتإ نا ميسن ال انإَت ايناث اماو 0 ابهذم نوكي ال بعذملل
 عم رارطضالا دنع الثم ةتيملا لكا ىف هل صخر رطضملا نا ىرت الا . قالطالا ىلع
 دقف . تالاؤسلا ىف هركذ امك كلاه وهف . تام ىتح اهيلع ةردقلا عم اهكرت اذا هنا

 ىلع الومحم نوكي نأ رمالا ىف لصالا نالق اثلاث اماو . ةصخرلا نايتا هيلع بجو

 ( هَتَقَدَص اولباق ) : هلوق ىف رمالا لمحيف . هريغ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا
 . ملعأ هللاو هباحصاو ةفينح وب أ رصقلا بوجو ىلع انباحصأ قفاوو . بوجرلا ىلع

 . خلا ( - ص _ ادمحم انيلا ثمب هللا نا اذه اي ) : هلوق _- 7

 مهفرع دقو . هتمال. هللا نع نيبملا وه ءىبنل ١ : لاق نمل حاضيالا ىف هب لدتسا

 نأ اذه نم موهفملاف : لاق مث . هولقع ام كلذ الولو رضحلا ةالص نم رفسلا ةالص
 ٠ خلا . اهكرت زوحي ال ةنس هدنع رفسلا ىف رصقلا

 ماما فلخ لصي مل ام ىنعي ( ةعكر ةرشع ىدحا رفاسملا ىلعو ) : هلوق - 8

 . ميقم ماما فلخ ىلص اذا الا تاعكر عبرا ىلصي نأ رفاسملل زوجي ال هنال . ميقم

 هنال ةيرضح لوقي الو . مامالا ةالص رهظلا ةالص ىلصا الثم هتالص ءدب ىف لوقيو

 . مامالا نيجاسم نم هنال هماما فلاخي الئل ةيرفس الو رضحلا لهأ نم سيل

 اهنأ مهوتي الئل . خلا ىنعي لاق امنا ( سمخلا تاولصلا اذهب ىنعي ) : هلوق

 . ىنعي لوعفم هنال ةرسكلاب بوصنم تاولصلا هلوقف . سمخلا تاولصلا ريم

 ثالثو . رصعلل ناتعكرو . رهظلل ناتعكر اهليصفتو هل تعن حتفلاب سمخلاو

 . مولعم وه امك رجفلل ناتعكرو . ءاشملل ناتعكرو . برغملل

٠ 101 ةيآ نم ءاسنلا ةروس ()
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 لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سمخلا تاولصلا تضرف ) - 9

 مالك دعب ةالصلا باتك لو] ىف ىراخبلا لاق . ءارسالا ةليل ىنعي ( نيتنسب هترجه

 "لا ضَرَقَك ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا لاق ) هصن ام جارعملا ثيدح ىف ليوط.

 كل هللا ّضَرَق ام لاقم ىسوم ىلع ثزَرَم ىتح كلدب تعَجَرف ةالص نيسيمخ ىما ىلع
 نيليمت ل كشأ نإَت كبر ىلإ عجذاف : اق .ةالص ييح ضرق : تق ؟ ديسأ ن
 لاقت . اَمَرطَش عضو : نق ؤ ىسوم قلوتْمَجَرَق امرطت عضوت .تعجرف . تيل
 : َلاَقَق . يلار ثمَجَرَم . اهرعش عنَمَوَو سجار كيل قيلط ال تنمأ نإف تبر غجاز
 نوتشسمع ْمَو نسَع ئه لاقت تعَجاَرَق . كلذ قيطت ال كتما ناق كبر ىلإ مجزا

 ه ىبد نم تيحتسا : تلقف كبر عجار َلاَقَق ىسوم لإ تمَجَرَق . يدل لوق لدبا
 ةنجلا تنش ؟ . ىه ام ىردا ام "ناولأ اهيشغو ىقتنملا ةردسلا ىلا, ىب قلطنا مث

 تضرف مث ىرخا ةياور ىفو . ىمتنا ( كشلا اهبارت اذإو . ؤلؤللا لِئابح اهيف اذإف
 لك ٌةاَلَص َنييَسخ عيطتست ال كتما نإ : لاق . موي لك ةالص نيسمخ ةالصلا يلع

 ةا ةس ليئارسإ ىنب جلاعو , كلتك سلا ةبرج دق هلاو نئاد .موي
 ىلارتُمجَرَق . ارش ىتمت عصَوَ تمجرف ى كشأ تيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف
 . هلثم لاقف ىسوُم ىلاإ تعجرف . ارشمت ىتم عَضَوَف تعجرف . هلثي لاقف ىسوم
 رشعب تزْماف تغججَرَق . هلثم لاقف ىسوم ىلاي تمجرف . ارشع ىنتع عَّضوق تعجرف

 لاقف .,موي لك ٍتاَوَلَص ىيح ثزيأَك تعجرف . هلثم لاقف ى موي لك ناوص
 . موي لك ناَوَلَص يشَعِ ثزيأ تلقف ؟ تيا مي لاقف ىسوم ىلإ تعجرف . هلثم

 ىنب تجلاعو سانملا تّرَج ىنإو موي لك تاولص سسَع عيطَتشَت ال كتما ناي لاق
 ىبد تلاس :: لاق . َكيشأل يفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف . ةجلامملا دشا ليئارسا
 ُتْيَصمَأ ) دانم ىنادان تزواج املف . هّلَسأَو ىضرا ىنكلو . هنم تينحتسا ىتح

 . ىهتنا ( ىدابع نع نقحو . ىتّيِضرَق

 ( ارهش رشع ةعبس سدقملا تيب ىلا هترجه دعب مالسلا هيلع ىلصو ) : هلوق
 تيب وحن ىلص _ ص ۔ .هللا لوسر ناك ) : لاق ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل . خلا
 هجوي نا ثحي - ص ۔ هللا لوسر ناكو . ارهش رشع ةعبس وأ رشع ةتس سدقملا

 وحن هجوتف (2) « ءاَمَسلا ىف كهجو نق ىَرَت د ه : ىلاعت هللا لزناف . ةبعكلا لا
_ 

٠ 144 ةيآلا . ةرقبلا ةروس (2)
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 مهتلتق نَع معالو ام ه دوهيلا مهو « سانلا نم ءاهفسلا لاق » : لاقو . ةبعكلا

 طاركمي ىلا ءاشي نك ىنثت برفملاو قرشملا هلل لك .اهيكمك ارئاگ ىتلا
 ممق لم رمف .لص ام دمب جرخ مت الخد (رم) هيبنلا ح لصف (ث) . مت
 ىلص هنا دهشي وه : لاقف سدقملا تيب وحن نولصي رصعلا ةالص ىف راصنألا نم

 وحن اوهجوت ىتح موقلا فرَحناف ةبعكلا وحن همع وت هناو . (ص) هللا لوسر عم

 . . . ىهتنا ( ةبعكلا

 ةياور ىف امك ارهش رشع ةعبسب مزجلا تاياورلا ضعب ىف نا رجح نبا ركذو

 ىف امك كسلا اهضعب ىفو . ملسم ىف امك . رشع ةتسب اهضعب ىفو , سابع نبا
 رشع ةتسب مزج نم نوكي ناب لهس نيتياورلا نيب عمجلاو لاق مث س ىراخبلا
 مودقلا نأ كلذو . ةدئازلا مايالا ىفلاو ارهش ليوحتلا رهشو مودقلا رهش نم قفل

 ةنسلا نم بجر رهش فصن ىف لي وحنلا ناكؤ . فالخ الب لوالا عيبر رهش ىف ناك
 نمع حيحص ديسب مكاحلا هاورو روهمجلا مزنج هبو . حيحص ىلع ةيناثلا
 . . خلا , سابع نبا

 ومه امك سدقملا تيب ىلا هلعل ( نينس ىنامث ةكمب ةبعكلا ىلا ىلص ) : هلوق
 ةيعكلا لابقتساب رمأ ام هنأ ءاملعلا عيمج دنع مولممو . هدعب امو هلبق امم رهاظ

 . . هريغو سابع نبا هركذ ام ةبعكلا ىلا هتالصب دارملا لاقي نأ الا مهللا ةرجهلا دعب الا

 ناك ىتلا ةهجلا ىف اوفلتخا ءاملعلا نا كلذ نايبو مالك دعب رجح نبا لاق

 هريغو سابع نبا لاقف س ةكمب وهو ةالصلل اهيلا هجوتي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 سدقملا تيب نيبو هنيب اهلعجي لب ةبعكلا ربدتسي ال هنكل سدقملا تيب ىلا ىلصي ناك
 ةبعكلا ىلا ىلصي ناك نورخآ لاقو . سدقملا تيب ىلا ىلصي ناك هنأ نورخآلا قلطاو

 خسنلا ىوعد هنم مزليو فيعض اذهو . سدقملا تيب لبقتسا ةنيدملا ىلا لوحت املف

 لوقلا ىلع تلمح ةبعكلا ىلا دنسملا ةخسن تحص نا نكل . خلا حصا لوالاو نيترم

 . ملعا هللاو مدقتملا ليواتلاب لوالا ىلع و] . ريخالا

 تاولصلا ضرفت نا لبق مالسلا هيلع اهيلصي ناك ىتلا ةالصلاب دارملا نا مث

 . لاق ثيح رجح نبا مالك نم ذخؤي امك هيف فالخلا عقو سمخلا

٠ 142 ةيآلا س ةرقبلا ةروس () _
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 ناك ام الا ةضؤرفن ةالص ءارسالا لبق نكي مل هنا ىلا ةعامج بهذ : ةدئاف

 تناك ةالصلا نآ ىلا ىبرحلا بهذو . ديدحت ريغ نم ليللا ةالص نم هب رمالا عقو

 نا ملعلا لها ضعب نع ىعفاشلا ركذو . ىشعلاب نيتمكرو ةادغلاب نيتعكر ةضورفم
 راصف (1) ئ َرَكِتَت امم اوأَرقاَك» ىلاعت هلوقب تخسن مث ةضورفم تناك ليللا ةالص

 ىواضيبلا ركذو .. خلا سمخلا تاولصلاب كلذ خسن مث ليللا ضعب مايق ضرفلا
 .خلا . تقفتا تقو ىا ىف نيتعكر ةكمب بجاولا ناك :: لوقي ناك هنا سحلا نع
 . ٠. ملعا هللاو

 هيلع تضرفف هب ىرسا نأ ىلا ىنمي ( سدقملا تيب ىلا هب جرع نا ىلا ) : هلوق
 . ملعا هللاو . سدقملا تيب لابقتساب رماف سمخلا تاولصلا

 ارهش رشع ةعبسب ةنيدملا ىلا همودق دعب ةكم ىنمي ( هتلبق ىلا لوحت مث ) : هلوق
 هناف . نيترم خسنلا ىوعد نم رحح نب ا هلاق ام ىلا جاتحي اذه ىلعف . مدقت امك

 املف . ةبعكلا ىه سمخلا تاولصل ١ ضرفو ءارسالا لمق هتلبق نوكي نأ مزلي

 ةكم ىف اهلبقتساف سدقملا تيب لابقتساب رمأ سمخلا تاولصلا هيلع تضرف

 . ملعأ هلل او ةبعكل ١ ل ابقتساب رماف تخسن مث .ارهش رشع ةعبس ةنيدمل ١ ىفو نيتنس

 مل نمو ) عضولا باتك ىف هظفل ( رانلا هلخدي نا هللا دنع دهع هلف ) : هلوق
 , م م . ٤ وه سس

 امهنيب ةافانم الو ( همجر ءاش ناو هنذع ءاش نا . دهع هللا دنع هل سيلف نهب تاي

 نم هيلع وه ام ىلع تام اذا هنأ دنسملا مالك ىنعم ناف . رهاظ هجو امهنم لكل لب

 ىنعمو ت ةريبك ىلع تام هنال . رانلا لهأ نم وهف ةالصلا قوقح ضعبل عييضتلا

 ناو . عييضتلا نم هيلع وه ام ىلع تومي نأب هبذع ءاش نا هنأ عض ولا بحاص مالك

 اذه نا لصاحلاو . هللا نيدب ءافولا ىلع توميواهيضقيو بوتي ناب همحر ءاش

 وه امك هبذع اهيلع تام ناو . هيلع هللا بات بات ناف . ةريبكلل بكترم صخشلا

 ٠. ملعأ هللاو . مولمم

 مالك نم ال عيبرلا مالك نم اذه نا رهاظلا ( بجاو ريغ ىدنع وهو ) : هلوق
 ` . هللا همحر . فصنملا

 ىلا مهرثكا بعذف . رتولا ىف اوفلتخا هللا مهمحر انباحص] نا لصاحلاو

 هراتخا ام اضيأ حاضيالا بحاص راتخاو لئالد لكلو . هديكات ىلا مهضعب ,و . هب وجو

 تاولصلا ىلع .اوظفاَح »ه : ىلاعت هلوقل حصا ىدنع لوقلا اذهو : لاق ثيح فنصلا ٤ م. .9 .,م .

٠ 20 ةيآلا . لمزملا ةروس (!)
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 :لوقاو . ملعا هللاو تسلا نود سمخلا ىلا بسنت امنا ىهو 2 ىطسولا ةالصلاو
 اماو . امهنيب ةطسوتملا ىنعمب ىطسولا تناك اذا متي امنا ةيآلا هذهب لالدتسالا

 َكِلَذَحل ه : ىلاعت هلوقل رايخلا وهو طسولا نم طسوالا ثينات ىطسولا تناك اذا
 . ملعا هللاو . هيف ليلد الف (1) . اطسوةمأ مكآننتَج

 دعاوقلا ىف ىذلاو . حاضيالا ىف هلثمو ( اموي رثع ةسمخ ) : هلوق - 0

 ةينامث تاياورلا ضعب ىفو . ةالصلا رصقي اموي رشع ةعبس حتفلا ماع ةكمب ماقأ هنا
 مدقت امب رشع ةعبسو رشع ةسمخ نيب عمجلا نكميو لوقا . رشع ةعست وا رشع
 . رجح نبا نع

 نولوقي مهناف . انباحصا وهو مامتالا ىنعي ( ةماقالا دري مل نمل ةجح ) : هلوق

 نورفاسملا رصقي نا ةنسلا تضم ) ىرصبلا نسحلا ىبا نب نسحلا هب لاق امب

 هللا دبع نع ىورو حاضيالا ىف لاق ( انطو اهوذختي مل ام نينس رشع اوماقا ولو

 ةعبراب نولوقي نيذلاو ى ارصق ىلصي ارهش رشع ةعبس ناجيبرذأب ماقا هنا رمع نبا
 . مامتلا همزل مايا ةعبرا ةماقا ىلع مزع نم : اولاق ةيعفاشلاو ةيكلاملا مه مايا

 دقو : هتفص ىف ةيناثلا ) : دعاوقلا ىف لاق . هرخآ ىلا ( سمخب رتوا )_ 1

 . ةدحاو ليقو ثالث ليقو . سمخ ليقو . تاعكر عبس ىه ليقف . اهيف فلتخا
 ةعكرلاو نيتعكرلا نيب لصفي اثالث ىلصت نا .اوبحتسا نكلو . انباحصأ لوقي اذهبو
 اذا ىتح ىنثم ىنثم ىلصي مالسلا هيلع هنا اومعز مهنال _ لاق نا ىلا - ( ميلستب
 تزتوا اهنا اذه رهعاظف ة هعم ترتواف اهنع هللا ىضر ةشئاع ظقيأ رتولا ىلا ىهتنا

 ةدحاو ةعكرب ةمتعلا دعب رتوا نم نا انباحصا بهذ اذه ىلاو . مدقتم عفش ريغ نم

 نا هباحصا ىريل ةدحاو ةمكرب رتوا هللا همحر ديز نب رباج نا ىور امل . هازج
 بحتسملا نكلو _ اضي] لاق نا ىلا _ ( زجاعلا رتو اذه ) : لاقف : مهل زئاج كلذ

 ميلستب ةعكرلا نيبو نيتعكرلا نيب لصف ءاش نا اثالث رتولا ىلصي نا انباحصا دنع
 ناف ليفش وأ رفس وأ ضرم وأ فوخ رذع هل ناك نم الا . لصفي مل ءاش ناو
 5 . خلا . هازجا ةدحاو ىلع رصتقا

 همحر حاضيالا بحاص هركذ دقو عبسب رتولا هللا همحر فنصملا ركذي ملو

 وهف عبسب وا سمخب وا ميلستب اهنيب لصفي ال ثالثب رتوا .نمو :: لاق ثيح هللا
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 اضيا بيصم وهف ةدحاوب رتو]و ميلستب اهنيب لصف نمو . ةغللا قيرط ىلع بيصم
 عفش اهمدقتي نأ طرشب ةدحاوب اورت وي نأ هللا مهمحر انؤاملع هب ذخا ىذلا نا ريغ

 رتوي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنا ىور دقو _ لاق نأ ىلا _ ناتعكر كلذ لقاو
 مهضعب لاقو . عبس ىلع رتولا هللا مهمحر انؤاملع بحتسا كلذلو . ثالثبو عبسب

 : مالسلا هيلع لاق هنأ ىور ام مهليلدو . ميلستب نهنيب لصفي ال تاعكر ثالث رتولا

 رتو برغملا تناك امل .اولاقو . ( ليللا ةالص اورتواف راهنلا رتو برغملا ةالص )

 اضيا ىور دقو . هب هبشي نا ءايشالا نسحا ناك ليللا رتو ىف اوفلتخاو راهنلا
 . ىهتنا . نهرخآ ىف الا ملسي ال ثالثب رت وي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 بحتسي : اولاق مهنا ) ةالصلا تاع وطتم ) لصف ىف دعاوقلا بحاص ركذو

 _ لاق نأ ىلا _ اهدع ىف ذخاف ةعكر نيسمخ راهنلاو ليللا نيب ىلصي نا ميقملل

 هللا مهمحر انؤاملع هب ذخا ىذلا نأ مهلوق نم رهاظلاو . خلا رت ولاب اهدعب عبسو
 . هدحو رتولاو هدحو عفشلا ىوني هنا ىأ عفش همدقتي نا طرشب ةدحاو رتولا نا

 عيمجلا ىوني هنأ ىلع لدي لصفي مل ءاش ناو ميلستب لصف ءاش نا مهلوق نأ الا

 ١ . ملعا هللاو ١ عساو لكلا نأ رهاظلاو . ارتو

 امنا هنأ رهاظلا . خلا ( ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلف رتولا اماف ) : هلوق - 2

 نالو . هريغ نود هيف فالخلا دوجول هعم ركذ امم هريغ نود رتولا بوج ول لدتسا

 . ملعأ هللاو . ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هبوجو هرغ

 ( مكداز هللا نا ) دعاوقلا ىف ثيدحلا ظفل (4) ( مكيلع داز هللا نا ) : هلوق

 ىلا ايدعتم نوكي ةراتو . لاملا داز لوقت امات نوكي ةرات داز ناف ةغلل بسانملا وهو

 «ربيهتم ت عهوُداَ امَو » « اناميا مُهتَداَرَك ه : ىلاعت هللا لاق . هسفنب نيلوعفم
 ىف هظفلو . كلذ ريغ ىلا اريخ هللا كداز لوقتو . باَدَعْلا َقوَق باذم مُماَتَدز ه

 تناك نا دارملا ىف حرصا هللا همحر فنسملا ةرابعو ( مكداز ) حاضيالاو عضولا

 . ( مكل داز ) اهضعب ىفو ( مكداز ) خسنلا ضعب ىفو . ملعا هللاو ةغلل ةقفاوم

 مكل يخ ىه ةالصب هللا مكدما دق ) ظفلب ىدذمرتلاو هجام نباو دوواد وبا هاور ثيدحلا (4)
٠ ( معنلا رمع نم
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 . ٠.۔ ن . ذال ذلا :با هلا

 فوخلا ةالص ىف

 نم ةلمج ىنثدح ¡ لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3

 فوخلا ةالص هنم اولص مهنا ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا باحصا
 تلخ ةفئاط تن :مهني ةفئاط تلاقف { اهيف ىفو عاقولا تاذ جوت
 نيلاب ىلصف ودعلا تهجاو ةفئاطو ملسو هلع هلا لص ىبلا
 موسيفتآل ةيناثلا ةعكرلا اومتأو امئاق تبت مش ةعكر هَقْلَح اؤفقَو
 ميمب صق ىرخالا ةفئاطلا ِتَءاَجَو . ودعلا اوئهَجاوَو اؤفَرَصْئاَق
 مي كس مت موضتنال ةيناثلا ةعكرلا اتاو اسلاج بت مت ةعكر
 ةَعكَر ىلوالا ةقئاطلاب ىلص : مهنم ىرخآ ةفئاط تلاقو . نييَمْجأ
 ةمك ر خهب لصف ىرخألا ةّنياطلا ِتءاَجَو ودعلا تهجاوف تَقرَصْناَف
 لثم متت ىتح ةفئاط لكل تبثي نأ رغ نم اعيمج املتف ملسف ةيناث 71 2 .م ` ٠ <. ٠ 2 ة 71 ,[ ۔<ج << َ

 اذه ىلع ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق . لوالا لوقلا باحصآ لاق ام

 دوعسم نباو سابع نبا لوق وهو . اندنع لمعلا ريخالا لوقلا

 « . ةباحصلا نم امهريغو

 دم د د

 كلذب اهتيمست ببس ىف بهاوملا ىف ركذ ( عاقرلا تاذ مؤي ) : هلوق - 3
 اهل لاقي عضوملا كلذ ىف ةرجشل : ليقو . مهتايار اهيف اوعفر مهنال : ليقف الاوقأ

 ةعقرم اهناك و ضيب غ أوُس مق اهيف اهب اولزن ىنلا ضرالا : ليقو . عاقرلا تاذ

 ضايبو اوس اهب ناك مهَلْيَح نا ::ليقو . كلذل عاقرلا تاذ تيمسف ةفلتخم عئاقرب
 تيمسف اهيف فوخلا ةالص عوقول : ليقو . عقب هيف كانه لبجب تيمس :: ليقو

 ىراخبلا .اور ام اهلك لاوقالا هذه نم حصأو : لاق مث . اهيف ةالصلا عيقرتل كلذب

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انح رخ ( : لاق ىرعشالا ىسوم ىبا نع

تطقسو يامدق تبقن و انمادقا تبقنف هبقثعن طيعب اننيب رفن ةتس نحنو ةوزغ
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 بصمن انك امل ( عاقرلا تاذ ةوزغ ) تيمسف قرخلا انلجرا ىلع فلن انكف ىرافظأ

 هنأ قاحسا نب.ا هلاق امك ةوزغلا هذه ربخ نم ناكو : لاق . انلجرأ ىلغ قرخلا نم

 جرخف _ لاق نا ىلا _ هبلغث ىنبو براحم ىنب ديري ادجن ازغ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىقلف قاحسا نبا لاقو _ لاق نأ ىلا _ ةئامعبس ليقو . هباحصا نم ةئامعبرا ىف

 اضعب مهضعب سانلا فاخ دقو . برح مهنيب نكي ملو سانلا براقتف مهنم اعمج

 . خلا س فرصنا مث فوخلا ةالص سانلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص ىتح

 اوار نيكرشملا نأ ىور هنأ فوخلا ةالص لوزن ببس ىف ىواضيبلا ركذو

 مهيلع اوبأ ال نا اومدن اولص املف . رهظلا ىلا اوماق َناَقَسَعِب هباحصأو هللا لوسر
 ٠فوخلا ةالص لزنأ ناب مهديك هللا درف كرصعلا ىلا اوماق اذا مهب اوعقوي نآ اوهو

 مهئابآ نم مهيلا بحا ىمه ةالص ءالؤهل ) : اولاق نيكرشملا نأ بهاوملا ىف ركذو
 ناو . ةدحاو ةليم مهيلع اوليمتف مكرمأ اوعمجاف . ( رصعلا ىهو مهتاهمأو مهئانباو

 ىلا _- نيرطش هباحصا مسقي نأ هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىتأ ليربج

 . اهجو رشع دحأ فوخلا ةالص ىنعي اهيف حص دقو مزح نب لاق _ لاق نأ

 ىتح دهشتلا عم ملعأ هللاو ىنعي ( مهسفنال ةيناثلا ةعكرلا اومتأو ) :هلوق

 . ملعأ هللاو امهدهشتب ناتعكر ةفئاط لكل تبثي

 ءانب حاضيالا ىف لاق ( اعيمج اوملسف ملسف ةيناث ةعكر مهب ىلصف ) : هلوق

 ملس اذا نكلو . دهشت الو تايحت ودعلا هجو ىف نيذلا ىلع سيلو لوقلا اذه ىلع
 . ءاوس رفسلاو رضحلاو اهريغو برغملا ىف ىعو ى مهنم عيمجلا ملس مامالا

 اضيأ لوقلا اذهو حاضيالا ىف لاق ( اندنع لمعلا لوقلا اذم ىلع ) : هلوق

 امهتالص نم اغنرفي ىتح نيتفئاطلا مامالا رظتني ال نأ ىنعا . لوصالا "هيلع امل قفاوم

. خلا , عبات ال عوبتم مامالا نال
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 فوسكل ١ ةلص ىف

 : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع سمسشلا (1) تفسخ

 الي وط امايق ماقف هعم سانلا و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب

 امايق ماق مش اليوط اعوكز عكر مث ةرقبلا ةروس نم اوحن أرقف
 نو َوُهَو اليوط امايق ماق مث بس مث لوألا مايقلا نود َوُهَو اليوط
 ماق مث لوألا عوكرلا نود َوُهَو اليوط اعوكز عكر مث لوألا مايقلا

 تلن دقو رصنا دست رلؤالارمايقلا نود ومو يولع اناي
 لجو زع هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نا »: لاق مث شقلا
 . هللا ه لاق 2 .2,“َ ۔ اق ۔ح۔, ت ۔ ] ٤؛۔ ۔٭‘۔. . ,< “.۔ -
 » اوركذ كلذ متيار اذإ هتايحل الو رشب تومل نافيسخي ال

 اهنآ نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع سمشلا (2) تفسخ : تلاق
 (3) َلاطآَو ماقف ىياتلاب حيصف مالسلا هيلع ميهاربا هدلو تام موي
 : رب اجلاق .سابع نبا ثيدح يف هتالص ان ركذ دقو : عيب رلالاق مايقلا

 ىنثا و هللا يحف سانلا بطخ ةالصلا نم فرصنا املف ةشئاع تلاق
 نافييخيي آل هللا تآيآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ » : لاق مث هيلع
 اوُغَرَضَتَو هورت وهللا اوعداف كلذ متيآر اذإف هتايحل لو رشبت توما

 . مقأ ات نوملعت ول ملاورشعم ةل اني _ لاف مش اوفصو
 اوةوَتَعَي نأ مهرمأو : ةشئاع تلاق « ؟رثك متيكَبَلَو اليلق متكحضل
 ٠ ربقلا باذع تبثي نمم رباج ناكو : عيب رلا لاق ٠ ربقلا باذم نم

 د دجب دهم

٠ لاطاف خ (3) ٠ تفسك خ (2) ٠ تفسك خ (1)
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 ةغللا ىف هيلع هقالطنال فوسخلا لمشي ام فوسكلاب هللا همحر فنصملا دارا
 فسخو سمشلا تفسك بلعت لاق . هفوسك رمقلا فوسخو حاحصلا ىف لاق
 افوسك فسكت سمشلا تفسكو رخآ لحم ىف لاقو . خلا مالكلا دوجا اذه رمقلا

 نأ الا رمقلا فسك كلذكو _ لاق نا ىلا ۔ ىدعتي الو ىدعتي هناحبس هللا اهفسكو
 . خلا . سمسثلا تفكسنا لوقت ةماعلاو رمقلا فسخ لاقي نا دوجالا

 ناكملا فسخ لاق ثيح رسكلاب فسخ نم عراضملا ملقلاب حاحصلا ىف طبضو

 ومو نيسلا مضب (فسخي) هصن ام ديياقتلا ضعب ىف تيارو . افوسخ فسخي
 فسخلا هردصمو دمعتم وهف رسكلاب فسخي اماو . فوسخلا هردصمو مزال

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ىراخبلا نم هحيحص ةخسن ىف تيارو . ىهتنا

 . ملعا هللاو . اعم رسكلاو مضلاب هطبض ٠ خلا ( رشب تومل ِنامقىيحَب ال )

 ظفح نم نكلو قالطالا اذه حاحصلا ىف ركذي مل ( سمشلا تفسخ ) _ 194

 ىراخبلا ىف هاور ام فنصملا هاور امل لديو . ملعأ هللاو ظفحي مل نم ىلع ةجح

 هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسخ ) : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 | . خلا ( ۔ ص -

 افسكو فاكلا حتفب رمقلاو سمشلا تفسك لاقي هصن ام مهضعب هيلع بتكو

 رمقلا فسخو فاكلاب سمشلا تفسك ليقو . ىنعمب افسخناو افسخو افسكناو

 : ىلاعت هلوقب دودرم لطاب وهو ةفللا لهأ نع هسكع ضايع ىضاقلا ىكح و . ءاخلاب

 نان وكيو هلك امهئ وض باهذل نانوكي فوسكلاو فوسخلاو (1) « لتقلا فَسََو ه
 ملعا هللاو ضعبلا ىف فوسكلاو عيمجلا ىف فوسخلا ليقو . هضعب باهذل
 ۔ عجاريلف لحملا .اذه ىلع ةباتكلا تقو ىف رجح نبا حرش ىنرضحي ملو . ىهتنا

 اذه ىف ةياورلا تفلتخا (ةرقبلا ةروس نم اوحن أرقف اليوط امايق ماقف) : هلوق

 : لاق هنا سابع نبا نع ركذ دقو ) عضولا ىف هظفلف انباحصأ بتك ىف ثيدحلا

 هدلو تام موي ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ٌسْسَّشلا تقشنا
 اعوكر َعكَرَق . ةرقبلا ةروس ني وحن ارقف اليوط امايق ماقف ىيانلاب لصف ميهاربا

 اليوط عوكر عكر مث . لوألا مايقلا نود وهو ًاليوط امايق ماق مث . دجَس مث اليوط
 مث . لوالا دوجسلا نود وهو اليوط دوجس دجس مث . لوالا عوكرلا نود وهو

 . سمشلا تلجت دقو فرصنا

٠ 8 ةيآلا . ةمايقلا ةروس (1)
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 سمسشلا تفشك : لاق سابع نبا نع ىور ام اهيف لصالاو ) حاضيالا ىف هظفلو
 ارقف اليوط امايق ماقف . هعم سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلصف

 مايقلا نود وهو اليوط امايق ماق مث . اليوط اعوكر عكر مث . ةرقبلا ةروس نم اوحن
 مايقلا نود اليوط امايق ماقو . لوالا عوكرلا نود اليوط اعوكر عكر مث . لوالا

 ثيدحلا اذهو _ لاق نا ىلا - ( سمسشلا تلجت دقو فرصنا مث دجس مث . لوالا

 ملو نيعوك رب ىتا ثيح ىنعي . خلا ةعكر ىف ناتعكر فوسكلا ةالص نا ىلع لدي
 . ةدحاو ةرم الا دوجسلا ىلا وهب

 لبق نيتدوهمملا نيتعكرلاك ناتلماك ناتعكر اهنا ىلع لدتف عضولا ةياور اماو

 اهيف ةعكر لك نا الا اضيا ناتلماك ناتعكر اهنأ ىلع لدتف دنسملا ةياور ام]و . كلذ

 فلاخت اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىراخبلا ةياورو . عوكرلا دعب ليوط مايق ةدايز

 دهع ىلع سمشلا تفسخ) : تلاق اهنأ ةشئاع نع اهظفلو . ثالثلا تاياورلا نم الك

 لاطاف ماقف سانلاب ۔ ص هللا لوسر ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مث . لوالا مايقلا نود وو مايقلا لاطاف ماق مث . عوكرلا لاطاف عكر مث . مايقلا

 لعف مث . دوجسلا لاطاف دجس مث . لوالا عوكرلا نود وهو عوكرلا لاطاف عكر
 ( بطخف سمشلا تلجت دقو فرصنا مث ىلوالا ىف لعف ام لثم ىرخالا ةعكرلا ىف

 : تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوز ةشئاع نع ىرخا ةياور ىفو س هرخآ ىلا

 فصف دجسملا ىلا جرخف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةايح ىف سملا تفسخ )
 ربك مث . ةليوط ةءارق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقف ربكف هءارو سانلا

 ةلي وط ةءارق )رقو دجسي ملو ماقف هدمح نمل هللا عمس لاق مث . اليوط اعوكر عكرف

 عوكرلا نم ىندا وهو اليوط اعوكر حكَرَق رك مث . ىلوالا ةءارقلا نم ىندا ىهو
 ىف لاق مث . دجس مث .دمحلا كنو انبر هديع نل هللا عيس لاق مث . لوالا

 سمشلا تلجناو تادجس عبرأ ىف تاعكر عبرا لمكتساف كلذ لثم ةرخآلا ةعكرلا

 . ( خلا . هلها وه امب هللا ىلع ىنئاف ماق مث . فرصني نأ لبق

 لدي امك هللا همحر عضولا بحاص هيلا بهذ اه تاياورلا هنه نم راتخملا نكل

 (ناتعكر فوسكلا ةالص) حصالا وهو مهضعب لاقو : لاق ثيح حاضيالا مالك هيلع

 ةءارقلاب امهيف رهجيو _ لاق نأ ىلا _ نيتعكر ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىور ام

تقو ىف ةعامجب عوطت امهنال ةءارقلاب اهيف رهجي ناك مالسلا هيلع هنا ىور امل
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 اهطورش نم ىه تسيلف ةبطخلا اماو . نيديملا ةالصك لاح اهتقو لعجو . رضاح
 تفسك امنا سمشلا نآ اومعز سانلا نال بطخ امنا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نال
 . خلا . لاحلا اذه ىلع رمقلا فونخ كلذكو . ملعا هللاو ميهاربا هدلو تومل

 نع ىراخبلا هاور ام ةلثمو . خلا ( ربقلا باذع نم اوذوعتي نا مهرماو ) : هلوق

 ةيدوهي نا (ص) ءىبنلا جوز ةمثئاع نع : لاق ثيخ اهنع هللا ىضر ةشئاع
 هللا لوسر ةشئاع تلاسف (ربقلا بادَع نم هللا كَدامتأ) اهل تلاقف اهلاست تءاج
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ معروبق ىف سانلا فني ملسو هيلع هللا ىلص

 تفسخف ابكرم ةادغ تاذ (ص) هللا لوسر بكر مث . كلذ ني هللاب اذئاَع ملسو
 هللا ءاش ام لاقف فرصناو دجسو عكر مث - لاق نأ ىلا - ىحض عجرف سمشلا
 ` .. ىهتنا . ربقلا باذع نم اوذوعتي نأ مهرمأ مث . لوقي نأ

 عرشلا درو دقو : رطانقلا ىف لاق ( ربقلا باذع تبثي نمم رباج ناكو ) : هلرق

 موقت موتو يضمو اودع اهيع ةوضع راسلا ه : ىلامن لاق هب
 نع رهتشا دقو . (4) «. باذملا ةش نوعرف لآ اودخأ ةعاسلا

 ةذاعتسالا نيحلاصلا فلسلا نعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىف تيملا ءازجا قرفت هنم عنمي الو . نكمم هب قيدصتلاف . ربقلا باذع نم هللاب

 ملعي ةصوصخم ءازجا ىف باذعلا مالآل كردملا ناف . ريطلا لصاوحو عابسلا نوطب

 : . ىهتنا . ملعا هللاو اهيلا كاردالا ةداعا ىلع ردقي ىلاعت هللا نأ

 حورلل لاؤسلا :: ليقف . ربقلا باذع ةيفيك ىف اوفلتخاو رخآ لحم ىف لاقو
 نيب حورلا نوكي : ليقو . ردصلا ىلا دسجلا ىف حورلا نوكي : نيقو دسجلا نود

 . هدابع ىلع مكح امب ملعا هللاو ثعبلا ىلا رخؤي نا نكمي : ليقو ي دسجلاو نفكلا
 ؟ تاوما مه هللا لوسر اي ليقف ردب ىلتق ملك ) مالسلا هيلع ءىبنلا نأ ىورو
 قمع ةودرقي ال مهنآ آلإ مكني مالكلا ادهل غمأل مها دكي ىش ىذلا لاقف
 ؟ تيملا ىف اذه زوجي ال فيكف ةكئالملاو ىحولاو هللاب نمآ نم لكف : اولاق ( باوجلا

 ىتلا براقعلاو تايحلاف . تاناويحلاو نييمدآلا هبشت ال ةكئالملا نا امكف : اولاق

 ةساحب كردي رخآ سنج نم ىه امناو ايندلا .تايح نم تسيل ربقلا ىف غدلت
 تايذؤم بلقنت ناسنالا ىف تاكلهملا تافصلا نوكت نا نكميو _ لاق نا ىلا _ ىزخا

٠ هع ةيالا . رفاغ ةروس (ه
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 بلقنا قوشعملا تام اذا قشعلا نا امك . تايحلا دوجو ريغ نم تايحلا غذلك

 :رثم تنملا قح ىف هيف معنتلاو ربقلا باذع لثمو . قشاعلل ةنزحم ةيذؤم ةفص
 هلوح ةيح ىري الو همون ىف ةيراج عئاقوب هممنتو مئانلا قح ىف ةيحلا غدل

 ناظقيلا قح ىف نيدهاشم ريغ امهنكلو نالصاح معنتلاو باذعلاف . ةيراج عئاقو الو

 الو . هلطبي ام عرشلا ىف سيل ربقلا باذع ىف ثيدحلا باحصا هلاق ىذلا اذهو

 نمي دحا اَجت ؤ ) : لاق مالسلا هيلع ءىبنلا نأ ىور دقو . هليحي ام لقعلا ىف
 , (هغالضت اهنم تَدَنتخا ةَطَْص هَطَعَص قل . امم نب دعس هنم اججتَل ربقلا بادع

 اهتوص عيمس ةطْعَص طفص دقلو . اهنع فقن دق هللا نإ ) : بنيز هتنبا ىف لاقو
 و] هتدش وأ هماود ربقلا باذع ىف هنم ذاعتسملا نوكي اذه ىلعف . ( رَقفاَحَلا يب ام

 هيف هل لصخي ال نا ةنجلا ضاير نم ةضور نمؤملا ربق نوكل بسانملاو س كلذ وحن
 ءاضقلا ىف فطللا هللا لأسنف . رثالا دوجو عم رظنلل ظحال نكل . الصأ ررض

 . :هدر هلاسن الو

 اتاوما متنكو هللاب نورفكت فيك ه : ىلاعت هلوق ىف تالاؤسلاأ ىف لاق

 مث مهجرخا مث . مهايحاف مهئابآ بالصا ىف اتاوما اوناك . ةيآلا (5) . مكاَياَق

 اذهو .:نا أننتومو ناتايح امهو ثعبلل مهايحا مث . اهنم دبال ىتلا ةتوملا مهتاما

 وهو ث حيحصب سيل ملسملل ربقلا باذعو ريكنو ركنم لاؤس نآ ىلع لدي ريسفتلا

 هركذ ىلع مدن هنأ عيبرلا ىبا نع ورمع وبآ ىكحو . ةعيشلاو ةيضابالا لج لوق

 هللا همحر هللا دبع ىبا نع (6) ثلاثلا هباتك ىف هتياكحو هتابثاو ةلاسملا هذه

 . ىهتنا . هللا همحر هللا دبع وبآ اهلاق ناك ناو

 اذه نآ امهدحا نيهجو نم لمات هيف . خلا ( لدي ريسفتلا اذهو ) : هلوق ىف نكل

 ةيلاتلا ةايحلا نا ىناثلا . هريغو ملسملا نيب كلذ ىف قرف ال هنأ ىلع لدي ريسفتلا

 ىفاني ال كلذو . داهشالا سوؤر ىلع نوكتو . دحا لك اهدهاشي ىتلا ىه ثمبلل
 . ملعا هللاو .ثيدحلل اقيدصت مئانلاك نوكيف . هضعب ىف وا هيف حورلا داعت نأ

 ٠ 28 ةيآلا . ةرتبلا ةروس (5)

 ءزجلا ۔ اذنه ثلاثلا ةباتكب دارملا لعلو ٠ ماهبا اهيفو ث خسنلا ىف ىه امك ةرابعلا انلقن (6)
٠ تارم ةدع ربقلا باذع ركذ هيف درو دقف دنسملا باتك نم ثلاثلا
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 ىلع ةيآلا هذهب موق جتحا :: هصن ام ىزارلا رخفلل ليزنتلا رارسا ىف تيار مث

 . ايندلا ىف ةرم مهييحي هنا نيب ىلاعت هللا نال اولاق ربقلا باذعب لوقلا نالطب

 ركذ ىلاصت هللا نا باوجلاو . ربقلا ةايح امهنم ركذي ملو . ةرخآلا ىف ىرخالاو
 ناكل الاو ةمايقلا ةايح هنم دارملا سيل مكييحي لت هلوق نال ةيآلا هذه ىف ربقلا ةايح

 ( مكييحي مث ر : هلوق لب . راركتلا لصحيو ث نوعجرت يلمت هلوق نيع اذه
 ( ةمايقلا ةايح ىلا ةراشا ( َنوُسَجْرت هتلت ) : هلوق مث . ربقلا ةايح ىلا ةراشا
 . ملعا هللاو ءافلاب ىتال ربقلا ةايح دارأ ول هناف لمات اذه ىلع مثب ريبعتلا ىف نكل

 ا مكوج ا
ج :ج ٨ ٤
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 نوثالثلاو ىناثلا بابلا

 ةالصلا ةدربتو ىصضل ١ ةحبس ىفق

 ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _ 196 .
 ةحبس ملسو هيلع “للا ىلص هلا لوسر حبس امم : تلاق اهنع هللا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نإو . اَهُعِتَسأل ىتإو طق ىحضلا
 شاتلا هب َلَمْعَي نآ ةيتشُح هب لمعي نأ ثحي َوُهَو لمعلا عديل ملسو
 | ١ . مهَيلَع ضرف

 ءىناه مأ نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلض : تلاق بلاط ىبأ تنب

 . رحاو بوث ىف انحتلُم تاعكر يثامث ىحضلا ةالص ىتيب

 هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 نئَمعك ر رهظلا َلبق لصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َناك : لاق

 نتمعكَر ءاشعلا ةالص ًدعب و .. نتتَعك ر برغملا :7 > نئتتعك ر اهدب و

 نكل نيَتَعكَر ينَصُيَو سانلا فرصني يتح ةمجلا دعب ليص ال ناكو
 . هللا ءاش ام هيف َنَصُي ليللا نم ظح هل

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 ةرشَع تالت لئللاي نضي ملَسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : تلاق
 . نئتَميفَح نئتعك َر حبّصلاب ءاتلا عمس اذإ لصي من ةعكر

 لوسر َناَك : لاق رمع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0
 ثَهَجَوَت ام ثُيَح رمسلا يف هتلحار ىنع ٌنيَصُي ملسو هلع هللا ص هللا
 . . لفاونلا ىف كلذو : عيب رلا لاق . هتحار دي

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
نأ َلْبق نيتعكر عمگزتلف دجننملا مكدحأ لَخَد اذإ » ملسو هيلع هللا
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 لبق ىلسي ناك هنأ ىراصنالا بويأ ىبآ نع عيب رلا لاق « سلجت
 ىلص هللا لوسر تيآ ر : لاقف ؟ةالصلا هذه ام هل ليقف حبرأ رهظلا

 ء ۔ے2“24 ّ . . ٠

 باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهناب ) : لاقف هتلأسف اهيلصي ملسو هيلع هللا

 . ("حلاض لَمَع اهيف ىل عفزُي نأ باف ءءاَمَشلا

 دخ دجب دج

 تازرخ مضلاب ةحبسلاو : حاحصلا ىف لاق. . عوطتلا نيسلا مضب ةحبسلا
 ىتحبس تيضق :: لاقي . ةالصلاو ركذلا نم .عوطتلا اضي] ةحبسلاو . اهب حبسي
 ضرعتي ملو . ايلص ىأ رصعلا دعب احبس نيلجر برض هنع هللا ىضر رمع نا ىورو

 ىلاعت هلل نيدن ) : لاق ثيح ةديقعلا بحاص الو حاضيالا بحاص ىحضلا ةالصل

 لوسر حبس ام ) : اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق ادمتعا امهلعلو ( خلا ةالص نيرشمب

 . ننسلا نم اهلعج ذئنيح نكمي الف ( طق ىحضل ا ةحبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىور ام ىلع ادامتعا ننسلا نم اهولعجو دعاوقلاو ناويدلاو عض ولا بحاص اهتبثاأو

 ٠. ملعأ هللاو ءىناه مأ نع

 نيتنثا نم اهيف ةياورلا تفلتخا : دعاوقلا ىف لاق ( تاعكر ىنامث ) : هلوق - 7

 سمسشلا عفترت ذنم اهتقوو لضفأ كلذ رثكأو ناتعكر اهلقا ةعكر ةرشع ىتنثا ىلا

 ىحضلا ىلصت نأ بحتسملاو _ لاق نأ ىلا _ راهنلا فصتني نأ ىلا حمر ديق

 اتس وا اعبرأ ىلصتو . حمر ديق اهعافتراو اهطاسبناو سمشلا قارشا دنع نيتعكر

 اهل ركذو . هرخآ ىلا سمشلا رحب مادقالا تيحضو لاصفلا تضمر اذا اينامث وا

 . عجاريلف . اهنم ةعكر لك ىف ارقي ام ركذو اريبك الضف عضولا ىف

 .دعاوقلاو عضولا ىف امك ةكم حتف موي ىنعي ( دحاو بوث ىف افحنلم ) ::: هلوق

 هنأ انموق دنع حجارلاو س امرحم لخد ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع لدي اذهو

 ىبأ نبا ىورو ) كلذ ىف مالك دعب بهاوملا ىف لاق , مرحم ريغ حتفلا موي ةكم لخد

 ةكم ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لخدي مل : لاق سوواط نع حيحص دانساب ةبيمش

 ىراخبلا ىنعي هل ىرخا ةياور ىفو _ لاق نا ىلا _ ةكم حنف موي الا امرحم الاي

 : تلاق تاعكر ىنامث ىحضلا ىلص مث ءىناه مأ تيب ىف لستغا ةكم حتف موي هنأ

. خلا . دوجسلاو عوكرلا متي هنأ ريغ اهنيب فأ ةاَلَص لص هرا مل
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 ىلع حاضيالا ىف هب لدتسا . خلا ( نيتعكر رهظلا لبق ىلصي ) : هلوق 8
 . تارملا ضعب ىلا رظنلاب ةياور هذه لعلو . ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص نأ :

 يذر املف رهظلا لبق عبرالا اما ) : لاق ثيح تاعكر عبرا اهنا دعاوقلا ىف ىذلاو

 :٠ لاق اضيا هنعو ( يزنعلا ,ىف ىلمع ميل ) : لاقو . ( اهالص مالسلا هيلع هنا
 . ( لتلا ىشم ةل توؤففتشي ثكم تلآ نوعبس هتمع لص امات هالص نم

 ىلع هبنيسو . خلا . ليق اميف ءاعدلا اهيف باجتسي ةعاس ىهو لاوزلا دعب ىلصتو
 . ملع] هللاو . نيلق دعب اذه

 ىسركلا ةيآو نآرقلا ماب ةلفانلا هذه ىف أرقي نا بحتسيو ::: دعاوقلا ىف لاق

 ةرقبلا متاوخب ةثلاثلا ىفو . اثالث صالخالا ةروسو باتكلا ةحتافب ةيناثلا ىفو

 . خلا . ةحتافلا دمب .اثالث صالخالا ةروسب ةعبارلا ىفو

 نهيف ارقي عبرا اهنا اضيا دنماوقلا ىف ىذلا ( نيتعكر اهدعبو ) :_ هلوق
 . اثالث صالخالا ةروسو نورفاكلا اهيأ اي لقو ننيتذوعملاب

 برخملا دعب ىلصي نم نآ ناويدلا ىف ركذ ( نيتعكر برغملا دمبو ) ن هلوق

 برخملا دعب تاعكر عبرا لوقي نم اماو : لاق . رحسلا يتعكر تبثي نيتعكر
 . حبصلا لبق ينيتللا عزني هناف

 دعاوقلا بحاص لوق عم اذه لمأتي ( نيتعكر ءاشعلا ةالص دمبو ) : هلوق

 داتعي ال نم ىلا رظنلل اذه لاقي نا الا مهللا . رت ولاب امدعب عبنسو هللا همحر

 رتولا رخؤيو . ناتعكر ولو ءاشعلا دعب هيفكي هناف هداتعي نم اماو . ليللاب مايقلا

 ىف مايقلا داتعي نل َحتسملاو ) : هللا همحر هلوق ليلدب هللا ءاش ام عكري نا ىلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلاو ىنعي . خلا . ( ليللا رخآ ىلايَرثولا رخؤي نأ يليللا
 نم ظح هل نكن ) دعب هلوق هل لديو . هيلع بجاو ليللا مايق نأل ليبقلا اذه نم
 . لاوحالا ضعب ىلع لومحم ثيدحلا لاقي وأ . ( هللا ءاش ام هيف ّقَصي ليللا
 .ملعا هللاو

 ىف ىنعي (نيتعكر ىلصيو سانلا فرصني ىتح ةعمجلا دعب ىلصي ال ناك و) : هلوق

 ثيح رطانقلا ىف هللا: همحر ليعامسا خيشلا هركذ ام ىفاني الف لاوحالا ضعب

 هللا ىلص هنأ رمع نبا نع يور دقف ( تاعكر تس ةعمجلا دعب ىلصي مث ) : لاق

. اعبرأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو نيتعكر ةعمجلا دعب ىلصي ناك ملسو هيلع
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 لمكالاو ةفلتخم لاوحأ ىف انغلب اميف حيحص لكلاو . اتس سابع نباو يلع .نعو
 . ىهتنا . ملعأ هللاو . لضفا

 ىنعي . خلا . تاعكر تس ةعمجلا دعب ىلصي مث رطانقلا ىف هلوق نآ رهاظلاو ا
 ريخات نأ رهاظلاو . ملعأ هللاو . ثيدحلا اذه هب رعشي امك سانلا فارصنا دعب

 اهيلصي نم اماو . ةعمجلا هيلع تبجو نمب صاخ سانلا فرصني نآ ىلا عوكرلا
 . ملعا هللاو . مايالا رئاس نيبو اهنيب قرف ال هنأ رهاظلاف (1) انلثم ارهظ

 حاضيالا ىف اهلعج لب رتولاب ىنعي (ةعكر ةرشع ثالث ليللاب ىلصي) : هلوق (9
 رتح َرَتؤَأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا انغلبي مل هنا ريغ : لاق ثيح ارتو اهلك
 نأ ىلا - ثيدحلا ركذف اهنع هللا ىضر ةسشئاع نع ىور امل ةعكر ةرسع ثالث نم
 رهاظلاو . حلا . ثالثو عبسب رتوي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنأ ىور دق لاق

 ةعكر ةرشع ثالث ىلع ليللا مايق ىف ملسو هيلع هللا ىلص ديزي ال هنأ مهمالك نم

 كلذب حيرصتلا تيار مث . ملعا هللاو . حاضيالا نم ذخؤي امك اهنم صقن امبر لب
 ثالث ليللا مايق ىف مالسلا هيلع هنع حص ام رثكأو : لاق ثيح دعاوقلا ىف
 روسلا نم ةيآ ةئامثالث ردق ةالصلا هذه ىف ارقي نأ بحتسيو . ةعكر ةرشع

 ةدجسلاو سي لثم اهتءارق رثكي مالسلا هيلع ءىبنلا نأ ىور ىتلا ةصوصخملا

 متاوخو ديدحلا متاوخو . ةعقاولاو رملاو كلملا كرابتو .ناخألا ةروسو نامقلو

 هبشا امو حأ هللا َوُه نُمَو توزاملا ايأ اي نمو قألا تبر عئار حتَسو رشلا
 . ىهتنا . ملعأ هللاو . كلذ

 فيفختلا بحتسي هنآ ىلع حاضيالا ىف هب لدتسا ( نيتفيفخ نيتعكر ) : هلوق

 اهيآ اي لقو باتكلا ةحتافب ىلوالا ىف ارقي هنا هريغو وه ركذو . رجفلا ىتعكر ىف
 ىف لاق . تارم ثالث ةنحا هنلا وُه رقو باتكلا ةحنافب ةيناثلا ىفو . نورفاكلا

 لوقأ . خلا . (2) سابع نبا نع ىور امل تيبلا ىف امهتالص بحتسملاو : حاضيالا
 ىذلا عضوملا ىف امهيلصي مالسلا هيلع هنا ىلع لدي اضي] ثيدحلا اذه رماظو

 . ملعا هللاو . ليللاب هيف ىلصي

 ٠ كاذ نآ هللا همحر خيشلا نطوم ةبرج ةريزج ىف ةعمجلا ةالص طورش رفوت مدعل كلذو (1)
٠ 203 مقر ىف ثيدحلا ىتايس (2)
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 ىف ثيدحلا ظفل ( هتلحار تهجوت ام ثيح هتلحار ىلع ىلصي ) : هلوق (0

 اذاو هب تمع وت ام نيا لفاونلا هتلحار ىلع ىلصي ) : حاضيالا
 لانق . ىراخبلا ىف ام هلثمو ( ًلَرَت ةضيرفلا ىلصي نا دازا

 ةلجارلا ىلع حتي ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو : رمع نبا
 ىفو . ( ةبوتكملا اهيلع يلصي ال هنا ريغ . اهيلع رنويو تهجوت هجو ىا لبق
 قرشملا وحن هتلحار ىلع يلصي ناك ( ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ) ىرخأ ةياور

 هتلحار ىلع ىلصي ) ةياور ىفو ت ( ةلبقلا لبقتساو لزن ةبوتكملا ىلصي نأ دارأ اذاف

 ( ةلبقلا ريغ ىف بكار وهو عوطتلا ىلصي ناك ) ةياور ىفو . ( هب تهجوت ام ثيح
 ريغ نم ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص زوجت هنأ ىلع لدي اهلك تاياورلا هذه رعاظو

 لاق ثيح دعاوقلا ىف هركذ ام ىلع هقالطا ىلع سيلو ."الصا ةلبقلا لابقتسا
 . سأب الف لفاونلا اماو . رارطضالا لاح ىف الا .ةلحارلا ىلع ةضيرف ىدؤت الو

 ىف ةليقلا نع ةبادلا فارحنا هرضي ال مث مارحالا دنع ههجوب ةلبقلا لبقتسيو
 حاضيالا مالك هلثمو . ىهتنا 0 لاحلا اذه ىلع ةنيغسلا بكار كلذكو . ىدامتلا
 زابذتُسا "هرضي الو هنكمأ امع لص“هئنكمُي مل ناو ) :: ةنيفسلا بكار ىف لاق ثيح
 ىونيو هنكمأ امك مرحيلف مارحإلاب لابقتسالا هنكمي مل ناو . مارحإلا دمب ةلبقلا

 . خلا . ( هتالص ىلع ىضميو لابقتسالا هسفن ىف

 الا كلذ اهيف حصي ال هناف .ضئارفلا اماو ىنعي ( لفاونلا ىف كلذو ) : هلوق

 . دعاوقلا نع مدقت امك رارطضالا لاح ىف

 ناف . بارحملا نيمي ىلع ىنعي ( سلجي نآ لبق نيتعكر عكريلف ) : هلوق (1

 ةلب اقم ىف ىلص هيف ىلصي نم دجو ناف . بارحملا راسي ىلا دصق هيف ىلصي نم دجو
 مل نم لاقيو : دعاوقلا ىف لاق . ءاش ثيح ىلص هيف ىلصي نم دجو ناف ، بارحملا
 عنم اذا بحتسي هنا ركذو . ةمايقلا موي هّخاح نيتعكرب هلوخد دنع دجسملا ىحي
 . ربكأ هللاو . هللا الا هلا الو . هلل دمحلاو . هللا ناحبس ) :: لوقي نأ ةالصلا نم

. خلا . لضفلا ىف نيتعكر لدعت اهنا لاقيف تارم عبرا
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 لفاونلا ىف ةمامالا

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 2
 اماعط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تعنص ةكلم ىتدج تناك

 (2) تمقف : سنا لاق (1) « مكب لصأ اوموق » : لاق مث هنم لكأف
 لوسر مدقتف » ءامب هتحضنق سبل ام لوط نم دوسا دق انل. رصح لا

 زوجملاو )3( هءارو خيشلاو انأ تففصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . فرصنا ةمث نيَتَعكَر اتي ىلصف انءارو

 : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جدز ةنوميم كنع تاب هنأ ىن ربخأ

 .ةداسولا .ضرع ىف ثٹْفَجطضاف : سابع نبا لاق . هتلاخ ىهو

 مانف 5 اهلوط ىف هلهآ و ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر عجطضاو

 هبق ؤآ َلْيَللا قَصتنا اذإ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ههجو نمع هديب موتلا ختْشَي َلَعَجَو ظقيتساف ليلقب هتنب وأ ليلقب
 نَش ىلإ ماق مث نارمع لآ ةروس نم متاوخلا تايآلا رشقلا )رق مث

 تفَنَصَو تمقف : لاق ىلصي ماق مث هتوُضَو نسحاف هنم أضوتف قلعم
 هلل ا ىلص هللا لوس ر عضوف هبنج ىلاي تمقف تبهذ مث عنص ام لثم ث  ۔. ے ,ے ه ر ه 42 ه ۔. . ِ 2

 ىلص مث . اهلتفيي ىنذأي دحاو ىأر ىلع ىتْشتَلا هدي ملسو هيلع
 ىلصف ماقف نزؤملا اج (4) ىتح َعَجطض امث َرَت ؤآ مث ةعكر ةرشع تتنا

 : سابع نبا يل لاق مث . بصلا لصف جرخ مث ويتتيفخ رنيتمكر
 ٠ ىلصال غ (1)

 ٠ تدمعف خ (2)
 رابغخالا دنع هلاخ رابتعاب اغيش هامس امناو ميتيلاو انموق دنع ةياور ىفو خيشلاو هلوق (3)

 ٠ نيلاحلا فالتخاب نافصولا فلتخاف اميتي ناك ةالصلا دنع وهو
٠ اذا ىتح خ ىف (4)
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 ةب رقلا نشلا : عيب رلا لاق ى َناَصَمَر ىف نَتَو باج اي لَعْفاَك كلذك
 . ةيلابلا

 ءىبنلا جوز ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ _- 4
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لص : تلاق ملسو هيلع هللا ىلص

 رشثكق ةيناثلا ةليللا ىلص مث (4) "ريثك سان هتالصب ىلصف دجسملا ىف ٹ م ء .س . 4 م .

 لوسر مهيل ا جرخي ملف ةعبارلاو ةثلاثلا ةللا ىف اوعَمَجَت مث سانلا

 متعنص ىزلا اتئأَر دق « : لاتق حبصأ املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ٨ ك۔ < ۔٥. ه ., 4 ., .. . 7 .. 4 .٠ج٠۔ .؟

 « مُكيلَع ضرفي نأ تيشخ ىآ الإ مكيلإ جورخلا نم ىنغَنَمَي ملف
 . ناضمر ىف كلذو

 مك ةشئاع تلآس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 205 _
 ناك ام : تلاق :2 ناضمر ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلصي

 ةرشع ثالث ىع َناَصَمَر ىف يزيت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر

 نأ َلْبق ماتتآ ملسو هئيلع هللا لص هللا لوئسرل تلق : تلاق مث ةعكر
 . «» ىبلق ماني الو ناما َييَع نا ةشاع ت » : لاقف . ! هرت وت

 دع ج هج
 ثيدحلا اذهب حاضيالا ىف لدتسا . خلا ( ةكيلم ىتدج تناك ) : هلوق 2

 ٠ عضاوم ثالث ىف

 يقب نا حضنلا هيزجيا لئاق لاق ناف : لاق ثيح ءاجنتسالا ةفص ىف : لدالا

 ةساجنلا لاوز ىف حضنلاب عرشلا درو دق هنال هيزجي معن : هل ليق ؟ ءىش هدي ىف
 . (5) خلا س كلام نب سنا قيرط نم ىور ام ليلدلا ةنقيتملا ريغلا

 .لسغلاو حضنلا حرشلا ىف درو دق هن !و تاساجنلا ةلازا ةيفيك ىف ::! ىناثلاو

 . خلا . كرعلا دعب حضنلاو

 . مامالا فلخ فقت ةأرملا نأو . مامالا فلخ مومأملا ماقم ةفرعم ىف : ثلاثلاو

 ثيدح نم ىور ام ليلدلاو . ةعامج نهيلع الو ءاسنلا ىلع فص ال هنال :: لاق

 . خلا . زوجعلاو وه هب هللا لوسر ةالص فصو ثيح سنأ

 ٠ ( بثك ) طاقسا بطقلا ةغسن ىف (4)
٠ ءاملا لامعتسا ىلع رصتقي الو الوا رمجتسي هنا مالسلا هيلع هنع تبث هنال كلذو (5)
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 _ لاق نأ ىلا ةكلم ريغصت ميملا مضب ىه : رجح نبا لاق ( ةكيلم ( : هلوق

 راجنلا نب ىدع ىلا اهبسن قاسف ناحلم تنب ميلس مأ : تاقبطلا ىف دعس نبا لاقو

 نونلاب ىأ ةفينأ لاقيو . ةلهس اهمسا لاقيو . اصيمرلا لاقيو اصيمفلا ىهو :: لاق

 . خلا . ةتيم لاقيو . ةرغصم ءافلاو ١

 :ىراخبلا ىفو ( لكاف اماعط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تعنص ) : هلوق
 ىأ (ماعطل) : هلوق : رجح نبا لاق (خلا لكاف هل هتعنص ماعطل هللا لوسر تعد)

 هتالص ناكم اوذختيل مهب ىلصيل ال كلذل ناك هئيجم ناب رعشم وهو ماعط لجال

 ىف ادب هنوك ىف رسلا وه اذهو . ةيتآلا كلام نب نابتع ةصق ىف امك مهل ىلصم

 لصأب امهنم لك ىف آدبف ةالصلا لبق ماعطلاب انهو ماعطلا لبق ةالصلاب نابتع ةصق

 . ىهتنا . هلجال عد ام

 تسم امم ءوضولا كرت ىلع هب لدتسا : رجح نبا لاق ( اوموق لاق مث ) : هلوق
 ىف ىنطقرادلا هاور امل رظن هيفو . ماعطلا دعب ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هنوكل رانلا

 ةكيلم تعنص ) هظفلو كلام نع نوع نب هللا دبع نع ىوغبلا نع كلام بئارغ
 اضوتف ءوضوب اعد مث هعم اناو هنم لكاف اماعط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 . ىهتنا ( ثيدحلا

 ثيدحلا اذهو . مدقت امل رانلا تنس ام وضلا ثجي ال هنا حيحصلا لوقاو
 دارملا نأ وأ . كلذ لبق ءوضو رغ ىلع هنوكل [7 امنا هنأ لمتحيف حص نا

 . ملعا هللاو . مقلارك نيديلا لسع دارملاف ةفاظنلا وهو ىوفللا ءوضولا

 حاضيالا ىف امك ( هك نَسألَق ) تاياورلا ضعب ىف ( مكب يلصا ) :هلوق
 . ىراخبلاو

 ءايلا حتفو ماللا رسكب انتياور ىف اذك ( مكل ىلصالف ) : هلوق رجح نبا لاق

 اهتوبثو ءايلا فنحب يور كلام نبا لاق . ءايلا فذحب ( لصال ) ةياور ىفو

 اهدعب لعفلاو ىك مال ةحوتفم ءايلا توبث دنع مزاللا نأ ههجوو . ةنكاسو ةحوتفم

 مكمايقف اوموق ريدقتلاو فوذحم ادتبم ربخ اهبوحصمو ةرمضم ناب بوصنم
 .اوموقب ةقلعتم ماللاو ةدئاز ءافلا نوكت نا سشفخالا بهذم ىلع زوجيو . مكل ىلصال

 مالؤأ اتيفخت يلا تتكُسَو ك مال اضيا ماللا نوكت نا لمتحي ءايلا نوكس دنعو

ْنَس ) لبنق ةءارقك حيحصلا ىرجم لتمملا ءارجا مزجلا ىف ءايلا تبثتو يمألا
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 نورقم لعفب هسفن ملكنملا رماو . رمالا مال ماللا ءايلا فذح دنعو (1) (ربَصيَو ىق

 رخآ ىلا « مگاباَطَح نيحَتلَ ه : ىلاعت هلوق هنمو لامعتسالا ىف ليلق حيصف ماللاب

 . (ماللا رسكب ) ىلصنلف ىرخالاو لصالف اهادجا ينيتياور هيف ركذف , هيف لاطأ ام

 . ىمتن ١ ةفورعم ةغل اهرسكرو رمالا مال اذه ىلع ماللاو مزجلاو ماللا رسكو نونلاب لاق

 : ىليهسلا لاق : رجح نبا لاق . ماللا ةياور ىلع مكلجال ىا ( مكل ) : هلوقو
 لمتحيو . )3( .» امم رسخ ١ هل هُدُمَتْلَ» : ىلاعت هل وقك وهو ربخلا ىنعمب انه رمالا

 . ىهتنا . هلعفب مهلعف طابترال هسفن ىلا هفاضأ هنكل مامتالاب مهل ارما نوكي نأ

 . اسبل ىمسي شارتفالا نا :: هيف رجح نبا لاق ( سبل ام لوط نم ) : هلوق
 دري الو . ريرحلا سبل نع ىهنلا مومعل ريرحلا شارتفا عنم ىلع هب لدتسا دقو
 اهانبم ناميالا نال شارتفالاب ثنحي ال هناف اريرح سبلي ال فلح نم نا كلذ ىلع

 . ىهتنا . فرملا ىلع .

 ساب ال هن] ءايضلا ىف هنأ نظأو انباحصا بتك ضعب ىف اقباس تيار : لوقاو

 طقف هسبل نع ىهن امنا هنال هيلا ءاكتالاو هيلع سولجلاو ريرحلا شارتفاب

 هللاو . طوحأ رجح نبا هركذ امو . عجاريمف فرامتملا وه اميف سبللا لامعتساف
 . ملعأ

 ىف كصل ١ لجال وه امن ١ حضنلا نأ حاضيالا مالك رهاظ ) هتحضنف ( : هلوق

 نوكي نأ لمتحي : رجح نبا لاق س كلذب مزجلا حصي ال هنا انريغ دنعو هتساجن
 ردابنملا لد ريخالاب مزجلا حصي الو . هريهطتل وأ هفيظنتل وأ ريصحلا نييلتل حضنلا

 . ىمتنا , ةراهطلا لصالا نال هرغ

 ةالصلا نم لضفأ ريصحلا ىلع ةالصلا نا ىلع. لدي ثيدحلا اذه رهاظ لوقاو

 مل اذا ىلصملل لضفالا ىف فالخلا نم ناويدلا ىف هركذ ام هل لديو ضرالا ىلع

 ءىبنلل ناك دقو . عجاريلف اهيلع فقي وأ اهيلع دجسي له ةريغص ةعطق الا دجي
 ءاخلا رسكب ىمهو امهيلع ىلصي ةرمح ملسو هيلع هللا ىلص ۔٠.؟۔ »٧ مد ب م ه ٠.

 ٠ 90 ةيآلا س فسوي ةروس (1)
 ٠ 12 ةيآلا \ توبكنعلا ةروس (2)
٠ 17 . 5 تايآلا . ميرم ةروس ))
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 رثكاف لجرلا لوط ردق اريبك هيلع ىلصي ام ناك نا لاطب نبا لاق . ةريغص ةريصح
 ههبشا امو لخنلا فعس نم عنصي كلذ لكو .ةرمخ هل لاقي الو ريصح هل لاقي هناف

 ىف لاق ثيح'لضفا ةهبجلاب ضرألا ةرشابم نا ىف حيرص رطانقلا مالكو . ىمتنا
 هجولا وهو كئاضعا زعا نكمف ةناكتسالاو عونضخلا تاجرد ىلعا وهو دوجسلا
 هناف لعفاف الئاح امهنيب لعجت ال نأ كنكما ناو بارتلا وهو ءايشالا لذا نم
 . خلا ى لذلاو عضاوتلا ىلع لداو عوضخلل بلجا

 روهشملاو خسنلا نم هتيار اميف اذكه ( هءارو خيشلاو انأ ٌتْفَقَصف ) :_هلوقإ
 خسنلا ضعب ىف تيار مث . ( ميتيلاو انا تففصف ) ىراخبلا ىفو حاضيالا ىف امك
 : ةدمعلا بحاص لاق . بصنلاو عفرلا ميتيلا ىف زوجيو : رجح نبا لاق . ميتيلاو

 وم ةريمضو ۔ لاق نآ ىلا - ةريمض نب هللا دبع نب نيسح دج «ةريمض» وه
 ةريمضأىب أ مسا ىف فلتخاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةرمض ىبا نبا

 . خلا . ىهتنا . كلذ ريغ ليقو حور ليقف

 . الوا ةروكذملا ةكيلم ىه : رجح نبا لاق ( زوجملاو ) ::: هلوق

 . ةالصلا نم وا هتيب ىلا ىا ( فرصنا مث ) : هلوق
 اسرع نكت مل ولو ةوعدلا ةباجا.دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : رجح نبا لاق

 ةالضو . ةوعدلا ماعط نم لكالاو . ةنتفلا نمؤن ثيح نكل ةأرما ىعادلا ناك ولو
 لجرلا عم ىبصلا مايقو ث ىلصملا ناكم فيظنت هيفو _ لاق نأ ىلا _ ةعامج ةلفانلا

 نكت مل .اذا اهدحو افص ةأرملا مايقو ث لاجرلا فوفص نع ءاسنلا رخاتو . افص

 " ةجح الو هدحو فصلا فلخ درفنملا ةالص زاوج ىلع هب لدتساو . اهريغ ةارما اهعم

 ىلا ج اعبرا طرتشا نم افالخ نيتعكر ىلع راهنلا ةلفان ىف راصتقالا هيفو , كلذ ىف

 ىف دراولا لضفلا لحم امناو . هءوضوو زيمملا ىبصلا ةالص ةحص هيفو _ لاق نا

 لاقي نا نكمي لب . ميلعتلاك ةحلصم كانه نوكي ال ثيح ادرفنم ةلفانلا ةالص
 . ىهتنا 4 ملسو هيلع هللا ىلص هقح ىف اميس الو لضفا كاذ ذا وه

 ىف هب لدتسا . خلا ( تاب هنأ ىنربخا لاق سابع نبا نع ) : هلوق (3

 نمل اضيا هب لدتساو . مامالا نيمي نع موقي نأ دحاولا ةنس نم نأ ىلع حاضيالا
: لاق مث . خلا . ثيدحلا قاسف ناضمر ريغ ىف ولو ةعامجلاب رتولا ىلصي نا زاجا
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 . ملعا هللاو . ةعامجلاب رتولاو ليللا ةالص ناضمر ريغ ىف مالسلا هيلع ىلص دقن

 . ىهتنا . ةعامجلاب ىلصت ننسلا ةالص نأ ىلع لدي.اذمو

 ةيلثملا قالطا نم مزلي الو : رجح نبا لاق ( عنص ام لثم تعنصف ) : هلوق

 ملسو هيلع هللا ىلص هتلث امم ةقيقح نال ىنعي . ىهتنا ث ةهج لك نم ةاواسملا

 . ىنامركلا لاق امك هريغ اهيلع ردقي ال

 تمقف تثج مث ) ىراخبلا ىف ىذلا . خلا . ( هبنج ىلا تمقف تبهذ مث ) : هلوق

 ىلص مث هنيمي نع ىنلعجف ىنلوحف هلامش نع ) :: نايفس لاق امبرو ( هراسي نع
 . خلا . ( هللا ءاش ام

 نأ دحاولا ةنس نم نأ اوعمجا ) : لاق ثيح حاضيالا ىف هركذ ام هل دهشيو

 راسي نع ماق هنأ سابع نبا قيرط نم ىور ام ليلدلاو . ( مامالا نيمي نع موقي
 وأ هراسي نع ماق ناو _ لاق نآ ىلا _ هنيمي ىلع هماقاف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 هنا ىلع ثيدحلا اذهب ىراخبلا لدتساو . خلا . ثيداحالا هذهل هتالص داعا هفلخ

 لدتساو . هتالص تمت هنيمي ىلا هفلخ مامالا هلوحو مامالا راسي نع لجرلا ماق اذا

 مل هنيمي ىلا مامالا هلوحف مامالا راسي نع لجرلا ماق .اذا هنأ ىلع رخآ لحم ىف هب

 هنآ روكذملا سابع نبا ثيدح نم ليلدلا هجو : رجح نبا لاق . امهتالص دسفت

 . الو] هراسي نع فقو هنوك عم سابع نبا ةالص لطبي مل ملسو هيلع هللا ىلص

 .روهمجلا لوق لوالاو . كلذ ىلع هرقي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنال لطبت دمحأ نعو

 ملو ,مامالا راسي نع نوكي دحاولا مومأملا فقوم نا : بيسملا نب ديعبم لاق لب
 {, {. ٠ ىهتنا . كلذ ىلع عباتي

 نمع مومأملا فقو ول هنأ ةالصلا ضقاون ىف انباحصأ مالكل .بسانملا لوقاو

 هيف سيل لعفلا اذه نال هتالص ضقتنت هنأ هنيمي ىلا هلوحف الثم مامالا راسي

 نا لاقي نا الا مهللا \ دسفت ال هنا ىلع لدي ثيدحمللا رهاظ نأ عم . هتالص حالصا

 اولاق ناب هنم ردابتي ام ريغ ىلع سابع نبا عم مالسلا هيلع هلعف اولمح انباحصا

 نا لاقي وا ؟ لاعفالا هذه عم ةالصلا حصت فيكف الاو ةالصلا جراخ كلذ هب لعف

 ةنس نم نآ نيبيل ىنعا . عيرشتلا لجال هلعف مالسلا هيلع هتايصوصخ نم كلذ

 ىلصي ناك هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنع درو امك . مامالا نيمي نع موقي نأ دحاولا

راسي نع ماقف هللا دبع نب رباج امهيلع لخد مث هتالصب ىلصي لجر هنيمي نعو
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 نأ ملعيل ىنعي . ةالصلا ىف وهو هفلخ ىلا امهراداف ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا

 . ررحيلف . ملعأ هللاو » مامالا فلخ ام وقي نأ نينثالا ةنس نم

 نم انباحصا هيلا بهذ ام ىلع ليلد هيفو . ةدحاوب ىنعي ( رتوا مث ) : هلوق
 . ملعا هللاو . عفش اهمدقتي نأ طرشب ةدحاو رتولا نا

 مص _ ,۔٥ و . . . - ٥ . ٠.٠
 انف عجطضا مت ) ىراخبلا ىف هظفل ( نذؤملا ءاح ىشح عجطضا من ) : هلوق

 . خلا , ( ةالصلابةةندتك ىداتملا انآ جن قن شع

 ىراخبلا ىف هظفل ( حبصلا ىلصف جرخ مث نيتفيفخ نيتعكر ىلصف ماقف ) : هلوق
 هللا لوسر نا نولوقي اسان نا رمعل انلق اضوتي ملو ىلصف ةالصلا ىلا هعم ماقف )

 ريمع نب ديبع تعمس : رمع لاق . هبلق ماني الو هنبع مانت ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5) ( ى فُحبذا تآممملا ىف ىرأ نإ ه : ارق مث(يحو ءايبنالا ايؤر ) ::: لوقي

 اثدح سيل مونلا نا ىلع ليلد هيف ( اًّضَوَيب ملو ىلصت ) : هلوق رجح نبا لاق
 رمرللف . هبلق ماني الو هنيع مانت ناك ملسو هيلع هلل ١ ىلص هن ٧ ثدحل ١ ةنظم لب

 . اضوتي مل امبرو مونلا نم ماق اذا اضوت امب ر ناك اذهلو » كلذب ملعل ثدحأ

 . ىهتنا همانم ىف هيتاي .ىذلا يُحَولا حيعَيل مونلا هبلق عنم امناو ىباطخلا لاق

 زلج امل ايحو نكت مل ول ايؤرلا نا ةهج نم هالت امب لالدتسالا هجوو لاق مث
 . خلا , هدلو حبذ ىلع مادقالا مالسلا هبلع ميهاربال

 ركذ امناو . نونملا ديدشتو ةمجعملا حتفب ىنعي ( ةيلابلا ةبرقلا نملا ) : هلوق
 هنا ركذو . رجح نبا هلاق ءاعولا وا دلجلا ةدارا ىلع ( قلعم ) : هلوق ىف فصولا

 . ةقلعم ظفلب اضيأ درو

 . خلا ( دجسملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص تلاق ) : هلوق - 4

 هتقوو هتالص ةيفيكو هردقو . هيف بغرم هنأو ناضمر مايق ةينس ىلع هب لدتسا

 . هلحم ىف نيبم مولعم

 ىف ديزي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ام تلاق ) : هلوق - 5

 ناضمر تصخ امنا اهنع هللا ىضر اهلعل ى خلا ( ةعكر ةرشع ثالث ىلع ناضمر

٠ 103 ةيآلا 0 تافاصلا ةروس (5)
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 ددعلا ىلع ديزي ال ناضمر ىف ناك اذا هنا ملعيل وأ . لاؤسلا ىف هعوقول ركذلاب

 حص ام رثكا نا دعاوقلا نع مدقت دقف الاو . ىلو باب نم ناضمر ريغف روكذملا

 ناضمر نيب قرف ال ىنمي . خلا ةمكر ةرشع ثالث ليللا مايق ىف مالسلا هيلع هنع

 . ملعأ هللاو . هريغو

 : ( ىبلق ماني الو نامانت ىنيع نا ةشئاع اي لاقف ؟ رتوت نأ لبق مانتا ) : هلوق

 مدع ليلعتو هيلع رجح نبا مالكو سابع نبا ثيدح ىف ىراخبلا نع هلثم مدقت
 . (1) ملنسو هيلع هللا ىلص هبلق مون

٠ باتكلا نم 8 بابلا ىف 119 و 118 و 117 : مقر ثيداحالا رظنا (1)
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 سدقملا تيبو ةلبقلا لابقتسا ىف

 ءىبنلا نآ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 هترجه َلبَت ٌسّسخلا تاولصلا .هيلع تَصرَف ملسو هيلع هللا ىلص

 .© م . ّ . ٦ 7 ر ؟ ى ٥ ۔۔۔

 .سدقملا تيبت ىلاإ ملَسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر ىلصو نيَتَنَس وحنب .

 نؤلَصُي ةئيِلا لهأو رافنألا تناكو ارهش رشع ةعبَس هيرجه دم
 لسو هتلع هللا لص ءىبتلا موق َلْبَت نيَتتَس َوْعَن ںيوقملا تيبب لإ
 م ۔ء۔ رب ” م , 1 ۔ ٍ ّ .

 ناست ةكم ةبعكلا اي ٤لَص ملسو هيلع هللا ىلص ءىبتلا ناگو مينلا
 ٠. : هتلبق نإ لوعت مت يدنملا تيب نإ هي ج يغ نآ لابين

 : لاق رمع نب هللا دبع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 17
 < ۔ > . ِ , ٥ . . ۔مس2٥ م ع 4

 لوُسر ناي : لاقف تآ مهَءاَج ذإ يجفلا ةالص ىف ءابقي شانلا امنيب
 نآ رآو نآرق ةلێللا هيلع لزتآ ذق ملسو هيلع هثللا لص هلللا
 اوؤادَساف ماشلا ىلا مهمجَو تناكو ٠ اَموَْفتساف ةبنكلا بتس
 . نوُلَصي مهَو ةبتكلا ىلإ

 & دم دم 6
 مدقت دق . خلا ( ةرجهلا لبق سمخلا تاولصلا هيلع تضرف ) : هلوق - 6

 . (1) عجاريلف . رفسلاو رضحلا ىف ةالصلا ضرف باب ىف هيلع مالكلا
 ىف)ملسمو رحح نبا لاتق ) حبصلا ةالص ىف سانلا امنيب ( . هلوق _ 207

 . كلذب اهتيمست ةيهارك مهُضب لقن دقو . اهئامسأ دحأ وهو ( ةادغلا ةالص

 . رصعلا ةالص ىف اوناك مهنأ هيف ناف مدقتملا ءاربلا ثيدحل ةرياغم هيف اذهو

 لخاد وه نم ىلإ رصقلا تقو لص ربخلا نال نيربخلا نيب ةافانم ال نأ باوجلاو
 رشب نب دابع مهيلا كلذب ىتآلاو . ءاربلا ثيدح ىف كلذو ةثراح ونب مهو ةنيدملا

 مهو ةنيدملا جراخ وه نم ىلا حبصلا تقو ربخلا لصوو . مدقت امك كيهن نبا وأ

٠ باتكلا ىف نيرشعلاو عساتلا بابلا رظنا (1)



 سدقملا تيبو ةلبقلا لابقتسا ىف (34) بابلا 230

 كلذب ىتآلا مسي ملو . رمع نبا ثيدح ىف كلذو . ءابق لها فوع نب ورمع ونب

 امنا كلذ نال . رظن هيفف رشب نب دابع هنأ اولقن هريغو رهاط نبا ناك ناو . مهيلا

 نا لمتحيف اظوفحم اولقن ام ناك ناف . رصعلا ةالص ىف ةثراح ىنب قح ىف درو

 مهملعاف ءابق لهأ ىلا هجوت مث رصعلا تقو ىف الوا ةثراح ىنب ىتا دابع نوكي
 سنا ثيدح نم ىور املسم نا امهددعت ىلع لدي اممو . حبصلا تقو ىف كلذب

 ةياورل قفاوم .اذهف ( رجفلا ةالص ىف عوكر مُمَوَرَم ةملس ىنب نم الجر نا )
 . ةثراح ىنب ريغ ةملس ونبو ةالصلا نييعت ىف رمع نبا

 رصقلا هيف زوجيو . رهشالا وهو فرصلاو دملاب رجح نبا لاق ( ٍمَبقب ) : هلوق
 دجسم انه دارملاو . ةنيدملا رهاظ فورعم عضوم ثنؤيو ركذي وهو ث فرصلا مدعو
 نمو ءابق لمآ دارملاو ىنهذلا دهعلل (سانلا) ىف ماللاو فذحلا زاجم هيفف ءابق

 ١ ( . ىهتنا . مهعم رضح

 ضعب ىلع ةليللا قالطا هيف رجح نبا لاق ( نآرق ةليللا هيلع لزنا دق ) : هلوق
 ةيضعبلا ةدارال ( نآرق ) : هلوق ىف ريكنتلاو , ازاجم هيلت ىتلا ةليللاو ىضاملا مويلا
 . تايآلا (1) ( ءاَمَسلا ىف َكهْجَو لق ىرت 4 ) : هلوق دارملاو

 رمؤي ام نا ىلع ليلد هيف رجح نبا لاق ( ةبعكلا لبقتسي نا رما دقو ) :هلوق
 موقي ىتح هلاوقاأك اهب ىساتي هلاعفا ناو . هتمأ مزلي ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هب
 . صوصخلا ليلد

 ىلا اولوحتف ىا . رثكالل ةدحوملا حتفب رجح نبا اهلاق ( اهولتتتساف ) : هلوقا
 . ءابق لها مهو كلذب نوبطاخملا اهولبقتسا لعافو . ةبعكلا ةهج

 لوحتلل ىاورلا نم ريسفت رجح نبا لاق س خلا ( مههوجو تناكو ) :_هلوق
 هعم نمو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اهوقبتسا لعاف نوكي نا لمتحيو . روكذملا

 ىليصالا ةياور ىفو . نيلامتحالا ىلع ءابق لمال وا . مهل مههوجو ريمضو
 نالامتحالا مههوجو ريمض ىف ىتأيو . رمالا ةغيصب ةدحوملا رسكب (اهولبقتساف)

 مكح نا ) ::: ثيدحلا اذه ىفو _ لاق نا ىلا _ رهظا ءابق لها ىلا هدوعو ناروكذملا

 عم ةداعالاب اورمؤي مل ءابق لهأ نال ( هغلبي ىتح فلكملا قح ىف تبثي اال خسانلا
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 هنم طبنتساو . تاولصلا كلت مهتالص لبق عقو ةبعكلا لابقتساب رمالا نوك
 . خلا هل مزال ريغ ضرفلاف كلذ مالعتسا هنكمي ملو ةوعدلا هفلبت مل نم نا ىواحطلا

 نم ثىبن نيد ىلع ناك نمو ءالؤهك نيدلا ىلع ناك نم قح ىف كلذك وه لوقا
 مهل تبي ىنع مُهادَع ذا دعب اموت َرِضُبل هللا ناك امو ه : ىلاعت هلوفل ءايبنالا

 زاوج يذو لاق . رذعلا عوطقم وهف نيدلا ىلع نكي مل نم اماو ٠ (2) « وتنا
 ملو ةالصلا ىلع اودامت امل مهنال ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نمز ىف داهتجالا
 نوكي الو فانثتسالاو عطقلا ىلع لوحتلاو ىدامتلا مهدنع حجر هنأ ىلع لد اهوعطقي
 صن كلذ ىف مهدنع نوكي نأ لامتحال رظن هيفو . ليق اذك داهتجا نع الا كلذ

 ٠ مهتلمعي نأ عنام الف روكذملا ليوحتلا ابقرتم ملسو هيلع هللا ىلص نات هنال قباس

 خسن و هب لمعلا بوجوو ذحاولا ربخ لوبق هيفو : لي وحنلاو ىدامتلا نم اوعنص ام
 عطقلا قيرطب مهدنع تناك سدقملا تيب ىلا مهتالص نال ملعلا قيرطب 'ررقت ام

 ىلا اهنع مهلوحت عقوو . هتهج ىلإ فص ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مهتدهاشم
 تامدقمو نئارق هب تفتحا روكذملا ربخلا نأب بيجاو . دحاولا ربخب ةبعكلا ةهج

 امب الا ملعلا ديفي ام مهدنع خسني ملف ربخملا كلذ قدصب مهدنع عطقلا تدافا

 . هدعب عنم امناو اقلطم هنمز ىف ازئاج دحاولا ربخب خسنلا ناك ليقو . ملعلا ديفي

 عامتساو . اهيف وه نم ةالصلا ىف سيل نم ميلعت زاوج هيفو . ليلد ىلا جاتحيو '
 نييعت ىلع مالكلا مدقت دقو . هتالص :دسفي ال ةالصلا ىف سيل نم مالكل ىلصملا
 . خلا . ناميالا باتك ىف ءاربلا ثيدح ىلع مالكلا ىف ةلبقلا هيف تلوح ىذلا تقولا

 ىف ريحتلا دنع نيمالا فلاخ نم نأ ىلع ثيدحلا اذهب حاضيالا ىف لدتساو

 نأ ىلع دعاوقلا ىف هب لدتساو .4 مهضعب دنع ةلبقلا قفاو ولو هنالص ديمي ةلبقلا

 ۔ لاق نا ىلا _ هقاسف ةنياعملا رذعت دنع ةهجلا لابقتسا روهمجلا دنع بجاولا
 مهدنجسم ىمسف مهيلع ركني ملو ةلالد بلط ريغ نم ةالصلا ءانثا ىف اورادتساف
 لوطي ةيسدنه ةلداب الا فرعت ال ةكم ىلا ةنيدملا نم نيفلا ةلباقمو .نيتلبقلا اذ
 . خلا ؟ ليللا ةملظ ىف ةالصلا ءانثأ ىف ةهيدبلا ىلع كلذ اوكردا فيكف اهيف رظنلا
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 نوتالنثل او سماخلا بابل ١

 ةالصلا ىف ةفالخلاو ةمامالا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8
 رجافؤ زاب لك فلخ ةزئاج ةالصلا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 َ َ . « اهدس ام اهيف لخدي مل ام

 لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب .رباج نع ةديبع وبأ - 9
 هللا باتكل مهؤرقآ موقلا ةؤ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةلإ ىف اؤناك نإف . ةنشلاب رهمتغاف ءاو ةارقلا ىف اوناك ن
 . « انيي مهزتبكاف ءاوس ةرملا ىف اوناك نإف ةرجه مهُمَدقأف ءاوس

 لاق لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 فْتَعْيلق ںيانلاپ مكدحأ لص اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هسفنل ىلص اذإف ةَجاحلا اذو ريبكل او فيعضلاو ميقيل مهيف ن ف

 ه » َءاش ام لَصئلف

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

 نإ هللا لوسر اي تلقف تلاق « ںیاتلاپ (1) بصي ركب ايأ اورم »

 5 - ٠ ّ و . . - . ١٠

 « سانلاب لصيل ركب ابآ اورم » : لاقف تلاق سانلاب (2) لضيلف
 ۔ - 7

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىلوق ةصفحل تلقف ةشئاع تلاق
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةصفح تلعفف هل تلق ام لثم

 ًَ - ٠ ,۔ ج م .& و م ذل ,۔ذ۔ 44 ه .2 ٤ هرج
 » ںسيانلاب ليصل ريكب ايأ اورم .4 فشو تحاوص نتنال نكنإ »

 ز “ . ريخ كنم بيصأل تنك ام ةصفح تلاقف تلاق

 ٠ رما دقو خ (1)
٠ لصيل خ (ة)
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 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ب 2
 2 - >< ۔. ٥ ۔٠ 5 2- يم ۔ م. ح -

 نوُرِخَؤُي هميا ىدعب نم نوكردت مكل ا » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 «ةحبسش مهعم مكتالص اؤلعجاف كلذ متكردأ اذإف اهتقرت ْنَع ةَالَّضلا
 . ةلفان يأ

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نمب ةديبع وبآ - 3
 .2ِ . > 2 هم ٥ م . < د.4 ۔ . .< 2 .

 مهيديأ نوعفري ىدغ نم نوتأ مؤقي ىنأك » : ملسو هيلع هللا ىلص
 . « ريستش ليخ بانذأ اهناك ةالصلا ىف

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا - 4
 4 ُ . ه . 22 ص س غ ه ۔ 4 , م م

 نع ء ايش ١ مهلغشت ءا رما ىدعب نم نوكيس « : ملس و هيلع هللا
 اي لجر لاقف « اهتقول اممولَصف اهتقو نَع اهورخَؤَي ىتح ةالصلا َ م 2 ز ِ 42 ِ ۔ 2 ۔ڵ 2 ۔ڵ ّ - < 2 ۔ ..- ك

 ۔< ٤.2 4 - س .
 . » تنش نا معن » : لاق ؟ مهعم ىلصأ مهتت ردأ نا هللا لوسر

 دبع دع دج

 اولص ) دعاوقلا ىف هظفل ( رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا ) : هلوق ((8

 اولص ) ( تيملا ىلع ةالصلا ) باب ىف حاضيال ١ ىف هظفلو ) رجافو راب لك ىفلخ

 ريغصلا عماجلا ىف هظفلو ..( رجافو راب لك ىق اونصَو . رجاقَو تاتب لك فلخ
 ب م .و و ۔» ےہ . ً . ء َّ . ٠

 رج لك مم اودهاَجَو . رجافو رب لك ىلع اولصو . رجافو ب رك فلخ اولص )

 . ءىشب هحراش هبلع ملكتي ملو ) رجافو

 قوقنلا فالخ ربلا ':} لاق ثيح رابو رب زاوج ىلع لدي حاحصلا مالك رهاظو

 ٢ م « .

 راربالا ابلا عمجو . هب اب انأف ارب هربا رسكلاب ىذلاو تررب : لوقت هلثم ةربملاو

 . خلا . هعيطي ىا هزربتيو هقلاخ ليي نالف . ةَرَرَبلا رابلا عمجو

 قفانملا فلخ ةالصلا زاوجب مهضعب لوقل ثيدحلا اذهب حاضيالا .ىف لدتساو

 : لاق ثيح هفلخ ةالصلا زوجت ال هنأ هللا همحر هدنع راتخملاو . هريغ همدق اذا

 هنال هتداهش زوجت ال امك هقلخ ةالصلا زوجت الف ةوعدلا لها نم قفانملا اماو )

 ةداهشلا ىف مهتم هنا امك . اهطورش نم ائيش صقني وا زوجي ال امب يلصي نا مهنم
. لاحلا اذه ىلع هتالص كلذكو ةلوبقم ريغ هتداهش تناكف زوجي ال امك دهشي نا
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 هتالص ىف دلقي ال نأ هب ىلواف ةلادعلا لها الا هايند ىف دلقي ال ناك اذا دبعلاو

 فيعض لوق ىدنع وهو نيصخرملا ضعب زاجأ دقو - لاق نأ ىلا _ ( تاقثلا الا
 . خلا , ةالصلا ىف ةوعدلا لها نم قفانملا مدقي نأ

 : لاق ثيح الوأ : اهنم ءىش حيجرت ريغ نم لاوقا ةنالث هيف دعاوقلا ىف ركذو

 قرفو . قالطاب نورخآ امهزاجاو . قالطاب موق اهدرف : قسافلا ةماما ىف اوفلتخاو

 . لاقو كلذ دمب لاق نكل ٠ خلا . فالخلا بمصسصو هريغو لوانملا قسافلا نب موق

 . خلا , ةدحاو ةالص هل ةيالو ال نم فلخ ةالصلا انباحصأ

 امأو .: لاق ثبح طرشب هفلخ أ ةالصلا زاوجب حاضيالا ىن مزجف فلاخملا اماو

 اذا ىدنع كلذو . .اهدسفي ام اهيف لخدي مل ام هفلخ ةالصلا زوجت هناف فلاخملا

 . خلا . ملعأ هللاو . نيملسملا دنع ةالصلا اهب زوجت ال ءايشا هدنع ناك

 اهيف اولخدي مل ام ءاومالا لهأ فلخ ةالصلا مهضمب زاجأو دعاوقلا ىف لاقو -

 ةالصلا انباحص] زوجي ملو . ةالصلا ةحص مامالا نم بولطملا نال . اهدسفي ام

 هللاو . نييمدآلا مالك نم امهنال نيمآ نيلاضلا الو لوقي وآ اهيف تنقي نم فلخ

 . (3) ىهتنا . ملعأ

 ىف اعرو نوكي ىذلا وه هفلخ ةالصلا زوجت ىذلا فلاخملاب دارملا نا رهاظلاو

 .ملعأ هللاو .ةوعدلا لهأ قسافك نوكي نأ لقا الف ةحراجلاب قسافلا امأو 0 هنيد

 :وهو هقفالا نم ىلوأ !رقالا نأ ىلع لدب ثيدحلا اذه رهاظ ( ةنسلاب مهملعاف

 ىف هركذ ام ىلع ىلوأ هقفالا نأ ىلا ىعفاشلاو كلام بهذو . ةفينح ىبأ بعذم

 باتيكل ْمُمؤَرَقأ وقلا مو ) : مالسلا هيلع هلوق فالخلا ببسو :: لاق مث . دعاوقلا
 ىلا ةجاحلا نألو . ىلوا هيقفلا ٠ لاق هقفالا هنا ارقالا نم مهف نمف ثيدحلا ( هللا

 روهمج ناك دقو . ءاهقفلا نيب فالخ اهيف ةلاسملاو ةيضابالا نم نيمدقتملا بلاغ ىار اذه (3)
 ةيضابالا نم نورخاتملاو (ىارلا ىف مهفلاخي نم هلب رجافو راب لك فلخ) ةالصلا ةحص نوري نيعباتلا
 مهدنع تبثي ملو انباحصا هاري ال امم مامالا هلعفي امو بهذملا يل مهفلاخي نم فلخ ةالصلا ةحص نوري
 دكاتي ام اذهو . ةالصلا ناكرا نم نكرب سمي ال ايعرف افالغ نوكي نا ودعي ال تونق وا عفر نم
 ٠ اضيا مهنم :نبمدقتملا ضعب دنع لوق وهو ٠ فالغلل اقييضتو نبملسملا ةملكل اعمج هب لمعلا

 ٠ نكي امهم عدتبملاو قسافلا فلخ ةالصلا هركت كلذ عمو

٠ عوضوملا ىف « لينلا حرش » 0 . صلاخلا بهللا ه عجار
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 نم ارقالا ناف اضياو ةءارقلا ىلا ةجاحلا نم سمأ . ةمامالا ىف ةسام هقفلا

 ثيدحلا لمحف ةفينح وبأ اماو , مويلا سانلا هيلع امل فلاخم هقفالا وه ةباحصلا

 نم مهف نمف ) : هللا همحر هلوق نكل . ىهتنا ءىراقلا ةماما بجواف هرهاظ ىلع
 ثيدحلا ةيقب هبساني ال .اذه نأ رهاظلا ناف لمات هيف . خلا 0 هقفالا هنأ ارقالا

 روظنملا نأو . اقلعتم امهنم دحاو لكل ركذو امهنيب لباق ثيح هريغ هنا ىضتقت اهناف
 ةباحصلا نمز ىف ولو هقنالا وه أرقالا سيل هنأ كش الو . ةءارق رثكالا وه الوأ هيلا

 سابع نباو لبج نب ذاعم ناو يبأ مهارقا نا مولعملا نم هناف . مهنع هللا ىضر
 ردقلا ةنسلا نم نوملعي مهلك ةباحصلا معن . هنم ملعأ الثم بلاط ىبأ نب يلعو

 ىلوأ نوكي هللا باتكل ةءارق رثكأ ناك نمف . الثم ةمامالاو ةالصلا هيلا جاتحت ىذلا

 نسحي الو هللا باتكل اظفاح ناسنالا نوكي دق هناف نامزلا اذه فالخب . ةمامالاب

 رثكالا نم ىلوا هيقفلا نوكي نامزلا اذه ىف هنأ كش الف . ةالصلاو ءوضولا ةيفيك

 . ةسمامالاو ةالصلا هيلا جاتحت ىذلا ردقلاب املاع امهنم لك نوكي نا الا ; ةءارق

 بحاص نيبي ملو . ثيدحلا راظب المع ةمامالاب ىلوأ أرقالا نأ ذئنيح رهاظلاق

 رايتخاب رعشي ليلعتلا ىف همالك نكل نيلوقلا نم بهذملا وه ام هللا همحر دعاوقلا

 . ملعا هللاو . ةالصلا لئاسم ىف اَنَواَفنت اذا ام ىلع لمحي نأ الا اقلطم هقنالا

 ىرخا ةياور ىفو . خلا ( ففخيلف سانلاب مكدحا ىلص اذا ) : هلوق (0
 رخاتال ىنا هللا لوسر اي هللاو : لاق الجر نا ) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار امف ٧ انب ليطي امم نالف لجأ نم ةادغلا ةالص نع

 ىفص مكيف َنيرفَتم مكنم ن ) : لاق مث ذئموي هنم ابضغ دشأ ةظعوم ىف ملسو

 . « ةجاحلا اذَو يكلا تيملا مهيف نك فتيلَق يلاي
 فيفختلاو لي وطتلا ) :: ديعلا قيقد نبا لاق ( ُفْتَعُيلَك ) هلوق : رجح نبا لاق

 ةبسنلاب اليوط موق ةداع ىلا ةبسنلاب افيفخ ءىشلا نوكي دقف ةيفاضالا رومالا نم

 دوجسلاو عوكرلا ىف مامالا ديزي ال ءاهقفلا لوقو : لاق . ( نيرخآ ةدامل

 هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع درو ام فلاخي ال تاحيبست ثالث ىلع
 نوكي ال نأ ىضتقت ريخلا ىف ةباحصلا ةبغر نال 4 كلذ ىلع ديزي ناك هنا ملسو
. اليوطت كلذ



 ةالصلا ىف ةفالخلاو ةمامالا ىف (35) بابلا 236

 ىئاسنلاو دواد وبا هجرخأ ىذلا ثيدحلا نم فيفختلا دح :ذخا:ام ىلواو تلق

 ماما تنا ) : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نا صاعلا ىبا نب نامثع نع
 . هتنا . ملسم ىف هلصاو نسح هدانسا ( ْمهْفَعْضَأب موقلا رذقآَو كموق

 ليلعت وهو : رجح نبا لاق . خلا ( فيعضلاو ميقسلا مهيف ناف ) : هلوق

 . ريغي مل تاروكذملا نم ةفصب فصتم مهيف نكي مل ىتم هنأ هاضتقمو روكذملا رمالل

 ١ . خلا . هلبق ىذلا بابلا ىف هيلع دري ام تمدق دقو . ليوطتلا

 فيفخت بابحتسا اضيا دئاوفلا نم بابلا ثيدح ىفو هيف لاق هنأ كلذو
 نيمومأملا ىضر ملع اذا ليوطتلا هركي ال لاق نم امأو . نيموماملا لاحل ةاعارم ةالصلا
 ةالصلا ىنف هلوخد دعب هب تايف ىناي نم لاح ملعي ال دق مامالا نأ هيلع لكشيف

 مؤي لصم ىف ضرق اذا الا اقلطم ليوطتلا هركي اذه ىلعف . بابلا ثيدح ىف امك
 ايندلا روما نم ةجاحلا نا هيفو . مهريغ هلخدي ال ناكم ىف نيضار نيروصحم
 ىرمعيلا لاقو هيف نحن ىذلا ثيدحلا ىف لاق مث . خلا . ةالصلا فيفخت ىف رذع
 ( اقلطم فيفختلا ةمئالل ىغبنيف ةردانلا ةروصلاب ال بلاغلاب طانت امنا ماكحالا )
 عرشت كلذ عم ىمهو . ةقشملا ُرلُعَو رفاسملا ةالص .ىف رصقلا عرش امك اذهو لاق

 . ىهتنا . كلذك انهو . هيلع أرطي ام ىردي ال هنال بلاغلاب المع . قشي مل ولو

 نمو ميقسلاو نسملاو فيحنلاك ةقلخلا فيعض انه فيعضلاب دارملا نأ ركذو

 . ضرم هب

 . تاروكذملا فاصدالا لمشا ىع ( ةجاحلا اذو ) :هلوق

 رمالا نأ ديري : رجح نبا لاق ( ءاش ام لطيلف هسفنل ىلص اذاف ) :هلوق

 جورخ فخي مل ام ىنعي . خلا . هيلع رج الف درفنملا اماف ةمئالاب صتخم فيفختلاب
 . ثبدحلا اذه رهاظب اذخأ ةيعفاشلا ضعبل افالخ . مولعم وه امك تقولا

 ةداشقق ىبأ ثيدح ىف هلوق مومع هضراعي هنال رظن هيفو : رجح نبا لاق

 , ملسم هجرخا ( ىرغأ تق لّشدي شع ةالصلا رعو نآ طبرلا انإ
 ىف ةالصلا عاقيا ةدسفمو ليوطتلاب لامكلا ىف ةنفلابملا ةحلصم تضرامت اذاو

 ليوطت زاوج ىلع اضي] همومعب لدتساو ىلو] ةدسفملا كرت ةاعارم تناك اهتقو ريغ
 هيف ال حيحص ريغ اندنع اذهو لوقا . ىهتنا , نيتدجسلا نيب سولجلاو لادتعالا

: . ملعا هللاو . ضرفلا نع لغشلا نم
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 هضرم ىف ىنعي ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ) : هلوق 1

 ` هللا ىضر ةشئاع دنع انك ) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفلو . هيف تام ىذلا

 هيلع هللا ىلص ثىبنلا ضرم امن : تلاق . ميظعتلاو ةالصلا ىلع ةبظاوملا انركذف اهنع
 . خلا ( ب ابآ اومرُم : لاقن ًاهل نأف ةالصلا ترضح هيف تام ىذلا هصرم ملس

 ركب ىبا بنج ىلا هسولجو هجورخ ةيفيك ركذو ظافلالا ضعب ىف فالتخا هيفو
 . ءاشعلا ىه ترضح ىتلا ةالصلا نأ : رجح نبا ركذو . ةصقلا رخآ لا

 ءىشلاب رمالا نا ىلع هب لدتسا : رجح نبا لاق ( ىلصيل ركب ابا اورم ) : هلوق
 ىفعملا ناب نومناملا باجاو . هقفلا لوصا ىف ةفورعم ةلاسم ىعو هب .ارمأ نوكي
 ةقيقح ارمأ سيل هنا دارأ نا ىفانلا نا عازنلا لصفو .“هنرممأ ىنا ركب ابا اوغلب
 هللاو . دودرمف مزلتسي ال هنأ دارا ناو . ىناثلل رما ةغيص هيف سيل هنال ملسمف

 . ملعا

 (فس وي بحاوص) ىراخبلا ىف هظفل ( فسوي تابحاوص نتنأل نكنا ):: هلوق
 ىف فسوي بحاوص لثم نهنأ دارملاو ةبحاص عمج بحاوصو : رجح نبا لاق
 هب دارملاف عمجلا ظفلب ناك ناو باطخلا اذه نا مث . (1) نطابلا ىف ام فالخ راهظا
 هجوو . طقف ءاخيلز دارملاو عمج ةغيص بحاوص نا امك . طقف ةشئاع وهو دحاو
 ماركالا نهل ترهظأو ةوسنلا تعدتسا ءاخيلز نأ كلذ ىف امهنيب. ةهباشملا

 اهنرذعيو فسوي نسح ىلا نرظني نأ وهو كلذ ىلع ةدايز اهدارمو . ةفايضلاب
 هنوك اهيبا نع ةمامالا فرص اهتدارا ببس نآ ترهظأ ةشئاع ناو . هتبحم ىف
 سانلا مءاشتي ال نأ وهو كلذ ىلع ةدايز اهدارمو . هناكبل ةءارقلا نيموماملا عمسي ال

 ةرثك ىلع ىنلمح امو هتعجار دقل ) : تلاقف كلذب دعب اميف ىه تحرص دقو . هب

 ( ادبا هماقم ماق الجر هدعب سانلا بحي نأ ىبلق ىف عقي مل هنأ الا هتعجارم

 نأ ىلا - ( ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةافو ) باب ىف همامتب ىتايسو ث ثيدحلا

 نهنم عقي مل فسوي بحاوص نا لاق نم لاكشا عفدني ريرقتلا اذهبو لاق
 ركب ابآ نا ةمثيخ ىبأ دنع نسحلا لسرم ىف عقوو . نطابملا ىف ام فلاخي راهظا
 تداراف . هنع كلذ فرصت نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ملكت نا ةشئاع رما

٠ نطابلا فالخ وه ام راهظا ىف ةغسن ىف ()
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 ةوسنلا نأ مالسلا دبع نبا ىلامأ ىف عقوو . متي ملف قيرط لكب كلذ ىلا لصوتلا

 ىلا فسوي نوعدي نأ نطابلا ىف نهدوصقمو اهفينعت نرهظي زيزعلا ةارما نيتأ

 . ىهتنا . لاق ام دعاسي ام ةيآلا قايس ىن سيلو . لاق .اذك , نهسفنأ

 امناو : رجح نبا لاق ( اريخ كنم بيصال تنك ام ةصفح تلاقف ) : هلوق
 هللا ىلص ناكو ةدواعملا نم ةثلاثلا ةرملا فداص اهمالك نال كلذ ةصفح تلاق

 نهن وك نم ركذ امب اهيلع راكنالا ىلا راشأ املف , ثالث دعب عجاري ال ملسو هيلع
 اهترم] ىنلا ىه ةشئاع نوكل كلذ نم اهسفن ىف ةصفح تدجو فسوي بحاوص

 ىف ىتايس امك ريفافملا ةصق ىف اضيأ اهعم اهل عقو ام تركذت اهلعلو . كلذب

 . ىهتنا , هعضوم

 زاوجب لاق نمل ىراخبلا هاور امك حاضيالا ىف ثيدحلا اذه ةيقبب لدتساو

 ثيح امايق هفلخ نولصي نيموماملا نأو لدعلا ةمئأ نم ناك اذا ىنعي دعاقلا ةماما

 هيف تام ىذلا هضرم ىف ةقاَقا٫ىار ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىور ام ليلدلاو . لاق

 ادعاق ركب ىبأ نيمي نع فصف هنع هللا ىضر مهب ىلصي ركب وباو دجسملا ىتاف

 مايق مهو ادعاق سانلا مؤي ءىبنلا نأ ثيدحلا اذه نم موهفملاف . ةالصلا مهب متاو
 وهو هيف تام ىذلا هضرم ىف هنال مدقتملا هلعفو هلوقل اخسان اذه هلعف نوكيو

 | . خلا . هلعف رخآ

 قاس نأ دمب لاق ثيح هنع هللا ىضر ركب ىبا ةفالخل زجوملا ىف هب لدتساو

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ذخأ دقو : هصن ام ةدايز عم ثيدحلا

 دومعلا وه ىذلا رمالا مالسلا هيلع هالو نأ املف ( ةالصلا نيدلا دومع ) : لاق

 ةعيب ىلع )وعمتجا كلذلف دومعلا ىلع لومحم دومعلا ىوس ام نأ نوملسملا فرع
 . خلا . هنع هللا ىضر ركب ىبا

 اضيا سرفلا سمشو : حاحصلا ىف لاق (4) ( سمش ليخ ) : هلوق ((3

 سومش لجرو . سامش هبو سومش سرف وهف هرهظ عنم ىا اسامشو اسومش
 درطم هنأ نيتمضب لعف نزو ىلع سمش هلوق نوكي اذه ىلعف . خلا . قلخلا بعص

 ى ىنعملا ىف هقفاوي ام لخدملا ىف مكاحلا ىورو ث ةرمس نب رباج نع دوواد وباو ملسم ٥اور (4)
 كلذ نوكي نا داك ىتح مارحالا ةريبكت دنع نيديلا عفر ةيضق ىف ةماه ةملك هلف ىملاسلا حرش عجار
٠ مهنم ليلق الا هلعفي ملو نوعباتلا الو ةباحصلا هيلع قفتي مل ءيش ىلع اعامجا
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 نا كش الو روفغو روبصك لعاف ىنعمب لوعف ىلع فصو امهدحا نيئيش ىف
 ( ٠ ١ ملعا هللاو . امهلثم اسومش

 ىتح اهنورتي مهنا دارملا له رظنا ( اهتقو نع اهورخؤي ىتح ) : هلوق (4

 . هنم برقي امو تقولا لوا نع اهنورخؤي مهنا دارملا وا . ةيلكلاب تقولا جورخ

 مكتالص اوُلَعَجاَف ) : هلبق ىذلا ثيدحلا ىف هلوق ليلدب دارملا وه اذه نا رهاظلاو

 نالدي امهناف ( تئش نإ متت لاق ) : ثيدحلا اذه رخآ ىف هلوقو ( ةحبس مه
 { هريم وا ناك اريما موقل اماما نوكي نم قح ىف دعبي هنالو . قاب تقولا نا ىلع
 ةالصلا كلت ىلصيل الثم دجسملا ىلا ىتايف الصا اهتقو جرخي ىتح ةالصلا كرتي نأ

 تقولا نع اهنورخؤي مهنا ملع امل ملسو هيلع هللا ىلص هنا هتياغ . اهتقو جرخ ىتلا
 ةعامجلا لضف نم ىلوا تقولا لوا لضف نال . هيف اهيلا ةردابملاب رمأ بحتسللا

 .ملعا هللاو . مولعم امك اهتقو لوا ىف ةالصلا هللا ىلا لامعالا بحا نال ريخاتلا عم

 لعفلا نال هلملو . خسنلا نم هتيأر اميف ءايلا تابثاب ( مهعم ىلصأ ) :: هلوق
 ةيئاشنا اهنا رهاظلا نال اهمامتب ةلمجلا باوجلا امناو هدحو باوجلا وه سيل

 .خسنلا ضعب ىف ةتباث ةزمهلا نأ ىلع ي ماهفتسالا ةزمهو ءافلا اهنم تفذح اهناو

 هللا ىلص هلوق ليلدب لئاس لجرلا نال ( مهعم لصأ ) _ ملعا هللاو _ لصالاو
 لبق ردقم ماهفتسالا نأو باوجلا هنأ لمتحيو . ( تئش نا معن ) ملسو هيلع

 كيتاي ملا ) دح ىلع طرشلا باوج ىف ءايلا تبثاو . مهتكردا نا لصالاو طرشلا
 . ملعا هللاو . ايضام طرشلا نوكل عفر امنا هنا لمتحيو . ( ىمنت ءابنالاو

 ىلصي ال هنال ثيدحلا ىف مدقت امك ةلفان اهلعجيو ىنعي ( تئش نا معن ) : هلوق
 ةالص ريغب اندنع صاخ اذهو . كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهنل نيترم ضرفلا

. ملعا هللاو . مولعم وه امك امهدعب لفني ال هنال رجفلا ةالصو رصعلا
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 نوتالقتلاو سداسلا بابلا

 ةالصلا ىف ءاضقلاو ةعامجلا ةالص ىف

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز ني رباج نع ةديبع وبأ - 5
 نم "رخ ,ةعامجلا ىف ةالصلا » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . « ةجرد نيرشعو عبسي ذفلا ةالص

 ءىبنلا نع ة ري ره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 6
 ةالص ّلَع لضفت رةعاَمجلا ةالص » : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 . « هجرد نيرشعو ںیمخب هدحو مكحأ

 : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 ةالصلل بوت ا » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 مق راقولاو ة تيكلا مكتَلَعَو اهوتأو نوعست متنآو اهوتات الف
 د ٥ ۔ < ؛۔ے ؛۔- .. ۔ . ه ٤ ٤۔۔ ٨ ,ح , 2.2 ,< هے۔, ح ,۔۔ ,4 ۔ذ<۔ . ِ

 دمعي ناك ام ةالص ىق مكذَحأ نإف اونضقاف مكتاف امَو اولصف متكردأ

 . »« ةالصلا لاي

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 لبق ةعكر حبصلا نم كردأ ْنَم » : ملسو هيلع مهللا ىلص هللا لوسر
 ةمكر رشقلا نم ترأ نَمَو حبصلا كردأ قف سمتلا علطت نآ

 . «» رصقلا كزدأ دقف )1( ُمننل ١ تيغت نأ لبق

 هللا لوسر ةنأ ىنغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 نجي تتم ر دلجم ىنرمزم تاك ع ملس هيلع للا لس
 املف ىضف ملسو يلع هلما حلص دللا لوُسَر ماقف لاق ةالصلا ِتَميِقاف

 هللا لوسر هن لاقف مييلجَم ىف وهو نجحم لاي َرَطَت هتالص ني غ رق
 لجر ںیانلا َعَم لصت ن »: ملَسو ىلص رب تلا يانلا عم لصت نأ َكَعَتَم اَم »: ملَسو هلع هلا و = ه ّ = إ4 ه 4 ۔,۔۔ے۔۔ ,۔ 7 ۔ ه

٠ برفت خ (1)
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< 
 نولَصْي ُساتلاو تئج اذإ » : ملسو هئلَع هثللا لص وللا لوسر هل ليتف يها يف تناع دق نكلو , هللا لوسر اي يلب : لاق !. ؟ملينم اقف ذ تكلَص دق ن ة هللا اي : لاق « ؟ ملت
 - ح : ے . ۔ . ۔ ٠ : س و ھ ه إ = ر <

 لاق عيب رلا لاق . « كلهأ ىش تلض دق تنك ن !و مهعم لضف

 . ةحبس اهلعجي نأ كلذ ىنعم ةديبع وبآ

 دغ دجب دج

 اذهب لدتساو . خلا ( ذفلا ةالص نم ريخ ةعامجلا ىف ةالصلاو ) : هلوق - 5

 درفنملا ةالص نأو نيع ضرفب تسيل ةعامحلا ةالص نأ ىلع هدعب ىذلاو ثيدحلا

 . خلا ( درفنملا ةالص نم ُلمكارةعامجلا ةالص ) : لاق هناكف دعاوقلا ىف لاق ةحيحص
 ىقب اذا هباحصأ نم لجرلا ذف لاقي رجح نبا لاق . درفنملا ةمجعملا لاذلاب ذفلاو

 لُحَلا ةالص ':؛ هظفلو لاق نأ ىلا هللا ديبع ةياور نم ملسم هاور دقو . هدحو ادرفنم

 . ىهتنا (“هدحَو هتالص ىلع ديزت ةعامجلا ىف

 نيرشعو سمخب ) : ىناثلا ثيدحلا ىف هلوقو ( ةجرد نيرشعو عبسب ) - 216

 حجرا امهيأ ىف فلتخاو . امهنم لك لاجر ىلع مالك دعب رجح نبا لاق ( ةجرد

 لدع نم ةدايز اهيف نال عبسلا ةياور ليتو . اهتاور ةرنتل سمخل ١ ةياور ليقف

 . لاق _ لاق نأ ىلا _ ظفاح

 ىفاني ال ليلقلا ركذ نأ اهنم هوجوب عبسل او سمخلا ىتياور نب عمج دقو

 _ لاق نأ ىلا _ ددملا موهفم ربتعي ال نم لوق اذهو . ريثكلا

 لضفلا ةدايزب هللا هملعا مث سمخلاب ربخأ ملسو هيلع هللا ىلص هلعل : ىناثلا

 لئاضفلا ىف خسنلا لوخد نابو خيراتلا ىلا جاتحي هناب بقعتو . عبسلاب ربخاف

 نا ةهج نم عبسلا ىلع سمخلا مدقت نيعت عنملا ىلع انعزف اذا نكل . هيف فلتخم

 . صقنلا ال ةدايزلا لبقي هللا نم :لضفلا

 رغصأ ةجردلا ليق اذه ىلعو . امهزيمم فالتخاب نيددعلا فالتخا نا : اهثلاث

 مهضعب لاقو . ةجردلا هنع ىور ءزجلا هنع ىور ىذلا نأب بقعتو . ءزجلا نم
 . ريافتلا ىلع ىنبم وهو ةرخآلا ىف ةجردلاو ايندلا ىف ءزجلا

 . هدعبو دجسملا برقب قرفلا : اهمبار

 . عضخا وآ ملعا نوكي ناك ىلصملا لاحب قرفلا ا: اهسماخ

10



 ةالصلا ىف ءاضقلاو ةعامجلا ةالص ىف (36) بابلا 242
س>_.”.ہ'ے۔۔>=>”دسدسد>س=سدسص۔س.۔..=-خ=ي.==.=..=‘.;.‘... ح .

 ۔۔۔۔۔سےے۔ےسے٫د)۔۔>)

 . هريغ ىف وأ دجسملا ىف اهعاقياب قرفلا : اهسداس

 . هريغو ةالصلل رظتنملاب قرفلا : اهعباس

 . اهضعب وأ اهلك اهكارداب قرفلا : اهنماث

 . مهنلقو ةعامجلا ةرثكب قرفلا : اهعسات

 سمخلاو رصعلاو رجفلاب ليقو . ءاشعلاو رجفلاب ةصتخم عبسلا : اهرشاع

 . كلذ ادع امب

 ىدنع هجولا اذهو . ةيرسلاب سمخلاو ةيرهجلاب ةصتخم عبسلا : اهرشع ىداح

 . هنيباس امل اههجوأ

 نع ىبيطلا لقنو . ىنعملا ةققحم ريغ صاخلا ددعلا اذه ىف ةمكحلا نا مث

 . خلا . ةوبنلا ملع ىلا هعجرم لب ىارلاب كردي ال كلذ نأ : هلصاح ام ىشيروتلا

 ىف موق ضاخ دقو لاق مث . اهضتري ملو كلذ ةمكح ىف الاوقا ةعامج نع لقنف

 لئاطب اوءاج امو : ىزوجلا نبا لاق . ةروكذملا تاجردلل ةيضتقملا بابسالا نييعت

 ةالصب صتخي ال ام تفذحو كلذ نم هيلع تفقو ام تحقن دقو _ لاق نأ ىلا

 لوأ ىف اهيلا يكبتلاو . ةعامجلا ىف ةالصلا ةينب نذؤملا ةباجا اهلواف ةعامجلا

 دنع ةيحتلا ةالصو . ايعاد دجسملا لوخدو . ةنيكسلاب دجسملا ىلا ىشملاو . تقولا
 اهعباس . ةعامجلا راظتنا اهسداس . ةعامجلا ىف ةالصلا ةينب كلذ لك هلوخد

 ةماقالا ةباجا اهعسات . هل مهتداهش اهنماث . هل مهرافغفتساو هيلع ةكنالملا ةالص

 .)رظتنم فوقولا اهرشاع ىداح . ةماقالا دنع رفي نبح ناطيشلا نم ةمالسلا اهرشاع

 ةريبكت كاردا اهرشاع ىناث . اهيلع هدجو ةئيه ىأ ىف هعم لوخدلاو مامالا مارحا

 باوج اهرشاع عبار . اهجرف دسو فوفصلا ةيوست اهرشاع ثلاث . كلذك مارحالا

 هيبنتو . ابلاغ وهسلا نم :نمالا اهرشاع سماخ . هدمح نمل هللا عمس هلوق دنع مامالا

 ةمالسلاو عوشخلا لوصح اهرشاع سداس . هبلع حتفل ١ وأ حيبستلاب اهس اذا مامالا

 ةكئالملا فافتحا اهرشاع نماث . ابلاغ ةئيهلا نبسحت اهرشاع عباس . ابلاغ ىهلي امم

 نورشعلا . ضاأشألاو ناكرالا ملعتو ةءارقلا ديوجت ىلع بردتلا اهرشاع عسات . هب

 . ةدابعلا ىلع عامتجالاب ناطيشلا ماغرا نورشعلاو ىداحلا . مالسالا راعش راهظا

ةفص نم ةمالسلا نورشعلاو ىناثلا . لساعكتملا طامشن و ةعاطلا ىلع نواعتلاو
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 در ةين نورشعلاو ثلاثلا . اسأر ةالصلا كرنت هنأ نظلا هريغ ةءاسا نمو قافنلا

 . ركذلاو ءاعدلا ىلع مهعامتجاب عافتنالا نورشعلاو عب ارلا مامالا ىلع مالسلا

 ناريجلا نيب ةفلالا ماظن مايق نورشعلاو سماخلا . صقانلا ىلع لماكلا ةكرب دوعو

 لك ىف درو ةلصخ نورشعو سمخ هذهف تاولصلا تاقوأ ىف مهدهامعت لوصحو

 . هصخي بيغرت اهنم

 مامالا ةءارق دنع تاصنالا امهو . ةيرهجلاب ناصتخي نارما اهنم ىقبو

 نأ حجزرتي اذهبو . ةكئالملا نيمات قفاويل هنيمأت دنع نيماتلاو اهل عامتسالاو

 . ىهتنا . ةيرهجلاب صتخت عبسلا
 م هر

 (اهيلع هَدَحَو ةئيه يأ ىف هَحَم لوخدلا وأ) : هلوقو . ةلخالا الا ةرهاظ اهلكو

 . دوعقلاو مايقلا ةلاحب صاخ اندنع لوخدلا ناف

 فيعضتلا صاصتخا اهتركذ ىتلا لاصخلا ىضتقم لوالا : تاهيبنت رجح نبا لاق

 ريدقت ىلعو . هيف ثحبلا ىتأيس امك ىرظن ىف حجارلا وهو دجسملا ىف عيمجنلاب
 لوخدلاو ىشملا ىمو ءايشأ ةنالث هتركذ امم طقسي امناف دحسملاب صتخي ٧ نأ

 ىنيتبراقتم نيتلصخ ىلع لمشي امم هتركذ ام ضعب نم ضوعت نأ نكميف . ةيحتلاو
 اهتركذ ىتلا لاصخلا ىلع دري ال ىناثلا _ لاق نأ ىلا _ ةدحاو ةلصخ ماقم اتميقأ

 لوأ ىف ريكبتلاك ضعب نود ةعامج ىلص نم ضعبب صتخي لاصخلا ضعب نوك
 ةينلا درجمب هدصاقل لصحي كلذ نال . كلذ وحنو مامالا مارحا راظتناو تقولا

 لوصح ءزجلاو ةجردل ١ ىنمم ثلاثلا . ملعأ هللاو . قبس نم ىف امك عقي مل ولو

 ٠ خلا > عمجلل روكذملا ددعلاب درفنملا ةالص رادقم

 هلثمو . خلا ( نوعست متناو اهوتأن الف ةالصلا ىلا بوث اذا ) :: هلوق 7

 نال . رحفلا ةالصب صاخ ىهنلا نأ ىلع لدت رهاظلا بسحب وهو حاضيالا ةياور

 . مولعم وه امك رجفلا ةالصل نوكي امنا بيوتتلا

 نوكيفمالكلا قايس هيلع لديو مولعم وه امك دارملاب سيل رهاظلا اذه نأ رهاظلاو

 : ناتياور ىراخبلا ىفو ٠ ملعأ هللاو . ناذالا لمشي ام ةالصلل بي وثنلاب دارملا

 عمس ذا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا عم ىلصن نحن امنيب ( دانسالا ركذ دعب امه ادحا

 : لاق ةالصلا ىلا انلجعتسا : .اولاق ؟ مكناش ام : لاق ىلص املف لاجرلا ةبلج
 و ه م 7 4 ۔ ے م ....۔- .ذم 7 ه ٠۔۔2۔ م۔ و٥۔2 ى 4

مكتاق اممَو اولضت كردأ امك ةنيكسلاب هكيلَعَق ةالصلا نيتا ادا اولعفت ال )
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 ةالصلا ىلا .اوماق ةماقالا مئُعمس اذا ) : لاق . دانسالا ركذ دعب ةيناثلاو ( اوتنك

 مث ( ارتنَأَق مكتاف امو اولصف متُردآ امف اوعرشت الو اقولاو ةنيكسلا مكيلعو
 نع ىهن اذا هنال ةقفاوم موهفم ( بوث اذا ) : هلوقب دييقتلا نم موهفملا نأ رهاظلا

 . ىلوا باب نم كلذ ققحت نمف مارحالا ةريبكت كردي نا وجري نم عارسالا

 ثيدح ىف هلوق نم صخأ وه ( ةماقإلا متعمس اذاي ) : هلوق : رجح نبا لاق

 اذا عرسملا نال ةقفاوملا موهفم نم هنا رهاظلا نكل ( ةالصلا ممتأ اذا ) ةداتق ىبا
 دقف كلذ عمو . كلذ وحنو ىلوالا ةريبكتلا ةليضف كاردا ىجرتي ةالصلا تميقا

 كاردا ققحتي هنال عارسالا ىلا جاتحي ال ةماقالا لبق ءاج نمم هريغف عارسالا نع ىهن

 ه . ىلوا باب نم عارسالا نع ىهنيف اهلك ةالصلا

 نا ةماقتالاب ديقتلا ىف ةمكحلا : لاقف اذه ريغ ىنعم مهضعب هيف ظحل دقو

 الف ةلاحلا كلت ىف وهو أرقيف رهبنا دقو اهيلا لصي ةالصلا تميقأ اذا عرسملا

 ةالصلا ناف كلذ لبق ءاج نم فالخب . هريغو ليترتلا ىف عوشخلا مامت هل لصحي

 ءاج نمل عارسالا هركي ال هنأ اذه ةيضقو : لاق . ىهتنا .س حيرتسي ىتح ماقت ال

 لبق ام لوانتي هنال ( ةالصلا متيتا اذا ) :: هلوق حيرصل فلاخم وهو . ةماقالا لبق

 ىلع بلاغلا ىف لماحلا وه كلذ نال ةماقالاب ىناثلا ثيدحلا ىف ديق امناو . ةماقالا

 . اندنع بي وثتلاب دييقتلا ىف لاقي اذكو لوقأ . ىهتنا . عارسالا

 . ءارغالا ىلع بصنلاب مهضعب اهطبض ( راقولاو ةنيكسلا مكيلعو ) : هلوق

 ىبطرقلاو ضايع لاق ( راقولا ) و . لاحلا عضوم ىف ةلمج اهنا ىلع عفرلاب مهضعبو

 امهنيب نا رهاظلا : ىوونلا لاقو . ديكاتلا ليبس ىلع ركذو ةنيكسلا ىنعمب وه

 ىف ( راقولا ) و . ثبعلا بانتجاو تاكرحلا ىف ىنأتلا ( ةنيكسلا ) ناو اقرف

 . رجح نبا هلاق . تافتلالا مدعو توصلا ضفخو رصبلا ضغك ةئيهلا ٠

 ىآ فوذحم طرش باوج ءافلا : ىنامركلا لاق ( اولصف متكردا امف ) : هلوق
 . . اولصف متكردأ امف مكب ىلوا وه ام مكل تنيب اذا

 مكت رمآ ىذلا متلعف ىأ متكردأ امف متلعف اذا ) ريدقتلا وا : تلق رجح نبا لاق

 ةعامجلا ةليضف لوصح ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو ( عارسالا كرتو ةنيكسلا نم هب
 ليلقلا نيب لصفي ملو ( اولصف متكرد] امف ) : هلوقل ةالصلا نم ءزج الارداب

ةكرت رذ نمم ) قباسلا ثيدحلل ةعكر نم لقاب ةعامجلا كردي ال ليقو . ريثكلاو
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 { ىف درو ثيدحلا !اذه ناب هنع باجأو ..هرخآ ىلا ( ةالصلا لَرذأ دمك ةلصلا نم
 . هللا ءاش نا هبلع مالكلا ىنايسو . خلا . تاقوالا

 عم كردا ام نا :: لاق نم ةياورلا هذهب لدتسا ( اوّضناَق مكناف امو ) : هلوق
 لوقلا اذه ىلع رصتقاو . ءادأ ال ءاضق نوكي هتاف ام نأو هتالص رخآ وه مامالا

 مامالا عم هكرد] ام نأ ىلا مهضعب بهذو ؛ هريغ ايكحي ملو حاضيالاو ناويدلا ىف

 بحاص اهركذ ىرخا ةياورب اولدتساو ءاضق ال ءادأ هتاف ام نأو هتالص لو] وه

 ىف ركذو . ( اركف مكتاق ام ) ىهو اضيا ىراخبلا اهركذو . هللا همحر دعاوقلا
 نأ حيحصلاو : لاق ثيح هيلع لدتسا مث ءانبلا بهذم راتخاو نيلوقلا دعاوقلاا

 لخادلا ىلع مهباجياو . مارحالا عضوم هنأ ىلع مهقافتال هتالص لوآ وه كردا ام

 . ىهتنا . مامالاو موماملا ةين هيف فلتخت نكل هتالص رخآ بيترت
 ىلع اليلد نوكيل ءىش هتفي ملو ءادتبا ةالصلا ىف عراشلا لخادلاب دارملاو

 لوقي ال هنال كلذل اليلد ضهني ال هناف مامالا ىلع لخادلا ىلع لمح اذا اماو . هاعدم

 لجم نأ ءاضقلاب لئاقلا فرط نم باوجلاو . ملعا هللاو س ءادالاب لئاقلا الا هب

 .مامالا ةعباتم بوج وو ةينلا داحتا وهو بيترتلا مدع بج وي ام هضراعي مل اذا كلذ

 اهيف نوكي ال نأ مامتالاب دارملا نا لمتحيف ( انأف ) : ةياور ىف هلوق امأو
 : دعاوقلا ىف هلوقو . ملعأ هللاو . نيتياورلا ىنعم دحتيف ىضم ام ىضقي ناب صقن

 تايحتلا ةدايز هيلع مزلي دق الوا لوقأ . خلا ( ةين بيترتلا ىف فلتخي نكل )

 طقف اهسولج و . مامالا ةيعبت بوجول رهاظلا وهو اهؤرقي ناك نا اعم اهسولجو

 كردأ ةيعابر لك ىفو . ةريخالا ةعكرلا اهيف كردا ةالص لك ىف اهؤرقي ال ناك نا

 اذا اميف ةروسلا ةءارق كرت اضيأ هيلع مزلو . رهاظ وه امك تاعكر ثالث اهيف

 هنأ كلام دنع بهذملاو . ءاسثملا نم ىيتريخالا نيتعكرلاو برغملا نم ةثلاثلا كردا

 . مهدنع ةروسلا ةءارق هتوفت الف لاعفالا ىف ايناب . لاوقالا ىف ايضاق نوكي

 . ملعأ هللاو . هللا همحر دعاوقلا بحاص مالك رعاظ ىلع هفالخب

 يف ( مارحالا عضوم هنأ ىلع مهقافتال ) : هلوقب :ليلعتلا ىف هللا همحر هلوقو

 هتالص لواىلا موقي مامالا ملس اذا هلك اذه ىفلصالاو : لاق ثيح هعفدي ام حاضيالا

 عابتا ىهو تلاز دق هتالص لوا ريخاتلا تبجوا ىثلا ةلعلا نئل كانه نم اهيقر

. ىهتنا . ملعا هللاو . مامالا
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 ةمكحلا هنم دافتسي ( ةالصلا لا دمعي ناك ام ةالص ىف مكحأ ناف ) : هلوق

 مكح ىف مكدحأ نأ ىا . راقولاو ةنيكسلا مهيلعو ةالصلا ىلا نايتالاب رمالا ىف
 ىلصملل ىغبني ام بانتجاو هدامتعا ىلصملل ىغبني ام دامتعا هل ىغبنيف ىلصملا

 . هبانتجا

 كردأ دقف سمشلا علطت نأ لبق ةعكر حبصلا نم كردا ْنَمم ):هلوق 8

 اذه ( رصعلا كردا ذقف سمشلا برغت نا لبق ةعكر رصعلا نم كردأ نمو حبصلا

 اذا نونجملاك تارورضلا لهأو راذعالا لها ىلع انباحصأ دنع لومحم ثيدحلا

 دقو . اترهط اذا ءاسفنلاو ضئاحلاو ملسا اذا كرشملاو . غلب اذا ىبصلاو قافأ

 كرشملا امأو . كرشملا ريغ ىف طورشلا ليصحت دعب ةعكر عسي ام تقولا نم ىقب

 .ملعأ هللاو . لسغلا نم غارفلا نود ملسأ نيح نم هب دتعي ام نا دعاوقلا ىف لاقف

 اهن ومتي ال مهنا الا اهمامتب ةالصلا مهيلع تبجو ةعكر ءالؤه كردأ اذاف . ىهتنا

 اهعولط لماكتي ىتح ةالصلا نع نوكسمي مهنكلو . بورفلا الو عولطلا تقو ىف
 عولطلا دنع ةالصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هيهنل س كلذ دعب اهن ومتيف اهبورغ .وا

 ةرورضلا لجال ةلاحلا كلت يف اهيلا رظنلا هل زوجيو . مولعم وه امك بورغلاو

 وه ةعكر عسي ام رادقم ىقب اذا مهيلع بجت اهناو . ركذ نم لع ةتيدحلا لمحو

 . دعاوقلا نم مهفي ام ىلع حجارلا

 اذا الا مهيلع بجت ال اهنأ هدنع هب ردصملاف هللا همحر حاضيالا بخاص امأو

 ضئاحلاو . قافأ اذا نونجملاو غلب اذا لفطلا امأو : لاق ثيح . اهمامتب اهوكردا

 اهفئاظو عيمجب اهوكردي مل ام ةالصلل نيكردم ريغ مهناف . اترهط اذا ءاسفنلاو

 ث تقولا كلذ ىف الا اهب نيبطاخم ريغ مهنال مهريغك اهنورصقي الو . اهتقو جورخ لبق
 وهف ارهطتم ناك اذا مئاق تقولاو ةعكر مهنم كردا نم : مهضعب لاقو . ملعأ هللاو

 ةعكر رصعلا نم كردأ نم ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل تقولل كردم

 ِ . ىهتنا . ملعا هللاو ( رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نا لبق

 ضرعتي ملو . ثيدحلا رهاظب ديؤم هنال ىلوا لوقلا اذه نأ ملعأ هللاو رهاظلاو

ببس ىف همالك نم مهفي نكل . حاضيالا ىف لوالا لوقلل حيرصتب دعاوقلا ىف
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 لوسر نع ىورملا ثيدحلا ةلأسملا هذه ىف عزانتلا ببسو : لاق ثيح عزانتلا

 برغت نأ لبق ةعكر رصعلا نم كردا نم ) : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . رثكالا ىلع لقالاب هيبنتلا باب نم مهضعب اهلعجف ( رصعلا كردا دقف سمشلا
 . خلا . عبرالا نع ةعكرلاب ربع هنا ىنعا

 ليواتلا .اذه ىلع حاضيالا بحاص هب ردص ام ىلع ثيدحلا لمح بجيو لوقأ

 . ملعا هللاو ، ثيدحلل امداصم ناك الاو

 اذا امهنا ةهج نم نيروذعملا نم ركذ نمب ناقحلي ىهاسلاو مئانلا نأ رهاظلاو

 ادحاو الوق ءادأ نايلصي ةعكر عسي ام رادقم طورشلا ليصحت دعب تقولا نم ىقب

 ىلا ةالصلا كرت دمعت نم نال همومع ىلع لمحي ملو ركذ ام ىلع ثيدحلا لمح امناو

 حاضيالا ىف لاق . رفك دقف اهطورش عيمجب ةالصلا عسي ال ام تقولا نم ىقب نا

 ةلزنمب و كله دقف اهفئاظوب اهمني ال ىتح ًةدّيَعَتمم اَهَكَرَت َنَم كلذكو ) : همالك دمب
 لاق . انموق راذعالا لهأ ىلع ثيدحلا لمح ىلع انقفاوو . خلا ( اهلك اهكرت نم

 هنا هرماظف ( ءىشلا ىلا لوصولا كاردالا حبصلا كردأ دقف ) : هلوق رجح نبا

 .اذاف تقولا كردا هنأ ىلع لمحي ليقف . عامجالاب ادارم كلذ سيلو كلذب ىفتكي

 ىف كلذب حرص دقو . روهمجلا لوق اذهو . هتالص تلمك دقف ىرخا ةمكر ىلص
 فخا ةعكرلا ىف ىنعي اهيف ربتعملا : ىعفارلا لاق _ لاق نأ ىلا - ىدرواردلا ةياور

 نم ترهط وآ ءامغا نم قافأ نمك راذعالا باحصا قح ىف اذهو . دحا هيلع ردقي ام

 , ءادأ مهقح ىف ةالصلا تناك ردقلا اذه تقولا نم ىقب اذاف . كلذ ريغ وا ضيح
 هنكل كلذك نوكي ليقو . ءاضق هدعبو ءادأ تقولا ىف كردأ ام نوكي موق لاق دقو

 ريخات رذع هل سيل نمل زوجي ال هنأ ىلع قافتالا مهضعب لقنو . امكح ءادالاب قحلي

 . ىهتنا . ملعا هللاو . ردقلا اذه الا اهنم ىقبي ال ىتح ةالصلا

 هرخآ ) ::: لاق نمل تاقوالا باب ىف حاضيالا ىف اضيأ ثيدحلا .اذهب لدتساو

 بيغي نا لبق رصملا ةالص نم غرف اذا هنا ىنعي ( اهنم نرق بويغ رصعلا تقو
 نا ىلع لدي ثيدحلا اذه ناف . هيلع بجاولا ضرفلا ىدا دقف سمسشلا نم نرق

 ةعكرك رذع هل سيل نمل ةالصلا عيمجف . سمسلا نم نرق بيفي نأ ىلا قاب تقولا

. ملعا هللاو . رذع هل نمل
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 . خلا (1) ( انجحم ىمسي لجر هسلجم ىف موي تاذ سلج ) : هلوق - 9

 باصأ مث ادرفنم دجسملا ىف وا هتيب ىف ىلص نم نأ ىلع حاضيالا ىف هب لدتسا
 مهضعبو لاق مث . ةلفان اهلعجيو مهعم ىلصي هنأ ةعامجلاب ةالصلا كلت نولصي سانلا

 ( نيترم موي ىف ةدحاو ةالص مكدحا ىلصي ال ) : لاق هنأ ىور امب جتحاو اذه هرك
 ىلع ثيدحلا اذه لمح نيثيدحلا نيب عمجلا بهذم بهذ نمم سانلا ضعب نأ ريغ

 ضعبو . ةضيرف اهنأ ةرم لك ىف دقتعي نيترم موي ىف ةدحاو ةالص ىلصي ال هنأ
 . ملعأ هللاو . طقف دوفنملا ىلع ىهنلا لمح

 ح
 رح

 . زهت ازإ

 . مالسالا ميدق ناك رماع نب ةثراج نب ىصقا نبا ملسا دلو نم ىملسالا عردالا نب نجحم وه (1)
 اهدجسم طتخاو ةرصبلا نكس ى عردالا نبا عم اناو اومرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هيفو
٠ حراشلا نم ىهتنا 0 اجر ىبا نب اجرو ، ىلع نبا ةلظنح هنع ىور س اليوط رمعو
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 نونتالثلاو عب اسلا بابلا

 ةالصلا ءادتبا ىفق

 ىلع نع ىتنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وب أ - 0

 ك هو ٨. ۔ . . م ۔-

 . ) ميلستل ١ اهليلحت و ريبكتلا ةالصلا ميرخت (

 ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 م ٨٥ ث ۔ حد - م ك ,- ء - م<

 كاوشلاب مهت رمال يتما ىلع قشأ نأ الول ( لاق ملسو هيلع هللا ىلص كاوسلاب مهت رمال , تمأ شأ نأ الل ) : لاق هيملع هللا
 . ( ءوضو لك دنِعَو ةالص لك نع

 دخ دج جح

 ةياور هلثمو ( ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا ةالصلا ميرحت ) :. هلوق - 0

 ؤهطلا ةلصلا حاتفم ) هظفلو ةلوبقم ةقثلا نم ىهو ةدايز حاضيالا ىفو . دعاوقلا

 تيمس امناو مارحالا ةريبكت هب دارملاو . خلا ( ميشلا هليلحتو . بيكلا اهميرحت
 هب لحي هنال ليلحت مالسلا نا امك كلذ لبق الالح ناك ام اهب مرحي اهنال كلذب

 : ىلامت هلوقب و مارحالا ةريبكت بوحو ىلع هب لدتساو . اهلحال امرحم ناك ام

 : لاق هناكو طرشلا ىنعم ةدافال هدعب اميفو هيف ءافلا تلخدو (2) « ك كبرو ,

 . ىواضيبلا هلاق ( َكبَر ربكف نك امو )

 هماقم هريغ موقي نا زوجي وا ( ربكأ هللا ) ظفل نم دبال لص اوفلتخا مهنا مث

 ، انباحصأ بعذ هيلاو (زعأ هللا وا . مظعأ هللا وا . لجا هللا) : لثم هانعم ىف وه امم
 بهذ هيلاو . هيلع صوصنم هنال لوالا لوقلا بح وي رظنلاو دعاوقلا ىف لاق

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . هباتك ىف ىنامعلا ةكرب نبا

 عفر قشا نأ لحم ىمقلعلا لاق ( ىنمأ ىلع قشأ نأ الول ) : هلوق - 1

 . اهدوجو ةفاخم الول ىا . ةدوجوم ةقشملا الول ىأ ابوجو فوذحم ربخلاو ءادتبالاب

٠ ىلوالا ةيآلا رثدملا ةروس ()
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 , اعطق بدن رما هب رومام وهف الاو . باجيا رمآ ىا ( كاوسلاب مهترمأل) :هلوق

 ىلع قلطي هنا ليق دقو . ةلآلا وه كاوسلا نال كاوسلا لامعتساب ىأ ىمقلعلا لاق

 مكحملا ىف ىكحو ى حيحصلا ىلع ركذم كاوسلاو . ريدقتلا اذه ىلعف اضن] لعفلا

 . ىرهزالا كلذ ركنأو هثينات

 اهنا قحلاو . هريغ توبثل ءىش ءافتنا ىلع لدت ةملك ( الول ) : ىواضيبلا لاق

 ثيدحلا لدف ةيفانلا ( ال ) و هريغ ءافتنال ءىشلا ءافتنا ىلع ةلادلا ( ول ) نم ةبكرم

 تروبتل ايفنم رمالا نوكيف توبث ىفنلا ءافتنا نال ةقسملا توبثل رمالا ءافتنا ىلع
 . ةقشملا

 ىلع ءاعدتسالا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه : عمللا ىف قاحسا وبا خيمشلا لاقو

 ربخا دقو . هيلا بودنم ةالص لك دنع كاوسلا نال . ةقيقح رمأب سيل بدنلا ةهج

 ( مهيلع تضرفل ) ىئاسنلا دنع ةياور هديؤيو 0 ىهتنا . هب رماي مل هنا عراشلا .

 ناك ول هنال بجاوب سيل كاوسلا نأ ىلع ليلد هيف ىعفاشلا لاقو . ( 'مهترم] ) لدب

 رثكا راص هبوجو مدعب لوقلا ىلاو . ىهتنا . قشي مل وا مهيلع قش مهرمال ابجاو

 هعبتو دماح وبا خيشلا ىكح نكل . عامجالا هيف مهضعب ىعدأ لب ملعلا لها
 تلطب ادماع هكرت نمف ةالص لكل بجاو وه ) لاق ةيوهار نب قاحسا نع ىدرواملا

 : هلوقب لدتساو ( اطرش سيل نكل بجاو وه ) : لاق هنأ دواد نعو . ( هتالص

 ىضتقي رمالا نآ ىلع لدتساو . لفاونلاو ضئارفلل هبابحتسا+ىلع ( ةالص لك )
 ةقشم الو كاوسلاب رمالا نم ةمناملا ىه ةقشملا نوك ىلع لد ثيدحلا نال راركتلا

 راركتلا نال رظن ثحبلا اذه ىفو . راركتلا بوجو ىف ةقسملا امناو ةرم هب وجو ىف

 هيف بلهملا لاقو ٠ ةالص لكب هدييقت نم ذخا امناو رمالا درجم نم انه ذخؤي مل

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناك ام هيفو . جرحلا اهنم ىشخ اذا عفترت تابودنملا نأ

 هيفو . هيلع لزني مل اميف هنم داهتجالا زاوج هيفو . هتمأ ىلع ةقفشلا نم هيلع ملسو
 ناكل صنلا ىلع افقوتم مكحلا ناك ولف هرمأ مدعل اببس ةقشملا لعج هنوكل رظن

 ثحب هيفو ديعلا قيقد نبا لاق ى ةقشملا دوجو ال صنلا دورو مدع بوجولا ءافتنا
 ناب ملسو هيلع هللا ىلص هتما رابخا نوكي نا زوجي هنا ههجوو . لاق امك وو

 هللا نع ىأ (مههتّرمأَل ) :: هلوق ىنعم نوكيف ةقشملا دوجو صنلا دورو مدع ببس
 لاوزلا دعب مئاصلل كاوسلا بابحتسا ىلع ىئاسنلا هب لدتساو . بجاو هناب

. ةالص لكل هلوق مومعل
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 ىلا مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا ىف ةمكحلا : ديعلا قيقد نبا لاق : ةدئاف

 اراهظا ةفاظنو لامك لاح نوكي نأ ىضتقاف هللا ىلا برقت لاح اهنوك ةالصلا

 . ةدابعلا فرشل

 كلملاب قلعتي رمال هنا ىلع لدي ام اعوفرم زازبلا دنع ىلع ثيدح نم درو دقو
 هنكل هيف ىلع هاف عضي ىتح هنم وندي لازي الف ىلصملا نم نآرقلا عمتسي ىذلا

 ةدارا دنع هتمكح لاقي نأ لمتحي . حتفلا نم اصخلم ىهتنا . مدقت ام ىفاني ال

 بسانم مغلبلا عيطقتو . ةحاصفلا ىف ديزيو . مغلبلا عطقي هنا درو ام ةالصلا
 . ىمقلعلا مالك ىهتنا ى ةحاصفلا كلذكو ةءارقلا هعنميف هيلع أرطي الئل ةءارقلل

 ءىدتبي نا ناسنالل بحتسيو رطانقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيسلا لاقو
 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىور دقو ءوضولا لبق كاوسلاب

 همف ريهطت كاوسلاب ىوني نا ىغبنيف ( كاوسلا اعَوبيَطَف نآرقلا قرط مكعاوفأ )
 هللا ىلص هللا لوسر نع ليق دقو . ةالصلا ىف لجو زع هللا ركذو ةحتافلا ةءارقل
 ٍثَمِ ةالص َنيبَسَر ںيسَع ني لضفا لاوسلا رثا لع ةالص ) : لاق هنا ملسو هيلع
 دنع لاويتلاب تهنأ ىتمأ لع قشأ نا ؤ ) : لاق مالسلا هيلع هنعو . ( لاوس

 (احلق ءََع نولت مكارأ ىلامم) : لاق مالسلا هيلع هنعو (مموُضُو زخ نيعو تالص لك

 نعو . ارارم ةليللا ىف كاتسي انغلب اميف مالسلا هيلع ناكو . نانسالا رفص ىأ

 انل ىّتَح كاونيلاب رمأي مالسلا يلمت لزت مل ) : لاق هنا هنع هللا ىضر سابع نبا
 همتاك ولاوشلاب مكيع ر :: لاق هنأ مالسلا هيلع هنعو . (نم ريف يلمت لزنيس لأ
 ظفحلا ىف ديزي كاوسلا ) : لاق هنأ يلع نعو ( ِتّرلِل ةاضرمو ‘ رشنل ةرمطم

 كاوسلاو نوحوري ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا باحصأ ناكو ( مغلبلا بهذيو
 . مهناذآ ىلع

 نسحي امم راجشالا نابضق نم هريغ وأ كارالا بشخب كاتسي نأ هتيفيكو

 . اضرعف رصتقا ناو . الوطو اضرع كانتسيو . نانسالا ةرفص ىنعأ حلقلا ليزيو

 ةحئار ريفت دنعو . هبقع لصي مل ناو ءوضو لكو ةالص لك دنع كاوسلا بحنسيو

 . هتحئار هركت ام لكا وا ماعطلا نع لجرلا كسمأ اذا (1) مادالا لوط وآ مونلاب مفلا

 . خلا . ءوضولل سلجيلف كاوسلا نم غارفلا دنع مث
٠ خسنلا ىف اذك ()
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 نونالثلاو نماثلا بابلا

 ةالصلا ىف ةءارقلا ىف

 : لاق كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 اهيف أرقي مل ةالص ىلص نمت ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ريغ ىهو ةصقانلا جادخلا: : عيبرلا لاق ( ججادخ ئهف نآزقلا ماب
 ٠. مامتل ١

 : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 نمحرلا هثللا مشب اهيف آرقو اهأرقف نآرقلا أ ىه باتكلا ةختاف

 : ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق.هللا باتك نم ةيآ اهنإ لاق و ميجرلا

 . اذه لثم سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىور دقو

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 تمسق لَجَو زع هلا لوقي ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىدبقلَو ىدْبقل اهفضن ىل اهفضي بقن ىبع َنببَو ىنيب ةالصلا
 دبعلا لاق اذا,) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ( َلاَس ام
 : دْبَعلا لاق اذإق ء ىدَبَع ىنَدَمَح :هللا لوقيف ء نيماعلا تر هلل دمحلا

 كيام دبعا لاق اذإَو ء ىيبَع َنَع ىتنأ ةلا لوقيف ميجرلا محلا
 ذُيْغعن َتاّيايُدْبَعْلا لوقيف ء ىدبَع ىنَجَم : هللا لوقيف ء نيلا مؤي
 لآت ام ىدتعلَو ىربَع بو ىنيب هذ :هللا لوقيف ۔ نيبتنت كايإو
 مويَنَم تمعنا نيلا طارص ميقتلا طارخلا اندها : دبعلا لْوَقَيَق

 ىدبقل (1) ِءالؤَه : ةللا لوقيف } نيلاضلا لو مهيلع بوضغملا رغ
 . ( لاس ام ىردَّملَو

 : لاق ةريره ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 ةءارقلاب اهيف َرَهَجقَالَص ني ملسو هيلع ةللا لص هلللا لوئسر فرتنا
٠ هذه خ ىف ()
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 . هللإ لوسر اي ىلب اولاق (؟ افنآ مكنم ذَحأ ىوت ارق لمك ) : لاقف
 ( نآزقلا ىف غ اتآ ىلام ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ ةءارقلا نع سانلا ىهتناف

 ةحتاقب الا : ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق ه ةالصلا نم هب رهج اميف

 . هريغو مامإ لك عم أرقت اهنإف باتكلا

 لوسر انب نص لاق تماصلا نبا ةدابع نع عيب رلا لاق - 6

 املف ةتاريقلا هيَلَع تلقن ةاَدَملا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ھ ,۔ذ, ۔.“ے ے 4 ے.۔ ه= < ۔ ه 4 .

 ، لجأ : انلق : لاق ) مكماما فلخ نوأرقت مكلقل ) : لاق فرصنا

 . ( اهب الا ةالص ال هنإف نآزقلا مأب آلا اولعفت ال ) : لاق

 جرخ :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 17
 تكو ن ولَصُي سانلا دَجَوَق مؤي تاذ ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر
 ظْنْيلَق هبر ىجات لضا نإ ) : لاقف ةءارقلاب مهتاوصا لع

 2 ۔ 7 . _ ر 2 ٠ ليملا دو ( ٥ ا ٥ ر 7 َرقل ً مهم 7 ك ه ,

 نع مهلغشيف نآزقلاب ضعب ىلع مكضعب رهجي الو هي هيجاني ام
 . ( مهتالص

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 28 .
 نيتلاو اهيف أَرَقَق ةمتعلا ملسو هئيلع هللا لص ةللا لوسر عم تيلص

 . نوتيزلاو

 ,ىنتمممس لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 ارقأ سابعلا نب هللا دبع ةدلاو يه و ثراحلا تنب لضفل : ١ مأ

 اهنا ةروسلا هذهك كتءارق ىنتركد تقل ينب اي : تلاقف تالسرملاو

 ىف اَهب أَرَقَي ملَسو هێلع هلا عبص هلللا لوسر نم ثًميَس ام زخآل
 . برتلا

 دع دهب دم
 ىف هظفل ( جادخ ىمهف نآرقلا ماب اهيف ارقي مل ةالص ىلص نم ) : هلوق _ 222

ةمتاق اهيف أرقي مل مالَص ك ) انموق بنك نم ريغصلا عماجلاو دعاوقلاو حاضيالا
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 انباحصأ بهذف دعاوقلا ىف لاق ( نآرقلا ماب ) عماجلا ىف الا ) جادخ ئهق باكلا

 اشيش اهنم كرت ناف . ةالصلا تاعكر عيمج ىف اهعيمجب أرقت اهنأ ىلا هللا مهمحر

 ىعفاشلا نع يكحو . هيلع ةداعا الف ايسان اهنم لقالا كرت ناو . هتالص داعا ادماع

 اهتءارق ىزجي لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نع ىكحو . ةالصلا فصن ىف اهبجوا هنأ

 ريغب حيبستلا نيتريخالا نيتعكرلا ىف زاجأ هنأ ةفينح ىبا نع يورو . ةعكر ىف
 . ةءارق

 أرقي مل ةلص لك ) : مالسلا هيلع هلوق نم موهفملا لامتحالا فالخلا ببسو
 ةعكر ىف وا ةالصلا لك ىف اهضعب ارق وأ اهارق نم نأ كلذو ( نآرقلا مأب اهيف
 نال حاضيالا ىف لاقو . ىهتنا . ملعا هللاو اهيف ارقي مل هلوق تحت لخدي مل اهنم
 ء ازجأ ىلع دوعي نأ لمتحي ( اهيف ارقي ل ( : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ريمضلا

 هان ركذ خ ىدنع حصأ لوالا لوقلاو . اهضعب ىلع دوعي نأ لمتحيو . اهلك ةالصلا

 ىلع هريغو ثيدحلا اذهب روهمجلا لدتساو ىمقلعلا لاقو . خلا ةمدقتملا ةلدالا نم

 اهماقم موقي الو . اهريغ ىزجي ال ةنيعتم اهناو . ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق بوجو

 عيمج اهنيعت ىف ىوتسيو . نآرقلا نم اهريغ ةءارق الو ي ةيبرعلا ريغب اهتمجرت
 . ىبصلاو رفاسملاو . ةأرملاو لجرلاو . اهرسو اهرهج , اهلفنو اهضرف تاولصلا

 اهنييعت ىف ءاوسو . اهرغو فوخلا ةدش لاح ىفو . مجطضملاو دعاقلاو مئاقلاو

 ةباحصلا نم ءاملعلا. روهمجو ىعفاشلاو كلام بهذم اذهو . مومأملاو مامالا

 لب ةءارق ةحتافلا بجت ال ةليلق ةفئاطو ةفينح وبا لاقو . مهدعب نمف نيعباتلاو
 . ىهتنا . نآرقلا نم ةيآ ةءارق بجاولا

 نآرقلا لصا اهنال ( نآرقلا مأ ) تيمس : ىمقعلا لاق ( نآرقلا ماب ) : هلوق

 . همؤت اهناكف ةمدقتم اهنال ليقو

 : جادخل او ىريمدلا لاق .: ىمقلملا لاق ( ةصقان جادخلا عيبرلا لاق ) : هل وق

 جاتنلا ناوا لبق اهدلو تقلا اذا ةقانلا تجدخ لاقي ناصقنلا ةيمجعملا ءاخلا رسكب

 اذهف ىنعي ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب - اهيف أرقو اهارقف ) : هلوق (3
 ةحتافلا نم ةيآ اهنال ةالصلا ىف ةبجاو ةلمسبلا ةءارق نآ ىلع لدي ثيدحلا

 . اهبوجول تبجوف

 ةروس الا ةروس لك نمو ةحتافلا نم ىنمي (هللا باتك نم ةيآ اهنا لاق و) : هلوق

كلذ ىلع انباحصا قفاوو . ملعا هللاو ناما ةلمسبلاو فيسلاب تلزن اهنال ةبوتلا
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 . مهريغو ةبيتق نباو ىروثلا نايفسو روث وباو دمحاو . ىعفاسلاو ةفينح وبا

 ليلدلاو . ةصاخ لمنلا ةروس ىف الا ةيآب تسيل اهنأ ىلا هباحصاو كلام بهذو
 مل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يور ام حاضيالا ىف امك انباحصا هيلا بهذ ام ىلع

 هللا امهمحر رمع مث ركب وبا مث . تام ىتح ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) أرقي لزي

 ةيآ اهنا رمع نبا لاقف :: لاق مث اذه لثم دعاوقلا ىف ىورو . خلا . اتام ىتح

 عم ارس انباحصأ دنع ارقت ىهو . خلا . ناطيسشلا مهنم اهسلتخا هللا باتك نم

 هللاو . هتالص داعأ ادمعتم اهتءارق كرت نمو . رجهلا ةءارق عم ارهجو . رسلا ةءارق

 . ملعا

 ركذي مل ىمقلعلا لاق ( نالا رتت هلل هْمَحَلا دبعلا لاق اذاف ) : هلوق (24
 . اهركذل اهنم تناك ول لاقف اهنم ةلمسبلا ىري ال نم جتحاو . ةلمسبلا

 اهدحا" : ةبوجاب ةحتافلا نم ةلمسبلا نا لاق نمم مهريغو انباحصا باجاو
 نأ ىناثلا . ظفللا ةقيقح اذه ةحتافلا ىلا ال ةالصلا ةلمج ىلا دئاع فيصنتلا نا
 اذاف هانعم ثلاثلاو . ةلماكلا تايآلا نم ةحتافلاب صتخي ام ىلا دئاع فيصننلا

 . ( يلاملا ير ِهلِل دمحلا ) ىلا هنءارق ىف دبعلا ىهتنا

 ديمحتلا نال هلاق امنا (ةَّرَع ىنثاو يندجمو يدبع يندمح ) : هلوقو ءاملعلا لاق
 ىف هيلع ىنثأ لاقيو . لالجلا تافصب ءانثلا : ديجمنلاو . لاعفلا ليمجب ءانثلا

 ةيتاذلا تافصلا ىلع نيظفللا لامتشال . ميحرلا نمحرلل اباوج ءاج اذهلو هلك كلذ

 ةقباطم هجوو ( ىدبع يلا ضوف ) : لاق امبرو ملسم تاياور ضعب ىفو . ةيلعفلاو
 دابعلا ءازجبو مويلا كلذ كلملاب درفنم ىلاعت هللا نأ ( نيلارمؤي كيلامم ) لوقلا اذه
 ةقيقح ال مويلا كلذ دحال ىوعد الو س ءازجلا ليقو باسحلا نيدلاو مهباسحبو

 مهضعب ىعديو . يزاجم كلم دابعلا ضعبلف ايندلا ىف امأو . ازاجم الو

 هناحبس هللاف الاو . هانعم اذه . مويلا كلذ ىف عطقنم اذه لكو . ةلطاب ىوعد

 لكو . امهيف نمو امهيف امو نيرادلا ىف ةقيقحلا ىلع كلملاو كلاملا وه ىلاعتو
 ديجمتلاو ميظعتلا نم فارتعالا اذه ىف مث . رخسم دبع هل بوبرم هاوس نم

 . ىفخي ال ام رمالا ضيؤفتو

 رخآ لا ميقتسملا ًطاَرِضلا اتدُهإ دبعلا لاق اَدإَق ) : ىلاعتو هناحبس هلوقو

 ةياورلا هذه ىفو ث ( ىِْبَعل ءالو ) ةياور ىفز ( ىِبَعِل اذه هللا لاق . ةروسلا

. ناتيآ ال تايآ ثالث ةروسلا رخآ ىلا اهدعب امو انرا نا ىلع ليلد
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 بهذمو انبهذم . ال مأ ةحتافلا نم ةلمسبلا نا ىلع ىنبم فالخ ةلأسملا ىفو

 نمم هريغو كلام بهذمو . ناتيآ اهدعب امو اندهأ نأو . اهنم ةيآ اهنأ ني رثكالا

 نأ نيرثكاللو . تايآ ثالث اهدعب امو اندها نا ةحتافلا نم تسيل اهنا لوقي

 عنجلا نا نم نسحأ اذهف تايآلا ال تاملكلا هب دارملا ( ءالؤه ) 0 هلوق اولوقي

 نم هفرص ىلع ليلد ىلا جاتحيف نيرثكالا دنع زاجم اذه نال نينثالا ىلع لومحم
 . ىمقلعلا مالك ىهتنا ىريمدلا نم ىهتنا زاجملا ىلا ةقبقحلا

 امالعا نوكت ىتلا ىه اهنال ( معن اولاقف ) بسانملا ( ىلب اولاقف ) : هلوق 5

 . مولعم وه امك ىفنلل در ىهف ىلب اماو ربختسملل

 . خلا ( نآرقلا ىف عزان] ىلام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ) :: هلوق

 . ةءارقلا الخ ام اقافتا ةالصلا ضئارف نم ائيش مومأملا نع لمحي ال مامالا نا-ملعا

 عوكرلا ىف ميظعتلا هنع لمحي هنا لاق نمل افالخ . حجارلا ىلع اهننس نم اثيش الو

 هلوقل اثيش هنع لمحي ال هنا لصالاو : حاضيالا ىف لاق . دوجسلا ىف حيبستلاو

 اذم نم هجارخا ىلع ليلدلا ماق ام الا ( .هب متيل مامإلا ليج امنإ ) مالسلا هيلع
 . موسلا

 ميظعتلا نوكي ناآ الا ائيش ميظعتلا ىف عمسن ملو ةءارقلا ىف عرشلا درو دقو

 . معنف نآرقلا نم. وه ذا ةءارقلا ىلع اسيقم مومأملا نع مامالا هلمحي لاق نم دنع

 ىف افلتخا امهنا نارمع نب روزم هريزوو باهولا دبع مامالا نع انغلب كلذكو

 . اهلمحي ال ريزولا لاقو . اهلمحي مامالا لاقف . الوأ مامالا اهلمحي له تايحتلا

 رادقم لجلا دَعَت اذا ) : مالسلا هيلع لاق هنا ىور ام مامالا لوق ىلع ليلدلاو

 ركذ امل لالدتسالا اذه ىفو لوقا . ملعا ةللاو . هئاَلَص ست دق نحأ ؟ دمصلا

 هللاو . خلا . مامالا فلخ لجرلا دعق اذا دارملا نوكي نأ الا . رهاظ وه امك رظن
 . ملعا

 اهلمحي هنأ ىلا مهضعب بهذف : مامالا اهلمحي ىتلا ةءارقلا ىف اوفلتخا مهنأ مث

 هل مامالا ةةاَرِقَف ٣امإ هل ناك نمم ) : مالسلا هيلع هلوقل تاولصلا عيمج ىف اهلك

 هيلع لدي امك ةيرهجلا ةالصلا ىف الا هنع اهلمحي ال هنا ىلا مهضعب بعذو . (ةءاَرِق
 ىتلا ةالصلا ىف مامالا فلخ ارقي ال : نورخآ لاقو : لاق ثيح حاضيالا مالك

ءىبنلا نا ةريره ىبا قيرط نم ىور ام مهعم ليلدلاو . ائيش ةءارقلاب اهيف رهجي
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 لمحي هنا ىلا مهضعب بهذو . خلا . ثيدحلا ركذف فرصنا ملسو هيلع هللا ىلص
 ىف مالسلا هيلع هلوقل اهتءارق نم دبالف ةحنافلا اماو طقف ةروسلا ةءارق هنع

 " هيلع هلوقلو . ( اهب ار ةالَص ال هنا نآرقلا أب آلا اولَعْفَ ال ) : ىنآلا ثيدحلا
 اماو . مدقت امك ( اخ ئهت باتكلا ةعاقب اهيف أرق مكتالص لك ) : مالسلا

 ةءارق ىلع لومحمف (1) « اوئىيتنآؤ هل اعيتسات نآلا ىرق اذإو » : ىلاعت هلوق
 : ىمقلعلا لاق . ءاملعلا رثكا كلذ ىلع انقفاوو . حاضيالا ىف هركذ امك ةروسلا

 ةيرسلا ةالصلا نم تاعكرلا لك ىف مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بوجو انبهذمف

 مامالا فلخ ةءارقلا : هعماج ىف ىذمرتلا لاق . ءاملعلا رثكأ لاق هبو . ةيرهجلاو

 لاق . نيعباتلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصا نم ملعلا لها رثكأ لوق وه .
 . خلا . قاحساو دمحاو . ىعفاسشلاو كلام لوقي هبو

 ثيدحلا هيلع لدي امك ىنعي ( باتكلا ةحتافب الا ةديبع وبأ لاق ) ::: هلوق

 . مدقت امك همومع ىلع هلمح نمل افالخ هب ردصملا ثيدحلاو هدعب ىذلا

 عماجلا ىف هظفل ( هب هيجاني ام رظنيلف هبر ىجاني ىلصملا نا ) : هلوق 7

 لاق . ( هيچاتيث تيع وظنينك هبر ىجاتي امثإف ص ماق ذإ مكدحا نإ ر ريغصلا
 هلل ةاجانملاو .: ىزارلا رخفلا لاقو . هترَراَس هئيججات : حابصملا ىف لاق : ىمقلىلا

 :ركذل هتيوقتو هروضحو بلقلا صالخا ىلا ةراشا هيف : انخيش لاقو . ةبطاخملا
 . ىهتنا . هربدتو هباتك ةوالنو هديجمتو هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيلض لاق بزاع نب ءاربلا نع ) : هلوق (8

 تعمس) دانسالا ركذ دعب ىراخبلا.ىف هظفل (نوتيزلاو نيتلاو اهيف ارقف ةمتعلا ملسو

 ىدحا ىف ءاشعلا ىف ارقف رفس ىف ناك ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نأ ءاربلا

 . ائيش هحراش هيلع بنكي ملو ( نينلاب نيتعكرلا
 اهمسا :: رجح نبا لاق . خلا ( ثراحلا تنب لضفلا ما ىنتعمس ) :: هلوق (9

 حيحصلاو . ةجيدخ دعب تملسا ةأرما لوأ اهنا لاقيو . ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنابل

 هللا دبع وخأ وه سابعلا نب لضفلاو . خلا . ديز نب ديعس جوز رمع تخا اهنا
 . ةدمب هنم نسأ ناكو

٠ اهنم ةريخالا ةيآلا 0 فارعالا ةروس (1)
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 ىف ليقع حرصو س هتيسن ائيش ىأ :: رجح نبا لاق ( ىنتركذ دقل ) : هلوق
 مث ) هظفلو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا تاولص رخآ اهنا باهش نبا نع هتياور

 اهالص ىتلا ةالصلا نا ةشئاع نع ركذف . خلا ( هللا هضبق ىتح امدعب انل لص ام
 ان رشأو : لاق . رهظلا تناك هتوم ضرم ىف هباحصاب ملسو هيلع هللا لص ءىبنلا

 تناك ةشئاع اهتكح ىتلا ةالصلا ناب اذه لضفلا مأ ثيدح نيبو هنيب عمجلا ىلا

 . خلا . ىثاسنلا هاور امك هتيب ىف تناك لضنلا مأ اهتكح ىتلاو دجسملا ىف

 لاح ىف هنمعمس ىآ لاحلا عضوم ىن وه : رحح نبا لاق ) اهب !رقي ( : هل وق

 . هتءارق

4 زاز
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 امهيف لعفي امو دوجسلاو عوكرلا ىف

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 0

 : لاق «ميظعلا كبر ميئناپ حبتسف » لزن ام لاق ملس و هيلع ]هللا ىلص

 : لاق « لع اا كب 51 مس ١ زتبتس » لزن املف « مكحعوك ر ى٥ اهولعجا «

 . » مدردوجس ى اهولغج أ »

 يلع نيع ىتنفلب : لاق ديز نب رب اج نع ةديبع وبآ - 1

 سبل نع ملَسَو هيلمع هللا نص مللا لوسر ىناهت : لاق بلاط ىبأ نبا
 ىف نآؤقلا ءارق نعو بهذلا متاخ نع و رفصملا سبل نعو يسقلا 7 -. ٤ 1 ۔. ه ؟ ٠٨4 ث ۔ - -

 . دوجسلاو ع وكلا

 ءىبنلا نع ةري ره ىبأ نع ,ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 32

 لاق هَذِمَح نمل هللا عمش مامالا لاق اذاي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ةيالملا لوق هلوق قفاو نَم هنإف (1) ذخا كنو انبر :هفلخ نمم
 لوسر تممس اذكه : ة ري ره وبأ لاق . (( هبنذ نم َهَذقَت امهل رفغ

 : . اذه ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لوسر نآ تئمَس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 3
 هتالص نم غ رف املف هباحصأب مؤَي تاذ ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ادمح دمحلا كنو انَبَر لوقي وُهَو افنآ ملكتملا نم » : هباحصأل لاق
 : لاق هلل ا لوسر اي ان آ : مهنم "لجر لاق » ؟ هيف اكرابم ابيط رشك

 . «الوأ اهبتكي مهيأ اهنورت اكلم نينالتو اعضب تيأر نق »

 : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ىنغلب : لاق ةديبع وبأ - 34
 ةدجسلا تفلب املف « نآرقلاو ص » أرقأ ةرجش تحت ىنأك تيأر ۔٨۔١١ ,إ ۔هث إ "ن 4٨4 .٠ص _ ,2 ۔.ه۔ے = ح

٠ دمحلا كل خ (1)
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 اهي ىتم عَصَو ارجا اهب (2) ىنغا ر : تلاق مث ةرجملا ٍتدَجَس
 وواد كبَع ني تلبقت ًامك ىتم ابتو آركش اهب ىنقززاو ارزو

 ملسو هيلع هللا ىلص َءىبنلا كلذب ثزربخأف : ديعس وبأ لاق .“هت دج

 ىلص هللا لوسر ارق مث « ِةَرَجّشلا نم دوجسلاب قحأ نَعَت » : لاقن
 . لوقلا اذه لاقو دجسو ص ملسو هيلع هللا

 م د دهج

 ( مكدوجُس ىف اهولعجا ) : هلوقو ( مكعوكر' ىف اهولمجا ) : هلوق (0

 ةلاح ىفو . ميظعلا َىبَر َناَحْبَس : هعوكر ىف ءاوتسالا ةلاح ىف ىلصملا لوقيف ىنعي

 . قألا ىبر َناَحْبَس هدوجس ىف ءاوتسالا

 هب لومعملاو . دوجسلاو عوكرلا ىف كلذ نم هلعجي ام ددع ىف اوفلتخا مهنا مث

 : لاق هنأ هللا همحر :عيبرلا نع ىور ام الا تارم ثالث انباحصأ دنع

 ىلع رصتقيلف اماما نوكي نأ الا نسحف داز ناو تارم ثالث كلذ نم ءىزجلملا

 ىف ةالص ضقن ملعلا لهأ دنع سيلو : دعاوقلا ىف لاق . مهيلع ليطي الئل ثالثلا

 نمو . هب لومعملا وهف اثالث حبس نمو . ميظعتلاو حيبستلا ىف صقانلاو ديازلا

 ملعلا لهأ دنع سيلو ) : هلوق رهاظ نكل . ىهتنا . هيلع ضقن الف ةدحاو حبس

 : لاق ثيح ناويدلا مالك حيرص عم لكشم . خلا ( صقانلاو دئازلا ىف ةالص ضقن

 ديعي هناف ةرم مظع ناو . تارم ثالث هدوجس ىف وآ هعوكر ىف لجرلا مظعي امناو )

 مظع ناو . نالوق هفف اعبرأ مظع ناو . نالوق هيففا نيترم مظع ناو 0 هتالص

 نم مهنمو . هتالص تدسف تارم تس مظع نا كلذكو هتالص تدسف اسمخ

 ةدحاولا ىلع راصتقالا ىلا رظنلاب اضيأ لكشمو . خلا ( اهلك هوجولا هذه ىف صخ ري

 ( خالا . ميظعتلا وأ ريبكتلا كرت وأ ) : لاق ثيح ةالصلا تادسفم ىف همدق ام عم

 ىلع ميظعتلا رثكا كرت دقف ةعكر لك ىف ةدحاو ىلع رصتقا اذا هنأ كش ال هناف

 اذهو هتالص رثكا ىف مظعي مل هنا هدارم نوكي نا الا . ملعا هللاو . هب لومعملا

٠ ىل مظعا خ (2)
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 هنالص تدسف دحاو عوكر ىف ولو دمعلا ةهج ىلع الصأ ميظعتلا كرت نم ناف . ديمب

 .. هدارم ررحيلف س ملعا هللاو

 : حاحصلا ىف لاق . ماللا مضب ىنمي (4) ( ىسقلا سبل نع :: هلوق (1

 كلوق ردصم حتفلاب سبللاو . سبلا بوثلا تسبل كلوق ردصم مضلاب سبللا

 (5).َنوُسبني ام ْمهيَنَع انْسَبَلَنَوه : ىلاعت هلوق نم تطلخ ىأ سبلا رمالا هيلع تمشت
 : لاق ثيح بايثلا نم عون حاحصلا رصتخم مالك ىلع ىسقلاب دارملاو . خلا

 سبل نع ىهن ثيدحلا ىفو . ريرحلا هطلاخي رصم نم لمحي بوث ( ىسقلا ) و

 حتفب ىسقلا طبضو ٠ ىهتنا . دالب ىلا بوسنم وه : ةديبع وبأ لاق . ىسقلا
 . عجاريلف . ملعأ هللاو . ةداملا هذه ىف حاحصلا ىف هيلع فقا ملو فاقلا

 رظنلاب اذه لعلو . رفصعلاب غوبصملا بوثلا هب دارملا ( رفصعملاو ) : هلوق
 حاضيالا حاص مالك نم ذخؤي امك ةبيطلا ةحئارلا نم هيف ال طقف مرحملا لل

 ( بيطلا وه ىذلا ىناثلا عونمملا : لاق ثيح اضيأ مارحالا تاعونمم ىف هللا همحر

 ائيش مرحملا سبلي الو ) : مالسلا هيلع هلوق وهو مدقنملا ثيدحلا هيف لصالاف

 ىأو ءاش ام بايثلا نم سبلي .اذه ىلعف ( سرولا الو نارفعزلا هسم بايثلا نم

 انغلب دقو بيط نم ناك امو رفصع وأ سرو وأ نارفعز اهسم نكي مل ام ءاش نول

 ملو ليغ ناو . رفصعملاو ىسقلا سبل نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا

 دعاوقلا مالك هلثمو . خلا . هسبلب ساب الف بيطلا حير هيف نكي ملو هنم صقنتي

 لسفف امهريغ وأ سرو وا نارفعز هسم ىذلا بوثلا سبل ىف فلتخاو : لاق ثيح

 ديعسو ديز نب رباج نع كلذ ىورو . انباحصأ هيف صخرف هحير بهذ ىتح
 بهذف لسغ نوكي نأ الا سنأ نب كلام كلذ هركو _ لاق نآ ىلا - بيسملا نبا

 ١ . خلا . هنول

 هتمتخت حاحصلا ىف لاق . بهذلا متاخ سبل ىآ (بهذلا متخت نعو) : هلوق

 نود لاجرلا قح ىف اذهو . اهرسك و ءانلا حتفب متاخلا ىف ركذو . خلا هتسبل 3

 . مولعم وه امك ءاسنلا

٠ 9 ةيالا ث ماعنالا ةروس () -
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 ىلع اوعمجاو ءاسنلل بهذلا متاخ ةحابا ىلع نوملسملا عمجأ ىوونلا لاق

 نعو . هحابا هنأ مزح نب رمع نب دمحم ركب ىبا نع ىكح ام الا لاجرلا ىلع هميرحت

 ثيداحالاب جوجحم امهلئاقو نالطاب نالقنلا ناذهو . مارح ال . هوركم هنأ مهضعب

 مالسلا هيلع هلوق عم . هميرحت ىلع هلبق نم عامجإ عم ملسم اهركذ ىتلا ةحيحصلا
 انباحصا لاق . ( هئال ح ىمأ روكذ لع ماَرَح نيَدَم إ ) ريرحلاو بهذلا ىف
 ةضفلا متاخ هوم ول اذكو . ةضف هيقاب ناك ناو ابهذ ناك اذا متاخلا نس مرحيو

 صفلا اهب كسمتسي ىتلا ةبعشلا وه متاخلا نسو . ىهتنا مارح وهف بهذلاب

 . ىهتنا

 ءاملعلا عمجأو دعاوقلا ىف لاق ( دوجسلاو عوكرلا ىف ةءارقلا نعو ) : هلوق

 : لاق مالسلا هيلع هنع سابع نبا ثيدحل دوجسلاو عوكرلا ىف نآرقلا عنم ىلع

 , خلا . كلذ زاوج ىلا ضعب بهذو ( دوُجسلاو عورلا ىف نآرقلا ةةاَرِق نَع تيه )
 عمجأو ) الوأ هلوقل رهاظلا بسحب فانم . خلا ( مهضعب بعذو ) : هلوق نكل

 . ررحيلف . ملعأ هللاو ‘ بهذملا ءاملع وأ مهروهمج دارملا نوكي نأ الا ( ءاملعلا

 ` كلو انبر هفلخ نم لاق هدمح نمل هللا عمس مامالا لاق .اذا ) : هلوق - 2

 ىلعو ( دمحلا كلو انبر ) لوقي ال مامالا نأ ىلع هب لدتسا رجح نبا لاق ( دمحلا

 . ةياورلا هذه ىف ركذي مل كلذ نوكل ( هدمح نمل هللا عمس ) لوقي ال مومأملا نآ

 لدي ام هيف سيل هنال رظن هيفو . ةفينح ىباو كلام لوق وهو ىواحطلا هاكح اذك

 مامالا لوق بقع نوكي ( دمحلا كلو انبر ) مومأملا لوق نا هيف لب ىفنلا ىلع

 ىلص هنا ىتأيو _ لاق نأ ىلا ذ كلذ ريوصتلا ىف عقاولاو ( هدمح نمل هللا عمس )

 . ديمحتلاو عيمستلا عمجي ناك ملسو هيلع هللا

 بلط ( هدمح نمل هللا عمس ) ىنعم نا نم ىنعملا ثيح نم هب اوجتحا ام امأو

 (دمحلا كلو انبر) لوقب ةباجالا هبسانتف مومأملا امأو مامالا لاح بسانيف ديمحتلا

 هللا عمس ) لاق اذاو هيفف هريغو ملسم دنع ىرعشالا ىسوم ىبأ ثيدح هيوقيو

 لدي ال : لاقي نأ هباوجف . مكل هللا عمسي ( دمحلا كلو انبر ) اولوقف ( هدمح نمل

 ابلاط نوكي نآ عنتمي ال ذا ( دمحلا كل انبر ) لوقي ال مامالا نآ ىلع متركذ ام

 ةلعيحلا نيب عمجلا ىف هيف ثحبلا مدقت ام هنم برقيو - لاق نأ ىلا _ ابيجمو
ىعفاشلا لوق ومو امهعمجي مامالا نأ كلذ ةيضقو . نذؤملا :عماسل ةلقوحلاو
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 دازو . هل دهت ةحيحصلا ثدداحالاو روهمجلاو دمحمو فس وي ىبأو دمحاو

 ٠ خلا . ءىش كلذ ىف حصي مل نكل اضيأ امهنيب عمجي مومأملا نأ ىعفاشلا

 ممجنا زاوج ىف ءالؤهك انباحصا بهذم نأ ىلع لدي حاضيالا مالك رهاظو

 انبر هدمح نمل هللا عمس ) : لاق ناو : ثيدحلا اذه ركذ دعب لاق ثيح امهنيب
 ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنأ ىور امل هنالصب ساب الف امهنيب عمجو (:دمحلا كلو

 كلذكو . ( دمحلا كلو انبر هدمح نمل هللا عمس ) ::: لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذا

 لاق نا كلذكو . هتالصب سأب الف هدحو ىلصي وهو ( دمحلا كلو انبر ) : لاق نا
 . خلا.. لاحلا اذه ىلع مامالا فلخ وهو ( هدمح نمل هللا عمس )

 نامك اذا رخآلا نع امهدحأ دارفا ىف ( معنل ١ غ وبس ( بانك ىف ددش دقو

 ( هدمح نمل هللا عمس ( : لاقو ماق ع وكرلا نم غرف اذا و :: لاق ثمح ادرفنم

 ( دمحلا كلو انبر ) : لاق مث . هلصفم ىلا وضع لك عجري ىتح امئاق ىوتساو

 ادمعتم ) دمحلا كلو انب ر هدمح نمل هللا عمس ( كرت نم » . ةالصلا ىف ةنس وهو

 لاقف .: مامالا فلخ هيف اوفلتخا دقو _ لاق نأ ىلا _ هتالص تدسف هدحو ىلص اذا

 دمحلا كل انبر ) لوقيو اهلوقي ال نورخآ لاقو ( هدمح نمل هللا عمس ) لوقي موق

 ثيح اننامز ىف لمعلا هيلع امب دعاوقلا ىف مزجو 0 خلا ( هل كيرش ال هلل دمحلاو

 . هلصفم ىلا وضع لك عجري ىتح امئاق وتسَيلف ميظعتلا ىلصملا متا اذاو : لاق

 ناك ناو . اماما وأ اذف ناك اذا ( هدمح نمل هللا عمس ) عفرلا نيح ىف لوقيو

 . خلا . دوجسلا ىلا ىوهي مث ( دممحلا كلو انبر ) لقيلف امومام

 ركذ دعب ىراخبلا ىف هظفل . خلا ( مامالا ماق اذا لاق ةريره ىبأ نع ) ::: هلوق
 ماَملا لاق اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ) دانسالا

 ك ,۔ و .۔١٠, ۔۔۔ ,. ےإ۔ےو“ د _ ۔ , ۔ ] ٥ه۔, ءا ِ
 رجح نبا لاق . خلا ) هنإفء دُمَحلا كلو انبر مهللا اولوقف هدمح نمل هللا عمس

 مهللا فذحب اهضعب ىفو . اذكه قرطلا رثكا ىف تبث ( انبر مهللا ) : هلوق

 . انبر اي هللا اي لاق هناك ءادنلا راركت اهتوبث ىفو . زئاج امهالكو حجرأ اهتوبثو

 ةريثك قرط ىف ( واولا ) ةدايزب تبث .اذك رجح نبا لاق ( دمحلا كلو ) : هلوق

 حيجرت ال نا راتخملا ىوونلا لاق . اهفذحب هيلي ىذلا بابلا ىف امك اهضعب ىفد

. رخآلا ىلع امهدحال
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 ريدقتلا نوكي هنال دئاز ىنعم ىلع الاد واولا تابثا ناك ديعلا قيقد نبا لاقو

 اذصو . ربخلا ىنعمو ءاعدلا ىنعم ىلع لمتشيف ( دمحلا كلو بجتسا انبر ) الثم
 دوجسلا نم ماق اذا ( ريبكتلا باب ) ىف مدقت دقو . ةفطاع واولا نأ ىلع هنم ءانب

 لاق بابلا كلذ ىف لاق . خلا اهتوبث اوعجر رثكالا ناو ةيلاح اهلعج نم لوق
 ليقو . فوذحم ىلع ةفطاع ليقو . ةدئاز ىهو حجرأ واولا توبثب ةياورلا ءاملعلا

 . ىهتنا . هادع ام فعضو ريثالا نبا لاق . لاحلا واو ىه

 ةكئالملا نأب راعشا هيف رجح نبا لاق (. ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم ناف ) : هلوقا

 لوقلا ىف ةقفاوملا دارملا نأ ىلع لاد وهو رخآ لحم ىف لاقو نومومأملا لوقي ام لوقت

 لاقو _ لاق نأ ىلا _ عوسثخلاو صالخالا ىف ةقفاوملا دارملا لاق نمل افالخ نامزلاو

 ىلع مومأملا نوكي نا نامزلاو لوقلا ىف ةقفاوملا تابثا ىف ةمكحلا : رينملا نبا

 اظقينم ناك مهقفاو نمف مهدنع ةلفغ ال ةكئالملا نال اهلحم ىف ةفيظولاب نايتالل ةظقي
 . مهنم ةظفحلا ليقو . ةزدزب نبا هراتخاو مهعيمج ةكئالملاب دارملا نأ هرهاظ مث

 مهب دارملا نأ رهظي ىذلاو . ةظفحلا ريغ مهنا انلق اذا مهنم نوبقاعتي نيذلا ليقو

 هل ركذف . خلا . ءامسلا ىف وأ ضرالا ىف نمم ةكئالملا نم ةالصلا كلت دهشي نم

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . ىلوا هيلا ريصملاف ىأرلاب لاقي ال هلثمو لاق مث ةلدا

 ةيضاملا بونذلا نارفغ هرهاظ رجخ نبا لاق ( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ) ::هلوق

 ابنتجم نوكي نأ اندنع طرتشيو . خلا رئاغصلا ىلع ءاملعلا دنع لومحم وهو

 . ءوضولا باب ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو . مولعم وه امك رئابكلل

 . خلا ( هباحصال لاق هتالص نم غرف املف هباحصأب اموي ىلص ) : هلوق - 3

 ىبنلا ءارو ض اموي انك ) : لاق دانسالا ركذ دعب ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل

 ( هيح نمل هثللا حمس ) : لاق عوكرلا نم هسأر عفر املف ملسو هيلع هللا ىلص
 فرصنا املف ( هيف اكرابم ابتط اريثك ًادَمَح دْمَحَلا كلو ًانٌبَر ) : هءارو لجر لاقف

 . خلا كنم َيثَالئَو اًعضب تياَر لاق انا لاق ؟ ملكتملا نمم لاق

 ملكتي ملف ةالصلا ىف ىيحي نب هعافر داز رجح نبا لاق ( ملكتملا نم ) : هلوق

 فيك لاق انا عفار نب ةعافر لاقف ةثلاثلا لاق مث دحا ملكتي ملف ةيناثلا لاق مث دحا

. ثيدحلا . مريب ىقن ىذلاو لاقف ركذف تلق
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 اذك تلقو لاق ثيح حاحصلا مالك هيلع لدي امك افلاس ىنعمب ( افنآ ) : هلوق

 . افلاسو افنآ

 لاق . ىراخبلا اذكو ( هيف اكرابم ) حاضيالا ىف لاق ( اكرابم ) : هلوق

 انبر بحي امك هيلع اكرابم ) ىيحي نب ةعافر داز ( هيف اكرابم ) : هلوق رجح نبا

 ليقو . رهاظلا وهو .اديكأت نوكي نأ لمتحيف ( هيلع اكرابم ) : هلوق اماف ( ىضريو

 اهيف َرَشَقَو اهيف َراَبَو ه : ىلاعت هللا لاق ءاقبلا ىنعمب ىناثلاو ةدايزلا ىنعمب لوالا
 ددصب هنال ءاقبلا ال ةدايزلاو ءامنلا هب دوصقملا نالضرالا بساني اذهف (6) . اهماوق
 نال ءايبنالا بساني اذهف (٭) ى قاَحسإ َلَعَو ميلع اَنكَراَبَو ه : ىلاخت لاقو . رييغتلا

 ضمب هررق اذك . امهعمج ناينعملا هبساني دمحلا ناك املو . مهل ةيقاب ةكربلا

 نسح نم هيفف ( ىضريو انبر تخي امك ) : هلؤق امأو . هيف ام ىفخي الو حارشلا
 . دصقلا ىف ةياغلا وه ام هللا ىلا ضب ونفتلا

 . رجح نبا ىف امك عفار نب ةعافر وه ( لجر لاق ) : هلوق

 نا ىرهوجلاك معز نم ىلع در هيف رجح نبا لاق ( نيثالثو اعضب ) : هلوق

 . نيرشعلا نود امب صتخي عضبلا

 ةروكذملا ىيحي نب ةعافر ةيار ىف رجح نبا لاق ( الوا اهبتكي مهيأ ) : هلوق

 لاق . ( اهعفري مهيأ ) بويآ ىبأ ثيدح نم ىناربطللو ( الوأ اهب دمصي مهيأ )

 ىلع بصنلابو . ةفاضالا نع عطق فرظ هنال ءانبلا ىلع مضلاب ( لوأ ) ىور ىليهسلا
 لاتق . اهبتكي هربخو أدتبم وهو عفرلاب هانيورف ( مهي] ) امأو . ىهتنا لاحلا

 لعي يأ مهمالفأ نوقلي ه : ىناعت هلوق بارعا ىف ءاقبلا ىبال اعبت هريغو ىبيطلا
 ىأو ( نوقلي ) هيلع لد ام هيف لماعلاو بصن عضوم ىف وهو لاق 0 (7) « ميم
 ردقي ناب بصنلا مهيا ىف زوجيو . ( اهبتكي نأ مهيا ) : لوقي ريدقتلاو ةيماهفتسا
 ىذلا نوردتبي ) ريدقتلاو ةلوصوم ىأ هب وبيس دنعو . (مهيأ نورظني ) فوذحملا

 ىتياور نيب ضراعت الو . كلذ نييرصبلا نم ةعامج ركنأو . ( لوا اهبتكي وه

 نا رماظلاو . .اهب نودعصي مث اهن وبنكي مهنأ ىلع لمحي هنال ( اهب دعصيو اهبتكي )

 هلل نإ ) اعوفرم ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف ام هديؤيو ةظفحلا ريغ ةكئالملا ءالؤه

 ٠ 10 ةيالا ى تلصف ةروس (6
 ٠ 113 ةيآلا . تافاصلا ةروس ()
٠ 44 ةيآلا 0 نارمع لآ ةروس ()
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 نا ىلع هب لدتساو . ثيدحلا ( رذلا َلمَأ نوسني يقرطلا ىف نوئوطي ةكيلم
 هللا ىلص هلاؤس ىف ةمكحلاو لاق نأ ىلا _ ةظفحلا ريغ اهبتكي دق تاعاطلا ضعب

 اذه نأ ركذف . خلا هلثمب اولوقيف همالك نومماسلا ملعتي نأ لاق امع ملسو هيلع

 ليرطت ىلعو . هعم نم ىلع شوشي مل ام ركذلاب توصلا عفر زاوج ىلع لدي ثيدحلا

 . ةدئاف _ لاق نأ ىلا _ ركذلاب لادتعالا

 هفورح ددع نأ ركذلا اذهب ةكئالملا نم روكذملا ددعلا صاصتخا ىف ةمكحلا ليق

 ةثالث روكذملا ركذلا ددعو عستلا ىلا ثالثلا نم عضبلا ناف . روكذملا ددعلل قباطم
 وهو ىيحي نب ةعافر ةياور ىف ةمدقنملا ةدايزلا اذه ىلع ركعيو . افرح نوثالثو

 نأ نكميو . ةدحاو ةصقلا نأ ىلع ءانب ( ىضريو انبر بحي امك هيلع اكرابم ) : هلوق

 ىلا ( اريثك ادمح ) ::: هلوق نم وهو داتعملا ىلع دنازلا ءانثلا وه هيلا ردابتملا لاقي

 نوثالث و ةعبس كلذ ددعو ديكانلل مدقت امك اهناف ( هيلع اكرابم ) : هلوق نود هرخآ
 . خلا .افرح

 امنا هلعل ( دَجَسَو ص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ارق مث ) : هلوق - 34

 . اهيف دوجسلا ةيعورشم تبثف اهيف فالخلا عوقول ركذلاب « ص ه ةدجس صخ
 ةيؤرل تناك « ص ه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةءارق نأ رهاظلا نالو

 عيمج !رق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع تبث دقف الاو . اهارقي هنا ديعس ىبأ

 ىلص ءثىبنلا ناك ) : لاق رمع نبا نع ىراخبلا ىفف . اهيف َدَجَنسَو نآرقلا تادجس

 دجي ام ىتح دُجُسَتو دجتف ةدجسلا اميفو ةروسلا انيلع ارقي ملسو هيلع هللا
 . ( هتهبج عضوم اندحأ

 تلأس : لاق دهاجم قيرط نم " ص » ةدجسب قلتي اميف رجح نبا لاق

 تذخا نيا نم هجولا اذه نم ةميزخ نبالو ؟ { ص ه ىف تدجس نيآ نم سابع :نبا
 مهاَدَهبَت ) : هلوق ىلا ( َناَمْيَلُسَو ةوؤاد هيََرُذ نيَو ) لاقف اقفنا مث ؟ ص ةدجس
 هذخا هنا لوالا ىفو ةيآلا نم اهيف دوجسلا ةيعورشم طبنتسا هنأ اذه ىفف ( هدعقأ

 نم هدافتيسا نوكي نأ لامتحال امهنيب ضراعت الو . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع

 سابع نبا لاقف هرخآ ىف دهاجم قيرط نم ءايبنالا ثيداحا ىف عقو دقو . نيقيرطلا ا ١
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دوجس هجو طبنتساف ( ىدتقي نا رأ نمم مكيبن )

 عوكرلا ظفلب تدرو امنا ( ص ) ىف ىتلا ةدجسلا نوك كلذ ببسو ةيآلا نم اهيف
. خلا .ةدجس اهيف نا رهظ ام فيقوتلا الولف
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 نوعبرالا بابلا

 )1( تايحتلا و ةالصلا ىف دوعقلا : ىق

 ىلصرهّللا لوسر لاق : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 . ( اَمِياَق هتالص فصن ادعاق مكدحأ ةلص ) : ملسو هيلع هللا

 ءىبنلا جوز ةشئاع نع ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ - 6
 هلَسَو هْيَلَع هللا نص هللا لوسر تيأر ام : تلاق ملس و هيلع هللا ىلص
 . طق ليللا ةالص (2) اسلاج َنَصُي

 جوز ةصفح نع ىنفلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 هيَلَع “كلا ّلَص ءىبتلا تيأر ام تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا

 ماعب هتافو عبت ناك اذإ ىتح طق هتبس ىف ادياق ليي مسو
 نم لوطا نوكت ىمح اهليتريو ةروسلاي أرقيو ادعاق لصي هتيأرف
 "اهنم لوآ

 ىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 8

 ,بلكلا ءمقا هيالص يف يشي نآ ولا ىهن هنا ملسو هيلع هللا ص
 وأ بلعثلا تاَمتلا اهيف تفتلي وأ ِكيّولا رشت (3) اهيف رشني نأو
 هيعارذ شرفي نآ بلكلا ءاعقا : عيب رلا لاق . درقلا دوق اهيف دعقي
 نمو هيمدق بصني و هيبقع يلع دعقي نأ درقلا دوعق و امهبصني الو

 . ةالصلا ةداعإ هيلعف ةعبرألا هوجولا هذه`نم ائيش لعف

 تايحتلا : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9
 ىنعمو هباحُصآ ملسو هلع هلا لص ىتلا هملعي ناك ثاملَك
 ۔ هلل كلملا تايحتلا

 ٠ تايحتلل خ (1)
 ٠ ادعاق خ (2)
.٠ امهرقني خ (3)
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 ءىبنلا نآ كلام نب سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0

 نميألا هقيش شججف هنع عرّضف اسرف بكر ملسو هيلع هللا ىلص
 متا « : لاق فرصنا املف اذوُعق هءارو تيلصف ىلاج وه صق

 اذإو امايق اولض اناق ص اذإف هب تؤي (4) امامإ مامإلا َرِعُج
 انيتر اولوقَق ةدمح نَمِل هللا عمس لاق اذإو اذوعق اولصف ادعاق رص
 لدعلا ةمئأ فلخ اذه لثم زوجي امنإو : رباج لاق ( دمحلا كلو
 . الف مه ريغ امآ و

 دغ دجب دج

 هللاو رهاظلا ( ًًئاق هتالص يفصن لثم ادعاق مكدحا ةالص ) : هلوق 5

 كرت تيح هل ةذخاؤم كلذ نوكيف مايقلا ىلع ردق نمل لفاونلاب صاخ اذه نأ ملعأ

 مايقلا ىلع ةردقلا هل نميف درو هنأ ثيدحلا نم ردابتملا ناف . هيلع هتردق عم مايقلا

 ىف هل لدتساو . لوق ىلع لفاونلا ىف الا كلذ زوجي ال هنأ مولعملا نمو . هكرتو

 لاق هنا ىور امو : لاق ثيح هريغ ثيدحب لالدتسالا دعب ثيدحلا اذهب حاضيالا

 اذه لمتحي ( ز ات وُحَو هتالص يفصن شم ادعاق ؛كدَحأ ةالص ) : مالسلا هيلع

 . ىهتنا , ملعأ هللاو . لصالا ىف ةبجاو ريغ اضيا لفاونلاو . يارلا

 صقنت ال نأ هلضف ةعسو هللا مركل بسانملاف مايقلا ىلع هل ةردق ال نم اماو
 : لوقي هللاو عاطتسا امب ىنا دقو . روذعم هنأل امئاق هتالص نع ادعاق هتالص

 اوثرتَعُب ىتح مؤقب ام يعي ال للا نا ه : اضيأ لاقو ك هثمطتشأ ام هللا اوقتاف ه
 امك هتالص صقنت ال هنأ رهاظلاف . هلبق نم رييغتلا عقي مل اذهو (5) ء مهسيشنآب ام
 نال ث رضحلاو نمالا ةالص نع لضفلا ىف رفسلا ةالصو فوخلا ةالص صقنت ال

 . ملعا هللاو . مولعم وه امك دحاو لك قح ىف بجاولا وه اذه

 اذه فالخ ىف حيرص رهاظلا بسحب وه ام بيغرتلا بانك ىف ركذ هنأ الإ
 ةضيرقلا ةالص ىف نآرقلا ارق ْنَمَو : لاق ثيح هقالطإ ىلع ثيدحلا لمح ىضتقيو
 .كلد فشنت ادعاق لص نإو . ادئاق كص ادإ ةنسح ةئام يفزَع نكل رجآلا نمق

 ٠ اماما طاقسا بطتلا ةقسن ف (ه)
 ٠ 1! ةيآلا . لعنلا ةروس ()

٠ 16 ةيآ 0 نباغتلا ةروس (6)
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 دق ام ىلا ةراشالا ىراخبلا حرش ىف تيار مث . خلا . ةضيرقلا فسن ةَلفاَنلاَو
 اهظفلو ىراخبلا ةياور ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع ملكت ثيح الوأ هنثحب
 _ ريساوب هب تناك ىأ _ اروسبم ناكو نيصح نب نارمع نع دانسالا ركذ دعب

 نإ ) : لاقف ادعاق لجرلا ةالص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس هنا

 اتات نَص نَمَو ..ميقلا رجآ تي هلق ادا نص َنَمَو لضفأ وم مياق لص
 . ( دياقلا رجا فصن هلق

 تلوانت تنك : ىباطخلا لاق ( ادعاق لجرلا ةالص نع ) : هلوق رجح نبا لاق
 ّلَص نَم ) : هلوق نكل . رداقلل ىنعي عوطتلا ةالص هب دارملا نأ ىلع ثيدحلا اذه
 نع ظفحا ال هنال دعاقلا لعفي امك عوطتلا ىلصي ال عجطضملا نال هدسفي ( امئاق

 ضعب نكي ملو ةظفللا هذه تحص ناف لاق . كلذ ىف صخر هنأ ملعلا لهأ نم دحأ

 هتلحار ىلع رفاسملا عوطتي امك دعاقلا ىلع عجطضملل هنم اسايق اهجردا ةاورلا

 مدقتملا سايقلا ىف و لاق . ثيدحلا اذهب زئاج اعجطضم دوعقلا ىلع رداقلل ع وطنلاف

 تيار دقو لاق . عاجطضالا فالخب ةالصلا لاكشأ نم لكش دوعقلا نال . رظن

 موقيف لماحتي نأ هنكمي ىذلا ضرتفملا ضيرملا ىلع لومحم نارمع ثيدح نأ نآلا
 عم مايقلا ىف هل ابيغرت مئاقلا رجا نم فصنلا ىلع دعاقلا رجأ لعجف ةقشم عم

 لماحت ولف - لاق نا ىلا هجتم لمح وهو : رجح نبا لاق . ىهتنا . هدوعق زاوج

 .مايقلا فلكت رجا ديزمل لضفا ناك _ هيلع قش ولو _ مايقلا فلكتو روذعملا اذه

 ةالصلا لصا ىلع هرجأ ريظن ةقشملا لمحت ىلع كلذ ىلع هرجأ نوكي نأ .عنتمي الف

 . مئاقلا رجأ نم فصنلا ىلع دعاقلا رجا نأ حصيف

 نم فصنلا ىلع هرجا ناكو هازجآ مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق لفنلا ىلص نمو

 . اعم لفنتملاو ضرتفملا ىف ثيدحلا نا ىجابلا لوق امأو , لاكشا ريغل مئاقلا رجا
 ىكحو . ءاملعلا رثكأ كلذ ىبا دقف الاو . كاذف هانررق ام ضرتفملاب دارأ ناف

 نابعش نباو ىضاقلا ليعامساو نوسشجاملا نباو ديبع ىبأ نع هريغو نيتلا نبا

 هلقن كلذكو . لفنتملا ىلع نارمع ثيدح اولمح مهنا مهريغو ىدواردلاو ىليعامسالاو

 لاق مئاقلا رجا لثم هلف اسلاج ىلص اذا روذعملا امآو : لاق ىروثلا نع ىذمرتلا
 ثيدح نم داهحلا ىف ىراخبلا هجرخأ ام ىلا ريشي هل دهشي ام ثيدحلا ىفو

حيحص وُهَو لمعي َناَع اَم حلاص هل بنك رفاس وأ ُهْئَعْلا ضرمم اًدل) هعفر ىسوم ىبا
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 . هللا ءاش نا هيلع مالكلا ىف اهركذ ىنايس ةريثك دهاوش ثيدحلا اذهلو( ميقم
 . ملعأ هللاو . رذع هل نم رذع لوبقو . ىلاعت هللا لضف بيلفت ةدعاق كلذ ديؤيو

 ىلع لاطب ند ا هعبت دقف اعحطضم لفنلا زاوج ىباطخلا ىفن امآو _ لاق نأ ىلا _

 ىرصبلا نسحلا ىلا هدانساب ىذمرتلا هلقن دقف تباث فالخلا ًءركل : دازو . كلذ

 نم ةعامج هب لاقو . امحطضمو اسلاجو امئاق عوطتلا لجرلا ىلص ءاش نا : لاق

 جتحاو . ةيكلاملا نم ىنعي مهنم ىرهبالا رايتخا وهو _ لاق نأ ىلا _ ملعلا لها

 ريغ نوكي نأ طرشب نكل اندنع نيلوقلا دحأ وه لوقاو . ىهتنا . ثيدحلا اذهب
 . ملعأ هللاو . عاجطضالا ىلا ضرفلا ةالص ىنف عجرو دوعقلاو مايقلا ىلع رداق

 موقيف لماحتي نأ هنكمي ىذلا ضرتفملا لمح نم رحح نبا هركذ ام حص اذاو

 : هل وق ىنعم نوكيف اضيب أ هبلع بيغرتلا مالك لمح حص هد وعمق زاوج عم :7 عم

 .ادعاق ىلصو مايقلا ىف ةقسملا لمحتي مل اذا ىنعي ( كلذ فصنف ادعاق ىلص ناو )

 زجعلا مكحب هقحلت ةحداف ةقشم هقحلت نكلو مايقلا ىلع ردق ولو :: دعاوقلا ىف لاق

 هل لضفالا وهف ةقسنملا لمحت ناو . ملعأ هللاو ىنعي . خلا . مايقلا هنع طقسل

 حص اذه مت اذاو ء فصنلا ىلع ىهف لمحتي مل ناو . رجالا ةلماك هتالص بتكتو

 . ملعأ هللاو . الوا هتركذ ىذلا ثحبلا اذه

 ةراشا انيلا ةفاضالاب . خلا ( ادعاق مكدحا ةالص ) : هلوق ىف نأ رهاظلا مث

 ادعاق هتالص نأ ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم نا نم انموق ضعب ركذ ام ىلا

 ( ادعاق ىلص نمو ) : هلوق رجح نبا لاق . امئاق هتالص نع اهرجا صقني ال

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا نا ىنغلب ) :: لاق رمع نب هللا دبع ثيدحل امئاق هتالص نع

 .اسلاج ىلصي هتدجوف هيناف ( ةالصلا فصن قَع ادعاق لُجَرلاًةالَص ) : لاق ملسو
 : لَجا ) :: لاقف هتربخأف ( ؟ هللا هت اي كلام ) : لاقف ىسأر ىلع ىدي :تعضوف

 نا ىلع ىنبني اذهو . ىئاسنلاو دواد وباو ملسم هجرخا ( كنم دَحأَك تسل نكلو
 ىلص هصئاصخ ىف ىعفاشلا ذع دقو حيحصل ا وهو هباطخ مومع ىف لخاد ملكتملا

 . ك . ةلأسملا هذه ملسو هيلع هللا

 ةالص ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيبار ام تلاق ( : هلوق )283

دعب هظفلو هدعب ىذلا ثيدحلا بساني ام ىراخبلا هيف داز ( طق اسلاج ليللا
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 ىلص هللا َلوُسَر َرَت ل اهنأ هتربخا اهنا نينمؤملا ما ةشئاع نع ) دانسالا ركذ

 اذإ ىتح . ادعاق ةرق َناَكَف نسا ىتح طق اداَق ليللا ةلص ٌقَصي ملسو هيلع هللا
 لاق : رجح نبا لاق ( عگر٤ث ةيآ نيبأ وا نيالك نم وحن اَرَقَق عاق عكزي نأ دارا

 نسا ىتح اهلوقبو . ةضيرفلا جرختل ليللا ةالصب كلذ ةشئاع تديق : نيتلا نبا
 مدقي ناك هنأ تدافأو . ةالصلا ميدتسيل هسفن ىلع ءاقبا الا كلذ لعف ام هنأ ملعتل

 هلعل ( ءاقبا ) : هلؤقو . ىهتنا ث كلذ نم هقيطي امع سلجي ال ناك هناو . مايقلا

 . ملعأ هللاو . هتمحرو هيلع تيعر اذا نالف ىلع تيقبأ نم

 لملو خسنلا نم هتيار اميف .اذكه ( هتالص ىف ىعقي ال نأ ىلصملا ىهن ) : هلوق

 نودَتهَن ال هف » : هلوقو ه باتلا لحا لعي ًالَتِل » : ىلاعت هلوق ىف امك ةدئاز ( ال )

 نا ىلا نودتهي ال ىأ . نودتهي الب قلعتم هناب لوقلا ىلع (1) « هلل اودّجَسيَال نآ

 .مهلامع] نم لدب وأ مهدصب قلعتم هناب لوقلا ىلع هفالخب ( ال ) ةدايزب اودجسي
 ثيدحلا ظفلو همدع نع ال ءاعقالا نع عقو امنا ىهنلا نال ةدئاز اهنا انلق امناو

 . ( ةالّصلا ىف كرَوَتلاَو ءاعقالا نع هت ) ريغصلا عماجلا ىف

 .اهطقتلا ىأ ةبحلا رئاطلا رقن نم فاقلا مضب ىنعي ( ارقن اهرقني ناو ) : هلوق

 . الثم اهدوجس الو اهعوكر متي الف هتالص لجعتسي هنأ ىنعملاو

 اميف اذكه ( اهبصني الو هيعارذ شرفي نا بلكلا ءاعقا عيبرلا لاق ) : هلوق

 ءاهقفلا ريسفت الو ةغللا لهأ ريسفت بساني ال رهاظلا بسحب وهو خسنلا نم هتيأر
 اشرتفم هتسأ ىلع سلج اذا بلكلا ءاعقا : لاق ثيح حاحصلا ىف هركذ ام ىلع

 هيتيلا عضي نا وهو ةالصلا ىف ءاعقالا نع ىهنلا ءاج دقو 4 هيدي ابصانو هيلجر
 نآ مهدنع ءاعقالاف ةغللا لهأ اماف ءاهقفلا ريسفت اذهو . نيتدجسلا نيب هيبقع ىلع

 اذهو . خلا . هرهظ ىلا دناستيو هيقاس بصنيو ضرالاب هيتيلا لجرلا قصلي
 : ىف لاق ثيح هللا همحر ليعامسا خيشلا مالك هيلا ليمي ىذلا وه ريسفنلا
 نيذخفلا بصن عم نيتيلالا ىلع سولجلا وهو ءاعقالا ةسماخلا ( ةالصلا تاهوركم )
 فالخلا دوج وب رعشي ( مهضعب دنع ) ::: هلوقو . ىهتنا . دهشتلا ىف مهضعب دنع

 هركذ ام ة امهدحأ نيرسفت عيب رلا ريسفت ريغ حاضيالا ىف هل ركذ دقو . هتيفيك ىف

 فلتخاو :: لاق ثيح نيتدجسلا نيب امب هديقي مل هنا الا ءاهقفلا نع حاحصلا بحاص

 ىلع هيتيلا عضي نا : مهضعب لاق ةالصلا ىف هنع ىهنملا ءاعقالا ةفص ىف ءاملعلا

٠ 24 ةيالا ى لمنلا ةروس (1)
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 حاحصلا بحاص هركذ ام ىناثلاو . خلا . ناطيشلا ىتمقممب فرعي ىذلا وهو هيبقع

 : نورخآ لاقو : لاق ثيح ضرالا ىلع نيديلا عضو 7 داز هنأ الا ةغللا لهأ نع

 .هيقاس بصنيو 0 ضرالاب هيتيلا قصلي نا وه ةالصلا ىف هنع ىهنملا ءاعقالا ىنعم

 بجوي رظنلاو _ لاق نأ ىلا - عابسلاو بالكلا لعفت امك ضرالاب هيدي عضي و

 ىف ركذ هللا همحر بيبح نب عيبرلا نا ريغ _ لاق نأ ىلا - ريسفتلا اذه ىدنع

 همحر هلوقف . خلا . امهبصني الو ةالصلا ىف هيعارذ شرفي نأ ::: لاق ءاعقالا ريسفت

 فلاخم ءاعقالل عيبرلا ريسفت نآ ىلا ةراشا هيف . خلا ( عيبرلا نا ريغ ) : هللا
 لاق . انموق بتك ضعب ىف ركذ ام اضيا كلذ ىلع لديو . ءاملعلا نيب روهشملل

 عضيو هيذخف و هيقاس بصنيو ضرالاب هيتيلا لجرلا قصلي نأ ءاعقالا : ىمقلعلا {

 هينيلا عضي نأ : وه ليقو بلكلا ىمعقي امك ضرالا ىلع هيدي
 . نييأرلا نيبأ لوالا ىأرلاو نيتدجسلا نيب هيقاس بصنيو
 نالوق هيف ءاعتالا نأ هنع لدعي ال ىذلا باوصلاو : ىوونلا لاق

 عونلا اذهو بلكلا ءاعقاك ضرالا ىلع هيقاس بصنيو هيتيلا قصلي نا : امهدحا

 نيتدجسلا نيب هيبقع ىلع هيتيلا لعجي نأ ىناثلاو . ىهنلا هيف درو ىذلا هوركملا وه

 همحر ليعامسا خيشلا دارم اذه ناكو . خلا . ةنس هنأب سابع نبا دارم اذهو

 لمجي نأ وه ءاعقالا نا اوأر موقو) : ءاعقالا ىف نيلوقلا ةياكح دعب لاق ثيح هللا

 ناك هنأ سابع نبا نع ىورو . (هيمدق ردص ىلع سلجي ناو هيبقع ىلع هيتيلا
 . خلا ( مكيبن ةنس وه ةفصلا هذه ىلعو دوجسلا ىف نيمدقلا ىلع ءاعقالا ) : لوقي

 دعقي نآ وهو درقلا دوغق ىه اهنال اضيا اندنع زوجت ال ةفصلا هذه نأ رهاظلاو

 اذا الا كلذ هل ىتأتي ال هنال اممردص ىلع سلجيو ىنعي هيمدق بصنيو هيبقع ىلع

 . ملعأ هللاو . رهاظ وه امك نيمدقلا رودص ىلع سلج

 ةفصل الو . تايحتلا ةءارق دنع اعرش ةبولطملا دوعقلا ةفصل انه ضرعتي ملو .

 . مايقلا ىلع ردقي مل نم دوعق

 هناف دوعقلا ةفص اماو : لاق ثيح حاضيالا بحاص اهنيب دقف : ىلوالا امأ

 . ىرسيلا هلجر ىلع هدامتعا نكيلو هيلجر ىلع دعقيلف دهشتلل لجرلا دعق اذا
 ث اميمج ضرالا ىلا امهلصويلو ىرسيلا صمخا ىف ىنميلا هلجر نانب لعجيلو

- لاق نأ ىلا _ هتالصب هيلع سأب الف ىنميلا صمخا ىف ىرسيلا نانب لعج ناو
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 دوعق لثم ليلدلا هيلع ماق ام الا ةالصلا دسفي ال دوعقلا عيمج نا ةلمجلابو

 . عجاريلف . ةفص لك نيبف . خلا . ءاصفرقلا سولجو كولملا عيبرتو ةشبحلا

 وه ىذلا ضيرملا دوعق ةفص امأو : لاق تيح اضيا اهنيب دقف : ةيناثلا اماو

 , دهشتلا دوعقك دعقي :: مهضعب لاق ىلصي نا دارأ اذا زجعلا دنع مايقلا نم لدب

 لمعجيو كلذ هنكمأ نا ضرالا ىلا امهلصويو هيلجر فقويو دعقي نورخآ لاقو

 . مايقلا ةالصك كلذك ىلصيو ىنميلا ىلع لامشلا هلجر نانب مدقيو ةجرف امهنيب

 لك ىلع ءىموي وأ دوجسلا ىلع ردق اذا دجسي له اضيأ فالخلا ركذ مث . خلا
 . ملعا هللاو ؟ هدنع هب ردصملا وهو لاح

 رهاظ ( ةالصلا ةداعا هيلعف ةعبرالا هوجولا هذه نم ائيش لعف نمو ) : هلوق

 ليعامسا خيشلا مالك رهاظ عم تافتلالا قلطمو ءاعقالا ىلا رظنلاب لكشم اذه

 (تاهوركملا) : ىف لاق ثيح تادسفملا نم ال تاهوركملا نم امهلعج هناف هللا همحر

 ومو ءاعقالا ةسماخلا لاق مث . هفلخ نم ىري نأ ربغ نم اليلق تافتلالا ةيناثلا

 عيب رلا مالك لمحي ناب تافتلالا ىلا رظنلاب امهنيب عمجلا نكميو . خلا . سولجلا
 (بلعثلا تافتلا) : ثيدحلا ىف هلوق هيلا دشريو هفلخ نم ىآر اذا ام ىلع هللا همحر

 . ءاعقالاك درقلا دوعق نأ رهاظلاو . نيلوق هيف لعلف ءاعقالا امأو . هريغ جرخيل

 ءاسفرقلا دوعقو.كولملا عيبرتك ركذ ام ريغ دوعقلا نم تائيه نع ىهنلا ءاج دقو
 امهعضي هيديب ىبتحي مث ىبتحملا ةدعق لجرلا دعقي نا وهو : حاضيالا ىف لاق

 عضي نأ وهو : حاضيالا ىف لاق مث . ةشبحلا دوعقو ناطيشلا ىبقعو . هيقاس ىلع
 ىلص هنا ىور ام ليلدلاو . هيمدق رودص ىلع سلجيو ةالصلا ىف هيبقع ىلع هيتيلا

 هللا همحر فنصملا نأ رهاظلا . ىهتنا . ناطيشلا ىبقع نع ىهن ملسو هيلع هللا

 ناف درقلا لدب بلكلا دوعق ركذب ةشبحلا دوعقو ناطيشلا ىبقَع ركذ نع ىنغتسا
 يبقعو ةشبحلا دوعقو درقلا دوعت ىنعم نا ريسفتلا ىف هللا مهمحر مهمالك لصحم
 . ملعأ هللاو . مدقت امك مهضعب ريسفت ىلع ءاعقالا ىف كلذكو . دحاو ناطيشلا

 ىلا اهيلجر درتو اهكاروأب ضرالا ىلا ىضفت نأ هتيفبكف ةارملا دوعق امأو

 . ملعا هللاو ى نميالا بناجلا

 ( هباحصا نهملعي ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا ناك تاملك تايحتلا )_(3
 هَباَحُصا هني ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور : حاضيالا ىف ثيدحلا ظفل
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 ىذلا وهو .اهبوجوب لوقلا ىلع هب لدتساو . خلا نآرقلا ةروس ممهسلَعب امك َدّمصَتلا
 نم بجاو ضرف ةالصلا ىف تايحتلا ةءارقو : لاق ثيح دعاوقلا ىف هب ردص

 . اهب الا ةالصلا متت ال ةنسلا

 دهسنت امهدحأ :: ةثالث ىلع هللا مهمحر ةباحصلا نع روثأملا دهشتلاو ::: لاق مث

 كلذ ىف لاقي ناكو تابيطلا تاولصلاو هلل تاكرابملا تايحتلا ىهو سابع نبا

 , هتاكربو هللا ةمحرو ءىبنلا اهيأ كيلع مالسلا . ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت

 هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا
 انباحصا هب ذخ] ىذلا وه دهشتلا اذهو : لاق مث ث هلوسرو هدبع ادمحم نأو

 ىابف : لاق مث ثلاثلاو ىناثلا دهشتلا ركذف . خلا . ىعفاشلا كلذ ىلع مهقفاوو

 . هللا ءاش .نا هيلع ساب الف ناسنالا ذخا ظافلالا هذه

 :نولوقي اوناك مالسلا هيلع ءىبنلا نامز ىف مهنا انباحصا بتك ضعب ىف ركذو
 '. خلا . هللا ةمحرو ءىبنلا ىلع مالسلا . هتوم دعبو . ءىبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 ىلع مالسلا : هلوق نا دعاوقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا مالك حيرص مث

 رطانقلا ىف همالك كلذكو . خسنلا نم هانيار ام عيمج ىف وه امك واو ريغب +ىبنلا
 ابدانم سلجاف : لاق ثيح اهل ةفص ال تاولصلا ىلع ةفوطعم تابيطلا لعج هنأ الا
 . ىلاعت هلل ةرهاطلا قالخالا ىا تابيطلاو تاولصلا نم هب ىلدت ام عيمج ناب حرصو
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا كبلق ىف رضحاو . كلملا هانعمو تايحتلا كلذكو

 تابيطلا تاولصلا هللا همحر لعجف . خلا ءىبنلا ىلع مالسلا لقو ميركلا هصخشب
 خيسشلا مالك هلثمو . مالسلا هيلع ءىبنلا ىلع مالسلا فناتساو هللا ىلا ةعجار
 لصفو . تاولصلا ىلع تابيطلا فطع هناف هجاهنم ىف هللا همحر ديمس نب سيمخ

 مالكو .تايحتلا ىنعم ىف هنايب ىتأيس امك هلبق امع مالسلا هيلع ءىبنلا ىلع مالسلا

 . ءىبنلا ىلع مالسلاو هلوق ىف واولا توبث ىف حيرص هللا همحر حاضيالا بحاص
 ءىبنلا ىلا وأ هللا ىلا ةعجار ىه له تابيطلا تاولصلا ىف فالخلا دوجو ىلع لديو
 نمل تايجتلا ةءارق نم ءىزجملا ردقلا ىف فالخلا ركذ دعب لاق ثيح مالسلا هيلع
 ىم امنا مهضعب دنع تابيطلا تاولصلا نا كلذو : هصن ام مالسلا لبق ثدحا
 هتاكربو هللا ةمحرو ءىبنلا ىلع. مالسلاو نوكيو مالسلا هيلع ءىبنلا ىلع ةالصلا

. هلل هلوق دنع هرخآ ىلاعت هللا ىلا عجارملا نوكي اذه ىلعف . خلا هيلع افوطمم
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 ىف ركذي ملو . هللا امهمحر جاهنملا بحاصو رطانقلا بحاص مالك نم رماظلا وهو
 . ملع] هللاو . مالسلا لصفو تابيطلا فطع ىنعأ هريغ هحرشو ىراخبلا

 ثيح حاضيالا مالك هيلع لدي اميف حيرص وه ام تالاهجلا حرش ىف تيار مث

 دمحم ىباو فلخي نب ناميلس عيبرلا ىبأ خيشلا نيب فالخلا هيف عقو مالك دعب لاق

 تاولصلا ىف افلتخا امهنأ اضيأ ىنثدحو : هصن ام هللا امهمحر ىننللا هللا دبع

 اهناو سمخلا تاولصلا اهنا عيبرلا وبأ خيشلا لاقف ؟ ىه ام تايحتلا نم تابيطلا

 هدنع ءىبنلا ىلع مالسلا و . ءىبنلا ىلع ةالصلا اهنا هللا دبع دمحم وبآ لاقو . هلل

 ةفص تابيطلا نا ىلع لدي اعم امهمالك نكل . ىهتنا تابيطلا تاولصلا ىلع فوطمم
 ناسنالل زوجي هنأ هللا مهمحر اعيمح مهمالك نم ذخؤيو اهيلع ةف وطعم ال تاولصلا

 . ملع] هللاو . ءاش ةياور ىأب ذخالا

 . نيرثكالا لوق اذه هلل كلملا ( تايحتلا ىنعمو ) : هلوق

 لاقف تايحتلا ىنعم ىف فلتخاو هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلا لاق

 : سابع نبا لاقو . ءاقبلاو كلملا : ةيحتلا ءاهقفلا رثكاو ةديمع وبأو رمع نبا

 ءامسأ ىه تاكرابملاو س دجملا تايحتلا : بوبحم نب دمحم نب ريشب لاقو . ةمظعلا

 تاولصلا ىه تاولصلاو . هيلع ىركذو نهركذ نل ةكرب هنال . ىنسحلا هللا

 ٠ ةبيكازلا ةحلاصلا لامعالا ىه تابيطلاو . ةضورفملا سمخلا

 نم هتاكربو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل ١ ىلع ىلامت هلل ( نم ةيحتلا وه مالسل ١

 نم مالسلاو ‘ ةمعنلاو هللا نم ةمحرلا وه ءىبنل ١ ىلع هللا نم مالسلا ليقو . ةكربلا

 . ةم السل او ةمحرل ١ ىنعمب انيلع مالسل او ةيحنل ١ وه ضعب ىلع مهضعب نم نعملىىملا

 هئايلوال ةرخآلا ىنو ايندلا راد ىف نمؤملا ريغو نمؤملا تعسو دق انبر ةمحر نال

 . ةصاخ

 الا هلا ال نا نقيتساو ملعأ ىأ ( هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا )
 : دهشأو . هريغ ةدابعلا قحتسي الو . ءىش هلثمك سيل . دمص درف . دحأ دحاو هللا

 بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم نأ بير الو ي هيف كش ال اقيدصت قدصاو نموأ

 ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرا . هلوسرو هللا دبع ىبرعلا ىشرقلا ىمشاهلا

. هرخآ ىلا نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا
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 هللا ىلص ءىبنلل لاق مالسل ١ يلع ليربج نأ تايحتلا ادب نأ انغلب و لاق مث

 هللا ىلص ءثىبنلا لاقف . ( هلل تايحتلا ) : كل لوقي ىلاعت هللا نا : ملسو هيلع

 اناو مالسلا هيلع ليربج لاقف . ( تاَبيطلاَو تاوََصلاَو ) : لوقا انأو ملسو هيلع

 لاقي ناك كلذك ليقو . ( هئاكَرَبَو هللا ةمَُرَو ىتلا اهيأ َكيَلع مالسلا ) :: لوقا
 دابع قَعَو ًانْيَلَع مالَسملا ) : لاق هنع هللا ىضر ركب ابأ نا ليقو . ءىبنلا ةايح ىف

 هةحخو هللا الإ ةلتإ ال نأ دهشا ) : هنع هللا ىضر رمع لاقو . ( يحلاصلا للا
 2 1 ح 8 .ه. ء4 , 4 ذ ور و هر ود ه ۔ 2 4 ۔ ه .4 ه ۔٥ 4 ر 4 2 -

 ضعب لاقو . ( ملَسَو .هيلع هللا ىلص هلوسَرَو هدّبَع ادّمَحَم نأ دهشاو هل كيرش ١

 ( نوكرتشملا ةرك ولو هلك نيدلا ََع هرهظَيِل قحلا نيدو ىلاي هلسرأ ) : ةباحصلا
 . خلا . انتالص ىف هلوقن ام مامت اذهف

 مهنأ هللا همحر حاضيالا بحاص ركذف لبجلا لهأ نم انباحصأ اماو لوقأ
 « ح ۔ ه إ ٥٥. , ه. ۔ - ذ ۔,ے ,, 4٨4 ر۔ ١ ۔ذ۔4ے.٩, 4 ه ه ۔4٠ .

 نارق . قَح توملا نأو . قح رانلا ناو .قح ةنحلا نأ دهشأ ) دهشتلا دعب نوديزي
 لاق ( رؤبقلا ىف َنَم تصب هللا نأو . اهيف بيَرًال ةينآ ةماسلا نأو .”ق{ح َتْعَبلا

 هذه ىردا الو . تاملك رشعلا نم وهو . ديحوتلا مامت نم هنأل ادج نسح وهو

 . ىهتن ١ . مالسلا هيلع ءىبنلا نع وأ ةمئالا صعب نع ارثأ وأ اناسحتسا مهنم ةدايزل ١

 همالك درونف كلذ ريغو اهبارعا ىفو تايحتلا ىنعم نايب ىف رجح نبا لاطاو

 : لاق دئاوفلا نم هيف امل

 . ةمظعلا ليقو . ءاقبلا ليقو . مالسلا اهانعمو ةيحت عمج ( تايحتلا ) : هلوق

 تسيل : ريرضلا ديمس وبأ لاقو . كلملا ليقو . صقنلاو تافآلا نم ةمالسلا ليقو

 ىمحي نكي مل ةبيتق نبا لاقو . كلملا هب ىيحي ىذلا مالكلا اهنكل هسفن كلملا ةيحتلا

 تايحتلا ىنعملا ناكف تعمج اذهلف ة هصخت ةيحت كلم لكل ناكو . ةصاخ كلملا الا

 نكي مل ىوغبلا مث ىباطخلا لاقو . هلل ةقحتسم اهلك كولملا ىلع اهب نوملسي ىتل ١

 ىنعم اهنم (1) لمعتساو اهظافلا تمهبا اذهلف هللا ىلع ءانثلل حلصي ءىش مهتايحت ىف
 : ىربطلا بحملا لاقو . هل ميظعتلا عاونا ىأ ( هلل تايجتلا ) : اولوق لاقف ميظعتلا

 ىنعمب اهنوكو اهركذ مدقنملا ىناعملا نيب اكرتشم ةيحتلا ظفل نوكي نأ لمتحي

 ٠. ىهتنا ٠ انه بسنأ مالسلا

 . ١

 نم كلذ نم مع] وه ام وأ . سمخلا دارملا ليق ( تاولصلاو ) هلوق : لاق

 . تاوعدلا ليقو . اهلك تادابعلا دارملا ليقو ث ةعيرش لك ىف لفاونلاو ضئارفلا

٠ اهنم ديفتساو باوصلا لعل خسنلا ىف اذك (1)
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 ةيلعفلا تادابعلا : تاولصلاو . ةيلوقلا تادابعلا : تايحتلا ليقو . ةمحرلا ليقو

 . ىهتنا . ةيلاملا تادابعلا : تابيطلاو

 هللا ىلع هب ىنثي نا نسحو مالكلا نم باط ام ىأ ( تابيطلاو ) هلوقو : لاق

 ليقو . هللا ركذ تابيطلا ليقو . هب نويحي كولملا ناك امم هتافصب قيلي ال ام نود
 '. معأ وهو ةحلاصلا لامعالا ليقو . ءانثلاو ءاعدلاك ةحلاصلا لاوقالا

 تايحتلا ) ريدقتلا نوكيف مالسلا ىلع ةيحتلا تلمح اذا ديعلا قيقد نبا لاق

 صاصتخا ىف كش الف ءاقبلا ىلع تلمح اذاو . ( هلل ةرمتسم كولملا اهب مظعت ىتلا

 " . ةماتلا ةمظعلاو ىقيقحلا كلملا كلذكو . هب هللا

 زوجي ال ةبجاو هلل اهنأ ) ريدقنلا ناك سنجلا وأ دهملا ىلع ةالصلا تلمح اذاو

 لضفنتملا هنأ ) هلل هلوق ىنعم نوكيف ةمحرلا ىلع تلمح اذاو . ( هريغ اهب دصقي نأ

 امآو . رهاظف ءاعدلا ىلع تلمح اذاو . ءاشي نم اهيتؤي هلل ةمانلا ةمحرلا نال ( اهب

 لاوقالا لمشيف 0 ىلوأ معأ وه امب اهريسفت لعلو لاوقالاب ترسف دقف تابيطلا

 . بئاوشلا نع ةصلاخ ةلماك اهنوك (ةبيط) و . فاصروالاو لاعفالاو

 كلذ نأ ىأ . ةدابعلا ىف صالخالا ىلع هيبنت هيف ( هلل ) هلوق ىبطرقلا لاقو
 ركذ امم كلذ ريغو كولملا كلم نأب فارتعالا هب داري نأ لمتحيو . هلل الا لعفي ال

 . هلل ةقيقحلا ىف هلك

 . .تايحتلا ىلع افطع تابيطلاو تاولصلاو نوكي نأ لمتحيو ىواضيبلا لاتقو

 اولاق . اهيلع ةفوطعم تابيطلاو فوذحم هربخو أدتبم تاولصلا نوكي نأ لمتحيو

 كلام نبا لاقو . ةلمجلا ىلع درفملا فطعل ةيناثلاو ةلمجلا ىلع ةلمجلا فطعل ىلوالاو

 تاولصلاو كلوق ناك فوذحم فوصومل ةفص نكت ملو ادتبم تايحتلا تلعج اذا
 . ضمب ىلع اهضعب لمجلا فطع باب نم نوكف هتوعنم ىلع تعن فطعي الئل ادتبم

 . ىهتنا . واولا طاقسا دنع دحوي ال ىنعملا اذهو اهنتدئافب ةلقتسم ةلمح لكو

 ىا هدعب امو هيف زوجي ىوونلا لاق ( ءىبنلا اهيأ كيلع مالسلا ) هلوق : لاق

 نيحيحصلا ةياور ىف دوجوملا وهو لضفا تابثالاو اهتابثاو واولا فنح مالسلا
 فذح مث . كيلع امالس تملس كيلع مالسلا لصا ىجطرقلا لاق لاق نأ ىلا -

ىلع ةلالدلل ءادتبالا ىلع عفرلا ىلا بصنلا نع لدعو . هماقم ردصملا ميقاو لمنلا
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 ىذلا مالسلا كلذ ىأ ىريدقتلا دهعلل اما فيرعتلا مث . هرارمتساو ىنعملا تؤبث

 ممالا ىلا هجو ىذلا مالسلا كلذكو . ءىبنلا اهيا كيلع ءايبنالاو لسرلا ىلا هجو
 هفرعي ىذلا مالسلا ةقيقح نا :: ىنعملاو سنجلل اماو . انناوخا ىلعو انيلع ةفلاسلا

 دهعملل نوكي نا زوجيو . انيلعو كيلع لزني نم ىلعو . ردصي نم نعو دحاو لك

 : لاق . (6) « ىقلأ نيذلا مدابع ّقَع ماَلَسَو » : ىلاعت هلوق ىلا ةراشإ ىجراخلا
 . ىهتنا . ةركنلا ريدقت نم ىلوأ ريداقتلا هذه نأ كش الو

 نم هجو وهو ..ميظعنلل هيف ريكنتلا نأ دماح ىبا نع ديلقالا بحاص ىكحو

 هودرفي نأ مهملع : ىواضيبلا لاقو . ةمدقتملا هوجولا نع رصقي ال حيجرتلا هوجو

 اوصخي نا مهملع مث . مهيلع هقح ديزمو هفرشل ركذلاب ملسو هيلع هللا ىلص
 امالعا نيحلاصلا ىلع مالسلا ميمعتب مهرمأ مث . منهأ اهب مامتهالا نال . الوا مهسفنا

 . مهل الماش نوكي نأ ىفبني نينمؤملل ءاعدلا نأب هنم

 هللا ءامسا نم مسا مالسلاو . ةماقملاو ماقملاك ةمالسلا ىنعمب مالسلا : ليقو

 ةفآو بيع لك نم ملاس هنأ ىنعملاو 0 ةغلابم مسالا عضوم ردصملا عضو ىلاعت

 ليقو . هراكملا نم تملس ىأ ءاعدلا ( كيلع مالسلا ) انلوق ىنعمو . داسفو صقنو

 . هللا مساب هيلع كربت هنأك ( كيلع مالسلا مسا ) هانعم

 ىف هنع ايهنم هنوك عم رشب باطخ وهو ظفللا اذه عرش فيك : ليق ناف

 . ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم كلذ نا باوجلاف ؟ ةالصلا

 ءىبنلا اهيا كيلع هلوق ىف باطخلا ىلا ةبيغلا نع لودعلا ىف ةمكحلا ام ليق ناف

 لقتنيف ءىبنلا ىلع مالسلا لوقي ناك قايسلا هيضتقي ىذلا وه ةبيغلا ظفل نا عم
 امب ىبطرقلا باجا ؟ نيحلاصلا مث سفنلا ةيحت مث ءىبنلا ةيحت ىلا هللا ةيحت نم

 نأ لمتحيو . ةباحصلل هملعي ناك ىذلا هنيعب لوسرلا ظفل عبتن نحن هلصحم
 نذا تايحتلاب توكلملا باب اوحتفتسا امل نيلصملا نا : نافرعلا لها قيرط ىلع لاقي

 نا ىلع اوهبنف . ةاجانلاب مهنيعا ترقف تومي ال ىذلا ىحلا ميرح ىف لوخدلاب مهل

 بيبحلا مرح ىف بيبحلا اذاف اوتفتلاف . هتعباتم ةكربو ةمحرلا ىبن ةطساوب كلذ
 ٠ ىهتنا هتاكربو هللا ةمحرو ءىبنلا اهيآ كيلع مالسلا نيلئاق هيلع .اولبقاف ، رضاح

٠ 59 ةيآلا 0 لمنلا ةروس (6©
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 هنامز نيب ةرايغملا ىضتقي ام اذه دوعسم نبا ثيدح قرط ضعب ىف درو دقو

 اذو . ةبيغلا ظفلب .لاقيف هدعب اماو باطخلا ظفلب لاقيف ملسو هيلع هللا ىلص

 . خلا ىراخبلا حيحص ىف ناذثتسالا ىفف . روكذملا لامتحالا هجو ىف شدخي امم
 هتافو دعب لاقي امو هتايح ىف لاقي ام نيب ةرياغملا ىلع لالدتسالا نم هيف لاطأ ام

 . ملعا هللاو . انباحصا بتك ضعب نع دعاوقلا ىف هركذ امك ملسو هيلع هللا ىلص

 ىثنالاو ركذلا ىلع عقي سرفلا حاحصلا ىف لاق ( اسرف بكر ) : هلوق _- 0

 لوقت نل ةصاخ ىثنالا تدرا ناو سيرف سرفلا ريغصتو . ةسرف ىثنالل لاقي الو
 . خلا : ءاهلاب ةسيرف الا

 طقس ثيح كلذ ناك امناو رجح نبا لاق . طقس ىآ ( هنع عرصف ) :: هلوق

 ىلص هللا لوسر بكر : لاق اضيأ رباج نع نايفس ىبا ةياور ىف امك سرفلا نع
 عذجلاو . خلا همدق تكفناف ةلخن عذج ىلع هعرصف ةنيدملاب اسرف ملسو هيلع هللا

 . حاحصلا ىف هركذ امك حتفي دقو ءىشلا لصا رسكلاب

 رجح نبا لاقو : ليلخلا لاق شدخ ىنعمب لوعفملل ءانبلاب ( جف ) : هلوق

 ٠ دلجلا رشق شدخلاو . شدخلا شحجلا

 تقفنا ملسو هيلع هللا ىلص همدق تناك : رجح نبا لاق ( نميالا هقش ) : هلوق

 ىفو . ( نميالا هقش سحج ) سنا نع ىرهزلا ةياور ىف هلوق اماو _ لاق نأ ىلا

 ةالصلا باب ىف مدقت امك ( هفتك وا هقاس شحج ) سنا نع ديمح نع ديزي ةياور
 - لاق نأ ىلا _ نيرمالا عوقو لامتحال كفنا همدق نوك كلذ ىفاني الف حوطسلا ىلع

 حيرج نبا لاق انجرخ املف ( نميالا هقش ) ىرهزلا نم تظفح : نايفس لاق
 قمشلا نم شدخلا لحمل ةرسفم ةياورلا هذه نأ ركذف . خلا ( نميالا هقاس )

 تمهب] ةسئثاع نا ةصقلا ىف ام لصاحو : لاق . هبعوتسي مل شدخلا نال : نميالا

 ةلملا رباج نيعو سرفلا نع طوقسلا وهو ببسلا سناو رباج نيبو . ىوكشلا
 ىذ ىف تناك ةصقلا هذه نأ نابح نبا دافاو . مدقلا كاكفنا ىهو ادعاق ةالصلا ىف

 . ىهتنا . ةرجهلا نم سمخ ةنس ةجحلا

 ومو تاولصلا نم ةالص ىلصف ىراخبلا ىف ( سلاج وهو ىلصف ) :: هلوق
اهنال ضرفلا دارملاو . ارهاظ دهعلل ماللا : ىبطرقلا لاق : رجح نبا لاق , دعاق
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 خ تااك كساك كناكم

 نع ضايع ىكحو ٠4 ةلفانلا فالخب اهل نوعمتجي مهنأ مهتداع نم فرع ىتلا

 دواد ىباو ةميزخ نبا دنع رباج ةياور ىف ناب بقعتو . الفن تناك اهنا مساقلا نبا

 : سنا ثيدح ىف نا الا اهنييعت ىلع فقأ مل نكل , ىتايس امك ضرف اهناب مزجلا
 . ىهتنا . رصعلا وأ رهظلا . ةيراهن اهنأكو ( ذثموي انب ىلصف )

 ةشئاع ثيدح فلاخي هرهاظ : رجح نبا لاق ( ادوعق هءارو انيلصو ) :هلوق
 : تلاق اهنأ ةشئاع قيرط نم ىراخبلا ىف ثيدحلا ظفل نا كلذو : لوقأ . خلا

 هءارو ىلصو اسلاج ىلصف كاش وهو هتيب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص

 : رجح نبا لاق . خلا . لاق فرصنا املف اوسلجا نا مهيلا راشاف امايق موق
 هيلا لآ ام ىلع رصتقا هناكو . اراصتخا هذه سنا ةياور ىف نا امهنيب عمجلاو

 امايق ةالصلا اوادتبا مهنأ اذه ىلع لصاحلاو . خلا . سولجلاب مهل هرمأ دعب لاحلا

 . ملعأ هللاو ; اودعقف اودعقي نأب مهيلا ىمواف

 ةحص ىلع هب لدتسا : رجح نبا لاق ( ادوعق اولصف ادعاق ىلص اذاو ): هلوق

 ركذ دعب لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص كلذكو . خلا . سلاجلا ةماما

 فيك ءالؤه فلتخاو . دعاقلا ةماما زاوجب ضعب لاقو : دعاقلا ةماما ىف فالخلا

 ىلع ليلدلاو . نيحيحص اوناك ولو ادوعق نولصي : مهضعب لاق ؟ هفلخ نم ىلصي
 دارملا نأ مهضعب ىعداو : رجح نبا لاق . خلا . سنأ قيرط نم ىور ام اذه

 بقع كلذ ركذ هنال نيتدجسلا نيبو دهشتلا ىف هسولج ىف هب ىدتقي نأ رمالاب

 اوماق دهسشنلل سلج امل هنا ىلع لمحيف : لاق . دوجسلاو عفرلاو ع وكرلا ركذ

 : رباج ثيدح ىف هلوقب كلذ ىلع هبن دقو . اعضاوت سولجلاب مهرمأف هل اميظعت

 دوصت مهو مهكولم ىلع نوموقي مورلاو سراف لعفك _ نولعفت افنآ متنك نا )
 ثيدحلا قرط قايس نأبو . داعبتسالاب هريغو ديعلا قيقد نبا هبقعت و ( اولعفت الف
 : . ةالصلا عيمج ىف ميمعتلا دارملا نأ نم هيف لاطا ام . خلا . هابات

 حاضيالا ىف لاق . خلا ( لدعلا ةمئا فلخ اذه زوجي امناو رباج لاق ) :: هلوق

 هللا ىلص هنأ ىور ام ليلدلاو امايق هفلخ نولصي امنا : نورخآ لاقو . هدمب

 مهب ىلصي ركب وباو دجسملا ىلا ىنأف هيف تام ىذلا هضرم ىف ةّقافإإ ىار ملسو هيلع

 اذه نم موهفملاف . ةالصلا مهب متأف ادعاق ركب ىبأ نيمي نع فصف هنع هللا ىضر

نوكيو . مايق مهو ادعاق سانلا مؤي . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ثيدحلا
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 .خلا هلعف رخآ وهو هيف تامىذلا هضرم ىف هنال مدقنملا هلوقو هلعفل اخسان اذه هلعف

 . هصن ام سولجلا ثيدح ةياور دعب لاق ثيح لوقلا اذهب ىراخبلا ىف مزجو
 اسلاج ىلص اذا ) : هلوق خوسنم اذه : ىديمحلا لاق هللا دبع ةديبع وبآ لاق

 سانلاو اسلاج كلذ دمب ىلص مث ميدقلا هضرم ىف ناك اذه نال ( اسولج اولصف

 نم رخآلاف . رخآلاب ذخؤي امناو دوعقلاب مهرمأي مل : هللا دبع وب] لاق . مايق هعم

 هضرم ىف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نال . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لعف
 . ىهتنا . مايق هفلخ سانلاو اسلاج هيف تام ىذلا

 .مهد وعق ىضتقي ام ةالصلا ىف مهل ثدحي مل ام ىنعي ( الف مهريغ اماو ) : هلوق

 ماما ناك اذا الا دعاقلا ةماما زوجت ال هنأ ىدنع بج وي رظنلاو حاضيالا ىف لاق

 وهو ضرملا هل ثدحف ىلصي اماما ناكو . هللا همحر ديز نب رباج لاق امك لدعلا

 . ىهتنا . ملعأ هللاو . دعاق وهو مهب متي هناف ةالصلا ىف

 ليخلا بوكر ةيعورشم . مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو : رجح نبا لاق
 هللا ىلص ءىبنلل قفتأ امم طوقس اهنم هل لصحي نمل ىسانلاو اهقالخأ ىلع بردتلاو

 هللا ىلص هيلع زوجي هنأ هيفو . ةنسحلا ةوسالا هبو . ةعقاولا هذه ىف ملسو هيلع

 كلذب هرادقم ىف صقن ريغ نم اهوحنو ماقسالا نم رشبلا ىلع زوجي ام ملسو هيلع

 . ىهتنا . ةلالج هبصنمو ةعفر هردق دادزيل لب
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 نوعبرالاو ىداحلا بابلا

 ىلصملا يدي نبب زاوجلا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 ِهبَلَع اذام ىلّضملا يدي نا راملا 1 ول » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . « رشحلا لإ فقون

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق دي ز نب رب اج نع ةديبع وبآ .. 2

 فقول يلع اذام ىلحملا يد نبب راملا ملع ول » ملسو هيلع هللا

 : سانلا ضعب لاق: رباج لاق « هيد ننب رمي نأ نم هناخ نبعبزا
 لاقو _ ارهش نيعبرأ : نورخآ لاقو افيرخ نيعبرأ (1) ىنعي
 ٠. اموي نيعب رآ : نورخآ

 : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 ١ ه ك ۔۔4 42 .
 ىف ناك اذإ مكتخأ نار (« :1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نإف عاتصتنأ ام (2) ةرذل هيدي ب رمم اذح عدي الك كصلا
 . ,هناطيش وه امنإف ةلتاقيلك ىتأ

 ثتك : تلاق اهنأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع ؤبأ _ 244 .
 هيتبق ىف لجرو َمَلَسَو هيلع هللا ص هللا لوسر قدي يب مان]
 اميف ستل نيموي ثوليبلاو امْهتطكب ماق اذإؤ ىنرمَع دَجَس ادف
 لبقتسي ال » ىرخآ ةياور ىف ىهنلا درو دقو : رباج لاق.حيياَصَم
 . « اناويح هيألص ىف (3) لُجَؤلا

 تلبقأ : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 5
 ىآ مالتخالا تْزَماَت دق رنئموي انآو رامح ىلع كار انآو موي تاذ

 ٠ ىنعي طاقسا ةغسن ىف (1)

 ٠ هاردسيلو خ (ة)
٠ ال نا خ (ة)
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 ذئموي ںياَنلاب نيسي ملسو ميكَع هللا نص رلا لوسرو هلوا براق
 رامجلا تلتزاف ثلرتف ٍتَّصلا ضب يدي يب تزَرَمَق (4) انيي
 . ثحا لع ةكني ملك ٍتَّصلا ىف تلَحَدَق عتري

 د دع دم
 ىنعي . ىلصملا ىدي ىنيب راملا مثا ىلا ةراشالا بابلا ىف ام لصاح لوقا (1

 ةالصلا عطقي ال هنا ىلا ةراشالاو . اقلطم راملا عفد زاوج ىلاو . القاع اغلاب ناك اذا

 لدت ىتلا ثيداحالل هللا همحر ضرعتي ملو . نيريخالا نيثيدحلا ىف امك ءىش

 هللا ىلص ءىبنلا نع ةريره ىبأ ثيدحك ةالصلا عطقت ءايشا كانه نأ ىلع احيرص

 ذجتي مل ناو . اَمِيَس ههجو اقلت لَمْجَلَك مكدعأ نص اذإ ) :: لاق هنا ملسو هيلع
 ( هند نمت َوَم ام هرضي ال مث هيدي نيب طخ هديب ًطخيلف دجي مل ناو . ًاصَعَق
 اذإ ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب ةحلط ثيدحكو

 : رجح نبا لاق ( هيد نيب َرَم امب لابي مل لخلا ةرخؤم لثم ىنتضملا يدي نيب ناك
 زوجو اهرسكب ةديبع وبأ مزجف ءاخلا اماو . ةنكاس ةزمه مث هلوأ مضب هترخؤمو

 رخؤمو مدقم لاقي ال لاقف ىكم نبا كلذ سكعو . حتفلا ةبيتق نبا ركنأو . حتفلا
 حتفب مهضعب هاورو . طقف حتفلاب لاقيف اهريغ ىف اماو ةصاخ نيعلا ىف الا رسكلاب

 هيلا ذنتسي ىذلا لحرلا رخآ ىف ىذلا دوعلا اهب دارملاو ءاخلا ديدشتو ةزمهلا
 . عارذ اثلث ليقو 0 عارذ ليقف اهريدقت ىف اوفلتخاو _ لاق نأ ىلا - بكارلا

 تناك رمع نبا لحر ةرخؤم نأ عفان نع قازرلا دبع فنصم ىف نكل . رهشأ وهو
 ءامسلا ىف رابشا ةثالث اهنا لاقي دقو : حاضيالا ىف لاقو . ىهتنا . عارذ ردق

 ةدئاف نم ولخي ال مالسلا هيلع ءىبنلا لوق : .اولاقو د لاق نا ىلا _ رابخالا هذهل

 دصف . ةالصلا عطقي ىلصملا ىدي نيب رمي ام ضعب نال . ىلوأ هب رمأ ام لامعتساف

 دجسي مل ام ءايشالاهرنه نم"ءْىَّم ةالصلا عطقي ال : ضعب لاق : لاق مث ةريثك ءايشا
 ( مْتْمتَشا امم اوأرداق ةنم ةالصلا عطقي ال ) :: مالسلا هيلع هلوقب اولدتساو ث هيلع
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب ةشئاع مون ثيدح ركذف . خلا

 فلالاب بتكو فرص ركذ اذاو ثنؤتو ركذت ىنم نال حيحصلا وهو خسنلا ىف فلالاب اذكه (4) _
 ىا ءامدلا نم هيف ىنمي امل ىنم ىمس هنيونتو هركذت ضعب راتخاو ءايلاب بتكيو فرصي ال ثنا اذاو

 ىف ءايلاب ىهو ةيثاي ةملكلا نال هفرصو هركذت ةروص ىف فلالاب هتباتك هجو رهظي مل ضعب لاق قاري
٠ قاحسا وبا ها ىنايلا صقانلا ىف سوماقلا اهركذو برعلا ناسلو حاحصلا
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 نيديلاب ربعو : رجح نبا لاق . هنم برقلاب هماما ىأ (ىلصملا ىدي نيب) هلوق (2
 نيبو هنيب رم اذا : ليقف كلذ ديدحت ىف فلتخاو . امهب عقي لغشلا رثكأ نوكل

 .ىهتنا رجحب ةيمر ردق نيبو هنيب : ليقو . عرذا ةثالث نيبو هنيب : ليقو . هدوجس

 . ة١دصلا عطقي ال ىذلا راملا ىف كلذ رادقمل هتيأر اميف انباحصأ ضرعتي ملو

 نكت ملو طخي مل ناو : حاضيالا ىف لاق . ةالصلا عطقي اميف كلذل اوضرعت امناو

 عطق اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ ىف ىلصملا ىلع ةالصلا عطقي امم ءىش رمف ةرتس

 مكحلا نا رهاظلاو . خلا . عرذأ ةثالث : موق لاقو . عرذا ةعبس : موق لاقو . هيلع

 ) عاطتسا اه هأرديلو ) : ىتآلا ثيدحلا ىف هلوق نأ الا راملا مث ا ىلا رظنلاب كلذك

 . ملعأ هللاو . هب رق ىلع لدي ام

 تسيلو ( مثالا نم ) ىنيهمسشكلا داز : رجح نبا لاق ( هيلع اذام ) : هلوق

 ةبيش ىبا نبا فنصم ىف نكل لاق نأ ىلا - ناياورلا نم ءىش ىف ةدايزلا هذه

 . خلا . الصا ىنهمشكلا اهنظف ةيشاح تركذ نوكي نا لمتحيف . مثالا نم ىنعي

 هقحلي ىذلا مثالا رادقم ملعي ول راملا نا ىنعي ( رشحلا ىلا فقول ) : هلوق

 . مثالا كلذ هقحلي ال ىتح ةروكذملا ةدملا فقي نأ راتخال ىلصملا ىدي نيب هرورم نم

 دودعملا مهب و ىنامركلا نع القن : رجح نبا لاق ( نيعبرأ فقول ( : هل وق )243

 ىروارل ا كش نكل دودعملا نيع هنأ قايسلا رهاظ تلق : لاق . اميظعت و رمالل اميخفت

 ىأرلاب لاقي ال اذه لثم نال كلذك فنصملا ةياور نأ رهاظلاو :: لوق] . خلا . هيف

 . ملعأ هللاو

 امهادحا .:: نيتمكح ركذلاب نيعبرالا ىنامركلا صيصختل نا مث : رجح نب ا لاق

 نوك انهيناث . ةرشع ىف تبرض ريثكتلا ديرأ املف دادعالا عيمج لصا ةعبرالا نوك

 : لاق دشالا غولب اذكو ةقلعلاو ةغضملا ةفطنلاك نيعبراب ناسنالا راوطا لامك

 اهنأ اهلعلو ىلوالا ةمكحلا ىنعم ام لماتي : لوقأو . ىهتنا . كلذ ريغ لمتحيو

 . فولالاو تآملاو تارشعلاو داحآلا نم اهبتارم ىلا رظنلاب دادعالا لصأ

 ناك ربخ هنأ ىلع بصنلاب انتياور ىف اذك : رجح نبا لاق ( هل اريخ ) : هلوق

 هناك مسا اهنأ ىلع ىبرعلا نبا اهبرعاو . ىذمرتلا ةياور ىهو عفرلاب ريخ مهضعبلو

اهمسا نوكي نأ لمتحيو . ةفوصوم اهنوكل ةركنلاب ءادتبالا غيوست للا راشأو
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 ةياور بساني امنا بارعالا اذه نكل . ىهتنا . اهربخ ةلمجلاو نأشلا ريمض

 همحر فنصملا ةياور ىف بصنلا امأو ( هل .اريخ نيعبرأ فقي نأ ناكل ). ىراخبلا
 هيلع لولدم ردقم طرشل اباوج تعقو ةفوذحم ناكل ربخ هنآ ىلع رهاظلاف هللا

 ىنامركلا ليوانت هديؤيو ( هل اريخ نيعبرأ فقو ولو ) ريدقتلاو قباسلا باوجلاب

 وه سيل ول باوج ( نيعبرا فقي نأ ناكل ) :: هلوق ىف لاق ثيح ىراخبلا ةياورل

 ( هل اريخ ناكل نيعبرأ فقو ولو نيعبرا فقول هيلع ام ملعي ول ) ريدقتلا لب روكذملا

 ىهنلا ثيدحلا ىنعم ناف رورملا ميرحت ىلع ليلد هيف : ىوونلا لاق : رجح نبا لاق
 . ىهتنا . اذه ىلع ديدسلا ديعولاو :ديكالا

 . تاهيبنت : لاق نأ ىلا رئابكلا ىف دعي نأ كلذ ىضتقمو : رجح نبا لاق

 ىهنلاب ملع نمب صتخي مثالا نآ ( ملعي ول ) هلوق نم لاطب نبا طبنتسا اهدحا
 نم فورعم وه نكل كمتبت هيف كلذ نم هدخآو : رجح نبا لاق . ىهتنا . هبكتراو

 . ىهتنا . ىرخأ ةلدأ

 نالف طابنتسالا امأ . اندنع لطاب روكذملا مكحلاو طابنتسالا نم لك لوقاو

 مكحلا امأو , رهاظ وه امك ىهنلاب ملعي مل ناو راملل مثا توبث ىلع لدي ثيدحلا

 نوكي الو . مثالا عفري ال لهجلا نالف ىهنلاب ملاعلاب مثالا صاصتخا وهو روكذملا
 فراقي مل ام تامرحملا لهج ىف اندنع رذعيو نايسنلاو أطخلا هعفري امناو . ةجح

 رهاظ اهيناث . مولعم وه امك هيف هللا مكح ملعي ىتح ءىش ىلع مادقالا هل زوجي الو

 ىلصملا ىدي نيب ادماع فقو نمب ال رم نمب صتخي روكذملا ديعولا نا ثيدحلا
 . راملا ىنعم ىف وهف ىلصملا ىلع سي وسنلا ةلعلا تناك نا نكل . دقر وا دعق وأ

 درقنملاو مامالاب ةيكلاملا ضعب هصخو لصم لك ىف ىهنلا مومع هرهاظ اهثلاث
 هل ةرتس همامأ وأ هل ةرتس هماما ةرتس نال هيدي يبرم نم هرضي ال مومأملا نال

 . ىهتنا

 لعلف . ةالصلا عطقي ىذلا راملا ىف هللا مهمحر انباحصأ مالك رهاظ وعو لوقأ

 ةيكلاملا نم ضعبلا اذه ىلع ادر رجح نبا لاق نمكل . كلذك اهعطقي ال ىذلا راملا

 ىلصملا نع جرحلا عفر ديفت ةرتسلا نال ىعدملا قباطي ال روكذملا ليلعنلاو

. راملا نع ال
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 راملا لاوحا مسق ةيكلاملا نم ءاهقفلا ضعب نا ديملا قيقد نبا ركذ اهعبار

 : ماسقأ ةعبرا ىلا همدعو مثالا ىف ىلصملاو

 ىلوالا ةروصلاف . هسكعو اعيمج نامثاأي هسكعو ىلصملا نود راملا مثاي : لوالا

 . ىلصملا نود راملا مثايف ةحودنم رامللو عورشم ريغ ىف ةرتس ىلا ىلصي نأ

 الو ةرتسلا نع ادعابتم وأ ةرتس ريغب كولسم عورشم ىف ىلصي نا : ةيناثلا

 . راملا نود .ىلصملا مثايف ةحودنم راملا دحي

 ۔ اعيمج نامثايف ةحودنم راملا دجي نكل ةيناثلا لثم : ةثلاثلا

 . ىهتنا . اعيمج نامثاي الف ةحودنم راملا دجي ال نكل ىلوالا لثم : ةعبارلا

 ىتح فقي لب اكلسم دجي مل ولو اقلطم رورملا عنم ىلع لدي ثيدحلا رهاظو لاق

 ىف حاضيالا ىف ام ىلع انباحصأ مالك رهاظو لوقا . خلا هتالص نم ىلصملا غرفي

 . ملعأ هللاو . روكذملا ليصفتلا ىلا ريشي ىلصملا ىلع ةالصلا عطقت ىتلا ءايشالا

 فالتخالا . اذه نم دارملا لعل . خلا ( افيرخ نيعبرا سانلا ضعب لاق ) : هلوق

 . ملعا هللاو . ىأرلاب لاقي ال اذه لثم نال تاياورلا ىف

 فيطلو ةراشالاب ىأ ىبطرقلا لاق رجح نبا لاق ( عاطتسا ام هارديلو ) : هلوق

 اوعمجاو لاق . لوالا نم دشا ىناثلا هعفد ىف ديزي ىأ ( هلتاقيف ) هلوقو . عنملا

 ةالصلا ىلع لابقالا ةدعاق كلذ ةفلاخمل حالسلاب :هنتاقي نا هنم مزلي ال هنا ىلع

 . ىهتنا . اهيف عوشخلاو اهب لافتشالاو

 ىبرعلا نبا دعبتساو . ةقيقح هلتاقي نأ هل نأ ةيعفاسلا نم ةعامج قلطاو لاق

 ىلعامسالا هاور دقو _ لاق نأ ىلا _ ةعفادملا ةلتاقملاب دارملا :: لاقو سايقلا ىف كلذ

 ديلاب عفدلا ىف حيرص وهو (تَقذَيلَو مردَص ىفةهتيي َلَمجَيلَق ىبآ نإف ) ظفلب
 ناف ۔ هلتق ىلا ىدا ولو دشابف ىبأ ناف هوجولا لهساب هدري اولاقف _ لاق نآ ىلا

 .امهيف نامض ال ةحابملا ةلتاقملاو . هتلتاقم هل حابا عراشلا نال هيلع ءىش الف لتق

 لقنو . ةلاحلا هذه ىف ةيدلا بوجو ىف افالخ مهدنع نأ هريغو ضايع لقنو

 لسملا الو هعفديل هناكم نم ىشملا هل زوجي ال هنأ ىلع قافتالا هريغو لاطب نبا
 ىوونلا لاقو _ لاق نا ىلا _ رورملا نم ةالصلا ىف دشا كلذ نال هتعفادم ىف ريثكلا

بودنم هناب انباحصأ حيرص لب عفدلا اذه بوجوب لاق ءاهقفلا نم ادحا ملعا ال
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 مل وا هيف مهمالك عجاري مل خيشلا ناكف رهاظلا لها هبوجوب حرصو لاق . ىهتنا

 . ىهتنا . مهفالخب دتعي
 هنال ناطيشلا لعف هلعف ىأ رجح نبا لاق ( ناطيش وه امناف ) : هلوق

 دقو عئاش سنالا نم دراملا ىلع ناطيشلا قالطاو . ىلصملا ىلع شيوشتلا الا ىبا

 اذه ىف لاطب نبا لاقو . (1) « نجلاو يالا َنيِطاَيَش ه : ىلاعت هلوق نآرقلا ىف ءاج

 ىنامملل مكحلا ناو نيدلا ىف نتفي نم ىلع ناطيسشلا ظفل قالطا . زاوج ثيدحلا
 ىنبم وهو لاق . ىهتنا هرورم درجمب اناطيش راملا ريصي نأ ةلاحتسال ءامسالا نود

 . ثحب هيفو ىسنالا ىلع ازاجمو ىنجلا ىلع ةقيقح قلطي ناطيشلا ظفل نأ ىلعأ
 ةياور ىف عقو دقو ث ناطيشلا كلذ ىلع هل لماحلا امناف ىنعملا نوكي نأ لمتحيو

 نم ةزمح ىبا نبا طبنتساو _ لاق نأ ىلا _ ( ناطيشلا هعم ناف ) ىليعامسالا

 ةقيقح ال ةفيطللا ةعفادملا هلتاقيلف هلوقب دارملا نا ( ناطيش وه امناف ) : هلوق

 . اهوحن و ةيمسنلاب هنع ةرتسلاو ةذاعتسالاب ىه امنا ناطيشلا ةلتاقم نال . لاتقلا

 دشأ ناكل ةلتاقملا ةقيقح هلتاق ولف . ةرورضلل ةالصلا ىف ريسيلا لعفلا زاج امناو

 عفدل وأ رورملا نم ىلصملا ةالص ىف عقي للخل ةلتاقملا لهو لاق . راملا نم هنالص ىلع

 ىلع ىلصملا لابقا نال رهظا لوالا لب هريغ لاقو . ىناثلا رهاظلا ؟ راملا نع مثالا

 دوعسم نبا نع ةبيش نبا ىور دقو . هريغ نع مثالا عفدب هلافتشا نم هل ىلوا هتالص

 ملعي ول ) رمع نع ميعن وبآ ىورو هتالص فصن عطقي ىلصملا ىدي نيب رورملا نأ
 ( سانلا نم هرتسي ءىش ىلا الا ىلص ام هيدي نيب رورملاب هتالص نم صقني ام ىلصملا

 امهو . راملاب صتخي الو ىلصملا ةالصب قلعتي للخل عفدلا امهاضتقم نارثا ناذهف

 لوقا . ىهتنا ىأرلاب لاقي ال امهلثم نال عفرلا مكح امهلف اظفل نيفوقوم اناك ناو

 ةالصلا ىف للخل عفدلا ىنعأ لوقلا اذه نايضتقي مهدعاوقو انباحصا مالك رهاظو

 . ملعأ هللاو

 خلا (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب مانأ تنك تلاق) : هلوق _- 24

 دجسي مل ام كلذ لبق ركذ امم ءىش ةالصلا عطقي ال لاق نمل حاضيالا ىف هب لدتسا

 ىلا اضيأ راشا ىذلا ىراخبلا بحاص ىنعي هناكو مالك دعب رجح نبا لاق . هيلع

 هركو _ لاق نآ ىلا - مئانلا ىلا ةالصلا نع ىهنلا ىف دراولا ثيدحلا فيعضت

٠ 112 ةيآ نم : ماعنالا ةروس )٢(
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 نع ىلصملا ىهلي امم هنم ودبي ام ةيشخ مئانلا ىلا ةالصلا كلامو سوواطو دهاجم

 ام ىلع اندنع نيلوقلا دحا وه مئانلا لابقتسا زاوج مدعو لوقا . هرخآ ىلا هتالص
 . ملعأ هللاو . هللا همحر فنصملا هيلع جرعي ملو حاضيالا ىف

 دجس اذاف ) اهلوق ليلدب هدوجس ناكم ىف ىأ ( هتلبق ىف يالجرو) : هلوق

 : ىلاعت هلوق ىف امك نيعلاب نوكيو . انه امك ديلاب نوكي رمغلا نأ ملغأو . ( ىن زمغ

 نيعلاب زمغلا اماو زئاج ديلاب زمفلا نأ هنم ذخؤيو (5) « َنوُرَماَعَتَي مهب اورم اإَو ه
 : لاق ثيح لالحلا ىف ولو زئاج ريغو رئابكلا نم هنا ىلع تالاؤسلا: ىف صنف

 زكولاو . ديلاب زممهلاو . ناسللاب زمللاو . نيعلاب زمغلاو . سأرلاب زمرلا )

 , سارلاب زمرلا ريغ رانلا نآرقلا ىف اهيلع هللا دعوا دق رئابك اهلكو . عباصالاب

 سابملا ىبا نع ناميمجس نب ىسيع ركذ اميف لالحلا ىف ولو ةغئاس ريغ اهلكو
 . (6) خلا ( هللا مهمحر

 ءوضولا ضقني ال ةأرملا سمل نأ ىلع ( ىن زمغ ) اهلوقب لدتسا دقو رجح نبا لاق
 . خلا ةالصلا عطقت ال ةارملا نأ ىلعو . ةيصوصخلاب وا لئاحلا لامتحاب بقعت و

 . . لامتحاب تبثت ال ةيصوصخلا نال رظن بيقعتلا ىقو لوقأ

 هب تدارا اهناك رجح نبا لاق س ( حيباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو ) :: هلوق
 دمعب اوراص مهناب راعشا هيفو لاطب نبا لاق . ةفصلا كلت ىلع اهمون نع راذتعالا

 سيل ذئموي تويبلاو ) : اهلوق ىفو رخآ لحم ىف لاقو . خلا نوحبصتسي كلذ
 دنع اهزمغي هنوك كلذ ىلع ركعي الو . اهب لاغتشالا مدع ىلا ةراشا ( حيباصم اهيف
 لغشلا نال . دوواد ىبال ةياور ىف احيرص عقو امك اهيلجر ناكم دجسيل دوجسلا

 . ىهتنا . هقح ىف هركي مل كلذ نمآ نمف . ملسو هيلمب هللا ىلص هقح ىف نومام اهب

 ( اناويح هتالص ىف لجرلا لبقتسي ال نا ىرخا ةياور ىف ىهنلا درو ) : هلوق
 اصطاق كلذ لعج ثيح ميرحتلا ىلع هيف ىهنلا لمح هنا حاضيالا مالك نم ذخؤي

 لابقتسالا كلذكو لاق ثيح فاضم فذح ىلع ( اناويح ) هلوق لعج هناو . ةالصلل

 ٠ نيففلملا ةروس ()

 سانلا نوذؤي نيذلا ىف تدرو امنا ةيآلا نا عم ةيصعمو ةريبك لالعلا ىف كلذ نوكي فيك رظنا (6)
٠ ةاغطلاو نيربكتملا نم تافرصتلا كلتب
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 لبقتسي نا ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور امل ةالصلا عطقي ناويحلا هوجول

 ثيدحلا ىف فاضملا ريدقت ىلع لديو لوقا 0 خلا ناويحلا نم ائيش هتالص ىف لجرلا

 ضرعي ناك هنا ) ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع رمع نبا نع ىراخبلا هاور ام

 . ( اضرع اهلمجي ىا ءارلا ديدشتب ضزمي ) : هلوقف . خلا ( اهيلا ىلصيف هتلحار

 هيلع ركني مل امنا : لوقي نآ لئاقل . ( دحا ىلع ركني ملف ) : هلوق - 5
 ضعب ىدي نيب هرورم نال راكنالا هيلع قحتسي ام لعفي مل ةقيقحلا ىف هنال دحا

 نم مدقت امك هيف ررض ال مامالا ىدي نيب وأ مهماما نيبو مهنيب رمي مل اذا فصلا

 . ملعأ هللاو . هفلخ نمل ةرتس مامالا نأ

 ص

. ] ناا أقنا : 9
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 نوعبرالاو ىناثلا بابلا

 ةالصلا ىف وهسلا ىف

 لوسر نع ىنغلب : لاق ديز نب (1) رباج نع ةديبع وبأ - 6
 هءاج لصي ماق اذإ مكدحا نإ »: لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ..

 َدَجَو اذإق ص ٌمَح ىردي (2) ال ىتح هتالص ونَلَع َنتبَلق ناطيشلا
 لاق : عيب رلا لاق « شيلاَج وهو نبَتَدَجَس دعيلف كلذ مكدحأ
 هدحو ناك اذإ امآو همامإ فلخ لجرلا ناك اذإ كلذ : ةديبع وبأ

 . هتالص دعيلف

 لاق 5 لاق ةري ره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 17

 ناطيشلا ربأ ةالصلل يدون اذإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ذ ,ىتح لبقأ ءاتشلا ىضم اذإف نيزتلا عمسي ل ىتح تؤصض هت
 هيفنو ءرملا َنبَب رطعي ىتح لبقأ ىضم اذا ىتَح ريبذا (3) بوث
 يردي الو (4) لْجَولا نضي ىتح اذك ركذا ء اذك ركذا : ُهل لوتقتق
 . ىلص مك

 ىلض هللا لوسر نإ : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 8
 د ح ه . . ٠2

 ٍتَرِصقأ هلل ١ لوسر اي هل ليقف > نيتنثا نم ملس ملسو هيلع هللا

 . مالملا ةئمب نيتدجس دَجَسَو ةالصلا نم ىقبب ام متأف ماقف ؟ ةَالَصلا

 ءىبنلا نع سابع نب ا نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبآ - 9
 غءاشقلا َرَضَحَو ةالصلا تميقأ اذإ »: لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ رباج طاقسا بطقلا ةغسن ىف (1)

 ٠ ىردي الو ىلصي ىتح بطقلا ةغسن ىف (2)

 . ةالصلل خ ()
٠ لجرلا طاقسا بطقلا ةغسن ىف (4)
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 4 ر ِ <2٠ ,2 .. .2 , , . ؟ % ۔..۔

 َلغَتشَيف ماعطلا ىلإ هسفن مكدحأ وعدت التل (5) ءاشقلاب اوأدبف
 . )6( » اهنم صقذَيش ةالصلا نمم

 لاق : تلاق اهنأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 ةلصلا ىف مكدَحأ ضعت ادإ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر / 7 هے 2 ۔ .. < <

 ح ٠ 2 م ة ۔ . ح 77٢ . :ح ٠۔ 4 ۔4۔ .ح
 هلعل ٌسعان َوَهَو ىلص اذار مكدحأ ناف .4 مونلا هنع بهذ ىتح دقرتلف

 . «تفن َبشسَيف هللا ريفْغَتَسَي بهذي

 دخ دمع جح

 . طلخ :ىنعمب ةففخم ءابلا حتفي وه ( هتالص هيلع سبلف ) : هلوق (7) - 86
 تطلخ. سبلأ رمالا هيلع تسبل كلوق ردصم حتفلاب سبللاو حاحصلا ىف لاق

 . خلا (7) « نوسبلي ام ْمهْبَلَع اَتسَبَللَو » : ىلاعت هلوق هنمو

 وهو . ىتأيس امك مالسلا دمب ىنعي ( سلاج وهو نيتدجس دجسيلف ) ::: هل وق
 نم امهنأ ىلع انباحصأ عمجاو . ناصقنلل وأ ةدايزلل انبجو ءاوس انباحصأ بهذم

 نم .راففتسا وأ ةالصلا ىنف هوهس نم لدب امه له .امهيف اوفلتخاو . ةالصلا مامت

 مالسلا ىفو امهيف لاقي اميف فالخلا كلذ ىف فالخلا ىلع ىنبنيو ؟ اهيف هوهس

 ىف هوهس نم لدب امهن.ا لاق نمف . ةالصلا ىف وهسلا رركتب امهرركت ىفو امهدعب

 ىف حبسي امك ةرم لك ىف اثالث ( ىلعالا ىبر ناحبس ) امهيف لوقي لاق ةالصلا -
 ةالصلا ىف وهسل ١ رركتب امهررمكي و . ةالصلا نم ملسي امك امهنم ملسي و . ةالصلا

 . ( ميتلا ةغت ناتدجنسس ونس لك )أ : مالسلا هيلع هلوق
 ( ىتم ناك يم ةللا كرْفْنَتْسَا ) لوقي لاق هوهس نم رافغتسا امهنا لاق نمو

 ( ملسو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلص ):لاق امهنم غرف اذاف س ةدجس لك ىف اثالث

 : . وهسل ١ رركتب امهرركي الو

 مالك رهاظو . ةدحاو ةرمب ةريثك لاعفال رفغتسي ناك امك حاضيالا ىف لاق

 اننامز ىف لمعلا هيلعو . هيلع فوقولاب ملعي امك لوالا لوقلا ىلا ليملا حاضيالا

 ٠ ءاشعلا لبق خ (5)
 ٠ حراشلا ىرج اهيلعو اهنم رصقيف خ (6)
٠ 9و ةيآ نم . ماعنالا ةروس (7)
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 هللا همحر عضولا بحاص مالك رهاظو . بعذملا وه امك امهدعب نوملسي مهناف

 دعب مالسلا هيلع ءىبنلا ىلع ىلصي مث اثالث رفغتسي هناب مزج ثيح ىناثلا ىلا ليملا
 . مالسلا بوجو نم بعذملا وه امع لدع مل رظناو امهدوجس

 هيف دوجسلا نأ ىلع لدي ةيئارلا ىف هللا همحر رصن ىبأ خيشلا مالك رهاظو
 هللا همحر هدارم لعلو . خلا ىضم ال تاحلصملا تامغرملا امه لاق ثيح ماغراو اربج
 بجاو وهسلا دوجس نأ هللا مهمحر انباحصأ مالك رعاظو . نيلوقلا ىلا ةراشالا

 هللا لوسر اهنس ةنس لاق ثيح هللا همحر حاضيالا بحاص لوق هيفاني الو
 امهدجس امهيسن ناف س ةبجاولا ةنسلا ىلع لمحي هناف . خلا ملسو هيلع هللا ىلص

 عكري ملو امهدجس ناو حاضيالا ىف لاق . امهيلصي نيتعكر رثا وأ ىرخا ةالص رثا

 . ملعأ هللاو . سأب الف

 لاق مامتالاو نيقيلا ىلع ءانبلا دعب ( هتالص دعيلف هدحو ناك اذا امأو ) :: هلوق
 متي هناف ىلص مك ىردي ال ىتح هيلع ارط نا ةالصلا ىف كشلا اماو : دعاوقلا ىف

 . هللا همحر ةديبع ىبأ لي وات ركذو هاورف . خلا ثيدحلا ىف ركذ ام اماو . ديعيو

 : نيتلاسم انه ركذف هللا همحر حاضيالا بحاص اماو

 بحاص اهركذ ىتلا ىهو مامتالا دعب اهنا ركذي ملو ةداعالاب اهيف مزج امهادحا

 ىتح هتالص ىف اهس ناو ) : لاق ثيح اوهس اهامس نكل . هللا همحر دعاوقلا

 ٠ اذهب لدتساو . ( مامالا فلخ ناك نأ الا هتالص ديعي هناف اهيف ناك نيا ىردي ال
 . هل ةديبع ىبأ ليوأتو ثيدحلا

 ىف كش نم امأو : لاق ثيح كشلاب اهيف ربعو لاوقأ ةثالث اهيف ركذ اهيناثو
 وأ ةدحاو وأ نيترم دجس وأ اعبرا وأ اثالث وأ نيتنثا وا ةدحاو ىلص له هتالص

 . كشلاب دبعي ال لجو زع هللا نال هلك اذه ىف نيقيلا ىلع ىنبي هناف ال ما عكر

 هيلع لاق هنأ ىور دقو . هتالص ىف داز هلعل ىردي ال هنال هتالص ديعي ضعب لاقو

 ناك اذا كسلاب لغتشي ال :: ضعب لاق . ( كبيري ال ام لا كبيري ام غد ) : مالسلا
 هللا ىلص ءىبنلا نا ىرت الأ : لاقف نيديلا ىذ ثيدحب لدتساو . ىلص دق هنا هدنع

 . ملع] هللاو . مهقدصي مل نيقي نع فرصنا ول هنال انقيتم نكي مل ملسو هيلع
 ىف كلذب حرص امك طارض ىا ( توص هل ناطيشلا ربدا ) : هلوق 17

واو نودب اللح تعقو ةيمسا ةلمج ( طارض هل ) : رجح نبا لاق . ىراخبلا



 293 ةالصلا ىف وهسلا ىف (42) بابلا

 _ لاق نأ ىلا - ( طارض هلو ) ىليصالا ةياور ىفو ريمضلاب طابترالا لوصحل

 لمتحيو . حيرلا جورخ هنم حصي ذغتم هنال هرهاظ ىلع هلمح نكمي : ضايع لاق

 مومضم تالمهمب ( صاصح هل ) ملسمل ةياور هبرقي و هرافن ةدش نع ةرابغ اهنأ

 ناطيشلا لغش هبش : ىبيطلا لاقو . ودعلا ةدشب هريغو ىعمصالا هرسف دقف لوالا

 مث . هريغ عامس نع هعنميو عمسلا المي ىذلا توصلاب ناذالا عامنس نع هسفن

 . ىهتنا . هل احيبقت اطارض هامس

 جارخا دمعتي هنأ هرهاظ : رجح نبا لاق ( نيذانتلا حمسي ال ىنح ) : هلوق

 كلذ عنصي وأ . نذؤملا عامس نع هجرخي ىذلا توصلا عامسب لغتشيل امأ كلذ

 عامس دنع هل لصحي لب كلذ دمعتي ال نأ لمتحيو . ءاهفسلا هلمفي امك افافختسا

 لباقيل كلذ دمعتي نأ لمتحيو . اهببسب توصلا كلذ هل ثدحي فوخ ةدش ناذالا

 توصلا عفر بابحتسأ ىلع هب لدتساو . ٍِثَدَحلاب ةراهطلا نم ةالصلا بساني ام

 هعامس اهيف ىفتني ةيام ىلا دعبي هنا ىف رهاش (عمسي ال ىتح) ::: هلوق نال ناذالاب

 . خلا . توصلل

 لاق ( ءادنلا ىضق اذاف ) .:: ىراخبلا ةياور ىف ( ءادنلا ىضم اذاف ) : هلوق

 طرتشا نمل افالخ . لصف ةماقالاو ناذالا نيب ناك هنأ ىلع هب لدتسا رجح نبا

 .۔,ىهتنا . تقولا لوا ىلع ريبكتلا لوأ قبطني وأ تقولا لوا ةليضف كاردا

 ةروسكملا واولا ديدشتو ةثلثملا مضب : رجح نبا لاق ( بوث اذا ىتح ) : هلوق

 . هريغ مالعال غارفلا دنع هب وثب راشأ اذا بوث نم ليقو ،‘ عجر اذا باث نم ليق

 , هحيحص ىف ةناوع وبا مزج كلذبو ةماقالا.انه بيوثتلاب دارملا روهمجلا لاق

 هلصأو تميقا ىا ( ةالصلاب بوث ) : ىبطرقلا لاقو . مهريغو ىقهيبلاو ىباطخلاو

 ملسم ةياور هيلع لديو . بوثم وهف انتوص در نم لكو . ناذالا هبسي ام ىلا عجار
 ضعب معزو 0 ( بهذ ةماقالا عمس اذاف ) ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ ةياور. ىف

 يح ةالصلا ىلع يح ) ةماقإلاو ناذألا نيب نذؤملا لوق بي وثنتلاب دارملا نأ نييفوكلا

 ىبا نع فسوي ىبا نع رذنملا نبا كلذ ىكحو س ( ةالصلا ِتَماَق ذَم حالفلا ىلع
 بي وثنلا ةماعلا فرعت ال : ىباطخلا لاق _ لاق نا ىلا _ هب درفت هنأ معزو ةفينح

 ثيدحلا اذه ىف هب دارملا نكل ( مزتلا نم ربح ةالصلا ) : ناذالا يف نذؤملا لوق الا
 امنا فورعملا بي وثنلا نال لاق امك رهاظلا وه اذهو . ىهتنا , ملعا هللاو ةماقالا

. ملعا هللاو . ةالص لك ىف ماع .اذهو ةصاخ حبصلا ىف وه
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 ءاطلا مضب : رجح نبا لاق ( رطخي ىتح لبقا ) : هلوق
 نينقتملا نع هانطبضو ةاورلا رثكا نم هانعمس اذك : ضايع لاق

 ريصبلا رطخ نم هانعمو . سوسوي هانعمو . هجولا وهو رسكلاب

 هنيب رميف هنم وندي ىأ رورملا نمف مضلاب امأو . هيذخف هب برضف هكرح اذا هبنذب
 رطخي وه لاقو اقلطم مضلا هرداون ىف ىرهوجلا فعضو . هلفشيف هبلق نيبو

 . ىهتنا . ءىش لك ىف رسكلاب

 ىجابلا لاق _ لاق نأ ىلا _ هبلق ىأ : رجح نبا لاق ( هسفنو ءرملا نيب ) : هلوق
 هصالخاو هتالص ىلع هلابقا نم هديري ام رئاس نيبو ءرملا نيب لوحي هنآ : ىنعملا

 ١ . ىهتنا . اهيف

 ضعب ىف نآ : رجح نبا ركذ ( اذك ركذا . اذك ركذا هل لوقيف ) : هلوق

 لظي ىتح ركذي نكي مل امل ) ىراخبلا دازو . فطعلاب ( اذك ركذاو ) تاياورلا
 نكي مل ءىشل ىا ( ركذي نكي مل امل ) : رجح نبا لاق ( ىلص مك ىردي ال لجرلا
 ىذلل ةفينح وبأ طبنتسا مث نمو _ لاق نا ىلا _ ةالصلا ىف هلوخد لبق هركذ ىلع

 هسفن ثدحي ال نأ ىلع صرحيو ىلصي نأ هناكمل دتهي مل مث الام نفد هنأ هيلا اكش

 ىذلاو _ لاق نأ ىلا _ لاحلا ىف لاملا ناكم ركذف لعفف . ايندلا رمأ نم ءىشب

 نكي مل امبو . هب هلاب لفتشيل ملع هب هل قبس امب هركذيف كلذ نم معالا هنا رهظي

 ىف وأ ايندلا رومأ ىف نوكي نأ نم معا اذهو . هيف ركفلا ىف هعقويل هل قبس
 ؟ اهولتي ىتلا تايآلا ىنامم ىف ركفتلا كلذ لمشي له نكل ملعلاك نيدلا رومأ

 ١ . ىهتنا . ناك هجو ىاب هصالخاو هعوشخ صقن همزع نال كلذ دعبي ال

 ناذالا عامس دنع ناطيسلا بوره ىف ةمكحلا ىف ءاملعلا فلتخاو : لاق مث

 نذؤملل دهشي ال ىتح برهي ليقف ةالصلا ىف ركذلاو نآرقلا عامس نود ةماقالاو

 خلا . هل دهش الا سنا الو نج ةمايقلا موي نذؤملا توص عمسي ال هناف ةمايقلا موي
 . عجاريلف . هيف لاطا ام

 ىلص ) : حاضيالا ىف ثيدحلا ظفل . خلا ( نيتنثا نم َمَلَس ) : هلوق (8
 تيسن مآ ةالصلا ترصقا نيديلا وذ هل لاقف فرصنيل ماق مث نيتعكر هباحصاب
 نكي مل كلذ لك ) : لاقف . معن اولاق ؟ نيديلا وذ قدصا : لاقف ؟ هللا لوسر اي

ال ىلصملا نا لاق نمل مدقت امك هب لدتساو ( ترصق اهنأ الو تيسن ىنا ىدنع
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 ( ةالصلا ضقاون ةفرعم ) باب ئف ركذو . ىلص دق هنا هدنع ناك اذا كشلاب لغتشي
 ال نايسنلاو وهسلاب ةالصلا ىف مالكلا نا ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا مهضعب نا
 ىلص ءىبنلاو . ترصق دق ةالصلا نا نوناظ مهنال اوملكت امنا مهنال ىنعي اهدسفي

 لوالا لوقلاو : حاضيالا ىف لاق . تمت دق اهنا اناظ ملكت امنا ملسو هيلع هللا

 .خلا ثيداحالا نم هانمدق امب خوسنم ةالصلا ىف مالكلا نال انباحصا لوق وهو حصا

 فاقلا مض هيف زوجيو . ماهفتسالا ةزمهب ىنعي ( ةالصلا ترصقأ ) ::: هلوق

 داصلا مضو فاقلا حتفو . اهرصق هللا نا ىأ لومعفملل ءانبلا ىلع داصلا رسكو

 ليلد هيفو ى حجراو رثكا اذكه : ىوونلا لاق ةريصق تراص ىا لعافلل ءانبلا ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اوباهو ملع ريغل ءىش عوقوب اومزجي مل ذا مهعرو ىلع
 7 . خسنلا نامز نامزلا نال :نيديلا وذ همهفتسا امناو هولأسي نأ

 ةدحوم ادعب ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا رسكب قابرخلا همسا نيديلا وذو
 امهادحا ىف ليقو لوط هيدي ىف ناك هنال نيديلا اذ ىمس امناو فاق هرخآو

 . لذبلاب ليقو . لمعلاب اهلوط نع ةيانك ليقو ةقيقح ليقف
 ةداعلا تعنمو ادحتم سلجملا ناكو ربخ ةدايزب درفنا اذا ةقثلا نأ ثيدحلا ىفو

 نيديلا اذ نال باحصتسالاب لمعلا هيفو . هربخ لبقي ال نأ كلذ نع هتلنغ

 .حيرشتلل ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا لاعفا نوك عم لأسف مامتالا مكح بحصتسا

 نيب اوددرت ةباحصلا ةيقبو . خسنلل لباق تقولاو . وهسلا مدع لصالاو
 .مارحالا ةريبكت ىلا جاتحي ال ىنابلا نأ هيفو اوتكسف خسنلا زي وجتو باحصتسالا

 وهسلا دوجس ناو . ةالصلا عطقي ال اوهس ةالصلا نم جورخلا ةينو مالسلا ناو

 نأ نيقي ىلع ناك نيديلا اذ نال نيقيلاب الا كرتي ال نيقيلا نا هيفو . مالسلا دمب

 , هلاؤس هيلع ركني ملو كلذ نع لأس نيتنثا ىلع اهيف رصتقا املف عبرالا مهضرف
 هللا ىلص هنا ىلع ىنبني اذهو . قدصلا لهأ ربخب انيقي ريصي دق نظلا نا هيفو

 نيموماملا لوقل عجري مامالا نأ ىلع هب لدتساو . ةعامجلا ربخل عجر ملسو هيلع

 هديق نم مهنمو ث امهريغو دمحاو كلام لاق هبو ركذتي مل ولو ةالصلا لاعفا ىف

 كلذ فالخل اققحتم ناك اذا ام فالخب هنم وهسلا عوقول ازوجم اماما ناك .اذا امب

 نمو . ةباحصلل هعوجرو نيديلا ىذل ملسو هيلع هللا ىلص هعوجر كرت نم اذخ
اذهو : لوقأ ( ىنوَركَدَق تِتَسَت اَدإق ) : دوعسم نبا ثيدح ىف هلوق مهتجح
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 اذهب ةيفنحلا لدتساو . عجاريلف مامالا هيبنت. ىف مهمالك نم ذخؤي امك بهذملا وه
 دبال لب ةيحصم ءامسلا تناك اذا داحآلا ةداهشب لبقي ال لالهلا نا ىلع ثيدحلا

 . رجح نبا نم راصتخاب دارملا . ىهتنا . خلا . ةضافتسالا ددع نم هيف

 نع نوكي امنا وهسلا دوجس نأ ىلع ءاملعلا قفتا : دعاوقلا ىف لاق :: عرف

 نايتالا الا اهيف ىزجي ال ضئارفلاف . لئاضفلاو ضئارفلا نود ةالصلا ننس نايسن

 لئاضفلاو اهرسأب ةالصلا ةداعا بجوي ال امم اهنع وهسلا ناك اذا اهربج وأ اهب

 مالك ىلع ةيسنملا ننسلاو ضئارفلا ىف لوقلا لصاحو . ىهتنا . اهيف هيلع ءىش ال
 ركذت ناو . هتالص تلطب ثلاث دح ىلا هزواجت ىتح هيسن اذا ضرفلا نا حاضيالا

 اهلاق اهيسن اذا ةنسلا نأو . وهسلل دجسو .هدعب ام عم هذخأو هيلا عجر كلذ لبق

 طقف اهل دجس اهيسن اذا ةنسلا نآ ىلا مهضعب بهذو . وهسلل دجسو اهركذ ثيح

 . عجاريلف . ملعأ هللاو

 نوكي ىذلا وه هنال ركذلاب هصخ امنا هلعل ( ءاشعلاب. اوءدباف ) ;_ هلوق (29

 دنع رضح اذا ءاشعلا ىلع ماعطلا رئاس لمح ىضتقت ةلعلاو . ابلاغ ةالصلا تقو ىف

 . عوشخلا كرنت ىلا ىضفملا شيوشتلا ىنعأو ةالصلا ةدارا

 هديق نم مهنمف اوفلتخا مث بدنلا ىلع رمالا اذه روهمجلا لمح : رجح نبا لاق

 ىشخ اذا ام ىلازغلا دازو . ةيعفاشلا دنع روهشملا وهو لكالا ىلا اجاتحم ناك نمب

 لدي هيلعو . قاحساو دمحو ىروثلا لوق وهو هديقي مل نم مهنمو لوكاملا داسف
 راتخا نم مهنمو . ( ةالصلا لطبت ) ::: لاقف مزح نبا طرفاو . ىتآلا رمع نبا لعف

 هباحصأ دنعو . كلام نع رذنملا نبا هلقن افيفخ ماعطلا ناك نا الا ةالصلاب ءدبلا

 هب اقلعتم ناك وأ لكالاب سنفنلا قلعتم نكي مل نا ةالصلاب ادبي اولاق . ليصفت
 .ىهتنا . ةداعالا هل بحتساو مامطلاب ادب هلجعي ناك ناف س هتالص نع هلجعي ال نكل

 . سممشملا تباغ اذا برغملا ىلصي ناك هنا ىور ام ىتآلا رمع نبا لعفب دارملاو

 وهو ماقت مث ةالصلل ىدون دقو ءاشع هل مدقيف مئاص وهو هاقلي انايحا ناكو

 . ىهتنا . ىلصيف جرخي مث هءاضع ىضقي ىتح لجعي الو هءاشع كرتي الف عمسي

 ديري ىذلا ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك : ثيداحالا هذه ىف ىوونلا لاق

 . بلقلا لغسي امم هانعم ىف ام هب قحليو عوشخلا لامك باهذ نم هيف امل هلكا
ةظفاحم هلاح ىلع ىلص قاض ناف . ةعس تقولا ىف ناك اذا اذهو : رجح نبا لاق
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 نأ ىلع ىبطرقلا هب لدتساو : لاق مث . خلا . ريخأتلا زوحي الو تقولا ةمرح ىلع

 ةالصلا هتناف ناو لكالاب لغتشي هنآ هرعاظن ال بجاوب سيل ةعامجلا ةالص دوهش

 روضح لعج نابح نباك بوجولا ىلا بهذ نم ضمب نال رظن هيفو . ةعامجلا ىف
 هيفو اقلطم بوجولا طاقسا ىلع ذئنيح هيف ليلد الف ةعامجلا كرت ىف ارذع مامطلا

 - لاق نأ ىلا - تقولا لوأ ةليضف ىلع ةالصلا ىف عوسخلا ةليضف ميدقت ىلع ليلد

 : ناتدئاف

 قح ىلع دبعلا قح ميدقت باب نم .اذه نا موق نظ : ىزوجلا نبا لاق : ىلوالا

 . ةلبقم بولقب هتدابع ىف قلخلا لخديل قحل ةنايص وه امناو . كلذك سيلو هللا
 . ابلاغ ةعامجلا قاحل نع عطقي ال اريسي ائيش ناك موقلا ماعط نا مث

 اوءدباق ءاشعلاو ءاشعلا رضح اذا ( ': هقفلا بنك ضعب ىن عقي ام : ةيناثلا

 . خلا . ظفللا اذهب ثيدحلا بتك ىف هل لصأ ال ( ءاشعلاب

 ةالصلا نم دارملا لمل . خلا ( دقريلف ةالصلا ىف مكدحأ سعن اذا ) : هلوق (0

 هنال اهيف سمن ىتلا نم غارفلا دعب ةالصلا ىسني ال هنا دارملا نأو ةلفانلا ةالص

 اوُلِطْبت الو ه : ىلاعت هلوقل الفن تناك`ولو ةالصلا عطق زوجي ال هنأ مولعملا نم

 هتقو لوخد دعب ضرفلا نع مونلاب رمؤي ال هنأ اضيا مولعملا نمو (1) « مكلامعا

 » مهضعب لوق ىف كلاه هناف تقولا جورخ دعب اإلا هبتني ملو ةالصلا تقو لوأ ىف

 ضرفلا ريغ دارملا نا اضيأ لدي اممو . ىهتنا . عيضم هنال دماملا ةلزنم هتلزنمو

 ( ةسشَت تسق هللا رفغتسي بهذي هَلَحْ سعات وهو ص اذا مكدحا نا ) : هلوق

 بهني دارملا نوكي نأ الا مهللا اندنع ضرفلا ىف هوركم ءاعدلا و رافغتسالا نال

 ىتلا ىمه اهنال ليللا ةالص ىف اذه نآ رهاظلاو . ةالصلا نم مالسلا دعب رفغتسي

 . عجاريلف . ملعأ هللاو , كلذل ةنظم نوكت

٠ 33 ةيآلا . لاتقلا ةروس ()
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 نوعبرالاو ثلاثلا بابل ١

 ةالصلا ىف نا رقلا

 ءىبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 ءاشعلاو تيملاو اًميمَج رمتلاو رهظلا لص ملسو هيلع هللا ىلص
 . رطم الو رباس الو رقس الو يفؤَح ريغ ىف اعيمج (1) ةرخآلا

 ذامعم نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 كوبت امم ملسو هئَلَع هللا لص هللا لوسر َعَم اتمجَرَخ : لاق لبج نبا
 رمعلاو ركهظلا تب مَمْجَي ملسو هيلع هللا لص .ةللا لوسر ناكو

 ٣ 7 < م ث دي - .ر ۔ ( ه % . - ۔ %, 2٥ے؟ , ه
 رهظلا ىلصق جرَح“يث اموي ةالصلا رخاف : ذاعم لاق ءاشيلاو بركلاو
 . اًعيمَج َءاتفيلاو برقملا لصف جَرَعَف لَحَد مث اكييج رتملاو

 بويا ىبأ نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 . ٠ .< م َ 4 ر ح

 عمم تئيلَص : لاق ملسو مئَلَع هللا لص .هللا رلوسر بحاص يراصنألا
 ءاشعلاو برعلا عادولا ةّجَح ىف ملَسَو ميلع هللا َص رةللا لوسر م ٥٨ , م ؟ م - 4 ى . ۔1 إ ۔ ك× < ۔ 24 و م
 . اًميِمَج ةَمِلدزملاب

 م ح م
 ىف اهنم ركذ بابسال انباحصأ دنع نيتالصلا نيب عمجلا زوجي هنا ملعا

 ءايشا ةسمخل نيتالصلا عمج زوجي رثالا ىفو : لاق ثيح ةسمخ « عضولا ه

 تاقوأ هيلع تيفخ نم :ا ثلاثلاو . فندملا ضيرملا : ىناثلاو . رفاسملا اهدحأ

 تثابلا : سماخلاو . جحلل ةفرع موي ةفرعب فقاولا : عبارلاو . باحسلاب ةالصلا

 نوطبملاو ةضاحتسملا « دعاوقلا ه ىف دازو . خلا . تافرع نم ضافآ .اذا عمجب

 ءابشاو لاومألاو سفنألا ىف تاوفلا هنم فاخيب رذع هل نم : حاضيالا ىف دازو

 . عجاريلف . كلذ

٠ ةرخا طاقسا بطقلا ةغسن ىف (1)
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 اوفلتخاو . ةفلدزملاو ةفرعب عمجلا زاوج ىلع سانلا قفتا دقو : دعاوقلا ىف لاق

 همعايشاأو ةفينح وبأ هعنمو سانلا نم روهمجلا هزاجأف . نيعضوملا نيذه ريغ ىف

 . ملعلا لهأ نيب فالتخالا هيف عقو امم اذهو . مالك دعب : رجح نبا لاقو . خلا

 دمحاو ىعفاشلاو ىروثلا ءاهقفلا نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك قالطاب لاقف

 لوق وهو ةفلدزمو ةفرعب الا اقلطم عمجلا زوجي ال : موق لاقو . بهشاو قاحساو

 نم درو امع اوباجاو _ لاق نأ ىلا - هيبحاصو ةفينح ىبأو ىعخنلاذ نسحلا

 مث هركذ لوطي امب هدر مث . خلا . ىروص عمج عقو ىذلا نأب كلذ ىف رابخالا

 روهشملا لوقلا وهو . ثيللا هلاق . ريسلا ىف دجي نمب عمجلا صتخي ليقو : لاق
 صتخي ليقو س بيبح نبا لوق وهو لزانلا نود رئاسلاب صتخي ليقو . كلام نع
 ىورم وهو ميدقتلا نود ريخاتلا عمج زوجي ليقو . ىعازوالا نع يمكح ارذع هل نمب

 هللا مهمحر انباحصأ هيلع ىذلاو . ىهتنا . ةزمح نبا هراتخاو دمحأو كلام نع

 فلتخي هنأ الا . الزانو ارئاسو اريخأتو اميدقت هببس دوجو دنع عمجلا زوجي هنا

 . دارفالاو عمجلا نم لضفالا ىف لاحلا

 , هلضف هلف ةنسلا ءايحا كلذب ديريو ةالصلا عمج نمف : حاضيالا ىف لاق
 ناك اذا رفاسملل زوجي لم رظناو ‘ لضفأ درفملاف ةحارو زجعل ةالصلا عمج نمو
 ىضتقي رفاسملل عمجلا مهقالطا رهاظ ؟ نيتالصلا نيب عمجي نا هدلبلا ىف اميقم

 تيفخ نم نا ركذ نا دعب : حاضيالا ىف لاق . عنملا ىضتقي ليلعتلا رهاظو زاوجلا
 ىف عمجلا ةلع نال ) : هصن ام عمجلا هل زوجي الثم باحسلاب ةالصلا تاقوا هيلع

 هيلع تيفخ نم ىف ةدوجوم ىهو رفاسملا قحلت ىتلا ةقشملا نم فيفختلا رفسلا
 ضرملا هيلع لقث اذا ضيرملا كلذك . اهتفرعم ىف داهتجالا فلكو ةالصلا تاقوا

 همحر ىخامسشلا دمحا انمعل ( ريسلا باتك ) ىف تيار مث . خلا . لاحلا اذه يلع

 نأ عيبرلا نع نايفس وبأ ) : هصن ام لاق ثيح زاوجلا مدع ىلع لدي ام هللا

 . درفا ءاش ناو عمج ءاش ناف ةيرقب رم ام اذاف ةالفلا ىف ةالصلا عمجي ةديبع ابا

 ليلدب بابحتسالا هجو ىلع اذه لعلو ( هرخا ىلا درفأ اهيف ميقي ةيرقب لزن ناو
 رفاسملل راطفالا زاوج نم ( موصلا باتك ) ىف هللا همحر ىيحي انمع هركذ ام

 رفاس ىذلا عضوملا ىلا مدق اذا رفاسملاو ) : ناق ثيح اهب ماقاو ةيرق ىفألزن اذا

راطفالا زاج اذاو . خلا ( هيف ميقم وهو ءاش نا هيف لكاي نا هيلع سأب الف هيلا
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 ةديبع ىبا لعفب ءادتقا لضفأ ذئنيح دارفالا نوكي نكل . ملعا هللاو . عمجلا زاج

 . ملعأ هللاو . هللا همحر

 ملك نم ذخؤي امك تقولا لوآ هاون .اذا نيتالصلا نيب عمجلا زوجي امناو

 ىلوالا رخؤي نأ عمجلا ةيفيكو : لاق ثيح دعاوقلا ىف هللا همحر ليعامسا خيشلا
 عمجلا ىوني نآ دعب اذه . ءاشعلاو برغملا كلذكو . امهنيب عمجيف رصعلا لجعيو

 عمجاو رصعلا لجعأو رهظلا رخؤا نأ ىداقتعاو ىتين نا مهللا ) :: لوقي و همايق لبق

 كلذ هل زاج عمجلا ىون اذاف ( مالسلا هيلع هلوسرلو هلل ةعاط ةنسلل ءايحا امهنيب

 :هناف . خلا هفصن و] ليللا ثلث ىلا برغملا لوأ نمو . رصعلا رخآ ىلا ىلوالا لوا نم

 دنع عمجلا ةين نآ ( ىلوالا لوأ نم كلذ هل زاج عمجلا ىدون اذاف ) : هلوق نم ذخؤي

 لوخد ىلع ةقباس نوكتف ىلوالا لوأ ىلع ةقباس اهنأ هنم ذخؤي امبر لب . ىلوالا لوا
 تقو نم عمجلا زوجيو ) : لاق ثيح حاضيالا مالك هلثمو . ملعا هللاو . تقولا

 ليللا نم ثلث ىلا سمنشلا بيغت ذمو . نرق سمشلا نم بيغي نا ىلا لاوزلا
 . ملعا هللاو ( عمجلا ىوني نأ دعب نيتالصلل ليللا فصن وا

 رصعلاو رهظلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص ) : هلوق (2) - 1

 ىلص هنأ دارملا ( رطم الو باحس الو رفس الو فوخ ريغ ىف اعيمج ءاشعلاو برغملاو

 نم فذحلا هيفف . مولعم وه امك . اعيمج ءاشعلاو برغملاو . اعيمج رصعلاو رهظلا
 نمل حاضيالا ىف هب لدتساو . ةرابعلا رهاظ همهوب, امل افالخ رخآلا ةلالدل لئاوالا

 برغملا نيب كلذكو تقولا ىف رصعلاو رهظلا نيب كارتشالاب انباحصا نم لاق
 ةدراولا تايآلاب هاوقو . هللا همحر فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأك ىنعأ . ءاشعلاو

 . ةالصلا تاقوأ ىف

 همحر بيبح نب عيب رلاك اهتقوب تدرفنا ةالص لك نأ ىأر نم اماو : لوقأ

 ىدحا هيف عقوت ام كارتشالا ردق نأ ىأر نمو . ىرخا لئالدب الدتسم هللا

 مويلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلاب مالسلا هيلع ليربج ةماما ليلدب نيتالصلا
 ءافتنال طقف ىروص عمج اذه نا ىري هنا رهاظلاف روهشم وه امك ىناثلاو لوالا

 عمجب سيلو عمجلا ةروصب ىتأ ( عمج ) : هلوق ىنعمف عمجلل زوجملا ببسلا

 لوأ ىف ةيناثلا ةالصلا ماقأو اعدو اهتقو رخآ ىف الثم ىلوالا ىلص ناب ةقيقح

.ملعا هللاو , ةروصلا هذه لثم ىف ىقيقحلا عمجلا زاوجب لوقن ال انا ىرت الا اهتقو
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 ىف حيرص وه ام تالب واتلا ضعب ىف رجح نبال ىراخبلا حرش ىف تيار مث

 : ىوونلا ىنعي لاق . نيراظ ريغ نيليوات ىلع مالك دعب :: لاق ثيح روكذملا ليواتلا
 اهتقو رخآ ىلا رهظلا رخأ نوكي ناب ىروص روكذملا عمجلا نا ىلع هلوات نم مهنمو)

 فلاخم هنال لطاب وأ فيعض لامتحا وهو : لاق . اهتقو لوا ىف رصعلا لجعو

 هحجرو . ىبطرقلا هنسحتسا هفعض ىذلا اذهو . ىهتنا (لمتحت ال ةفلاخم رهاظلل

 .ديس نبا هاوقو ىواحطلاو نوسشجاملا نبا ءامدقلا نم هب مزجو . نيمرحلا ماما هلبق

 ناخيشلا هاور اميف كلذو هب لاق دق ثيدحلا ىوار وهو ءاثعشلا ابأ ناب سانلا

 : تلق دازو ‘ ثيدحلا اذه ركذف رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا قيرط نم
 : لاق ءاشعلا لجعو برغملا رخأو رصعلا لجعو رهظلا رخأ هنظا ءاثعسلا ابأ اي

 ىلا _ هريغ نم دارملاب كردأ ثيدحلا ىوارو :: سانلا ديس نبا لاق . هنظا اناو
 . _ لاق نأ

 رضحلا ىف عمجلا اوزوجف اذه رهاظب ذخالا ىلا ةمئالا نم ةعامج بهذ دقو

 بهشاو ةعيبرو نيريس نبا هب لاق نممو . ةداع هذخني ال نأ طرشب نكل ةجاحلل
 ىلا - ثيدحلا باحصأ نم ةعامج نع ىباطخلا هاكحو . ريبكلا لافقلاو رذنملا نباو
 . هتما نم ُدَحَأ جرحي ال نا دارا : لاق ؟ كلذ لعف مل : سابع نبال تلقف لاق نا

 ةرصبلاب ىلص سابع نبا نأ ءاثعسشلا ىبا نع مره نب رمع قيرط نم ىئاسنللو
 كلذ لعف 0 ءىش امهنيب سيل ءاشعلاو برغملاو . ءىش امهنيب سيل رصعلاو ىلوالا

 هركذ امو ) : لاق نأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىلا هعفر هيفو . لغش نم

 هجرخا اعوفرم دوعسم نبا نع هلثم ءاج جرحلا ىفنب ليلعتلا نم سابع نبا
 نيبو رصعلاو رهظلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمج ) هظفلو ىناربطلا

 . ىهتنا ( ىنمأ جرحت لتل ادَم تْعَتَص : لاقف . كلذ ىف هل ليقف ءاشعلاو برغملا
 رهظلا نيب كارتشالا نم هللا همحر حاضيالا بحاص هركذ ام ديؤي هلك اذهو

 . ملعا هللاو . ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو

 وهو فورعم نامكم كوبت نأ بعاوملا ىف ركذ (1) ( كوبت ماع ) : هلوق (2

 ةحاضفلاب فرمتو . ةرسعلا ةوزغ ىهو : لاق . قشمد ىلا ةنيدملا قيرط فصن

 الب ةرجهلا نم عست ةنس بجر ىف سيمخلا موي تناكو اهيف نيقفانملا حاضتفال

هتدامك اَهنَعروُي مل كلذلف اريثك ابدجو اديدش ارح ناكو - لاق نا ىلا - فالخ
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 نم ملسو هيلع هللا ىلص هغلب هنا اهببسو - لاق نا ىلا - تاوزغلا رئاس ىف

 عم ماشلاب تعمجت مورلا نا ةنيدملا ىلا ماشلا نم تيزلاب نومدقي نيذلا طابنالا
 ديري ىذلا ناكملاب مهملعاو جورخلا ىلا سانلا ملسو هيلع هللا ىلص بدنف لقرم
 . خلا . كلذل اوبماتيل

 ميدقت عمج رصعلاو رهظلا نيب عمجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف) : هلوق

 رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ مث اموي ةالصلا رخاف ) :: ذاعم لاق ( ءاشعلاو برغملاو

 . ميدقت عمج رصعلاو رهظلا نيب عمجي : الوا هلوقب دارملا ناك . خلا ( اعيمج

 ثيدحلا نم دافتسيف . ريخاتلا عمج اعيمج هلوق ىلا ةالصلا رخاف : ايناث هلوقبو

 . ملعا هللاو . ريخأتلاو ميدقتلا عمج زاوج

 ىف لاق ( اعيمج ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا عادولا ةجح ىف ىلص ) : هلوق (3

 ام الا س ءاشعلاو برغملا نيب عمجي نا اهيف ةنسلا نا ىلع ءاملعلا عمجاو : دعاوقلا
 ناتعكر برغملا دعب بحتسي ) : لاق هنا هللا همحر ملسم ةديبع ىبأ نع ىور

 . ( ناتفيفخ

 هبو هيلع ةداعا ال :: موق لاقو (4) اعمج ىتأي نأ لبق : امهالص نميف اوفلتخاو

 عمجب الا ىلصت ال :: نورخآ لاقو - لاق نأ ىلا _ هللا مهمحر انئاملع ضعب لاق

 . ةنسلا هذه كرت ىف مد همزلي ال هنأ ملعأو . رجفلا عولط فخي مل ام ىنعي . خلا

 الو اطخا دقف اهتقو ىف ةالص لك ىلصو اهيف عمجلا كرت ناو : حاضيالا ىف لاق
 ۔ فاخي ال وهو ةفلدزملا ىتأي نأ لبق برغملا ىلص ناو :: رخآ لحم ىف لاقو . هيلع ءىش

 ثيح ةماسأ ثيدحب هل لدتساو . هتالص هزجت مل : مهضعب لاق ، رجفلا عولط

 هيلع هل لاقف ةالصلا : تافرع نم عفد نيح ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلل لاق

 هركيو هتزجا اهالص نا : مهضعب لاقو : لاق مث . عمجب كماما ةالصلا : مالسلا
 عضوملا اذه تايصوصخ نم نا هللا مهمحر مهمالك نم ذخؤيو . خلا . كلذ هل

 اذا هركي وا هيلع مرحيو ادمع راتخملا اهتقو نع ةالصلا ريخات زاوج ةليللا هذعو
 . هب زفغلي امم اذهو رجفلا عولط فخي مل ام اهتقو ىف اهؤادأ ةفلدزملا غلبي مل

٠ ةفلدزملا ىف فورعملا ناكملا دارملا (ه) _
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 :: لاق ثيح مدقت ام فلاخي اليصفت انباحصأ رثا ضعب ىف نكل

 برغملا ةالص تافرع ىف ىلصي الف تافرع نم ضافا اذا : رثؤملا وبأ لاق : ةلاسم

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر لعف امك عئججب , ءامشعلاو برخلا ةالص عمجي نكلو

 ليللا نم ثلث بهذي ىتح عمج ىلا لصي ال نأ فاخف ءىش هلغش ناف . ملسو

 اهيلصي ىتح ءاسعلا رخؤيو برغملا ةالىص « ةفرع.» نطب نم طبه اذا لصيلف

 لصي نا لبق ليللا فصتني نا فاخو لفتشا ناف لاق . ليللا فصن لبق عمجب

 نم ءاش ثيح وا « ةفرع ه نطب نم طبه اذا ءاسعلاو برغملا نيب عمجيلف عمج ىلا
 دقو ةداعا هيلع ىرن الو هوركم وهف ضافأ مث ةفرعب عمج ناو : لاق ث قيرطلا

 . ملعأ هللاو . خلا . هتالص تضم

 , نيتماقاو ناذاب كانه ءاشعلاو برغملا نيب غمج هنا حصو : دعاوقلا ىف لاق

 ارصاق ءاشعلا تقو ىنف ةفلدزمب ءاشعلا و برغملا نسب عمجي مث : رطانقلا ىف لاقو

 دعب رتولاو برغملا ةحبس نيب عمجي نكلو ةلفان امهنيب سيل نيتماقاو ناذاب اهل

 عماجلا لعفي اذكهف رتولا ةعكر مث عفشلا ىتعكر مث برغملا ىتعكرب ادبي ةضيرفلا
 ىف فالخلا ىلع لدي ام هللا مهمحر انباحصأ مالك ىف نكل . خلا , هريغو رفسلا ىف
 . ملعا هللاو . هزاوج مدعو قفشلا بويغ تقو نع ذئنيح رتولا ميدقت زاوح

 . مالسلا هيلع ءىبنلا هيجوتو ةماقالاو ميلستلا الا نيتالصلا نيب سيلو . عجاريلف

 لمع عيمج ىف مالكلا ُهريَع نارقلا لطبي الو : حاضيالا ىف لاق . امهنيب ملكتي الو
 ىلا ةيناثلا رخا نآرقلا لطب اذاو . برشلاو لكالا ادعام ىنعي . خلا . حراوخلا

 مل قيرفتلا ىلع اهدقع اذاو . قيرفتلا هل زاج عمجلا ىلع ةينلا دقع اذاو . اهتقو

. ملعا هللاو . عمجلا هل زجي
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 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 هللا لوسر دجسم لضفو دجاسملا ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص

 ءىبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 4
 ىنعي اذه يردجشم ىف مكدحأ ةالص » : لاق ملسو هيلع هلل ا ىلص

 ةالص فلاب نجاتتملا نم هاوس اميف ةالصلا نم٣ريَح _ ةنيدملا دجسم
 . « مارحلا دجنملا لاي

 لئس : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . 5
 يي تلعج » : لاقف مّتيتلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هملاا لوسر
 . كر وم رود 4 إ 7 ے۔ ه إ ه. رت
 .مميتل ا باب ىف مدقت دقو ثيدحلا « اروهط اهبارتو ادجم ضزالا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 « دجننملا ىف الا,دجنتملا راجم ةلص آل »: لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ىف هتالص نيب ام )1( لضفلا ملعأ هللاو كلذب ىتعي : عيب رلا لاق

 هتالص تزاج دقف هتيب ىف ىلص نمو هتيب ىف هتالصو دجسملا

 . ةمألا قافتاب

 : لاق كلام نب ,سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 7
 7 ه ,, وو“ ,.و ۔ه۔ -
 هلظ ىف هللا مهلظي هعيس » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . ةيالولا باب ىف مدقت دق ثيدحلا « هلظ الإ لظ ل موي

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق دي ز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 258

 نأ َلبَق نبتعمكر عمزنلق دجنملا مكُدَحَا َلَخَد اذاي» : ملسو هيلع هللا
 . « شتلكي

. لضف خ ()
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 كردأ ل : تلاق ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 9

 امك ةجئتملا نمَعَتَل ُءاتسيلا دمحا ام ًلَسَو ميلع هللا نَص هللا لوسر
 نلمعي ام لجأ نم كلذ : عيب رلا لاق . ليئارسا ىن (2) ءاسن تعنم

 نع سانلا هب نلغشيو دجسملا هب نلخديف بيطلا حيرلاو رطعلا نم
 . ةالصلا

 ءىبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رب اج نع ةديبع وبآ - 0
 َدتني نآ نم : شال نم دجاسملا تّرهط»: لاق : ملسو هيلع هللا ىلص

 و م هيه 7 إ إ م 2 ہ 7 ء . 2 ٤

 « قوس اهيف نوكي ؤأ قيرط اهيف ذختي وأ (3) لاوضلاب اهيف
 . دجسملا باوبأ ىف )() ةلاضلا داشنإب ساب ال و : سابع نب ١ لاق

 نأ ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 1
 ةلبقلا رادج ىف (5) اقاَصب ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 قربي لق نضي مكدحأ َناَك اذإ » : لاقف يانلا لع لبقأ مث هكف

 . « نص ادإ ههجو لبق ةللا نإ هجت لبق
 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديز نب رباج نغ ةديبع وبأ - 2

 رادج ىف اقاَرب ملسو هيلع هللا فص هللا لوسر ىأر : تلاق اهنأ
 . ثيدحلا ةلبقلا

 نا نولوقي اوناك : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ _ 3 ,
 ملَسو مهيلع هللا ٌلَص مهللا لوئسر رماف (6) تجمملا ىف لاب يبارعأ

 . (7) ءالا نم بنذ هيلع بَصْي نأ

 ٠ هتنم خ (2)
 ٠ ةلاضلاب خ (ة)

 ٠ ىلع خ ()
 ٠.افقازب خ ()

 ٠ (ص) هللا لوسر دجسم ىف خ (6
 ٠ ءاسم نم خ (7)
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 نع ميمت نب دابع نع كامسلا نب رفعج نع ةديبع وبآ - 4
 دجتَتْلا ىف ايقْلَتسُم ملسو هلع هللا نص هللا لوسر ىأر هنآ همع
 . ىرخألا لع هيلجر ىدحا عضاو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 5
 َزار ين ديت كتمع ادا ملسو هئَلَع هللا لص للا لوسر ناك : تلاق
 " “ “ . ناسنإلا ةجاحل الاب تيبلا لخدي ل ناگو٬هلحَرأَف هسأر

 د دب هه
 فلا ةنامب هيف ةالصلا ناف ىنعي ( مارحلا دجسملا ىف الا ) : هلوق 4

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دجسم ىف ةالصلا ) ثيدحلا ىفو ::: رطانقلا ىف لاق

 ةالص فلا ةئامب مارحلا دجسملا ىفو . دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلا نم ريخ
 لك اذكو مهرد فلا ةئامب مهرد ةقدصو ( ةالص ةئامسمخب سدقملا تيب ىفو

 اسايق كلذك فعاضتت تانسحلا رئاس نأ رهاظلاو . خلا . فلأ ةثامب ةنسح

 ةكم ىف موي موص نأ نسحلا نع ىورو : رطانقلا ىف لاق . مرحلا تانسح ىلع
 ىرخا ةياور اضيا ركذو ىنالدبالا ىف كلذب حيرصتلا تيار مث . خلا ث فلا ةئامب
 ءىبنلا دجسم ىفو . فلا ةئامب مارحلا دجسملا ىف ةالصلا نا ) سابع نبا نع

 :: هلوق . ملعأ هللاو \ فلأب ىصقالا دجسملا ىفو . فالآ ةرشعب ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع مالكلا مدقت دقو اروهط اهبارتو ادجسم ىنعي . ثيدحلا ( ضرالا ىل تلعج )

 . (1) عجاريلف . مميتلا ضرف باب ىف

 ةلماك ةالص ال ىنعي ( دجسملا ىف الا دجسملا راجل ةالص ال ) : هلوق 6

 هنأو . ةعامجلا ىف ةالصلا ( دجسملا ىف الا ) : هلوقب دارملا له رظناو س رجالا

 دجتنما راَج نأ دارملا وأ . ابلاغ ةعامجلا لحم وه هنال دجسملا ركذ امنا
 . ةَعاََحْلا دجوت عل ولو هيف ّقص اذإ آلإ هينالَص رجا ركي ال

 نم درو ال بسانملاو . ليوأتلا مدع لصالا نال ظفللا رهاظ نم ردابتملا وهو

 دجسملا ىف ةالصلا ) لاقيو : رطانقلا ىف لاق . دجسملا ىف ةالصلا ىف لضفلا

 ىلص نم نوكي اذه ىلعف . خلا ( ةرشع ىتنثاب ىلصملا ىفو ةالص نيرشعو عبرأب
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 عبرأو ةعامجلا ةهج نم نورشعو سمخ وأ نورشعو عبس هل دجسملا ىف ةعامج
 . دجسملا ةهج نم نورشعو

 سانلا لمع هيلع ىذلا وهو . هميرح ىف امل لماش دجسملا له اضيا رظناو

 رهاظلا وهو هطناح هيلع راد امب صاخ وه وا ؟ فيصلا نمز ىف اصوصخ مويلا
 . ملعا هللاو . ةيفرظلا نم ردابنملاو

 لفنلا امأو س رجفلا ىتعكر الا هعباوتو ضرفلا ىلا رظنلاب هلك اذه نأ رهاظلاو

 هلعلو . سانلا نيعأ نع ءافخالا هتابحتسم نم نال تيبلا ىف هتالص لضفالاف قلطملا

 ىلا بهذو هتيب ىف رهطت نم نأ نم هوركذ ال لضفا نوكي دجسملا ىف كلذ نكمأ نا

 جح نمك ةلفان ىلصيل بهذ نمو . ةضيرفلا جح نمك ةضيرفلا هيف ىلصيل دجسملا
 اهعوكر بحتسملا نا ىلع حاضيالا ىف صنف رجفلا ةنس امأو . ملعأ هللاو . ةلفان

 . عجاريلف . هيلع اوصن امك ةعمجلا موب مامالل عوكرلا كلذكو . تيبلا ىف

 هللا همحر هلعل ( ةمالا قافتاب هتالص تزاج دقف هتيب ىف ىلص نمو ) :: هلوق

 .ملعأ هللاو س روهمشم هنأ عم ( نيع ضرف ةعامجلا ةالص نا ) :: لاق نم لوقب دتعي مل

 وهو هدح ور هتالص دسفت نأ اضرف ةعامجلا ىف ةالصلا نوك نم مزلي ال لاقي دقو

 اذه ىلع ةيصعم بكترا هنأ هتياغ . ةالصلا ةحص ىلع قافتالا ىكح كلذلف رهاظلا

 . ملعأ هللاو . لوقلا

 مدقت ثيدحلا ( هلظ الا لظ ال موي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس ) ::: هلوق (257

 . هللا ةدابع ىف اشت تاَشَو . اداع مامإ ):: هظفلو (1) ةرامالاو ةيالولا باب ىف

 هلا ىف َباَحَت ِنَالْجَرَو . هيلإ دوعت ىتح هنم جَرَع اذا دجتتلاب هبلق قلعتم لُجَرَو
 ةيضَع نم عومدلاب ُهانْيَع تضاَقَق ًايلاَع نلا رگَد نُجَرَو . كيذ َلَع اَقَرَقَتَو اما
 نر هللا فاع ىتا َلاَقق لامَجَو نشحح تاذ“ةآرمأ هتعد ةلُجَرَو . َرَجَو.َوَع رهلللا

 .ىهتنا (هئيمت تقَقْنَأ امهلامش ملت ال نع اَمَفْعَقرةقدَصب قدصت لجرو .نيلاعلا
 : انه . لوقنف كانه هيلع مالكلا مدقتي ملو

 . روكذملا باوثلاب نيروكذملا صاصتخا هرهاظ رجح نبا لاق ( ةعبس ) : هلوق

 وأ . برلا نيبو دبعلا نيب نوكت نأ اما ةعاطلا نا : هلصحم امب ىنامركلا ههجوو

 وأ دجسملاب قلعملا وهو بلقلاب وأ ركذلا وهو ناسللاب لوالاف قلخلا ىنيبو هنيب
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 __ حستكت

 ومو بلقلاب صاخ وا لداعلا وهو ماع ىناثلاو . ةدابعلا ىف ءىشانلا وهو ندبلاب
 ةمالعلا ةعبسلا مظن دقو ةفعلا وهو ندبلاب وا . ةقدصلا ىف وهو لاملاب وأ باحتلا
 : لاق نأ ىلا . ةماش وبأ

 ه ظ م . ركلا 4 ١ زا رم م ملظت ةعسس نإ 3 . 4 7 دلا لاَقر

 هلذتحب مامالاو . نم . كابو قذصتمم ؛ىثاتت يفت ممت
 - ء م َ َ ِ

 هل َعَضَو ؤآ اًرضُم رظنا نم ) اعوفرم رسيلا ىبا ثيدح نم ملسم حيحص ىف عقوو
 لدف ةيضاملا ةعبسلا ريغ ناتلصخلا ناتاهو (هلظ الإ لظ ال موي هنظ ىف "هللا ُهَلَطَأ
 ثيداحالا كلذ دعب تعبتت مث _ لاق نا ىلا _ هل موهفم ال روكذملا ددعلا نا ىلع

 تدرو ةعبس اهنم تيقثنا دقو . لاصخ رشع ىلع تدازف كلذ لثم ىف ةدراولا

 :: امهو ةماش ىبأ ىتيب ىلع الييذت نيتيب ىف اهتمظنو دايج ديناسأب

 هلثَح قيفت رشع ىز َداَظنإَو هتوعَو زامت : لقلإ ىف ةَْبَس دزو

 هلعفو لاقَملا ىف قد َرجاَتَو ,بتاكم نوَعَو مرت ىذ داقؤاَو

 لاق نا ىلا _ اهيف تركذ ىتلا عضاوملا ضعبو ةعبسلا هذهل ةياورلا ركذف . خلا

 :‘ امهو نيرخآ نيتيب ىف اهتمظنو ىرخا ةعيس تعمجف كلذ تعبتت مث

 هلضق ميلش مت ءوضو هركذ 3 رينتل يشمو نزح ةحبس زو
 هلئَو لاَقَمْلا ىف قثص رجاو هريفاگ مت لزاب قح ذخآو

 لاق نأ ىلا _ ةفيعض اهثيداحأ نكل ىرخا ةعبس تعمجف كلذ تعبتت مث : لاق

 ةلصوملا لاصخلا ةفرعم هتيمس ءزح ىف هتدرفأ دقو .م. للامالا ىف عيمجلا تدروا دقو

 . لالظلا ىلا

 . كلم ةفاضا هللا ىلا لظلا ةفاضا ضايع لاق رجح نبا لاق ( هلظ ىف ) : هلوق

 زايتما لصحيل (في رشت ةفاضا) لوقي نا هقح ناكو . لاق اذك . هكلم وهف لظ لكو

 دارملا ليقو . هكلم اهلك دجاسملا نا عم ( هللا تيب ةبعكلا ) ليق امك هريغ ىلع اذه

 رانيد نب ىسيع لوق وهو ( كلملا لظ ىف نالف ) لاقي امك هتيامحو هتمارك هلظب

 ديعس دنع ناملس ثيدح هيلع لديو هشرع لظ دارملا ليقو . ضايع هاوقو
 اذاو س ثيدحلا ركذف ( هشرع لظ ىف هللا مهلظي ةعبس ) نسح دانساب روصنم نبا

 ريغ نم هتماركو هللا فنك ىف مهنوك نم ركذ ام مزلتسا شرعلا لظ دارملا ناك
ىلا _ ةمايقلا مويب كلذ دييقت اضيا هديؤيو . ىبطرقلا مزج هبو حجرا وهف ، سكع
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 امهلظ نال (.ةنجلا لظ وأ . ىبوط لظ ( دارملا لاق نم لوق عفدني اذهبو _ لاق نأ

 . اهلخدي نم عيمجل كرتسم كلذ نا مث . ةنجلا ىف رارقتسالا دمب مهل لصحي امنا
 » شرعلا لظ دارملا نأ حجرتف ةروكذملا :لاصخلا باحصأ زايتما ىلع لدي قايسلاو

 ةمايقلا َمْوَي ىانلا تَحَا ) اعوفرم ديعس ىبا ثيدخ نم هنسحو ىذمرتلا ىورو
 آ . ىهننا ( لداع ماما اسلجم هنم مهبرق

 ضعب نأ ربلا دبع نبا ركذو . لدعلا نم لعاف مسا ( لداعلا مامالا ) : هلوق

 الدع هسفن ىمسملا لعج هنال غلبا وهو لاق . لدعلا ظفلب هاور كلام نع ةاورلا

 نيملسملا روما نم ائيش ىلو نم لك قحتليو . ىمظعلا ةيالولا بحاص هب دارملاو
 بطقلا نإ ) هعفر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ملسم ةياور هديؤي و . هيف لدعف

 ْمهيلغاَو مهمكح ىف نولمي نيذلا نمحرلا نيمي نَع روث نم رباتمم ىلع هللا دن
 ريخب هعضوم ىف ءىش لك عضي ىذلا هنأ لداعلا هب رسف ام نسحاو . ( اؤلو 7

 . رحح نبا نم ىهتن ٠ ١ هب عفنلا مومعل ركذلا ىف همدقو . طي رفت الو طارفا

 هيف امل ةوهشلا ةبلغ ةنظم هنوكل باسل ا صخ رجح نبا لاق ( باشو ) : هلوق

 ىفع لداو دشا كلذ عم ةدابعلا ةمزالم ناف . ىوهلا ةعباتم ىلع ثعابلا ةوق نم

 . ىوقنلا ةبلغ

 رمع نب ديبع نع ديز نب دامح داز رجح نبا لاق ( هللا ةدابع ىف ) : هلوق
 هطاشنو هبابش ىنفأ ناملس ثيدح ىف . ىزوجلا هجرخأ ( كلذ ىلع ىفوت ىتح )

 . هللا ةدابع ىف

 قلمتم ) انموق دنع تاياورلا ضمب ىف ( دجسملا ىلا هبلق قلعتم ) : هلوق

 . بحلا ةدش ىهو ةقالعلا نم دجسملل بحلا ديدش هنآ ىنعملاو ( دجاسملاب

 :ىف اكرتشا ىأ ( ابباحت ) هلصأ ءابلا ديدشتب رجح نبا لاق ( ًًاَحَتَف ) : هلوق

 دامح ةياور ىف عقوو . طقف اًَراَهظا ال ةقيقح هبحاص امهنم لك بحاو ةبحملا سنج

 ( كلذ ىلع اردصف هللا ىف كبحا ىنا رخآلل امهنم لك لاق نالجرو ) ديز نبا

 . ىهتنا . ناملس ثيدح ىف هوحنو

 دارملاو . روكذملا بحلا ىلع ىآ رجح نبا لاق ( كلذ ىلع اقرفنو اعمتجا ) :' هلوق

{ ال مأ ةقيقح اعمتجا ءاوس ىويند ضراعب اهامطقي ملو ةينيدلا ةبحملا ىلع اماد امهنا
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 نأ عم ةدحاو ةلصلا هذه تدع : هيبنت _ لاق نأ ىلا - توملا امهنيب قرف ىتخ

 . خلا . نينثاب الا متت ال ةبحملا نال نانثا اهيطاعتم

 ..ركذلا نمن هناسلب وأ ركذتلا نم هبلقب ىأ رجح نبا لاق ( هللا ركذ ) : هلوق

 . ءايرلا نم دعبأ نوكي ذئنيح هنال قلخلا نم ىأ رجح نبا لاق ( ايلاخ ز : هلوق أ
 ىقهيبلا ةياور هديؤيو . الم ىف ناك ولو هللا ريغ ىلا تافتلالا نم ايلاخ دارملا وا
 هللا ركذ ) ديز نب دامحو كرابملا نبا ةياور لوالا ديؤيو ( مهيدي يب هللا ركد )

 . ىهتنا . حصأ ىعو لاخ غضوم ىف ىا ( ءالخ ىف

 . هينيع نم عومدلا تضاف ىآ رجح نبا لاق ( عمدلاب هانيع تضافف ) : هلوق

 ىنيعلا ضيفو ىبطرقلا لاق ،‘ تضاف ىتلا ىم اهنأك ةنلابم نيعلا ىلا ضيفلا دنسأو

 نوكي لالجلا فاصوا لاح ىفف .هل فشكني ام بسحبو . ركاذلا لاح بسحب
 خلا . هيلأ قوشلا نم ءاكبلا نوكي لامجلا فاصوأ لاح ىفو هللا ةيشخ نم ءاكبلا
 اهديق ثيح هيلا قوسلا نم ءاكبلا بسانت ال هللا همحر فنصملا ةياور نكل لوقأ

 . اضيا انموق ضعبل ةياور ىهو ( هللا ةَيشَح ني ) : هلوقب
 دامح ةياور ىفف . لوالاب تاياورلا ضعب ىف صخ دق تلق : رجح نبا لاق

 موي بذعي مل هعومد نم ضرالا بيصي ىتح هللا ةيسخ نم هانيع تضافف ) ديز نبا
 8 ١ : نيهيبنت ركذف . خلا ةمايقلا

 ثيدحلا اذه ىف لاجرلا ركذ) لوالا : لاق ثيح هيف نحن امب قلعتي امهنم لوالا
 لداعلا مامالاب دارملا ناك نا الا . ركذ اميف مهعم ءاسنلا كرتشي لب هل موهفم ال

 . ( مهيف لدعتف لايع تاذ نوكت ثيح ةارملا لوخد نكميف الاو ىمظعلا ةمامالا

 نم لضفا اهتيب ىف ةأرملا ةالص نال دجسملا ةمزالم ةلصخ جرخيو : ىناثلا هيبنتلا
 ةارملا هتعد ىذلا لجرلا .ىتح . نهل ةلصاح ةكراشملاف كلذ ادع امو . دجسملا

 وأ اهتجاح عم هللا نم افوخ تمنتناف الثم ليمج كلم اهاعد ةأرما ىف روصتي هناف

 عنتماف ةشحافلا هنم بكتري نا ىشخف الثم هتنبا هجوزي نأ كلم هاعد ليمج باش

 . . ىهتنا . هيلا هتجاح عم

 ( بصنم تاذ ) ىراخبلا ةياور ىف ( لامجو نسح تاذ ةارما هتعد ) : هلوق
. فرشلاو لصالا : بصنملاب دارملاو رجح نبا لاق ( بَسَح ثاَد ) كلام ةياور ىفو
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 فاصدوالا لمكاب اهفصوو . امضيأ لاملا ىلعو لصالا ىلع قلطي وهو بسحلا ىف لاقو

 هاجلا مزلتسي ىذلا بصنملا وهو هيف هل لصحت نمل ةبغرلا ديزمب ةداعلا ترج ىتلا
 اهنأ رهاظلاو _ لاق نأ ىلا _ ءاسنلا نم اهيف كلذ عمتجي نم لقو لامجلا عم لاملاو

 نا لمتحي مهضعب لاقو .“هيَع كحي لو ىبطرقلا مزج هبو . ةشحافلا ىلا هتعد

 فاخ وا . اهب ناتتفالاب ةدابعلا نع لفتشي نا فاخف اهب جاوزلا ىلا هتعد نوكي

 ىلا - رهظا لوالاو . اهب قيلي امب بسكتلا نع ةدابعلاب هلغسل اهقحب موقي ال نا

 اهلثم ىف ةبحرلا ةرثكل بتارملا لمكا نم ركذ امب ةفوصوملا نع ربصلاو _ لاق نا
 . اهوحن و ةدوارمب اهيلا لصوتلا قاسم نع تنغأ دقو اميس ال اهليصحت رسعو
 . ىهتنا

 لوقي هنا رهاظلاو رجح نبا لاق ( نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنا لاقف ) : هلوق

 . هبلقب هلوقي نأ لمتحيو اهيلا رذتعيل وأ ةسشجافلا نع اهرجزيل اما هنابسلب كلذ

 ىوقن نيتمو هللا نم فوخ ةدش نم كلذ رذصي امنا : ىبطرفلا لاقو . ضايع هلاق
 . ىهتنا . ءايحو

 هلامش ) : هلوق . اهحتفو ميملا مضب رجح نبا لاق ( ملعت ال ىتح ) : هلوق

 ةقدصلا ءافخا ىف ةغلابملا هنم دوصقملا مث مالك دعب رجح نبا لاق ( هنيمي تقفنا ام

 تلعف ام تملع امل ملعت اهنا روصت ول امهمزالتو .هنيمي نم اهبرق عم هلامش نا ثيحب
 ديز نب دامح ةياور هديؤيو . هيبنتلا زاجم نم اذه ىلع وهف . اهئافخا ةدسل نيميلا

 نوكي نا لمتحيو . هلامش نع هنيمي ىفخا امنأك (ةقدصب ا قدصت) ىزوجلا دنع
 دارملا نأ ممبز نم لطبو ( هلامش كلم ملعي ال ىتح ) ريدقتلاو فذحلا زاجم نم

 ملعت ال هسفن .نأ ىلا لحني هناف ءزجلا مساب لكلا ةيفضشت نم هناو هسفن هلامشب

 نم هلامش ىلع نم هلامشب دارملاو \ فذحلا زاجم نم وه ليقو . هسفن قفنت ام

 اهبتكي الف هتقدصب ىئاري ال هنا دارملا ليقو . (هلامش رواجم) :: لاق هناك سانلا
 نع قدصتي نأ هانعم نأ هخياشم ضمب نع ىبطرقلا ىكحو .: .لامشلا :بتاك

 هنسحتساو . اهتميق عفر وأ هتملس جيورتلو ءارشلا ةروص ىف بستكملا فيمضلا

 نم هذه نآ دارآ ناو . ةصاخ ثيدحلا دارم ةروصلا هذه نأ دارأ نا رظن هيفو

. ىهتنا . ملعأ هللاو , ملسمف ةيفخملا ةقدصلا رَوَص
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 هلاق . لكلا ةداراو ءزجلا قالطا نم لصيلف ىأ ( عكريلف ) : هلوق - 8

 . رجح نبا

 فلتخاو قافتاب هرثكال موهفم ال ددعلا اذه رجح نبا لاق ( نيتعكر ) : هلوق

 ةمئا قفتاو . نيتعكر نم لقأب ةنسلا هذه ىدانت الف هرابتعا حيحصلاو . هلقأ ىف

 . بوجولا رهاظلا لهأ نع لاطب نبا لقنو . بدنلل كلذ ىف رمالا نأ ىلع ىوتفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق بوجولا مدع ةلدا نمو همدع مزح نبا هب حرص ىذلاو
 ىواحطلا هب لدتسا اذك . ةالصب هرمأي ملو ( تيدا ذَقَف شلُجاإ ) ىطختي هآر ىذلل

 . رظن هيفو

 رمالا اذه سيل اهيف ةالصلا نع ىهن ىتلا تاقوالا اضيأ : ىواحطلا لاقو

 ليصفت ريغ نم لخاد لكل ةالصلاب رمالا : اضرامت نامومع امه : تلق . اهيف الخاد

 بهذف . يمومعلا دحأ صيصخت نم دبالف ةصوصخم تاقوأ ىف ةالنصلا نع ىهنلاو

 ىلا عمج بهذو . ةيعفاشلا دنع حصالا وهو رمالا ميمعتو ىهنلا صيصخت ىلا عمج

 انباحصأ بهذم وه اذهو لوقأ . ىهتنا . ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو .هسكع
 .هللا مهمحر

 ىلع دجسملا لخد اذا ناسنالا امهيلصي ناتعكر دجسملا ةيحت : دعاوقلا ىف .لاق

 نكلو لاق ن] ىلا _ ةالصلا هيف لحت تقو ىف ناك اذا اذهو . بارحملا نيمي

 هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس ) : لوقي نأ ةالصلا نم عنم اذا بحتسي

 دجسملا ىف لخد ناو . لضفلا ىف نيتعكر لدعت اهنا لاقيف تارم عبرا ( ربكا هللاو

 ىيحي مل نم ) لاقيو . ىلاعت هللا وعدي نكلو هيف ىلصي الف ةالصلا تقو ريغ ىف
 ادحأ دجو ناف . ىهتنا ملعأ هللاو ( ةمايقلا موي هجاح نيتعكرب هلوخد دنع دجسملا

 ىفف هيف ىلصي ادحأ اضيأ دجو ناف هراسي نع لصيلف بارحملا نيمي نعا ىلصي
 . ملعأ هللاو . ءاش ثيح لصيلف هيف ىلصي ادحا دجو ناف س بارحملا ةلباقم

 سلجو فلاخ اذا هناب ةعامج حرص رجح نبا لاق ( سلجي نا لبق ) : هلوق

 رذ ىبأ ثيدح نم هحيحص ىف نابح نبا هاور امل رظن هيفو كرادتلا هل عرشي ال
 : لاق ( ؟ نبتَعْكَر تمكزأ ) : ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف دجسملا لخد هنأ

 سولجلاب توفت ال دجسملا ةيحت نا نابح نبا هيلع مجرت ( امهْمَگزاق مق ) : لاق . ال

سولجلا لبق امهتقو ::: لاقي نأ لمتحيو : ىربطلا بحملا لاقو _ لاق نا ىلا _
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 لمتحيو . ءاضق هدعبو ءادأ هلبق امهتقو لاقيو زاوج تقو هدعبو . ةليضف تقو
 . ىهتنا . لصفلا لطي مل اذا سولجلا دعب امهتيعورشم

 دجسملا ىيحي مل نم ) : لاقيو : لاق ثيح مدقتملا دعاوقلا مالك رهاظو : لوقأ

 لوخدلا دنع امهعكر اذا الا لصحت ال ةنسلا نأ . خلا ( نيتعكرب هلوخد دنع

 رهاظ نم ردابتملا وهو . سولجلاب نانوفي امهنأب نيلئاقلا ةعامجلل اقفاوم نوكيف
 . بعذملا وه ام ررحيلف . ملعا هللا و س ثدحلا

 "لخد ةداتق ابأ نأ وهو لاق ببس ىلع ذرو ثيدحلا اذه نا : رجح نبا ركذو
 لاقف مهعم سلجف هباحصا نيب اسلاج ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا دجوف دجسملا

 ذ ) :: لاق . سولج سانلاو اسلاج كتيار : لاق ( ؟ عكرت نا كعنم ام ) : هل

 . ىهتنا . ملسم هجرخأ ( رّبَتَعكَر عكرَي ىتح ٌسلْجَي ال تجئتملا مكدحا لخد

 ناك ءاوس كلذ هنم رركت ولو لخاد لكل ع وكرلا نسي هنا ثيدحلا اذه رهاظو

 . ملعا هللاو . عنام كلذ نم عنمي مل ام طوحالا وهو مهريغ وأ دجسملا لهأ نم

 .ىراخبلا ىف داز ( ليئارسا ىنب ءاسن تعنم امك دجسملا نهعنمل ) : هلوق (9

 ثيدحلا اذهل ةيوارلا ىه مهدنع ةرمعو . معن .: تلاق ؟ ًنشنمموَأ : ةرمعل تلق

 ءاسنلا عنم ىف ةشناع لوقب مهضعب كسمتو : رجح نبا لاق : لاق . ةشئاع نع

 دجوي مل طرش ىلع هنتقلع اهنال مكحلا ريغت كلذ ىلع بترتي ال ذا رظن هيفو . اقلطم
 رمتساف ( عنمي ملف ري مل ) : هيلع لاقيف ( عنمل ىأر ول ) :: تلاقف هتنظ نظ ىلع ءانب

 . عنملا ىرت تناك اهناب رعشي اهمالك ناو . عنملاب حرصت مل ةشئاع نا ىتح مكحلا

 نك ولو . نهعنمل هيبن ىلا ىحوأ امف نثدحيس ام هناحبس هللا ملع دقف اضياو

 نكيلف عنملا نيعت ناف . نهعيمج نم ال ءاسنلا ضعب نم عقو امنا ثادحالاف اضياو
 هللا ىلص هتراشإل َتَنَتُجُيَف داسفلا هنم ىشخي ام ىلا رظني .نأ ىلوالاو تثدحأ نمم

 : ىمهتن ١ . قبس امك ليللاب ديقتلا اذكو . ةنيزلاو بيطنل ١ عنمب كلذ للا ملسو هيلع

 ٠ ( نيط سمت لق دجتل ١ .ادح ١ٍ تدهش اذ٧ ( مدقت ام ةلمح نمو

 . خلا ( ةبيطلا حيرلاو رطعلا نم نلمعي ام لجا نم كلذ عيبرلا لاق ) : هلوق

كيرحت نم هيف ام عنملا ببس نال هانعم ىف ام بيطلاب قحليو : رجح نبا لاق
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 اذكو :, ةرخافلا ةنيزلاو . هرثأ رهظي ىذلا ىلحلاو سبلملا نسحك ةوهشلا ةيعاد

 . لاجرلاب طالتخالا

 ىلا ۔ رظن هيفو اهريغو ةباسثلا نيب مهريغو ةيكلاملا ءاهقفلا نم ريثك قرف دقو
 ابهتيب ىنف ةأرملا ةالص نا ىلع لدي ام ثيدحلا قرط ضعب ىف درو دقو _ لاق نأ

 رمع نبا نع تباث ىبأ نب بيبح ةياور ىف كلذو دجسملا ىف اهتالص نم لضفأ

 دصمحالو _ لاق نا ىلا - ( نل ّريَح نث وُيِبَو جاسلا كاسن اوعَُمَت ال ) ظفلب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تءاج اهنا ةيدعاسلا ديمح مأ ثيدح نم ىناربطلاو

 كئالَصَو . تشم ق ) : لاقف كعم ةالصلا بحا ىنا هللا لوسر اي : تلاقف ملسو

 دجشَم ىف كنالَصَو . كمؤق دجسم ىف كتالص نم يع كراد ىف تالَصَو ياد
 : لاق ثيح حاضيالا مالك هلثمو . خلا ( ةَعاَنَجْلا دجشَم ىف ِكتَالَص نم ةربع كموق
 يح اهعدخَم ىف ةآرملا ةالص ) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نع ىور

 ( يجنملا ىف اهيالَص ني ُريَع اَمِراد ىف ًاهتَالَصَو . اَهتُيَب ِنْحَص ىف اهيذاَص نم
 . لضفلاب دجاسملا ىف وأ نهتويب ىف ءاسنلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص صخف
 هذه نم اجراخ ىلصت نأ اذه ىلع ةارملل زوجي الو . نهل رتسأ عضاوملا هذه نال

 ىف ةأرملا ةالص تناك امناو . :خلا . اهفلخ نم اهترتسو ترتتسا نا الا عضاوملا

 دعب كلذ دكأتيو .: رجح نبا لاق . ةنتفلا نم هيف نمالا قيقحتل لضفا اهتيب

 . خلا . تلاق ام ةشئاع تلاق۔مث نمو ( ةنيزلاو جربتلا نم ءاسنلا ثدحا ام دوجو

 نم ) حاضيالا ىف ةياورلا ( ثالث نم دجاسملا ترهط ) : هلوق )260

 ترهط ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو : لاق ثيح ( سمخ

 اميف مني وا . قيرط اهيف َذَعَنَت وا . ذودُحلا اهيف ماقت نأ سيمخ نم دجاسملا
 ناو ةوجرشي وا ةورَهْنيْلَق كلد َلَعَت نمو:اورتشي وا ث اهيف اوعيبت وا . ةَلاَضلاب

 لجا نم دجاسملا ىف ماقت ال اهناف دودحلا اما . ( هورضيلَق كلذ نمع معني مل
 هنع اجراخ الا فلحي الو برضي الو مكحي الف رثالا ىف كلذكو . دودحملا نم ثدحي ام

 . خلا . مكاحلا ىنعي

 ىلع دشني نم باوجو : حاضيالا ىف لاق ( لاوضلاب اهيف دشني نأ ) : هلوق
٠ . كيلع هللا عمج ال هل لاقي نأ دجسملا ىف ةلاضلا
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 هباوبا دجأ نم لخدي الو : حاضيالا ىف لاق .( قيرط اهنم ذختي وأ ) : هلوق
 كلذ دارأ نمو .. كلذ نع مالسلا هيلع ءىبنلا ىهنل ارام ناك. اذا رخآلا نم جرخي و

 75 . جرخي مث هللا عدي وأ : هيف ادام عكرلف

 ::. حاضيالا ىف لاق ( دجاسملا باوب] ىلع ةلاضلا داسشناب ساب الو ) : هلوق

 كلذكو . اهزرحو اهظفح ىف هريغ ةلاضك دجسملا ةلاضو ث سانلا عمجم اهنال هدعب
 .يغ ذ . ىهتنا . ملعأ هللاو . هريغ لثم هكورتم

 الوطم رطانقلا ىف هاور . خلا ( ةليقلا رادج ىف اقاضب ىآد ) : هلوق (1

 اناتأ : لاق هنأ هللا دبع نب رباج ثيدح ىفو هظفلو هللا دبع: نب رباج ثيدح نم

 (1) نباَط نم“نوجرَع هري ىفو اذه اندجسم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لبقاف ةماخن دجسملا ةلبق ىف ىأرف َرََنَق : لاق رمتلا عاونا نم اعون ىنعي

 .ح.لاقف ؟ هنم َلَجَو ًوَع للا ضري نآ بخي ما ) : لاق مث نوجرعلاب ًاهَكَحَق اهيل
 هنيمت نع الو . ههجَو َرَبِق رقص الف ههجو لبق هللا ناق ىلصي ماق اذا مكدَحا زإ

 هبوثشب لفيلف ةرداب هب تلجع نإف . ىرسيلا هيلججر ةنم مراَنسي نع قصلو
 ماقف ا بيطلا نم اطالخا ىنمي _ اربيع ىنورأ . هكلد مثا هيف ىلع هعضوو اَدَْكَح

 هلعجف مالسلا هيلع هذخاف هتحار ىف قولخب ءاجف هلها ىلا دتسي يحلا نم تق

 قولخلا متلعج كانه نمف رباج لاق . ةماخنلا رقأ ىلع هب خطل مث نوجرعلا سار ىلع
 . ( . خلا . مكدجاسم ىف

 ىراخبلا ةياور ىفو . رطانقلا ةياور ىف امك نوجرعلاب ىا ( هكحف ) : هلوق
 ةماخنلا هديب رشابي مل هنأ الا هسفنب كلذ :ىلوت ىأ :: رجح نبا لاق . هديب هكحف

 ٠ خلا ( نوجرعب اهكح هنا ) رخآلا ثيدحلا كلذ ديؤيو

 هنيب هبر ناو ) ىراخبلا تاياور ضعب ىف( ههجو لبق هللا ناف ) ::_ هلوق

 نأ _ نيتياورلا ىف ىنعي _ هانعم : ىباطخلا لاق : رجح نبا لاق . ( ةلبقلا نيبو

 هنيب هدوصقم ناك ) : ريدقتلا ىف راصف هبر ىلا .هنم دصقلاب مهفي ةلبقلا ىلا ههجون

 ىف ناك ءاوس مارح ةلبقلا ىف قازبلا نا ىلع لدي ليلعتلا اذهو ( هتلبق نيبو

 قازبلا ةيهارك نا ىف فالخلا هيف ىرجي الو . ىلصملا نم اميسالو . ال مأ دجسملا

 ءابلاو داضلاب نباض هلعلو . ةفللا بتك ىف ابسانم ىنعم هل دجا ملو س ءايلاب نياط ةغسن ىل (:)
٠ اهريغو رامثلا نم سمشلا هتحول ام وهو
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 نم نابح نباو ةميزخ نبا ىحيحص ىفو ؟ ميرحتلا وا هيزنتلل له دجسملا ىف

 ( هنتيع يب هلفو ةمايقلا موي ءاج ةلبقلا ةاجت َلََت نمم ) : اعوفرم ةفيذح ثيدح
 ةلبقلا ىف ةماختلا بحاص تثبُي ) : رمع نبا ثيدح نم ةميزخ نبا ةياور ىفو

 ىفو .. رطانقلا ىف امك نيميلا ةلبقلا لثمو .. خلا ( 4ههُجَو ىف يِهَو ةمايقلا موي
 ْنَع الو .ُهدلَصُم ىف ماد ام هللا ىجانُي امنإف هماما ٌقصبي ًالَق ) ىراخبلا قرط ضعب
 . خلا . اكلم هنيمت نع ناق ہنيمت

 ٠ 263( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ىف لاب ايبارع نا ) : هلوق (

 عرتقالا هنا ىندملا عفان هللا دبع نع ىخيراتلا ركب وبأ ىكح :: رجح نبا لاق

 تدجوو . ىناميلا ةرصيوخلا وذ هنا ىرخأ ةياور ىف ركذ مث . ىميمتلا سباح نبا

 هنا ) : تاياورلا ضعب ىف رجح نبا ركذو .. نيصح نب ةنييمم هنا ةيشاح ىف
 هللا ىلص ءىبنلا هل لاقف . ادحأ انعم محرت الو ادمحمو ىنمحرا مهللا لاق مث ىلص
 ظفلو . خلا . جسملا ىف لاب نأ ثبلي ملف ( ًاًمىساَو تْرَجَح دقل ) : ملسو هيلع

 ىف لابف ىبارعأ ءاج ) : لاق كلام نب سنأ نع ىراخبلا قرط ضعب ىف ثيدحلا
 هلوب ىضق املف ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مهاهنف . سانلا هرجزف دجسملا ةفئاط

 هيلع قيرهاف ءام نم بونذب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رما ..

 لاقو . ءام هؤلم ولدلا : ليلخلا لاق : رجح نبا لاق ( ءام نم بونذ ) : هلوق

 لاقي الو . ءالتمالا نه تبرق ام اهيف تيكسلا نبا لاقو . ةميظعلا ولدلا سراف نبا
 بونذلا نأ عم ( ءام نم ) : ثيدحلا ىف لاقو - لاق نأ ىلا _ ( بونذ ) ةغراف اهل

 - لاق نأ ىلا _ امهريغو ليوطلا سرفلا نيب و هنيب كرتشم ظفل هنكل كلذ اهنأش نم

 سوفن ىف اررقم ناك ةساجنلا نم زارتحالا نا دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو
 .هناذئتسا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هترضحب راكنالا ىلا اورداب اذهلو ةباحصلا

 ىلع هب لدتساو . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا نم اضيا مهدنع ررقت املو

 ' .. صوصخلا رهظي نا ىلا مومملاب كسمتلا زاوج

 صيصختلا لامتحا دنع متجتي كسمتلا نأ رهظي ىذلاو :: ديعلا قيقد نبا لاق

 اوح رب ام راصمالا ءاملع نال كلذب مومعلاب لمعلا نع كسمتلا بجي الو دهتجملا دنع

 اضيا ةصقلا هذهلو . صيصختلا نع ثحبلا ىلع فقوت ريغ نم مهغلب امب نوتفي
متيهن مل مهل لقي ملو ةباحصلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ركني مل ذا
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 نيتدسفملا مظعأ عفد وهو ةحجارلا ةحلصملل هنع فكلاب مهرما لب ؟ ىبارعالا

 . امهرسيأ كرتب نيتحلصملا مظعا ليصحتو . امهرسيأ لامتحاب

 هغارف دنع مهرمال عفانملا لاوز دنع دسافملا ةلازا ىلا ةردابملا ثيدحلا ىفو

 _ لاق نأ ىلا _ ةرهاط ضرالا ىلع ةعقاولا ةساجنلا ةلاسغ نا هيفو . ءاملا بصب

 ةراهط تفقوتل طرتشا ول هنال ءالا بوضن طارتشا مدع ىلع اضيا هب لدتسيو

 هيفو _ لاق نا ىلا _ قراف ال ذا بوثلا رصع طرتشي ال اذكو . فافجلا ىلع ضرالا

 اميس الو ادانع هنم كلذ نكي مل اذا فينعت ريغ نم همزلي ام هميلعتو لههاجلاب قفرلا

 نسحو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ةفار هيفو . هفالئتسا ىلا جاتحي نمم ناك نا

 نا هيفو _ لاق نأ ىلا _ راذقالا نع ههيزنتو دجسملا ميظعتو لاق نأ ىلا - هقلخ

 ال : اولاق ثيح ةيفنحلل افالخ اهرفح طرتشي الو اهيلع ءاملا بصب رهطت ضرالا

 ليصفتلا ةيفنحلا بتك يف روكذملاو . هريغو ىوونلا قلطا اذك . اهرفحب الا رهطت

 رفح ىلا جاتحت ال هذهو اهرمغي ىتح ءاملا اهللختي ثيحب ةوخر تناك اذا ام نيب

 اهالعا اهرمغي ال ءاملا نال بارتلا ءاقلاو اهرفح نم دبالف ةبلص تناك اذا ام نيبو

 حاضيالا ىف هب لدتساو . خلا . قرط ثالث نم ءاج ثيدحب هيف اوجتحاو . اهلفسأو

 دورو نبب قرف نملو س ةساجنلا نم ليلقلا هسجني ال ءاملا نم ليلقلا نا : لاق نمل

 راص سجنلا ىلع ءاملا درو نا : اولاق ءاملا ىلع . ةساجنلا دوروو ةساجنلا ىلع ءاملا
 ءاملا ىلع سجنلا درو ناو . دجسملا ىف لاب ىذلا ىبارعالا ثيدح ىف امك ارهاط

 ال ) :: ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ةريره ىبأ ثيدح ىف امك اسجن ءاملا راص

 اضي] هب لدتساو . خلا ( اضوتي وا هنم لستغي مث مئادلا ءاملا ىف مكدحا نلوبي

 دجأ ال تامثاملا ءايشالا نم ءىش لك لبق سجنلا هيلا قبس اذا راخفلا ىف لاق نمل

 ىلع بلغي ام ردقب ةراهطلا مكحب هل مكحا مث هيف ءاملا بص] نكلو ادح كلذ ىف

 ىبارعالا لوب ىلع اسايق ةساجنلا هيلا تغلب ام ثيح غلب دق رهاطلا ءاملا نا ىنظ

 بونذ هيلع بصي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماف دجسملا ىف لاب ىذلا
 . خلا , هتراهطب مكحف ءام نم

 . هرهظ ىلع امئان ىآ ( ايقلتسم ) : هلوق (4

 : هيف ىباطخلا لاق : رجح نبا لاق ( ىرخالا ىلع هيلجر ىدحا اعضاو ) : هلوق
. ةروعلا ودبت نا ىشخي ثيح ىهنلا لحم وأ خوسنم كلذ ىف دراولا ىهنلا نا
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 للمتحالاب تبثي ال هنال خسنلا ءاعدا نم ىلوأ ىناثلا تلق . كلذ نمؤي ثيح زاوجلاو

 همبت نمو لاطب نبا مزجو نيققحملا نم امهريغو ىوغبلاو ىقهيبلا هب مزج نممو

 نايبل ناك ملسو هيلع هللا ىلص هلعف نا رهاظلاو _ لاق نا ىلا - خوسنم هناب
 هتداع نم فرع 1 سانلا عمتجم دنع ال ةحارتسالا تقو ىن كلذ هلعف ناكو زاوحلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص ماتلا راقولاب مهنيب سولجلا نم

 . ةحارتسالا عاونأو عاجطضالاو دحسىملا ف ءاكتالا زاوج هيفو : ىب اطخلا لاق .

 لصحب لب سلاحلاب صتخي ال دحسملاب تبالل دراولا رجالا نأ هيف ىدروادلا لاق

 ملسو هبلع هللا ىلص هنع ىور ام ىهنل ا نم دارملاو . ىمتنا . اضيآ ىقلتسملل

 ( هرهظ ىلع قلتسم وهو ىرخالا ىلع هيلجر ىدحا لجرلا عضي نأ ىهن هنأ )
 . ريغصلا عماجلا ىف .اذك

 حاضيالا ىف هب لدتساو ( هلجراف هسار ىلا ىندي فكتعا !اذا ) : هلوق )265

 لسغي نآ فئكنتعمللو : لاق ثيح لحتكيو نهديو هسأر لسغب فكتعملا نأ ىلع

 ىندي هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب امك لحتكيو نهديو هسار

 . خلا . فكتعم وهو ةشئاع ىا هسار
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 نوعبرالاو سماخلا بابل ١

 اهيف ةالصلاو بايثلا ىف

 كلذ نم بحتسي امو

 : لاق ةريره ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6
 دحاو بوث ىف ةاليصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس
 . « ؟ نيبؤت 1 مكلك وأ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 هللا لوسر ناك : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 07

 اًِضاَو (1) ةملس مأ تيب ىف دحاو بؤث ىف ىلصي هيلع هللا ىلص
 . ملعأ هللاو 0 ىقلب اميف هيتامب ىلع ريَقَرَط

 اَنيَلَع جرَح : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا لاق - 8
 فوص زي" ةبج هيلعو موي تاذ ملَتسَو رهنلَع هلل ١ ص لل ١ لوسر

 . امزع ملع نيلو اهب ًنَسَف نيمكلا ةفع ةيماش
 يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 9

 : لاق فرصنا املف ةالَّصلا اهيف تهشق ةيماش ًةَصيمَخ ملسو هيلع

 ىف اهملع قار تزظت ىنإف (3),ميهَج يبأل ةضيمخلا (2) هزه يذ »
 نم ةظيلغ ةلمش ةصيمخل ا : عيب رل ١ : لاق » يننتفي نآ داكف ةالصلا

 ,{. ٠ دي رح نم ملع اهيف نطق وآ فوص

 رباج نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 0
 لكاي نآ َمَلَسَو ميَلَع هللا ٌنَص هللا لوسر ىهن ) : لاق هللا دبع نبا

 هللا لوسر ناك ) هدنع ةياورلا صنو ةملكلا هذه بخات بطقلا ةغسن ةملس ما تيب ىف هلوق (1)

 ٠ ملعا هللاو ( ةملس ما تيب ىف كلذو ىنفلب اميف هقتاع ىلع هيفرط اعضاو دحاو بول ىف ىلصي
 ٠ ةشئاعل باطخلا ىدر هلوق (2)

٠ اهيلع حراشلا ىرج دقو مهج خ (3)
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 وآ ءامصلا لمتشي وأ ةدحاو رلغَت ىف ىشمي وأ هلامشي لجرلا
 هرازإ يفرطب يم ري نأ ءامصلا : عيب رلا لاق ( او بوث ىف يتعي

 ىمري نأ ءابتحالا ىنعمو هتروع افوشكم ىقبيو رسيألا هقتاع ىلع
 ىقبتف رسيألا هقتاع ىلع رخآلاو نميألا هقتاع ىلع هرازإ قرطب
 . ءامسلا ىلا ةفوشكم هتروع

 نأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 1
 دجسملا باب دنع ءاربس ةلح ىأر هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 اهتسبلف هذه تيرتشا ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل () لاقف
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف كيلع اومدق اذا (5) دوفولاو ةعمجلا موي

 دعب مث ؟ ةرخالا ىف هل قالح ل ْنَم هذمك سبلي اَمْنا» : ملسو هيلع
 رمنع ىطعاف للح اهنم ملسو ميلع هللا حلص هللا لوسرل ءاج كلذ
 اَهيِنَتْسَبلأ : رمع هل لاقف . ءاربس ةلح اهنم هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 : ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر هل لاقف ؟ تلق أم اهيف تلق دقو
 .اكرشم ةكمب هل اخأ باطخلا نب رمع اهاسكف (6) «اهسبلَاَهَكتيطَعَأ »

 : لاق ىردخلا ديعس ىبآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ - 2
 لا نمؤا ةَرؤاي » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 نم لفسأ امو نيبعكلا يبو هنيب اميف هيلع حاتُج كو هيقاس فاصنأ
 )7( نم لاهلا طني آالؤ » ء تارم ثالث كلذ لاق . « رأثلا ىف َكِلَذ

 . « ارط هرازإ حت :

 نآ ىردخلا ديعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 3
 : ةملس مآ تلاق رازإلا ركذ امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ هللا لوسر اي خ (4)
 . دوفنلل (ة)
 .اهتطعا مل خ (6.

٠ لجر خ (7)
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 فشكني اذا : تلاق « اربش ىجرت » : لاق ؟ هللا لوسر اي ةأرملاو
 .» هئَلَع ديزت ال اعارذ « : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اهنع

 : لاق ىردخلا دعس ىبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 4

 لوسر اهآر املف ي واصت اهيف ًةقّرمن اهنع هللا ىضر ةشئاع ترتشا
 ههجو ىف تار اًملف لخدي مَلَو باتلا تقو ملسو هتلع هللا لص هللا
 لاي بؤتآ ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي : تلاق (8) ةيهاركلا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تبنذأ امم هلوسَرَو هللا
 اهدًّسَوَتت و اهيلع تعقتل كل اهتيرتشا تلاقف « ؟ ةقرمتلا وزمك لاب ام »
 روصلا هذ اعَصآ نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاقف
 ْمُتفََح ام اوشيحآ مهل لاَقيَو راثلا ىف اهب نوبذعي ةمايقلا موي
 ْمهْيَلَع ةكئالملا هلخذت ال زيواَصت هيف ىلا تيبلا ناي» : لاق مث
 . « مالسلا

 : لاق كلام ني سنآ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبآ ب 5
 ةَماَيَقْلا َمْوَي هللا رظني ال » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ١. . «ءكيخةبؤت وع ُجَد لا
 ىكتشا هنآ ىتنفلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبآ - 6

 الجر رماق هنودوعي .(10) سانا هيلع لخدف ىراصنألا ةحلط وبا
 : لاقف ؟ ةحلط ابآ اي هَتعَرَن مل: هل ليقف هتحت (11) اصيمق عزني نأ
 دق ام : رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو .: ري واصت هيف نأل

 ؟ » بؤن :ىه امقر ناك ام آلا » : لقي ملآ مهنم لجر لاقف . متملع

 . منإلا نم ظوحأو يسفنل بيطأ هنكلو . ىلب : لاقف

 ٠ ذلا لوسر اي تلاقف اضيا اهيفو تفرع هتار املف بطقلا ةغسن ي (
 ٠ هلوسر ىلاو خ (9)

 ٠ سان خ (10)
. امن خ (11)
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 لوسز عم انجرخ : لاق هللا دبع نب رباج نع ةديبع وبأ - 7
 رباج لاقف (12) رامنأ ىذ ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا .

 ىلص هللا لوسرب اذا ةرجش تحت لزان انآ امنيبف : هللا دبع نبا

 ىلإ هللا لوسر اي ملَم (13) تلق : لاق ايلإ لبقأ ملسو هيلع هللا
 انل ةرارغ ىلا تمقف : هللا دبع نب رباج لاق س لزنف لامف لظلا

 هللا لوسر ىلا هتب رقو هتركف ءاثق ورج اهيف تدجوف اهتشَمَقلاف
 انجرخ : تلقف « ؟ امف مكل َنْيَا نيمو »: لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 ىعريق بهذيل هزهجن انل بحاص اندنعو رباج لاق . ةنيدملا نم هب
 رظتف ناقلَح نادرب هيلعو رهظلا ىلا بهذف هتزهجف : لاق ان رهظ

 ناتبؤَت (14) هل الأ »: لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا
 هتوسك ةبيعلا ىف ناب وث هل هللا لوسر اي تلق : لاق « ؟ نيذه رغ
 ىلو مث امهسبلف هت وع دف :لاق « امهشملت همف هداق » : لاق امهاياي

 هقنع هللا برض ُهَلاَم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف بهذو
 ىف هللا لوسر اي : لاقف } لجرلا هعمسف « ؟ هل آرتَح امه سيل
 ىف لجرلا لتقف رباج لاق « للا ليبش ىف معن » : لاقف هللا ليبس

 ضيرحتو بيغرت اذهو : ةديبع وبآ لاق : عيب رلا لاق . هللا ليبس

 نسحلا سابللاب نيزتلا ىف نيملسملل ملسو هنلع هللا ىلص ءىبنلا نم

 ه « . ٧

 ءىزجي ام لقأو : حاضيالا ىف لاق ( ؟ نيبوث دجي مكلك وأ ) : (15) هلوق 6

 بوقثلا ءىزجي هنا ليلدلاو . هردصو هرهظو ىلصملا ةروع رتاس رهاط بوث كلذ نم
 ىور ام اماو : لاق مث ثيدحلا ركذف . خلا . ةريره ىبا قيرط نم ىور ام دحاولا
 باطخلا ليلدف ( هبَت نُكي مل نإ دحاولا بوتلا ئزججيأ) : مالسلا هيلع لاق هنا

 ٠ تاذ خ (12)
 ٠ تلقف خ )13(

 ٠ هلام خ (14)
٠ ىذمرتلا الا ةعامجلا هاور ثيدحلا (15)
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 حصا ىدنع لوالا لوقلاو . هريغ دجي مل نا الا دحاولا بوثلا ءىزجي ال هنأ

 . خلا . باطخلا ليلد نم ىلوا وهو . مدقتملا ةريره ىبا تيدحل

 ( هيقتاع ىلع ) ىراخبلا ىف :ةياورلا ( هقتاع ىلع هيفرط اعضاو ) : هلوق (7

 هب دارملا لعلف دارفالا ةياور ىلعو . هيبكنم ىلع لامتشالا وهو : لاق ةينثنلاب

 دحا لعج اماو . رسيالا قتاعلا ىلع نيفرطلا لعج نم نآلا اهَقِحَتَْنَت ىتلا ةئيملا

 ضرعت نم را ملف راسيلا ةهج نم هطبا تحت رخآلاو رسيالا قتاملا ىلع نيفرطلا
 ةرثكل و] . اعم هيدضعب ىفاجتلا مدعل ةمزلتسم ةقيقحلا ىف ىهو . ةئيهلا هذهل

 تيار دقو . كلذ ىلع ةظفاحملا دارأ اذا ةدجس لك بقع هطبا تحت هدرب لغشلا

 هللاو ‘ كلذ ىف مهدنتسم ام ىردا الو . كلذ نولعفي هللا مهمحر انخياشم ضعب
 . ملعأ

 ةمجرت بقع : رجح نبا لاق ( ةيماش فوص نم ةبج هيلعو ) :: هلوق (8
 رانكلا بايث ىف ةالصلا زاوجل ةدوقعم ةمجرتلا هذه : ثيدحلا اذهل ىراخبلا
 نآ ىلا - رفك _ راد كاذ ذا ماشلا تناكو _ لاق نأ ىلا _ اهتساجن ققحتي مل ام

 ىلص هنأ هنم ةلالدلا هجوو . مورلا بايث نم تناكو افوص تناك ةبجلا نا _ لاق

 الا اهيف ةالصلا ةيهارك ةفينح ىبا نع ىورو . لصفتسي ملو اهسبل ملسو هيلع هللا

 انباحص] مالك رهاظو . ىهتنا . تقولا ىف ديعي لعف نا كلام نعو . لسخلا دعب
 باسييث ىف ةالصلا نع ىهنلا اوقلطا ثيح ادبا ديعي اهب ىلص !اذا هنا هللا مهمحر
 لكب الو اهب ىلصي ال ةمذلا لهأ بايث كلذكو :" حاضيالا ىف لاق . نيدحوملا ريغ
 يئ » : ىلامت هلوقل ةساجنلا لسغ لسغي ىتح هوطيخ وأ نوكرشملا هعنص بو

 دعب ىنعي (اهب ىلصو) : هلوق نم دارملا نوكي اذه ىلعف . خلا (1) « سجن نوكتملا
 .. ملعا هللاو . هفالخ ردابتملا ناك ناو اهلسغ

 رماع لاقيو . ديبع وه : رجح نبا لاق . ةفيذح نبا ( مهج وبا ) : هلوق (296 .

 ( ةالصلا اهنف دهشف ) .: هلوق . خلا . روهشم ىباحص ىودعلا ىشرقلا ةفيذح نبا

 . ديملا اهيف دهشف اطوملا ىف ةياورلا

 ةيناجبناب ىن وتأو ىراخبلا ىف داز ( ةصيمخلا هذه مهج ىبأ ىلا ىدر ) ٠: هلوق

 ةزمهلا حتفب ( ةيناجبنالاو ) : رجح نبا لاق . رطانقلا ىف كلذكو . مهج ىبأ

٠ 28 ةيآلا . ةبوتلا ةروس (1)
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 ءاسك ( بسنلا ) ءاي نونلا دعبو ميجلا فيفختو ةدحوملا رسكو نونلا نوكسو ا

 هملعيل اهريغ اب وث مهنم بلط امنا : لاطب نبا لاق _ لاق نأ ىلا _ هيف ملع ال ظيلغ

 هتيطع هيلع تدر اذا بهاولا نا هيفو : لاق . هب افافختسا هتيده هيلع دري مل هنأ

 . ىهتنا . ةهارك ريغ نع اهلبقي نا هلف اهيف عجارلا نوكي نا ريغ نم
 لاق : رجح نبا لاق ( ىننتفي داكو ةالصلا ىف اهملع ىلا ترظن ىناف ) : هلوق

 ثدحي هلعل ام ىفنو ةالصلا حلاصم ىلا لوسرلا ةردابم اهيف : ديعلا قيقد نبا

 . ةالصلا ىف اهلمعتسي نأ هنم مزلي الف مهج ىبا ىلا ةصيمخلاب هثعب اماو . اهيف

 (اهسبلنل كيلا اهب ثعبا مل ىنا) رمع ىلا اهب ثعب ثيح دراطع ةلح ىف هلوق هلثمو

 . اهوحنو شوقنلاو غابصالا نم ةالصلا نع لغشي ام لك ةيهارك هنم طبنتسيو

 هب لدتساو . مهنم بلطلاو . مهيلا لاسرالاو ى باحصالا نم ةيدهلا لوبق هيفو
 روصلل نأب ناذي.ا هيف : ىبيطلا لاقو . ةغيصلا ركذ مدعل ةاطاعملا ةحص ىلع ىجابلا

 نمع الضف ىنعي . ةيكزلا سوفنلاو ةرهاطلا بولقلا ىف اريثأت ةرهاظلا ءايشالاو

 ١ . ىهتنا . اهنود ا

 ةلمشلاب دارملا نا رهاظلا . خلا ( ةظيلغ ةلمش ةصيمخلا عيبرلا لاق )_:: هلوق
 ءاسك ةلمهملا داصلابو ميملا رسكو ةمجعملا حتفب ةصيمخ رجح نبا لاق . ءاسكلا

 ٠ خلا . ناملع هل عبرم .

 . ىشملا هركي ىوونلا لاق ىمقلعلا لاق ( ةدحاو لعن ىف ىشميو ) : هلوق - 0

 كلذ نأ هببسو ءاملعلا لاق . رذعل الا دحاو سادم وأ دحاو فخ وأ ةدحاو لعن ىف

 بجاوب سيلو هبابحتسا ىلع معمجم بدا اذهو ..راقولل ةفلاخمو" ةلْثُمَو هيوشت
 ليقو ى لادتعالا نع ةجراخ اهنال ليقو . ناطيسشلا ةيسشم اهناب هريغ للعو . ىهتنا

 ىتلا لئاسملا نم هذهو . هنم كلذ ىرت نمل راصبالا دتمتف ةرهشلا نم اهيف امل
 لاق . ىهنلا اهغلبي مل اهناو اهلوق فالخ سانلا حجرو . اههركت ةشاع تناك
 هيف نال ( ةدحاولا لعنلا ىف مكدحأ شمي ال ) : هلوق ىف ىباطخلا لاق : انخيش
 جارخاو . نيفخلا دحا سبل كلذ لثمو لاق . هوركم وهف كلذك رما لكو 0 ةرهش

 دحأ ىلع ءادرلا لاسراو .4 مكلا لخاد ىرخالا كرتو نينكلا دح] نم نيديلا دحأ

 .. ىهتنا . هوركم كلذ لكف هنم رخآلا ءارعاو نيبكنملا

 ( نميالا هقتاع ىلع هزازا ىفرط دحاب ىمري نآ ءامصلا عيبرلا لاق ) : هلوق

. مهئاهقفل الو برعلل ال انموق بتك ضعب ىف هركذ ام هبساني ال ريسفتلا اذه . خلا
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 ميملا ديدشتو ةلمهملا داصلا حتفب انخيش لاق ( ءامصلا ) هلوق ىمقلعلا لاق

 هب وثب لمتشي نأ برعلا دنع ءامصلا لامتشا : ىعمصالا لاق ىباطخلا لاق دملاو

 هذه ىلع عجطضا امبرو هدي هنم جرخيف ابناج هنه عفري الو هدسج هب للجيف
 ديري . ءىش هبيصي هلعل ىردي ال هنأ ىلا بهذي هناك ةديبع وبأ لاق . ةلاحلا

 اذهف هبايث ىف امهايا هلاخداب كلذ ىلع ردقي الو هيديب هميقي ناو . هنم سارتحالا

 سيل دحاو بوثب لمتشي نأ وه نولوقي مهناف ءاهقفلا ريسفت اماو . برملا مالك

 : لاق . هجرف هنم ودبيف هبكنم ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم هعفري مث هريغ هيلع

 تيمس ةبيتق نبا لاقو . مالكلا ىف حصا كاذو . اذه ىف ليواتلاب ملعا ءاهقفلاو

 ءاملعلا لاق . قرخ اهيف سيل ىتلا ءامصلا ةرخصلاك اهلك ذفانملا دسي هنال ءامص

 عفد نم ةجاح هل ضرمت الثل روكذملا لامعتسالا هركي ةغللا لمحأ ريسفت ىلعف

 ىلعو . ررضلا هقحليف هدي جارخا هيلع رذعتي وا رسعيف اهوحنو . ماوهلا ضعب
 حاضيالا مالكو . ىهتنا هركيف الاو ةروعلا ضعب هب فشكني نأ مرحي ءاهقفلا ريسفت

 : حاضيالا بحاص ىا لاق ثنيح ىمقلملا هلقن ام ىلع ةغللا لها هيلع امل قفاوم

 هندبو هيدي ىلع هدسشيو ةالصلا ىف هبوث لجرلا سبلي نأ وه ءامصلا لامتشاو

 اهلك هئاضعاب لصي نا هيلع لهسي ال ىتح هل اللجنم ريصيو ابناج هنم عفري الو
 . خلا . ىمري نا ءامصلا :: لاق بيبح نب عيبرلا نع ركذ دقو ث ضرالا ىلا

 امك دحاو بوث ىف ناك اذا ىنمي ( ءامسلا ىلا هتروع افوسثكم ىقبيو ) : هلوق

 هيلع نكي مل اذا هنال هنع ىهن امناو . ةياهنلا ىف لاق ىمقلعلا لاق ثيدحلا ىف صن

 ىف لاق . ىهتنا . هتروع ودبتف هنع بوقثلا لاز وأ كرحت امبر دحاو بوث الا

 فشكنت مل ام ةالصلا ديعي ال اذه ىلعف ) ءابتحالاو ءامصلا ريسفت بقع حاضيالا

 ىف حيرص رجحنبا .مالكو . خلا ( ضرالا ىلا اهلك هئاضعاب لصي ناك اذا هتروع

 بسنيو هيتيلا ىلع دعقي نأ ءابتحالا : لاق رهاظلا وهو دعاقلاب صاخ ءابتحالا نا

 ىف اهرسفو . برعلا ناش نم تناكو ةوبحلا هل لاقيو ابوث هيلع فليو هيقاس
 . ىهتنا س كلذ وحنب روكذملا سنوي ةياور

 رسكب ( ءاريسلاو ) حاضيالا ىف لاق هرخآ ىلا ( اريس ةلح ) : هلوق - 1

 ءاريسلاو . بهذلا ءاريسلا ىنابيشلا لاق . رفص طوطخ هيف درب ءايلا حتفو نيسلا

. لوالا .دارملا نا رهاظلاو . هرخآ ىلا . تبن
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 . خلا ( ةرخآلا ىف هل قالخ ال نم هذم سبلي امنا ): هلوق

 انموق ةياور ىف هب حرص ام ليلدب ريرحلا نم تناك اهنأ رماظلا
 لاق ( ةرخآلا ىنف هل قالخ ال نم ايندلا ىف ريرحلا سبلي امنا ) عماجلا ىف هظفل

 لاقي 8 هصولخل كلذب ىمس ىبرع وهو فورعم ريرحلاو حتفلا يف لاق ىمقلعلا
 .برعم ىسراف ليقو . هريغب طالتخالا نم هنصلخ ءىشلا تررحو . ررحم صلاخ لكل

 لاوحالا لك ىف هسبل مرحي ) : موق لاقف ريرحلا ىف فلتخا : لاطب نبا لاق
 . ريبزلا نباو ىسوم ىبأو ةقيذحو رمع نباو ىلع نع كلذ لقن ( ءاسنلا ىلع ىتح

 اولمحو ( اقلطم هسبل زوجي ) : موق لاقو . نيريس نباو نسحلا نع نيعباتلا نمو
 تسلق . هيزنتلا ىلع وأ ءاليخ هسبل نم ىلع هسبل نع ىهنلا ىف ةدراولا ثيداحالا
 . هسنل ىلع ديعولا توبثل طقاس ىناثلا .اذهو

 . ءليخلاو رخفلا امهدحأ :: نيروهسم ييار ىلع ميرحتلا ةلع ىف فلتخاو

 لمتحيو . لاجرلا ةماهش نود ءاسنلا ىزب قيليف ةنيزو ةيهافر بوث هنوك ىناثلاو
 هنال لوالا ىلا عجري دق اذهو ديعلا قيقد نبا لاق نيكرشملاب هبسشتلا ىهو ةثلاث ةلع

 ىضتقي ال ىناثلا ىنعملا نا الا نيربتعم ناينعملا نوكي دقو . نيكرشملا ةميش نم
 لكسشتساو . ءاسنلا ىز هناف بدالل الا ؤلؤللا سابل هركأ ال لاق ىعفاشلا نال ميرحتلا
 اصوصخم ناك ام عنم ىضتقي .هناف ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملل نعللا توبثب

 . خلا . فرسلا ىهو ىرخا ةلع ركذو هنئيهو هسنج ىف ءاسنلاب

 نسم ةئيهلل مسا ىازلا نوكسو ةزمهلا رسكب ( نملا ةرزإ ) : هلوق _ 272 _
 ةسلجلاو ةبكرلا لثم رازالا ةئيهو ةلاحلا رسكلاب ةرزالاو بهاوملا ىف لاق . رازتالا

 رزالا ) : لاق ثيح نيوقحلا ىلع دشي ام رازالا نا الوا حاحصلا مالك نم رهاظلا مث

 ني وقحلا نم رازالا عضاومو . ىرهظ ىأ (1).«ىرزآ هب ةّدشأ» : ىلاعت هلوقو (ةوقلا
 مهلوقك ىنعمو انزو فاحللا لثم هنا هنم دافتبسي رخآ ناكم ىف همالك رهاظو . خلا

 تيطفت بوثلاب تفحتلا رخآ لحم ىف لاقو . خلا مارقمو مرقمو فاحلو فحلم
 . خلا هب تفحتلا دقف هب تيطفت ءىش لكو . هب فحتلي ام مسا فاحللاو . هب

 هيلع صن امك ردصلاو رهظلاو ةروعلل ارتاس نوكي نأ دبال رازالا نا لصاحلاو
 . ملعأ هللاو . خاضيالا ىف

٠ 31 ةيا . هط ةروس (1)



 327 فلذ نم بعتسي امو اهيف ةالصلاو بايثلا ىف (45) بابلا :0
 __ )ص ___

 حصنفا عمجلا نال فاضملا حمج امنا ( هيقاس فاصنا ىلا ) : هلوق

 هلوقك حضنالا وم هن وكل افصن قاس لكل نال ةينثتلا مث لوالا هيليو

 هجوا ةثالث هيف زوجي ىنثملا ىلا فاضملا نأ كلذو (2) «امكب ولق تغص دقف» : ىلاعت

 ىسارو نيشبكلا سارو نيشبكلا سوؤر تلكأ لوقت ةينشنل او دارفال او عمجلا

 . . | ۔ ثبكلا

 ىباطخلا لاق بهاوملا ىف لاق ( رانلا ىفف كلذ نم لفسا امو ) : هلوق

 نع بوثلاب ىنكف .4 رانلا ىف نيبعكلا لفسا نم رازالا هلاني ىذلا عضوملا نأ ديري

 هلصاحو . ةبوقع رانلاب بذعي مدقلا نم نيبعكلا نود ىذلا نا هانعمو هسبال ندب

 . خلا . ةينايب (نم) نوكتو هيف لح وأ هرواج ام مساب ءىشلا ةيمست باب نم هنأ

 قالطالا اذه نأ _ كرسو ىرس هزنو . كب وثو ىب وث هللا رهط ملعاو : لاق مث

 نأ ىلا _ قافتالاب ديعولا هيف درو ىذلا وهف ءاليخلا . ديق نم درو ام ىلع لومحم

 لابتشسالا ) : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع هيبأ نع رمع نبا نع - لاق . - . .., - ٠2
 ۔ ھ ح ے۔ ٥ - - ص _- _-

 هذه ىف نيبف . ثيدحلا ( هالتتخ ائيش اهني ج نمم ةماميلاو صيمقلاو رازالا ىن
 رازالا ظفلب ثيدحلا قرط رثكا ىف ءاج ناو رازالاب اصاخ سيل مكحلا نا ةياورلا

 نوسبلي اوناك هدهع ىف ساانلا رثكا نال رازالا ظفلب ربخلا درو امن.ا ىربظطلا لاق

 ىف رازالا مكح اهمكح ناك عيرارذلاو صمقلا سانلا سبل املف . ةيدرالاو رزالا

 لمشي هناف بوثلاب صنلا تاي مل ول حيحص سايق اذه لاطب نبا لاق . ىهنلا

 ةداع هب ترح ام دارملا نوكي نأ الا رظن ةمامعلا رج روصت ىفو , كلذ عيمج

 . لابسالا نم ناك كلذ ىف ةداعلا ىلع داز امهمو تابذعلا ءاخرا نم برعلا

 لحم . هوحنو صيمقلا مامكا ليوطت بوثلا رج نع رجزلا ىف لخدي لهو
 نييزاجحلا ضعب هلعفي امك ةداعلا نع جرخ ىتح اهلاطا نم نأ رهظي ىذلاو رظن

 جارخالاك ىمه ىتلا لاوطلا ةعساولا مامكالا هذه امأو ميقلا نبا لاق٤كلذ ىف لخد

 فلاخم وهو . هباحصا نم دحأ الو وه مالسلا هيلع اهسبلي ملف جاربالاك مئامعو

 ىفخي الو لخدملا ىف لاقو . ىهتنا ءاليخلا سنج نم اهناف رظن اهزاوج ىفو هتنسل

 ., اهنغ ىهنملا لاملا ةعاضا هيف مويلا ملعلا ىلا بسني نم ضعب مك نا ةريصب ىذ ىلع

 حالطصا سانلل ثدح نكل . ىهتنا هريغصل بوث مكلا كلذ نم لصفي دق هنال

٠ 4 ةيآلا . ميرعتلا ةروس (2)
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 ىلع كلذ نم ناك امهمو . هب نوفرعي رامش سانلا نم عون لكل راصو اهلي وطتب

 مل ام هيف ميرحت الف ةداعلا قيرط ىلع ناك امو . هميرحت ىف كش الف ءاليخلا ليبس
 ام لك ةيهارك ءاملعلا نع ضايع ىضاقلا لقنو:. هنم عونمملا ليذلا رج ىلا لصي
 ةريره ىبا ثيدح ىفو ث ةعسلاو لوطلا نم سابللا ىف داتعملا ىلعو ةداعلا نع داز
 هب نيحت ذإ هتمجبلجرم هبجت قلتم ىف ىشمي لجر اتيب ) اعوفرم ىراخبلا دنع
 . خلا ( ةمايقلاو إ لجلجتي ومت

 ةدش وهو رشالا رطبلا حاحصلا ىف لاقو . ارشأو ارخف ىأ ( ارطب ) :هلوق

 هيلع مرحي ال ءاليخلا ةهج ىلع ال هرازا رج نم نأب رعشي ديقلا اذهو 0 حرملا

 . . ملعا هللاو

 هللا ىلص هجاوزأ نم ىهه . خلا ( ةملس مأ تلاق رازالا ركذ امل ) : هلوق - 3

 . حصا لوالاو : بهاوملا ىف لاق . ( ةلمر ) : ليقو ( دنه ) اهمساو ملسو هيلع

 لوسر لبق تناكف بلطملا دبع تنب ةكتاع تسيلو ةعيبر نب رماع تنب ةكتاع اهمأو

 لوا اهجوزو ىه تناكو . دسالا دبع نب ةملس ىبا تحت ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةنيدملا تلخد ةنيعظ لوا ىه ليقو _ لاق نأ ىلا _ ةشبحلا ضرا ىلا رجاه نم

 . عجاريلف . ملعا هللاو . انتخسن نم طقاس هلعلو اهابا ركذي ملو . خلا ةرجاهم
 ءاليخ رازالا رج ركذ دعب بفاوملا ىف لاق . ةريغملا نب ةيما وبأ اهابأ نا هريغ ركذو

 لعفلا .اذه ىلع ءاسنلاو لاجرلا لوانتي روكذملا ديعولا اذهو . ديعولا نم هيف امو

 . اهثيدح ركذف . خلا . اهنع هللا ىضر ةملس ما كلذ نم تمهف دقو . صوصخلا

 رصتقي نأ وهو بابحتسا نيلاح لاجرلل نأ :: كلذ ىف ركذ ام لصاحو : لاق مث

 ٠ نالاح ءاسنلل كلذكو . نيبعكلا ىلا وهو زاوج لاحو س قاسلا فصن ىلع رازالاب

 ردقب زاوج لاحو . ربسلا ردقب لاجرلل زئاج وه ام ىلع ديزي ام وهو بابحتسا
 دييقتلا نا ىلع لدي ءاليخلاب اهدييقن ىف ثيداحالا رهاظو ىوونلا لاق ۔ عارذ

 : لاق مث . ءاليخلا صوصخب

 لم هيف ءاسنلل صخر ىذلا عارذلا ىذمرتلا حرش ىف ىقارعلا لاق :( هيبنت )
 وهو بحتسملا دح نم وا . نيبعكلا نم وهو لاجرلل هنم عونمملا دحلا نم هؤادتبا
 ليلدب ثلاثلا دارملا نآ رهاظلاو ؟ ضرالا سمي ام لوأ نم هدح وأ نيقاسلا فاصنأ

. اعارذ هنم ضرالا ىلع رجت نأ اهل نا هرهاظف لاق مث هركذف . ةملس مأ ثيدح
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 هجام نبا ننس ىف امل ناربش وهو ديلا عارذ عارذلاب دارملا نأ رهاظلاو : لاق

 ام الا ةروع اهلك ةأرملا نال رتسلا لجال ءاسنلل كلذ زاج امناو _ لاق نأ ىلا

 . خلا . ىنثتسا

 لئامشلا ىف امك صيمقلا ملسو هيلع هللا ىلص هيلا بايثلا بحأ ناكو : لاق مث

 ۔ ص ۔ هللا لوسر ىلإ بايثلا تَحَآ ناك ) : تلاق ةملس مأ ثيدح نم ىذمرتلل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر صيمق ناك ) لاق سنأ نعو - لاق نأ ىلا ( ضصيمقلا

 هللا ىلص هللا لوسر ناك ) : لاق سنأ نعو ( مكلاو لوطلا ريصق ًاتطق ملسو
 `, هسبلي بلم ءاسك ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو . فوصلا سبلي ملنسو هيلع

 لوط نا ) ةورع نعو _ لاق نا ىلا _ (ًدْبَعلا شبلي امك شبلآدْبَع انآ اَمَنإ لوقيو
 نعو . بشو ناعارذ هّضزعو عرذأ ةببرأ ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ءادر

 ودبتو هترس تحت ًزَتأَي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار ) : لاق سابع نبا

 . خلا ( هترس قوف رمع تيارو هترس

 امك ءارلا مضو ميملا نوكسو نونلا مضب ىه (16) ةقّرمُت ) :: هلوق - 4
 ةقرمنلا كلذكو ةريغص ةداسو ةقرمنلاو قرمنلا : لاق ثيح حاحصلا ىف هطبض

 نع ةقرمن لحرلا قوف ىتلا ةسفنطلا اومس امبرو . بوقمي اهاكح ةغل رسكلاب
 ىف هلوق ليدب حور هل ام ريواصت ىأ ( ريواصت اهيف ) : هلوق . ىهتنا ةديبع ىبأ

 ىضر ةشئاع ثيدح ىف بهاوملا ىف لاقو ( متقلخ ام اويحأ لاقيف ) ثيدحلا رخآ

 ;طرم هيلعو ةادغ تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ ) : تلاق اهنع هللا

 نا ىلا _ لاحرلا روص هيف ىذلا وه مظعمك ةحوتفملا ةلمهملا ءاحلا ديدشتب (لحرم
 ةلمهملا ءاحلاب نونقتملا هطبضو روهمجلا هآر ىذلا باوصلاو ىوونلا لاقو _ لاق

 . ناويحلا ريوصت مرحي امناو س ةروصلا هذهب ساب الو لبالا لاحر روص هيلع ىأ

 ثيدحلا .اذهب حاضيالا ىف لدتساو . طوطخ هيف ىذلا لحرملا : ىباطخلا لاقو
 . رخآ الوق ركذ مث ريواصت هيف بوثب ىلصي ال هنأ ىلع ةقرمنلا ثيدح ىنعأ

 طسبلا نم برض طمنلا : حاحصلا ىف .لاق نيتحتفب وه ( طمن ) : هلوق 26

 مهرما سانلا نم ةعامجلا اضيأ طمنلا . بابسأو ببس لثم طامنأ عمجلاو

 هيف ىذلا بوثلاب ىلص نم نا لاق نمل حاضيالا ىف هب لدتساو . خلا . دحاو

٠ ةددعتم قرط نم ةعامجلا هاور (19 .
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 لاق امك مثالا نم طوحا هنال حصا لوالا لوقلاو لاق مث . هتالص تزاج ري واصتلا

 . خلا . ةحلط وبا

 دارملاو . رمأ ىذ ةوزغ مهضعب اهامسو ( رامنأ ىذ ةوزغ ىف ) : هلوق 7

 ةنامعبرا ىف ملسو هيلع هللا ىلص جرخ . دجن ةيحانب ىهو نافطغ ةوزغ اهب

 سوءر ىف اوبره ملسو هيلع هللا ىلص هطبهمب .اوعمس املف 0 اسراف نيسمخو

 تناكو اديك قلي ملو ملسو هيلع هللا ىلض عجر مث بهاوملا ىف لاق . لابجلا
 لاق . اهنم اريغص ىأ ميجلا رسكب ( ءاثق ورج ) : هلوق ةليل ةرشع ىدحا هتبيغ

 '؛ءيبنلا ىتو] :ثيدحلا ىفو ءاثقلا نم ةريغصلا ةورجلاو ورجلاو : حاحصلا ىف

 5 . نامرلاو لظنحلا ورج كلذكو بغز ورجب ملسو هيلع هللا ىلص

 . خلا هرفس زاهج تأيه اذا انالف تزهجو حاحصلا ىف لاق ( هزهجن ) : هلوق

 . باكرلا :: رهظلاو حاحصلا ىف لاق انباكر ىأ ( انرهظ ىعرف ) : هلوق

 قلخ ةفحلمو حاحصلا ىف لاق . نايلاب ىا ماللاو ءاخلا حتفب ( ناملَح ) : هلوق

 وهو قلخالا ردصم لصالا ىف هنال ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسي لاب ىا قلخ بوثو
 . خلا ناقلخ عمجلاو سلمالا

 هعيف لمجي ام ةبيعلاو حاحصلا ىف لاق . نيملا حتفب ىه ( ةبيعلا ىف ) : هلوق
 ردبو ةردب لثم بيع عمجلاو ىتبيعو ىشرك راصنالا : ثيدحلا ىفو . بايثلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نم ضيرحتو بيغرت اذه ) : هلوق ث تابيعو بايعو

 مالك دعب لاق تيح بهاوملا مالك هلثمو ( نسحلا سابللاب نيملسملل نيزتلا ىف
 ىف درو دقو ر هصن ام الثم ةعانقلا راهظا اهب دارملا ناك اذا ةئيهلا نسح ىلع
 ىفو ( لامجلا بحي ليمج هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع حيحصلا ثيدحلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىنآر ) لاق. هيبا نع ىمشجلا صوخالا ىبا نع ننسلا
 : معن تلق ؟ لام نم له لاقف ۔ نود بوث ىلعو ىئاسنلا ةياور ىفو ( رامطأ ىلعو

 هتمعن نكف لاق . ءاسشلاو لبالا نم هللا ىتأ ام لك نم تلق ؟ لاملا ىآ نم لاق

 َكّيَلع هللا ةمعن رثآ بلف الام اتآ اذإقر : لاق ىئاسنلا ةياور ىفو . كيلع هتماَرَكَو

 لاقف هرعش قرفت دق اثعش الجر ىأر مالسلا هيلع هنا رباج ثيدح ىفو ( هتماركو
: لاقف ةخسو بايث هيلع الجر ىأرو . ( هسأر هب نكسي اَم اذم دج َناَك ام )
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 َلاََت هةَّتلالا زا ) ننسلا ىفو دمحأ هاور ( هت وت هب لسف ام اَذَم دحب َناَك ام ر

 هدابع ىلع هتمعن رثا روهظ بحي هناحبس وهف ( ,هيبت نع ,همعن هرثأ ىري نآ بيخي
 بحي و , نطاب لامج وهو همعن ىلع هركش نم كلذو . هبحي ىذلا لامجلا نم هناف

 لجالو . اهيلع ركشلاب نطابلا لامجلاو ةسنلاب رهاظلا لامجلا هدبع ىلع ىري نا
 . مهنطاوب لمجت ىوقيو مهرهاوظ لمجي اسابل هدابع ىلع لزنا لامجلل ىلاعت هتبحم

 شال اًنشيرَو مكنآؤس يياَوُي سابل مكيع انلزن ق مدآ ىنب اي » : ىلاعت لاقف
 لاوقألا ىف لامجلا بحي امك هناحبس َوَهَو _ لاق ن ىلا _ (17) ءرتَح كلد ىوقتلا
 هنماو حبقلا ضغبيف . ةيلاو لاعفألاو اولا نم حيبقلا ضغبي ةئيهلاو لاعفألاو

 : . هنماو َلاَمَجلا ثحيو

 : ناقي رف عضوملا اذه ىف لظ نكلو

 بحن نحنو . هقلخ ام لك بحي وهف . ليمج وهف هللا قلخ ام لك : لاق قيرف
 . ةليمج اهلك اهآر هنم تانئاكلا ىأر نمو.اولاق ائيش اهنم ضخغبن الف هقلخ ام لك

 هلل ةريغلا اومدع دق ءالؤهو . . َهَقَلَح ءىش لك َنَسُحَأ ىزلا » : ىلاعت هلوقب .اوجتحاو
 . دودحلا ةماقاو ركنملا راكناو هيف ةاداعملاو . هللا ىف ضغبلاو . مهبولق نم

 نع لاقف ةقلخلاو ةماقلا مامتو روصلا لامج هللا مذ دق : اولاق ىناثلا قيرفلاو

 ةللا نإ ) : اعوفرم ملسم ثيدح ىفو . مهماسجا تبج مهتيأر ادو » :: نيقفانملا
 مرح دقو اولاق ( مكِلاَمُعَأَو مكبولق لإ رظنت امنإو مكِلاَوْهَأَو مكروص لا رظني ال
 . ايندلا لامج مظعا نم كلذو ةضفلاو بهذلا ةينآو . بهذلاو ريرحلا سابل انيلع
 ايندلا ةايحلا ةَرمَر مهنم اجاوز هب انتم ام ا كيتع ًةنَشُمَت ؤ » :: ىلاصت لاقو
 . نيفرسملا هللا مذ دقو (ناميإلا نم (19) ةذادبلا) ثيدحلا ىفو (18) «هيف ةمَنَتَقَنل

 . سابللا ىف نوكي بارشلاو ماعطلا ىف نوكي امك فرسلاو

 عاونأ ةثالث ةئيهلاو سابللاو ةروصلا ىف لامجلا : لاقي نأ عازنلا لصفو

 . مذ الو حدم هب قلعتي ال ام اهنمو مذي ام اهنمو دمحي ام اهنم

 ٠ 26 ةيآلا ي قارعالا ةروس (17) .
 ِ ٠ 121 ةيآلا ى هط ةروس (18)

 نع هلقن ى اثعش امويو انيزتم اموي نوكي ناو . ةئيهلا ةتاثر .ةذاذبلا ناسللا ىف لاق (19)
٠ ىبارعالا نبا
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 امك ةباجتسالاوهرماوأ ذيفنتو هللا ةعاط ىلع ناعاو هلل ناك ام هنم دومحملاف

 لاتقلا ىف برحلا ةلآ سابل ريظن وهو . دوفولل لمجتي ملسو هيلع هللا ىلص ناك

 ةملك ءالع ١ نمضت اذا هيف د ومحم كلذ ناف هيف ءاليخلاو برحلا ىن ري رحلا سابلو

 . هودع ظيغو . هنيد رصنو . هللا

 . دبعلا ةياغ وه نوكي ناو ءاليخلاو رخفلاو ةسان رلاو ايندلل ناك ام هنم مومذملاو
 . كلذ ىوس ىف ةمه اهل سيل سوفنلا نم اريثك نانف هبلطم ىصقاو

 . نبفصولا نع درجتو . نيدصقلا نيذم الخ ام وهف مذي الو دمحي ال ام امأو

 هناسل لمجي نا هدبع نم بحي لاعت هللا نا ثيدحلا اذه نم دوصقملاو
 راهظاب هندبو . ةعاطلاب هحراوجو . ةبانالاو ةبحملاو صالخالاب هبلقو . قدصلاب

 ةهوركملا روعشلاو تادحالاو ساجنالا نم هل هرهطتو . هسابل ىف هيلع همعن

 . ىهتنا . ملعا هللاو . ةنسلا هب تدرو امم كلذ ريغو رافظالا ميلقتو نانتخلاو

د د م
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 ملف 47 و 46 مقر نيثيذحلا نع هللا همحر ىشحملا لفغ دفل

 ةدئافلل امامتاو . باتكلا لوأ ىف رم امك . ءىشب امهيلع قلعي
 نيثيدحلا نيذه نع هحرش ىف ىملاسلا خيستلا هبتك ام انه درون

 . كلذب اندعو امك

 لاد اهدعب ةففخملا ءابلا حتفو ىنيعلا مضب (تماصلا نب ةدابع نأ) : هلوق _ 86

 مرصا نب سيق نب تماصلا نب ةدابع وهف هبسن اماو هطبض اذه ءاه مث ةلمهم

 جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع نب منغ همساو لقوق نب ةبلعت نب رهف نبا
 ةلضن نب ةدابع تنب نيعلا ةرق .همأو ديلولا وبأ هتينكو ىجرزخلا ىراصنالا

 ىنب لقاوقلا ىلع ابيقن ناكو ةيناثلاو ىلوالا ةبقعلا دهش نالجعلا نب كلام نب

 فاخي ال نا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عيابو جرزخلا نب فوع نب ورمع
 دثرم ىبأ نيبو هنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخاو منال ةمول هللا ىف

 نيثالثو عبرا ةنس ىفوتو . اهلك دهاشملاو قدنخلاو ًةدُحأو اردب دهشو ىوننلا

 ةنس ىفوت ليقو 0 ةنس نيعبسو ييتنثا نبا وهو سدقملا تيبلاب ليقو ةلمرلاب
 ِ حصا لوالاو ةيواعم مايا ىف ىنيعب را و سمخ

 سمش دبع نب ةيما نب ىصاعلا ىبأ نب (نافع نب نامثع ىتأف) : هلوق

 وف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرو وه عمتجي ىومالا ىنرقلا فانم دبع نبا
 هللا دبع هنباب الوا ىنكي ناك ليقو ورمع ابأ ليقو هللا دبع ابأ ىنكي فانم دبع

 ملسا سمش دبع نب بيبح نب ةعيبر نب زيرك تنب ىورأ همأ و ورمع هنباب ىنك مث
 مالسالا ىف ةمبر] عبارل ىنا لوقي ناكو باجاف كلذل ركب وبأ هاعد مالسالا لوا ىف

 ةدحاو هيتنباب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجوزو مالسالا ىف مدق هل ناكو

 ىف لدع ةنس ةرسع ىتنثا باطخلا نب رمع دعب نيملسملا رمأ ىلو و ةدحاو ديب

 اوددرت و في ملف مهدعوو نوملسملا هبتامف رخألا تسلا ىف لدب و لوالا تسلا

 ىف هب اوطاحا مث اهوركنا ىنلا ثادحالا ىلع ةماقالا الا هنم ناك امف ارارم هيلع

 لقأو كلذ نود ليقو اموي نيعبس ليقو'اموي نيرشعو نيرهش ليق ةنيدملاب هراد

 ةجحلا ىذ نم تلخ ةرشع عبس وأ ةرشع ىنامثل ةعمجلا موي لتقو ارهش ليق ام

 طسو ىف لتق ىدنهلا نامثع وبا لاقو عفان هلاق ةرجهلا نم نيثالثو سمخ ةنس
 ةرشع دحاو ةنس ةرشع ىدحا سار ىلع نامثع لتق قاحسا نبا لاقو قيرشتلا مايا

نيرشعو سمخ سار ىلعو باطخلا نب رمع لتقم نم اموي نيرشعو نينثاو ارهش
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 نامثل ةعمجلا موي لتق ىدقاولا لاقو .. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوتم نم

 موي لتق هنا ليق دقو . نيثالثو سمخ ةنس ةيورتلا موي ةجحلا ىذ نم تلخ لايل

 ٠ ةجحلا ىذ نم اتيقب نيتليلل ةعمجلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع عياب امب ءافو اذه . خلا (كربخأ الأ) : هلوق
 . مئال ةمول هللا ىف فاخي ال نأ ىلع هعياب هناف ملسو

 ءارمالا ءالؤه ىلع هيبنتلاب ثيداحالا ترثك (خلا ءارمأ ىدعب نوكتس) : هلوق

 ليلد توركننت ام َنْولَمْعيَو َنو٤َرقَت امك نورقي هلوق ىفو . رثكا انموق دنع ىعو
 ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر مهانع نيذلا موقلا مه ءالؤه نآ ىلع

 ركذ ىفو ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهنا مدقتملا ديعس ىبا
 ١ مهنم هناب هل ضيرعت نامثعل كلذ ةدابع

 ىلا ةيدؤم ةيعرلا لاق رمع نع انموق دنعو (ةعاط مكيلع كئلوال سيلف) :_هلوق
 نأ سن] نع دمحأ دنسم ىفو . اوعفر مامالا عفر اذاف هللا ىلا مامالا ىدا ام مامالا

 الو كتنسب نونتسي ال ءارمأ انيلع ناك نا تيأرأ هللا لوسر اي لاق لبج نب ذاعم

 ةَعاَط ال) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهرمأ ىف رمأت امف كرماب نوذخاي

 نأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح نم هجام نبا ىفو (ًالَجَو زع هللا ملت ل .3

 ةمذلاب ةنسلا نوتِفْطب لاجر يوشب مكرومأ ىلتس) لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 لاق ؟ لعفا فيك مهتكردا ناو هللا لوسر اي تلقف (اهتيقاَومم ْنَع ةالصلا نوريو
 ںيتيرقل اوُميقَتَسا) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ابيرق مدقت دقو ةللا ىصع نمل ةعاط الر

 اديب مش مكتناو قمع مكَويَس اوت مكل اوتيتي م نإ مكل اوماقا ا
 ةيعرشلا .ماكحالا ىلع مهتماقتسا ةدم مهوعيطأ ىأ مكل اوماقتسا ام هلوقف (مع٤َاَرْضَح
 مهريهامج اولتقا ىنعملاو مهؤامهدو مهداوس مهؤارضخو اوكلهأ ىنأ اوديبأ هلوقو
 ةباحصلا هتلعف دقو روجلا ةمئا ىلع جورخلا زاوج ىلع ليلد اذه ىفو مهعمج اوقرفو
 ءاعداب تناك امنا مهعئاقو عيمج ناف مهي واعدو مهدصاقم تفلتخا ناو هيلع اوعمجاو

 نامثع لاتق ىلع الوأ اوعمجأف تبذك وأ ىوعدلا تقدص هيلع اوجرخ نم ىلع روجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هتيصوب المع ةنسلا نم اودهع ام فالخ مالسالا ىف ثدحا امل

 مدب بلطلا مهئاعدال يلع ىلع ريبزلاو ةحلط جرخ مث ذجاونلاب اهيَلَع اوضم هلوق ىف
 كلتب نيرتستم نيفص موي اضيأ ىلع ىلع ورمعو ةيواعم جرخ مث مهمعز ىف نامثع
تحص ول تاللعت نكلو هيلع اوجرخ نم كرش ىعدي نم مهيف امو اضيآ ىوعدلا
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 عامجالاب روجلا ةمئا ىلع جورخلا ةحص كلذب انملعف ةمعنلا رفك ىلع تداز ام
 ثيداحا تءاج دق : ليق ناف . ةمدقتملا ثيداحالا ىنع ةحص كلذ دكاو روكذملا

 حلصي اَمَو َنودِسِت ارمأ مُكيِليَس) :: دوعسم نبا ثيدح اهنم متركذ ام ضراعت

 هني لمع نمو ركشلا مكينمو رجألا ممَنَق هللا ةعاطب مهنم لمع نمق رتخأ ؟يب هنا

 ىدمب نوكنس ) : ةجفرع ثيدح اهنمو (بَصلا مُكِتَتَعَو زولا مهيَنََق هللا ةيسيتَم
 فيسلاب ةوبرضاق حيمَج مُهَو َيملنشملا رمأ قرأ نأ دارأ نمف ةانهو ةانهو ةانم
 هناف دوعسم نبا ثيدح امأ ثيداحالا نيب ةضراعم ال باوجلاف . (ناح نم ازاك

 مهيلع نوردقي الف دابعلا نورهقيو دالبلا ىلع نوبلغتي ءارمالا كئلوأ نأ ىلع لدي

 مهب هللا حلصي امو هلوقب مالسو ةليحلا رذعتل ربصلاب كلذ دنع مهرمأف ءىشب

 رمالا هيفف ةجفرع ثيدح اماو . مودت ةنتف نم ريخ موسشفلا رابجلا نا كلذو . رثكا
 مل نإت) :: هلوقل ديؤم وهف ناك نم انئاك نيملسملا رمأ قرفي نا دارأ نم برضب

 لماعلا نا كش الو (مُمةاَرَصَح اوديبآ مث مكقناَوَع لع مككوَيَس اوحض كن اوُميقتْسَي
 ركنا نم نود نيملسملا رمال قرفم هللا لوسر ةنس فالخب و هللا لزنأ ام فالخب

 . كلذ هيلع

 هللا اوُعيِطا » : ىلاعت هلوقل نايب اذه (ىنعاطا دقفأ ىرما عاطا نم) : هلوق _ 7
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاط اذكو هرما لاثتما هللا ةعاطف « َلوُسَرلا اوعيطأو

 ىتح ناسللاب ةعاطلا ىفكت الف هتبحمو هتعاط ىعدا ناو هاصع دقف هرمأ ىصع نمو

 . لمعلا اهقدصي

 هنا ىلع ثيدح ىف ءاج امك قارعلا ىلا ةراشالا كلتو (قرشملا وحن) :: هلرق

 نتف اهيف ترهظ دقو . ناطيشلا نرق علطي كلانهو قارعلا وحن ىلا هديب ىوه

 ةيدجنلاو ةيرفصلاو ةقرازالا جورخو لمجلا موي ريبزلاو ةحلط جورخ اهنم ةريثك
 مث نمف مظعأ اهيف نكل اضيأ اهريغ ىف ةنتفلا تعقو دقو . ةلاضلا قرفلا نم مهريغو

 : لاق ةماسأ نع ىراخبلا ىفو . اثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا راشأ

 ىرا امم نؤَرَت رمح لاقف ماطآلا نم مطآأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا فرشا)

 عقت نتفلا ناب حرصم ثيدحلا اذهف (رطقلا حِقوَم مكتويب لالخ مقت نتفلا ىرآ ىتاي
 نائيش بابلا اذه ىف ثيدحلا اذه ركذل بسانملاو ةنيدملا ىف كلذو . مهتويب لالخ
 ىناثلاو . مهريغو ةمئالا لمشي يرما ىصع نمو يرمأ عاطا نم هلوق نا امهدحا

. ءارمألا نم نوكت ابلاغ اهنا ةنتفلا ىلا ةراشالا



 هللا نوعب لوالا ءزجلا لمك

ىناثلا ءزجلا هيلي و
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 دنسملا ىف مهؤامسأ ةدراولا مالعألا مجارت

 : ( ه 68 ۔ ه ق 3 ) سابع نبا

 تنب ىربكلا ةبابل هماو . يمشاه يشرق بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع وه

 . ةيلالهلا ثراحلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا مزال . هرصع هيقف . نآرقلا نامجرتو ةمالا ربح

 . اثيدح 1660 هدنسم غلبف ثيداحالا نم ريثكلا هنع ىورو امج املع هنع ذخأو

 ملسمو . » نيرشعو ةئامب ىراخبلا درفتو . اهنم نيممسو ةسمخ ىلع ناخيشلا قفتا

 ١ نبفصو لمحلا ىلع عم دهش . اثيدح 259 اذه هدنسم ىف عيب رلا هل جرخو . ةعسشتت

 : . ةكم مزالو هتامح رخآ ىف هرصب فك دقو

 لبوانتلا همع ممهللا) ملعلا ةعسو هقفتلاب ملسو هيلع هللا ىلص هل اعد دقو

 . ريسفتلل امويو . هقفلل اموي لعجف ميلعتلاو ملعلل سلجي ناكو (نيدلا ىف ههققو

 . ه 68 فئاطلاب ىفوت . برعلا عئاقول امويو . رعسلل امويو . ىزافملل امويو

 1226/2 ج لوسرلا لوح ءامظع

 330 /1 ج ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا

 ( 73 - ه ق 10 ) رمع نبا

 بحاص . يودع يشرق نامحرلا دمع وبآ . باطخلا نب رمع نب هللا دبع وه

 . هلوسرو هللا ىلا هيبأ مم رجاهو مالسالا ىف أشن . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا .

 . هرغصل ادحا الو اردب دهشي ملو . اهدعب امو قذنخلا دهش

 مهنيب ىروش رمالا لعج نيذلا ةتسلا دحأ وهو . ةنس نيتس سانلا ىتفا

. طقف ىروسلا ىف هلخدا . نع نيح هنع هللا ىضر رمع
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 ايقيرفا حتف دهش . ىبأف ةفالخلاب هوعيابي نا سان هيلع ضرع نامثع لتق املو

 نم ةككمب ىفوت نم رخآ ناكو . هتايح رخآ ىف هرصب فك . ةلدابعلا ةوزغ ىف

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلا نم نيرثكملا دحا وهو . ةباحصلا

 331/1 ج ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا
 246/4 ج ىلكرزلل مالعالا

 : (ه 32 _ ؟ ) دورمسسم نبا

 لمأ نم نامحرلا دبع وبأ . ىلذهلا بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع وه
 . مالسالا ىلا نيقباسلا نمو . القعو الضف ةباحصلا رباكأ نم . ةكم

 دهاشملاو قدنخلاو . ادحاو اردب دهش . نيترجهلا ةشبحلا ضرا ىلا رجاه

 ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل امزالم ناك . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم اهلك
 دحا اهيف هعزاني ال ةروس نيعبس هيف نم ذخا . تمسو ايده هيلا سانلا برقأ ناكو

 ركب ىبال مالسلا هيلع لاقف ءاسنلا ةروس ارقي ىلصي وهو هللا لوسر هيلع رم
 (دبعم ما نبا ةءارق أرقيلف لزنا امك اضغ نآرقلا ارقي نا بحا نم) : همم رمعو

 . اثيدح 848 رركملاب نيحيحصلا ىف هلو . مهنيد روما مهملعيل ةفوكلا ىلا رمع هثعب
 . ه 32 ةنس ةنيدملاب ىفوت

 360/1 ج ةيمقفلا ةعوسوملا

 : (ه 52 _ ٦! ) ىراصنالا بويا وبا

 ريبكلا ديسلا . ىردبلا ىراجنلا ىجرزخلا ةبلعث نب بيلك نب دلاخ بويا وبا .

 تينب نأ ىلا راجنلا ىنب ىف هيلع لوزنلاب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا هصخ ىذلا
 . فيرشلا دجسملا ىنبو ةدوس نينمؤملا ما ةرجح هل

 اعاجش ناكو . دهاشملا رئاسو . قدنخلاو . ادحاو . اردب و . ةبقعلا دهش

 هنعو . بعك نب ىبا نعو ءىبنلا نع ىور . داهجلاو وزفلل ابحم . ايقت ارباص

 مهريغو سابع نباو . ىنيهجلا دلاخ نبا ديزو . ةرمس نب رباجو . بزاع نب ءاربلا

 رضحف . ايزاغ بويا وبآ هبحص ةيوامم هيبأ ةفالخ ىف ةينيطنطسقلا ديزي ازغ املو

 لصا ىف نفد ىفوت املف . ودعلا ضرأ ىف هب لغوي نأ ىصواف ضرمو . عئاقولا
 . ةينيطنطسقلا نصح

342/14 ج ةيمقفلا ةعوسوملا
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 : (ه 13 ۔ ه ق 51) قبدصلا ركب وبا

 رمع نب أ نامثع نب هللا دمع همساو . هنع هللا .ىضر قيدصلا ركب وبأ وه

 رماع نب رخص تنب ىملس ريخلا ما هماو . ةفاحق وبا هيبأ ةينكو . ىميتلا يشرقلا
 . ةفاحق ىبأ مع ةنبا ىمهو

 لوآو نيدشارلا ءافلخلا لوا . ةرجهلا ىفو رافغلا ىف هللا لوسر بحاص وهو

 هذه ريخو . لاجرلا مظاعا نم . ريثك قلخ هدي ىلع ملسأو . هللا لوسرب نمآ نم
 , لئابقلا باسناب املاع . ارس وه اديس ش شي رق ىف اشنو ةكمب دل و . اهيبن دعب ةمالا

 . رمع نباو دوعسم نباو . فوع نب نامحرلا دبعو ىلعو نامثعو رمع هنع ىور

 ليق اضيا " قيتع ه هل لاقي . مهريغو لالب و . تباث نب ديزو ةفيذحو سابع نباو
 _هةبنيت َتنآ) : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال ليقو . ههجو نسحل
 . «راَنلا نم هلللا

 هدعاوق خسرو مالسالا نع نيدترملا براحف . هل ةباحصلا ةعيابمب ةفالخلا 77

 . همايأ ىف اهنم 4سق حتفف . قارعلاو ماشلا ىلا شويجلا هجوو

 336/1 ج ةيمقفلا ةعوسوملا

 163/1 ج ىملاسنللا

 : (ه 32 _- ؟ ) ىرافغلا رذ وبا

 ةدانج نب بدنج ليقف همسا ىف فلتخا دقو . ةمجعملا رسكب ىرافغلا رذ وبا

 . اضيا رافغ ىنب نم ةعيقولا تنب ةلمر هماو ىرافغلا نايفس نبا

 ةعبرأ دعب ملسا لاقي . مالسالا ميدق مهئالضف و ةباحصلا رابك نم رذ وبأ ناكو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق ىتح اهب ماقاو . هموق دالب لا فرصناو

 ردب تبهذ امدعب ةنيدملا ىتأ . مالسالا ةيحنتب هللا لوسر ايح نم لوأ وهو . ةنيدملا

 ءىبنلا ثعبم لبق ىلاعت هللا دبعي ناكو تام نأ ىلا ءىبنلا بحصو . قدنخلاو دحاو

 ملس و هبلع هللا ىلص هللا لوسر تممس لاق ورمع نب هللا دمع نع . ننس تالش

 هيلع هيف لاقو . (َرَد ىبا نم قمصآ ءاَرْبغلا لقأ الو ارَضْعْلا لظا امم) : لوقي
ملو ماشلا ىلا رجاه . (ميرمت نب ىسيع دهز ىف ضرالا ىلع ىشمي ة ؤبآ) :: مالسلا
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 ىف نامثع ضراعو . هنم ةيواعم ىوكمشل نافع نب نامثع همدقتسا نأ ىلا اهب لزي

 ابيرغ اهيف تامو (ةنيدملا ةيحان ىف ةالف) ةذبرلا ىلا هافنف لاملا تيب ىف هفرصت

 ۔ ه 32 ةنس كلذ . جحلا ىلا اهقي رط ىف ةرام ةعامحل ىف د وعسم نبا هيلع ىلصو

 233/1 ج ىملاسلا

 : راصتنالا ديز وبا

 دهشتسا . ءىراقلا دعس ىنكيو . ىسوالا نامعنلا نب ديبع نب دمس ديز وبا وه
 . امهنع هللا ىضر صاقو بآ نب دمس عم ةيسداقلا موب

 لاق ىجرزخلا ىراصنالا تباث وه هلك نآرقلا ظفح ىذلا ديز وبا ليقو -

 وهو ادحا دهش ىجرزخلا نامعنلا نب ديز نب سيق نب ديز نب تباث وه دعس نبا
 ةنيدملا مدق مث اهدجسم اهب طتخاو ةرصبلا لزن . نآرقلا اوعمج نيذلا ةتسلا دحا
 ۔ ه 63 ةنس ةرحلا ةعقوم ىف ريشب هنبا لتقو اهب تامف

 '37/1 ج ءالبنلا مالعا ربس
 21/1 ج ىملاسلا

 : ةفيذح نب مهج وبأ

 . ديبع ليقو رماع همسا ليق . ىودعلا ىشرقلا مناغ نب ةفيذح نب مهج وبا

 . ةمازعو ةدش هينب ىفو هيف ناكو . مهيف امدقم

 . بسنلاب املاع سي رق ةخيسشم نم مهج وبأ ناك ريبزلا لاق : ريثالا نبا لاق

 . شيرق اهتنب نيح ةيلهاجلا ىف ةرم نيترم ةبعكلا نانينب دهش . نيرمعملا نم ناكو

 اولوت نيذلا نم وه . ةنس 80 نم ديزا نينيانبلا نيبو س ريبزلا نبا اهانب ةرمو
 . هنفدو نافع نب نامثع زيهجت

 391/1 ج ىملاسلا
 ۔ و

 : (ه 74 ؟ ) ىردخلا ديعس وبا

 همساو . جرزخلا نم نطب. ةردخ ىنب لا ةبسن ةمحعملا مضب ىردخلا ديمس وبأ

 فوع نبا ةردخ وهو رجبالا نب . ديبع نب ةبلعث نب ديبع نب نانس نب كلام نب دعس

١
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 نع ةياورلل نيرثكملا نم ناك .. مهرايخو ةباحصلا رافص نم ىندم ىراصنا

 ىلع هللا لوسر اوعياب نمم . ايتفم :, ادهتجم اهيقف . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا
 ه 14 ةنس ىفوتو . اهدعب امو قدنخلا هعم دهش ٠ مئال ةمول هللا ىف مهذخأت الا

 . بقع هل نمم وهو عيقبلاب نفدو ةنيدملاب ةعمجلا موي

 طوطخم بوقعي ىبال ءامسالا
 16/1 ج { يملاسلا
 337/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 :: (34 ىفوت ؟ ) ىراصنالا ةحلط وبا

 لاق . راجنلا نب كلام ىنب نم ىجرزخلا مارح نب دوسالا نب لهس نب ديز وه
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجاه املو لاق . يردب ََبَقَع وهو ريثالا نبا

 اهلك دهاشملا دهشو . حارجلا نب ةديبع ىبأ نيبو هنيب ىخآ ةنيدملا ىلا نوملسملاو

 هلو . نيروكذملا ناعجسلا نم وهو ةباحصلا نم ةامرلا نم ناكو . هللا لوسر عم

 هردصب لواطتيو: س هيدي نيب ىمريو هسفنب ءىبنلا ىقي ناك . دوهسم ماقم ذحا موي
 نود يسفنو . كرحن نود يرحن) : لوقيو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىقيل

 نم ح سنْنَحْلا ىف ةحلط ٣ نتّوَص ) : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ناكو (كسفن

 ارق ةحلط ابا نا سنا نعو . مهبالسا ذخاو الجر 20 ينح مؤي لتقو (يلجر ةئام

 ىنرفنتسي ىبرد ىرا لاق «الاَقثَو قافخ اورفنا ةيآلا هذه ىلع ىتاف ةءارب ةروس
 ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم توزغ دق هونب هل لاقف . اخيشو اباش

 هوزهجف . ىنوزهج ::: لاقف 0 كنع .وزغن نحنف . رمع عمو ركب ىبا عمو . ضبق

 . ريغتي ملف مايأ ةعبس دعب الا اهيف هنونفدي ةريزج اودجي ملف تامف رحبلا بكرف

 هيلع ىلصو ةنيدملاب ه 34 ةنس ىفوت ليقو كلام نب سنا مأ ميلس مأ جوز ناكو

 « نافع نب نامثع

 405/ 1 ج ىملاسلا حرش

 : ىراصنالا ةداتق وبا

 نامعنلا همسا نولوقي هله]و .ةملس ىنب نم وهو .ةمذ نب ىعبر نب ث احلا ره

7 ةداتق ؤبآ ناسرف ُريَح) : لاق هيفو ملسو هيلع هللا ىلص . سراف
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 ىف ةفوكلاب ىفوتو . دهاسملا نم اهدعب امو ادحأ دهش . (عوكالا نب ةملس اننتاَج 7

 218/1 ج ىملاسلا

 : (ه 59 ۔ ه ق 21) ةربره وبا

 . كلذ ريغ همسا ىف ليقو . سوَد ةليبق نم . رخص نب نامحرلا دبع وه
 رجاهو ةعباسلا ةنسلا ىف ملسا . ةياور ةباحصلا رثكا . مالسالا ةيوار ىباحص

 اعدو ملس و هبلع هللا ىلص لوسرلا مزالف . ةفصلا.لما نم اريقف ناكو » ةنيدملا ىلا

 . ثيدح فالآ ةسمخ نم رثكأ هنع ىورف . هل

 تاونس ةنيدملا ىلوو . هنكيرع نيلل هلزع مث . نيرحبلا رمع نينمؤملا ريما هالو

 ىل تناكو ىلهأ منغ ىعرا تنك . هتينك نغع هلاس نمل لاق . ةيمأ ىنب ةفالخ ىف

 اهب تبمعلف :ىعم اهب تبهذ راهنلا ناك اذاف ةرجش ىف لبىللاب اهعضأ تنكف . ةريرح

 لاقف ةره همك ىفو مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا هآر ليقو . ةريره ابآ ىن ونكف

 . ةريره ابأ \ب هل

 هللاو ) : لوقي ناكف لوسرلا نع ثيدحلا ةرثك ىف ةباحصلا ضعب همال دقو

 نورجاهملا ناكو . ىنطب ءلم ىلع هللا لوسر مدخأ انيكسم الحر تنك . دعوملا

 ريغ ىنلغشي ال اناو . مهلاومأب مايقلا مهلغشت راصنالاو . قاوسالا مهلغشت

 . (ثيدحلا

 338/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 1 ج ,4 ىملاسلا

 : سنوي وبأ

 ناكو نابح نبا هقثو دقو . اهقيتع وأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلوم سنوي وبا

 . لاوط ىباو ملسأ نب ديز نع ىورو . ةشئاع هتالوه نع ىوري

261/1 ج ىملاسلا
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 ١ : (ه 21 ؟ ) بمك نب نبأ

 . جرزخلا نم راجنلا ىنب نم . رذنملا وبا ديبع نب سيق نب بمك نب يبا وه

 دهاشملا و قدنخلاو ادحاو اردب دهش . يحولا باتك نم ناكو. . ىراصنا . ىباحص

 رمع عم دهشو هدهع ىلع ىتفي ناكو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهلك

 ىف كرتشاف نآرقلا عمجب نامثع هرماو . ةيباجلا ةعقو هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 . اثيدح 164 امهريغو نيحيحصلا ىف هلو . هعمج

 هللا ديبع نبا ةحلطو بعك نب ىبا نيب ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ىَحآو

 ىيش رثآ : لاق (ص) ءىبنلا نع كلام نب سنا نعو . امهنع هللا ىضر
 . (بعگ نب ا

 349/3 ج ةيمقفلا ةعوسوملا

 65 /1 ج باميتسالا .

 : [(ه 58 ؟ ) دبز نب ةماسا

 وهف هللا لوسر ةنضاح نمي] م] هماو س ليحارش نب ةثراح نب ديز نب ةماسأ

 هالومو هللا لوسر بح . هيوبأ نم هللا لوسر ىلوم وهو . مال ناوخا نمياو

 رابكو رمحم شيجلا ىفو . ماشلا وزغل شيج ىلع هللا لوسر هرمأ . ديز هالوم نباو
 . ءاقلبلا ةيحان (ىنبا) ىلع اوراغأف . هللا لوسر ىفوت ىتح رسي ملف . ةباحصلا

 ةنيدملا ىلا عجر مث . ةدم (قسشمد ةنيدم ىحاوض ىف نآلا ىه و) ةزملا نكس دقو

 هذخاي ناك هنا ىنح . اميظع ابح هبحي ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ناكو . اهب تامو
 ىنلا ىلوالا نتفلا ىف ضخي ملو (اَمُهبِحَاَف اهبحأ ىتنإ مهللا) : لوقيو نسحلاو
 تلخدال نينت مف ىف كدي تلخدأ ول ىلعل لاقو . نامثع لتقم دعب ةباحصلا نيب تعقو

 دهش ىذلا لجرلا كلذ تلتق نيح هللا لوسر ىل لاق ام تعمس كنكلو . اهعم ىدي

 . ه 58 ةنس ةيواعم مايا رخآ ىف ىفوت (هللا الا هلا ال نا)

 195/1 ج ىملاسلا

516/2 ج ديرجتلا
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 : (ه 73 ۔ ؟ ) ركب ىبا تنب ءامسا

 ةدل اوو 1 ةباحصلا ءاسن نم تايلضفلا نم . قيدصلا ركب ىبأ :تنب ءامسأ ىه

 ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلل تعنص اهنال نيقاطنلا تاذ تبمس . ريب زلا نب هللا دمع

 تدشو اهقاطن تقسف هب هدشت ام دجت ملف . ةنيدملا ىلا رجاه نيح امامط هقيدصو
 . . 73 ةنس ةنيدملاب تيفوت اثيدح 6 نيحيحصلا ىف اهل . ماعطل ا هب

 340/2 ج ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا

 : (مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا جدذ) ةملس ما

 نمو . اميدق ملسأ نمم . ةيموزخملا ةريغملا نب ةيمأ ىبأ تنب دنع ةملس مأ

 دعب . ةرجهلا نم عنرا ةنس ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا اهجوزت لوألا تارجاهملا

 ابيبر ورمعو بنيز : هنم اهل ناكو .. دسالا دبع نب ةملس وبا اهجوز ىفوت نأ

 دهعب نبسسمخو عست ةننس تيفوت ماشه نب. لهخ ىبأ مع تنب ىهو . هللا لوسر

 : . مايأو ةنسب ةشئاع

 ءىبنلا نع تور . بئاصلا ىأرلاو غلابلا لقملاب ةفوصوم ةملس ما تناكو
 وحن ثيدحلا بتك اهنع لقنت . نوريثكلا اهنع ذخاو ءارهزلا ةمطافو ةملس ىباو
 .ايتف ةننام

 طوطخم بوقعي ىبال ءامسالا

 341/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 دلاجخ نب ناحلم تنب . ىراصنالا لهس نب ديز ةحلط ىبأ ةأرما ميلس مأ

 ُةنْيَمُر ليقو ةلهس ليقف اهمسا ىف فلتخا كلام نب سنا ما . ةيراجنلا ةيجرزخلا
 . ةيلهاجلا ىف كلام نب سنأ دلاو رظنلا نب كلام تحت تناك . ةكلمم وأ ةليمر وا

 ومو ىراصنالا ةحلط وبأ اهبطخف . كانه تامو ماشلا ىلا جرخو اهيلع بضفف

 انآو رفاك كنكلو . دري كلثم امو . ةبغارل كيلا ىنا امأ) : تلاقف كرسثم ذثموي

 . همالسا نسحو اهجوزتو ملسأف (هريغ كلأسا الف ىرهم كلف ملست ناف . ةملسم

قاحسا دلاو وهو ةحلط ىبا نب هللا دبع هل تدلو مث اريغص نام امالغ هل تدلوف



345 ١ 

 مهلك ةرشع اوناكو هتوخاو قاحسا ىف هللا كرابف ريثالا نبا لاق .ةقثلا هيقفلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم وزفت سنأ مأ تناكو , ملعل ا هنع لمح .

 اهنع ىررو ثيداحأ هنع تورو ١ ءاسنلا ءالقع نم تناكو سنأ اهنب .

 ج ىملاسلا 190/1

 سابع نبا ةدلاو لضفلا ما :

 ةنوميم نينمؤملا مأ تخأ ىمه (ةب ابل) اهمساو ةيلالهلا ثراحلا تشب لضفلا ما

 تناكو مالسالا ةميدق . اهمال سبمع تنب ءامسأ تخأو ديلولا نب دلاخ ةلاخو

 ثيداحأ تورو ةنيدملا ىلا حتفلا دعب سابملا اهب لوحت ءاسنلا ةيلع نم لضفلا ما

 نامثع ةفالخ ىف تيف وت . ةنسلا بتك ىف اهل اوح رخ و .

 نصحم تنب سيق ما :

 تعيابو اميدق ةكمب ١ اهنع ىور . ةنيدملا لا ترجاهو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل

 ةنمح ىلوم عفارو , هللا دمع نب هللا ديبعو . دبمم نب ةصب او ةب احصلا نم

 عاجش تنب .
 ج ىملاسلا 209/1

 ءىنامهمأ :

 ىلص ءىبنلا مع ةنبا , ةيمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط ىبأ تنبءىناه مأ ىه

 كلذ رغ ليقو . رهشالا وهو ةخنتاف اهمسا ملسو هيلع هللا .

 ةريبه اهجوز ناكو حتفلا ماع تملسأ . ةبحص اهل . اهرصع ءاسن لضاوف نم
 ١  7ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر حتفو تملسأ املف . ىموزخلملا ذئاع 7 ورمع

 نارجن ىلا اهجوز بره ةكم .
 سابع ند هللا دبع اهنع ىورو . اثيدح 46 ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا نع تور

 ىف تيفوتو . اهجوزني ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطخ دقو . نورخآو
 ةيواعم ةفالخ .

 ج ةباصالا 503/3
 ج بيذهتلا 2/ 48

ج ءاسنلا مالعا 4/ 4
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 : (ه 93 ه ق 10) كلام نب سنا

 راجحلا ىند نم . مارح نب ديز نب مضمض نب رظنلا نبا كلام نب سنأ وه

 . ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر مداخ , ىجرزخلا

 هذيملتو . ءاسنلا نم هتبارقو . هللا لوسر مداخ . ثدحملا ءىرقملا س ءىتفملا

 لوسر مدق امل هرمع ناكو ناحلم تنب ميلس ما همأو . اتافو ةباحصلا رخآو . هعباتو

 ىلص هللا لوسر هل اعدو . نينس رشع ارجاهم ةنيدملا ملسو هبلع هللا ىلص هللا

 . نانتنباو اركذ نونامث هبلص نم هل تدلوف . دلولاو لاملا ةرثكب ملسو هيلع هللا

 قلخ هنع ىورو . مهريغو ديساو ذاعمو نامثعو رمع و ركب ىبا نع امج املع ىور

 . ىبعسلاو ةديبع ىبأو . ديز نب رباجو نيريس نباو ث نسحلا مهنم ريثك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمدخ ىلع ىننثثحي ىتاهما ناك سنأ لاق

 ذنم ةمزالم لمكأ همزالو ةبحصلا متأ ملسو هبلع هللا ىلص ءىمنلا سنأ بحصنف

 . ةرجشلا تحت عيابو . ةرم رمغ هعم ازغو . تام نأ ىلاو رجاه

 نرم مالسلاو ةالصلا هبلع ءىبنلا ةالصب هبشا ادحا تيار ام : ةريره رب أ لاق

 ٠. اسنأ ىنعي ميلس مأ نبا

 105/1 ح ءالبنلا مالعأ رعس ات

 19 /1 ج ملاسلا

 : بزاع نب ءاربلا

 دئاق . ىراصنالا ىجرزخلا ةرامع وب أ ىدع نب . دملاو حتفلاب بزاع نب ءاربلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ازغ و .اريغص ملسأ . حتفلا باحصا نم . ىباحص

 . هرفصل ردب ةوزغ ىف هدر دقو 4 ةوزغ ةرشع سمخ ملس و

 لالبو ىلعو رمع نعو ركب ىبا نعو . ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا نع ىور
 . ةفيحج وباو . ىمتخلا ديز نب هللا دبع هنع ىورو . مهنع هللا ىضر مهريغو
 ىرلا ىلع اريمأ هلعج ةفالخلا نامثع ىلو املو . مهريغو ديز نب رباجو ىليل ىبا نباو

 . ه 81 ةنس تامو اراد اهب ىنتباو ةفوكلا لزن ه 24 ةنس اهحتتفا ىذلا وهو

 1/,338 ج ىملاسلا حرش

 145/1 ج ةباصالا

 1/,171 ج ةبافلا دسأ

14 /2 ح مالعالا
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 : ناوفص تنب ةرسم

 . ةيدسالا ةيشرقلا ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نبا لفون نب ناوفص تنب ةرسب
 ةملاس اهمأو . لفون نب ةقرو ىخا ةنبا ىهف حصا اذهو . اذه ريغ اهبسن ىف ليقو
 صاملا ىبأ نب ةريغملا دنع ة رسب تناكو ةيملسلا صصقوالا ند ةت راح نب ةيما تنب

 ةرسبف . مكحلا ند ناورم نب كلملا دمع مأ ةشئاع تناكف ةشئاعو ةي وامم تدلوف

 . ناورم ةأرما مأ

 مكحلا نبا ناورم اهنع ىورو . طيعم ىبأ نب ةبقع ننب موثلك ما اهنع تور

 . مهريغو بيسملا نب ديعسو

 نع هيقف هلقانت . اهنم يور ىتلا اهاوقاو قرطلا ىلعا ءاج عيب رلا دنع ثيدحلاو

 . هتبا ور نولبقي هنم ناك ام عم ناورمو . ءىشب رع ٧ لصحتم هدنسو . هتقف

 . ةءورملاب لخم مهدنع بذكلاو . نوبذكي ال اوناكو

 174/1 ج ىملاسلا

 : (ه 20 ؟ ) حابر نب لالب

 . حمج ىنبل ةكم ىدلوم نم ةمامح همأو ميركلا دبع ابأ ىنكيو حابر نب لالب
 وأ قاو١ سمخب هارتشا . قردصلا ركد ل أ للرم وهو . ةارسلا ىدل وم نم ليقو

 انذؤم ناكو . ةكم ىك رم باذع نم هررح كلذب و . لجو زع هلل هقتعاو . عست

 ٥ هل انزاخو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 بذعي ناكو . 1 لا نسقباسل ا نم ناكو . اهلك دهاشملاو . اردب دهش

 يبو هنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخآو . باذعلا ىلع ربصيف كلذل

 ةنس ريغصلا باب ىف نفدو قسستمدب هنع هللا ىضر ىفوتو . حارجلا نب ةديبع ىبأ

 . ةنس 77 عضب نبا وهو 20

 1683/1 ج ىملاسلا

 : فوع نب ورمع ونب
 فوع نب ورمع ىنب لزانم تناك ءاملعلا لاق . ءابق لمأ مه فوع نب ورمع ونب

 نولغتشي اوناك مهنال تقولا طسو ىف رصعلا نولصي اوناكو . ةنيدملا نم نيليم ىلع
 . مهثورح و مهلامعأب

 22 /2 ح ىرابلا حنتف

253/1 ج ىملاسلا
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 : (ه 78 . ه ىق 16) هللا دبع نب رباج

 ةعيب دهش ىباحص : ىملس ىراصنالا مارح نب رمع نب هللا دبع نب رباج ؤه
 دحأ . ةوزم 19 ملسو هيلع هلل ١ ىلص ءىبنلا عم .ازغ و . رغص وهو هبأ مم ةبقعلا

 هماي] رخاوأ ىف هل تناكو . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ةياورلا نم نيرثكملا

 ناكو . ةنيدملاب هتوم لبق هرصب فك . ملعلا اهيف هنع ذخوي ىوبنلا دجسملاب ةقلح
 ِ . هنع هللا ىضر ةباحصلا نم ةنيدملاب ىفوت نم رخآ

 345/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 : كامسلا نب رفعج

 ةنايصلا خيش : ريسل ا ىف ردبلا لاق . ىدبمعلا ميملا فيفختو ةلمهملا رسكب

 . ملسم ةديبع ىب أ ملعم ناك نايفس وبأ لاق . ةهابنلاو ملعلاو عرولا ىن ةهازنلاو

 نع ةديمع وب ١ لمح ام رثكا ) : ةرم لاقو . رس اح نع هظفح امم رثكأ هنع هظفح امو

 . (راحص :نعو كامسلا نب رفعج

 . زيزعلا دبع نب رمع ىلع اودفو نيذلا نيدفاولا نم هنع هللا ىضر رفعج ناكو
 متشو ةنتفملا رمأ ىف هوملكف . ةعامج ىف ىلالهلا ملاسو بيلك نب بابحلا مهيفو

 ةعدب موي لك تيما نأ مكل ىلع نكلو . تلج وع كلذ تلعف نا) : مهل لاقف نيملسملا

 . ةيقتلا هعست ال لدعلا ماما نا اولاقف (ةنس ىيحاو

 386/1 ج ىملاننلا

 2322 ج تاقبطلا

 : ماشه ش ثراحلا

 . رح ناكو همالسا نسحو . حتفلا موب ملسأ . لمج ىبأ وخأ ماشه صس راحلا 7 لحو . :ا ءاشع :ر ت

 : ملسو هبلع هللا ىلص ءىبنلا اهل لاقف ءىن اه مأ هتراجأ ىذلا وهو ردقلا ربك افي رش

 ساومع نوعاط ىف تام . ثيداحالا ضعب هنع ىرر « ترجا م انرجا دق :

 . ه 18 ةنس

1/,156 ح ءالبنلا مالعأ ريس ٠.ت



349 

 : (ه 45 _ ه ق 18) نينمؤملا ما ةصفح

 ةليلج ةيباحص . امهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ باطخلا نب رمع تنب ةصفح ىمه

 سينخ اهجوزتو ةكمب تدلو . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جاوزأ نم . ةحلاص

 لا همم ترجاهو . املسأذ مالسالا رهظ نأ ىلا هدنع تن اكف . ىمهسلا ةفاذح نس ١

 لا ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطخف . ردب ةوزغ دعب اهنع نامف ةنيدملا

 : ليربج هل لاقو اهتعجارمب هللا هرماف ةرم ءىبنلا اهقلط و . اهايا هجوزف اهيبأ

 . . ةنجلا ىف َكّنجَوَز اهنإ . ةماوق ةماَوص اهنإ »

 ىف اهل ىرر ه 45 ةنس اهنع هللا ىضر تيفوت نأ ىلا ةنيدملا ىف ترمتسا

 . اثيدح 0 نيحيحصلا

 347/6 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 : (ه 8 ؟ ) ىبلكلا ليبحرش نب ةثراح نب ديز

 ريمالا ةماسا هبح وباو هللا لوسر بح ليلجلا يباحصلا وه ةثراح نب ديز

 ىلا هتبهوف دليوخ تنب ةجيدخ هترتشاو . اريغص ةيلهاجلا ىف فطتخا . ديهشلا

 تنب بنيز هتمع تنب هحوزو هقتعأو . اهجوزت نبح ملسو هملع هللا ىلص ءىبنلا

 هنومسي سانلا رمتساو . ملسو هيلع هللا ىلص:ءىبنلا اهجوزتو اهقلط ىنلا سحج

 . « مهئاَبال مهعدا ه : ةيآلا تلزن ىتح دمحم نب ديز

 هبحي ناكو . اهيلع همآ الا ةيرس ىف هثعبي ال ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا ناكو
 : هل لاقف هعم ءاقبلا و هيوذ نب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هربخ دقو همدقيو

 . ( اًدَحا كيَلَع راتحا ىزلاب انا ام )

 ىدامج ىف امهريغو رفعج عم اهيف دهشتساف ةنؤم ةوزمغ ىف ةرامالا هل لعح

 . بحتن ١ ىتح هاكب و هبلع ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنل ١ نزحف . نامث ةنس لىلوال ١

 ؛هبيبح ىا بيبحلا قوَصر : هل لاقف ؟ هللا لوسر اي اذه ام ةدابع نب دعس هل لاقف

820/2 ج لوسرلا لوح ءامظع
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 .: (ةثعبلا ق 2 ؟ ) ىودعلا ليفن نب ورمع نب ديز

 هيلع هللا ىلص ءىبنلا كردأ (ةنحجلاب نيرشبملا دح]) ديز نب ديعس دلاو وه

 شيرق ىلع: بيعي و . ىلامت هللا دح ويب ناك باطخلا نب رمع مع نبا وهو . ملسو

 ناث والا ةدابع هركي ناكو . ءامكحلا ادحا ورمع نب ديز ناكو . مهتيلهاجو مهكرش

 ١ . اهيلع حبذ امم لكأي الو

 ةينارصنلا الو ةيدوهيلا هلمتست ممف اهلها تادابع نع اثحاب ماسلا ىلا لحر

 ةكم نم جرخأف . ناثوالا ءادعب رهاجو ميهاربا نيد ىلع هللا دبعب ةكم لا داعف

 ملعي ال . تانبلا داول اودع ناكو:.:ءارح ىلا فرصناف ارس الا اهيلا لخدي ال ناكو

 . اهتنوؤم هافك و اهابأ دصق الا اهدأ و داري تنبب

 .(ْهَدْحَو ةما ةمايقلا مو ثَعْبَي) : لاقف اهدعب هنع لئسو ةثعبلا لبق ءينلا هآر

 837/2 ج لوسرلا لوح ءامظع

 : (ه 58 ه ق 9) نينمؤملا ما ةشئاع

 اهمأو . امهنع هللا ىضر نامثع نب هللا دبع قيدصلا ركب ىبأ تن ةشئاع ىه

 ةرجهلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت . اهنع هللا ىضر نامور مأ

 هللا لوسر اهانكو . ةنيدملاب عست تنب ىهو اهب ىنبو . عبس تنب ىهو نيتنسب

 "ءاسن هقفأ . ربزلا نب هللا دبع اهتخا نباب هللا دبع ما ملسو هيلع هللا ىلص
 . بملتَنملا

 ىف اهن وعجاري ةباحصلا رباكأ ناكو . فقاومو بطخ اهل ةملاع ةسيدا تناك

 (قيدصلا تنب ةقيدصلا ىنتثدح) : لوقي اهنع ىؤر اذا قورسم ناكو . نيدلا رومأ

 ىلع ىلع تجرخو .. هلتقمل تبضغ لتق املو . ءايشا هتفالخ ىف نامثع ىلع تمقن

 .. ةززعم اهتيب ىلا ىلع اهدرو كلذ نع تعجر مث . لمجلا موي فورعملا اهفق وم ناك و

 ىلع سادرم لالب وبأو ديز نب رباج لخد ليحرلا نب بوبحم نايفس وبا لاق

 ةليل 58 ةنس تنام . هنع هللا ىضر ديز نب رباح مهنم رثك قلخ اهنع ىرد

 . اليل عيقبلاب نفدت نأ ترمأو ناضمر 17 ءاثالثلا

416/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا
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 : ميمت نب دابع

 « 2 ه .
 ةقث هنإ بيرقتلا ىف لاق . ىندملا ىنزاملا ىراصنالا ةيزم نب ميمت نب دابع

 . همال هيبا وخا وهو مصاع نب ديز نب هللا دبع همع مساو . كلذك ىئاسنلا هقثوو

 386/1 ج ىملاسلا

 : (ه 34 _ ه ق 38) تماصلا نب ةدابع

 نمو . ىباحص ىجرزخلا ىراصنالا ديلولا وبا سيق نب تماصلا نب ةدابع وه

 هللا ىلص ثىبنلا ىخآو . ةبقعلاب ءابقنلا دحا ناك و . اردب دهش . عرولاب نيفوصولملا

 لاقو . اهلك دهاشملاو اردب دهش . ىونغلا بثرم ىبا نيبو هنيب ملسد هيلع
 ةلمرلاب تام . نيطسلفب ءاضقلا ىلو نم لوأ وهو.. رصم حتف دهش سن وي نبا
 نم ناكو اهنم ةنس ىلع ملسمو ىراخبلا قفتا اثيدح 181 ىور . سدقملا تبب وأ

 . . ةباحصلا تاداس

 330/4 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 : (ه 213 _ ه 126) دواد نب ىلعالا دبع

 ىبعشلا ىنادمهلا رماع نب دواد نب هللا دبع : لاجرلا بتك ىف دوجوملا

 ىرغصلا ةريصبلا ىمستو . اهنكس ةلحم ةبيرخ ىلا ةبسن ىبيرخلا نامحرلا دبع وبا

 . نيثدحملا نزم مالعالا دحأ وهو . ةرصبلاب 7 ىمعو

 ىدريو . حيرج نباو . طيبن نب ةملسو . سمعالاو . ةورع نب ماشه نع ىوري

 ديزو . يلع نب رصنو . ىلع نب ورمعو . رادنبو ددسمو ثراحلا نب رشب هنع

 . متاح وبأو نيعم نبا ةقثو . مرخآ نبا

 . . 213 ةنس ىفوتو . هللاب نظلا نسح »

 35/1 ج ىملاسلا

 : (ه 43 - ؟ ر مالَس نب هللا دبع

 نم . راصنالا ف .
 اطع 1 . فيلح ٠ ىليئارسالا ثراحلا نبا ماللا فيفختب مالس نب هللا دبع

 ِ و . . ام . . . ٠

نب سناو ةريرم وبأ هنع ثدح . مالسلاو ةالصلا هيلع ءىبنلا صا وخ



2 ___ 

-
 

 بسح سدقملا تيب حتف دهش نمم ناكو . نورخآو ىفوا نب ةارزو . راسي نبا

 دبع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هريغف نيصحلا ةمسا ليق . ىدقاولا هركذ ام
 . ه 43 ةنس ىفوتو . ةنيدملا ىف دوهيلا رابحا نم وهو . هللا

 11/1 ح دعمس نب ١ نع القن . ىبهذلل ءالبنلا مالعأ رس .ت

 ٍ (ه 35 ه ق 47) نافع نب نامثع

 ءافلخ ثلاثو نينمؤملا ريما . ىوما ىشرق صاعلا ىبا نب نافع نب نامثع وع

 ىف افيرش : اينغ ناك . مالسالا ىلا نيقباسلا نمو . نيرشبملا دحاو , نيدشارلا

 . مالسالا ةرصن ىف هلام نم لذبو ةيلهاجلا

 . م وثلك مآ هحوز تتام املف . ةيقر هتنب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هحوز

 حوتفلا ةعقر تعستاو 0 رمع نينمؤملا ريمأ دعب ةفالخلاب عيوب . نيرونلا اذ ىمسف

 . مامالا فحصم ىف ام ىلع سانلا لمحو نآرقلا عمج متأ . همايأ ىف

 ضعب هلتقف هراد ىف رصوحف . مهتاباحمو هبراقا ضعب ميدقت ريثكلا هيلع مقن

 . مهنع هللا ىضر ةباحصلا نب ةنتفلا ةرارش تحدقنا هلتقب و هيلع نيمقانلا

 360/1 ج فرصتب ةيهقفلا ةعوسوملا نع

 : فينح نب نامتع

 ىنكيو . فينح نب لهس وخا . ىنابقلا ىسوالا ىراصنالا فينح نب نامثع وع

 دهع ىف نآرقلا اوعمج نيذلا ةتسلا نم ناكو . اهدعب دهاشملاو ادحا دهش رمع ابآ

 . ملس و هبلع هللا ىلص هللا لوسر

 هرماغو هرماع داوسلا حسمي نأ هرمأ) قارملا داوس ةحاسم ىلع رمع هلمعتساو

 جرخاو . ةرصبلا ىلع ىلع هالو . (ءام عقنتسم الو ةمجأ الو الت الو ةخبس حسمي الو

 . ةيواعم نمز اهيف ىفوتو . اهب ىقبو ةفوكلا نكسو . لمجلا ةعقوم ىف اهنم

 65 / 1 ج مالعالا ربيس .ت

21/1 ج ىبلابنلا
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 . : نوينرعلا

 سنأ نع ىناربطلا ىفو . ةليجب نم ىح . ريغصتلاب ةنيرع ىلا ةبسن نوين رعلا
 مضب لكعف . نات رياغتم ناتليبق امهو . لكع نم ةثالثو ةنيرع نم ةعبرا ناك : لاق

 هللا لوسر ىلا اومدق . ناطحت نم ةنيرعو . ناندع نم ةليبق فاكلا نوكسو نيملا

 ملو . عرض لها انك انا هللا ءىبن اي اولاقف . مالسالاب اوملكت و ملسو هيلع هللا ىلص

 هيف اوجرخي نا مهرماو . عارو دوذب مهل رماف ةنيدملا اومخوتساف . فير لمهأ نكن

 ىلص ءىبنلا ىعار اولتقو مهمالسا دعب اورقك ةرحلا ةيحان اوناك اذا ىتح .اوقلطناف

 مهيديا اوعطقو مهنيعأ اورمسف مهب رمأف مهراثآ ىف بلطلا ثعبف . ملسو هيلع هللا

 اولعف مهنال مهنيعأ الس امناو . مهلاح ىلع اوتام ىتح ةرحلا ةيحان ىف اوكرتو

 . ءاعرلا نيعأب كلذ

 202/1 ج ىملاسلا

 : (ه 99 _ 23) ريبزلا نب ةورع

 ىصق نب ىزملا دبع نب دسا نب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع وه
 نع ذخأ ثدحم هيقف . نيعباتلا رابك نم . ركب ىبأ تنب ءامسأ همآو . بالك نبا

 . رثك قلخ هنع ذخأو مهريغو ةسثئاع ةديسلا هتلاخو هماو هيبأ

 كلملا دبعو . ةصيبقو . ةورعو . ديعس ةعب رأ ةنيدملا ءاهقف دانزلا وبآ لاق

 . . ناورم نبا

 ةنيدملاب ىفوتو . نينس عبس اهب ماقاف رصم ىلا مث ةرصبلا ىلا ةنيدملا نم لقننا

 ىمو . هيلا بسنت ةورع رئبب فرعت رثب ةنيدملابو . نتفلا نم عىش ىف لخدي ملو
 . . نآلا لا ةفورعم

 417/2 ج ةيهقفلا ةعوسوملا | .

 : (ه 107 _ ه ق 26) سابع نبا لوم ةمركع

 ى لصالا ىرب ربلا ىندملا ءالولاب ىشرقلا هللا دبع وبآ رسفملا ظفاحلا ةمالعلا وه

 . مهريغو بلاط ىبآ نبا يلعو رمع نباو ةريره ىباو ةشئاعو سابع نبا نع ثدح

 ديز نب رباجو ميهارباو ىبعشلا هنع ىور دق ملعلا لها نم ةمركع ناكو

. مهريغو بوياو ةداتقو رانيد نب ورمعو دهاحم و ءاطعو
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 عدبلا نم عون ريغب هومر . ةمركع نم هللا باتكب ملعأ دحا ىقب ام ىبعشلا لاق

 متاح وباو نبعم نباو دمحا هقثو . هب سانلا هيمري امم ءىرب ةقث ىلجعلا لات

 . ىناسنلاو

 . ةيرغصلا بحذم ىلا وعدي برغملا ضرا ىلا جرخ هنأ ةيبرغملا ريسلا ىف نكل
 نم ناوريقلاب لبقو ةنيدملاب تامو . 107 ةنس ىفوتو ةياورلا لوبقم وهف كلذ عمو

 . برفملا ضرأ

 1/,36 ج ىملاسلا

 : (ه 40 _ ه ق 23) بلاط ىبا نب ىلع

 مع نبا . ىمشاهلا ىشرقلا مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب يلع ومع
 ةمطاف ىلع مأو . فانم دمع بلاط ىبا مساو . ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 . مشاه نب دسا تنب

 رجاهو نينس رثع نبا وهو ملسآ . بلاطو ليقعو زفعج نم رغصا ىلع ناكو
 لوسر عم دهاشملا عيمجو ناوضرلا ةعيب و قدنخلاو ادحأو اردب دهشو ةنيدملا ىلا

 ةمطاف جوزتو . هلهأ ىلع هفلخ هللا لوسر نانف كوبت الا . ملسو هبلع هللا ىلص هللا

 .ةرثك هلئاضفو مالسالا ىف مدق هلو .نينسحلا وب ١ وهو هدنع تنامو اهنع هللا ىضر

 قحلاو طسقل اب اهمف راسو نيدشارلا ءافلخلا عبار وهو نامثع .دعب ةفالخلا ىلوت

 ةعقو تناكف . ورمعو ةيواعم هعزان و لمجلا موي مهب عقواف . ريبزلاو ةحلط هعزانو
 عدخن اف . حامرلا ىلع فحاصملا عفرب هبلع اولاتح ١ ةبلفل ١ ايمشخ املف . نبقفص

 ةعدخ دعب رمالا هل مقتسي ملف . ءوسلا ةناطب ةطساوب مهت وعدل مهباجأ و مهتديكمل

 ةثالثلا ءافلخلا ىلع هومدق ىتح ةعيسشلا نم ريثك هيف الغ . ةفوكلاب لتق ىتح ميكحتلا

 ةعومجم وهو ةغالبلا جهن هيلا بسني . ةيهولالا ماقم ىلا هعفر ىتح الغ مهضعبو
 هبلا هنبسن ةحص ىف كشي و ىرحهل ا سماخل ١ نرقلا ىف ةعيشلا هرهظأ . مكح و بطخ

 161/1 4 ىملاسسلا

361 /1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا
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 . ه 36 _ ؟ : رساي نب رامع

 دحأ . موزخم ىنب لوم ناظقنلا :وب ] . ىكملا ىسنعلا رماع ن رساي نب رامع

 . هللا ليبس ىف دهشتسا نم لوأ ىهو .. ةيمس هماو هوبأو وه نيلوالا نسقب امسلا

 ىف فلتخاو . هللا لببس ىف بذع نمم وهو ننبثالث و ةعضب دهب رامع مالسا ناك

 ناوضرلا ةعيب و قدنخلاو ادحاو اردب دهشو ةنيدملا ىلا رحاهو . ةشبحلا ىلا هت رجه

 بطلاب اَبَحرَم هللا لوسر هيف لاق دقو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 َ . َيَطُملا

 دهشو ايلع بحصو .. ةف وكل ١ ىلع رمع هلمعتساو . ةمليسم لتق رامع دهشو

 ةبحالا ىقلا مويلا ) : ذئموي لاق دقو . اهيف لتقو امهيف ىلباف نيفصو لمجلا هعم
 قح للع انا تملعل رجه باعض انب اوغلب ىنح انوبرض ول هللاو . هبزحو ادمحم

 . ( لطابلا ىلع مهنأو

 : باطخلا نب رمع
 ىلص هللا لوسر بحاص . قورافلا . صفح وبأ ليفن ند باطخلا نب رمع وه

 مشاه ثنتب ةمتنح هماو . نيدشارلا ءافلخلا ىناث . نينمؤملا ريمأو » ملس و هبلع هللا

 ةنبا ىهف لوالا ىلعو . لهج ىبا تخأ ىهف اذه ىلعف ماشه تنب ليقو . ةريغملا نبا

 . ةيلهاجلا ىف ةرافسلا تناك هيلاو سيرق فرشأ ناكو . همع

 دحاب مالسالا زعي نا ىلاعت هللا وعدي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك

 ىف ىبلصن نأ عيطتسن امو انت٫ار دقلو . ةمحر هنتراما تناكو . ارصن هت رحه

 لبق همالسا ناك و . (ان وكرت ىتح مهلتاق رمع ملسا املف رمع ملسا ىتح تيبلا

 دهشو , هريزو ناكو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ءىمنلا مزالف نينس سمخب ةرحمهلا

 . . ". . دهاسملا همعم

 . مالسالا رشنو حوتفلا هدهع ىف هللا حتفف ركب بأ دعب ةفيلخ نوملسملا هعياب

 ىرحمهلا خي رانلا مضو . .رمنم فلا رشع ىنثا هدهع ىف بصتنا هنا لبق ىتح

 . حبصلا ىلصي ومو ىسوحملا ةؤلؤل وبا هلتق نيواودلا نودو

 362/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا
26/1 ج ىملاسلا
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 : (ه 43 تن) صاملا نب ورمع

 دمحم وبآ ليقو . هللا دبع ابا ىنكي . ىمهسلا ىشرقلا لئاز نب صاعلا نب ورمع
 عفان نب ةبقعو . ىودعلا ةثاثآ] ىبأ نب ورمع همال هوخأو . ةلمرح تنب ةغبانلا هماو

 .. ىرمهفلا

 رهشأ ةتسب حنفل ١ لبق نامث ةنس رفص ىف همالسا ناك لبقو . ربيخ ماع ملسأ

 ةحلط نب نامثعو ديلولا نب دلاخو وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدقو

 لسالسلا تاذ لا ةيرس ىلع اريم] ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر هثمب مث . ىردبعلا

 . نامع ىلع ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر هلمعتساو . (ماذح ضراب ءام مسا)

 . باطخلا نب رمعل نيطسلف ىلودو . هح وتف دهشف مامشل ١ ىلع اريمأ ركب وبأ هريس مث

 مث . نافع نب نامثع اهنع هلزعو اهملع هرمأو اهحتفف رصم ىلا ضيح ىف هربص مث

 دحأ وهو روهشم نيفص ةكرعم . ىف هماقمو نبفص هعم ذهشو ةيواعم ىلا زاحنا

 روهشملا ىلع ه 43 ةنس تام نآ ىلا اهيلع ايلاو ىقبو رصم ىلا ةيواعم ههجوو نيمكحلا .

 : بلاسلا نب مامض

 نونطقي نيذلا . نامع دزا نم . بدن ىنب ىلا ةبسن ىبدنلا بئاسلا نب مامض

 ةسردم مهتجرخ نيذلا مالعألا دحا . ءالعا نم ةيقرشلا ىلا ىضفملا قعلا ىداو
 . ديز نب رباج ءاتعشلا ىبا

 (150 _ 100) ةثلاثلا ةقبطلا ءاملع نم : هنع لاقو تاقبطلا ىف ىنيجردلا هركذ

 ىماتيلا فهك هللا همحر بئاسلا نب مامض) هنع لاقو نيعباتلا ىعبات نم ىأ

 ىواتفلا ىف ةديبع وبأ هيلع ىصوأ ام لاطف . لزاونلا ىف هيلا عوزفملا ى لمارالاو :

 داهتجاو . فطلتو قفر اذ ناكو . تالكشملا ملظ هتبوجاب تفسشكناف . تالضعملا .
 . (فمشقت و

 ناكو (قيقحتلاو ملعلا لهأ نم بئاسلا نب مامض) : ىخامسشلا هقح ىف لاقو

 . هتيوار تناكو ةديبع وبا هنع ذخأ امم رثكا رباج نع ذخأ ام

 هطاشنل بيذعتلاو نجسلاب ىفقثلا جاجحلا دي هتلوانت نمم مامض ناكو

عنمو . ةديبع وبا هبحاصو وه نجسو . مهلامعو ةيما ونب هب موقي امل هراكنتساو
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 ضفنيل مهدحا ناكو . امهنانساب امهيبراش ناصقي اناكو ءىش امهيلا لصي نآ ا
 ايضق دقو . جاجحلا تام ىتح نجسلا نم اجرخي ملو . لمقلا اهنم طقاستيف هتيحل

 ةيضابالا ةوعدلا لها ءاملع نم ريثك مامض دي ىلع جرختو ث تاونس عبرا نجسلا ىف
 دق مامض نع هتياورو . دنسملا بحاص بيبح نب عيبزلا ورمع وبا مهنم ناكو
 ةثالث دنسملا ىف هل ىورو . ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ خيشلا اهعمجب ىنتعا

 .ةفورعم ريغ ةنس ىف هبر ىقال ىتح ايتفمو املعمو املعتم هللا همحر شاع . ثيداحا

 اثدحم بيبح نب عيبرلا

 ىنابيشلا ةفيلخ ورمع : ل رتسيجام ةلاسر
 164 ص طوطخم

 : (ه 36 _ ه ىق 28) هللا ديبع نب ةحلط

 دحا . ىكملا ىميتلا ىشرقلا بعك نب ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب ةحلط وه
 ىلا نيقباسلا ةينامثلا دحأو . ىروشلا باحصا ةتسلا دبحأو نيرشبملا ةرشعلا

 ىلص ءثىبنلا نع ثيداحا ةدع ىور _ دوحلا ةحلطو . ريخلا ةحلط هل لاقي . مالسالا '

 . اثيدح 38 ىقب نبا دنسم ىف هلو _ ملسو هيلع هللا

 ةعقو نع بام هنا قفتاف رجاه مث . هللا ىف ىذوأو مالسالا ىلا قبس نمم ناك

 همهسب ملسو هيلع هللا ىلص هل برضف هتبيغل ملات و . ماشلاب هل ةراجت ىف ردب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تبث دقف دحا موي دوهشم ماقم هلو . هرجاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا ىقوو . احرج نيرشعو ةعبراب بيصأف توملا ىلع هعياب و
 دهاشملا رئاسو قدنخلا دهش . هعباصا تلش ىتح هديب هنع لبنلا ىقتاو . هسفنب

 نعو ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا نع ىور . قارعلا عم ةرفاو ةراجت هل تناكو
 لمجلا ةعقو ىف يلع نع جرخ نمم ناكو . هدالوا هنع ىورو . مهريغو رمعو ركب ىبأ

 دالوا ةحلطلو . كلذك لتقف هئانبأب ريبزلا قحتلاو اهيف ليثق لوأ ناكو ريبزلاو وه

 اضيأ لمجلا موي َلِنَق هلل اتناق ادباع اريخ اباش ناك داجسلا دمحم مهلضفا ءابجن

 . (هيباب هرب هَعَرَص) : لاقو يلع هيلع نزحف

 14/1 ج ءالبنلا مالعا ريس

2959 ج ةيهقفلا ةعوسوملا
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 : (ه 189 ۔ ه 11( بيعش

 وه نوكي نأ هبشي ريثك نب ىيحي هنع ىور ىذلا اذه بنيعش ىملاسلا لاق

 قشمد لزن مث ايرصب ناكو . ةيمأ ىش ىف ىلوم ناكو . ىومالا قاحسا س بيعش

 189 ةنس تام ىفيص نبا لاق (هثيدح حصا ام) دمحأ لاقو . دحاو رغ هقنو

 ۔ ةنس "1 ٥هزرمعو

 37/1 ج ىملاسلا

 : ةكيلم جوز خيشلا

 هسالو هل . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ىريمحلا دممس نب ةرمض وه

 : لاقف ىكبت ىهو ةرمض مأب ره ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىدر . ةبحص

 ىدلو نيبو ىنيب قرف هللا لوسر اي تلاقف ؟"ةيراع مأ تنأ ةَعئاَحَأ ؟ كيك ام
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هقتعاف ةركبب هنم هعاتباف ةريمض هدنع ىذلا ىلا لسرأف

 . هلوسرو هللا راتخاف هربخ مث . هنمأ دقو اباتك ةريمض ىبال بتكو . هماو ملسو

 10100/لوسرلا لوح ءامظع

 1/':29 ج ىسملاسلا

 : بعك تنب ةشيبع

 تنب ةسبك ىهو . رغصم ريغ ةسشبك هريغ دنعو ريغصتلاب فنصملا ةياور ىف

 نع ىررنتو ةبحص اهل . ىراصنالا ةدانق ىبأ ةأرما ةي راصنالا كلام نب بمك

 اَوغْلَح نيذلا ةالتلا) دحا وهو كلام نب بعك اهوباو . ةرهلا رؤس ىف ةداتق ىبا
 بصع مهو» (ْمُمَسْشنأ مهْنَلَع تَقاَضَو . تبححَر امب ضزالا ْمهِتَلَع تقاض اذإ ىتح

 : ةيآلا تلزن مهيفو ةر وهسم ةصقلاو . ةيمأ نبا لالهو . عيبرلا ةرارمو . كلام نما

 ٠ « ... افلخ نيذلا ةثالثلا 7 «

 : ةربص نب طيقل

 لما ىف هدادع مصاع وبا هتينك . ءابلا نوكسو داصلا مضب ةربص نب طيقل

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا قفتنملا ىنب دفاو وهو زاجحلا

1/,148 ج ىملاسلا .



, 359 

 : عردالا نب نجحم

 ةثراح نب ملسأ دلو نم . ةلمهملا نوكسو ميملا رسكب ىملسالا ع ردالا نب نححم

 هعم ىمرا ا لاقو . هدي نم هتسوق ُةَنضن ىقلأف . عرذالا عم أو اوُمرا « : نورابتي

 اومرا ه :: هللا لوسر لاقف . هعم تنك نم بلغي ال هناف . هللا لوسر اي هعم تناو

 ٠ اًكيمَح هكَعَم و

 اجرو . ىلع نب ةلظنح هنع ىور . اليوط رمعو . اهدجسم طتخاو ةرصبلا نكس

 . ةيواعم مايا رخآ ةرصبلاب يفون . اجر ىبا نبا
 17124/3 ج لوسرلا لوح ءامظع
 324/1 ج ىسلاسنلا

/ 

 : (ه 65 2) مكحلا نب ناورم

 نامثع مع نبا وهو ىرمالا ىشرقلا ةيما نبا صاعلا ىبا نب مكحلا نب ناورم
 دحأ م وب دلو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي رط وه مكحلا هوبأو . نافع نبا

 . مكحلا هابا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىفن امل الفط فئاطلا ىلا هيبا عم جرخو

 نامثع هبتكتساو امهدرف نافع نب نامثع فلختسا ىتح فئاطلا ىف هيبأ عم ناكو

 . كينب نمو كنم دمحم ةمأ ليوو كلي و : لاقف اموي ىلع هيلا رظنو هيلا همضو

 هنم ربكا وهو . دعس نبا لهس هنع ىورو . ديزو ىلعو نامثعو رمع نع ىور
 . متاخلا هيلا و نامثع بتاك ناكو . كلملا دبع هنباو ةورع و بيسملا نب ديمسو

 تام الو . فناطلاو ةكمو ةنيدملا ىلع هي واعم هلمعتسا _ هللا هاحن ال _ احن و ذئموي

 مضناو ةرسالا ربك ذثم وي ناكو _ نا و رم لسقأ دحأ لا دهعب ملو دي زب نس ةيواعم

 ةعيبلا ذخا دق ناكو 'ىرهفلا سيق نب كاحضلا براحف . مهراصنأو ةيمأ ونب هيلا
 رصمو ماشلا ىلع ىلوتسا . ةفالخلاب ىعدو رصم مث قسمد ذخأو . هلتقف ريبزلا ندال

 هيدلول دهعو 65 ةنس ناضمر ىف هيراوح فرط نم اقنخ نامو رهشأ ةمست

 . زيزعلا دبعو كلملا دبع
271/1 ج يملاسلا
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 : (ه 18 ۔ ه ق 20) لبج نب ذاعم

 ماما . ليلج ىباحص ىجرزخلا ىراصنالا سوا نب ورمع نب لبج نب ذاعم وه
 ةعيب دهش ةنس ةرسع ىنامث هرمعو ملساأءمارحلاو لالحلاب ةمالا ملعاو . ءاهقفلا

 عمج . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم اهلك دهاشملاو ادحاو اردب مث , ةبقعلا

 كلذ ىف نوتفي نيذلا نم ناكو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا

 نميلا لهال ادشرمو ايضاق كوبت ةوزغ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ثىبنلا هثعب دهعلا

 مكِتَلا ثتثَحَت ىا » :: هيف لوقي مهيلا اباتك هعم لسرأ هنأ دعس نبال تاقبطلا ىفو

 ةديبع ىبا عم ناك مث . ركب ىبا ةفالخ ىف ةنيدملا ىلا نميلا نم مدق « يليتأ رخ

 فلختسا سا ومع نوعاط ىف ةدمع وبأ بيصأ الو . ماشلا وزغ ىن حارجلا نبا

 روغلاب نفدو نوعاطلا كلذ ىف اضيأ وه تام نا ثبلي ملو . رمع هرقأو اذاعم

 . ةدع ثيداحا هنع ىورو ندرالا ةيحانب

 371/1 ج ةيهقفلا ةعوسوملا

 : دوسالا نب دادقملا

 .دوسالا سيلو , ةعاضق نم ةعيب ر نب كلام نب ةبلعث نب ورمع نب دادقملا وه

 بسن امناو س ىرهزلا ثوغي دبع نب دوسالا وه دوسالا لب هموق ةدنك الو هيبآب

 ةدنك لا مهنم برهف ءارهب ىف امد باصأ . هيل ١ بسنف هانبتف هفلاح دادقملا نال هبلا

 . ثوغي دبع نب دوسالا فلاحف ةكم ىلا برهف امد مهيف باصا مث مهفلاحف

 ملو ةكم ىلا داع مث ةشبحلا ضرا ىلا رجاهو . نيقباسلا نم مالسالا ميدق وهو
 لوسر ثمب نأ للا ىقبف . ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر رجاه ه ةرجهلا عطتسي 7

 دق ناوزغ نب ةبتعو دادقملا ناكو . ةمركع مهيلع نيكرشملا نم اعمج اوقلف ةيرس هللا

 ىلا ةبتعو دادقملا زاحناف لاتق نكي ملو . نيملسملا ىلا الصوتيل نيكرشملا عم اجرخ

 هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ادحاو دوهشم ماقم اهيف هلو اردب دهشو . نيملسملا

 . ةنس 0 هرمع ناكو نامثع ةفالخ ىن ةنيدملاب ىفوتو » ملسو هبلع هللا ىلص

161/1 ج ىيملإسلا
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 : سنأ ةدج ةكبلم

 لاق . مارح ما اهنا ليقو . ميلس ما اهنا ليق ريغصتلا ةفيص ىف ةكيلم

 ۔ هتدج ال سنا ما ىه ميلس ما نأ مدقتو . ريثك ميلس مأ ىف فالتخالاو ريثالا نبا

 لمحي ىتح ةملسم همأ نم الو هيب] نم ةدج سنال نكت ملو) : ريثالا نبا لاق

 . ةملسم تناك اهنأو . هتدج اهنا ىلع لدي ثيدحلا ىف سنا مالك نكل تلق . (اهيلع

 نم امهنيب ناك امل ازاجم ةدج اهامس راصنالا نم ىرخا ةأرما اهب ديري نأ لمتحيو

 ىلامت هللا همحر ىملاسلا ن] ولو اهيجو لامتحالا اذه ىرأو . ةقفشلاو ةطلخلا

 . هدعبتسا

 298/1 ج ىملاسلا

 : (ص) ثىبنلا جوز ةنوميم
 لضفلا ما تخاو . ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا جوز ةيلالهلا ثزاحلا تنب ةنونيم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت . سابع نب او :كلاخ ةلاخو سابعلا ةحوزو

 ءاسنلا تاداس نم تناكو . ءاضقلا ةرمع نم همنارف دنع . مهَر ىب أ نم تميات امدنع

 ۔ ه 51 ةنس تيفوتو اثيدح 13 تور ام عيمجو . نيحيحصلا ىنف اهل ىور

 57/1 ج ءالبنلا مالعأ رعس .ت .

 : ميكح نب ماشه

 ىشرقلا ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نب دليوخ نب مازح نب ميكح نب ماسثه وه
 نامو حتفلا موي ملسا . هيبأ ةمع اهنع هللا ىضر دلي وخ تنب ةحيدخو . ىدسالا

 رمع ناكو . ركنملا نع نسمهانلا فورعملاب نيرامالل نم ناكو . ميكح هيبا لبق

 ( كلذ نوكي الف ماشهو انا تيقب ام اما ) هركني رمأ هغلب اذا لوقي باطخلا نبا

 . نيدانجا ةكرعم ىف دهشتسا ليق

 37/1 ج ى ملاسلا

 : (ه 206 _ ) رثك نب ىبحي

 سيل : ىئاسنلا لاق . ناسغ وبآ هتينك ىربنعلا مح رد نب رثك نب ىمحي وه

 تام ةقث هناك ىربنعلا سابع لاقو . ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو . ساب هب
 ٠, ه 206 ةنس

37/1 ج ىملاسلا
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 رانآلا وأ ثيداحالا لئاوأ سرهف

 حرشلا ىف ةدراولا

 27 2 ثىدلا
 . ةينلا ىف لوالا بابلا

 نع ىناربطلاو سنا نع قهيبل ہبلا هاور إ هلمع نم رخ نمؤملا ةين 1 _ 1

 ۔ دممس نب لهس

 ملسمو ه حام نباو .ىذمرتلا هاور تاينلاب لامعالا 2 ۔ 1

 . رمع ةنع ىناسنلاو ىراخبلاو

 ١ ىحولا ىف ىناثلا بابلا
 ىئاسىنلاو ملسمو ىراخبلا هاور |] ىحولا كيتاي فيك 2

 . ةشئاع نع ىذمرنلاو

 | نآرقلا ركذ ىف 3 بابلا
 دحويو . عيب رلا هب درفنا امم ثيدحلا نآرقلا مكدالوا .اوملع 3

 . ةنسلا بتك ىف هنم بيرق وه ام .

 نع دواد وبأو سابع نبا نع ىراخبلا نآرقلا تارق اذا 4
 ءاربلا نع هجام نباو رمع نبا

 . ةملس مأ نع ىناسنلاو

 نع هحام نباو ملسم و ىراخبلا هاور نآرقلا بحاص لنم 5

 . رمع نبا .

 . ةدابع نب دعنس نع دواد وبآ هاور ] هيسن مث نآرقلا ملعت نم 6

 هاور م. ىباحصلا فوقوم ثيدحلا نآرقلا عمج ام 7

 . سن] نع ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا

 نع دواد وباو ىئثاسنلاو ىراخبلا ارقي الح ر عمس الحر نأ 8
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